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·Köylü ve Refah 
-···-Mlı niıı bir dert: Herkesin dü

tfindüj'G ve tatbik aahaaına kon

ma1101 . istediğl o kadar çok m6· 

talblar v6 fikirler var ki; ne 

devletin bir hamlede yapacatı 

hir it; ~e kültürel bir müessese· 

nln · hemen tatbik edebilecetl 

•anihalar, 
~..et;' köylü "refah istiyor. Köy

İ~ · ~l_i~ ve hayat iıtiyor, köylü 
11hhat ve afiyet lıtiyor. Ar,amııda 

hiç ihti.lif yok. Büyük Fredrltin 

b&Jt'ekUlnin yapbj'ı gibi Uk mek

.tebi 1.a'c;alun. Zirai alit ve edeva· 

tın ıılah ve tatbikini düşünelinı 

Jok.ia aahliat· ·n zindegini.n kiy
;.,'cti~i takdire mi ujraşalı~ ? .. 
; .. .. ·:·· . . 

Y .&fama tarzının icaplarım dji· 

tü~ınlyen köylüye açacatımıı 

mektep liocaaızlıktan leyleklere 
; . . . 

yun, k~Y,Ulııün yarenlitine zeınin 

olacakbr. 
lılol . ve klymetini bizıat görüp 

takdir etmediği alit ve edevatın 

taniyeai köylüyü yalnız güldü

rür. K>ylüye arneli fikirler ameli 

naaih.tler lizıındar. 

·· Te•1zlıkten bahsetmek mi isti
yor111ııuz. Güzel temiz gürbüz bir 

çocutu onlara göstermeniz bin 

makaleden daha faydahdar. Eaa· 

ıen kitap ve gazetenin okudul
muı. okutturulmau okadar zor 

kil.. Vataıu bir cidalin helecanlı 
tefsirleri olmadan köylüye ceride 

dioletrnek pek zordur. Bu fikri 
korkmayınız şehirlerde münevver 

ıeçinen birçok insanlara da te•· 
mil edebilirsiniz. 
M~ıela: siyasi bir mesele konu· 

fulurken medeni vezif~sl ni ifa 
etmekten doğan haklı bir gururla 

ıize gazete okumadım ki! Der. 

Ve bütün medeni ve insani hak

lar1Dın bir dudak büküşile ifade 

edileceğine kanidir. Bunun için

dir "i: 1 tealist vatanda~lara na· 

mütcoahi vazifeler vardır. Söyle
~ek ve g5stermek en birinci 

şarttır. B'J arada devlete diışen 
yazife1eri dıe"let fertten daha çok 
lyl yapıyor Devletcilik program-

lat nası gibi isabetli fıkirler halk
ta çok azdır. Fert görüyor isti-

yor, de"let yapar ve yapıyor 

memlekete faydalı işlerin pro-

gramla,ması ve çoğunun tatbik 

uhuına geçmesi bunu ispata 

kafidir. B·ınunla beraber istemek 

ve yol göstermek her vatandaşın 
hakkı ve vazifesidir. 
Hıç unubnarn. vekillerin bulun

d~ğu bir içtimada bir vatanda' 
yaptığı alım ve aab'ltdan bahse

derken ihraç ettiği rniz me nleke

tio istijoasından bahsetti. 

Son telgraf haberleri 
General Fahreddin Altay ve Kllzım Dirik 
manevralarda bul11nmah üzere geliyorlar 
l~tanbul 1 ( R.) - Büyük Eğe manevralarında bulunmak üzere 

O~~eneral Fahreddia Altay ile Trakya umum müfettitl Kazım 
Dırik ve General Cemil Cahid burü İnönü vapurile lzmire hareket 
etmitlerdir. 

Hatay intihabatı 
kontrol heyeti 
seçi!di 

••• 
Cenevre 7 ( A. &\. ) - Mil

letler Cemiyeti konseyi ls
kenderon sancağında yapıla
cak ilk intihabatı kontrola 
memur olmak Uzere Belçika~ 
lı, Hollandalı. İngiliz. Norveç
li ve İsviçreli olmak üzere beş 
ki,ilik bir heyet tafİD et· 
miştir. 

Bu heyetin azaları On bir 
lıkterinde Cenevrede buluna· 
caklar ve sonra Sancaga gi
derek kontrol işlerine başla
yacaklardır. 

-~-

Konya 1111.puru 
lskenderonda 

istanbul, 7 ( A. A. ) - Türkiye 

limanlariyle Hatay arasında yeni 
tesis ~dlıen mnntazam vapur se

ferlerinin bir,ncisin yapan Konya 
vapuru dün iskederona varmaştar. 

~·~ 1 

Asambleninkararına 
Amerika da iştirak 
ediyor 

V .ııiogton. 7 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti asa nblesi tarctfından 

jıp'lyonın Çındeki harekatmı 

takbih eden karar s'Jretinin ka

bulü üzeri ne Mi ıletler cemiyetin

de bulunmayan birleıik A nerıka 
hükumetleri asamblenin bu ka

rarına iştirakini göstermeü için 

bir beyanname neşretmiş ve Ja· 

ponyanın Çindeki istilakar hare

ketini takbih etmiştir. 

