
YIL : 1 27 il. Teşrin 1937 - CUMARTESİ SAYI : 104 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇJKAR SiYASi HALK GAZETESi Saym: 100 .... 
~~=======-================================================~-====-== 

_Ana Yasada Yapılacak Tadilit 
150 Mebusumuz Tarafından Ka- l C.RP. 

t Y . s· K Ocak kongreleri . mu aya enı Jr anuu Merkez İlçeahıe baib orta 

LA •h T kJ•f Ed•ıd• mahalle ocak kongresi din bço 
ayı ası e ı 1 1 y8n karal llyelinden Ahmed 

Neaip Brotavun buzurile top-r 

Devlet işleri yeni vekillikler ihdasını lüzumlu kılarsa bu, 
:başvekilin teklifi ve Cumhurreisinin tasdikile olacak 

18'1Dllf v• yapdaa . ~
ocak y6nkuruhaaa Halil b.ra
bim Okpn, Mehmed Balaçina. 
Maatafa Anan, lhrabim C.W 
oğlu, Mehmed Nuri OktaJ • 
çilmiflerdir. Bunlarclan ..... 
med Nari Oktay ocak ....... ., 
olmuftur. 

. 6 nacı maddemde bazı eleji- de adetlerin azalblmaaını da 1 ta geçerek kamutayın en ya-
Tqkillb e .. siye kanununun 1 Yeni proje ayni ıartlar için- 1 alikah eacümenlerden bu haf-

,ildikler yapalwUt hakkında mümkün kılmaktadır. 1

1 

lan toplanb ruzname.sine ahn-
y6z elliden fazla mebusumuz Her iki teklif ve projenin ma11 beklenmektedir. 
wafmH.D İID"alanaD kanun 
teklifi kamutay bqkanhğma 
takdim labnmıfbr. Ba kanan 
teklifim t91killta euap eac:i
meDi tetkik etmektedir. 
TadilıM .,.ı,.._ -.we-

iet, fJijaal ~ için 
iDa pMJ• pee• yal illve 
ed ... olan hlklmleri havi 
fıkra ve ctmıeler6'. 

Tatlili W..ilAn a. maddeler 
ve ilik' ht'lipal alltıqula
nD taJia ~ meaaliJetleri 
vam• ve .. ııhiptleriae dair 
clirld ba laaklmler ana yasada 
bet madde ft fakra içimledir. 

Hava kurumumu
zun gelirinde çalı 

falalılı var 
Ankara 26 (A. A.) - Tlrk 

bava karumu genel merkez 
heyeti din toplaDllQfbr. 

Merkez icra heyeti ile mü
rakiblerha raporlan okuamut 
pllnço. tuvı1> ve tasdik eclll-
miftir. 

Bu toplantıda devamlı çalı
pn sivil uçmanlarla dibaya 
rekorlenm kıran bavacdara 
.erilmek üzere iki çqit mu
raMtl madalya çıkanlmalı ve 
vazife uğnmda can veren Tlirk· 
kUfU kabramanlanmn babra
lan takc:lia edilerek bu yiğit 

Bir kanan lllglbaaı 
Geri almdı Aakara. ( A.A.) - B8Jlk 
milet mec:lfainin bu gDaldi 
toplantwmcla Dewlet ormnla 
nndan kayl&nln intifu balda 
kammaa ek olarak •et mec 
IUiae Yerilmİf olan kanma layi 
bamnm geri verilmeaue dair 
bapekllet tezkereli ,......... 
ve kabal edilmiftir. 

Bdlrnenin ·1nırtulu1 
Gilna 

Eclir-., 26 ( A.A. ) - Edirne 
nia son kurtulUf1ıDUD on betin 
CI yıl dlaimii CQfkm tazalalr 
lerle kutlulaam'fbr. 

* •• 
DiDldl sayw••ıda Awkat 

Aluned Naip Bmtawaa .... 
k•rlpidatı9fi'sn'i .. lıl• 
cliilmb Cama -••leli _.. 
kongreaiacle u•a ımr.• 
arumda; ocafla a...& ar. .. 
pad,ilk:~ ,.,. 
maun•eseçea ............ 
velki Jıllar koapeleriacle ka
bul edilen Wr çok dilelderiaia 
yerteriae getiril.,..den dala-' 
yı claydaldan miaaet ve flk
ran hislerinin bqta bbay n 
Parti bqka11Uq1z olmak a.., 
bve bçe yh lımala am.t, 
vardır. 

