
• 

YIL 1 10 1. Kanun 1937 CUMA SAYI : 113 

-.:~ . .=:..:====================================================================================== 
51!!yıs1 : 100 PaTa PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
Dr: Stoyadinoviç Milanoya gitti 

Roma, f Radyo J - Romayı ziyafetten sonra büyük gala 
ziyaret etmiş olan Yugoslavya süvarcsinde bulunacaktır. 
Basvekili ve hariciye nazırı Roma 9 [Radyo] - Yugos-
E°ks.elan.s Stoyadinoviç refa- lavya başvekilikin seyahatinin 
kaHarında İtalya hariciye na- hitam bulması münasebetile 
zırı Kont Ciyeno ve Milli kül- İtalya hükumeti tarafıddan 
tür bakanı Speri olduğu hal- resmi bir tebliğ edilmiştir. 
de hu sabah Milauoya müte- Bu tebliğde B. Stoyadinoviç 
veccihan hareket etmişlerdir. ile B. Musolini ve İtalya ha-

B. Stoyadinoviç İstasyonda riciye naZlrı kont Ciyano ara-
ha:ra-retle teşyicdilraiştir. sa- sında vukubulan görüşmeler· 
hass B. 1\fosolini İstasyond·a de iki devleti alakadar eden 
bul'uniyordu. İki devlet adamı meselelerin hal edilmiş olduğu 
çok samimi bir surette veda- ve müzaksrelerin tamamen 
taş,nuşlardır. ahenkli bir tarzda cereyan 

\lilano, 9 [Radyo] - Ekse- ettiği bildirilmektedir. 
Dr: Stoyadinoviç refakatmda Bu konuşmalar iki kom.şu 
İtalya hariciye nazırı Kont Ci- ve döst devletin umumi siya-
yano ile Milli kültür nazırı setine tamamen uygun oldu-
Spr1 olduğu halde bu sabah ğu gibi Belgard anlaşm ılarına-
Milanoya gelmiştir. ~fa tamamen tevafuk eltiği te-

Yugoslavya Başvekili öğle- beyyün etmiştir. İtalyan mat-
den evvel bazı fabrikaları buatı neşredilen tebliği resmi 
gezmiştir. münasebetile çok müsaid neş-

Bu akşam şerefine verilecek riyat yapmaktadırlar. 
-----------------~·------------------~ 
Japonlar Nankine /ngiliz maslahalgü-

Trakya umumi ınü- ' Partimizde yeni 
f ettişinin teftişleri l Üyelerin kabul 

Edirne 9 l Radyo] - Dört Töreni yapıldı 
gündenheri Tekir dağı, Merefte So ·· if' d ti · · n u,.. ay a par mıze yem-
ve havalisinde teftişlerde bu- den yazılan üyelerin partiye 
lunmakta olan Trakya umnmi kabul törenleri dü~ akşam 
müf~tişiEG.eneral Kazı~ .Dirik parti salonunda ilbay ve parti 
hugun dırneye gelmıştır. başkanıml'zın başkanlıklarında 

-·- yapılmıştır. 
Tekiı· dağında 
Güreş 
Tekirdağı 9 (Radyo) - Bu· 

gün halkevi temsil salonunda 
kalabalık bir seyirci kitlesi hu
zurunda serbest güreşler ya

pılm~tır. 
_,.,.__ 

Uşakta tasarruf 
Haf tası hazırlıkları 
Uşak 9 [Radyo] - 12 Birinci 

kanunda başlıyacak olan ulu
sal arttırma ve ekonömi haf
tası için hazırhklar yaptlmak
tadır. 

__.. .......... 
Amerikanın Berlin 
sefiri istifa etti 

Berlin 9 ( Radyo ) Amerika 
Birleşik devleıleri Büyük elçisi 
istifa etmiş olduğunu resmen 
beyan etmiştir. 

Vilayette ....... -
Vilayet Encüme11i 

toplaııdı 
Vilayet Daini Eneümeni 

diin öğleden sonra İlbay Ö. 
Gündayın başkanlığı altında 

haftalık mutad toplaııtısını 

yapmıştır. 

&tediyede: 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reis
liği altmda toplanmış ve ha
vale olunan evrakı tetkik 
ederek karara bağlamıştır. 

ilerleyorlar zarı Şanghaya 
bir şehirdaha işgalettiler . geldi . 

