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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

~şbakanımızın Y alovada 
~zetecilerle bir hasbihali 

''Hayat ucuzluğunu ilmi1 

bir şekilde ele almış 
bulunuyoruz,, 

Başbakanımı% Celô.l Bayar, yanında Dahiliye Vekili ve 
Pa,.fi Genel sekreteri B. Şükrü Kaya olduğu halde geçen 
liin, /stanbul gazetecilerine Ya/ovanın otel Termal'ın 
'of,.asında topladı ve memleketin mühim meselelerini, 
0lınan tedbirleri, tasavvurları anlattı. O tel Tarmal'ın 
'>ıııhteşem salonundaki bu samimi konuşma, üç saat de
"0m etti ve /stanbul gazetecileri; akşam g·eç vakit, bir 
Çolc yurd işleri hakkında aydınlanmış olarak döndüler. 

Evvela hayat ucuzluğu : 
d' hk önce günün meselesi 

1Ye hayat uczluğundan bah-
•cdil di. Başvekil dediki : -

« 1 
it . - Hayat ucuzluğu mese-
~sıni ilmi bir surette ele al
tia k: Konjüktür servis ve ista-

tık Umum müdürlüğü bu
"'hı hı- kkında esaslı bir su
tttte uğraşıyorlar. Fakat me-
~lenin okadar bayati bir ma-
'Yeti var ki, bunuda kafi gör
~Cdik. İsviçreden maişet se
~'Yeıine ait hesap ve tetkik
trin belli batlı bir mutahas
~' getiriyoruz. Bu mütehassıs, 

deki teşkilatımızla beraber 
~'lıtacak ve mevcut şartların 
~den ibaret olduğunu teıpit 
~ tceğiz. Sonra sıra bu tet
•. kın icap ettirdiği esaslı de
t\tiklikleri )apmaya ve yeni 
~ilit vilcude getirmeğe ge
-- k, bunun için de ayrı bir 

lltehauaa i'etirecej'İL 

masrafların önüne geçilmiş o
lacak, müstehlik bütün bun
lardan istifade edecektir. 

İkinci beş yıllık plan mu
cibince et sanayii esaslı bir 
surette kurulunca ete teallfı
ku olan bütlln gıda maddele
rinde hem ucuzluk temin edi
lecek, hemde ihracat imkan
ları bisıl olacaktır. 

. De•••• 3nc:O aayfatıla. 

Telgraf ve Radyo 
Anadolu ajansının bir tekzibi 

----------------------
Mebus seçimi 939 da yapılacaktır 
lstanbul 28 ( A. A. ) - ' 

27111938 tarihli Tan gazetesi 
yeni seçim hazırliğı baılığı 

alt;nda neşrettiği bir fıkrada 
Büyük Millet Meclisinin içti

maı müddetinin yazın hitama 

ereceğinden ve yeni meb'us 
seçimininde bu yaz yapılaca-

ğından bahsetmektedir. 1935 
te intihap edilen Büyük Mil-

let Meclisinin 1935 Martında
ki İçtimai Teşkilatı Esasiye 

lmnununun 25 inci maddesi 
mucibince fevkalade bir içtima 

olup meclisin asıl içtima dev
resine 1935 ikinci T eırinde 
başlanmış olmasına ve teıki
latı esasiye kanununa göre 

büyük millet meclisinin bir 

devresi dört sene devam ede-

ceğine nazararan bu günkü 
büyük millet meclisi vazifesini 

1939 senesi ikinci Teşrinin 
ilk gününe kadar devam et-

mesi tabii olduğundan mez
kur havadisin asıl ve esastan 

ari olduğunu beyana Anadolu 
ajansı mezundur. ·-Şanghayda 

~-

Japon müesseseleri-

Şanghay 28 [A. A.] - Bu 

sabah Şanghayda Çin gaze

telerini kontrol eden Japon 

sansör memurlarının bulun

duğu binaya bir ve beynelmi
lel mıntakanın İtalyan müda

faa mıntakasına iki bomba 

atılmıştır. 

