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Atatürk Elazizden ayrıldılar 
Büyük Şef Bir Köprüyü Bizzat Açhlar 

ı Çekslovakya iktisadi 
vaziyetinde salah 

Partide: 

C. H. P. İlyön kurulu 

Elaıiı: 18 ( A. A ) Reisi 
Cumhur Atatürk dün on 
Ucte Elazi:zi şereflendirmişler 
istasyonda vilayet belediye par
ti müfettişlik kolordu ve bölge 
vamerinin tazimatını kabul ve 
aelam resmi ifa eden kıtaah 
lefti.ş ettikten sonra halkın coş
kun tezahürleri yaŞa varol 
se!Jeri arasında umumi müfet
tişlik karargahını teşrif buyur
muşlar; Müfettişlik mesasisi 
hakkmda verilen izahatı dinle
mişler. Müteakiben maiyetle
rinde başvekil, dahiliye, n~fia 
vekilleri orgeneral Kazım Ok
yay ve umumi müfettiş ve di
ğer zevat olduğu halde Tun
ceJine gitmişlerdir. Yolda Ho-

Zar deresi üzerinde inşa edil
rııiş olan beton köprünün kur
de)asım bizzat kesmişler ve 
köprüye söygeç yerine dilimize 
telaffuz itibarile en kolay şekli 
olan sengeç adı verilmesini 
tensip etmişlerdir. Avdette 
Murat suyu üzerinde kurulmak
ta olan yeni Pertek köprüsü
llün fenni mali ve iktisadi 
bakımlanndan kıymet ve ehem
ıtıiyeti hakkında verilen ma
lümab dinledikten sonra Pertek 
kaza merkezini teşrif buyur
ınuşlerdır. 

Büyük Şef Pertekte halkJo 
tandan tezabüratile karşılan
tbışlardll'. Kasaba medbalinden 
İtibaren yürüyerek gelen Ata
turk imini mini çocukların ö
lliinde durarak bunlarla ayrı 
q,Yn konuşmuş ve içlerinden 
bazılarının üzerinde sivrisinek 
1strmasmdan hasıl olan çıban 
~kkmda izahat olarak bo
llun sebebi ve tedavisi ii2e
tinde esaslı tetkikat yapılma
~ını emir buyurmuşlardır. 

Halkevini gezdikten sonra 
toşkun tezahurat arasında Per 
tekten ayn!mışlar Elazize gel 

llıişlerdir. Atatürkün Elazize 
~Yak basması top ablmak sure 

tile selimlanmıs halk ve mek 
tepliler çok bü;iik sevgi teza 

~iirab göstermişlerdir« Şehir 
bıqtanbaşa donanmış taklar 

lttırutmuştu. Gece halk evinde 
şeteflerine bir müsamere veril 

ltliş ve Büyük Şef Halkevinden 
~ktıkbktan sonra saat bir 

'l11 beşte Ellzızden aynlmışlar 
dır. A~atürk halk evinde saat 

bire kadrr kalmışlardır. Bir ara 
Elaziz adının aslı hakkında vu 
ku bulan bir musahabe sonun 

da kelimenin; memleket mana 
sına gelen " el ,, ve gıda mana 

sına gelen " azıg ,, kelimelerin 
den mürekkep olarak Elaziz 
şeklinde münbit ve mahsuldar 
ve bereketli memleket mana 

sında olması lazımgeldiği ha 
zıruna tebliğ edilmiş ve alkış 
larla kaşılanmışbr. 

Eski banknotlar 
tedavülden kalkıyor 

Ankara 18 (Radyo) - Cum 
huriyet merkez bankasından 
tebliğ olunmuştur. Türk harf
lerile bastırılan beş liralık han
konotlardan geçen ayın on do
kuzundan bu ayın on beşine 
kadar sekiz milyon yüz yetmiş 
bin liralık banknot tedavüle 
çıkarılmış ve eski harflerle ba
sılmış olan bankonotlardan se
kiz milyon yüz yetmiş bin lira
lığı mevki tedavülden kaldırıl

mıştır. 

Eski harflerle vazıh banko
notlar peyderpey tedavülden 
kaldırılacaktır . 

1 
Balkan aııtantı ban
kaları kongresi 
Bükreş 18 ( Radyo ) - Ro 

manya milli bankası direktörü 
Bay kostınoplu beraberinde 

bankanın harici servisi şefi ol 
duğu halde bugün Ankaraya 
gitmek üzere buradan hareket 
etmiştir. 