Tokyo, 9 [Radyo] - Japon ı Şanghay 9 [ Radyo ] lngiliz 

1 Af rilıa -;;dusunun 
Yeni kumandanı 

Bu toplantıda belediye ten
bih ve yasaklarına aykırı ha
reketleri görülerek hakların
da zabıt varakası tutulmuş 
olan bazı esnaf ve şoförler 

muhtelif para cezalarile ce
zalandırılmışlardır. tebliği resmisidir. maslahatgüzarı B. Hoyley ve 

Nankin şimal mıntakasında İngiliz sefarethanesi erkanı 
taarruz etmiş olan Japon ku- matbuat mümessillerile bera-
vetleri şiddetli bir hücumdan her Honkonk tan buraya gel-

son~a sabah saat 9 da Şang-

hayı işgal etmişlerdir. Cenup 

mıntakasında karayo çıkarılmış 

olan iki Japon kolundan biri 

Nankin üzerine yürümektedir. 

Nankin civarında şiddetli mu

harebeler devanı ediyor. 

Londraya Çinden 
gümüş geliyor 

Paris 9 ( Radyo ) - Hong

!-cong dan Londraya gayet mü

him miktard~ gümüş sevke

dilmektedir. 
Gazeteler Çin hükumetinin 

İ·ngiltertcltn }ÜHle dört faiz ile 

hk istikraz yaptıgını ve bu is

ti krazın üçte ikisi gümüş ile 

garanti edildiğini ve Çindeki 
\laziyctin emniyetli görülme

mainden dolayı gnmüşlerin 

Londnya sevkedildiğini yaz 

mat'a.dırf a-r. 

mişlerdir. 

Belçika kralı 
Londradan ayrıldı 

Londra, 9 ( Radyo ] - Bir 
Müddetten beri Londrada bu
lunmakta olan Belçika kralı 
Sa Majeste Leopold beraberin-

de validei krah bulunduğu halde 
bugün Londradan ayrılmıştır. 

Kral Leopoldun nereye g!t
tiği malum değildir. 

Asilerin bir taarru
zu tarded.ildi 

Madrid 9 ( Radyo ) Çarşam 

ba sabahı asiler Kamada mın

takasında cum hmriyetçilere 
karşı şiddetli bir hücumda bu
lunmuşlardır. Taarruzun çok 

şiddetli olmasına rağmen cum 
huriyctçi kuvvetler asilerin 

bu taarruzlarını muvaffakiyet 
le karşılamış ve tardetmişler
dir. 

Roma 9 [ Radyo ] - Ordu 
kumandanı General Obikava

lero İtalya Afrikasında ki ordu 
kuvvetleri kumandanlığına ta
yin edilmiştir. 

Aydınspor Muğlaya 
gidiyor 

Geçen ay içinde Aydına ge
len ve buradaki maçta takı-

mımızla 111 berabere kalan 
Muğlanın Yaylaspor takımile 
bir rnaç yapmak ve bu ziya
reti iade etmek üzere Aydın-

Hayattan $e&l.e1': 

Kaza ve nahiyelerle Ay
dın arasında işleyen kamyon, 
kamyonet ve otobüsler için 

bir taksi mahalli tesbit edil
miştir. Cami avlularında, yo! 
kenarlarında şurada burada 
nakil vasıtalarımn durmalan 
yasak edilecektir. 

spor birinci takımının yarınkı 
Cumartesi günü öğleden sonra 

Muğlaya gideceğini haber aldık· 
Gençlerimize İ)'İ seyahetler 

ve muveffakiyetler dileriz. 

Mahcup adam!. 

O nu, muhakkak tanıyacak
sınız.. Mütevazi, çekin
gen, söz söylerken du-

dakları titriyen ve gözleri bur· 
kulan bu adam, muhakkak ki, 
sizin de merakımzı ve dikka
tinizi celbetmiştir .. 

Sokakta, kenar ve köşede 
gider, gözlerini yerden ayır
maz, kalabahkta, kendisini 
göstermemek iı;in, uzun boy· 

luların arkasında yer alır .. 
Siz selam vermedikten sonra 

kabil değil, şapkasını çıkar
mak ve size aşinalık yapmak 
cesaretini kendisinde bulamaz. 
kısacık boyu ve müdevver 
göbeği ile o, imkanı yoktur 
ki~ ezkaza bulunduğu bir mec
liste ağzını açsın ve bir kaç 
söz söylesin, gükün. şakalaş-

( Devann ?inci ııaliifedto t 
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Büyük Nutuk 
" Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve 

kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin 
çelikleşmiş bir ifadesidir.,, 
8- ı ifaya başlamıştır. (Alkışlar) 

