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Büyük misafirimiz Elen Başvekili 1 Mareşal Fe?.zi Çalı- 1 ı·;;.·;~~:·•••••••••••: 

A ka d h k t ttİ mak teşekkur ediyor ı Hallcevi Haberleri 1 
0 ra an are e e Manevralardan sonra Ankara ya 1 :•••• ••••••••••••••••••..: 

Ek I
A M t k . t d k A avdet eden genel kurmay bqka- /ı,•iJn kurul tonlandı se ans e a sas ıs asyon a as erı F . . ,, ' .. nımız evzı Çakmak albaylığa Parti IJyön kurulu dün öfleden 

merasimle ugurlandı şu telırrafı göndermittir. soara hbay ve Parti Bqkanımız 
Ankara 21 ( Radyo) Doıt J • Ege manevraları esnuında ba- özdemir Giindayın bqkanbtı al-

vc milttefik Elen devleti başve- ran harıcige nBZIFl na ve arkadaılarıma kartı •öste- tında toplanarak parti itleri üze-

k li muhterem misafirimiz ekse-
ans general Metaksas ve refikası 

bogün ötleden enel bazı müeı-

seseleri gezmiılerdir. 
Saat 13 de Anadolu kulübünde 

cnel kurmay baıkaaı mareıal 

Peni Çakmak ve refikuı tara
fından ıereflerine bir öj'le yeme

~ verilmlt ve aut 17 de dahili
ye vekili ve C. H. P. genel sek-

eteri Şükrü Kaya tarafından 
Marmara klıtkünde bir çay ziya-

feti verilmiıtir. 

Ekaelioa ıeneral Metaksaı ve 

dikuı saat 18/30 da huausi ti

' nle Ankaradan aynlmıtlar ve 
atuyonda ukeri meruimle tetyi 

edUmiflerdir. istasyonu dolduran 

alerce halk muhterem miaafiri

bl zi tiddetle alkıflamıtlardır 

BaıYeldl ıeneral Metak ... 10/30 
a Ankarapalaada Türk matbuat 
umeuilleriai kabu! ederek Tirk 

~e Vaaaa doatlatu etrafında mü
ht m beyanatta bulunmuttar. 

Yunan amiralının ziyafeti 
lstanbul, 21 (Radye) latan bul 

t1naıuada Elen BatvekiH genral 
t.letakaası beklemekte bulunan 
.\verof zıhlısı kumandanı amiral 

tkomoni amiral Şükrü Okan fe
l"dine bir öğle yemeti vermittir. 
Bundan sonra amiral Şükrü Okan 
'-at on içte Averof zabitlerini 
.\kay idaresinin bir vapuru ile 

fieybeli adaya ıreçmit ve misafir

erini deniz akademisini ıezdir

~İftir. 

Saat 18 de amiral Şükrü Okan 

•iral Ekomoni ıerefine Park 
l)telde bir çay ziyafeti vermiftir. 

Bu gece amil'al Ekomoni Ave
tof tırhltsında bir yemek vere· 

ektir. 

Ali Mahir Paşa 
Kahire 20 ( Radyo) Ali Ma-

~ r Patanın Kralın batkitipliğine 
t.Jin olunduğuna dair bir karar
•ıne intişar etmiftir -
ICilcülı antant elıo
tıoaıilı lıonsegi me

saisini bitirdi 
Prag 20 (Radyo ) Küçük 

tant ekoaomik konseyi 11 tq· 
İeyyelde bafbyan birinei kon
nı mesaisini bititmittlr. Koa
~ l'eleeek toplantaaı 23 tabat-

Bükreşte oJuaktır 

TaJısim abidesine bir rilen misafirperverlikten ve kata- rinde konuımuttur. ..... 
çelenlı koydu larımıza yapılan yardımlardan Vilayette 

fstanbul 21 (Radyo) lran dolayı utıilinize ve Aydının E iJ 
hariciye nazırı ekselans Sami bu-

günsaatllde istanbul valisi Muhit
tin Üstündaj'ı makamlarında zi
yaret etmiş ve lstanbul komutanı 
ile merkez kumandanına birer 
kartıvizit bırakmıfbr. 

Vali Muhittin Üstündağ Perapa
las oteline giderek dost lran ha-

riciye nazınna iadei ziyarette 
bulunmuftur. 

12/30 da Ekselans Sami Tak

sime giderek Cumhuriyet abide
siae mubtqem bir çelenk koy
mattur. Bu merasimde vali ve 
belediye reisi Muhittin Üstündağ, 
reis muavinleri, emniyet direktö
rü ve Beyotlu kaymakamı hazır 

buluamutlardır. 
Vali Mulaittin Üstiiadat nat 

13/30 da eluellas Sami terefine 
Peraı.alasta bir ötle yemeği ver-

mittir 

Çolı şiddetli bir 
zelzele 

Vilna 20 ( Radyo ) - Çok tid
detli bir zelzele bu sabah Avezo 
mıntakaaını aaramıttır. Maddi 
zayiat çoktur. 