Heyet Cuma günü İstanbula 
varacak ve oradan Balkan an 
tantı bankaları kongresinde 
bulunmak üzere Ankaraya gi 
decektir. 

Atman mümessili 
akademiyi gezdi 

İstanbul 18 (Radyo) - Şeh 
rimizde bulunan Alman askeri 
mümessili bugün topçu atış 

mektebi ile harp akademisini 
ziyaret etmiştir. 

YURDDAŞ: 

Bankaya yatırılan para, 
tarlaya atılan tohum gibidir. 
Ürer. 
Uluıal ekonomi ve arttırma kurumu 

Prağ 18 (Radyo)· - Başvekil 
bu gün yaptığı beyanabnda 
paranın kıymetten düşürülme
sile istihdaf edilen gayenin is~ 
tihsal edildiğini ve beklenen 
iktisadi kalkınmanın yavaş 

yavaş başladığını ve memleke~ 
tin harici teahhüdabnı ifa im~ 
kanım bulduğunu söylmiştir. ----- -
İngilterenin silah
lanma siyaseti 
Tasvip ediligoı· 

Londra, 18 (Radyo) -- Bugün 
Lordlar kamarasında Lord Af. 
len bir takrir vererek hükü-

metin yeniden silahlanma ha
reketini tasvip etmiş ve bu hu
susta parlamentoda olsun mil
letler cemiyetinde olsun beya
natta bulunulmasını istemiştir. 

Japonya ve Franho 
Tokyo, 18 'A. A. ) - Japon 

hükümeti ,General Franko hü~ 
kümetini resmen tanımıştır. 

~. 

lrlandada son kral 
Heykeli 

Düblen, 18 (A, A.) - İrlanda 
hükümet merkezindeki İngiliz 
krallarının son heykeli de kal~ 
dırılmıştır . 

Yeni Romen 
Kabinesi 

Bükreş, 18 [ A, A.] Yeni 
Romen kabinesi Tatareskonun 
riyasetinde teşekkül etmiştir. 

Hükümet krala yemin etmiş ve 
başvekil T atarerko nutkunda 
hükümetin memleketin resanet 
bulması siyasetine ve ordunun 
kuvvetlendirilmesine devam 
edileceğini ve bunun için yeni 
usüller konacağını söylemiştir. 

Hayattan 11esler: 

Cumhuriyet Halk Partisi il- . · 
yön kurulu dün öğleden sonra 
İlbay Özdemir Gündayın bat
kanlığı altında mutad haftalık 
toplantısım yapmışbr. 

<> 

Beled!yede : 

Belediye daimi 
Encümeni 

Belediye daimi encümeni düın 
Belediye reisi Nafiz Karab.
dağın başkanlığında toplaDIDIŞ 

ve bilhassa ekmek meselesi 
üzerinde müzakereler yapmış 
ve kararlar almışbr. 

Encümen: birinci nevi ekme
ğin İzmir düz kıma unu vasfın. 
daki unlardrn yapılmasına ka
rar vermiştir. Furuncular bu 
vasıfta un bulmakta müşkilita 
uğradıkları takdirde belediye~ 
nin bizzat bu nevi unlardan 
tedarik edebilmesi için müte
davil bir sermaye ayirmışbr. 

icap ederse b elediye şehrin 
ekmek ihtiyacını da kendisi 
temin edecektir. 

Ekmek narhi üzerinde yeni 
bir değişiklik yoktur. 

Muğla Şampiyonu 
Yayla Spor geliyor 
Muğlanın en kuvetli takımı 

olan ve Afyon gurbunda ku
vetli hasmına karşı ancak bir 

tek sayı farkile yenilmiş olan 
Yayla Rpor fudbol takımının 

bu pazar günü Aydın sporla 

bir maç yapmak üzere şehri

mize geleceğini h~her aldık. 
Çok iyi elemanlara malik ol

duğunu duyduğumuz bu takımm 
karşısında gençlerimizin ala
cakları netice merakla beklen

meğe değer. 

Hakikaten ayıp! 
-~-

Bayan çok müteessir vazi
yette idi.. Dokunsan ağla
yacak hissini veriyordu .. 

Kocasının; zoraki güldüğü, 
tatlı dil ve güler yüz göster
mek için çok uğraştığı belli 
idi.. Biraz evvel, aralarında 
dehşetli bir fırtına geçtiği 

anlaşılıyordu.. Bu vaziyette, 
ziyaretimin çok mevsimsiz ol
duğunu anladım. Derhal dön-

mek de ayıp olacaktı .. Biraz 
oturmak ve sonra, bir bahane 
bularak müsaade istemek la-
zımdı .. 