çocuklardan iiç talebe ile 
TürkkUfUDUD ilk kadın teJıidi 

Ayna api teklifle ana ya
aum 48 iaçi D!addesinin de 
tadili W.nil=ekteclir~ Ba mad
d& ·veklletleria adedi kaa•
la'1a,U. edilir" ~lkmlnü ilati-
.,,_ etmektedir. .. adet., keli~ YURTDAŞ: 
mtlİDİJl ._ bakim olarak Eribenin ailelerine bir mektupla Bankada bir arttırma be-

~ FJektrik Ye - 8iW 
~ eamecleal·ve hayati ila-
ti~ bqardıjmclaa dola~ 
yı da Belecliye reilile eelık 
meclisi azalaruaa tepkklrl ele 
karar mCb•a almıfbr. 

kalmau dotna girilmediğinden laecliye olarak bin betYtiz lira •hı olu adam kara gln-
maddenin " Veklletlerin teş- glnderilmesi kararlqbnlmlftır. lere karp aplanllllfbr. 
kili malalUi kamma tabidir." Tilrk bava kurumunun son uıu..ı ekonomi" artbna• k•nua• 

Şeldhic1e de~lmeai teltlif altı aybk geliri 614,330 lira 
.Hm_: piyangoya ait olmak üıere iki 

eaumiftlr w l ..1_ Gef• w kabal eilihaiı milyon eW bin iiçyüz iramr • 
..._ •lalkimet clail'mriaiD Bu geçen yıhn ayni aylanna 
ftkl'etlere taktimi ve siyui nilbtatle 405,319 lira fazladır. 
m1ateprbldar • hakkındaki Kurum zon alb ay içinde or-
kanala da veldlet adetleri duya yirmi alb tayYare daha 
12 den aa 16 elan fazla olma- kazand111111fbr. 
yacak Ye veklletsiz vekillikler 
iWal ecliletiilecekti. 

Haller aldatı-za göre bu 
kanun hlkWeriiüa tadili için 
4e llir proje laaar.....,tbr· 

Proje bir maddedeclir ve 
vekiDeria adedi takJid edil· 
mekte6. DeYlet ifleri yui 
ftkillilderia kmwbaaaaı llmm· 
la kalacak ....... ilaclu. ..... 
"1dfHk WLtli n C••ll•i,.t 
biliaia tudlkDe olabileeKtir. 

Trakga . lıath hak
kında Yunanlılar

la bir anlaşma 
Ankara 26 (A.A.) - Trakya 

laatb kerbMle tllrk ve VUDU 
laadatlarmdea geçen lmma• 
~ ve inzibat itl•l'İDİD 
mlfterek i..,__ idilaclaf 
eclea itiWaame bagla ı.t..
balcla •·•liı•pytbr. 

n_ an, •• zamanlarda aepo- gibel gideri obmJU ne ka· 
u~anan ft epey ;&laret ,.... cbDlar ftl'clır ki, balaflamia 

pan bir kitabı kUlfbi'IYor- mana ve ecll verebilmek bcl-
dum- Bir etimle laeriacle clar- retiai ga.terdilderi için .. &a 
dum.. Bu sabrlan aJDeD alaJDD 
da laep beraber olmphm Ye gllzel ıkl& ~ " cli1e ·~ 
benim tereddllt etmekte Ukh ' hrlar •. J 
olup olmadıjınu arattıralım: " Maula " ecWı balat .. u-

[ ••• Meaell; kaduun çok ,n- 111 olar dip dlfiindlba ve b&
zel gizleri olmw, om çok tla taaıclajım kaclmlana gk
gizel gözll diye tamn••ID'• lerine, ha1alimde bir geçit res
,...dım etmez. O ı&zel ıa.ı.re IDi ,.pbrclm_ Bir tirli .. ma-
glael ltakıt ili•• edea kadna- , ... Ye Hila halat • IUl'ma 
cm ki • Glsel ılzll,. tm we • ......_ 
ve ~ .,............ Çek -••-• ı .ea ~ -

