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Büyük Millet Meclisi 
Yeni binasının temel atma 

• • 
merası mı dün yapıldı 

Güzel Ankaranın 
olan bu bina 

Ankara 26 - Büyük Mil
let Meclisinin yeni bina-
sının temel atma merasımı 

bugün saat 11 de yapılmıştır. 

Merasimde Büyük Millet Mec-
lis Reisi Abdülhalık Ren· 
da, Başvekil D. Refik 

Saydam ve Meclis ikinci 
reiıi Refet Canıtez inıaat he· 
yeti, Ankara vali ve belediye 
reiıi Nevzat Tan;Joğan, Büyük 
Millet Meclisi idare amirleri, in· 

Litvanya kıtaatının 
Vilnoya girmeleri emri 

geri alındı 

Londra 26 - Royter a1aosı 
İstokbolmden bildiriyor. 

Litvanya kıtaatı Vilooya gi
recekleri Anda bidenbire ge
ri ahnmıştr. 

Söylediğine göre, Litvaoya 
kıtaatı son dakikada verilen 
emre tevfikan bududta durmuş
tur. Tahmin edildiğine göre bu 
teebbüre sebep Polonyalılarla 
Sovyetler arasanda bir takım ha
diseler zuhur etmiştir. 

a.a. 

Afyonda 
Kız enstitüsü ile diğer 
yeni binaların açılma tö
renleri cumhuriyet bay-

ramında yapılacak 
Afyon 26 - Afyonda ioıaatı 

biten Ali Çetinkaya kız ensti
tüıile liseye merbut pansiyon 
binasının ve çocuk esirgeme 

kurumu tarafından yaptırılan 
binanın açılma törenleri c·umhu
riyet bayramında yapılacaktır. 

a.a. 
·~-

İngiterenin harp 
hedefleri 

Londra 26 - Avam kamara
sında İngilterenin harp bedef
lari hakkında sorulan · bir suale 
hariciye müsteşarı Batley de· 
miştir ki: 

İngiltere hükumeti beynelmi· 
lel ihtiliflar1 müsait tarzdaki 
uıullerle halletmeğe ve hakka
niyet dairesinde müstakar bey
nelmilel rejimin tahakkuL una 
imkin verecek teklifleri nazarı 
dikkate almağa hazırdır. 

a. a. 

en güzel eserlerinden biri olacak 
dört senede ikmal edilecektir 

şaat mimarı ile. müteahhidi ha· 
zar bulunmuştur. 

Bugünkü tarihli İnönilniln, 
Millet Mecliı Reisinin ve divanı 
riyaset azalarının isimlerile 

mevcut madeni meskilkit bir 
şişe içinde bir mermer sandık 

içine konularak kapağı, Mec· 

lis Reisi Abdülbalık Renda, 
Baıvckil D. Refik saydam ve 
reis vekili Refet Canıtez tara· 

fından vurulan çekiçle tesbit edil-

İngiltere 
aao -

Gümüş idhalatını 

yasak etti 
A.aı& 

Londra 26 - Ticaret neza· 
reti, hususi müsaade olmadıkça 
gerek çubuk halinde ve gerek 
yabancı memleket parası olarak 1 

gümüt idhalitını yasak etmit· 
tir. a.a. ... 

•-;ı+E-· 

Fransız tebliği 
Garp cephesinde: 
Paris 26 - Dün akşamki 

Fransız resmi tebliği iki taraf 
iatikşaf müfrezelerinin faaliyet 

srösterdiği ve MozeHn garbinde 
bir Alman müfrezeıioin püskür
tüldüğünü bildirmektedir. 

a.a. 

Harbin başlangı
c~ndan beri 

fngilterenin müsadere 
ettiği malzeme 

Londra, 26 - Ticaret neza
retinin bildirdiğine göre, harbin 
başlangıcındanberi kontrol ser
vislerinde Almanyaya gittiği ta· 
bakkulc eden 338 bin ton eşya 
mtisadere edilmişHr. Bunlardan 
76,560 ton petrol, 65 bin ton 
demir ve 38500 tonu manganiz· 
dir. Ayrıca fosfat, aluminyum 
ve sair madenler de müsadere 
edilmiştir. 