Zavallı adamcağız; havadan 
bahsetti, olmadı.. Sudan babs 
etti, olmadı .. 

Zihnen karısının bu abus 
çehresi ve birid taVTını ma
zur göstermek için bir şeyler 

( Devam• 2iaci 11ahlfede ) 
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Hakikaten ayıp! •• 
(Baştaraf inci sahifede) 

ft4>ylemek istediğini ve fakat 
bunu bulamadığını anlayorduıu. 

C. H.P. Çocuk bakımı 
Birden bir hıçkırık sesi .. 

Bayan ağlayordu, hem ka
tıla kahla ağlayordu .. Arka
«faf, taşırdı ve kelimeler ağ
zından d6kiUür gibi, sıkıla sı

Wa: 
lstanbuldan, akrabadan 

bir haber aldık da, dedi .. Ka
nla kahla ağlayan bayan, bir
den atıldı: 

Ne yalan söyleyorsun, 
utanıyorsun değil mi, asıl se
bebini .c>ylemeye.. Ôyleya bir 
erkek için ne kasfar ayıp .. 
Adamcağız bitkin ve harap: 

Peki söyliyeyim, dedi, 
bir erkek için ayıp olan şeyi 
arkadata söyliyeyim de, yap

tığım " Ayıb,, ın ne olduğunu 
•e senin böyle, en büyük bir 1 

felikete uğramış gibi sarsıla 

sarsıla, hıçkıra hıçkıra ağlayı
şının sebebini öğrensin.. Ge-

çen yıl, 52 lira sarfile bayana 
!bir manto yapmıştık.. Yalnız 

-manto için 52 lira sarfetme
uin, benim mali vaziyetime 

nazaran, ne demek olduğunu 
olayca tahmin edersin.. Yal

:tUZ bir yıl giyilen bu manto 

YURDDAŞ: 

Türkiye, yemiş memleketidir. 

Yemiş, en faydalı gıdadır. 
Ulu•al ekonomi ve arttırma kurumu 

Çocuk oelilerini 
Davet 

Çocuklarımızm iyi tesirler al
tında müsbet vasıflar kazana
rak yetişmelerini temin ıçın 
öğretmen arkadaşlar çocuk 
velilerile konuşarak, anlaşark 
kareket etmeği zaruri görmek
tedirler. Bu itibarla velilerle 
dertleşmek, velilerin çocukları 

hakkındaki dileklerini dinlemek 
ve okul tarafından alınan ted
birleri kendilerini bildirerek 
evde de tatbikini sağlamak üze
re okulumuz haftanın cuma gü
nünü talebe velilerile temasa 
hasretmiştir. Öğretmen arka
daşlarım o gün a~ama kadar 
velilerin müracaatını kabul 

19 --
Yağları ise yüzde 98 haz

mettiklerj gibi haric yağları 

da yüzde 94 hazmederler. 
Maddei gaita içinde iyi haz

meden çocuklarda yüzde bet 
yağ bulunduğu gibi iyi haz
medemiyenler de ise yüzde 
75 dir. 

Mide ve bağırsakta hali ta
biide mikrop her zaman tesa
düf edilen hazım mikropları
dır. Hariç mikrap daha ziya
de bağırsakta ve nahiyeyi fe
viyede de bulunur. Ve çocukla
rın hazımlarına fazlasile yar
dım ederler. 

Mide hastalıkları çocuklarda 
mühim rol oynayan hastalık-

. lar meyamndadır. Bunları sıra 
ile takip edeceğiz. Mide has
talıklarınının en başlarında 

gelen çocukların daimi kus
malarıdır. Hemen çocukları 

her yaşta alakadar eden ve 
bilhassa meme çocukları üze
rinde mühim rol alan bir ma
razdır. lkiecisi mide tevessü
leridir. Bu ekseriya iki ili yedi 
yaş arasında çok görülen bir 
marazdır, Üçüncüsü midenın 

, aşağı deliğinin teşennücüdür. hu sene giyilmezmiş .. Bir daha 
yaptırılacakmış.. On beş gün
denberi bunun k;ı vgasile meı
gulüz ve nihayet bugün adam 
akilh bir patırdı yaptık.. İşte 
(Ayıb)ım ve işte bayanın ağ
famasına sebep olan mesele .. 