• 



• 

Sivas - Erzunını demiryolu 
tahvillerinin dördüncü tertibi 
de sa~a çıkarılmış bulunuyor. 
20 sonteşrinde başlayan ve 
5 İlk kanuna kadar sürecek 
olan satışdan bu güne kadar 
ahnan netice, bu tertibin de 
bundan evvel satışa çıkarılan 
tertipler gibi gününden evvel ı 
Ye tamamen satılacağına şüphe 
bırakmamaktadır. 

Bu gün hiç bir bankanın, 
hiç bir tevdiata vermediği 
% 7 gibi bol faiz getiren, her 
türlü resmi satışlarda depozi
to olarak başa baş kabul edi
len, başımız sıkılınca her han
gi bir bankada gayet cüzi bir 
fai..de ve uzun vade ile O.O 7 
bedelini almak kabil olan bu 
tahvillerin kıymet ve ehemmi
yetini içimizde takdir etmeye
nimiz kalmamıştır. 

Bundan evvelce çıkan üç 
tertible, daha evvel çıkarılan 
Ergani tahvillerinin dünya bor
saİarında, beynelmilel emsalle
ri arasında aldığı mevki, tah
villerimizin iç ve dış pazarlarda 
kazandığı itibarın bir delilidir. 

Hafızamızı biraz geçmişe 

çevirelim. Umumi harp içinde 
~anlan ve ancak ilk taksitleri 
peşin ve albn olarak ödenen 
(Dahili istikraz) tahviller cum

huriyetin ilamnda fiatlarından 
% 93 kaybetmiş bir vaziyette 
değil miydi? Bu tahvilleri iti-

.. 
lanmıyan müzakerelerin mev
zuu oluyor. 

Bu yolda en cezri adımı atan 
ve imzasının şerefini koruyan, 
itibarım yükselten tek devlet 
Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bu
nu yakından bilen ve tanıyan 
yabancı sermayeler bunun için 
o havadisleri çıkarır, yoklama
lar yapar, yaptırır . 

Fakat milli müdafaasını. ik
tisadi varlığım, endüstriyel kal
kınm'asını umumiyetle milli bün
yeye mal etmek ve denk büt 
çesini daima ulusun verim ka 
biliyetine uydurmak prensibin 
den asla ayrılmıyan cumhuri 
yet maliyesinin bu yoklamala 
ra, bu gibi tekliflere kulağı 
daima sağır kalmıştır. 

Erganı ve Sivas - Erzrum is 
tikrazları bu karlı işten onun 
hakiki sahibi ulusun istifade 
etmesi için yapılmıştır. Her 
altı ayda bir çekilen keşide 
lerde her kes büyük ikrami 
yenin kendisine isabet etmesi 
temennisinden ziyade biletinin 
itfa edilecek biletler arasında 
olmamasını dilemesi bu haki 
kati bilmesindendir. 

Y amım düşünerek köşesinde 
bucağında üç beş kuruşu bulu 
nan her vatandaş parasını sa 
tış' müddeti çok azalan dör 
düncü tertip Sivas - Erzrum 
tahviline yatırmalıdır. Bu su 
retle yurdun en bakir toprak 
larının bayındırlığına hizmet 
edeceği gibi kendine çok sağ 
lam ve karlı bir gelir de temin 
etmiş olur. Bu şerefli vazife 
ve karlı işi kaçırmamak için 
çok aceleetmek lazımdır. 

Çünkü a:ı daima çoğun yam 
na gider. Azları toplamanın 
kapanı milli tabvillerimizdir. 

O. Becerik 
-~------

Aydının tJriluuı:96 - ... . . . 

