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U~versiteli Hatay gençleri bir miting yapbla; 
Büyük Şef diyor ki: 

Ankara 2 (A.A.) - Ata
türk Hatayda yeni yejimin 
baflamaaı üzeriae Uulus baıji 
mu'harririne intibalanm töy
Je bildirmişlerdir. 

Hitabet kürsüsünden söz söyliyen hatipler "Hür yaşıyan Türkün ne 
kendisinin, ne de topraklarının müstemleke halkı ol~asına tahammül 

edilmiyeceğini Atatürkün başbuğlugu albnda haklannı 
müdafaaya muktedir olduklarını,, söylediler 

•• BUDlara dair benllz te
ferriiath malümat alamadım. 
Eğer Suriye fevkalide ko
misıeri Bay Domartel San
cağa gelerek Hataylıalann 

mhtakil rejime kavuıtuk
larını bizzat ilin etmedi ise 

ve bıımlinasebetle Hatayhlann 
bayramlarına fCref vermek
teo kendini alıkoymuş sa 
buna diyeceğim yoktur. Ha
tay~a f ransız: delegesi Ha
tayblann çok şevk ve he
yecanla bayram yapmaları 
tabü olan bir günde eğer 
Hatay Türklerini serbeştçe 

bugünü kutlulamaktan men 
edecek tedbirler alınmış ise 
buna ya%ık demekle iktifa 
ederim. 

Çünkü böyle bir zihniyet 
devletler arastnda yüksek 
dostlllk münasebetlerinin hal 
ve istikbali için müsbet yol
da yürümek lüzumunun he
nüz. anlaş1lamamış olmasın
dan ileri gelir. 

Maamafih her şeye rağ
men Türkiye Cumhuriyet 
hükumeti ile Fra.nsa Cum
huriyet bn.kümeti arasında 

CeneVTeden imzlllanan vesika 
lann tayyiin ettiği rejimin bir 
sahife• Hatay Türklüğünün 
yiiks"k ~~m ve enerjisi ile 
ba.şlam~br Bqka türlü ola
mazdı ve bun.dan sonra da 
olamat buna Türkiye Cnm
huriyeti · ve Ti!rk milletinin 
olduğu kadar bu meselede 
söi vermiş olan Frnsa hü; 
küıiıetinin ve milletinin de 
şeref ve · haysiyeti müsait 
değildir. ,; · 

İstanbul 2 l Radyo J - Ha
taylılann istiklal bayramlarını 
serbestce yapmalarına müsaa
de edimemesini proteto etmek 
ilzere Üniversite gençleri on 
binlerce hal.kın iştrikile bugün 
Bayazıt meytfanmda büyük bir 
miting yapmıştır. Hitabet kür 

, sthiincle biribirini takip ederek 
saz söyleyen hatipler,, biir yaşa
yan türkün ne topraklarının 
ne de kendisinin müstemleke 
halkı olmasına tahammül edil
meyeceğini, 18-20 sene evvel 
elinde silahı olmayan türk ço
çuklarmın Ulu Başbuğ Atatür 
kiin idaresi altında nasıl mu
vaffak oldu ise şimdide ayni 
Baıbuğun kumandası altında 

atile, topile, tayyare5ile hakla
rım ve istiklallerini müdafaaya 
muktedir bul•nduklarım söy
lemişlerdir. Bundan sonra Ata 
türk çocuklara ellerinde bay· 
rakları olduğu halde taksim 
meydanına giderek Cumhuri-

ı yet abidesine bir çelenk koy
muşlar, vakar ve sükun ile da 
ğılmısl~rdır. 
Atatüak teşekkür ediyor 

Ankara 2 [ A. A.] Riyaseti 
cumhur umumi katipliğinden 
tebliğ edilmişir. 

Hatay da yeni rejimin meri
yete girmesi münasebetile 
Reisicumhur Atatürk yurdun 
içinden ve dışından vatandaş
lann ve Hataylı ırkdaşların 
sevinç ve heyecanlarını bildiren 
birçok telgraf almışlardır. Bun 
dan çok mütehassıs olan Ata 
türk teşekkürlerile refah ve 
saadet temennilerini Anadolu 
ajansı vasıtasile ilan ve iblağı-
nı emir buyumuşlardır. 

