
Yll 1 

'. j . " 

1. ·!·< 
··. ~.·: 

·. ': 1 ı 
1 ' • ' ' . t' • .. 'ı·. ·. r . ı .... ' ··ıı · .. ·. ': 
['. • i 

ı:, 

... 
' ' 

' . ~ 

12 il. Teşrin 1937 - CUMA SAYI 91 

~-.- =====================================================:=:========================================= 
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Başvekilimiz B. Celil Bayar 
Mesai arkadaşlarına ve yakın dostlarına ziyafet verdi 

Bu ı iyaf eti yüksek huzurlarile şereflendiren Atatürk "Ben milletle beraber 
Celal Bayarın ve arkadaşlarının programını takip ediyoruz. Fili neticesini 

görmek isteriz,, demiş ve hükumete mu~affakiyetler temenni etmiştir 

Biigiik Önderimiz Atatürk 

.4.nkara 11 ( A. A. ) ikinci 
te,.rin ayının onuncu günü ak
samı Başvekil Celil Bayar 
~vinde küçük bir da"et yaptı. 
A.tatürkün yüce huzurlarile şe
raflendirdikleri bu davette da
\'etliler denebilirki yalnız vekil
lerden ve çok hususi ve çok 
Yakın arkadaşlarından ibaretti. 

Çok şeyler konuşuldu. Ez
cümle Atatürk mesai arkaşla
rı.na milletine yepyeni bir pro
~am bildirdiniz bu program 

Kral Boris hareke
tini tehir etti 

Londra, 1 O ( R. ) - Bulgar 
balı Boris avdetini bir kaç 
gün tehire karar varmiştir. 

·~ 

Brükselde komünistler 
bir nümayış yapblar 
8rub:se1 10 (Radyo) - Ko

lllüııistler Bugün Japon sefa
rethanesi önünde bi:r oümayış 

Yapmışlardır. Bir kaç kişi tev
kif eclilmiştir. 

benim millete vadettiğim husus 
Jardır. Celal Bayar ve arkadaş
ları benim millete vadettikle
rimi yapacaklarını bana ve mil- · 
lete vadettiler ben milletle be- 1 
raber Celal Bayarın ve arka- 1 

daşlarmın programının nokta ı 
nokta tatbik edlldiğini takip 1 

edeceğim. Daha iyi izah ede- ı 
yim. Ben Türkiye Reisi Cumhuru 

Atatürk ve Türk milleti Baş
velil Celal Bayarm ve onun 
hükümetinin programım takip 
ediyoruz •e fili ;rıeticesini gör-
mek isteriz dediler. ı 

Başvekil Celi! Bayar Atatür- · 
• 1 

ke cevap verdi. Ve dedi ki: 
Atatürk; ben Türkiye Cum

huriyeti inkliabında sizin ve 
kıymetli arkadaşlannazın beni 
bildiği adamım. Atatürk ~imdi 
teessüs etmiş olan Türkiye 
Cumhuriyetinin ilerlemesinde 
gayenizin de ne ulduğunu çok 
iyi anlamış adamım. Arkadaş
larım da böyle. Size. affeder
siniz, beni mazur görünijz yalnız 
size değil bütün Türk milletine ı 
benim çalışan a.r~adaşlarımla 

Vilayette 

Başvekilimiz Celal Bayar 

hemfikir olarak söz veriyo
rum ki Büyük Millet Meclisi 

huzurunda aldığımız taahhüt· 
leri muvaffakiyetle yapacağı· 
mıza kanaatimiz vardır. 

Bunun üzerine Reisi Cumhur 
Atatürk Celil Bayara ve bü· 
tün hazır bulunan hüküınet er· 

kanına teşekkür ve onlar için 
muvaffakiyetler temenni etti. 

Tayyare piyangosu
nu kazanan talili/er 

Tayyare piyangosunun bu

Encümen toplandı 
Vilayet Daimi Encümeni dün 1 

öğleden sonra İlbay Özdemir 
Cündayın reisliği alboda top

' günkü keşidesinde 30,000 lira 
lık ikramiyeyi Ankarada Sa
maopazannda terzi İhsan ve 
Muhsin 10,000 lirayı lastikci 
Mustafa 2000 lirayı hava ku
rumu öğretmenlerinden Ekrem 
ve arkadaşları, diğer iki bin 
lirayı da yine Ankarda Bay 
Zeki kazanmışlardır. 