B. Nadir Birvar 
Erbeylide tesis edilecek olan 

incir istasyonu şef:itine şehri· 
miz ziraat mücadele müdürü Bay 
Nadir Birvann terfian ve yetmiı 
lira aslı maatla tayin edilditini 
sevinçle haber aldık. 

Sayın arkadaıımızı tebrik eder 
ve yeni vazifesinde de kendisine 

batarılar dileriz . -·-
Osmanbülıü kanalı 
Na/ ia vekaletince 
münakasaya 
çıkarıldı 
Aydın tabakhane çayımn 

hasal ettiği büyük bataklığı 
kurutmak üzere ~çalması ka
rarlaıtanlan Ye timdiye kadar 
enhan sagire kanununa tev· 
fikan mükellef amelelerle açı
lan Osmaobnkn kanahmn, ba
yındırlık bakanhğı ıu idare
since açık eksiltmeye çıkard
dıjuu memnuniyetle öğrendik. 
Kanalık ketif bedeli 48 bin 

liradır. lbaleıi 3 teıriniuni 
937 günü yapılacakbr. 

muhterem halkına şükranlarımı ne men toplandı 
Villyet daimi encümeni dün 

arzetmeği bir vecibe addederim. 

Genel kurmay baıkanı 
Maretal 

Fevzi Çakmak 

Dahiliye Vekileti 
Mahalli idarelerin teftiı liyi

halan hakkında viliyetlere 
bir tebliğ gönderdi 

Huıuai muhaaebe ve belediye
lerde yapılan teftit neticeleri 
hakkında milkiye müfettifleri 

tarafından yazdan teftlt layıha

larının nereye verileceti hakkın

da Dahiliye Vekaleti vilayetlere 

fU teblitı göadenaiftir. 
Şimdiye kadar meri olan usale 

ıare reislerine teYdi edilmekte 

olan Umami Meclis ve Daimi 

Encümea ve Belediye meclis( ile 

Encümen muamelatına alt liyı

baların belediye iflerinde beledi

ye meclisi ve encümeni ve husu· 

si idare itlerinde de umumi mec

lis ve daimi encümene te'l'di ve 

teftit neticelerinin bu meclisler
de alenen okunmuı suretile 

heyet ve eneümenlerin haberdar 
edilmelerinin faydalı olacatı 

mülkiye müfettiıleri tarafından 
munfık mütalaa olunmaktadır. 

Teftiı neticesinde müfettiıler 

tarafından yazılan layihaların ba
zan yüzlerce sahifa tutmakta ol-

ması dolayısile bunların tamamen 
ıerek umumi meclis ve gerekse 

encümenlerde okunmuı zaman 
ziyaını mucip olacatı cihetle mu

vafık görülmemekte ise de mü-
- Devamı 2lacl Hyfada-

Hayattan -.1.r: 

ötleden sonra ilbay Ôzdemir 
Giindayın bqkanlıtı altında top
lanmıttır. 

Belediyede : 

Daimi encümen 
toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 

öJleden sonra belediye reisi Nafiz 

Karabadatın bqkanbtı albnda 
toplanarak havale olunan enaka 

tetkik etmlt ve karara batlamıı
tır. 

Huami iatlhbarabmıza nazaren 

encümen ba toplantısında et fi
atleri üzerinde de tetkikat J'•P
mıı ve kuaplann yeni Hat ta

leplerine kartı fe)ıri et buhranına 

düıiirmemek için esulı tedbirler 

almıtbr. 

~---
Maarifte: 

iJğretmenler arasın
da tayinler ve 
nakiller 

Yedi Eylil okulunda Saime Er
kandan açık kalan C5tretmenlite 
NaiplikCSyl eski ötretmeni Yusuf 
GakHI ve açık bulunan Hamza 

Baliköyü olrulu ötretmenlitinede 

eski Atça ötretmeni Rütdü ilhan 

Atanmışlardır. Ankara ili emrine 

verilen Vedi Eyliil ötretmeni 
Melahat Akı arzusu üzerine ye

rinde ipka edilditi ve Germencik 

okulu öğretmeni Behice Çetin de 

ailni durumu dolayısile Konya 

ili emrine verilditi duyulmuştur. 

Haremlik, selamlik ! 

M atbaaya, bir çok viliyet 
gazeteleri gelir. Buna, 
gazetecilikte mübadele 

derler. 
Vakit buldukça okurum bu 

gazeteleri. içlerinde, ş6yle 
b6yle, gazete demeye dilim 
varacak kadar iyileri vardır. 

Bunlardan biri de Babke
airde çakan "Tlirk dili" dir. 

Oldukça eski olan bu y--

zetede, mahalli haberlerden 
batka, arasıra muhitin tarihine 
ve arkeolojik eserlere dair 
istifadeli yazdar bulunur. 