1 
edeceklerdir. Keyfiyetin sayın 

Bu da meme çocukları üzerin
de ehemmiyetli mevı.u alan 
bir hastalıktır. Diğer hastalık

lan da midenin umumi hasta
lıkları olup bunları sırasile 
bahsedeceğiz. 

GÜNCÜ 

Dünkü (İşte o arkadaş) baş-
klı yazımda yine bir hata ol
muş .. (teşne) kelimesi, (tişne) 
olarak dizilmiş .. Ara sıra, böy-
1e hatalar oluyor amma, bu 
2'eferki dörtbaşı mamur cin
sinden.. Bana ait olmayan bu 
hatadan dolayı okuyuculardan 
af dilerim. G. 

Aydının telrilııa•ı:89 

gazeteniz vasıtasile de talebe 
velilerine bildirilmesini rica 
ederim. 

Gazipaşa İlkokulu 
Ba,öğretmeni 

T. Aka 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik Gazi 

Bulvarında Halit Tığlı oğlu 
eczaoesindedir. 

• 
Baht işi 

Roman 

Kahyasının biricik kızının 

döğünündc bulunmağı bir va
zife bilen babam da o gün köy
de idi. 

Damat aralan gibi dağ par
çası gibi bir delikanlı idi. 

Kezban şimdi erinin hasre
tile, acısile erimiş, sararmış 

halmumuna dönmüştü. 
Evin içinde bir hayalet gibi 

geziniyor, az konuşuyor ve ek
seriya ağlıyordu. 

Onu teselli için hiçbir şey 
söylemedim. 

Ona söylenecek bir şey yok
tu ki zaten .. 

Bu ölüm kasırgasının yıktığı 
:yuva yalmz bundan ibaret te 
değild i . 

Yazan: V. H. 

Öyle evler vardı ki gidenle
rinden hiç haber ielmemitti. 
Bunlarda hiç olmazsa ümidin 
ışığı yanıyordu. 

Onlar bu habesizlikte hayır 
umuyorlar, O ümitle zavallı 

gönüllerini teselli ediyorlardı. 
Bu kendilerinden haber alın

mayanlarırun bir otuz sekizli
ğin, bir kara torpilinin, yahut 
tam altlarında patlayan bir 
lağımın muhrip tesirile tanın
mayacak bir halde parçalanmış 
kol, bacak, kelle ve et külçesi, 
kan pıhtısı halinde etrafa da
ğılmış olduklarını bilselerdi bu 
ümit tesellisi yerine ne feci bir 
iztırap ile ezileceklerdi. 

Oulardan bunun için haber 

Kusmak : büyük ve küçük 
çocuklar üzerinde büyük rol 
oynayan bir hastalıktır. Kü
çüklerde bu hal daha mühim
dir . Birinci aylarda görülen 
kusmalar ekseriyetle mide 

ı asabının tabarrüşünden ileri 
gelir. Mideninin taharrüşü ise 
mide adelatını tahrik eder ve 
kusmayı tevlideder. Bu şekilde 

alınmıyordu işte .. 

Bu sabah köyden hem mem
nun. hem mahzun ayrıldım. Du
du ninem; yaşh gözlerle beni 

1 
uğurlarken; 

Oğul uğrun açık, alnın ak 
olsun. tanrı seni korusun ! diye 
dua ediyordu. 

Elini öpmüş ve ayrılmıf iken 
dayanamadım; geri döndüm ve 
boynuna sarılarak göz yaşları 
ile ıslanmış buruşuk yanakları
nı öptüm. 

Bir daha belki onu hiç göre
miyecektim. Yahut o beni gö

remiyecekti. Harp bu ... ne ola
cağımız belli olur mu hiç ? .. 

Evde iki mektup buldum. 
İkiside Zeyncptendi ve birer 
gün ara ile yazılmışlardı. 

Zeynep; mektuplarında; mek 
tohumdan ne kadar sevindiğini 
yazdıktan sonra ayrılığın ru
hunda açbğı derin tahassür 

Doktor t>"ahrettln Süjür 

karhalar ekseriyetle sütü mul)
tazam verilmiyen çocuklarda 
olur. Bilhassa meme çocukları 
arasında emzik alanlanlarda. 
daha çok görülür. Sazan da 
çocuklar meme Yeya emzik 
gıdasını çab k çabuk alırlar ki 
bu da tahrişat yaparak kusma
ları husule getirir. Bu kusma
lar bazan bıçkınk ile de bera · 
her olur. Bu zaman çocuklar 
için daha tehlikeli bir şeydir. 