Kimseye bi~şey olmamıştır. 

Yurtdaş! 

Sovyet hükumeti 
-+--

Çin'e 200 tayyare 
a ~--_.,..._ ... .a.a.••y 

Londra 28 (A.A.] - Roy
ter ajansı Pekinden iyi men· 

hadan aldığı habere göre 
Sovyetler birliğinden Çine 600 
hücum arabası ve 200 tayya
re gönderilmiştir. Bir çok İf9İ 
ekipleri de Sovyetler birliğile 
Çin arasındaki münakalib 
kolaylaştırmak üzere Sinlaanc 
yollarım tamir etmektedir. 

Sancak, Milli istiklalin Şerefli Bir Timsalidir 

AYDINLILAR ! 
3 Şubatta yapılacak sancak törenine hazırlan 

Bu tören için komite tarafmdan hazırlanan programı üçüa
cü sayfamızda aynen neşrediyoruz . 

~fi.yat ucuılup hakkında 
~n yapbklanmu:, olgun 
~ gelen bir takım itler 
~ ltkında mümkün olan ted
~erin derhal tatbikından 
\t ~ttir. Meseli lıtanbulda 
~ fıatı on kurut aşağıya ini-

Aydın-İzmir muhtelitleri Hastanede bir diş 
lıllniki açıldı 

'"· Benim kanaatıma göre ;_uf ak tefek tetbirlere baş 
1',; alda bu fiattan daha 

kurut kadar indirebiliriz. 

ı-: •kat asıl mühim fark, so
~ . bava depolu vapurlarımız 
~~d~kten sonra baş göstere-

\~· Bu vapurlar her sefer-
~ f yilz kesik koyun nak-

--~hilecektir. Canlı olarak 
'ledilen koyunlar yolda 3 S-. kadar kaybederler. Keıik 
'~1l nakliyatını fenni ve ı 
,, bir tekle koymakla bu 

"•ıo \fe diğer risk ve \ 

6 Şub;tta İzmirde karşılaşacaklar 
-

Dünkü sayımızda İzmir ga· 
zetelerinden naklledimiş bir 
havadis vo ihtimal ohrak 
bahsettiğimiz Aydın - lımir 
muhtelitleri maçı dün akşam 
tahakkuk etmiştir. 

Dün iece İzmir spor böl· 
gesi baıkanlığından bölgemiz 
başkanlığına 6 şubat pazar 
günü Aydın muhtelit takımı
nın İzmir muhteliti ile bir maç 
yapmasın teklif edilmiş ve bu 
teklif bölgemizce kabul edil
mııtir. 

Bu maça hazırlık olmak 
üzere futbol ajanlığı bölgemiz 

klüplarinin en iyi futbolcuların-

dan kurulacak iki muhtelit ara

ıında bu hafta içinde iki ek

:ıersiz yaptırmağı kararlaştır

mış ve icap eden tertibatta 
alınmışbr. 

Geç vakit aldığımız bu ha-

berler etrafında fazla tafsi

lat edinemedik. Bu huıuıta 

alacağımız malumatı yannki 
sayımızda vereceğiz. 

Memleket hastanesinde bir 
dit kliniği açılmıt ve bu klinik 
şefliğine diş doktoru Veysel 
Kültür tayin edilmiştir. 

Bu klinik şimdilik hafta1UJ1 
Perıenbe ve Pazartesi günle
rinde saat 13 ten 16 ya ka
dar hasta kabul ve edavi 
edecektir. 

itizar 
Arkadaşımız "Hayattan ses

ler" muharririnin hastalığı mü
nascbetUe bugün gilncü sntu-
nunu yazamamııbr. Arkadap
mızm çabuk iyi olmuım te-
menni eder Ye okuyucuları
mın da itizar ayleriz. 
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~P!!rtajları~.!.. ı 

Sancak verme törenine hazırlanırken 1 

~--------~~-----------

Bu günlerde bütün Aydın
lıları saran bir sevinç havası 
var.. Bu sıcak ve neşeli ha va 
bütün kalplere girmiş, bütün 
gönüllere sinmiş, o günü bek
liyer .. 