Yeni bir Arap kon
gresi mi kurulacak 
~ 

Şam 7 (A. A.) - Suriye gaze· 
teleri Aarap mahafilinin Jngilte
reni11 Fılhtınde aldıtı tedbirler 
karşmnda bütün arap memJeket
lerioin va~yetini tesbit etmek 
üzere bir arap kongresi topla"'ak 
niyeilnde oldu.tunu yazmaktadır· 
lar. -·-Tokyoda müthiş bir 
infilak 
~ 

Tokyo 1 ( A. A. ) - Tokyoda 
bulunan japonyanın en büyük 
barut fabrikasında müthit bir in
filak olmu;tur. 

İnfilak o kadar şiddeti olmuş
turki yalnız bu fahrilc ,ı,.lril ,.i. 
varında bulunan diğer fabrikalar• 
la binalarda ciddi ve mühim ha· 
urlara utramışbrlar. 

Japon taarruzları 

netice vermiyor 
-·~ 

Şanghay 1 (A. A.) - Çin umu-
mi kar.ırgahı resmi bir tebl ğinde 
Şanghay Ct'phsinin muhtelif nok
talarana karşı Japon kıtalarının 

yaptakları büyük taarruzların ve 
hüc·ı 'llların neticesiz kaldığım 
biJdirmektedir. _ ,_ 
ispanya hükumeti 
orduyu siyasetten 
menetti 

-+ -
Valanııiya, 7 (R.) Milli müdafaa 

naı.areti ordunun siyasiyatla işti· 
galini katiyen meneden bir karar
na ne ne~retrniştir. 

Hayattan sesler: 
-"" rw"wl 

~ .................. ,h 
ı C. H. P. o• · 
ı Halkni Haberleri 
ı ........................ ı 

Partide: 

//gön kurul toplandı 
Parti lly6n kurulu dün Btleden 

ıonra ilbay ve Parti batkanı 
8. Öıdemir GOndayın baıkaalıll 
tında haftahk mutad toplantıuaı 
yaparak parti itleri üzerinde ko
auımuıtur. 

ltbag Sökege gltfl .. 
llbayamıt B. Ôzdemir Gündayıa 

yol faaliyetini tetkik etmek (lzera 
bu ~ün Sökeye fidecetl haber 
ahnmııtı.r. 

Vilayette 
,.. --

Vilayet daimi 
Encümeni '·"' 

Viliyet daimi encOmeni dila 
ilbay Ôzdemlr Günd_ayın batbn
lıtı altand haftahk mütad toplan• 
tısını yapmıştar. -···--Re'ediyeJe: 

Daimi encümeni 
Toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
Öğleden ıonra tseıeaıye reıaı &'ta• 
fiz Karabudağın reisliti altında 
toplanmıt ve encümene havale 
olunan evrakı tetkik ederek ka
rara ba~la mıştar. 

Fransa-İngiltere 
ltalgan cevabını 

behligorlar 

Pariı 7 ( R.) - Royter ajansı 

muhabirinin salihivettar menba· 
lardan aldığı haberlere göre lı .. 
pa11ya işlerine ademi müdahale 
hıkkındaki italyan cevabının 
bugün öğleden sonraya kadar 
gelmediği takdirde lngiliz ve 
Fransız hükumetleri Roma nez• 
dinde son ve kati tetebbüsatta 
bulunacaklardır. 

Bu bapta lazımgelen talimatın 
verildiği zannedilmektedir. 

O, geliyor O :ıaman bir mebus çok haklı 

olarak: Tıcaret ınuka11eleJeri tan

zim edilirken ecnebi memJeket

lerle alakadar tüccar ve hatta 
ticaret odalarının devleti hiç ir

şat etmediğini ve hatta sorgula

ra cevap bile vermediğini sert 

bir lisanla aolattı . 

-·+-

Bihakkın haksız mı?.. Tenkidi 

hak etmek için uğra,mak ve 

bilmek lazımdır. Aksi kubbede 

hoş seda bırakmıyan laf ve gü-

2aftır. 
R. Aydoğdu 

Ş 
ah\anmış atının üstünde, 

1 dastclnı bir kahraman gibi, 
ufka koşan bu süvari kim-

dir? 
Yüksek alnında Altayın gü· 

neşi parlıyan, altın başında 
altı okun alb ışığı yanan bu 
esatiri süvariyi. hangi faniye 
benzetebilirsiniz. Hangi fani. 
bir zamanlar, yüksek dağlar· 
dan akan seller gibi, setleri 

yıkan coşkun nehirler gibi 
yatak tanımamış, bir uçtan 
bir uca dcllgalanan Ummanlar 

I gibi ufuk, sahil bilmemiş; ye· 
1 leleri kabarmış. gügremiş ars· 
ı · lanlar gibi süngülerin, dünyayı 

yerinden oynatan tahrip alet
lerinin önünde, dimdik 
durmuştur. Ondan bıtşka, han··· 
gi faninin, çelik gö{?sünün üs-

• Devama 3ncü sayfada· 

' 1 



AYDIN 

Mllıterelı lerblge tlaoaauıtla gerileme 
aMmeUerl 1111 ? banlar 

............ l,S .. , ....... 

..... betlamıı oldu,_. pMk· 

.. •••••ret w...ttltlm• •a-

..s .................... .. 

.. ,. .......... , ..... e ..... , .. . 