Bu gayr muntazam alınan 
gıdaların yapbğı daimi kus
malar zamanla midenin yukU'l 
deliğinde ve o deliğe tayin 
olunan Meri de tevveasü husu
le getirir. Bu gibi ahvalde kus
mak umumiyetle daimi bir 
tekil ahr. 

Demek ohıyor ki kusmalarda 
başlıca rol oynayan mide cida 
rının teşennücü ve b.na iştirak 
eden batın adelitının tabarrüşiı 
ve hicabı hazınn bu taharr~
lere iştirakidir. 

Bu taharrüşler umumıyetJe 
asabıreeviyi midevioin tal.b 
tesirindedir. Eğer asbıree) 
midevinin taharrüşüne sebep 
yoksa doğrudan doğruya dimağ 
ile alakadar taharrüş ba tıra 
gelir. 

Çocuklann bu alelade taba · 
rüşlerle çıkardığı gıdalar ilk 
defalarda yalnız süttür. Ve.ya-

ı hut tahassür etmiş süttür. Bun
lar çıkbktan sonra kusml'J 

içinde ifrazatı muhatiye göru
lür. Daha devam eden kusma · 
larda ise ifrazatı muhatiye ilt> 
beraber safrada görülür. :& 
halde çocukların kusmuklannın 
rengi yeşildir. Nadiren kusm~ 
maddei gaita ile de karışı 
olabilir. Bu gibi ballwde kus
muk fena halde kokar. Ve ha
zımsızlıktan mütevellid ekşi v e 

müteaffindir. 

yarasından ideta inler gibi bab 
sediyor. 

"Arbk dayanamayacağım Ma
cid, diyor. Her şeyi, her şeri 
göze alıyorum. Eğer senin gü
cenmeyeceğini umsam kimse
nin dediğine bakmayacağım 

hemen oraya geleceğim. 

Macid; seni her hangi bir ih
tirasın tatmini için aramıyo
rum. Senin yanında bulunmak. 
seni daima görebilmek saadeb 
benim için kafidir. 

içimde seni bir daha görenıi
yeceğim korkusu var. Bu, beo
de adeta sabit bir fiki. haline 

' geldi. Meşum bir ses, bir ba}--
kuş sesi kulağıma daima töyte 
fısıldıyor : 

- Ondan ümidini kes arblı:· 
Onu bir daha göremiyeceksiD 

Bu baykuş sesi susturmak. 
boğmak istiyorum elimden gel-
miyor. 

(Dcıva uı yıaou 
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Haftahk borsa haberi 
i . -•-r ticaret ve zahire borsasında 10-16/11/937 ta:ribler1 içinde ııatıl-

lllılŞ olan tic:arat eşyasının eins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
liatlerinln aşağıdaki ~eklJde- olduğu anlaşılmıştır . 

Cinai Mikdarı Kabı Asgai Azauıi 

lhığdar 3947 Çav~ 5 1875 6 875 

f\rpu 6793 3 87 5 4 25 
Bakla 6665 ., 4 0625 4 25 
l&.ıır darı 

Fasulya 
Jılob.ot 

Suam 
Pamuk 
... telif palamat 

Tatlı badem içi 

-Acı .. " 
Zeytinyağı 
iaeir 

90 

28 
ıoı 

16 
1320 
1241 

3099 

2147 
70000 
3427 

" .. 
.. 

Balya 
Kental 

4 25 

8 00 
5 25 

16 50 
34 25 

.350 

4 25 
8 00 
5 15 

16 75 
42 

510 
Kilo &t 00 82 00 

" 52 00 52 00 
Ton 29 00 35 00 

Çuval 3 50 13 00 

Hindistanda Agdın icra 
ilk aef a olarak hiı· dairesindan 

Kahve açıldı l Koçarlıda tüccardan Abidin.-: 

Brit anya Hindistanınm şar- bok .. r~_Iud Koôçarlının ğullbüyük de~ 
k d b 1 üfu

. oyun en mer o arı Mela· 
ın a u unan ve n su yanm S dık . . · 

milyonu geçen Haydarabad ve a . a aıt tapunun Nısao 
•eh ı"nd H. d. t ·ık k h 340 tarıh ve 12 Numarasında ... r e, ın ıs anın ı a • 
vehanesi akı d l ktı kayıtlı Koçarlı büyü dere ka. y n a açı aca r. .. .. illi.k . . d.. . . 