Geçen akfam, bu gazeteyi 
okuyordum. ilin sahifelerini 
de gözden geçirmek Utedim. 
Derhal g6zibne Bahkeıirdeki 
" Halk ,, ainemUID•n bir ilinı 
iliıti. Okudum, bir daha oku-

- Bnı arafı 2 ncl Sayfada -

-
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/ş kanununun tatbikatı 

AYDIN 

.-""""' --~-, 
iş veren müesseseler dahili teli-
matnamelerini nasıl yapacaklar 

İktısat vekaleti vilayetlere bir tamill' gönderdi 
- 5 -

Resmi tebliğin 19 numaralı 
bendi 

Yapılacak bu gibi kesintiler 

için işverenin ayrıca makul bir 

had tayin edip dahili talimatna

mede göstermesi gerektir. 

Bu bentteki "Müessese kanuoi 

mecburiyet haricinde,, kaydına 

bölgelerce dikkat edilmesi lazım

dır. Umumi hıfzısıhha kanununun 

180 inci maddesi mucibince te

rettüp eden vecibeler bü kabil

dendir. işverene taalluk eden bu 
~ibi mükellefiyetler dolayısiJe 

işçi ücretlerinden hiç bir veçhile 

kesinti yapılamaz. 

Resmi tebliğin 20 numaralı 
bendi 

Ayrıca izaha lüzum görülme

miştir. 

Resmi tebliğin 21 numaralı 
bendi 

Borçlar kanununun 331 inci 

maddesi mucibince "Hilafına bir 

mukavele veya bir adet yoksa iş 

,sahibi, çalışması için işçiye muk

tazi alat ve malzemeyi vermekle 

mükelleftir . ., iş kanunu bu hü· 

kümleri tadil etmemiştir. İşçinin 
kendisine ait alat, edevat ve 

hayvanlar gibi vasıtaları getirme

ğe mecbur olduğu istisnai haller. 

de işyerlerinin dahili talimatna

melerine gerekli hükümlerin vaz'ı 
Jazımdar. 

Resmi tebliğin 22 numarah 
bendi 

Tıbbi tedbirJerin bu husustaki 

mevzuata tevafuk edip etmediği 

ve işin mahiyetine göre kafi de

recede olup olmadığı gözönünde 
tutulmalıdır. 

Aydının tefrikası:71 

Resmi tebliğin 23 numarah 
bendi 

İş kanununun 55 inci maddesi 

mucibince yapılacak (işçilerin sağ
lığını koruma ve iş emniyet ni

zamname ) si çıkıncaya kadar 

işverenlerin şimdiden bu husus· 

larda tedbirler almaları gerektir. 

Resmi tebliğin h•J noktasında 
esaslar sayılmış olduğundan işve
renlerin yalnız bu tedbirlerle ik

tifa etmeyip işyerine göre gerek

li diğer tedbirleri de dahili tali

matnamelerd<.. göstermeleri icap 
eder. 

Resmi tebliğin 24 numaralı 
bendi 

İş inzibatı bakımından sayılan 
noktalar, 23 numaralı bentle ol

ğu gibi, yalnız bazı esasları gös

terildiğinden dahili talimatname

lerde bu cihetten de başkaca 
hükümler bulunabilir. 

Resmi tebliğin 25 numaralı 
bendi 

Ayrıca izaba lüzum görülme
miştir. 

Resmi tebliğin 26 numaralı 
bendi 

Bu hususta iş kanununuD 30 

uncu maddesi hükümlerinin göz 

Önünde bulundurulması lazımdır. 
Vl - Bölgelere tevdi edilecek 

dahili talmatnameler ikişer nus
ha olmah ve bunun bir nushası 
tadilen veya aynen tasdikini mü
tekip her sahifesi mühürlenip 
imzalandıktak sonra bir tezkereye 

rabten işverene iade edilmelidir. 
Diğer nushası işyerinin dosyasına 
kunulur. 

VU - Bölgeler teşkilatında iş 
yerlerinin dahili talimatnameleri-

ne ait muamelelerin gerek böl
gelerce yeknazarda görülebilmesi 

gerekse bu husustaki faaliyetleri 

• Baht işi 
Roman 

İnandık ihtiyarm bu sözüne. 

Zaten inanmasak ta başka yapa
cak bir şeyimiz yoktu ki .. 

bir kere gelmiş idik buralara. 
Gece müdhiş birde pire hücu

muna uğradık. 

Zemini toprak olan bu han 
odasında bu pek tabii bir şeydi. 
Yalnaz mevsimin bu kadar ilerle-

miş olmasına rağmen bunların 

böyle kesretle bulunması hayre

timi mucip oldu. Her halde oda
nın havasınm daimi sıcaklığından 
olacak ... 