Almanya deniz aşırı ihracat
cılarından tamamen tecrit edil
miştir. 

Milletler cemiyeti 
Asambilesi toplanıyor 
Cenene 26 - Milletler Ce

miyeti Asanbilesinio kinunuev
velin ilk haftasında toplanması 

muhtemetldir. Konıey reisliğine 
Belçika dclekeai seçilecektir. 

miştir. 

Abdülhalık Reoda, D. Refik 
Saydam ve Refet Canıtez, te
mele ilk barcı atmışlardır. 

Bina sadece Büyilk Millet 
Meclis binasıdır. Fevkalade bir 
bal zuhur etmezse binanın dört 
senede bitmesi mukarrerdir. 

Binanın ön cephesinin sağ 
ve ıol tarafına Başvckilet ve 
Hariciye Vekaleti binaları bill-
bare yapılacaktır. a.a. 

Lord Halif aks 
İtalya elçisi şerefine 

ıiyafet verdi --
Londra, 26 - Hariciye nazırı 

Lord Halifaks, ltalyanın yeni 
Londra büyük elçisi şerefine bir 

öğle ziyafeti vermiı ve ziyafet· 
te ezcilmle başvekil Çemberlayn 

ve hariciye müsteşarı Batley de 
hazır bulunmuştur. 

~ı--

Boğazlıyan da 
3 bin tonluk buğday 

anbarları yapıldı 
Yozıad, 26 - Toprak mah

sulleri ofisi tarafından Boğazlı
yanda yaptırılmakta olan 3 bin 

tonluk iki buğday anbarından 

birisi bitirilerek buğday konul
mağa başlanmıştır. 

Diğerinin cumhuriyet bayra
mında açdış resmi yapılacaktır. 

Finlandiya 
Rus tekliflerini tetkik 

ediyor 
Helsenki, 26 - Finlandiya 

ajansından: 

Finlandiya hükumeti Sovyet 

tekliflerini tetkik etmektedir. Bu 

tekliflerin derin bir surette tet 
kikten sonra alınacak karar U-

zerine heyet Moskovaya dön~ 
cektir. 

_,. ~-·-

İngiliz sipa·rişleri 
f zmir piyasasında can

lılık uyandırdı 
İzmir, 26 - f ngiltereden va

ki siparişlerin devamı İzmir pi
yasasındaki inşirahı · devam et

tirmektedir. Buglln satılAn üzüm 

10080 çuvala baliğ olmuştur. 

VARŞOVA 
................................ 

Bugün acınacak , bir haldedir 
Paris, 26 - Varşovadan Pa· 

riıe gelen bir bitar.ıf müşahit 

Royter ajansı muhabirine ati
deki beyanatta bulunmuştur. 

Polooyaoın sabık merkeıinde 
et yerine konmak için köpek
lere büyük bir rağbet vardır. 
Halen bir köpeğin fiyatı yarım 
lngiliz lirasıdır. Varşova müda
faasında büyük bir gayret gös
termiş olan kahraman belediye 
reisiyle diğer azalar rehine ola
rak alıkonı,;lmuş ve halen Al-

lsveç 
102 askeri tayyare 

alıyor 

lstokholm, 26 - İsveç pula

mentosu 102 askeri tayyare al 

mak ilzere 38 milyon koronluk 

bir tahsisat kabul etmiştir. 
-~--

İngilterenin 
Şimal devletlerile tica

ret müzakereleri 
Londra, 26 - Royter ajan

sından: 

Harp esnasında ticari mesele
ler üzerine Belçika ve Holanda 

ile müzakerelere yeniden baş· 
lanmııtır. 