Hı'ndı·st d 1 t yunun m ıçı namı ıgen pı-an an ge en gaze e- . .. 
ıer b.. ı b" · h" dt·ı re yerı Mevkıınde hudutları , oy e ır yerın ın ı er 
için g- ··ı · . 'fi . şarkan tapuca haci Mehmed 

b
. oru mlde~ış ve ışı 1 meml ış ve balen cemal ve lskender oğ-
ır şey o ugunu yazıyor ar. 1 İb . 

Do
w • b k . u rahım ve garben tapoca 
grusu, msan una pe ına- h le Ö 

namly N 1 1 d b
·n1 ve a n mer oğulları ölü emin 

or. ası o ur a ı erce . 
t k h 

'h d b' vereselerı ve kaca kelle oğllu 
on a ve ı rac e en ır mem- M . 

lekette bu göne kadar bir tek ebmed ve şımalen tapuca .,.e 

k h h l 
? H" d. t halen Mebmed ve Sadık baıleın 

a ve ane açı maz. ın ıs an k 
Haftahk borsa muameleleri

ni borsa neşriyatı üzerinden bu 
5!b'etle topladıktan sonra bun
ların piyasa vaziyetlerini .şu 
Slll'etle hulasa edebiliriz. 

berveçhi iti şekmıe· bulunduğu ı b Ü k h 
·h d B onyab hoca tarlası ve ceoı:t-

u g n, a ve ı racın a re- . 
zilya ile b Qb .. ü · b· ben hacı Mehmet ile mahdut 

anlaşılmıftır; 
Nevi Mktart az çok 

balya 

BUGDAY 

Akala birinci mal ha. 124 40.00 42.00 
I n ,, Yed.eli 200 40.00 42.00 

Buğday piyasası son hafta 
içinde biraz durgunlaşır gibi 
olmu~ isede fiatlarda geçen 
haftaya nazaran şayanı kayıt 
bir değişiklik olmamışbr. Piya
sada görülen bu durgunlaşma 
~eyfiyeti son günlerde fazla 
mal arzından ve un fabrikacıla
rı elinde şimdilik kafi miktar
da stok bulunmamasından ileri 
geldiği haber alınmıştır. 

ı Akala iJıinc:i hadr 5 38.00 38J)O 
Yerli birind hazır 22 34.25 34.25 

1 ,, ,, vadeli 865 34.50 35.75 

Bununla beraber piyasa sağ
lam ve fiatlar istikrar arzet
rnektedir. 

ARPA 
Arpaların son haftaya ait 

fiyasa vaziyeti sabş noktasın
dan geçen haftadan kuvetli ol-
1nakla beraber fiatlar bir hafta 
evvelki seviyesinde kalmış yal
nız ahcılann gfüıterdiği iştiha 
fiat hususunda ati için iyi ümit
ler beslenmesine saik olmakta 
bulunmuştur. 

Bugün için piyasa sağlam ve 
alıcılar da mübayaa kabiliyeti 
müşahede edilmektedir. 

BAKLA: 
Hazır mallar 4,112514 vade

liler ise 4,2514.0625 kuruş ara
sında muamele görmüştür. 

Piyasada tereffü alameti gö
riilmekle beraber bugünkü fiat- 1 

lerlc mütebaki bakla stoklarının! 
kimilen elden çıkarıİabileceği 
ümidi kuvvetlidir. Piyasa sağ
lam, alıcılar iştihalıdır. 

KUMDARI: 
Hafta içinde az iş olmuş ise 

de fiatlar geçen haftanınkinin 
aynıdır. İyi mallar fazla rağbet 
girmekte ise de piyasada mev

cudu yoktur. 

MISIRDARI: 
Yerli ihtiyaçları karşılamak 

iizere muamele zahireci esnafa 
rııünhasır kalmaktadır. Mal 
azdır. Fiat vaziyeti geçen haf
takinin aynıdır. 

PAMUK! 
Son hafta içinde borsada 

sablan pamukların nevi, mik
tan, salış şekli ve fiatlarınm 

,, .. eski sa. 75 37.25 37.50 
Ykün 1320 

Geçen hafa ise ayni neviler
den ve yine ayni şekiller 3769 
balya pamuk ve 34142 kuruş 
arasında muhtelif fiatlarla sa
tılmış ve bir sene evvelki bu 
hafta içinde borsada 2058 bal
ya muhtelif pamuğun 47152 
arasında fiatlarla satıldığı an
laşılmıştır. 