Ertesi gün yine bir gün evvel
kine benzeyen araziden geçtik ve 
akşam geç vakit Çangmya var
dık. 

&u gün öğle yemeği için yol
da biraz fazla vakit sarfetmiştik. 

Çangm mutasarrıflığrnı nasıl 

Yazan: V. H. 

buldun diye sorsaler cevap vere
mem şimdi. 

Çünkü kasabanın hemen med
haline yakın bir hana indiğimiz 
zaman hava kararmıştı. 

Yalnız ertesi gün çıkarken bir 
az göre bildiğim sokaklarına ba
sık, basık dükkanlarına bakarak 

pek muntazam bir yer olmadı~ı 
hükmünü verebilirim. 

Bu geceyi geçirdiğim han iki 
katlı idi. Üst katta çıplak ve de
mir karyolalı bir oda açtılar. 

Artık Recebi yanımdan ayırmak 
istemediğim için odada ona bir 
yatak yaptırttım. . lakin büyük 

yanıoda uzanıp yatmağı ayıp sa· 
yan bu çocuğun bütün geceyi 
uykusuz ve rahatsız geçirmesine
de sebek oldum. 

Sabahleyin Çangırıdan ayrıldık-

Dahiliye vekaletinin Haremlik, selamlık! 
mühim bir tamimi 

(Baştaraf lnci sahifede) 

fettişin son mütalaasile buna kar

şı vekaletten yapılan tebliğatın 

bu meclislarde okunması .,gun 

görülmüştür. 

Binaenaleyh bundan böyle hu

susi idare ve belediye teftişleri

ne ait layihalardaki müfettişin 

son mütalaası ile veki.let tebliga

hnm bu meclislerde okunmasının 

usul ittihaz edilmesinin temini 

rica olunur. 

genel merkezin takip eyleyebil

mesini teminen bölgeler dahilin

deki her vilayet içid ayrı ayrı 
olmak üzere numunesi ilişik cet· 

veller bulundurulacaktır. Bu cet

vellerin birer nushası her ay böl

ge amiri tarafından tasdik edilmiş 

olarak genel merkeze yollanmış 

bulunmalıdır . 

Vlll Bölgelere tasdik edil-

mek üzere tevdi edilen dahili 

talimatnamelerin reddi halinde 

iş kanununun 29 uncu maddesi

nin 2 ve 3 numaralı bendleri 

mucibinde red sebeblerinin işve

rene bildirilmesi icabbeder. Bu 

hususta işverene gönderilen yazı

nın bir sureti genel merkeze yol

lanacaktır. 

9 - Askeri işyerlerile devlet, 

vilayet ve belediyelerce gerek 

doğrudan doğruya, gerekse mali 

yardımda bulunulmak suretiyle 

bilvasıta işletilen işyerlerine mü

teallık dahili talimatnamelerin ve 

ayni işlferene ait olup ayni işe 

mahsus ve muhtelif lfilayetler 

dahilindeki işyerlerinin yeknasak 

dahili talimatnamelrinin tasdik 
mercileri iş kanununun 29 uncu 

maddesinin 1 numaralı fıkrasında 

gösterilmiştir. Ona göre muamele 

yapılması icabeder. 
Bu gibi dahil talimatnameler 

bölgelere tevdi edildiği takdirde 

doğrudan doğruya bu hususta 

salahiyettar mercilere gönderil-

tan sonra arabacı; 
- Bey bu geceyi llgazın etek

lerinde geçireceğiz, dedi. Yarın 

sabah gavur handan erken çıkar· 
sak akşama kastamoniye va· 
nrız. 

Arabacının bu söt.ü beni arbk 
usanc vermeğe başlamış olan bu 
yolculuğun sonuna gelmişiz gibi 
sevindirdi. 

İnsan tabiatı çok tahaf ... 
Biran evvel kendisine çok ut.ak 

görünen bir atiyi, iki kelime ile 
biran içinde çok yaklaşmış göre 
biliyor. 

Buda telkin kuvvetine bir misal 
değil mi ? 

Bu gün arazı değişmeğe baş
ladı yol ekseriyetle dağların üzer· 
terinden aşıyor, eteklerinden do
laşıyor, küçük, büyük suların üs
tünden geçiyor. 
Öğleden biraz sonra büyük bir 

köprü ile bir su geçtik. 
Arabacı izahat verdi 
- Devrez çayı. Tosyadan ge

çer. K12.1lırmağa karışır, bereketli 
bir sudur bu. Yediğimiz pirinci 
bu su ile yetiştirirler, dedi. 

(Battarafı 111el sahifede) 

dum, evirdim okudum, çeYir
dim okudum. Y anılmıyorduaı. 
Muhakkakb. Sinema Çarşam • 
ba günleri bayanlar içinmiş. 
Yaohş okumadığımı, harfleri 
ve kelimeleri doğru g6rdüğii
mü, kendi nefsime teyit için 
ilanı arkadaşlara da gösterdim 
Onlar da, benim okuduğum 
gibi okudular. 