HilfJ/i kumaş yapan . 
Beş f abrikaeı 
Müdd.etumumlliğe 
Verildi 

Başvekilimizin teşekkürü : 
Başvekil Celal Bayar Ha

taydan ve Hatay ahalisinden ge 
len ve türkiyenin her yanından 

™-- - .. 
Aqkara,2 fRady~f - İ~sad 

vekil-etinden tebliğ edilmiş~ir. 
15 Ağustoıi'. 1933 tarihinde 

menyete giren ipekli kumaş 
kanunu ve nizamnamesi hü
kümlerine üygun olarak imalat ... 
la bulunup bulunmadıklan 
iç~n· J;tanbul ve Bursada f•b-

rikalar ani teftiş yaptırılmış, 

bu teftiş neticesinde bet fab
rikanın kanun hükümlerine 
aykırı imalatta bulundukları 
anlaşılmakla haklarında kanu
ni muamele yapılmak here 
bunlar mahalli müddei umu
miliğine verilmiştir. 

çekilen tebrik telgrahna Ana
dolu ajansı .-aaıtaaile tetekkU.r 
ler eder. 

ketin içinden ve dışmdaa bir 
çok tebrik telgraflan gelmiftir. 
Hariciye Vekileti ba tebrik 

Hariciye vekilimizin telgraflarımn hepsine ayn ayn 
teıekkürii: cevap vermek imkinını rfSrtı" 

Ankara 2 ( Radyo] Hatayda mediğinden teşekkürlerinin il•· 
yeni rejinin ilAnı münasebeti- lagı için Anadolu ajansini me-
le Hariciye vekaletine memle- mttr etmiştir. 

=-==- -

Kamutay Gurubunda 
Hariciye Vekilimizin verdiği izahat 

alkışlarla kabul edildi --------Ankara 2 ] A. A. J C. H. P. tipler gurubun bassasiyetiae ter 
Kamutay gurubunun diinkü top cüman olmuşlardır. 
lantısında Manisa mebusu Re- Başvekil Celil Bayar ba 111e9 

fik İncenin memleket kültür ü · d k. h .. kA- ti -'-zu zerın e ı u uwe n noa-
işleri hakkındaki konuşmalar tainazarım vr lıükümetin alaca 
gelecek içlimaa · talik edilmiı-
. ğı tedbirleri izah etmiş ve Bq 

tır. 

Hariciye vekili Doktor Tev vekilin ve hariciye vekilinla 
fik Rüştü Aras Hatay hakkın izahatı 9'lirekli alkışlarla kar-
da Cemiyeti akvam ka.rannın ıılanmışbr. 
tatbik safhalarına uzun iyahat Hükômetin Hatay hakkında 
vermiştir. takip ettiği hareket tarzı itti 

Bu hususta söz alan bazı ha fakla tasvip olunmuştur. 
1 'ii *'---=-

imtiyazlı mıntakada Halkevinde 
3 milyon mülteci Bayramlaşma 
Çinli var Her bayramda olduğu --

yarınki şeker bayramının hl 
Şanghay 2 l Radyo 1 Şang- rinci günü saat 15 den itiba-

hayda mülteci olarak 3 milyon ren Halkevinde hbay ve parti 
Çinlinin bulunmakta olduğu im Başkanım12;1n başkanlığında 
tiyazlı mıntakada isyan zuhu bayramlaşılacağı haber · abn 
ku ihtimaline mebni Japon or- mışbr. 

~!!!!!!!!!~~~~~~~~----

d us n un önünde bayakları oldu- kıtaları imtiyazlı mıntakanın· 
ğu halde piyade. topçu ve tanklı öuiine kadar üemişlerdil'. · . .. .... ._. 

Hayattan -.e•lf!!:. . 

Onlara layık değilimi · . . 

Düne kadar, henüz kendisile 
şerefyap olmadığım, fakat 
w::aktan tanıdığım ve hak

kında ·hayli müsbet şeyler işit-
tiğiın sayın bir zat. olduğum 
yere geldi ve: 

- Afederainiz. dedi, sizinle 
çoktanberi görüşmek istiyor
. dum •. Bir fırsat bulunmadı. Bu 
gün, buradan geçerken hatır
ladım ve doğrudan doğruya 

si.ze kendimi tamtmayı · ve ·gö- . 
rüşmeyi muvafık buldum. · 
Hoşa giden ve sıkmıyan; te

miz bir laübalilik edasile kar
şıma oturdu ve sözüne dt:vam 
etti: 

- ·Her gün daireye Aydın 
gazetesi bırakırlar.. Ancak 
onuncu sayısından ·sonra ta.kip 
etmek fırsabm bulauğum ga-

-De••ID• 5 ôdl saytada -
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Büyük Nutuk 
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Arkadaşla, 
En güzel coğrafi vaziyette 

"e üç tarafı denizle çevrili olan 
Türkiye; endüstri, ticareti ve 
isparu ile, en ileri denizci mil
Jet yetirtirmek kabiliyetio~e 

dir. Bu kabiliyetten istifadeyi 
bilmeliyiz; denizciliği, Türkün 
büyük ~illi ülküsü olarak dü
şünmeli, ve onu az zamanda 
başarmalıyız. (Alkışlar) 

Ekonomik kalkınmai Türki
yenin hür müstakil, daima da· 
ha kuvvetli, daima daha refah 
Dı Türkiye idealinin, bel ke
ııniğiqir. Türkiye bu kalkınma
da, ik; büyük kuvvet serisine 
daya!lmaktadır . 