• 

bari kıymetlerine yükselden 
cmnhuriyetin demirden sağlam 
maliyesi, olmadı mı? Bu misali 
;oğaldabiliriz, fakat mevzudan 
aynlmağa ne bu sutünlann ve 
ne de maksadın müsaadesi 
yoktur. Bu misali buraya al
maktan maksadımız tarihe ka
nşan bir devrin borçlarına 
•erdiği ehemmiyeti dikkata 
alarak cumhuriyet bükümeti
llİD kendi manevi şeref ve 
varliğmı taşıyan cumhuriyet 
tahvillerine vereceği önemi 
belirtmektedir . 

Baht işi 
Gazetelerde ara sıra bazı 

havadisler görürüz. Çıkmasile 
yalanlanması bir olan büküme
tin falan hükumetten şukadar 
para istikraz edeceği •.. yok 
falan yabancı bankadan şu ka· 
dar avans alacağı... yollu çı
kan bu havadislerin menbaı 
dOğrudan doğruya bu emeli 
tafıyan müesseseler olduğuna 
şüphe etmeyelim . 

Çünkü, her kes bilirki ser
maye, işleyecek ve kazanç ge
tirecek yer arar .• Umumi harp
tan sonra bir çok resmi istik
razlarıo üzerinden birer sün
ger geçirildi veyahut hali o is
tikrazların ödenmesi şekli ala
kadar devletler arasında arka 
sı gelmeyen, bir neticeye bağ-

Ronıa.n 

Zeynebe 1 uzun bir mektup 
yazdım. 

Buraya gelmesinin doğru 
olmadığını, zaten o gelinceye 
kadar benim müddetimin bi
teceğini ve çıkmış olacağını 
binaenaleyh beni İstanbulda 
beklemesini, bareketimide tel 
grafla bildireceğimi anlattım. 

Ondan sonrada oturdum bu 
satırları karaladım defterime .. 

10 Kanunuevvel 
İki gün sonra yola çıkıyo-

rum. 
Artık tebdilhava müddetim 

bitiyor. Bir müddet daha bu 
izni uzatmak çaresini bulanlar 
ve teklif edenlerde oldu. La
kin ben de, baham da, annemin 

Yazan: V. H. . 
bütün ısrarlarına rağmen bu 
teklifi kabul etmedik. 

Babam; 
- Kanuni haklardan istifa 

de etmek doğrudur. 
bir mazeret yokken böyle 

kaçamaklar yapmak memleke 
te ihanettir. Diyor. 

Ben de şöyle düşünüyor
dum; 

- Biran evvel İstanbula 
dönmeliyim ve . birgün evvel
de kıtama kavuşmalıyım. Bu
rada biraz daha kalırsam Zey 
nebi yola düşmekten menede 
miyeceğim. Mektupları sıklaş 
tı ve her mektubu gittikçe 
artan hırçın bir buhranm ifa 
desini taşıyor. 

"Zamanımızın büyük me.,e
lelerinden birisi de, sa yin akli 
bir surette organize edilerek 
beyhude yorgunluğun azaltıl
mesıdır. ,, diyor 

Fabrika işçisi hakkında ileri 
sürülen bu beyhude yorgunluk
tan koruma ·ali.kasından talehe 
neden mahrum edilsin? Bila
kis çocukları d.aha fazla dijşün
memiz li.zımdır. Çünkü onlar 
ayni zamanda daba bedeni 
inkişaf devresi yaşıyan küçi.f.lı.: 
fikir işçileridir. Çahşmarun o-r
ganiıasyonu hakkında bir iki 
misal verelim: 

- · e:: j 

Onun boraya gdmesi ai.1.e 
min içinde beni müşkül mevki~ 
koyar. 

işte ~nttn içindir ki art1l 
fazla kalmak istemiyQrum.. 

Burada iki ay, günü gününe 
tam iki ay vakit geçirdim. Bu 

iki ay içinde arkada.şlarımda.n 
kimbilir kaç tanesi çamurlu 

siperlerde göğsü delin.erek 
öldü. 

Bu aynlıkta benim suçum 

yok. Eğer yarala~ olsay 

dım bugün bende yanın.da 
olmayacak mı idim ? 

Fakat, ne de olsa madamki 
artık iyiyim ve madaıpki 

ayaklarım vücudumu taşıyaca.k 

siperler arasında koşabilece.J.: 

kudreti kazanmışbrlar; arlık 

onlardan ayrı kalmağa hak 
kım yok. 