ı lannuşbr. 
<> -

. Bet~diye 111eclisi 
Toplandı 

Hayattan sesleT: 

Pa,tide: 
• 
llgön kurul toplandı 

Parti ilyön kurulu dün akşam 
ilbay ve parti baıkammız Öz. 
demir Gündayın reisliği albncfa. 
mutad haftalık toplantısım yil.
parak parti ve memkleket işle
ri üzerinde konuşmuşlardır. 

C. H. P. 
Ocak Kongreleri. 

Merkez İlçesine bağh Gölhi 
sar uçak kongresi İlçeyün kı• 
rul üyesinden Ahmed Nesip 
Brotavın başkanlığında toplan 
.mışbr. Busne köy dilekleri mek 
tep, toprak ve evkaf tarafından 
müdahale edilmekte bulunduğu 
ileri sürülen köy suyuna meşrut 
zeytinliklerin köye verilmesi 
esası üzerinde toplanmaktadu. 
Bu dilekler tesbit edildikten 
sonra seçim yapılmıştır. Bu se 

çimde CaferBalcı, Ahmed Emin 
Kurnaz, Ahmed Yalçın yeni 
ocak heyetine seçilmişlerdir. 

Bunlardan Cafer Balcı uçak 
başkanı olmuştur. 

ft 
~ 41 

Sultanhisar [HususiJ - 11111 
937 . günü gecesi Eskihasar 
ocak kongresi Sultanhisar par
ti idare heyetinden başbm 
Hakkı Sümer, üye Ceved D~
run, üye M. Kemal Aral Eski
hisar köyne giderek ocak ida
re~ hevetinin kongre ve idare 
hayetinin seçme işini idare .et
mişlerdir. 

Başkanlığa Mustafa Türk 
üyeliklere Ali Riza Güzel ve 

Mehmed Yıldız seçilmişlerdir . 
muvaffakiyetler dileriz . 

• Devamı 2lnci sayfada-

YURDDAŞ: 

Türk parası 
paradır. 

en sigortalı 

/(arapınar tayyaresi 

Geçen gün içtmaını ekseri
yet olmadığından dolayı müza
kere açılamamış olan belediye 
meclisi dün akşam belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reisli
ği altında toplanmıştır. Mine 

15 lkinci teşrin pa2ar gönü 
l<'U'apmar tayyaresine ad kon
ıııa töreni yapılacağını yazmış
tık. 

Haber aldığımıza göre ad 

1 
konma merasimi, görülen lü

:"tum üzerine bir müddet teah
hür ede<:ektir. 

Alakadarlardan aldığl-
truz baberlel'e göre, tören gü
raü ayrıca tesbit ve ilin eciite
tekt~ il". 

Eski zabıt okunduktan sonra 
ruznamedeki maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve fasıllar 
arasında yapılacak münakale 
teklifi kabul ,edilmiştir-. 

Meclis 15 ikinci teşrin pazar
tesi günü tekrar toplanarak 
bütçe ve muvazenei maliye 
encümenine tevdi edilmiş olan 
936 senesi bütçe kat'i hesap 
cetvellerini tetkik ve tasdii( 
edecektir. 

- oac 

B u günün "Hayattan ses
ler ,. ine mevzu bulmak 
için düşüne düşüne yürür

ken, birdenbire, gözüme, yer-
de, buruşturularak atılmış bir 
kağıt parçası ilişti. 

Bu kağıtta, kurşun kalemi · 
ile ince, hırçan yazılar vardı .. 
Bu yazılar, erkek yazısı ola
mazdı. Kelimelerin sonlan ya
rım kalmış, biraz eğri büğrü, 

fakat bir kadın parmağı gibi 
ince ve narin yazılar .. 

işte aynen buraya geçiyorum: 
[Bir san'atkirın bile renk 

ve şekil hakkını veremiyeceği 
mineleri belki tanırsınız. Tabi
at bütün çiçeklerin layık ol
dukları renkleri ve güzellikleri 
verirken mineye de düşen his
seyi esirgemeınif.. Bu .minimini 

( ~vat0t 3ııcü ııahifede ) 
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Sultanhisarda himaye 
heyeti çalışıyor 

Çocuk bakımı 

Sultanhisar 11 ( Hususi J 
ok güzel bir duygu ile 

fanzim edilen bir nizamna
m e ve bunu teşmil ve tatbik 
s~retile de değerli ve vicdani 
bir iş, Vilateyin 930 senesindeki 
_mirnameleridirki: o da İlimi
?. n merkez, İlçe, Kamun ve 
.Köylerinde bulunan ilk okulla-
' her suretle kucuağına al

:::nasmı amir bir tamimidir . 
İşte bu gün bu münasebetle 

... ultanhisarında himaye hey
etinin ufak bir tarihçesini yap
mak yerinde olacaktır. 