Bunun için. memleketi şim- ilk resim galerimizi de, bu 1 
dilik üç büyük kültür bölgesi yıl açmış bulunuyoruz. 
halinde mütalea ederek; garp Geçen yıl, Ankarada kuru-
bölgesi için İstanbul Üniversi- lan Devlet Konservatuvarı; 
tesinde başlanmış olan ıslahat müzikte, sahnede, kendisinden , 
programını daha radikal bir beklediğimiz teknik elemanları 
tarzda tatbik ederek Cümhu- süratle verebilecek hale geti-
riyete cidden modern bir üni- rilmesi için, daha fazla gayret 
versite~ kazandırmak; merkez ve fedakarlık yerinde olur. 
bölgesi için, Ankara Üniversite Her çeşit spor faaliyetlerini, 
sini az zamanda kurmak la- Türk gençliğinin milli terbi-
zımdır; ve doğu bölgesi için yesinin ana unsurlarından say-

mak lazımdır. Bu işte, Hükfı
Van Gölü sahillerinin en gü-

metin şimdiye kadar olduğun-
zel bir yerinde, her şubeden , dan daha çok ciddi ve dikkatli 
ilk okullarile ve nihayet üni- davranması, Türk gençliğini, 
versitesile modern bir kültür ı sbor bakımından da, milli he
şehri yaratmak yolunda, şim- ı yecan iç.inde itina ile yetiştir-
diden filiyata geçilmelidir: mesi, önemli tutulmalıdır. 

(Alkışlar) Sevgili arkadaşlarım, 
Bu hayırlı teşebbüsün, doğu Ordu, Türk Ordusu! .. İşte 

vilayetlerimiz gençliğine bahş bütün milletin göğsönö itimad, 
ecıeceği feyiz, Cümhuriyet Hü- gurur duygularile kabartan 
kümeti için ne mutlu bir eser şanlı ad! (SürekliAJkışlar) Onu 
olacaktır· (Alkıslar) bu yıl içinde, kısa fasılalarla 

Tavsiye ettiğim bu yeni te- iki defa, büyük kütleler halin-
şebbiislerin, eğitmen ve öğret- de, yakından gördüm. Trakya 
men ihtiyacım ziyadeleştire- ve Ege büyük manevralarına .. 
ceği şüphesizdir. Fakat bu ci- , Disiplinini, enerjisini, subayla
het, hiç bir vakit, işe başlama 

1 
rınının vukuflu gayretini, bü

cesaretini kırmamalırdır • Va- 1 yük komutan ve generallerimizin 
kale tin, geç.en yıl içinde, bu yüksek sevk ve idaı e kabiliyel-
yönden yaptığı tecrübeler, çok lerini gördüm; (Alkışlar) derin 
ümid verici mahiyettedir. 1 ifhtihar duydum, takdir ettim. 

Türk Tarih ve Uil Kurum - (Alkışlar) 
farının, Tark milli varlığını 

aydinlatan çok kıymetli ve 
önemli birer ilim kurumu ma
hiyetini aldığını görmek, he
pimizi sevindirici bir hadisedir. 

(Alkışlar) 
Tarih Kurumu; yaptığı kon

gre, kurduğu sergi, yurd için
deki hafirler, ortaya çıkardığı 
eserlerle, şimdiden, bütün ilim 
dünyasına kültürel vazifesini 

Ordumuz, Türk birliğinin, 

Türk kudret ve kabiliyetinin, 
Türk vatan severliğinin çelik
leşmiş bir ifadesidir. (Alkışlar) 

Ordumuz; Türk toprakları
nın, ve Türkiye idealini tahak-
kuk ettirmek için sarfetmek- 1 

te olduğumuz sistemli çalış
maların, yanilmesi imkansız te
minatıdir. (Bravo sesleri ve Al
kışlar) 

==================~~---------~~~ 
Aydının tefrihasl: 105 

• 
Baht işi 

. Roman 

- Beni bu hastane havası 
sıkıyor Macid Bey, diyor. Ar
~adaşlarımın açık havada elle-

1 

rini kollarını serbestçe sallaya
rak gezinmell!rine gıbta edi
yorum. Bazan hava iyi olduğu 
zaman izin ahp çıkıyorum. 

Fakat böyle kolu askılı gez
mekten utanıyorum. Herkes 
bana bakıyor gibi geliyor. 

- Ne çıkar bundan Adnan 
Ağabey ? Yaralı olmak ayıp 
bir şey değil ya. Bahusus bu 
zamanda ... 