._. " Wr kararla, lua •• erkek 

..._ .. ,. blrlblrlndea arırarak, 

... lan batka batb Waaluda 
talime batlamak arlfalnde balan
...... lılt .. kle teenlr cl•1clak. 
Ba laaMrla clotra ol-a••11aı 

temeaal ederiz. 

llltterek terbi,. ..... , Ke
...u.t Tilrklrecle 1927 deaberl be

• .... •mlftlr; •• aradu ıete• 
- ,.... ... ... ....... feaalık-

lan ...... aaeak 1,slllderl ..... 

mltt• ı klltlr iflerlmld ltlan 
....._, M •ltalu.la ittifak .t· ........ 

... olarak ............... ........................ .............. " ... , ...... . 
................. t11 ...... .. 

Wuell n W.aı tlplal ,.,. ...... 

tir. Blrtek Amapa ........... 
..... toplaMa terW,. k•.,..._ 
....., ........ klltlr •it••···· 
...... ueak 1.Watle koaafblk· 
lan .. ...... kart• bir ..,ıer 
pnle ..... ,.at.amit olaalana p• 
ıllllderlle tanı••lf .. .ıeketler 
•anlalaulan old•ta laabrlanlatbr. 
K.dıalan erkeklen•• •,.,...ak 

l.tlrona•••· ..... -

•·..ts '••••hldanDID tek .... 
totalmütaa lltaret olmad•ll•• 
klçlk yafta• aalarlana laanm 
•• tellmhk M16Gtla ortadaa 
kalker. Herem •• Mllıabta •• 
dinmek lftlrons ? Medeni bir 
camla mı rantmak letlroras. 
..._leaia ralua IMa iki ••dJet 
UHındald derin farka aab1abll
•ektetllr. 

Gerllte Wr ta.ta olank nktl· 
........ bvade ........... olu 
blrkat kıs mekteblala mlfterek 
terbl1•1• tahal• edlleeetlnl bek
lerken, tam tenlae, ,..ı ,..ı kla 

mektepleri karalma11aa clotra si· 
clllmeel ....-- ...... ,. ....... . 

... ......... ........ .... midir? 
N. 8 • 

B. Rozoell dlln11a 
Sıılhıınıı telılllıetle 
OIJrllgor 

••• 
v .... ıtoa ' <A.A.> - Amerika 

nW ....... Wr klprlal• apl· 
.. ,... ...... Mtlle .., ...... 

Wr •atakta Mrlel llruet ..... 
......... te .............. . 
letler alerWae tld•tll hleamlar
da balaamat •e Dellut 8rajud 

,.ım ... dotardap ba bl,ak ·
mlcn.la rok olap ılttltl•I ..... 
nzlyetl• bir kaç ••• enel di
t• mllletlerla snldl itlerin H-

... 
Biz Jqla oı..ı.r ultaaat 

pzetelerlnln illa •Jfalanm 
babrhyacaklarclar. Bir kaç ec
nebi markama reldlau •e1a 
baza aikerl latalar enala içia 
ekailtmclerl Ba lllDlarm arka-
11Dda Otmuh yan dmtqe
linia malaktm ve ba•ı çeh· 
r..mi ... ıicli ol--. 

Ba ..... 2 biriaci tepia 
camarteai: lalmtle iç pzete 
var: Ulu, Cnmbari1et, Ak
,... ... H.....ı ticaret elJUI 

~ Wr Pia millldir. 
Reamt illnlar iM yelli Tlrld 
JeDİll İDp bamleliae aiti ... 
berler: 

"--'• -n.1.&ı..1 ... 1 .... - 7• .... CI 

memleketlerin arulal eac..au.a , •• 
• Atefle barut bir anda olmaz,. pllan lıtall.r Ue baılaclıtını .. 

MklyalDI tekrarhyarak banan basla mede•lyetin temellerini 
eenbaaı Hr ... meuials. Çilnkl ••· anacak bir tehlike halini aldı· 
ld tabirle : • Babl maklabalerh t••ı •• harp illa edllmekaida, 
olama•: •• çlakl ne kadıa •tef. haber •erUmebista H laak•u& 
H erkek baruttar. Kadın •• er- yere blyGk bir •tak kaahlıkla 
kek lteraberce J•f&•ak Gsere ra· 81.u alaallala taryar bombalarlJI• 
nblmıflarclar. Harem •e 1e1'mbk katledlldltlnl •• nenlulb •••l· 
Wr anya •• u.... elbette ateıle 

1 

lerlala Hbeı.ls yere •emUer ba
Mnt blrleftlrllmif olar. s: akat brdıklanaı e51ledlktea sonra 
..... •e erkek bir arada terblre ealbu MHD milletlerin eulhu te-

Ankara tarih, clll •• cot· 
rafya fatlltai biaı•ma ek
liltme ilam ( 725,000 lira ). 
Bltlia ....... t koaajmtla 20 
"-- biD lirabk tamir, Ye
aifelür ka1a1Mmada elekirik 
teai•b, Mania - TarsllllD 
JOlaa• inp•, ADWJ8DID 
Abeld. Alup, Serik, Kor
lmc:leli, Maaavpt, Kat. Fe
aike, ve Elmab kazalarm 
imar pllDlanaa .... olmak 
llıere bartalınnm pp1lml•m 
Yoıpclm Sorpr kaı•ll'Mla 
yapalacak 27 bio lirahk mek· 
tep. Camncla ~pl·cak S7 
bin lirak hastane, Balada 
yaplacak 54 bin lirahk has
tane, Aydan ıebrinia aaya 
(710 bin lira), Malatya teh· 
riain IU)'U (127 bin lira), ı... 