Herkes 3 Şubat Perşembe 
gunu, kahraman alayımıza 
Atatürk adına ordu müfettişi 
Orgeneral İzzeddin Çalışlar 
elile sancak verme törenini 
bekliyor,. 

fierkes gazetelerde, Ege 
bölgesindeki muhtelif alayların 
saacaklarını veren sayın ge
nerali takip ediyor ve müte
bariz bir heycan ve sabırsız
lıkla Aydında yapılacak tö
reni bekliyor .. 

Bu beycan, bu intizar, bu 
sevinci yaratan en büyük mü
essir en kısa tabirile şudur. 

Ulus ve ordu birliği .. 

Ezelden asker yaratılan, ye
diden yetmişe kadar asker 
olar41k yaşıyan Türk ulusu, 
orqusuna olan sevgi bağlılı
ğını izhar fırsatını da cumhu
riyet devrinde buldu. Bu gün 
Türk ordusu, saltanat zama-

nında olduğu gibi Türk nes
lini, Türk varlığını maksatsız, 
keyfi heves ve şahsi saltanatlar 
-e.· ----- ·-- -- ----J -- . -
huriyet ordusu, Türk varlı-

ğını, Türk bütünlüğünü, Türk 
istiklal ve cumhuriyetini ko
ruyan, dünya sulhuna bekçi
lik yapan, kuvvetini yalnız 

içinden doğduğu ulusundan 1 

alan, bütün mevcudiyetini ona 
hasreden Türkün sembolüdür. 

O. Becerik 
kendi ıerefi, kendi istiktili 
olan ordusunun en büyük bay
ramı, Türk ulusunun da en 
büyük günüdür. 

işte bundan ötürü, sancak 
törenleri, her yerde Türkün 
Milli bayramı olmuştur, oluyor 
ve olacaktır. 

Sancak; bu mesud ve şanlı 
günleri yaratan, Türk ulusunu 
ölümden hayata, esaretten is
tiklale kavuşturan Büyük Baş
buğ adına, 

Onun emrinde Fırka, Grup, 
Kolordu Komutanı olarak ça
lışan ve bu gün Cumhuriyet 
Ordusunu yetiştiren değerli 
Orgeneral elile .. 

Dumlupınarda, dünyada bü
yük bir yıkıntı yaparak o yı
kıntı arasından Büyük Türk 
ulusunu tekrar dirilten ordu
ya veriliyor. 

;t 

:,. "' 
Hamaset ve şecaatinle, Bü-

yük ülkü uğrunda hayatını 

hiçe sayarak gösterdiğin mi
silsiz kahramnnhkla Balmah
mutta, Kolan kayada, Seyid
gazide, Yıldıztepede, Hayma
na sırtlarında, Kartal tepede, 

Tınaz tepede, Toklu sivrisinde, 
Kaplangı sırtlarında mucizeler 
....... .,huı Kahraman 37 inci 
alay .. Atamızın sana emanet 
ettiği Büyük Sancağı daha 
büyük ve mühim zafer eklille
rile süsleyeceğine asla şüphe 
etmeyerek seni selamlar ve 
kutlularız. 

ANADOLU 
HALK EDEBİY A Ti 

Tefrika No. 6 Toplayan i. Gün 

Türh Hallı Edebiyatı 
1 Güzel yaratmış ezelden pirim 

Hey erenler gelin güzel sevelim Güzeller yoluna koymuşum seriOI 
Güzel sevmek bize Aliden kaldı (Kul Şükri) budem ben güzel 
Kokalım, kaçalım meydan olalım severim 
Güzel sevmek ~ze Aliden kaldı ı Güzel sevmek ~ze Aliden kaldı 

Güzel sevmeyen didara ermez 
Didarı gömeyen Allahı bilmez 
Sevelim güzeli hatası olmaz 
Güzel sevmek bize aliden kaldı 