(Devanı yarın) 
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Haftalık borsa haberi 1 Manalı ve edalı 
ı bakışlar il 

ltmir ticaret ve zahire borsaıında 17-23/11/937 t~rihleri ~çinde satıl- ı 
llı•ş olan ticuat efyasının cins, mikdar ve haftalık :ısgarı ve azami 
liatlerinln nşağıdaki şekilde olduğu anlaşılm.Jştır. j 

(Baştaraf lnd sahifede) 

Nihayet, yanımda bulunan 
bir arkadaş imdadıma yetişti •. 
Dedi ki: C. i Mtkdarı Kabı Asgai Azami ıns 

Bugday 4585 Çuval 5 25 6 875 

Arpa 8502 

Balda 8669 
Kumdan 304 
Nobot 153 
Susam 189 
Pamuk 2261 
Pamuk çekirdeği 848 
Tatlı badem ici 4500 
İncir 2925 

Haftalık alım ve satım mu
amelelerini bu suretle topla
yıp bir kalemde işartlediğimiz 
bu eşyanın nevi üzerinden sa
tış muamelelerinin cereyan tar
ıı ile haftalık fiatlarının ve 
hafta zarfında piyasa temev
villeri hakkında elde ettiğimiz 
malümatın hulasasını okuyucu
larımıza arzediyoruz. 

BUGDAY: 
Geçen hafta içinde pi yasada 

fti~sedilmiş olan durgunluk bu 
hafta kendini biraz daha his
settirmiş ve fiatlar üzerinde de 
tesirini göstermiştir. Mevrudat 
hali hazırda olduğu gibi fazla
ca yapıldığı takdirde un fabri
kacıları elinde kafi miktar 
stoklar bulunmakta olması ha
sebile fiatlann biraz: daha te
nezzül arzeylemesi ihtimali 

., 
., 

" 
" 

Balya 
Kilo ., 
KHo 

Çuval 

Akala 
Akala " ,, 

4 00 4 25 

4 125 
6 25 
5 25 

16 00 
33 00 

2 60 
88 00 

4 00 

4 25 
7 25 
5 625 

16 00 
42 00 

2 60 
88 ~() 
15 00 

eski 25 40.00 42.00 
vadeli25 37,50 37,50 

Akala ikinei hazır 33 36,00 37,50 
Yerli birinci ha. 433 33.00 34.50 

" .. vadell1450 33.00 35.50 

,~ " eski 100 3ç.OO 36,00 
Yek.ün 2261 

Bundan bir hafta evvel ise 
borsada muhtelif nevilerden 
1320 balya ı>amuğun 34 ile 42 
guruş arasında satıldığı ve bir 
sene evvelki bu hafta içinde de 
45 ile 50 kuruş arasında fi.at
la 1449 -balya muhtelif pamuk 
satıldığı anlaşılmıştır. 

Pamuk piyasasında mevcut 
olan kararsızlık halen zail ol
mamış ve hafta içinde de de
vam etmiştir. Bu sebeple piya
şa tebeddül keyfiyeti gün değil 
hatta· saat meselesi halini al
mış bulunmakta ve bu itibarla 
fiatın hakiki seyirlerinin tes-

'Vardır. 
ARPA: 

' biti imkanı hasıl olmamakta
dır. 

Maamafih umumi ·vaziyet 
noktasından fiatlara geçen haf 

tadan biraz daha gevşeik gözüle 
bakllmıştır. 

PAMUK ÇEKIRDEGI: 

[ Eğer sen, manah ve edalı 
bakışı; muhitinde ararsan ya
nılırsın bulamazsın .. Manalı ve l 

edalı bakışın bir tek ifadesi 
vardır: Çapkın bakış .. 

Böyle bir bir bakış, aile ka
dınlarında bulunmaz.. Onla'f; 
bakışları, hareketleri. vaziyet
leri ve bütün temiı ve açık 
hayatlarile; ağır başlı, ciddi 
ve faziletli varlıklardır .. 