Piyasanın kararsızlığı işlerin 

in~işafına mani teşkil etmiştir. 
lhrrcatçılar mübayaa husu

da kuvvetli bir iştiha gösterme-
mekte olup her ihtimal karşı
sında ihtiyatlı hareket etmiş 
olmak için piyasayı yakından 
ve alaka ile takip ederek cüzi 
miktar İş yapmaktadırlar. Pi
yasanın hah hazır vaziyetindeo 
alakadarların istidlal eylediği 
mana fiatların bundan fazla te
nezzül etmiyeceği merkzinde
dir. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ 
Pamuk çekirdeği üzerine son 

hafta içinde de oldukçe kuv
yetli muameleler olmuş ve fi. 
atlarda geçen haftaki yazivet 
bu hafta da devam etmiştir. 
Piyasa sağlam ve oldukçe kuv
vetli alıcılar da mevcuttur. 
ZEYTİNYAGI 
Son hafta sabşı yukarıda ar· 

zolunduğu üzere vadeli olmak 
özere sıra mallardan 29·35 ku
ruş arasında fiatlar ile yetmiş 
bin kilodan ibarettir. Geçen 
hafta yine ayni suretle borsada 
29-31.5 kuruş arasında Hatlar
la doksan bin kilo zeytinyağı 
satılmıştır. 

İhracat için henüz kuvetli 
işlere girşilmemekle baraber 
dahil için yapılan mübayaatın 
hazır olmasına rağmen borsada 
cereyan etmediği ve binaena
leyh bu husus etrafında borsa 
neşriyatından maliımat edinil
mesi imkansızlığı anlaşılmıştır. 

İNCİR 
Son hata incir piyasasında 

geçen haftaya nishetle fevkalii· 

1 k tt
.a'<' aşa yur yen ır 400 lira kıymeti muhammeneli 

meme e ır. 20 dönüm tarla açık artllma ve 
Sırası gelmişken kahvenin 

Hindistana nasıl geldiğini kısa
ca anlatahm. Kahve Onbeşinci 
asırda Arabistana yerleşmiştir. 
Mekkeye akın t:den hacılar 
arasındaki hindliler , 17 inci 
asırdan itibaren kahveyi Hin
distana sokmağa başlamışlar
dır. Hahve Brezilyaya Hindis-
tandan geçmiştir. Ön Hindis
tan yılda 16,000 tondan fazla 
kahve ihraç etmektedir. 

Hindliler, bu kadar geniş öl
çüde kahvecilik yaptıkları hal
de kahve içmezler. Sevdikleri 
ve içtikleri şey çaydır. 

Hatta Hindistanda kahve 
içeni hoş görmezler. Fakat bun
dan böyle çay değil de kahve 
içilmesi için propagandaya baş-
lamışlardı. Sebebine gelince: 

Ottava konferansı, Hindista
nınkahve ihracına büyük ölçü
de rüchan hakları temin etmiş 
ve bu yüzden kahvecilik hind
lilerin yüzünü güldürmüştür. 
Piyasalardaki rekabet yüzün-
den, son zamanlarda ihracatı 
çok azalmış olduğu için, kah
vecilikle uğraşanlar büyük bir 

' sıkıntıya düşmüşlerdir. Bu sa
halardaki halkın ekonumi ha· 
yatile yakından alakalı bir da
va halini alan kahvecilik, gü-
nün meseleleri arasma gir
miştir. 

Şimdiye kadar baştacı olan 
çay Hindistandan kapı dışarı 
edilerek onun yerine kahve
nin geçirilmesine karar veril
miştir. 

Fnteresan olan diğer bir 
cihet varsa, hindlilerin kahve
nin tadını bile bu güne kadar 
tatmamış olmamaları keyfiye
tidir. Bunun için, şimdi halkı 
kahveye alıştırmak maksadile 
kahve pişirip bedava kahve 
içirmektedirler. 

de bir hal görülmemiş, yalnız 
fiatlarda kalitelerin icap ettir
diği küçük bir tenezzül hisse
dilmiştir. Esasen incir işlerinin 
aşağı yukarı arkası alınmış gi
bi olduğundan fiatlarm bundan 
böyle isikrar göstermiyeceği 
tabii telakki edilmektedi. Pi
yasa durgunluğunu muhafaza 
etmektedir. 

peşin para ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

1 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
-ifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarini 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize ' bildirmeleri icab 
eder. 