Cavap veriyor .. 
• - Doğru söylüyorsun. Ya-

ralt olmak çok tabii bir hal 
kes.betti. Hatta yaralı olmamak 
bi:- asker için nazari dikkati 

Yazan: V. H . 

celbediyor. Amma gel gele
lim benim huyum kötü. Bana 
kolumu caka için sarmışım 

zannedecekler gibi geliyor. 
Beni kapıya kadar teşyi et

mek istiyor. Tam bahçeye çı
kacağımız sırada doktor Saim 
beyle karşılaşıyoruz. _ 

Alaycı ta vrile iıemen soru
yor. 

Ne o delikanlı; sen hala 
buralardasın. Galiba hastane
yi çok göreceğin geldi. Ken
disine Adnan ağabeyi tanıttım, 
derdini anlattım. . 
. Doktor geniş ve parlak kah 
kahalarından birini daha attı 
ve sonra; · ·· 

- Acelen ne a canım ; de-

-- -
Sekizinci ekonomi ve yerli mallar haftasının ilk 
pazarına rastlayan 12, 12, 937 Pazar günü 

yapılacak tezahürat proğramıdır 
---------

1 - Saat 14 ten itibaren Sanat, Orta, İlkokullarının 3,4 
ve 5 inci sınıf talebelerile biitün cemiyet ve müessesat mensup
ları ve halk halkevi alanında toplanmağa başlayacak, saat 
14,30 da toplanmış bulunacaklardır. 

2 Toplantıya Halkevi bandosu da iştirak edecektir. 
3 - Alanda inzibat ve yer gösterme işi, t!mniyet ve bele

diye zabıta memurları tarafından temin olunacaktır. 
4 - Saat 14,30 da, alana konulacak halk kürsüsü yanında 

ayrılacak mahalle İlbay, komutan, subaylar. urbay, il daimi en
cümeni, umumi meclis, şehir meclisi, parti il. ilçe. kamun o'..:a __ 

ve halkevi başkan ve üyeleri, cemiyet ve müesseseler başkan ve 
üyeleri memurlar, banka müdür ve memurları yerlerini ala
caklardır. 

5 Bundan sonra tören başlayacaktır. 
A - İstiklal marşı, 
B - Ulusal ekonomi kurumu adına söylev 
C .Her mektep adına birer söylev veya şiir 

6 - Söylevlerden sonra okul talebeleri, skonomi şiarlarile 
bir geçit resmi yaparak şehir içinde dolaşacaklardır. 

7 - Bu proğram umum iç.in davetiye yerinedir. 

Mahcup adam!. 
(Baştarnf lnci sahifede) 

sın .. 
O, her zaman bir eski rüş

diye talebesi gibi edep ve 
t.erbiyeli. önü ilikli ve çok 
defa, elleri göbeğinde kened
lidir. 

Oldukça müreffeh ve ol
dukça müsait içtimai bir du
rumu olduğu halde, çocukla- , 
rın yanında bile küçüktür, 1 

mahcuptur, çekingendir .. 

• 
Faşist 111eclisi 
Toplanıyor 

Roma 9 [Radyo] - Faşist 

meclisi Venedik sarayında 

111121937 Cumartesi günü saat 

11 de içtimaa davet edildi. 

Müzakereler saray balkonun

dan halka radyo ile neşredile

cektir. 

Bu toplantı İtalyanın Millet

ler Cemiyetinden çekileceği-
... 

'" "' Geçen akşam arkadaşımla, 

bir sokaktan geçiyordum. Ta 
uzaktan, sokağın öbür tara
fından çıkan ve olduğumuz 

yere kadar şiddetini, kuvve
tini kaybetmeden gelen müd
hiş bir erkek sesi; en galiz, 
en eşna küfürlerle, mütema
diyen bağırıyor ve yarabbim, 
ağıza alınmıyacak, insan ya
nında sarfedilmiyecek ne fe
na, ne ağır, ne feci sözler 
söylüyordu .. 

ne dair olan şayialarla alaka

l dar görülmektedir. 

1 A;~::da·;~-ma.--~~-:vi;-ki~~-
1 ait olduğunu sordum.. Güldü 

di. Elbet bir gün g~Hr kolunu 
sallayarak serbest gezmeğe 

kavuşursun. Ne yapalım kart
lığına küs. 

Bak Macidin bacağı senın

kinden daha fena idi. Lakin 
çabucak kaynadı gitti. 

Adnan ağabeyi selamladık 

ve doktorla beraber caddeye 
çıktık. Büyük kapının önünde 
benim duralclığımı gören dok
tor: 

- Buradamı kalacaksın ? 
dedi, Sonra bir şey hatırlamış 
gibi elini alnına götürerek 
ilave etti. 

Öyleya sen yukarı, ben 
aşağı tarafa gideceğiz. Haydi 
uğurlar olsun baba Macid. 