Manalı ve edalı bakış; ancak 
sinema yıldızlarıncla, b.üyük bar 
kadınlarında, rakkasetlierde ara
nır ve onlar., ancak bu bakış
ları ve kıvrak ve. inhinalı vücut 
tenasüblerilc şöhret kazanırlar. 

1 Beyhude yorulma ... ] .. . 
GUNCÜ 

1
. 30 kuruş arasında cereyan 

etmekte ve avanssız bazı aliv-
1 re işler de bu fia t üzerinden 

yapılmış bulunmaktadır. Bugün 
için piyasa vaziyeti, hazır sıra 

malaar 30.5-31 vadeliler 29 
kuruştur, Az asitli yemeklik 
mallar 32 - 33 kuruş arasında 
fiatlarla müş'teri bulmaktadır. 

Henüz kuvetli işleı·e başlan 
mamışhr. Geçen sene bu sıra 

larda sıra hazır mallar 35 va
deliler ise 34,5-35,S kurş ara
sında fiatlaıHa muamele gör-
müştür. 

iNCiR : 

Şimal kutbunda 

Buz üstünde 
altı ay 

Dün şimal 'kutbunda sabih 
buz kütlesi üzerine kurulan 
istasyon, mevcudiyetinin ilk 
altıncı ayını doldurmu.ştur. 

Bu nisbeten kısa zaman için
de, bu istasyonda çahşa Pa
panin, Krenkel, Şirşov ve F ~
dorov, büyük ve muvaffakı
yetli bir eser vücude getirmis
lerdir. 

Halen kutup mıntakasmdaki 
buz kütlesinin mahiyeti il~ ab
adı hakkında tam bir fikir 
edinmiş bulunulmı)oı·. 

Üzerinde istasyonla birlikte 
sabib buz kütlesinin bu altı ay 

zarfında katettiği mesafe, ku
tup buzlarının yürü •üşünde.ki 
istikameti ve hu yürüyüsün 
süratini de anlatmıştır. Kutup 
istasyonu, bu müddet içinde, 
cenuba doğru olan esas istika
metinden inhiraf ettiiren zig
:zaklar da dahil olmak üzere, 
bin kilometreden fazla mesafe 
katetmiş6rf. 

Şimal kutbu mmtaka!nnm ta 
merkezinde keşfedilen sıcak 

su cereyanı, Gulf • Stream su
larmın dağılması hakkındaki 

·j şimdiye kadar inanılan fara· 
ziyeyi baştan başa değiştrmeğ'i 

.ı icab ettirmektedir. 

Şimal kutbu denizinde derin 
liklerin ölçülmesi ve deniz di
binin ivicaclarımn tetkiki, bir 
çok mühim meselelerin analı.

tannı vermiştir. 

Arpa mubayaab geçen haf
ta olduğu gibi bu hafta dahi 
'bütün hızile devam etmiş ve 
satış yekunu geçen haftad~~ 
daha kabarık bir rakama balıg 
olmuştur. Bu sıralardaki arpa 
nıubayaatı kimilen denecek· 
derecede ihracat için yapıl
ınaktadır. Ancak müstehlik 
piyasa fiatlan müsait olmadı
ğından piyasada terakki hası! 
olma.makta, fiatlarda kuvvetlı 
bir istikrar müşahede edilmek 
tcdir. 

Pamuk çekirdekleri üzerine 
· knve.tli muameleler yapılmak

tadır~ •Geçen haftanın 824 ton 
sabpna mukabil bu hafta da 
848,50 ton mal satdmıştır. Yal 
ıu~ geçen hafta 2.80-2,85 ku
ruş arasında dolaşan fiatlar 
son hafta içinde 2.60 kuruşa 
~üş ve hafta satışı kami
len bu fiat üzerinden cereyan 
.etmiştir. 

Borsa neşriyatına göre son 
hafta içinde borsada muame 
le görmüş olan incirlerin gün 
itibarile ıriiktar \"e fiatları şu 
süretlc toplanmıştır : 
Tarihi miktan az çok 
17/11/037 591 6.00 11.00 

Kutup istasyonunda kışia
yanlarm miknatisiyet me.sek-l ıen. cazibe kuvvetleri ve arzın 
şeldi hakkındaki tetkikleri d~ 

Bugü için piyasa sağlam ve 
alıcılar iştahlıdır. 