~ 

Yiyelim, içelim güzel hal ile 
Ezelim şerbeti şeker bal ile 
Güzellik alınmaz dünya malı ile 
Güzel sevmek bize Aliden kaldı 

~ 

Şu fani dünyada canan güzeldir 
Güzel gelengüzel giden gözeldir 
Güzel Allah, güzel merdan 

güzeldir 
Güzel sevmek bize Aliden kaldı 

~ 

Ay yıldızını, atalarının g_ü
neş ve aya olan sevgi ve say
gısından alan Sancağmı 'o gün 

selimlaman milli borcundur. 
Bayr~k renl(lerinin ifade 

ettiği renkler arasında şeref 
'lP.mbolü olduğunu, bir Ame
rika mecmuasının yazdığı ve 
ulusun güneş kültü ilavesinde 
bilgin kelemlerin yaydığı Al 
renginin önünde eğilmen şeref 
borcundur. 

Nefıtine sebreden panzihir yerse 
Erer menziline bulur cenneti. 
Başına urana eyvallah derse 
Dünyada kam değil çekse 

zahmeti 
« 

Dilimde evradım sensin ey şahııJJ 
Beni ayırmasın senden ilahııP 
Seherde ağlarım çokdur günabırJI 
Bulunca bu gönlüm zahmi vuslatı 

~ 

Aşıklar bezmine ben atım• 
sürdüJJJ 

Zahir hizmet manen hem sii .. 
luk gördiiJJJ 

Paydest bağlayup divanıı 
durdulll 

Şükri üstadından aldı hirneti. 
3 

Ela gözlerini sevdiğim dilber 
Benim dedin aklımı aldığııı 

zamafl 
Eğer müslümansan ikrarın gözet 
İman yoldaş olsun öldüğiifl 

zama11 

~ 

Gece gece olun girer düşüJlJe 
Sabah olur vermez elim işiJlJe 
Benzedirdim seni huma koşuna 
Salınıp karşıma geldiğin zama11 

« 
Gelmezmisin yokmu göksünde 

j111aıı 
Sancak, ordu birliklerinin 

maddi ve manevi timsalidir. 
Ordunun timsali, onu yaratan 
ulusun timsalidir. 

Şu halde kendi varlığı, 

Milli mücadelede ilk kurşu
nu atan, ilk milli isyan bay
rağını açan Aydınlılar; temelini 
kurduğun Büyük ordunun se
nin sinende yaşayan alayınm 

bayramına katılmak namus 
borcundur. 

Onun, Atan adına, Kahra
man Komutanmın elile, senin 
benliğin olan çelik orduna 
emanet edildiğini görmen gu· 
rur borcundur. 

Türk ulusu senin namusun, 
varlığm, şerefin ve gururun 
olan ordunla bin yaşa !... 