İlk geçen arabaya atladım 
ve eve dö'ndüm. 

Sabahtan beri hafif, hafif 
çiseleyen yağmur biz taksimi. I 
geçerken birdenbire sağnaklı il 
ve şiddetli bir hal aldı. Sert 

ve: 

-· İşte o adama, dedi.. H;t

ni, her zaman bahsettiğimiz 

ve bir türlü tahlil edeme ai-
~ · . " k ? ı· ' gımız .... ,, yo ·mu . şte, ou 

sesin ve bu kilfürlerin kah

ramanı o zattır!.. 

GÜNCL 

-=-=====::;::~::.~ 

bir kara yel arabayı sarsıyor , 
yağmur sularını yüzüme gözü
me üstüme başıma ça-rpıyordu. 
Arabanın içi biranda göU~n
di ve ben str sıklam ısland·ım. 

Eve girbiğim zaman soğu._tan 
dişlerim biribirine vuruyor, 
sıtmaya tutulmuş gibi titri
yordum. 

Gece sabaha kadar öksür 
düm ve sabahleyin 39 dere
ceye varan bir hararetle ha
şım ağrıyarak uyandım. 

Bütün vücudum bir uçuru
ma düşmüş te ezilmiş gibi ağ
rıyor. Saim beyin hakkı var
mış. O berbat, kararsız İstan
bul havasında sokağa çıkmak 
hiçte doğru değilmiş. 

Ah canun Anadolu yaylaları .. 
Humma nöbetleri içinde hep 

onlan sayıklachm. · KıŞf, k'.ıştır 
ve soğuktur. Onu bilirsin, ona 
göre hareket ede·rsin. 

(Deva ;.aı }·arı :ı) 
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Ekonömi: 

1 Nüfus işleri hci~kında Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasında 1-7112/937 tarihleri içinde satıl- ı Belediyelerin ve köy muhtarlarinı n 

mı~ olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asl!ari ve azami 

fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. vazifelerine dair bir tamim 
Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 

Buğday 1540 Çuval 5 8125 6 00 

Arpa 3938 ,. ~ 0625 4 0625 

4 25 4 25 Bakla 895 ,. 
Mısır darı 76 " 

..t 50 4 50 
Kumdarı 29 ,. s 00 5 50 
Nohut 9 s 25 6 25 
Susam 117. 1s 75 ıs 75 
Pamuk 1072 
Pamuk çekirdeğt 26000 
Muhtelif palamut ~02 
İncir . 84 

Şeker bayramı münasebetile 
borsada 4,5,61121937 tarihle
rinde muamele olmamıştır. 
. BUGDAY: . 

Buğday piyasası son hafta 
içinde yazılmağa değer bir de
ğişiklik göstermemiş geçen 
hafaki seyrini takip etmiştir. 

ARPA: 

Arpa ihracat evlerinin ge
nisleyen alakası piyasada ha
raret tevlidini mucip olmuştur. 
Fiatlar ilerlemese bile istikra
rını muhafaza etmektedir. 
Bazı ticarethanelerin her ihti
mal karşısında ellerinde mal 
bulundurmak gayesile piyasa
dan mal mübayaa ettikleri de 
söylenmektedir. 

Balya 31 00 33 75 
Kilo '.:! 40 2 40 

Kentai 450 450 
Çuval 4 00 8 00 

yerli birinci hazır ve vadeli 
mnllar İ(:İn 32 kuruş olarak 
kabul edilen kapanış fiatı bu 
hafta 31 kuruş olarak tespit 
edildiğine göre yeni tenezzül 
bir kuruş raddesinde kabul edi 
le bilir. 

P1ya~ada istikrar yoktur. 
İNCİR: 
Piyasa her gün artan bir 

kuvvetle durgunlaşmakta ve 
• işler azalmaktadır. Bu miina

sebetle halen incir piyasası 
mevcuttur denilemez. Ufak 
tefek alıcılar malın kalitesine 
göre fiat vermektedirler. 

Bugün için piyasaya durgun 
luk ve işsizlik hakim bulunmak 
tadır. 