Toprağının iklimleri, zangin- ı 
nkler~ ve başlı başına bir ..ser;- . 
vet <>lan coğrafi va~iyeti; vebi~ 
de, Türk milletinin, silah kadar 
makina da tutmıya yaraşan 

kudretli eli ve milli olduğuna 

inandlğı işlerde ve zamanlarda 
tarihin akışınl değiştirir cela
detle teceli eden, yüksek sos- 1 
yal benlik duygusu.. (Sürekli 

Alkışlar) . 
Saym Millet Vekiller, 
Demiryolları bir ülkeyi me

deniyet ve refah nurlarile ay
€ılnlatan kutsal bir me~aledir. 

Cümhuriyetio ilk senelerin
den beri dikatle israrla üze
rinde durduğumuz demiryolları 
iaşaat siyaseti, hedeflerine var 
mak için, durmadan başarı ile 
tatbik olunmaktadır. 
Şark ve cenupda, Sivas, Di

yarbekir gibi, büyük menzille

re varan hatlar, geçen yıl için
de, Sivas Malatya iltisakile 
birbirine bağlanmışbr. Zongul
dağa varmış olan hat dahl, bu 
zengin kömür havzasını, iç va
tana bağlamış bulunuyor. 

Aydınm tefrikaıu: 101 

Sivastan sonra, şarka doğru 
uzayıp gitmekte olan bat da, 

ilk menzili, Divrike varmıştır. 
Bu kol, önümüzdeki yıl Erzin

cana ulaşmış bulunacaktır. Di
yarbekirden şarka . uzuanacak 
batın d·a ·inşasina başlanmıştır. 

Şark demir , yollarının satın 

alınmış olduğunu bilirsiniz.'Ce-

nupta Nusaybine giden hattan 
mada, yurd ıçinde bütün de-

mir yollarının idare ve işletil

meleri, Cünhurivet Hükümeti
nin elineedir. (Alkışlar) 

Demiryollar inşaatımızın in
kişafı, İran transit yolunun in-

kişafına ve mÔforize edilme
sine de hizmet etmiştir. 

İstanbuldan itibaren başlıyan 
Avrupa turist yolunun asfalt 
olarak inşasına devam olun
maktadır. 

Bu tarz inşaatm, bir plan da
hilinde, memleketin diğer sa-

halarına da teşmili, beklediği
miz milli başarılardandır, 

Şose ve köprüler inşaatı in
kişaf etmektedir. Demir yolları 
inşa siyasetimizin tatbiki yıl-

ları içinde, (78) köprü, geçişe 

açılmış bulunuyor. (23) köprü 
de, inşa halindedir. Bu köprü

ler. her biri başlı başına birer 

fen ve sanat eseri olarak, ye

ni nesillere, Cümhuriyetin ar

mağan abideleri olacaktır. Oe

miryol hatlarımız iç sahalara 

bağhyacak ve bu hatlarm bir 

an evvel milli ekonomik kalkın
ın aya azami hizmetini temin 

edecek olan kara yolu inşaatı 
önümüzdeki devrelerde teksif 
ve bir plan dah.ilinde tevsi edil
mek lazımdır. 

(D~va nı yarın) 

• 
Baht işi 

RomDn 

Odada ~ sabahlarına mah 
sus tarif edilemez hüzünengiz .. 
bir man.uıra var. 

Babam; ocağın başındaki 
yer minderine bağdaş kurmuş, 
siğarası ağzında gözleri oca
ğın kenarında hsırblar çıka
rark kaynayan semaverde; ses 
siz oturuyor .. 

Odaya girişim bir hareket 
yaratb. Kardaşım yatbğı yer 
ilen doğruldu. Annen:) yanın

da bir yer açmağa çalıştı. 
Babam; 
- Gel bakalım Macid, de

di. Bu s~hahki çayımı beğe
necekmi.sin? 

- Babacı~m bilirsin ki ben 
küçüklüğümden beri· senin ça-

Yazan; V. H. 

yım severim. Hele maşada 

sucukta kızarbrsan doymak 
bilmem. 