Ayni meseleler üzerine İsveç 
ve diğer memleketlerle müza

kerelere devam olunmaktadır. 
~~ 

Filistin de 
Ürfi ic\~re kaldırıldı 
Kudüs 26 - Fılistinin muh

telif yerlerinde ürfi idare lial· 
dırılmıthr. 

Siyasi mevkufların büyük bir 
kısmı tabliye edilmiştir. 

a.a. 

Tashih 
19/ 10/939 tarihli nüshamızda 

neıredilen Dikili felaketzedele
rine yardım listesinde 100 kuruş 
teberruda bulunan Muzaffer Ö
kenin ismi yanlaşhkla Sabri Ö
ke dizilmiştir. Tashih ederiz. 

manların mürakabesi altmda va
zife görmekte bulunmuştur. 

Şehir bir harabe halindedir. 
Şehirde ne elektrik ve ne de su 
vardır. Tramvay ve otobüs ser· 
visi yoktur. Y aloız bir otobüs 
hattı işlemektedir. Bütün gaze
teler kapatılmıştır. Yalnız yeni 
bir Alman gazetesi çıkarılmak
tadır. Şehirde yalnız iki otel 
kalmıthr. Bunlarda da ı\lman 
subayları ikamet etmektedir. 

a.a. 

Parti 
Ocak kongreleri 
Aydın merkez kazasının Te

pecik köyü Parti ocak kongresi 
dün akşam köyde yapılmıştır. 

Kongrede köyün umumi ve 
müşterek ihtiyaçları konuşularak 

dilek halinde tesbit edildikten 
sonra ocak idare heyeti seçimi 
yapılmış ve Mehmet Karabuhıt, 
Hüseyin Cihan, Sabri Vardar 

aeçilmiılerdir. Yeni idare heyeti 
aralarından Mehmet Kara bulutu 
rei~ intihap etmişl erdir. 

Dikili f elakefze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

629 16 Evvelki yekun 
5 00 Avukat Süleyman 

Eraydın 

S 00 Sabuncu AH Haydar 
Ekiz ---

639 16 Yekun 

Cumhuriyet Bayramında Halk Kürsüleri 
C. H. P. vilayet idare heyeti reisliğinden: 

28 - 29 ve 30/ 10/939 günleri parti alanına konulacak 
halk kürsüsilnde saat 9 dan itibaren 18 ze kadar halk ha
tipleri Te 18 yaşından yukarı yurtdaşlar tarafmdan konfe· 
rans ve söylevler verilecektir. Söz ıöylemek arzu eden yurt
daşlar bayram günlerine kadar her gün parti ve vilayet re· 
isliğinc: ve kürsü faaliyete geçtikten sonra kürsli başında 
bulunan heyete müracaat ederek izin alır ve söylev veya 
konferanslarını verirler. Bu kudsi vazifeye bütün milnevver 
ve gençlerimiz davetlidir. 



&T•ll c mcea e=z IAYJ ı Uf 
Hrp Ekon()m/sinde: 

Fi at ve ihtikir! 
Yazan: Sadeddin Enver 

limanlarından Cebelüttarık hari
ci Holanda limanlarma kadar 
% 5, Karadeniz limanlarından 
Marmara ve Ege limanlarına 
% · 3, Marmara ve Ege denizi 
dahilinde % 2. 

Teknik inkiıaf mesafderi kı
saltmış, dünyasını çok daraltmıı~ 
tır. Seri vapurlur, tayyarelt:r 
ucu bulunmaz zacncılunan arzı· 
mızı çepçevre bağlamış, m"mle· 
ketleri birbirine yaklaştırmıştır. 
Artık muayyen 111ıntakalara 
münhasır eıki cenk tarihin ma
lıdır. Dünyada - bilhassa mn
temeddinler arasında ....:. harp 
olunca şümul sahası geniıliyor. 
Bitaraf da bir taraf kadar ki; 
tahrip merkezine uzak ve ya
kınlık zararı nisbileştiriyor. 