UMUMİ VAZİYET : 

1 - Nüfus kanununun lOuncu edilmediği görüldü~ünden bundan 
maddesi ve bu bapdaki nüfus reh- böyle muhtarların bir ay zarfın-

beri, zayiinden nüfus cüzdanı al- daki vukuatın defterini ve kendi 
mak istiyenlerden mukayyet bu- !erine teslim edilerek doğum ilmü-
lunduğu mahalden başka nüfus 1 haberlerini de Babalarından ala
idaresi mmtakasına dahil eşhasın 1 cak~arı yirmişer kuruş pul ve cüz-
bulundukları mahalden ilmühaber dan bedeli ile beraber nüfus ida -
alınarak mahallin nüfus idarele
rine müracaat etmelerini ~ınret
mekte olmasına rağmen kendi 
mahalle veya köyünde mukayyet 
olup ve fakat mukayyet bulun
duğu mahalle veya köyünde mev
cut bulur:mayanlara bazı muhtar
lıklarca sahibi maslahatın kendi 
elinden başka bir ele il"mühaber 
verilmekte olduğu görülmektedir. 
Bu muamele kanun hükümlerine 
aykırıdır tekrar etmemelidir. 

2 Nüfus idaresine karşı muh-

relerine getirüp \Ocuklarm nüfus 
cüzdanlarını alacaklardır. 

6 - 1 Haziran 935 tarihinden 
bu tarihe kadar nüfus idaresine 
verilerek mahalle ve köylerde ne 
kadar doğum vakası kavıt etti
rilmişse bunların Baba veya veli 
veya vasisinden yirmişer kurus 
cüzdan ve pul bedeli toplanarak 
nüfus cüzdanlaı-ı alınmak üzere 
nüfus idaresine getirilmesi. 

7 - Kanunen 10 gün 7arfında 
verilmesi mecburi olan ölüm vukuat 
ilmühaberlerile birJikde öl•'nlerin 
nüfus cüzdanlarının da nüfus ida
resine gönderilmesi ve şayet her 
hangi bir ölünün nüfus cüzdanı 
yoksa ölüm il_mühaberinin arkası
na ( nüfus cü.ıdanı yoktur ) sure
tinde meşruhat yazılarak muhtar 
tarafından ınühiirlenmesi tebli~ 

olunur. 
Vali 

Ö. Günday 
=====~= 

Ayd tll tapu .~ici/ 
JJfııhalız lığ111dan. Şimdilik piyasa sıcak,' alıcı

lar da iştihalıdır. 
PAMUK: 

Son hafta icinde pamuk pi
yasasında yeni tenezzüller 
kaydedilmiştir. Geçen hafta 

Şeker bayramı dolayısile iş
lerde bir gevşeklik görülmüş 
olduğundan piyasa vaziyeti ge 
çen haftakinin aynı olarak ka- 1 

bul edilebilir. 

tarlar tarafından verilmekte olan 
vukuat ilmühaberlerinin azalara da 
imza ettirilmesi ve imzaların kur
şun kalemile yazılmayup sabit 
mürekkeple yazılması evvelce Jan
darma ve Nahiye müdürlükleri 
vasıtasila tebliğ edildiği halde 
hala imzaların kurşun kalemle 
yazılmakta devam edildiği görül
mekdedir. Bittabi bu gibi ilmü
habcrlerde kabul edilemeyerek 
halkın beyhude yere köyüne gidip 
gelmelerine sebebiyet verilmekte 
olduğundan buna meydan veril
memesi lazımdır. 

3 Doğum ve Ölüm ve yeni-
den kaydolunacaklar!a zayiinden 
nüfus cüzdanı almak için verile
cek ilmühaberlerin muhtar ve ih
tiyar heyeti tarafından mühürle-

Müftü oğlu hacı Ahmedin 
cedinden ·intikalen, gelmek su
retile tasarrufunda iken 40 
sene evvel ölmesile oğ·ullan 

Mehmed ve Aliye kaldığı bunla-! rında 322 senesinde yaptıkları 
gayri resmi taksimde Mehmed 
hissesine düşen ve bu kerre 
tescili istenilen gölhisar köyü
nünün ca" alanı mevkiinde do
ğusu yapıcı Arif ve mülazım 
oğlu Mustafa Ali batısı yol ku-

Demir fiatları ucuzlayor 
Almanyada tonu 14,5 tan\ ı2:İs İngiliz 

lirasına düştü 
Amerikada maden Hatların- sonra Almanyanın bize ihraç 

da görülen düşkünlük, Avru- fiatı da 14,5 İngiliz lirasından 
pada da tesirini göstermeğe 12, 15 İngilize indirildi. Belçika 
başlamıştır. Bunun ilk netice- f 

henüz iatları kırmamıştır. Fa
si olarak şimdiye kadar mem-
leketimize yaptığı satışlarla kat Almanyanın fiatları düşür-

mesinin sebebi, sırf Belçikanın daima beynelmilel piyasadan 
yüksek fiat istiyen Almanya, Türkiye piyasasında rekabet-
demir fiatlarında ehemmiyetli te bulunmasından korkmuş 
bir indirme yapmıştır. olmasıdır. Amerikada fiatların 