Babam geniş ve bahtiyar 
bir tebessümle? 

- Çocuklar ana ve ba bala 
rını mide yolile severler der
ler. Her halde bir ash olsa 
gerek, diyor. Sucukta kızar

tacağım. 

Dadım elinde çay ve sofra 
takımlarile giriyor. yer sofra
sı kuruluyor. Kavaltı tabak
ları siniye diziliyor. Bizde et 
rafına Slralanıyoruz. kızarmış' 
ekmek, sucuk; bal, reçel, tere 
yağı ve tulum peynirile çay 
ve süde zevkle hücum edi'yo
ruz. Hepimiz bir iki saat son-

= ==·--"'"--· ----=--- =-

C.H.P. 1 Müessif bir kaza 
i Gazetemize ÇOcuk has.W-,ık

ları ve çocuk bakımı hakkında 
kJymetli yazılar vermek suı~e· 
tile tahrir ailemiz arasında 

Germencik kamun kon
gresi İlbayımızın baş
kanlığında toplandı 
Germencik ( Hususi ) - C. 1 

H. P. Germencik kamun kon~. 

çalışan Doktor Fahri Sügiiriihi 
evvelki gün gittiği bir köy.de. 
kazaen ayağının kırıldlj-ı~ı .. ,. gresi Bugün ( dün ) ilbay ,, ve 

parti başkanımlz Ö. Gündayın 
başkanlığında toplandı. Kon
grede ilyön kurut üyesinden 
Bay Etem Menderes ile mer
kez ilçeyön kurul üyeleri avu
kat Ahmet Nesip ve Hamit 
Altıparmak bulundular .. 

Bu yılki kongrelerde ge~~en 
yıllara nazaren dileklerin çok 
az olduğu görülüyordu, curn· 
huluk hükumetinin, halk di
leklerine ve bunlann başarıl

masına verdiği önem neticesi 
birçok halk dilek ve ihtiyaç· 
larmm yapılmasından müte
vellittir. 

Yeni Kamunyö~ kuruluna 
Tevfik Pazarçeviren, Nuri 
Zincirci, doktor Sabri Akın, 

Reşat Zincirci, ve Ahmet 
Germen delegeliklere ilbay 

ve parti başkanı Özdemir 
Gönday, Etem Menderes, Ah
met Germen, Tevfik Pazarçe

vıren, doktor Sabri Akın, 

İsmail Terzi, Devriş Ali seçi
lerek kongreye son verildi. 

Kongreden sonra, ilbayımız 
ve parti bac;,kanımız, geç vakte 
kadar Germencikte . kalarak 

partililerle memleket işleri 

bilhassa zirai yaşayış üzarin
de uzun konuşmalar yapıldı. 

Germencik (Hususi) İli-
mizin en modern okul bina-
larından birisi olan Ger-
mencik ilk okulunda ta-
lebe sayısı bu yıl 487 ye çık
mıştır. Bunların 50 si yabh 
köy çocuklarıdır. 

Başlarında öğretmen Ziya
nın bulunduğu okul talim be-

raki ayrılğı unutmuş gibiyiz. 
Yalnız hali düşünüyoauz. 

Hiç birimiz bu neşeyi, bu 
saadeti ihlal edecek tek bir 
söz söylemiyoruz.. 

Ben; sanki çocukluğumu ye 
niden yaşıyorum. sanki biraz 
sonra çantaml ahp mektebe 

gidecekmişim gibi mesut bir 
his var içimde.. her vakitki 

gibi pek az yiyen babam yine 
köşesine çekiliyor, bize tatlı 
hikiyelar anlatıyor. 

Yavaş yavaş hava al'dınla
myor. Sabahın beyaz ışığı pen 
çerelerden doluyor. Lambanın 
ziyası bütün bütün sararıyor. 

Kapınm çalınması hepimizi 
bu bahtiyar rüyadan uyandır
dı. Recep sesleniyor. 

- Bey ; araba geldi, eşyala
rı alayım mı ? 

Bütün gülen yüzlerde acı. ha 
kikatm işmi'zazı elemi beliri-

teessürle haber. al~ık ·. . .. _ · 
Sayın arkadaşımıza geçmi..ş · 

olsun der; aca ~ifalar dileriz 

yeti \•azifelerindeki dikkat ' e 
ihti,mamları, halk ve tale.l:e. 
velilerile olan sıcak ve sıhı 
temasları neticesi muhitte' .ço~ 
müsait ve i; i bir tesir b.ı.rak
mışlardır. Bunu daha ziya<A<t: · 
okul esirgeme kurulumın b~1 : 
.şarılarından anf.amak · ·~ü~ı-

. kün olur. 
1 Kurul geÇen "yd 470 11.r~ 

gelir temin ederek 44 'fakir 
çocuk gi)'dirmiş, ôknl-a ,.bir. 
•akine almıştır. 