• 

mia edeeek .ahl1etteld kanan• 
lana •• prenelplerin lclameslne 
r•Jret aıf etıaelerial H baalana 
laer tlrll maahedeled lhllllerlae 
ml'11•D•at ehıelerlnl lstemlttlr. 

- Sen banda aaeak belde 

Baht işi 
Macid. dedi. araura kadar ..... , 
• .... etim. 

- Arauda •• 1apacalwa ? 
clecllın. 

Ro111an 

FUrl be1 bir memura Uıank5p
rl1• sldeeek treola hareket ••k· 
baı ..rctu. D.ılaa bir ... t kadar 
Yar cledder. 811 haberin yiabafl• 
• Adeta •dıtatıaı ıardlm. 

- Ne ı,ı, decllm. 8ır ... t ela· 
.. INraber b11luıaıauf olacatıa. 

- Ben de me.nnaaum amma; 
..... efendi bizimle arakta ra
laaa.a olaeak ta ona Ga6Jü1oru.n. 

Zeraep atıldı. 
- Rlea ederim 8erefencll be

alm i'51a 811ulmarınıa. H••tanede 
pbıbfım saıaaalar sinde on iki 
IUt &)'akta claru1ordam. 

Sonra Adeta mlterecldlt bir ta· 
.. ,.. yildme bakarak ua,.. etti. 

- al acU; Ha rahata.a olanan 
eter araba1la tl1le parka lradar 
bli' •••••ti ele J•pablliria. 

- e~. r.bateıa olınaıa ilkin • paiatl fikrinde feoa detll z.1• 

v V. H -Yiabatı bet• Tokatll1aaelaa 
ıUGll: • • 

biraz pasta Ue .. kerleme almıt-

1 

aep, dedim. Ne clenlnla 1lsba1ım? •. 1 bm. Arabada clararorlar. Oalan 
- Çok l,S olarcla, ilkin trea- 1 alaeatım. 

lerla f U kanııklıfında buradan - D .lr a,ı. ise, dedim. Recebi 
•1nlmak pekte dotru olmaz, Hem 10Ha1alım. 
ben daha teef'IJeıai J•pbracatım. Recep Arabadan koc:amaa iç 

Sonra clotrndaa dotru1a z.,. paket ••tirdi. Hele paketla biri 
nebe dlSnerek. pek iri idi . 

- Bet dakika mleaade ba1a- - B ınlar ne Ze1a•p ? 
rur•aaunaa hanım efendi, dedi, - Ne olacak ? Yilabqına bir 
Virbatım t .. ,.ı,. Umalaaberinl iki hediJ•· 

Japbrmak isen 1uımıadan ar· Reeep kaafıncla paketlerle 
nldı. arlca111ıada. tekrar pra slrdlk. 

Ze1nep raaama eokalarak. Karııkl kapadaacla Jlabaıım p 
- Macid; araba Jle pametl rindi. 

teklif ettltlm için clanlmadın )'•, Gillerek 1anımıu pldl. 
eledi. - Sizi beklettim. Fakat lf)er 

- Niçin danlaJılD Za1n•p ? kola)' 1&111161or burada, •onra 
Dedim , çok IJI J•pbn. Recebin kucatuıclald paketleri 

- Biraz i•ta•1on kapı••• kadar •lrerek ona sordu. 
çakalım. eledi. - R •cep ne onlar ? 
KapıJ• çıktık. Arabua kartı - Bilemero• efendim. Ber ba· 

tarafta durarorda. 1ordu, araba .. • aldım pldlm. 

SAYiı O . 
Almanga alil .,,,,_ 
lemlelıeıerlnl ı.11.,, 

Berlla 7 (R.) - Al ........ 
ab Wllata Abauraaıa alltı•J. 
b taleblerlai babmt..k ...... ~ 

Gazeteler Almu1u• AHw,._. 
DID ortulDU ........... altaa4a 
ltalandapaa " ........ Al.. 
dlfta elatemlala ...... ....... 
1'5a Almaa7anın mlttemll•• ful. 
H1etlatle balaaaWI•• •--
Her elrerek Alaa,_aa .. ,... 
uraretler clola)'lel)'le .. ,.. ••• 
.w. kart.ettitl etki .... ....... 
• ............... ı ........ ..... 
ti• , ..... t1. •• • .............. ; 
olmaclıflaı ,. • ...asw.ı.r. 

On kilo mllce.,,ı.r 
a.Ha• çaba eut ıı. •••tml 

ala ftrtlltl bir habere .... S-
Jetler, Çana taa•-. ,...._ 
•• 1111o ................... 
•bl•ak .._. pik • .. ı. ltla
tle 7abeaa ... Wr ...... ı••••~ .. ...••. 

• .......... ta.. ..... ~ 
n Pulate •blacakbr. ' 

s..,.tlerl• keetllle.... alt _.. 
enlNrab ..tip •tm•••I ...... 
Alaaa .................. ... . .............. ., 
puta telarlaiD ..,. (64 ... 
lir).l.taaWGanhahuta.e
ıbüa Wr paVJoaa (47 bla 1-
ra). Slmerbanlma IDütte ,,.,. 
bracata fabrika ( 429 Wa li
ra), Balakeairde pp._.\ ... 
tam •e çoc.ak balq..nl, we' 
..ue... . 