Arbk "düşünme,, sırası gel
mişti: 

Balıkesir gibi; bugünü ;·a
ratmak için en evvel silaba 
sarılan, en ilk hamleyi, en el) -
vel yapan bir muhitte kadın
lar için ayrı sinema günleri 
yapılıyor, 

Bu ne zihniyettir. Bu ne 
hortlak. kapkara, müstehase 
bir zihniyettir. 

İnkılabın maddi ve mane\'İ 
bütün sabrlarına ve cumhuri· 
yetin maddi ve manevi bütün 
hassasiyetine rağmen, işte, 
memleketin en gözü açık ve 
kulağı delik bir vilayetinde 
haremlik ve selamhk hayatı, 

bir hortlak gibi, korkunç 11•e 
feci bir vaziyette, mezarından 
kalkıyor. 

Bu kadar inkılap; ne icin 
yapıldı .. Şarkta bunca senedir 
için için yanan ve kankıran 

halinde iki defa patlak veren 
hadiselerin manası nedir? Bu 
hadiseler için bu kadar has
sasiyete ne lüzum vardı. Cum· 
huriyetin en titiz tedbirleri, 
ne için bir araya geldi. 

Halk sineması, kabahat de· 
ğil; cinayet yapıyorsun. Bab~ 

kesir vilayeti, bu cinayeti 
görmemekle, bilmiyerek şerik 
oluyorsunr. 

GÜNCÜ 

mesi kaydiyle, işverenlere iade 
edilmesi ve tasdiki vekiletimi2e 
aid olan işyerleriain büyük k.ar· 
totek fişlerinden birer sureti g·e· 
nel merkeze gönderilmelidir. 

Bu gün İnönü denilen bir yer· 
den de geçtik. 

Sarp kayaların içine oyulnıu~ 

mağara gibi, in gibi bir çok ko· 
vuklar gördük. 
Arabacı burasının cenevizlerderı 

kaldığını söyledi . 
Zaten Anadoluda nerede eski 

bir eser görünürse halk bunıı 

muhakkak ceneviılere maleder. 
Kimdir bu cenevizler? Burasını 

arayan ve anlı yan yok ... 
Kim bilir hangi asrın insanla• 

rının. Yine kim bilir hangi saik· 
ferin icbarile bu sarp kayalara 
oydukları meskenlerini hayretle 
seyrettik geçtik ... 

Karşımızda llgazm karlı ve ha~· 
metli şahikalarını görüyoruz. 

Tabiat gittikçe,, daha güzelle• 
şiyor. Yer yer yeşil çamların süs• 
lediği alçak yamaçlar çoraklık· 
tan yorulmuş gözleri dinlendiri· 
yor. 

Koçhisar kasabasını solumuzda 
bıraktık ve biraz ilerileyerek il· 
ga:r:ın eteklerinde iki katlı ve 
uzun bir bina olan givuhane 
vardık. 

(Devamı yarın) 
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borsa haberi 
1zmir ticaret ft aWn ......... 15-19/101937 tarihleri içinde sabi

... olaa tlcarat enuau• ciu, mikdar H haftabk asgari ve azami 
flatl.ıala a ...... ....we olclap nlafdllllfbr. 

Ciul Mlkclan Kabı A.gai Azami 

BatclaJ 2275 ÇuHI S 25 6 
Arpa 930 " 3 9375 4 25 
Balda 624 " 4 4 
Kamdarı 35 ., S 7S 6 
Yalaf 315 .. 4 4 
Nolaot 27 .. s so s so 
Suam 114 ., ıs so ıs 7S 
Barçak 46 " 4 4 
Pamuk 2738 Balya 36 75 42 
MabteBf palamut 633 Kental 390 sıo 
ZeJtl•J8tı 93500 ,. 30 3S 
laclr 7193 Çuval S 17 
Haftalık bona tatışlarını bu bir tekilde devam etmektedir . 

suretle toplatlıktan sonra i•- Piyasada timdiUk iıtikrar •ardır. 

b11 euaaıa aeYi herbaden mua
mele •azf yetlerini flzdea pçire
lim. 

BUGDAY: 
•tctay piy .... ı geçen haftaki 

•aDyetİDi IMa hafta da oldutu 
silti saldaaufbr. Yalmz fabrika
alar e&ntle kAft mikdarda ak-

lar w-•tana mebni it aubeti 
...- hafta,a lsufı nolmaadır 
Mamaflla fiatler aflamchr. 

ARPA; 
Arpanın son haftaJ• aid piJU& 

•niyetinde 1reçen haftaya aisbet
le yazılmaja deter bir fark 1ok
tur. Muameleler normale yakın 

KUMDARI: 
itler az olmakla beraber iyi 

mal ffatlerinde kunetll iıtlkrar 
vardır. 