Bu, halihazır için biçilen fiRt; 
yarın ne olacağı bilinemez! De· 
niz harbinin bir kaç muvaffaki
yetli sahnesi fiatlar üzerinde 
müessir olacağı, zaten mahdut 
bir zamana hasredilen fiat an· 
gajemanını derhal yükseleceği 
muhakkaktar. Ne de olsa, bu
günkü bazen de- dünya ıatııla
rıoda oldukça tesiri vardır. iş
te ufak bir heıap yapalım: Mil· 
Jetler cemiyeti istatistiğine na
zaran 1939 yılı yedinci ayının 

Kabuğuna sığmamak, otarihi 
sisteminin tatbik kabiliyeti ol
madığı da - sulh zamanı yeri
ne daha umumi tabir kullana
rak - son beş, on yıllık tecfii
belerle anlaşıldı, diyebiliriz. Hiç 
bir memleketin diğerine muhtaç 
olmadan ekonomi mekanizması
nı tam •e ahenkli olarak yürüt
mesinde imkansızlık . meydana 
çıktı. Mevcudiyetini idame et
mek için - biç değilse - kon· 1 

tenjanlı. klirinkli bir mübadele 
tarzı kuruldu. Buna yalnız istih
sal maddeleri ve toprakları 
mahdut memleketler değil, Ame
rika ve RıJSya gibi bir hükumet 
olmaktan ziyade verimli kıtalar ' 
ıahipleri bile mtcbur kaldı. ik
tisat kitaplarının serbest "alış- , 
veriş " nazarjyesi tahditli bir 
11

değiıtokuş11 sistemiae çevrildi. 

j ihracat emtiaıının tutar bedeli 
1 (1.063) milyon aynı zamandaki 
1 ithalat miktarı da ( 1.100) mil
i yon altın dolardır. ( Bir altın 

dolar "l,50463,, gram olduğu
na göre) vasati olarak harp ri
zikosu sigortasını % 3 kabul 
edersek, ihtilit eşyası için veri· 

Bu miltebakkık mübadele mec
buriyetinin baılıca faktörii ıDp· 
hesiz nakil keyfiyeti ve yeryü
zOniln coğrafi t~şekkülü icebı 
da en mühimmi deniz nakliya· 
tıdır. 

lecek fazla para her ay ithalat 
eşyası 33 milyon, ihracat eı

yaıı için de 31 milyon 890.000 
altın dolar ki, bu yekun fiat 
farkile müstehlik ödiyeceği 
şüphesizdir. 

Fakat harpten ötürü müstek-
liğin ödiyeceği pahalılık bundan 
ibaret değildir. -Denjz harbile 
beraber navul da yükselmiştir. 
işte harpten evvelki ile buglln
kü navulların mukayesesi: 

Burünkil harp her yerden 
önce denizlere sirayet etmek· 
tedir. Hem eskilere mukayese 
edilmiyecek kadar mütemmim 
bir şekilde ve umumi mahiyet· 
te. Harp başlar başlamaz Var· 
fOVa düımeden çok evvel ge· 
miler battı, ticaret eşyaları 
müsadere edildi. Hatta devlet
ler hukukunun milteamil kayıt
larına, bitaraflığa saygıya bile 
pek lüzum görülmüyor. Doğr u
sunu söylemek lazım gelirse 
kati netice üzerinde en müessir 
iktisadi hareket devranını, ya
ni nakil keyfiyetini arizaland ı r· 
mak bir muharibin - bugün 
için - en haklı davasıdır. Ne 
denir? Modern harbin icabı! .. 