Bu yıl 425 lira geliri· . olan 
kurul 24 fakir çoea.k giydiır
miş 100 liralık ders k'·azım.ı. 
alm1ş ve a)•rıca mektep kil~ıp
larma yardım t:tmiş.tir. 

Himaye kuruluna Nail Er
gun 50 lıra yaı·<lıruda bclıı.13-

muştur. Hamiyetli arkada:,ı

mızı takdir ve tebrik etmeği 

borç sayarız. 

Germencik okulunun dalıa-. 
ziyade talebe kabul edeb'il
mesi için okula bitişik ura; 
binasının i.ı!timiak ediier-:k 
yatakhane ve yemekhane ~ -
pılması tasavvur edilmektedir. 
Kasabadan uzak olması dofa_. 
yısile uray binasının mektebe 
verilmesi, urayın car.şı icirıde 

yeni bir kurağa taşuıması her 
~·ki bakımdan çok favdaiı 
olacaktır. 

imtiyaz: s;ı. h il:ı i ve Umıu~i -.'\~y i y.ı 

l\.lijtJiirtt · fa...,n M~-d·r,... 

Ba~ddığ1 } er 

C. H. P. Ba~ımc~ ı 

yor. Artık ara.muda hükiimr~n 
olan yeisli bir te~tı.r . 

Recep eşyaları taşıy-or \~e 
biraz sonra geliyor. 

- Her şey hazır beğim. bu .. v.u
rursan gideriL diyor. 

Soğukta koea bahçeyi geç:e
rek sokak kapısı.aa k.adar gel
memeleri için yaptığim ıgar

lara rağmen arabanın ya
mna ltad.al' gelen ı>Gtün ev 

halkıla s<ın vedaı yapıyorum. 

Meleğin g& ya.şlarile ısla.ıımrş 

yanaklarıru öpüyorum. Hınç" 
kıra h.ınçkıra ağhyor. 

Sessiz-e.e ağlayan annemi .Ö· 

püyorum, Beni iadeta kokla
yarak öpüyor ve rnırıldawyo.r. 

- Seni AUabuı büytildüğii.ne 
emanet ediyonım. 

O vakta kadar meta.netini 
rnuba~aza e~ olan baba.ın 
gözleri yaşarmış titrek bir ses-k: 

Devamı yarı11 
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Haftahk borsa haberi Onlara layık · ltalganın geni 
değilim!. Viyana sef lri 

iırnir . ticaret ve :cabire borsasında 24-30/11/937 tarilileri içinde satıl-; 
•ut oJ,an ticaret efyafaının c.ins, mikdar ve haftabk asgari ve a:ıami 

(Baştard lnci ı;ahifode) 

zetede, muntazaman " Hayat
.,· tan sesleri,, takip ederim .. fintler!nln aşafıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Ci,i\si Mtkdan Kabı Asgai 

5 125 

Azami 

Butday 4065 Çuval . 6 125 
4 25 • Arpa · 

Hakla 
Kumdaı<ı 

Mısn• darı 

Nohut 
Susam 
Pamuk 
Pamuk çekirdeği 
Zeytinyağı 

lncir .. 

3346 
16739 

84 
161 . 

1064: 
116 

2405 
166500 

10000 
··493 

" .. 
,, 

" 

,, 

.ı 00 

4 125 
4 50 
4 50 
s 25 

16 00 

4 25 
1 50 
4 50 
6 375 

16 00 
Balya 32 00 37 00 
Kilo '!. 40 2 80 

Kilo 29 00 29 00 
Çuval 4 00 : ·. 15 00 

Haftalık mnameli.t ve mlk
dar v~ fiatlarını bu suretle top-

1 

ladıktan sonra hafta içinde· 
muamele görmüş 'öl~n işbu ~ş
yanın nevi üzerinden bir tatbi 
kını y~pıyoruz. 

BUGDAY: 
Son' hafta buğday fiatların

da- 0,125-0,25 kuruş araşında 
bir yükselme görülmüş ve sert 
ıınallar üzerine muamele cere
yan etmemiştir. 
)3uğday muamelatimnm şek 

li cerezamna göre şimdilik H
atlarda tereffü meyilleri var
dır. Ancak mevrudat fazlalaş 
bğı tağdirde pıyasaum ayni 
sevri takipte deeaa edeceği 

söyleniyor. 
ARPA: 

Arpa işleri geçen haftaki 
derecesine baliğ olmakla bera 
her piyasa ayni vaziyeti mu

hafaza eylemiştir. Alıcılar iş

tihalı harket etmişidir. Piyasa 
sağlamdır. 