Eğer cellat olsan vermezsirJ 
aınaıı 

Güzellik hatmolmuş hüsnünde 
taına(JJ 

Aşıkı ağlatırsın güldğün zamall· 
~~~~~=======-=============:==:================~:==~~~~ Aydının tefrika•ı: 147 k k' d ? - ..ı ~-~ ca ım var ı liği vardır. Sonbaharda orao11 

İztıraplarım yüzünden ken- hüzünle neş'yi yan yana göt .. 

Baht İşi 
Roman 

- Zeynep ; sana nekadar 
azap. verdiğimi, kendi iztırap
larımla nasıl hudkamca seni, 
senin elemlerini ihmal ettiği
mi anlıyorum. Beni affet. 

Seyahat fikrin fena değil 
Zeynep. Yalnız benim ıçın 
değil, benden çok senin içinde 
böyle bir değişiklik lazım. Fa
kat bunu yurt dışında değil, 

yurt içinde yapalım. Olmaz mı? 
O gece onunla bir sayahat 

proğramı çizdik, sonbaharın 

haftalarım ve kışın bir kısmı
nı yurt içinde dolaşarak geçi
recektik. 

İlk merhaleyide doğduğum, 
büyüdüğüm memleket teşkil 
edecekti. Kararımızı süratle 

Yazan: V. H. 
tatbik mevkiine koyduk ve 
Teşrinievvelin çok güzel bir 
gününde Seyrisefainin Gire
son vapuru bizi buğazdan ge
çirerek Karadenize çıkardı. 

İçimde yıllardanberi duy
madığım bir inşirah vardı. 
Memleketine sılaya giden bir 
mektep talebesi gibi idim. 

Biran için beni orada bek
leyen ıssızlığı, kimsesizliği 
unutmuş gibi idim. Bir kaç 
sene evvel beş kişilik ve çok 
mesut olan bu aileden bugün 
ayakta durabilen bir ben kal
mışbm. Karabahtın acımak 
bilmeyen darbeleri ötekileri 
ezmiş, savurmuuştu. Şimdi ba
ba yurdunda beni karşılaya-

disini ihmal ettiğim zavallı mek çok mümkündür. YaP .. 
dadıcığım; bir et, bir kemik raklarım dökmeğe başlaıJJ•Ş 
yığını halinde bu yolculukta bir kayın ormammn yanıba .. 
benimle beraberdi. Ne bir şey şında heran yeşil, zinde ,.e 
söylüyor, nede kendisine söy- mevzun çamları bulursunuz. 
lenen şeyleri dinliyordu. Yolun her kıvrıntısında ye~ 1 

Evde zamanını odasına ka- yeni bir manzara gözlerioiı1 

panarak geçirdiği gibi bütün okşar. 
vapur yolculuğu müddetince- Anadolu yaylalarının çaııı 
de, bir kere olsun kamarasın- kokulu saf havası ciğerler~" 
dan çıkmadı. nizin zehrini yıkar , maoe"1

" 

Çok güzel bir hava içinde yatınızı temizler. 
geçen yirmi saatlık bir deniz Tabiatın bu çok değişkell 
yolculuğundan sonra aziz A- güzelliği karşısında hayr~~ 

kalan Zeynep; her gördiiğtı 
nadolunun yeşil yamadı güzel 

şeyi bir çocuk neş'esile alktf' 
dağlarına yine kavuştum. lıyordu. 

Kara yolu 1çın hancmın dt - Macid; ne iyi ettin 
teklif ettiği otomobili reddet- beni buralara getirdin, diyor' 
tik. Bir yaylı bizi ; çam, gür- d d i11' u. Yolda sık sık rastla ı!i' 
gen, meşe ormanları içinden mız köylü kadınlarla konllf 
geçirdi. k b ill ma için ara sıra ara a1 

Şimali Anadoluda sonbaha- darduruyordu. 
rin kendine mahsus bir güzel- (Deva:nı yaruıl 
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3/2/938 Perşenbe günü yapılacak 
kahraman 37 inci alayımıza sancak 

verme törenidir 
--------1 - Kahraman 37 inci ala- j 

Yımıza sancak verme töreni 
3121938 Perşeşnbe günü saat[l] 
de Aydın cumhuriyet alanında 
Yapılacaktır. 

2 - Öğleden ::: [2] daite
ler, mektepler, müesseseler, 
kurumlar, mazalar, dükkan ve 
kahveler kapalı bulunacak şe
hir donatılacaktır. 

3 - Törene Ordu, Maliıl 
gaziler, Şehit ana, baba ve 
çocukları, Mektepler sporcu
lar, Daire reis ve memurları, 
Umumi ve şehir meclisi azala
rı, Belediye, C. H. partisi, 
Halkevi, Türk spor kurumu, 
Baro, Kızılay kurumu, Türk 
Hava kurumu, Çocuk Esirge