25111931 tarihinde Sultahi-
annda resmen himaye hey

eti teşekkül etmiştir. O yıl te
berru ve müsamereler hasılatı 
ııeticesi resmi defter hesebı 
ll47.26} kuruşturki sekiz ay 
:nuntazam öğle yemekleri ve 
ıki biyük bayramda da elbise 
e kunduraları yapılmak sure

tiyle on dokuz çocuğa bakılmış 
•e okulun levazımı tedrisiyesi 
:ıe de yardım edilmiştir. 

Bu yıl çalışmalarına nihayet 
verirken himaye heyetini temiz 
elleriyle idare eden idare hey
eti azalarını takdiri isimlerini 
yazmakta bulurum bunlarda : 

Rifat Posacı, Hakki Sümer, 
Cevad Dürük, Bahri Uysal 
Tevfik Yılmaz ve öğretmen
erdir. 

101111932 yılında da ikinci 
defa olmak üzere himaye ce
mlyeti intihabı yapılmış bu yıl 
~kulun yoksul çocuklarına ge
çen yıl gibi okul tarafından ye
mek yapılmamış ve fakat na
hiyenin ileri ve hamiyetli zat
~arına müracaat edilerek husu-
si olarak hergün öğle yemek
leri temin edilmiş ve o suretle 
yedirim iştir. Elbise ve kundura 
masrafları olarakta o yılın nakit 
hesabı ( 66-13 J kuruştur. Bun
dada çalışanlar: Rifat Posacı 
Kemal Aral, Feyzullah Elmas, 
Tevfik Önder, Kazım İnci öğ
retmenlerdir. Bu yıl mesaisinde 
himaye cemiyeti faaliyeti kül
tür direktörlüğünün takdirle
rine mazhar 9lmuşlardır. 

21121933 Üçüncü defa ola-
rak Sultanhisarında himaye 
cemiyeti intihabı yapılarak ay
ni hararetli çalışmalar netice
si [71-15) kuruş temin edilmiş 
14 çocuğun giyimi elde edilmiş 
ve geçen yıl gibi yimeleride 
evlerden getirtilmiştir. Okulun 
bir çok noksanlarıda bu suretle 
!amamlanmıştır. Bunda da ya 
kın elden çalışanlar Rifat Posa 
cı, Kazım İaci, Bahri Uysal, 
Hakkı Sümer, F eyzullab Elmas 
öğretmenlerdir. Bu yıl da vila 
yetin kültür direktörlüğünün 

takdirlerine mazhar olunmuş 
tur, 

15 
-

141101934 tarihindede dör- Şicletli aksırık, öksürük ve 
kusmak daima mevcuttur. Bu düncü yılma girmiş bulunuan 

himaye cemiyeti büyük bir 
varlık göstermiş, 20 çocuğu 

geydirmiş yedirmiş ve okulun 
bir çok ihtiyaclarınada yardım 
etmiştir . 

i
l sırada burunda ve ağızda bir 

şey olmıyabilir, hasta fazlaca 
1 aksırır öksürürse burada ihti-
1 kanın çocukluğundan dolayı 

Bu yıl hasılatı 126 lira 68 
kuruştur. Bunda da çalışanlar 
Rifal Posacı, Tevfik yılmaz, 

Gevat Dürük, Mahmud Erdem, 
Mehnıed Malkoc, Mustafa Celil 
oğlu, Elmas Feyzullah ve öğ

retmenlerdir. 

damarların patlamasından na
şi kan kusınağa veyahut kan 
bulaşıklı balğam çıkarmağa 

başlar. 

İşte bu da aile iç.in endişeyi 
mucip olacak haldir. Acaba 
nereden geldi cigerden mi? 
Mideden mi ? Yoksa başka bir 
mahalden mi? Derhal tabibe 
müracaati bu gibi ahvalde 
ihmal etmemelidir. Bu gibi bo-

121121935 yılında yeniden 
teşekkül eden himaye heyeti 
temin ettiği 117 lira 31 kuruş 
varidatile okulun ihtiyaçlarına 
ve yoksul çocukların yardimla
rma koşmuş ayrıca 80 çocuğun 
sünnetini yaptırmış ve hepsine 
muntazam bir örnek elbiseler 
geydirmiş, çocukları eğlendir

mek için 12 saat ince saz çal
dırmış ve gecede bir müsame-

• ğaz hastalığı onbeş yaşına ka
dar her yaştaki çocuklarda 

re vermiştir. 
251111936 tarihinde beşinci 

yılını yaşamak üzere yeni inti
hap yapılmış ve yeni heyet 
sarf ettiği mesai neticesinde 
158 liralık bir müsamere ve te
berru hasılatile faaliyetini de
vrm ettirmiştir. 