SUSAM: 
Susam piyasası son hafta 

içinde biraz gevşer gibi olmUf
tUr. Halen piyasada kuvvetli 
Partiler mevcut olmamakla be
raber işti hah ah cıda yoktur. 
İşler aşagı yukarı perakende 
lıalinde cereyan etmektedir. 
8u itibarla fiatlarda geçen haf 
taya nazaran biraz tenezzül 
~vcut gibi ise de piyasaya 
ku~etli alıcı çıktığı takdirde 
fiatlarm tereffü eylemesi ihti
hlali vardır. 

RAMUK: 
Gündelik borsa satışlarına 

ait borsa neşriyatından edin
diğimiz satışa mütedair malô
:ııatı aşağıya naklediyoruz. 

Pamuk satışları ; 
Cinsi az çok miktarı 

balya 
Akala birinci ha. 195 37.50 39,50 

Fiatlarm gösterdiği lbu te
nezzül pamuk fiatlannıo gös
terdiği vaiiyete hamledildiği 
gibi bazı mühim alıcılann bu 
hafta piyasada görünmemi, 
olmalarına da atfedilmektedir. 

ZEYTINY AGI ; 
Bu madde üzerinede borsa 

da hafta içinde muamele ce
reyan ettiğine dair borsr neş 
riyatında hiçbir kayıt görül
memiştir. Halbuki borsa hari
cinde bilhassa dahili ihtiyaç
ları temin için oldukça kuvet 
li işler cereyan etmektedir. 
Mubayaat en fazla Gaziantep 
Nizip ve mersin ile yerli sabun 
imalathaneleri tarafından ya
pılmakta ve kanunuevvel tes
limi angajmanları karşılamak 
için de mal mubayaa edilmek 
tedir. Bu kabil mubayaa 29,50 

18/11/937 33 8.50 9.00 
19/11/937 25 9.50 9.50 
22/11/937 19 7.00 10.50 
23/11/937 2257 4.00 15.00 
Yekün 2925 

Bu suretle mevsim başından 
son tarihe kadar borsada sa
tılmış olan incir miktarının 3680 
çnval hurda dlmak!mere 114720 
çuvala baliğ alduğu borsa neş 
riyabnda okunmuştur. 

İncir piyasası hakkında icra 
ettiğimiz tahkikat neticesinde 
şimdiye kadar müstahsil elin 
den çıkmış olan incir miktarı 
nın 200 bin çuval raddesinde 
olduğu ve halen İzmirde satıcı 
ve komisyoncular elinde on bin 
çuval miktannda mevcut mal 
dan 8 bin çuval kadarının bur 
da ve mütebakisin ihraca elvc 
riş.li mallar bulunduğu ve istih 
sal mıntakrlarmda elyevm mev 
cut incir stokunun kırk bin 
çuval raddesinde bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

İzmirde piyasanın durgunlu 
ğu ve fiatlarm düşkünlüğü da
hilden İzmire mal gönderilme 
mesine amil olmuştur. 

büyük ehemmiyeti haiz bulun-· 
maktadır. 

Sabih buz kütlesi üzerindeki 
kutub istasyonunun tetkikleri. 
kutup deni%leri mtntakasında 
gemilerin ~e tayyarelerin ve 

aynı zamanda Sovyetler Birli
ği - Şimal kutubu - Amerik aı 
hava hattının emniyetini temi
ni bakımından da çok müh.i.m.. 
dir. -·-.-lngiltere Almanya 
ile Hiç "IJir anlaşma 
Yapmamış 

Londra 16 (A. A.) - İngiliz 
başvekili B. Çemberlayn Avam 

Kamarasında Lord Halfaksın 
Bertin ziyaretinin taman hu
susi mahiyette olduğunu ve 
Almanya ile saklı hiçbir an -
laşma yapılmadığını, hiç bir 
taahhüde girilmediğini söyle
miştir. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevl 
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mezun 

. hinden itibaren 10 gündür. 

ilin 4 İhale 'kapalı zarf usulile 

ÇJ 11e belediye 
Reisliğinden 

1 Eksiltmeye koDllLin iş: 

ve 2490 No. lu kanun bilküm
leri dairesinde 271111937 cu

martesi günü saat 11 de Çine 

belediye encümeni huzurunda 

icra edilecektir. 