BAKLA: 
Bakla piyasası son hafta için 

de mevsim zarfmda tesadüf 
t:dilnıemi~ bir hararet arzet
rn~ ise de Hatlarda tereffü 
kaydedilmiş vaziyet geçen haf 
taki şeklinde kalmıştır. Halen 
piyasada hararet mevcuttur. 
Staklar azaldıkça fiatlarm bir 
az kuvvetlenmesi ihtimali var 
dır. 

Kumdarı piyasası malın ne
vine göre kuvvetli bir istikrar 
göstmektedir. Kuvvetli işler 
y()ktur. 

MISIRDARI: 
Mwrdarı dahili ibti~açtar 

için alındığından kuvvetli işler 
olmamaktadar. Esasen piyasada 
yemeklik mevcudu azdır. 

SUSAM: 
Piyasada kuvvetli alıcılar 

olmamakla· beraber mal da az. 
dır. Fia"arın bu vaziyeti mu- · 
l.afaza edeceği söylenmekte
dir. 

PAMUK: 

., ,, vadelil605 32.00 34.50 
,, ,, eski 50 36.00 36,00 

"'(ekun 2405 
Son hafta içinde' borsada 

yapıla~ pamuk satışları geçen 
haftaki nisbetinde oıup müba
yaatı n en mühim kısmı f ~bri
kaçılarla, spekülasyoncular ta
rafından yapılmış ve bazı ihra
cat firmaları her ihtimale kar
şı mal mübayaa etmişlerdir. 

Fiat vaziyeti hafta sonlarına 
doğru biraz gevşer gibi olmuş
tur. Hafta başında tesbia edil
miş olan pamuk fiatları ile 30/ 
111937 akşamına ait kapanış 

fieatları şöyledir . 
Nevi 2/11/937 ifat 30/11/937 
Akala 36.00 36.00 34.25 37.25 
Akala. v .36.00 36.00 37.25 35.25 
Yerliha 3'Z.00 32.uO 33.00 33.00 
Yerli va32.00 32.00 32.50 32.50 

İşbu rakkamların gösterdiği 
voziyete göre pa111uk fiatları 
geçen hafoya nishetle bu haf 
ta 0.50 ile 1.25 kuruş araslnda 
tenezzül göstermıştiı". 

Piyasada ahş verişler cere
etmemekle beraber fiatlar alı
cıların hesebma göre daimi 
tebeddüle uğramakta ve bu 
münasebetle piyasada istikrar 
görülememektedir. 
ZEYTİNZAGI 
Son hafra borsada vadeli 

olarak sıra malı yağlardan 

on bin kilosu 29 kuruştan 
muamele görmütür. Geçen 
hafta ise borsa kayıtlarından 
zeytinyağı muamelesine tesa
düf edilmiş ve geçen senenin 
bu haftasıne ait borsa liste
sinde ayni neviden ve fakat 
ha:z:.ır olarak bin beş yüz kilo 
zeytinyağın otuz beş kuruş 
fiatle sa bldığı gürülmüştür. 

Hilen piyasada kuvvetli 
itler olmamaktadır. İhracatlar 
henüz işe başlamamışlardır. 
Satışlar perakende mahiyetini 
geçmemekte ise de fiatler 
geçen haftaki neşriyahmızda 

işaretledihimizin aynidir. 
iNClR 
İncirin borsada sablmağa 

başladığı mevsim ba,mdan 
son tarihe kadar borsada 
4095 çuvalı hurdamal mal ol-

Yevnii borsa nqriyatının ic. 
ınalınde.n haftahk pamuk mua · 
ıneleleri' bkakında tihassül 
eden neticeyi berveçhi a,ı ar-

zediyoruz. 
Aka.la bi: mu· ha 202 36.50 37 .50 
Akala ,, · eıki 150 38,50 38,50 
Akala ikipei hazır 25 36,00 36,00 
Yerli birinci ha. 373 33.00 34.SO 

. mak iizere 115,113 çuval incir 
satıldığı borsa kayıtlarından 

anlaşılmışbr. 