Bu para ile okul kütüphane
sine 10 ciltten ibaret olan bir 
Hayat ensiklopedisi satın alın
mış ve 25 çocukta geydirilmiş
tir. Çanakkale müdafaasına 
ait İstanbul askeri müzesindeki 
bir tablonun örneği mücessem · 
olarak okulda yapılmıştır. 

Her yıl mesaısını de-
rece derece inkişaf ettirerek 
yardım sahasını genişleten hi
maye heyetinin altıncı yıl inti
habı bu gece köy ihtiyar heye
ti salonunda ve nahiye müdürü 
Cemil Yormanın buzurile ya
pılmıştır. 

Baş öğretmen İbrahim Diri
min güzel bir söylevile müzake 
re açdmış ve mumaileyh beş 

yılbk çalışmanın kısa bir tarih
çesini yaptıktan sonra intiha
bata geçilmiştir. 

Başkanlığa Cevat Dürük, 
üyeliklere Yusuf Ziya Kumcu 
Mehmed Başön, Tevfik Yılmaz, 
Kemal Aral ve muallimler se
çilmiştir. 

Bu yılda öyle ümit ederim ki 
altı senelik bir varlık taşıyan 
bu hayırlı kurumun muvaffakı
yetli çalışması olacaktır. 

Bu kıymetli arkadaşlara ge
çen yıllarda layık oldukları yu
kariki yazılarda anlaşılan diğer 
arkadaşlar gibi birer vicdan 
madalyasına kavuşacaklardır. 
Kendilerine şimdiden muvaffa
kiyetler temenni ederiz. 

görülür. Küçük meme çocuk
larında biraz daha az görülür. 
Ekseriyetle bir yaşından yuka
rı çocuklarda tesadüf edilir. 
Yalnız meme çocuklarında gö
rülen frengiden mütevellid o-

lan buğaz hastalıklarıdır. Bu 
gibi ahvalde çocukta diğer 

burun ağız vesair azalarda da 
frengi arazı gösteren arızalar 

görülür. Teşhisi kolay olunca 
tedavide kendiliğinden kolay 
olur. 

Bilhassa boğaz frengisinde 
çocağun tedavisi ihmal edilme
melidir. ihtilatı ağır olduğu için 
mevtte yakın olur. 

Bir yaşından yukarı çocuk
larda görülen buğaz hastalık
larından ikincisi de ( Ve jetas
yon ) tabir ettiğimiz burun ar-

kası etidir. Bu gudde daha çok 
üç yaşından yukarı çocuklarda 
ziyade görülen ve mektep 
ç.ocuklan arasında ekse-

riyeti teşkil edecek kadar 
çok olan bir guddedir. Tenef
füs tarikile giren mikropların 

süzkeci olan burunun arksında 

olmasından naşi ikinci derecede 
bir ehemmiyeti vardır. Bu gudde 
burun arkasında bir mikrop 
deposudur. Her türlü mikrobu 
bünyesinde besler. En ufak 
fırsatta şişer. Burun, buğaz ve 
hulasa beden için tehlikli has-

talıklar doğurur. Burun arka
sında et olan çocuklar daima 
açık konuşurlar. Renkleri dai
ma sarı ve kansız görünürler. 

Vücudun neşvünümasına fazla
ca engel olmasından dolayı 

muhit azada tagayyürat husule 
getirir.. Burun kemiklerinin 
şeklini bozar. Onların muhtelif 
istikametlerde tagayyürlerine 
sebeb olur. Bazı çocuklarda 
burunun üst kemiği çıkık ve 
bazı çocuklarda frengili çocuk
lar gibi basık burunlu olurlar. 