~vveke münakasaya çıkanlap 

talip zuhur etmiyen Çine 

kasabası belediye mınta

ka&&nın 27 hektar meskün ve 

66 hektar gayri meskün kısmı
nın haritası abnmasulır. 

5 - Taliplar eksiltme ~rt
namesini çine belediyeıinden 

meccanen alabilirler. 

2 Muhammin kıymeti be-

deli 20 lira, gayri meskün kısmt 

10 liradır. 

6 Teklif Mektubları 4üncü 

maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar çHıe belediye 

encümenine v~rilmit veya pos
ta ile gönderilmiş olmasa li-

zımdır. •201) 
3 İhale müddeti ilin tari-

Birinci sınıf clalıill hastalıklar miltelıasaıaı 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Pari• Malatiroloji melete6inden ue dalailiye, fe>eak 

#ıcuıt...ltti lılinilıleriıulen -•~an 

Hergün bastalannı Orta mektep caddesi Eaki postabaae 
bia"9ında kabul eder <111) 

~~!illi!~ ?111'~11'.:~~*,.. 11111'!,.. 'ill!:S-.. 4P:!llll!. 
·~··············-~··-························1' 

Her aradığınızı :ı 

Kitapçalık ve kijıtçabk evinde bulurswm:ı 
' 

Halk ve Okul 
Kitaplannda miibim iskonto yapalır 

• • • • 
Okul Talebe ! • • 

1 Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verili; • 
.. 1 
f Hükümet buln-ı numara 2/30 Ayct.a 117 t 

Le; .... "'.'.1 .... ~.. ;;:ı . . ... ... ~ .... .... .... - . ...... .... ...... • 
ıs* •• Aiti .. 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
hrsabn kaçınlmaması 

Sümerbaak yerli m•Dar terzibaaeai 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu cadclui : Aydua 

rırnmıııııııı~mııııamııı:ıııımmımumııımıiit!!lıııııııı~""·'lllılıl'lliıı:.11unı,.ım ~3'1f~ 

DOKTOR BAKTERİYOLOG .a 

Nuri Şemsi Güneren 
İntani Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili İntani hastalıklara laburatuvar muayeoelerile 
teşhis ve tedavi eder 

1 

f:.:•:·-a:ı;::i:'~~~.:E-=-.:'i-:ı.~~ıııı.;ııı-.!P'···~~~-

:, Taze ve ucuz ilaçlan • 
ti Y6ksek derece ve sabit kokulu kolonyalara • 
~ ' 
~~ Yalnız 
~ Emniget Eczanesinde 

BulursW1uz 

l•ta•yan caJduı : MaJron polo. •arıut ......... ~~.~~~-~~-.. .... 
C. H. P. Basımevi 

Jyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskıb her neri 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

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

Aydın hi Tarihi 
Ya.zan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadeJe dwrine kadar bitim tarila 

vak•••nm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir • 
Her Aydıahnın bu eserden bir tane ecliiunesiai tani79 ecleriL 

Fiab 250 kuruttu. 

Foto Abbas Toğu 
F otoğrafcıbk ve levazimab 

Atalyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kin•••n çok pk kornifler, alhAm,er, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik eclebiliniaiz. M•ki-am ol
mayan amatörlere çqitli atrudismaa yaptmaak 
iıtiyenlere kolayhk göıterilir. 
140 Aydıa hlkimet bunan vakıflar idarui aJbaM 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • i DOKTOR 

i F AHREDDIN SOGOR 
Birinci Suuf Dahili Çocuk Hutahklan Mlbb•uısı 

Paria Tıp Fak6lteli ttuta...a.n.clea batiaula 
MMr•elr•ae: A,.a4a Gui .......... Bafabosl- dikkAaaa• 

GMriMe ............... •kt••• ... Hutalanaa blMd ... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 