MISDARI: 
Mal azdır. Me•rudat hemen 

mifteri bulmaktadır. Piya1a aat
lamd1r. 

PAMUK ÇEKIDEGI : 
Pamak fiatlerinin tenezzilü 

dolayılİyle çekirdek ffatleri de 
gerilemete bql .. lfbr. Geçen 
hafta 2, 410 kurup Mblan mallar 
bu hafta 2.80 kuruta mGtteri bul
mQftur. 

PAMUK: 
NeYI, mikdar, .. tıf ıekli ve 

fiat ltibuila fU ıekilde tasnif 
eclilmiftir. 

Haftahk fiab 
Nevi Satt tekli Balya Harar Asgari Azami 

Akala biriael mallar Hazar 238 37 so 42 

• ,. ., Vadeli 647 39 so 40 

• " " Eaki .. b, 25 47 53 
39 so Y •li prae birinci mallar Hazır 276 36 7S 

Vadeli ı270 
" " " 

36 75 38 
Eski aabf m 42 49 

" • " 
" " " 

Yekin 
Geçen haftanın pamuk aab' 

yekinu ile 2'22 balJ• olarak he

•planmıt •e seçea senenin hu 
hafuanda bonacla ,.blan muhte

Bf pamak miktanaa• 1628 balya

J8 Wit o1Rp ...... ütür. 
..._. plJIR flat aoktama

daa IMa hafta da mühim miktar
da teaenll anetmlftir. Son haf· 

ta icl•• ... len teaeuilin ı.s 
11...- kadar çıkbtw huaplanı• • ,... 

Pl,...cta kararudık hlkim ıür

••lltMllr .. 
ZEYTINY ACI : 
Soa Mlta 1ata1lan yakanda 

flehrlldlti kere wadeli kay411e 
95.500 kiloMa ibarettir. Ba mik
tar 30-35 klll'llf aramada •e ••
delinin aaakhk Ye 1alunhiJna 
rln muhtelif flatlula .mllDlfbr. 

Gepa hafa 118000 kilo aynı 

maldan n e:raı prtlarla zeytin 

J8tı 34 • 35 kwat aruaada mua
mele ıermlftl. 

Zeytia yafı maaulG heniiz pi

:JU&J8 anedUmeaait olmakla be
raber aline anlar rladen flne 
teuylt etmeldMlr. Ba noktadan 
fiatlmr ._ ... yeai teaadller 

UUJlemektMir. 
Tüll plr11ı nsiJetlm haur 

...._.._.••nnselı t ...._ 

h•sdh ...._ • .,a,11111 aala
, .... ktaa. 

ıs 

2138 ıs 

48 48 

Mahaul hakkında alınan haber

ler flmdlllk memnuni,.etbaht bir 

tekildir. 
Hazır mallar iizerine ay niha

yetlerinde muameleye INıı•anmasa 
ihtimali kunetlidlr. Şimclllfk ••
deli yat mlfterileri •ardır . 

iNCiR: 

Tul•i Çe..ı. ,Aasari Azami 
31/10/938 781 s 75 ıs 

14 
" 

1073 ' ı2 

ıs 
" 

415 S 7S 14 

16 
" 

1235 s 75 ıs 

18 " 
3179 s 16 

19 
" 

510 6 17 

Yekin 7193 
Ba suretle menim batından 

ı9n0/957 akp•••a kadar boru
da aatılmıf olaa mahtellf laelr
lerin miktarı 95,560 çu .. la balit 

olmuftur. 
Geçen aene bu tarihe kadar bor

uda muhtelif lneblenlen ı4.0637 
çunl iacir ublcbtı anlqılmıfbr. 

Geçen haftanın .. bf yekünu 

•tal• yukarı ayni fiatlerle 7,334 

çuval ve geçen 1enenlD bu haf
ıındald aabf miktarı lae 8,889 
ça•al olank heaap tdUmiftir. 

Sona lineleriae ı&e son haf

tanın neYI &zerinden incir fiatle

ri t811edlr: 
Fiat 

A.karl Aaami 
9 50 17 

A.US,.-: 

Yalan gere gemin 
etmiş 

Alb ay hapsa malakim oldu 
"J8S 

Koçarlıdan Mustafa karısa Fer· 
ipah hukuk mahkemesinde yalan 
yere yemin ettlti aabit görülerek 
ulıye ceza mahkemesine verilmiş 
ve dün yapılan durutmada alb 

ay hapu, otuz lira at~r para ce
ZUI ve üç ay hidematı ammeden 
memnuiyetine karar verilmiştir. 

Nöbetçi Eczane 
8a rece n6betçillk : latuyon 

caddesinde Mitat Le•endin eeza
neaindedir. 

ilin 
Aydın ve hanliıincle bat, bah

çe, tarla, zeytinlik ev dükkia ve 
ana ahp satmak iıtiyenlerin A:r
dında komisyoncu Böcekli Halil 
lbrahime mlracaat etmeleri ken
di menfaatleıi iktizaımdan oldu-
tunu ilin ederim. 