1 
Ve teffüslerini işte bu :tagay-

Dokt<>r Fnhrettın Söğt. ı 

yürattan dolayı burun ile yapa
mazlar. Ağızları açık, dişleri 

görülür. Üst dudak ortası kalın 
yuvarlak bir suişekil arze der. 
Çocuklarda umumiyetle bir ap
dallık hissedilir. Çünkü ı.eka 
üzerine büyük tesiri vardır. Bu 
çocukların anlayısları azdır. 
Bilhassa mektep çocukları ara· 
smda muallimlerin en ziya
de dikkat edecekleri bir şe" -
dir. Cocuğun yüzünde bir ga -
ri tabiilik görülüp zakasmda 
da noksanlık, kavrayışta bir 
gerilik varsa her halde çocuk 
velisi ikaz edilmeli böyle bi r 
hastalık Vejetasyon varsa çı
kartmalıdır. Bu guddenin ku
lak iç deliğini tıkaması netice
si çocukta bir sağırlık husule 
gelir. 

Belediyede : 

/Jaimi En,;ii 11ıe11 
Toplandı 

Belediye Daimi Ene ümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reisliği 
altında mutad toplanhsını ya

parak havale olunan evr~kı 
tetkik etmiş ve karara bağla
mıştır. 

Encümen bu toplantısında 

belediye tenbih ve yasakla rma 
aykırı hareketleri görüler-ek 
haklarında zabıt varakası :tu· 
tulmuş olan baza esnaf ve ~o
förleri muütelif para cezasile 
cezalandırdığı gibi zirai asayi 
meselesi üzerinde de konu.s· 
müştur. 

C.H.P. 
Ocak kongreleri 

~·~-

- ~.arafı l nci Sayfada . 

Sultanhisar ( Hususi ) 111111 
937 gecesi Sultanhisar Parti 
idare heyetinden Başkan Hak· 
kı Sümer ve Mebmed Şevket 
Tüfekçi Kavaklı köyüne gid-e· 
rek ocak kongresini huzurlarile 
yapmışlardır. Yapılan seçimd~ 
Ocak başkanlığına Hamid &· 
yiğit ve üyeliklerede Halil fb· 
rahim örün ve Hamit Yavoı 
seçilmişlerdir. Yeni heyete mu 
vaffakiyetler dileriz. 

:-·- Abone şeraiti ···-··: 
:.f Yıllığı her yer için 6 lira. 

~lh aylığı 3 liradır. 
E idare yeri: Aydında C. H. 
! P. Basımevi. 
! gazeteye ait yaz.dar için 
E yazı itleri müdürlütüne, ilin· 
f lar için idare rnidilrliitüne 
~ müracaat edilmelidir. ..................................................... 

lmtiyu sahibi ve Umumi Neşriy• 

Müdürü : Etem Meadru 

,BHıldıf'ı ) er : 

C. H. P. Basıme' i 
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Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasmda 9/11/937 tarihleri idnde satıl- İ 

'llış olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve ar;ami 
~iatlerinin aşağıdaki !fekiJde olduğu anlaşılınıştır. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 

5 2375 6 9375 
3 3125 4 '15 

Bu~day 5407 Çu,•al 
.\rpa 1308 ., 
Susam 227 
Bakla 713 
Mısır darı 18 
Nohot 41 
Fasulya 83 
Burçak 27 
Kumdarı 374 
Pamuk 3796 
Pamuk çekirdeği 1276 
Muhtelif palamut 782 
~eytinyağı 90 
incir 3793 

Haftalık borsa satışlarını 1 
~insi üzerinden bu suretle icmal 1 

ttlikten sonra bu eşyanın nevi 
üzerinden muamele mikdar ve 
iiatlarını ve son haf ta içinde
ki piyasa durumlerını geçen 
senenin bu haftası ile mukaye
seli olarak yazıyoruz: 

BUGDAY: 
Son hafta içinde borsada 

yapılan buğday işleri normal 
bir vaziyet göstermiştir . . fiat
larda geçen haftaya nisbetle 
fevkalade bir değişiklik görül
rnemiş, ancak piyasa daha sağ
lam olarak kabul edilmiştir. 

ARPA: 
Piyasada mevcud hararet 

el"an devam ediyor. Alıcılar 
~ştihalı hareket etmekte olduk
larından fiatlarm bu günkü va
z.iyati muhafaza edeceği ve 
talebin fazlalaşması halinde 
fiatların derhal yükseleceği tah 
ıınin edilmektedir. Piyasa sıcak 
flatlar terefüe meyyaldır. 

BAKLA 
Bakla piyasası geçen haftaki 

vaziyetini bu hafta da olduğu 
gibi saklamıştır. Fiatlarda şiın
dilik kuvvetli bir istikrar mev
cuttur. Piyasa sıcaktır. Ancak 
istihlak piyasalarının vaziyeti 
bakla fiatınm terakkisine mü
said olmadığından şimdilik fi- . 
atlarda tereff a ümid edilme
ınektedir. 