Harbin dünya münakale sa
bası olan denizlere intikali, bi · 
taraflara da teşmili sigrta ile 
retlerine harp rizikosunu bindir
di. Bu bilkassa eylül ayında iı
tiskar <dilmez bir yekun oldu. 
Sigorta cüretleri bir aralık Ce
belilttarık harici seferlerde mal 
kıymetinin % 11 ini buldu. Bey
nelmilel ticaret sahnesinin kolis
lerinde bunun o& 30 a kadar 
çikacağı bile söylendi. Bu kor. 
kuç bir nisbet idi. Emtianın ma

hiyet sermayesine % 30 ilave 
ediline satıı fiah üzerinde tesi
ri bittabi daha fazla olur. De
nizaltı harbinin beklenen mu· 
vaffalsiyeti göstermemesi bu 
miktarı bugün oldukça düşmüş· 
tür. 
Şu ~atırları yazdığımız zaman 

teabit edilen memleketlcrimizle 
aenizaşırı ülkeler arasındaki Sİ• 
rorta Ucretleri fUdur: Karadeniı 

Marsilya· Mersin arasında ağır 
tfya naklinde "mesela krom,, 
beher tonu 7 • 8 şilin iken hilen 
20 • 22 ıilindir. Mersin • Şimal 
denizi memleketleri arasında 
harpten evvel 1 O - 11 şilin iken 
halen 40 45 şilindir. Menin-Nev
york arasında iae 3 dolar iken 
6 - 6,5 dolar olmuştur. 

Bu miktarlar kendi ağır, pa· 
hası hafif efyadadır. Bittabi 
kıymetli eşya nakliyatı navulları 
da ayni nisbette artmıştır. Me
seli : harpten evel Mersinden 
Nevyorka bir ton bakır "4,, do· 
lara nakledilirken bugün "9,, 
dolardır. Buuda da vapur kum· 
panyaları haksız değildir. Çün
kü onlar da vapurlarını, tayfa· 
farını harp sigortası yapmak 
mecburiyetindedirler. O halde 
bu meblağı kim tediye edecek? 
Zahiren mal, hakikatte müsteh· 
lik!.. Şimdilik müıtahıilin bu 
vaziyetten pek de istifade etti
ği yoktur. Misali gene bakır 
üzerinde görelim. Bakır fiyatı 
harp başladıktan sonra oldukça 
artmıştır. Takriben " 70 " İngi· 
liz lirası kadar oldu. Dört, beı 
ay evel lise 11 40 • 48 ,, sterlin 
arasında idi. Mühim bir tezayüt 
gibi bu f.ırkı tahlil edersek, 
" % S ,, sigorta licreti, " % 15,, 
İngiliz lirası sukutu, buaa ila
veten navul Ucreti pahalılığı da 
göz önünde tutulursa müstahsi
lin cebine girecek fark ya pek 
ciizidir, yahut hiç yoktur. He-
men ilave edelim ki, müstahsil 
de fiyatıoı artırmak mecburiye· 
tindedir. Bunun da muhtelif se
bepleri vardır. Birincisi; müıtah
ıil mahnı satabilmek için harp 
sigortası ve saire olarak mala 
mevdu sermayesini 'yükıeltiyor. 
Elbette bu fn)a 1t.rmıyc. bak-

knu alacaktır. lkinciıi, madem
ki her memlekette ithal eşyası
nın kıymeti artacaktır, o halde 
ihraç emtiası da pahalılaımalı
dır, ki müvazene tutulabilsin. 

f thal ve ihraç mallarının fi
yatı da dahili piyasa üzerinde 
müessir olduğu · mutlaktır. De· 
mek oluyor ki, harp eşya fiyat· 
larını tabii bir ıekilde arttır
maktadır. Bundan başka harbin 
• bilhusa muharip ülkele. de -
bir tesiri daha vardır : harp 
müstahsili azaltır. Müstehliki ço
ğaltır. Bu da eşyanın kıymet
lenmesin..fe ~.mildir; basit bir 
arz ve talep kaidesi. Eıyanın 
kıymetlenmesi paranın ittiri ka
biliyetinin azalmasını intaç eder. 
Zaten enflasyonun, piyasada pa
ra çoğaltılmasının tabii addolu· 
nabilecek sebebi bu değil mi ? 
işte bugün İngilterede bir sene 
evelkine nazaran " 67 ,, milyon 
lngiliz lirası fazla kiğıt para 
tedaviilde olduğunu finans bül· 
tenlerinde ok11yoruz. Aksi hal
de ıimdiden bir deflasyon b~ş
lamaıı icap ederdi. 