Fakat bunlu bir ..... 
pzetelerde pcllkleri-b:36S 
cumhuriyet ydı ......... hlt 
biri yoktur ki afak bl,alr. 
mak yalan blyle bir lra~ lap 
havac:liai ile mDjdcli almamnf 

Fata1 

Nöbetçi Emne 
Ba gece aabetçilik Gui 

Balvarmda Halit Tljla oj111 
eaueaindeclir. 

z., ... .a •• kantta. 
- Affeclenlnb ... , ........ rol. 

ela ,...... ..,. ...... ..... ... 
tek.ıeme aldım tla ... 

Ee111er Jlal bir tae napm .... ,. ........ : 
-H•aım efeacll, beal ...... 

edlroreaaaa. Baalan •• .... 
•ar. Vana Alr ... e1,.rı... 
sldecek bir uken IMa katlar ltlaa 
çok fulaclar. 

He• baalar birle .., ,.... 
iM bld1D blllte d1afet W1e ~ 
ldllr. 

Ze1aepte maheap bir ta...ı. 
eeHp Hrdl . 

- Hepli puta detll efea .... ..__ 
be s•cl•n bir askere • ...... . 
hedi1enln •• olabU11et1.a ke• 
tlremecllm. Ukln ........ laf 
old11t11a11 clltlnerelc bir J1a bat
tanir• aldım, b611k paketteki 
oclar. 

Teealrdea t1tn,.. Wr ..... 
Fahri ber. 

- HAtaraaıa Wç aaatnaa,. .. 
ta,. laanım efendi, tledl. Arlaula
ııra •• kGçlk kardqam llael• 
11pta ecllroram. · 

(Dnuu ,...., 



!AYI t 63 AYDIN • 

Haftalık borsa haberi 
l.mlr tlcaHt n uhire borsasında 29-5/10/937 tarihleri içinde aabl• 

... olan ticarat euaaının .cinı, mikdar Ye haftalık asgari ve azami 
ftatleriala aıafıdald tekilde oldutu anlatılmııbr. 

Cinai Mikdarı Kabı Aıgal 

5 

Azami 
6 125 
4 25 
4 125 
6 50 
4 2S 
4 

8utda1 . 5639 Çuval 
3 75 
4 0625 
4 50 

Arpa 2457 " 
Balda 596 " 
Kumdarı 72 " 
Ç&vdar 154 " 4 125 

4 Burçak 23 " 
16 50 
s so 

17 5uaam 437 " 
Nobot 261 " S 62S 

BuJpr 
BCSrülce 
hmuk 
Pamuk çeklrdetl 
Yün 
Tiftik 
Tatla badem lçl 
Aeı ,. ,. 
Ze1tla1at1 
lnelr 
Çeldrdekalı il&Gm 

16 
2940 

259500 
468 
419 

2332 
1213 
1000 
7046 

Haftahk boraa aabtlan bu n· 
ntle toplandıktan ıoara aablmıı 
elaa it bu euaaın aeYi üzerinden 
•hl miktar Ye fiatlan ile piyaaa 
•u11etleri hakkında ediaditimls 

mal6mab ayrı •J'I'• at•tıya ane• 

dl1oraıı 

BUdDAYı 
Butday plya .. ııada IOD hafta 

içlade ıeçea haftaJa nlıbetle ha· 
fil Wr dur,runluk g8rilmlıtilr. Bu 
4wpaluk ıabf nz.iyetlndea faz
la fiatlarda hiasedilmlttir. Geçen 

.euealn bu haftaıında butday 
ffatlan bu haftaya niıbetle biraz 

4aha sreri bulunmakta idi. Yu· 
mufak ma11ar 25.625 1ertler ise 
5.25 - 6 kurut arasında muamele 

ı~rmüttü. 

Fabrikacılar elinde oldukça 

kuYvetli ıtoklar bulunduğundaa 

bujday fiatlannın önilmür.dekl 

t.afta içinde gerilemese bile bu 
pnkil aeYiyeslnde kalmaıı kuY

ntle muhtemeldir. 

ARPA : 
Arpa piyasası bu hafta içinde 

ıeçen haftaya nlıbetle çok bara
wetll sreçroittir. ihracat için mua
.nele olma11 derhal flatlar üıerin
de milesslr olmuş ve fiatlaJ"da 
•tlam olarak beş paralak bir te· 
reffü kaydedllmiıtir. 

Miıbayaatta mevcut hararet bu 
balinl anümüıdeki hafta içinde 
ele muhafaza eylediği takdirde 
fiatlarda biraz daha terffü huıulü 

111emuldGr. 

BAKLA : 

· balda piyaaaıında geçen hafta 
ltellrmit olan durgunluk bu hafta 
lçlade daha kuvvetli hissedilmiş 

ye ':r.arnl fiat 4.125 kurut olarak 
tesbit edilmi,tir. Muameleler ek
.eriretle ıpeküliıyon için yapıl· 

makta olduğundan fiatlarda tim-
4üik terakki ihtimali uzaktır. 

ÇAVDAR; 

Çavdar üzerine kuvYetll mua
aeleler cereyan etmektedir. An
eak bazı talepler karfısında aab

eılar müstatnl danandıklarından 
•on hafta fiatlarında geçen hafta
ya nlsbetle biraz yükselme kay-

0ectil11tlttir. Pıyasa 1atlamdır. 
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Balya 30 4S 

Kilo 2 90 3 
Kilo 55 ss 

tt 44 44 
Kilo 74 83 
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Çuval 6 20 14 
.. 

PAMUKı 

Boraa aeıriyabaa ,.are haftalık 

pamuk ıatatları tU ıekilde taıaif 

edilebilir. 