MISİRDARI: 
Piyasada stok az olmakla 

beraber iştihah alıcı da yoktur. 
Mevrudat zahireci esnah ta
rahndan dahili ihtiyaçlar ıçın 
mibayaa edilmektedir. 

KUMDARI: 
Geçen haftaya nisbetle bu 

hafta piyasada biraz. hararet 
hissedilmiş bilhassa beyaz ve 
temiz mallar aranmıştır. 

Bu nevi malların talibi fazla
ca olduğundan fiatlannm yük
selmesi ihtimali vardır. 

PAMUK: 
Nevi Balya 
Pa. akal 1 ha 614 
" ,. va S81 
,, yarJi hazn 490 
., ., va 2031 
.. ... eski sa 80 

Yekun 3796 

Az 
40 00 
41 00 
34 50 
34 50 
37 00 

Çok 
42 00 
42 00 
37 50 
36 50 
37 50 

Son hafta piyasasında satış 
noktasından bir hafta evvelki-

16 25 17 00 
,, 4 00 4 75 

" 
4 50 4 50 
5 25 5 50 

tt 8 25 8 375 
,, 4 25 4 25 
,. s 50 8 

Balya 34 50 42 
Ton 2 80 2 85 

Kental 390 510 
Ton 29 30 50 

Çuval 4 16 
ne nisbetle fazlaca hararet mü
şahede edilmiş olmakla bera
ber fiatlarda mahsiis bir tennz
zül kayddedilmiştir. Alıcıların 
mahdudiyeti hasebiyle fiatlarda 
hasıl olan bu tenezzülün mu
vakkat olacağı kuvvetle umul 
maktadır. Bu gün için pamuk 
piyasası hakkında kuvvetti bir 
fikir dermiyan edilememekte
dir. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ 
Çekirdek işlerinde hararet 

günden güne fazlalaşmakta 
ise de fiatlarda kuvvetli bir 
istikrar müşahede edilmekte
dir. Piyasa sağlamdır. 

ZEYTİNY AGI: 
Hafta iç.inde borsada cere

yan etmiş olan zeytin yağı 
muamelesi yukanda işaretlen
diği gibi sıra mallardan va
eeli kaydiyle kilosu 29 - 31.5 
kuruş arasında fiatlarla 90000 
kilodan ibarettir. 

Hazır mallar üzerine borsa
da henüz kuvvetli muameleler 
olmamaktadır . 

Vadeli işlerde ise Hatlarda 
tenezzül meyilleri görülmekte
dir. Be halin şu sıralarda alıcı 
fıkdanından ileri geldiği söylen 
mekte ise de henüz kuvvetli 
ihracatçılar işe başlamadığın

dan fiatların iktisap edeceği 
vaziyet henüz tahmini olsa da 
muayyen değildir. Piyasada 
sükünet verdır. 

İNCİR: 
Borsa neştiyatına göre son 

hafta içinde borsada her gün 
yapılan incir satışlarının miktar 
ve fiatlari şöyledir : 

Satış tarihi Mikta Az 
3 / 11 / 933 830 
4 / 11 / 937 1021 
S / 11 / 937 1068 
6/11 / 937 9~ 
8 / 11 / 937 434 
9 / 11 / 937 341 

Yekun 3793 

4.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.15 
6.75 

çok 
13.SO 
15.00 
12.00 
13.00 
12.50 
16.00 

İncir piyasasında günden gü
ne tezayüt eden bir dur
gunluk vardır. Alıcı azlığı ha
sebiyle fiaatlarda da tedricen 
tenezüller hissedilmektedir, 

YURDDAŞ: 

Balık en mükemmel gıda
dır. Onu bol, bol ye 

Bir tavzih 
Aydın Gazetesi 
Müdürlüğüne 

Sayın gazetenizin 88 sayılı 
ve 91111937 günlü üçüncü sa
hifesında ( haklı bir şikayet } 
başlıklı yazı hayretle okunmuş
tur. 

Böyle azim bir gecikme Ay
dın telgraf merkezinde vukua 
getirilmiş değildir. Mevrit ve 
mahreç merkezleri arasında 
taati olunan telgrafnameler 
azami bir saat zarfında sahip
lerine teslim edilmektedir. Bu 
itibarla sürat ve intizam noktai 
nazarından Aydın P. T. T. si 
bir nümune merkezi sayılabilir. 