Aydın hükümet bulvarı 

2 numaralı yazıhane 
c 6 - ı > ıss 

ilin 
Vl/Aget Defterdarlı
f1ından 

Defterdarhk tahsilit şefli
ğinde açılan on lira uh ma
qlı kitabet için orta mektep 
mezunları arumcla 251101937 
puarteai giaii 1Ut oada seç-
me imtihanı yapılacaktır. lı
teldileria veaikalariyle müra
caatla~ IOzumu illD olunur. 

(157) 

Elleme 6 10 
Paçal 5 25 6 
Naturel S S 

laelr piy .... nda meveut: dur-

palak halea bakidir. itler iatek
aiz devam •etmektedir. Vuiyetla 
5llflmGzdeki haftalar ifia.te ta
Yanah et.al ihtimali mevcut 
ribl ..... ,.. 

bin 
Asllge hukuk 
Mahltellleslnden 

Tekeler ldSyiintlea CSIG Ali otlu 
Hüseyin ve ŞiikrG ve Mehmet H 

Murad ve Ali ve kızları Kezlban 
ve Şefika ve kanıı Eımanın o 

köyden. 
1 Şarkan mezarlık, garben 

deflrmea yolu, timelen kabızotlu 
Mehmed Ye Şakir otlu Masta fa 
karısı Zeliha ve hissedar Hüıeyi 
nin evleri, cenuben detirmen yolu 

ve dere ile çemlmiş üç hektar 
iki yüz lira kıymetinde hahçe. 

2 -Ve konaklık me•iinde şar 
kan haci yarım otlu Hasan, gar 
ben kara lsmail otlu Dunnuşah 
Şimalen kara lımail oğlu Ali 
cenuben baci Mustafa otlu Meh 
met zeytinllji arasındaki dağın 

zirvesi ile çe•rilmit yirmi hektar 

be,yilz lira kımetinde zeytinlik. 
3 Ve kahraman köyünde 

orman içi mevkiinde tarkan imam 

otlu Mehmet ve kıımen muhacir 
Kimli, garben terzi otlu mehmet 
ve kısmen koca arapotlu mehmet 
timalen koca arap otla mehmet, 
cenuben haci Hidayet tarlası ile 
aralarında çay ile çemlmiş Gç 
hektar flçyüz metre murabaı ve 
flçylz lira kıymetindeki tarla. 
Tapuıuz zilyetlikten tescil da

va olunmakta oldutandan adları 
yazılı kimaelerlen batka mezkür 
gayrı mekallere tapulu tapauz 

alakuı olanlar bir ay içinde uli
ye hakuk mahkemesine miiraca-
atlan Han olunur. <1156) 

, .. _ Abone teraiti -·ı 
f Yıllıfı her yer için 6 lira. i 
i A1b a1lıtı 3 liradır. i 
İ idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Bulmevi. i 
f ıazeteJe ait yazılar için f 
i yuı itleri miidirliltlne, ilin- i 
i lar için Ware mldlrlltGne i 

1 ! mlracaat eclllmellclir. i . . 
Ulllllllllllllllllllllll il lll llllllllll lllllllU• 

lmtlps aalüW we Umaml Nefrlyat 
Midir& ı Etem llenclrea 

Bualclıf11er: 
C. H. P. Buımevl 

Agdın llalıı/lar idaresinden: 
Merkez ve mllhakatta vakii bi1Am11111 zeytin ajaçlan ız ... 

riade mevcut zeytin ma•....ıa yblmak lizere arbrmaya çıka
nlllllfbr. Çine çayından Koçarlıya ( Koçarb clalail) kadar olan 
mahaldekiler 111111957 perpmbe 

Koçarlıdan san çaya kadar •••••dekiler 121111937 cuma 
Ardıa merkez nahiyesi 151111957 pazarteıi Balatçıktan Omer 

beyliye kadar 16111/937 salı Karapınar nahiyeıi 171111937 
çarpmba Klfk ve Karabayıt nahiyeleri 181111937 perfemle 
saat 9 da Ayclm valoftu idaresinde. 