2 · Artırma şartnamesi del 
laliye dairGsinde ilan tarihindt:.tı 

İ itibaren herkesin görebilmesi 
1 için açıktır . 
i • İhale 211121937 tarihinde ~iı 
1 günü saat 15 de yaPılacağı ,.e 
şukadarki tayin edilen işba 
zamanda gayri menkule takdir 
edilen kıymetin arbrma bedeli 
yüzde yetmiş beşini bulamaôığ"ı 
takdirde son artırmanın teab-

' hüdü kalmak üzere artırmanın 
onbeş gün daha temdid edile
rek 511/938 tarihinde çarşanba 

günü aynı saatte en çok artı
ran üzerine ihalesi icra kılına

cağı. 

3 Artırmaya iştirak için 
gayri menkulun muahammen 
kıymetinin o.iı 7.5 nisbetinde 

pdy akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tev-

etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 
bedeli hericinde olarak ihale 

karar pullarım ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 

teslim isterse masraflarını ver
meğe mecburdur . Daha fazla 

malumat almak isteyenlerin 
93'711893 dosya No, siyle me
muriyerimize müracaat eyle
meleri ve arzu edenlerin tayin 
edilen gün ve saate şartname
yi okuyarak ğazır bulunmaları 
veya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şartla· 
ra riaAet etmeleri ılan olunur. 

( 203) 

fıııtiyaz. sahibi ve Umumi Neşriyat 

Miidürü · Etem !\tendre« 

Hasıldığı }U : 

C. H. P. Basınıcd 

. 
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Aydın memleket hastanesi Harıcıye mütehassıs 

· Paris tıp fakiıltesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 

heır gün hastalarını sabah saat 7 · 8, öğleden sonra 3-6 ya + 
'.kadar kabul eder. 

ilin 
Böcekli Halil 

İbrahim 

ilin 
Aydın Vilayeti 
De/terdarlığından 

Aydının yegane emlak 
Komisyoncusu 

Eski 25 kuruşluk nikelle 10 
kurÜşluk bronz paralar 2inci

teşrin 937 sonunda tedavül 

mevkiinden kaldırılacağı ci

hetle malsandığı ile ziraat 

bankasına müracaat edenler

den bu nevi paraları alıp mu

kabillerinde diğer paralardan 

vermek suretile değiştirilecek

tir. Keyfiyet ilin olunur. 

En ehven ve en uygun şart
larla em lik sablır. 

Acele zeytinlikler, bağlar 

bahçeler ve evler 

İstasyon caddesinde No: 4 
(197) (4-6) (182) 7,10,13,16,19 

'"' .... ., •• ~·· ~~'1lll''1•' '1"' 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. çocuk 

ha•taneleri kliniklerinden mezun 

Hergüo hastalarını Orta mektep caddeai Eski postahane 
bin"Ulında kabul eder <J 11) 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

~ XınJnn ~ ~''1 llf'1 .... ~ 
DOKTOR --BAKTERİYOLOG 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastalıklar Mütehassısı 

~ Dahili intani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 
~ teşhis ve tedavi eder 

it' Muayenehanesi: E Nazilli köprüsü kar~ısında Her gün bastalanm kabul ede;~ 
lı.ı• ıılD!ı ~Jı. ılı lı 1~ ıı!lıııııilMiJııaııfılDııMbılı ılııtılillııdllı ıı ıılı ı!llln4İ 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütiln tarih 

vakalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlımn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kufUftur. 

l' .... 'lf'fll' .. •9'1iO'llP'M~ .. ı .. ıtR11911MI 

İ f 0!~ğr1~~~!aI?bğu 
- Atölyeoıizden her marka taze filim fotoğraf ma-

kinalan çok tık kornitler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol
mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yapbrmak 
istiyenlere kolaylık gCSsterilir. 

l 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altıncia 
..... ~aıılııaıa•AJM6ıı .. t.ı~t~9ı•1 .. .aldllll~--~ .. M 

~ .................................................... : 
i DOKTOR , : 

i F AHREDDiN SÜGÜR i 
Birinci Smıf DabiU Çocuk Hutabkları Mlltabauası 

Parla Tıp Faldilteei Hastanelerinden lbt:iaulı 

Muayenehane : Aydında Gazi Bul•annda BafalıOl'lu dlkkiaınıa 
iseriade her rln abahdan akpma kadar Hutalannı kabul ...... 

• • • • 