Nevi Sataı ıeldl Balye As Çok 
Akalapr. Huır 781 39.50 43 

,. Vadeli 141 39.SO 42.S 

.. 
Yeril 

Etki ••bt1S7 42,00 45 
l·cl Hazır 280 38.00 425, 

,. vadeli ısos 38.00 38 
2·ci Hazır 20 38.00 38 
3·cü " 16 30.00 30 

.. 

.. 
" 
• Sarı 

YekOn 

40 30.00 31 

2940 
Geçen hafta eaaı nevi teşkil 

eden hazır mal birinci presler 

40.S - 42.S ayni neviden vadeliler 
ise 40 - 41 kurut araıında mua
mele ırörmüt -reçen ıenenln bu 
haftasında brinci prese malların 

hazar ve vadeltri 4S/47 kuruş 

ara11nda fiatla aablmakta bulun. 
mu,tur. 

Pamuk ıataıJarı ıon hafta için
de muamele noktaaından geçen 
haftaki işlere tefevvuk etmiş ise 
de fıatlerde tedrici bir gerileme 
hasıl olmuıtur. Asgari fiatlerln 
39,S kuru11 olarak teıbit edilmeal 
937 yıh içinde ilk defa olarak 

te1adüf edilmiıtir. 
Geçen ıenenin bu günlerinde 

pamuk fiatlerinde tereffüe mey

yal kuvvetli bir istikrar mütahe· 
de edilmekte idi. 

Ancak meuim batınde bulu· 
nulmasa ha1ebile fiaatlerin bu 
tekilde kalmıyarak .aki olacak 
talepler kartmnda derhal tereffü 

meyilleri göstereceti kuvvetle 
' ümit edilmektedir. 

TiFTiK, YAPAGI, YON, KIL: 
Her dört maddenin piyasa va· 

ziyetleri normaldir. Yapağıdan 

madaları yerli ihtiyaçlar için 
mübyaa edilmektedir. Yapağı fi

atleri kuvvetli bir istikrar gC>s. 
termekte iıe de mal mevcudu 

günden güne azalmakta oldutun
dan fiatlerde ergeç yeni tereffü. 

ler görüleceği tahrnin ediliyor. 
ZEYTiN Y AGI : 

· Eski mallar üzeri.nde çok aey· 
rek muameleler yapılmaktadır. 

Son hafta içinde borsada ıatalan 

1000 kilo 7atın lipant nevinden 
olup 42 kurutan ıabldığ anlatıl· 

mıttır. Geçen hafta muamele 

olrnamıtta: . 
Piyasada kuvvetli bir sükOnet 

meYCut olup yeni mahsullerin 

plyat1ya arsına kadar bu balın 

deıra-n edeceti anlatılmaktadır. 

iNCiR: 
Borsa tarafından her gün tan

zl m edilen ,.nndelik aabı listele
rine 8'Öre son hafta i~iode ·hergün 
borsada satalmıt olan incir mik
darlan fiatlariyJe kartılıklı ola-

rak atatıya itaretlenmiştir. 

Fiat 
Tarihi Çuval Az Çok 

29/9/937 1626 4.50 15.00 
3019/937 766 8.00 1500 

11101 " 667 6.50 1s.oo 

2/10/" 1338 6.75 13.00 
4110/" 196 7.00 14.00 

5110/" 2553 7.00 1s.oo 
Yekun 

, 
7046 

Bu ıuretle meyıf m batından IOa 

tarih kadar boraada ıablımt olan 
mühtellf nevilere men1np incir 
miktarı 1230 çunh huda olmak 

iizere 78480 ç•yal olarak heup

lanmıt Ye geçen .ene mabıuliln· 

elen ıe~en eınenha bu tarihe ka· 
dar .. tılmıf olan incir miktarı 

1849 çuval hurda olmak üzere 

115613 çuvala balit olmuftur • 
Borsa netrlyatlnın tetkikinden 

anlaşıldıfına göre ıon hafta 
içinde incirlerin nevi üzerinden 
flatleri şöyledir. 

Fi at 
Nevi Asgari Azami 
Süz.me 9,50 16,50 
Elle.ne 7,00 10,75 
Paçal 5.50 7 ,00 

Hurda 4,50 4,50 
Son hafta işinde incir fiatlerin-

den göz.e ça"pan bir değişiklik 
olmamakla beraber aabt miktarı 
geçen haftakinln ancak yarısı 

nisbetinde kalmıştır. Bu hal mev· 
ıime atfedilmektedir. 
Pıyasada kayda şayan fevkala

delik olmadığı anlatılmıtbr. 

ilin 
iş dairesi 'lnci bölge 
Amirliğinden 

lı kanununun 29 uncu mad
desine göre iş verenlerin 
yapmağa mecbur oldukları 
dahili talimatnamelerde bulun· 
ması lazım gelen hususlar 
hakkında iktisat vekaleti ta· 
rafınden yapılan resmi tebliğ 
Anadolu ajansı vasıtasiyle 15 
eylfıl 1937 tarihli günlük ga
zetelerle ve ayni tarihli 3709 
sayılı resmi gazete ile ilin 
edilmişti. 

Bu talimatnamelerin ilin 
tarihinden itibaren iki ay 
içinde tasdik edilmek üzere 
dairemize verilmesi lazım gel· 
diğinden ilgili işverenlerin bir 
bir an evvel yapıp getirmeleri 
ilin olunur. (13 7) 7 8 

O, geliyor 
- Baştarah 1 nci Sayf~ • 

tünde bin bir serencamm bil' 
anda eridiğine şahit olduk. 