Tetkikata medar olabilmek 
için bu zat her kim ise matbaa 
ile değil dairemizle temasa 
geçmesi icabeder. Keyfiyetin 
sayın gazetenizle tavzihini rica 
ederim. 

101111937 
Aydın P. T. T. Şefi 

B. H. 
Aydın - Posta ve Telgraf 

idarsinin tavzihini aynen neş

rettik. Bununla beraber" dilek
ler ve şikayetler ,, sütunumuz
da kaydettiğimiz gibi hadise 
tamamen doğro ve vakidir. 

Posta ve Telgraf idaresi şu
rasını iyi bilmelidir ki gazate 
idarehaneleri halkın en müasit 
şarait altında teklif ve tekel
lüften ari olarak kolaylıkla te
mas edebilecekleri bir müesse
sedir. 

Yirminci asrın sürat telakki
lerile asla telifi kabil olmayan 
bir hadiseyi olduğu gibi tesbit 
ve sütunlarımıza geçirmekle bir 
suç işlediğimizi değil bilakis 
vazifemizi yapmış olduğumuza 
kani bulunuyoruz. 

Meçhul şikayetçinin . bizimle 
temas etmesine sinirlenen posta 
ve telgraf idaresinin lütfen bizi 
dinlemesini ve eşağıdaki izaha
tımızı dikkatle okumasını rica 
ederiz. 

İstanduldan üç günde geldi
ğini yazdığımız telgraf hikaye
sini biz hayalimizden uydur
madık. 

Aydın sanat okulu öğret
menlerinden Rauf Çağaloğluna 
ait bulunan bu telgraf 51111937 
tarihinde saat 15-17 de İstan
bulden çekilmiş ve üç gün son
ra yani 81111937 akşamı saat 
19-40 da Bay Raufun eline tes
lim edilmiştir. 

Sanat okulunun şehirden 
uzakça olduğu ve bu sebep
le telgrafın vaktinde mürseline 
gönderilemediği bir itiraz 
mevzuu olsabile her sabah okul 
hedemesinin postaneye uğraya
rak mektebe ait postaları al
dığı halde bu telgraf nerede 
kaldığını araştırmak posta ve 
telgraf idaresinin vazifesidir. 

JJline 

-·--tBatttaraf lnci ı;alıif edr: ) 

Mine, parlak rengini; sonsuz 
, semanın , en derin suların ren

ginden çalmış .. 

Onu tanımayanlar ve tanı~ 

mak istemiyenler ( Böyle bir 
çiçeği çiğner ve geçerim ) di

yorlar.. İnsafsız, duygusuz a
yaklar altında, güzelliği parça 

parça olacak bu zarif Mineye 
yazık değil mi?.. Günah değil 

mi?.. Sevilen çiçekler içinde 
buna da bir yer ayrılsa olmaz 
mı? .. 

Benim güzel çiçeğim, bir 
yıldızdan daha parlak, daha 
munis çiçeğim .. 

İsterdim ki seni herkes ta
nısın ve sevsin .. ] 

Altında imza yok.. Üstünde, 
nereye yazıldığı belli degil.. 

Fakat ben anladım.. Bunu 

yazan da bir minedir. Hem 

öyle bir mine ki, içinden ze
delemişler bu yavrucağı.. 

Kim bilir, kimden veya kim
lerden şikayet ediyor. 

Bu gunun; krizantemden. 
tabak gibi açılmış güllerden 
hoşlanan maddi ve kaba ruhu, 

ı bu zarif ve güzel mineyi gö
recek kalp gözünü nereden 
bulsun .. 

Fakat beni teselli eden bir 
cihet var .. Bunu yazan, artık 
başlamış kendisini tanımaya .. 

GÜNCÜ 

İşin asıl garip tarafı şuki : 
Telgrafta bir mektubun pos

ta ya verildiğinden bahsedil
mekte ve bu mektup telgraf
tan daha evvel Bay Raufun 
eline vasıl olmuş bulunmakta
dır. 

Tersine bir sürat rekoru kıran 
bu telgrafı Bay Rauf almca 
hayretler içinde kalmış ve biz
zat matbaamıza kadar gelerek 
telgraf ve mektubu göster
miştir. 

Sikiyet meselesine gelince ; 
Bay Rauf Çağaloğlu bu ha

dise hakkında posta ve telgraf 
idaresinede aynca şikayette 
bulunacağını bize söylemiştir. 
Ancak bu şikayet Aydın mer
kezine mi yoksa daha yüksek 
bir mercie mi yapılmış veya ya
pılacaktır orasıru araştırmak 
bize düşmez, 

Biz gazetemizde hadiseyi 
kaydederken mübalağa değil 

bilakis mümkün olduğu kadar 
kısa keserek yalnız idarenin 
nazarı dikkatini celbetmekle 
iktifa etmiştik. 