Demek oluyor ki, harp eşya 
fiyatlarını tabii bir şekilde ve 
kaideten yükseltir. Öyle ya, 
mademki milessir ortadan kal
dırılamıyor, teıirine katlanmak 
zarureti de varJır. Fakat bunun 
nisbeti nedir ? Fiyat ile ibtikir 
arasında hudut nerededir?. 

İhtikirın gözü pek ve açıktır. 
Milliyeti ve mezhebi olmıyan 
muhtekirin kazanç hırsı iktiıadi 
kaideleri hilelendirir. Sebebi ka 
ra günlerde görülemeyince acı
madan bir fiyat tereffuu yara· 
tır. Bunun en acı örneklerini u
mumi harpte dilnya ekonomisi 
tattı; üç kuruşluk şeker Oç yOz 
kuruşa yenildi. 

Bugünkü dünya ekonomi re
jiminde böyle muazzam fiyat 
teref fuları beklenemez ve olma· 
malıdır. Hükiımetlerin ticaret 
hayatında bir nizımlığı vardır. 
En liberal tanınan lngilterede 
bugün kalayın tonu bir sene 
evel kartelce tesbit edilen 230 
ıterline satılmaktadır. Amerika· 
da ise şimdiden 400 İngiliz li· 
rasına çıkmııtır. Beynelmilel pi
yasa rabıtasına aykırı gCSrünen 
bu hidise hükumetlerin ihtikara 
karşı ne kadar kııkaaç davra
nabileceğini anlatır. ı 
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RADYO 
CUMA 27/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU(iU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

1 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12. 35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pi.) 

13.30 14.00 Müzik ( Kanşık 
program Pl.) 

18 00 Program. 

18,05 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Türk müziği (Faııl he
yeti) 

19.10 Konuıma (Haftalık spor 
servisi) 

19.25 Türk Müziği 

Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer 
san, Refik Fersan 

1 - Okuyan Radife Ney4ik 

1 -- Segab~peırevi f 
2 - Bimen Şen - Segah tnkı 

(Sonda içsin yar elinden) 1 
3 - Arif bey - Segah şarkı 

(Olmaz iliç ainei satpareme ) 

4 - Selihattin pınar • Hüz· 

iam şarkı (Aşklbla sürünsem) 

5 - Bimen Şen - Hüzzam şar 
kı (Sükunda geçer) 

6 -- Hüzzam saz ıemaiıi 
2 - Halk tilrküleri (Mahmut 

Karındaı ve S. Yaver Ataman) 

3 - Okuyan Melek Tokgöz 

1 - Rifat bey - Hicaz şarkı 
(Niçin bülbül figan eyler) 

2 - Nubar Tekyay - Hicaz 
ıarkı (Ağlamış gülmüş) 

3 - Hicaz türkü ( Şu İımir
den çekirdeksiz nar gelir) 

4 - Şemsettin Ziya • Uşşak 
tilrkn ( Şu salkım ıöğUdOn altı 
daima) 

20.10 Temsil 

21 .10 Müzik ' ( Radyo orkes-

Aydında: 

ilin 
Aydın tapu· sicil 

muhafızlığından: 
Aydının ıerçe köyilntin bOk 

mevkiinde doğusu ve kuzeyi ib 
rahim çörütlü, batııı mendres, 

1 güneyi mülazım kızı ayıe ile 

çevrili 3 hektar 6760 M2 tarla 

ahmet oğlu muıtafa alinin ba

bası ahmetten gelmek suretiyle 

50 60 senedir elinde iken 332 
1 yıhnda karısız olarak ülümiyle 

bir kızı elife kaldığı köy kuru
lundan verilen tasdikli ilmllha-

herden anlaşılmakla senetsiz ta 

ıarrufata kıyasen gazete ile i

lan tarihinden itibaren 11 glln 

sonra mahallinde keşfi yapıla

cağından bu yerle alakalı olan

lar vars~ yerinde bulunacak me 

mura veyahutta o gilne kadar 

1396 fiş numarasiyle daireye 

milracaatları bildirilir. (63) 