Dünya demir fiatlarının yük- dürülmesinin sebebi ise şöyle 
selmesi sebebile şehrimiz su görUlmektedir : 
tesisatının keşif bedelini de Amerika uzak şarktaki harp 
yirmi bin lira kadar yükselt- vaziyeti dolayısile muazzam 
mek zarureti haeıl olmuş ve Çin piyasasını şimdilik kay-
hundan sonra bir müteahhi- betmi.ştir. Bunun tesirleri ta-
dine ihalesi mümkün olabil- biidir ki görülecektir. 
:nişti. Bununla beraber Türkiye 

Dünya demir fiatleri geçen bu sene fazla demir idhal 
;kinci kanun sonlarına doğru etmemiştir. Şimdilik mevcut 
yükselmeğe başlamışb. Bir stoklarla idare edilmektedir. 
ton demiri Almanlar bize se- Bir sene sonra Karabükteki 
kiz, Belçikalılar da yedi İngi- demir fabrikası açıldıktan 
Hz lirasına lirasına veriyorlardı sonra artık biz de fiat karar-
Temmuz sonlarında bu fiat sızlığı ve sipariş endişesi kal-
14,5. İngiliz. l!rası~a. kadar yük- .

1 

mıyacaktır. 
seldı, haddı azamıyı buldu. . o zaman da demir sipariş 

i'ki ayaan beri. Amerikda işi büyük sanayi erbabı ve 
beyaz madenin · Clüşmesi üze- depolar inhisarından kurtula-
rine demir fiatının da 70 cak ve demir sanayıımızın 
dolardan 55 • dolara kadar her. sahadaki inkişafı başlıya-
düştüğü görülüyordu. Bundan caktır. 

nerek imza edilmesi kanun icaba
tından dır. Halbuki buna dikkat 
edilmiyor. Binaenaley muhtarlar 
verecekleri ilmühaberleri okuna
bilecek surette mühürlendikten 
sonra azalara da imzalarını sabit 
mürekkeple ve soyadlı olarak 
koymalarını temin etmelidirler. 

4 - Doğum, Ölüm, Evlenme 
Boşanma ilmühaberleri nüfus ida
relerine gayri mesfıl eller ile 
gönderilmekte ise de bunun doğru 
olamıyacağı binaenaleyh doğan 

çocukların Babaları veya veli ve 
vasileri bir ay zarfında usulüne 
tevfikan tanzim ve muhtarlara 
mühürlettirecekleri doğum ilmü
haberlerini muhtarlara teslim et-

' meleri nüfus kanununun 19 uncu 
maddesini tavz.ih eden devlet şura
sının 8 . kanunuevvel 930 tarihli 1 

ve 3060 numaralı kararı iktizasın

-~a~ olduğunun muhtarlarca göz 1 

onunde bulundurulması lazımdır. 
Doğan çocuklarının doğum ilmü
haberJerini bir ay zarfında muh
tarlara tanzim ve tevdi etmeyen 
çocuğun Babasından veya veli ve 
vasisinden para cezası alınacağın· 

dan çocuk babalarına veya veli ve 
vasileri~e telkini icap eder. 

5 - Muhtarlar köy kanununun 
36 ıncı maddesinin 7 inci bendi 
mucibince her ay köylerind~ Do
ğan, Ölen, E;vlenen ve boşanan
ların bir defterini tanzim edip 
ertesi ayın 10 uncu gününden ev
vel niifus idareleine getirmeğe ve 
kendi nüfus defterlerine de vuku
atı işlemeğe mecbur oldukları hal
de şimdiye kadar buna riayet 

zeyi çallı veresesi güneyi Ah
med karısı Emine ile çevrili 
tarlanın tapu sicilinde kaydı 
olmadığından senetsiz tasar
ruftan mumaileyh namına 
kaydının icrası için gazete ile 
ilan tarihinin 11 nci günü tah-
kikat yapmak üzere yerine 
memur gönderilecektir. Sözü 
geçen yere ayni bir hak iddi-
asında bulunanların ellerindeki 
muteber belgelerile birlikte 
muayyen günde mahallinde 
bulunacak keşif memuruna ve 
yahut bu müddet zarfında ta
pu sicil muhafızlığına 473 fiş 
sayısiyle müracaat etmeleri 
ilan olunur. (224) 

......... Abone şeraiti ..•..••.. : . 
: Yıllığı her yer için 6 lira. • 
: Altı aylığ'ı 3 liradır. 
i İdare. yeri: Aydında C. H .• 
i P. Basımevi. . ; 