Hadiseyi aydınlatmak mak-
sadile verdiğimiz bu izahattan 

1 sonra posta ve telgraf idaresi 

t 

yapacağı tahk~katın .. neticesi
ni de gazetemıze gondermek 
lütfunda bulunurlarsa memnun 
kalırız. 



YOZ: 4 AYDIN 

Aydın memleket haataneıi Hariciye mütebassı9ı 

Paris bp fakültesi haatanelerinclen mezun 
Muayenehane: Park karıısında yeni yaptırdığı evinde 

lae1' (iin hutalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya 
kadar kabul eder. 

Acele vakaJar her zaman müracaat edilebilir. 

ilin 
Vitayet daimi 
Encilmeninden 

ilin 
Villlget daimi 
Encilmeninden 

Memleket hastaaesioin ibti· 

yadalanndaa 1312 lira 50 ku .. 

ruf muhammen kıymetli ma
den kömllrii yatak kıldı, ke· 
fealik bez ve kaput bezi 81111 
937 tarihinden itibaren bir 

ay içinde pazarblda eabn ab
nacakbr. Taliplerin b daimi 
encümenine m&racaatlan ilin 

Memleket hastanesinin ihtiyacı 

olan 322 lira SO kul'Uf muaham-

men kıymetli 150 don ve göm
lek 81111937 tarihinden itibaren 

bir ay içinde pazarhkla satın 
abnacaktar. Taliplerin h daimi 

encümenine müracaat etmeleri 
ilin olunur. (189) 

olunur. (188) 

Birinci smaf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Paris l#lalatiroloji melıtebinılen H daltili;ye. fOCak 

luutaıtet.ri lrlinilrlerin.len .......,. 

Hspn halltalanaı Orta mektep caddeai Ealıti postahane 
W."911lcla kabal eder 111 

~~~~·················· 

Her aradığınızı 
Kazım Aydmel 

Kitapçııbk Ye kljıtçdık evinde bullll'SUDUZ 

Halk ve Okul 
Kitaplarmda mibim iskonto yapdır 

Okul Talebe 
Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir 

Hlk•et halYan namara 2/30 Ayma 117 

6 ay vade ile elbise 
Simerbank yerli mallanndan biliimum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Slmerbuk yerli mallar tenilwaeai 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
o.ur,- caclclai : A,_ 

' 1 

' 1 

' ' 

• 

BAKTERfYOLoG 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Hutalıklar Miitehaaaısı 

Dahili intani hastalıldan laburatuvar muayenelerile 
teşhis ye tedavi eder 

Muayenehaneei : 

Nazilli k6priis0 karpında Her gün bastalannı kabul eder 

•••• ,.~.·~.·~··••••••.-.•·•+••~~A .. ~ • • • • • • f Taze ve ucuz iliçlan 
:4 Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 
1 Yalmz .. .. 
• .. 
' 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

~. lıta•yon cadde•• : Motlran pata. •arp•• 

Nl'."+*'•"2········· ................... -
C. H. P. Basımevi 

iyi kağıt. Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok olcanan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,,,- llinlannızı ( AYDIN ) a veriniz . 
• 

Aydın ili Tarihi 
Yasan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanMrdaa Milli micadele denine kadar bltla tarih 

•ablaruu reUaleri ile beraber kaydeden kıymetli bir .enir. 
Her Ayd-hmn bu eserden bir tane ecliameaini taftiye ederi&. 

Fiab 250 ku1111tur. 

Foto Abbas Toğu 
F otoğrafcılık ve levazimab 

Atllyemizden her marka taze filim fototraf ma· 
kia•••n çok pk kornifler, albibnler, roatkea filim.. 
lerini acaz &atla tedarik edebilininiz. Makin.., ol- · 
mıyan amat6rlere çefitli •irandiamaa yapbrmak 
iatiyenlere kolaylık pterilir. 
140 Ayclaa hiktmet balnn •akıllar iclareei --

DOKTOR 

FAHREDDiN SOGOR 
Biriaci Sauf Dalüb Çocak Hutalıldan 111'-hamN 

Parla Tıp Faldlltılıll Hutueleri•tle• ........ 
11.,... ..... ı Afdua• Gul a.lftnMa 8afalloıl- Mklr&raıa 
......................... lrMM' llMtalanaa ......... 