Sike kaza1mdakiler 101111937 çarpmba Slkecle 
Çine kazaımdakil 1111193~ perşembe Çinede 
Bozdoğan kaza11ndakiler 161111937 ulı Bozdopnct. .... 
Nazillinin Sultanhisar ~er 151111937 pazarte 

Atça nabiyesiaclekiler 171111937 Ç&111UDba Nazilli • .f 
Kuyucak nahiyeleri 131111937 camarteli glnleri 9 Nazilt 

yakıflar idarende Karacua kaumaclakiler 2~ 1A1l rza.f 
teai glnll 1Ut 9cla Karacuacla sabf ve ihaleleri ~cak 
baale bedelleri pefin ahnacakbr. Teminat %i1İf· Daha ful 
izüat almak ve praiti lfrenmek iati•pM1 .. ıt.e•~:~~-.WlldtLat 
iclareliae mtiracaat edebilirler. 2'l fts .;;,ı ff'lBJ>ır .ı 

·· ···············~ 
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ilin 
Vilayet Makamındaıı 
Aydın ve civarının Akala 

pamuk mıntakası sahasına gir

m-esi dolayısiyle pamukların 

m.ibzerle ekilmesi, çapa maki

nelerile çapalanması istihsal 

masrafı üzerinde müh•m tesir 
~ apacağı aşikardır. 

Bu noktayı nazı dikkate 

af.arak arzu eden çiftçiler 

mibzerle ekilişi öğrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip sitaj görebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makinesi 
olmıyan küçük çiftçilerin tar· 
lalarını bir üçret mukabilinde 

ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça-

palarını itimad edebilecekleri 

işçilere yaptırmak mümkün 
olacağından öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları iılfm olunur . 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fır~ahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

~ ...... ~'flllllil~~~~··ı991.,ı •• ı~"I 

1 Foto_Abbas Toğu ı 
İ}I F otograf cılık ve levazimab ı 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ ki°:al.arı çok şık korni~er, al~mler, rontken filim- 41 
~ lerını ucuz fiatla tedarık edebılirsiniz. Maki.nası ol- @ 
D mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yapb ak ~ 
D istiyenlere kolaylık gösterilir. rm {i 
D 140 Aydan hükümet bulvan vakıflar idaresi altıncia @ 
_.._mMi~IMN·~~.a 

r ..................... ~~;;+* .................... : 
ı . ı 

F AHR~~DIN SÜGÜR j 
Birinci Sınıf Dahilı Çocuk Hastalıkları Mütabassısı ı 

Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtiaaslı i 
Muayeaela.ane : Ardında Gazi Bul•annda Bafalıoglu diikkioıoın ı 

üzerinde het' gün sahahdan akşama kadar Hutalannı kabW eder. ı :. •••••.....•......•....•.•...................... ) .... : 

_.... ................... 1'Jl'IPfl 
i DOKTOR f 
~ N . Şe . G.. • 1 un msı uneren t 
~ İntani Hastalıklar MUt:ehaasası ıt 
- ~ ~ ~ 
~ Dahili intani hastahklan laburatuvar muayenelerile ~ s teşhis ve tedavi eder J 
j Muayenehanesi: ~ 

~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder~ 

libıMulııl~ıımlıı·~diııılllıuMıılırtlııılıııiıııılıı! ~iıdHl!lt ııiİ 

l'~"llQlll~~~!!pll··~~uıı"rmtı'1 .. uı~ ·~ • ._ 
~ Bırıncı sınıf dahili hastalıklar mutehassısı ı_-

g Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dalıiliye, fOCU~ ~ 
: lıa•lane/eri kliniklerinden mewn ı 

Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane "'!!!!!!I l bin"lsında kabul eder. (111) 41 

.ılllllı11IU1Jlllıı.ltıılı6lıılııtınlıılllllıldllllınıUllııdllııııilııııilııılıı~••mı.~.a\I 
~P·IJIP·QJ~lıı;_~ııuı;~pı;ı~1~"111".;'f"4i."lıt;ıııı;.ıııı·tıı~~~~~·, 
t:~ llllıuaUlıl":oidhı;;;ııtıi;;ıılltıiioılllıı"'luı;;;ııtı..oıllıi:iıllıı1111llıı .. iıflıı.udll~ıldbı11ıdlıı..ııllıiiiiGliiiidlıaı~~-ılbıuı 

&i Her aradığınızı 1 
rn ~ 
f•l Kazım Aydınel ı•J 
~ ~ t!j Kitapçıhk ve kağıtçılık evinde bulursunuz ,_:ı 
~ ~ f•l Halk ve Okul "•l 
~ ~ 
t:ı Kitaplarında mühim iskonto yapılır f3 
ı:l Okul Talebe ~!~ 
ı.•l Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir ,3 
~•1 1· 
t
~ Hükumet bulvarı numara 2130 Aydın 117 

rltıtlll''"lllP'~"!llll'!''llll"''IJll''"llJlı:'qlJ!~·~tll'~qlll''''qlll''llJ~!llllll"llltl'•~p~lll1''~~111!''"1!11'!!'!lll'..,tıll1:.oııtı'!:..l""ll~.A.1 
~~ııt~...ıı~ııı.:n.:ıtı~~b:"~~:.-ııAı~~ıını:-ıı11~:dı1~11ı~11ıW~~ 

C. H. P. Basım evi 
iyi 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. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın bi Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
hk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarmı resimleri ile beraber kaydedea kıymetli bir eserdir. 
Her Aydıalımn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 