Borsa neşriyatma göre haf. 
tahk incir satışları nevi ve 

Sayın muhatabımın, hakkımda 

c~milekar sö~ler ~Öyliy~~eğini 
anladığım. için derhal ciga~a 
takdim etmek, kahve ısmarla
mak suretile bu fırtınayı ge-

, · çirınek istedim .. Fakat o, cı

garasım yaktıktan sonra, tek
rar ve hakim . bir vaziyetle sö
ziinii devam ettirdi: 

Güzel bir üslubunuz var .. 
Sürükleyici, külfetsiz kolay o
kutuyorsunuz kendinizi .. 

İnanınız, sabah.ları masamın 
başına geçtiğim zaman ilk işim 
sizin sütununuzu okumak olu
yor .. 

Fakat darılmayın_ baua, ba
zan pek sudan yazılar yazıyor
sunuz .. Keyfimi kaçınyorsunuz. 
Gazeteyi iştahla elime alıp ta 
sizin üstün körü bir yazınızı 

görünce, adeta, o gün itiyad
larımdan birini kaybetmişe dö-

' nüyorum .. 
Ve muhatabım, bu minval 

üzerine söyledi, durdu.. Ben 
hiç cevap vermedim.. Nihayet 
ısrarı üzerine: 

Yarınki siitunumda gö
rüşürüz, dedim, yarın size ce
vap veririm .. 

İsminin zikredilmemesini is
tiyerek, teklifimi kabul . etti .. 
İşte muhterem muhatabıma 
cevabım: 

Bayım, A} dm gibi avuç 
içi kadar bir memleket içinde, 
her gün alaka ile, iştahla oku
nacak mevzuu nereden bula
yım .. 

İstanbul gibi, hadisesi bol 
olan, geniş bir muhiti ve ken
disine göre bin bir alemi bu
lunan bir memlekette çıkan 

gazetelerin günlük muharrir
leri bile, hazan ne bayide ya
zılar yazarlar .. 

Sonra onlar, tabir caizse 
profesyonel yazıcılar olduk
ları ve yalnız gazetecilikle, 
muharrirlikte geçindikleri hal
de, böyle yaparlarsa, insaf ___ - ---. 
fiat noktalarman şu surette 
takip edilebilir. 

Nevi Miktar çu. az çon 
Süzm mallar 20 15.00 15.00 
Elleme ,, 263 6,75 8,75 
Paçal 89 5,50 6,00 
Hurda 121 4,00 4,00 
Yeki'm 493 

Mevsim sonlarına iyide iyiye 
yaklaşılmakta olması hasebile 
incir piyasası günden güne 
biraz daha gevşemekte ve 
satışla da azalmaktadır. Hal
buki eld oldukça nazan dik
kate alınmağa değer stoklar 
bulunduğu ve bilhassa fiat düş
künlükleri karşısında dahilden 
İzmir piyasasına mal gönderil
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Piyasa durgundvr. 

Viyana 2 [ Radyo J - Yeni 
ltalyan sefiri bu sabah burava 
gelmişt~r. . . ~ 

. Çinliler .}'ang-lfiııi 
<Jeri · aldılar 

Nankirı 'l [Radyo] Çin tak 
viye kıta atı Yang-Çıni istirdat · 
etmişlerdir. 

~Iaponlar bir şehir 
Daha aldılar 

Tokyo, 2 [RadyoJ Nanki\r.i 
şimal mıtakasmda Japon k~.

. vetleri 1 ilk kanun ~ünü 11 .3..0 
J. da Kamyamn bir kaç kilome.t 

ilerisinde bulunan Yan~b~ 
şehrini işğa l etmişlerdir. 

:lapolllar Şangçin .. ~ - . ·· 
r lstas1101111~u almışlar 

T.okyo 2 [ Rad~ u J" Şangbay 
Nankin demiryolu üıerind.e 

ilerlemekte ~olar jaJ}Qn kuvvet
leri Şangin istasyanun ele ge 
çirmişlerdir. . 
buyurun. ~u muhitte ve .9ii-

• '3· 

nün yalnız beş on . dakikası 

hasredilen bir iş' üzeri~de, 
bundan daha vei-imli ve ·nN.1 ~ 

fit olmaya imkan var mı?. 
Bu izahatımdan sonr~, beni 

haklı bulacağınızı ümit eder 
ve ayni zamanda, böyle bi:r 
izaha beni mecbur etmek su
retile, sizin gibi düşüRen sa-
yın okuyucularım•iı topuna 
birden ce,·ap veı·mek imkanım 
hazırlarnıs olduğunti~dan do- ; .. 
layı da bilhassa teşekkürleri-

mı sunarım. 