Azminin, kudretinin 6nilncfe 
dllnyamn en kuvvetli abide
leri yikıldı . . 

Hürriyetin ilinında onu, Ça· 
nakkalede onu, Sina cephe
sinde onu, ve nihayet bntün 
imkinsızbkların, bütün talisiz· 
liklerin ve bütün ittifak etiDif, 
bütün dünya olmuş hınçlann, 
kinlerin önünde onu bulduk. 

Bir milletin yarasını saran 
bir o idi ve bütün bir millete 
ilmit, teselli, iman veren yal
nız o vardı. 

Orduların önilnde o, IOD 

kozunu oynayan en çetin cenk 
lerin önünde o, zaferlerin a. 
nünde o ve nihayet kortulmUf 
bir vatanın batında o, dimdik 
ve esatiri çehreıile bir o Jilk· 
seldi. 

Saltanabn erikeai albnda 
ezilen, istibdat zabtiyeainin 
sillesi albnda bir uşak gibi 
ıusta duran koca bir lbilleti_ 
muztarip ve mezbub bir mil· 

. cadeleden sonra kurtaran o 
oldu ve her kesten e't'el ona 
( Efendi ) diyen, itibar eden, 
kıymet veren, benliğini kaıau• 
dır an ancak odur. 

işte (O) geliyor. Aydın, 
selam dur! .• 

GONCO 
fi 

ilin 
iş dairesi 'lnci blJlge ... 
Amirliğinden 

iş kanununun 35 nci mad· 
desinin (C) bendine göre İf 
müddetleri hakkında baz1rla· 
nan genel emir Anadolu ajanıı 
vasıtasiyle 221911937 tarihli 
günlük gazetelerle ve aynca 
23 911937 tarih ve 3716 sa· 
yılı resmi gazete ile ilin edil
miştir • 

Bu genel emir 11 tetrini
cvvel 1937 pazartesi günll 
ıaat altadan itibaren meriyete 
girecektir. Bu emre göre iı 
verenler tarafından tanzim 
edilecek usullerin meriyet ta• 
rihinden sonra 15 gün içinde 
yazı ile dairemize g6nderil· 
mesi mecburi bulunduğundan 
ilgili işverenlerin çahıma aa· 
atlarını gösteren cedvelleri 
biran eveel yapıp getirmeleri 
ilan olunur. (136) 7 8 

......... Abone şeraiti .. -ı 
İ Yılbğı her yer için 6 lira. 1 
f Altı aylağı 3 liradır. 1 
j idare yeri: Aydında C. ~· 
: P. Baınmevi. 
İ gazeteye alt yaıılar için 1 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilin· 1 
ı lar için idare müdürlüğüne ı 
f müracaat edilmelidir. 
: ............................................ ..... 

lmtlyaıı: Hhibi ve Umumi Netrlrat 
MGdGril ı Etem Mendrea 

Ba1ıldıt1 yer ı 

C. H. P. Ba•ıme-wl 
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YOZ: 4 AYDIN SAYI : 63 
ı 

Vilayet daimi Encümeninden 
Memleket hastanesinin ihtiyacı olan aıağıda isimleri ve 

muhammen kıymetleri yazılı eıya 251101937 pazartesi günü 
saat onbeıte ihleleri yapılm~ üzere 20 gün müddetle eksilt
meye çıkarılmıştır. Numune ve ıeraiti öğrenmek isteyenlerin 
~aimi encümen kalemine müracaatları. 

Adet ismi Muhamman kıymeti 
2S Top Kefenlik bez 900 Kr. 
20 ,, Kılıflık " 750 Kr. 
50 · ,, Kaput " 750 n 

150 · Don 90 " 
150 Gömlek 125 ,, 

60 ila90 Ton maden k&. 750 ,, 
(139) 

Teminat akç"'•I 
16 87.S 
11 25 
2s ıs 
ıo ıs 
24 20 
24 20 

8 ı2 ıs 
• .•.:,ıı~ııı:ıı~ııı;.,ııııı;..ııu•;Qıı::-ı;~ıı;ı~ııı:qu~ı~~ııı;..,ııaı;ıııı;ııı~rı~ıı;qıı;_ıqrit;j 

·~"'"öPE"R~;ôR"'"""'..._~ .... 
!J · Dr. Nuri Erkan ! 
• Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun +1 
• Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde t_! 
•j tıe .. gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya [•] ~ 
•] kaclar kabul ede~. (+] 
•] ı Acele vakala~ her zaman müracaat edilebiJir.. 130 i_+l 
3 . ., 

'i~l~Jll!lfqll"''Qlll'"llJll"llfll'"'IJll"!lllP''!'IJll'"'qllf'ij·1~•t14111"ıt1Jlt••111111•~1111ı11tlUl'~ll'"''IU''!llill'"'l4lll''fl!ll!:'Qlll"tl1111'!fllll1~1j'! 
~ • • ıı:-ııııeıııı:.::,~:.·b~ı~~ı:.&ıı:.sıı:'~ıı:tueııu~ıııı:aııı:-1111ı:tıı:lıı~ı::lı~! 