····-··· Abone ıeraiti ..•.••... 
f Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb ay]ıtı 3 liradır. 
: 3 aylığı 150 kuruttur. f 
! idare yeii: Aydında C. H. ! 
f P. Ba11mevi. t 
i raıeteye ait yaaılar için 1 
f razı itleri mGdürlütöne, llAn- J 
i lar lfİD idare müdürl6tliae 1 
f 'llfiraraat edlJmelldlr. 1 . .... ......... ~··· ......................... ········ 
tiıstl7aa ••bibi Ye Umu•1 Nef"lyat 

MUd(irli ı Etem MeatlrH 
Ba.aldıiı yer 

C H P Sa•••••' 

trası : Şef Hasan Ferit Alnar) 

1 - Handel-"Concerto Gros 
so,, . 

2 - Beethoveo · 2 inci sen· 
fon (Re majör) 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik (Cazband • Pi) 
23.25-23.30 ,Yarınki program 

ve kapanıt 

AYDOGDU 
MAG.AZASI 

Evet, eski günlerden alınan 
dersle ibtikirla bir mücadele 
mecburiyeti vardır. Bu da her 
tarafta yapıJmaktadır ve her 
hangi iktisadi bir keşmekeşe 
mini olmak için de yapılacak
tır. Harp fiyatının tesbitinde 
esaslar çok karışık müıkül ol
makla beraber imkiinsız değil
dir. Her zaman olduğu gibi her 
nevi emtiada maliyete baz ya
ıama endeksidir. Bu baı ile fi
yat zaman, zaman tahavvül e
debilir. Fakat muhtekirin bek
lediği muazzam ve ini tereffu 

Her Nevi /nşa~t Malzemesi 
1 -
i : ........................................................ : 

Iar olamaz ve olmamalıdır. 

ilin 
Kiralık depo 

Aydın hilkümet caddesinde 
Aydoğdu maj'azuıoın yanındaki 
büyük depo kiralıktır. 110 met
re murabbaı olan bu depo, ma
ğaza, kahve, lokanta olmağa 
müsaittir. Arzu edenler Aydoğ
du mağazasına müracaat etsin
ler. 

1 i AYDINDA: ı 
. ı ı 

ı İ Memlek~e~c~~!~n r~~~o~~otelidir. İ 
1 ı Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde ı 
: ................................ ........................ : 

Aydın Defterdarlığından: 
1'. uk.,;eııi M. kırmı·tı 

Lira K. Lira K. 

90 00 1200 00 
30 00 400 00 
22 50 300 00 
2 35 20 00 
o 70 9 ()() 
2 35 28 40 

Cinai 

Değirmen 
Değirmen 
Dükkan 
10 ağaç zeytin 
3 aiaç zeytin 

Ana 146 metre 

Mevkii 

Köık nahiyesi geriz başı 
Kötk nahiyesi kaçak köyü 
Aydın" veyai paşa mahallesi 
Aydın dibekli harım 
Aydın kemer mehalleı.i 
Aydın mesudiye mahallesi · 

Yukarıda cins ve vevkilerile muhammen kıymetleri yazılı~ gayri 
menkullerin mülkiyetleri 15 / 10 / 939 tarihinden itibaren 16 gün 
müddetle 31110/939 sah günü saat 11 de ihale edilmek üzere a
çık artırmaya konulmuıtur. Taliplerin yüzde 7t5 teminat akçasile 
Jdtcrdarlıi.a müracaatları ilin oluı:ıur. 15 19 22 27 (52) 