me kurumumu, Ziraat ve Ti
caret odaları, Mali ve Sınai 
müesseseler erkan ve mensup
ları ve bütün Aydınlılar işti
rak edeceklerdir. 

4 - Üçüncü maddede ya
ıth olanların İlçe, İl, Kamun 
ve köy teşkilatları da tö
rene davetlidirler. İştirakleri 
temenni olunur. 

S - Türene askeri bando 
kıta ile, Halkevi bandosu okul 

-
Milletler cemiyeti 
Konseyi dün 
Toplandı 

Cenevre 28 [ A. A. ] - Mil
letler cemiyeti konseyi dün 
toplanmıştır. İtalyan mümessil
lerinin koltuğu boştu reis nut
kunda konseyin bugiin yüzüncü 
devresini tesit ettiğini ve mil
letler cemiyetinin hayati bir 
ihtiyaç olduğunu söylemiştir. 
Konsey azası beyanatlannda 
cemiyete olan itmadlarını bil
dirmişlerdir. 

Konsey bu günkü toplanb
sında Hatay meselesile meş
gul olacaktır. 

--·- -
Japon adliye nazırı 
istifa etti 

Müstakbel intihebatın şekli 
hakkındr dahiliye nazırile 
noktai nazar ihtilafından do
layı istifa eden harbiye nazı
~lnı müteakip adliye nazırı da 
ıstifa etmiştir. 

-~-

Çin meslesi 
Milletleı· cemiyetinde 

Cenevre 28 [Radyo] - İn
giliz hariciye nazırı B. Eden, 
Eransız hariciye nazırı Bay 
Delbos ile Milletler Cemiyeti 
katibi umumisi bay Amanol 
Ve Çin mürahhası toplanarak 
Çin meselesinin Milletler Ce
tniıetinde görşülmesi için la
~•ıtıgelen tetkiklerde bulun
muşlardır. 

ve sporcularlar iştirak edecek-
lerdir. 

6 - Törene başlama işareti 

verildikten sonra Sancak Ha
lide hatun okulu önünden 
tören alanına getirilirken mu
zika istiklal marşını çalacak, 
asker, mektepliler, sporcular 
ve halk ta iştirak edecektir. 

7 - Sancak verme töreni 
askeri söylev ve antlardan 
sonra orta okul diretörü bay 
Refik Yıldırım T ellioğlu tara
fmdan sancak hakkında bir 
söylev verilecektir. 

8 - Bu söylevden sonra 
asker, mektepliler, sporcular 
geçit resmi yapacaklar törene 
son verilecektir. 

9 - Tören yerinde asker, 
mektepli.ler, sporcular, ve halk 
komutanlığınca yaptırılacak 
ve inzıbat zabit ve memurları 
taratmdan işaretlerle belli 
edilecek yerlerini alacaklardır. 

10 - Bu program dütün 
Aydınlılar için davetiye yeri
nedir. 

Tören program komitesi 

[1,2] Ayrıca bildirilecektir. 

Alman müstemlelıe 
isteği hakkında bir 
fikiı· 

Paris 28 (Radyo) - Fran· 
sız müstemleke enistitüsü, 
fransız milleti için neşrettiği 
bir beyannamede; Almanyanın 
müstemleke taleplerini terviç 
etmek Almanyaya korkunç 
bir silah vermek demektir, 
diyor. 

-4~ 

Protesto ettileı· 
Londra 28 [ A. A.] - İngi

liz ve Amerika hükômetleri 
Şanghaydaki telgrafların ja
pon)ar tarafından sansör edil
mesini protesto etmişlerdir. 

- + -

Niyagara köprüsü 
yıkıldı 

Niyagara 28 [ Radyo ] -
Niyagara şelaleisinin seddi 
üzerindeki köprü buzların eri
mesinden yıkılmıştır köprünün 
tamirinde çalışan on işçi teh
likeyi hissederek vaktinde 
kaçtıklarından nüfusça zayiat 
olmamıştır. 

Köprü iki saniye içinde 
mahvolmuştır. 

- +- -

Filistinde bir idam 
Kararı 

Hayfa 28 [ Radyo ] - Bir 
yahudi polisi meslekdaşı olan 
bir arabı öldürdüğünden mah· 
kemece idama mahkam edil
miştir. 

f(ral Zogo eolenigor · 
Tiran 28 { Radyo ) - Kral 

logonun bir Macar kontesi 
ile nişanlandığı haberi teeyyd 
etmektedir. 

Romanya yeni 
Ticaret gemileri 
Ismarladı 

Bükreş 28 [Radyo ] - Ro
manya bahriye · nazareti Ro
men seyri sefaini için İtalya 
tezgahlarına mazotla mütehar
rik dört yolcu ve yük gemisi 
sipariş etmiştir. 

Nevyork borsasında 
düşkünlük 

Nevyork, 28 [Radyo] -
Esham ve tahvilat borsasında 