<: •• 

r'1 l,11i1U'1JllHl111i~ll!lll!llllJlnlll'11tlll\111'111llfı1' IUl.ll!l'IQMJI ııaını:ı,_~-
. DOKTOR "=:!!I 

.<: -~ 

S · · Nuri Şe~si Güneren ; 
· ~ · intani Hastalıklar Müt~baasısı ~ 
.~. ı · ı !-J G 
~ Dahili ntaıii hastalıkları laboratuvar muayene erııe ~ 
t teşhis ve ı tedavi eder = 
~ Muayenehanesi: ...3 
~ • '=::!il 

~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder. 

- :ıllllııııllllııılllllııııllliıııııllııuılllıııııl'ııılıılllllıııılıılllllııııılıııııllllııııılliııııllllııılıııılıııllllııııllllı11luılllıııııllllııııWJıııımlıııııWİ 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

~~.,+•l~l~lll~ll•;!IP~llı;tll';lll';lllı;!Jll~lllı;!ll~llı;ı11ı;ı11ı;tlll' .. lll~P~lll';IP';llll';illll;'lll~:~~P••~ 
-Niılllı.-.iillhaılllıiıoııllh,o1ılltıoıdllıo01llllı..ıllbıuıllllıuılllli111llhıuıUlıh>ldlıı .. ıtllh,otillıNıllllııuıllltı~ıllllu.ılllııudlfliıı~l ~Udl lii'iiıl 1ıiiU1MI'!. 
~ a 

•l Taze ve ucuz ilaçlan ,.J 
•l -·l .~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ~.3 
~J Yalnız t•l 
~ ~ 

!J Emniyet Eczanesinde t:] 
G ~ 
• ~ Bulursunuz f .~ 
•~ I ~.~ - ~ •taayon caddea; : Madran pala• karfıııı ~ l 

·~·~.::.111~ ~PJ:1l1;_ıoı;t1PJ,;qıı~111~"'IUl""lllP"ttllll"lllll"'ll(ll''''llll'"'lill'"'llll'"'lllll"•llfl'' 'llll''''IJ;1111ıqJfl"lıJ11"'11il1•'!111~ 
l!::iıatllııdllllııdll~ .. ıı!lhooı~lı .. ,ııllıııadlıı,,uuıınııll~ulı-:11~1111~Uı;!ıııb-:!.1ıı~ılı-:!.ıı~1!.iııı~ıb~llt~ılllı-:.:-ıııı~ııı~ııiıııı~ı 

............................................... ~ ..... 
i DOKTOR ! 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 

i Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastahklc-l't Mütahassısı i 
Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : 

• • 

i 
Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 

üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarmı kabul eder. : 
...................................................... : 

IJIPll .......... l ........ ,.lıırJBll•l•"'ll 1 Foto 1\bBas T oğu @

1
-

~ F otoğrafcılık ve levazimatı . 
@i> Alölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- . 
~ kinalan çok şık kornitler, albilmler, rontken filim- @. 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- . • 
f mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak J 
w istiyenlere kolaybk gösterilir. l 140 Aydın hükumet bulvarı vı.kıflar idaresi altında . 
arılU!ıırılıtMıııiıııılııMıılnılllllııılllllhılllllııılıılııılııılııılııılııılııılııılııılııılııılı 

.l,lllfl,JQllıqmPQllQllllllQllllll'll'll'lllllQl!UlllllllQlllll!lllll'l!llllQllllQJllllll!ll"1'1JIQMlllQll1 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

; Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
~ Pmi• Malatiroloji mektebinden oe dahiliye. çoculc 
~ lıa•taneleri kliniklerinden mezun 

... 
• .. 

g Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane J 
~ binasında kabul eder. · (111) 

~ı~ılıııllDıııiıııiııılıılııılııılhılıılı~ıı11111ııılllllııı&ılııımlıııtmlııılıılilllııılilllııılıılilllı11lı 
' ' 

(R't;.~ıı;~n;q•.=ıııı,.:nıı;ı. ·.•~tı;ıııı::ııı;ıııı:,qıı:ııı;ıııı;1111~~ ., • • ~ 
.1.~1~1ıiUdlllWılltaiııJhıodllllıodll~Hll:~·:ıllJıı..ı!llıi:'iıl!ılııllll11i!ıdll1Mldll1MılfllıHlllllı~l~~la;ıj1liiliJll~hı .. ıdlıMı1 i'
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lı ·Her aradığınızı .·f. 
- ~ .DJ 
J!j Kizım Aydınel · _., 
t!] Kit~pçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz ı. ı:-

i!~ · Halk ve Okul .. :f• 
t.1 t!l Kitaplarında mühim iıkont~ yapılır . J. 

ii~ Ok 1 T 1 b . :E.• l•J u aee .ı ~ 

M ı• ft! . • ' ' . • tl Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verılır 

[+1 Hükümet bulvarı numara 2t30 Aydın 117• J 
f~11ııı1111t1MfQJll"~Jll"llUl"''"llP111llll"'lll•r•ıııtl'"'lfıı•"11fll':!'lf Pl"ql11'1'111tı•00•1111•"•1fll"~qıı•00"1""!llll'•'lqtf"''illl!:'llll'':.otll•"•tı .Jfj! 
~~ıteı11~..%'ıı~~ııı:ı~~~d~~ı:tııesıı:11h~dlı:llb~liı~l:"ılllı~·:'•i%ı ~ 

C. H. P. Basımevi 
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. 

,,,- IIanlannızı ( AYDIN ) a veriniz . 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlard.an Milli mücadele devrine kadar bütün tarih. 

vakalarım resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesiııi tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 