· i gazeteye ait yazılar için : 
j yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ 
~ Iar için idare müdürlüğüne ; 
: müracaat edilmelidir. ; . . : ................................................ : 

lmtiy,az sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdiirü : Etem Mendres 

Sa.sıklığı :ı- er : 

C. H. P. Basınıevl • 
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AYDIN SAYI : 113 YÜZ: 4 
~===~~=============================================-=================================-.::.=ıı 

Vilıiget Daimi Enciimeninden: 
Cins.i 

Sabun 
Mikdarı 

500- 700 
Muhammen bedeli 

26 kuruş 
Teminatı 

13,65 

Hastanenin ihtiyacı için asgarı 500 azami 700 kilo sebun alına

caktır. İhalesi 161121937 perşembe günü saat 15 de ıl encüme· 

ninde açık eksiltme suretile yapılacaktır. Taliplerin 0 0 7,5 temi. 
nat akçelerini ziraat bankasına tevdi etmeleri lüzumu ilan olu-

nur. (218) 

Aytlın vahıflar 

idaresinden 
Karacasu merkez kasabasın

da çarşı içinde kain Nazilli 
vakıflar idaresine ait bilumum 
dükkan ve mağazalarm ve kah
velerin mülkiyeti açık arttırma 
suretile ·ve değer fiatla satı-

lacaktır. İhale bedeli peşindir. 
Artırmaya iştirak edecek olan
lar önden o{'ı 7.5 muvakkat te
minat vereceklerdir. İhaleleri 
131121937 pazartesi saat 9 da 
ka·racasu kaza merkezinde 
yapılacaktır. Taliplerle fazla 
n1aluınat almak isteyenlerin 
her gün Nazilli vakıflar idare
sine veyahut o gün Karacasuya 
varacak memura müracaatları. 

9 16 21 10 (183) 

Audın İ11hisarlar baş 
müdür liiğiinde11 
276 lira bedel keşifli Ay

dın İnhisarlar başmüdüriyeti 
binasının elektrik tesisatı 7 
Kanunuevvel 937 gününden 
iti.baren 27 Kanunuevvel 937 
Pazartesi günü ihale edilmek 
üz.ere yirmi gün müddetle ek
sil-trneğe konulmuştur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat ekçesile Aydın İnhi
sarlar ba.şmüdü~lüğüne müra
caatleri ilan olunur. 

( 221) 4, 8, 10, 12 

D. 4 

İnhisar/aı· umum 
Müdii rliiğünden 

1 ~ Şartname ve projesi 
mucibince Aydıoda yaptırıla
cak kara barut deposunun 
inşaatı pazprbk usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 2,695 ) 
lira (17) kuru.ş ve 'inuvakkat 
teminat (202 14) liradır. 

3 - Eksiltme 201121937 ta
rihine rastlayan Pazartesi gü
nii saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şübcsinde
ki alım komisyonunda yapı-

lacaktır. 

4 - .Şartnam.e ve projeler 
13 kuru.ş bedel mukabilinde 
inhisarlar umum Müdürlüğü 

inşaat şubesile Aydin başmü-
1 dürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin fenni evrak ve vesa
ikinlıı inhisarlar inşaat .şubesi
s~ ibraz ederek münekasaya 
iştirak için oraca ehliyet vesi
kasi almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme için 
ı tayin edilen gün ve saatte 11

0 

7,5 güvenme paralarile birlikte 
yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan oluor. 

( 222) 4, 8, 10, 12 
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~.~ Kitaplarmda mühim iskonto yapılır r+~ 
~ ~ r.j Okul Talebe t•l 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçınlmaması 

Sümcrba.nk yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi Aydın 
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İ!] Dr. Nuri Erkan ~!j 
f +'j Birinci sınıf mütehassıs i+~ 
-~ -~ 

f 3 Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun f:; 
=-+ı Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde f•' 
~~ ~~ l+.J her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. [tj 
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• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetcbbuun mahsulii, tarihi yeni manasile anlamanın kıy
metli bir örneği olan AYDIN TARİHİ Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün. tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma
iım da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

t Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
= == !_- Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. çocuk j 
E=" ha•taneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ -
= Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ı i bin '\smda kabul eder. (111) :; 
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E Foto_ Abbas~ oğu ~ 
!) F otograf cılık ve levazımab j 
iP Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- i 
I> kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
i> lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
• mıyan amatörlere çeşitli ağrandisaıan yapbrmak 
it istiyenlere kolayhk g&terilir. 
t i;}" -· Ay11~n h&kümet bulvar1 vakıflar idareai aJtında ........ 
~-*~ ........ *... ~ 