fiyatlar düşmeğe başlamıştır. 
Bir çok tahvilatlar bir iki se
ne zarfındaki en aşağı fiyat
ları bulmuştur. 

Paris borsası 
Paris 28 [ Radyo ] - Dün 
akşam Paris borsası dolar 
39,92 İngiliz lirası 154,82 
İtalyan lireti 62,85 santimde 
kapanmıştır. 

, 

Başbakanımızın 
Yalovada gazeteci
lerle bir hasbihali 

- Baş · arafı 1 inci Sayfada. 

Ekmek işi : 
Ekmek meselesi de esasın

dan ele almacaktır. Bu hu
susta en faydalı tedbir, de
ğirmenleri belediyeleştirmek 
gibi görünüyor. İstanbulda lü
zumundan fazla değirmen var
dır. Bunlardan bir kısmı, sis
tem bakımından çok eskimiş
tir. Bununla beraber Orta 

Anadolunun hiç modern de
gırmeni olmıyan yerlerine 
naklinde fayda vardır. Bun
dan başka hem ucuzluk, hem 
kalite, hem de temizlik gibi 
ihtiyaçları birleştirmek mak
sadiyle İstanbulda iki ekmek 
fabrikası yapılması düşünüle

bir. Bunlar iki nevi ekmek 
yapabilir ki, bunlardan biri 
orta halli sınıflara diğeri fa-
kir halka mahsus sıhhi, gıdalı 
ekmektir. Bundan başka lüks 
ekmek isteyenler için meydan 
serbest bırakılabilir k~ bugün 
mevcud fırınlar bu nevi ma
mulatla geçinebilirler . 
Süt ve bilhassa sa meselesi 

Süt ve bilhassa su mesele
de ilk halledilecek işler ara
sındadır. Alınacak müsbet 
tedbirler, bu işlere kökünden 
çare olacaktır. Bu gün mah
dud mikdarda adamların, hal
kın ihtiyaç maddeleri üzerin
den haddinden yüksek karlar 
temin ettikleri hakkında his
ler eksik değildir. Hayat ucuz
hrğu meselesi, halkın umumi 
menfaati bakımından kökün
den halledilince bu gibi his
lere de yer kalmıyacaktır.,, 

ilin 
T. H. K. Nazilli 
Şubesinden. 
Şubemizin tahminen yedi 

bin adedi bulacak olan kurban 
derileri açık artırmaya konul
muştur. İhale 7121938 günü 
yapılacaktır. isteklilerin Nazilli 
Türk Hava kurumuna müra
caat etmeleri ilan olunur. 
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ilin 
Aydın Vakıflar 
idaresinden 

---

Vakıflar idaresi muhafaza 
memurlarile odacıya aid sekiz 
takım elbise eksiltmesinin iha
le günü olan 28111938 de talip 
çıkmamış olduğundan 4121938 
giinü saat 10 kadar uzatıldığı. 

[ 310] 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydında Kalaycı Süleyma

nın iken ölümüle evladları tu
hafiyeci hafız Mustafa Ali 
ve kalaycı mehmede intikal 
ettiği bildirilen ve bunların da 
İzmirde Alelofe borclarından 
dolayı Aydın icra dairesinden 
alacaklı Alelofe verilen sala
hiyet vesikası mucibince borç
lular üzerine tescili istenilen 
neşetiye köyünün sülekli mev
kiinde doğusu kürt hafız Mus
tafa batısı Hüseyin kuzeyi 
yine Hüseyin güneyi yol ile 
çevrili incir bahçesinin tapu 
sicilinde kaydı bulunmadığın
dan senetsiz tasarruftan tes
cili için gazete ile ilan ta
rihinden 11 nci günü berayi 
tahkik yerine memur gönde" 
rileceği ilan edilmiş ise de sa
hibinin ilan müddeti zamanın
da müracaat etmediğinden bu 
kerre müracaat etmesile bu
bahçe üzerinde ayni hak iddi
asında bulunanların ellerindeki 
muteber vesaiklerile birlikte 
ilan tarihinden itibaren 11 nci 
günü yerinde bulunacak keşif 
memuruna yahut bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
467 fiş sayısile müracaat eys 
lemeleri ilan olunur . 

[311] --
j:.········ Abone şeraiti ········: 

Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i . . 
! P. Basımevi. : 
! gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ · 
İ lar için idare müdürlüğüne. i 