Hakkımda sitayişkar vece. 
milekar ilti.f atlannızı , .süphesiz 
layık olmadığım için, top y~

kün hazfederek keııdimi on
lara ml;lhatap olmamış faru 
derim.. · 

GÜ~ 

YURTDAŞ: 

•' 

Bankada bir a.rtbrm.a ~
sabı olan adam kara gün- u 
lere karşı aşılanm.1ştır. 
Uluıal ekonomt v~ arttrrm.a kuruınıi 

Aydın C. Müddeiumu
miliğinden 

1 - Aydın ceuevinin ikinc"i 
altı aylık ekmeğinin yapılan 

münakasa neticesinden ·talip 
çıkmadığından 2()1121937 tari
hinden Mayıs 930 son.ana 

kadar ihtiyacı olan ve mu
hammen bedeH 4620 liradan 
içaret bulunan beh~ri 960 
gıram 56000 adet tayin ekme
ği açık eksiltme u.suJile yen.i

den münakasa ya konulmaştm. 
Muvakkat teminat 350 liradır. 

2 - İsteklilerin 201121937 
Pazartesi günü s~a t 16 da 
Aydın C. M. U. liğinde müte
şekkil komisyona müracaatleri 
ilan olunur. 

(219) 3, 8, 11, 15 
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. . OPERA TÖR '! 
Dr. Nuri Erkan 

Birinci sınıf mütebasaı& 
. . 

Parla hp fakültesi hastaneleri~den mezun 
!iuayetıehane: Park k.,...ısında yeni ya.ptırdıtı erinde 

laer pn h.ıuıtalann1 .. ha.latan ak.fama kadar kabul eder. 
130 

. Erbeylide büyük 
·Pehlivan güreşi 

t 

• J. 
J. 

• • • • 

Bayramın birinci ve ikinci günleri &beyli 
·okulu fakir ve kimsesiz çocuklar menfaabna 
yapıla~ büyük pehlivan güreşi 

Gll.rqte verilecek mühaf at 
BaŞ 50 Lira 
Orta 25 
Ayah 15 

Arzu eden pehlivanlar bu güreşe iştirakte 
serbesttirler. (216) 1,2,3 

~··••'QJPuqı!Uli"rijjn9"QlllJml1'11'1Ull!iJU'9 .. s ~inci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 'ıt! 

fi Par~ ~~~::.~!~:j~ :?.~~ocuk i~ 
= lu .. tatM?l.ri kliniklerinden mezun 

~ Hergiin haatalarraı Orta mektep caddesi Eski postahane @ 
~ bin"911lda kabul eder. (111) G 

. aıımliıı!Ullıı~ııılDlıııtlııllııımlınlı:lı~ıırJllııaılııliı6ı~~ıdl 

6 ay· vade ile elbise 
Sümerbank ·yerli mallarından bilumum 

· · R:ıeinurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Stimerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiry* caddesi : Aydın 

,..PllJlla~mı:taıal!lll8819'1Jll~.,.,•ımıı.~a 

DOKTOR-BAKTERIYOLOO 

1 Nuri Şemsi Güneren 
. B; İ intani Haıtalıklar Mütehaıtıtı 
f) D..hilt ntani hastalıktan laburatuvar muayeneJerile· 
I> tethis ve tedavi eder _ S Muayenelaaaeai: ı . 
LNaxilli köprüsü karf!sında Her gfin hastalanaı kabul eder t .. 
~~.dllıı~ .. Mil . 

Emniyet Eczanesinde~ 
Bulununuz 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskıh her nevt. 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

.. 
,.- llanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

·Hikmet Şölen 
llk ı.amanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalanm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınhmn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi%. 

Fiab 250 kuruştur. 

P''''11ıım111115111••lllıııımılil!Dlli1!1''IJl•lll''11'lQll!ılqnııtııımu~ıımıı•••i•~~ 

S ·Foto Abbas T oğu 4 

J Fotoğraf cılık ve levazimab 
~ Atölyeıuizden her marka taze filim fotoğraf ma-
fjo kinalan çok şık kornişler, albümler, rontken filim
i) lerini ucuz fiatla . tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
f' mıyan amatörlere çetitli ağrandisman . yaphrmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altaııda 
•ı~ı11lllıırtlııtıtnıtııtnllbııtııitııdııııı111ıraaıımı.ı1ııa. • .... 

:++ ..................... ~~~~~··········· .. ···~ 

J FAHREDDİN SÜGÜR f 
Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastahklan Mlitabww • 

Pariı Tıp Fakültesi Hutanelerincleıı İbtiaalı 

Muaynebane r Aydında Gui Bananncla ~)q dikkaaın1a 
üıerinde ber pıı Nbahclaıı alqama kadar Hutalannı kakı ed•. 
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