: müracaat edilmelidir. ! . . : ................................................ . 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat ' 

Müdür ü : Etem Mendres 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Basımevi 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi Üzerin
de) kabul eder. 260 

Aydın icra 
dairesinden 

381683 
Gayri menkulun açık artır

ma ilanı 

Alacaklı: Ortaklardan Fey
ruz oğlu Hüseyin. 

Borçlu : Ortaklardan Şemso 
oğlu Bilal. 

Satılan gayri menkul : Ta
punun kanunuevvel 932 tarih 
ve 3 numarasında kayıtlı or
taklar köyünde istasyon civa
rında kain zemini kısmen be
ton ve kısmen tahta ve halen 
ortadan tahta perdelerle bö
lünmüş bir bap dükkan. 

Hududu : Sağı Feyzullah , 
solu hatip zade Hilmi dükkan
larile arkası bakkal Yusuf 
evi önü yol ile çevrili. 

Kıymeti : Bu dükkanın ta
mamma bin lira kıymet tak
takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer 
ve gün : Aydın İcra dairesin
de 8131938 tarihinde salı gü
nü saat on beşte yapılacaktır. 

1 - ftbu gayri menkulün artır
ma tartnameai ilin tarihinden 
itibaren 38/683 sayıla Aydın icra 
dairesinin muayyen uyıaında her 
İlealn görebilmeıi için açıktar. 

ilanda yazılı olanlardan fada 

V. Kültür 
malumat almak isteyenler itbu 
şartnameye ve 381683 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin o;, 7,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 

' bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumut malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu-

hammea kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı· 
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmit ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
finci günü aynı saatta yapılacak 

C. H. P. 

AYDIN SAYI : 155 

,,..._,,, .... ......... .,~~~~Z•:"•:•%•:·~~=·X·S~ :r OPERA TÖR • • 

•' Dr Nuri Erkan • • • • 
• Birinci sınıf müteha11111 t 

• • [•. Paris tıp fakültesi hastanelerinden me20n + 
~ Muayenehane: Park karıısında yeni yaptırdığı evinde 
[• her gün hastalarını sabahtan aktama kadar kabul eder. 

C•l 130 
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Bel luklulu, Firengi ve Cilt ha.talıkları mütehauısı 

Muayenehaneai: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

:····················· .. ······ ................. ~······: 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı • • • 
: Muayenehane: P ydın-ia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed .r. : 
• • .......... ~., ........... ~ ............................ . 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala-

caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 1 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz: ve ıatış talebi düfer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı bozularak kendisin

den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse ara: etmit oldutu 
bedelle almata raz:i olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır-

maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diter zararlar ayrıca bükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimiıı:ce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Bir dükkan yukarda ıCSıterilen 

3/8/938 tarihinde Aydın icra me 

murlutu oduında itbu iliD ve 
göterilen artırma tartnameai 
dairesinde Atılacatı ilin olunur. 

(309) 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

------·----··-----
En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


