
Yll l · 5 11. Tetrio 19~7 - CUMA SAYI : 85 

., , 

~=~~ıı~:~l~OO;=;P:u:a~========~P~AZ~A~R~~i~;=~~~==;;:==:~:=~~==::~;:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ ~===========T=ES=D=E=N=BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASİ HALK GAZETESi Say111 : 100 Para 

Telgraf haberleri 1 Belediye reisimiz 
lzmire gidiyor 

Belediye reisimiz Bay Nafiz 
~arabudak refakatinde fen 
ışleri müdürü Bay irfan Say· 

Parti idare Hegeti 
C. H. P, İl yön kurulu dibı 

akıam ilbay Özdemir Günda·· 
yın başkanlığında toplanmıftır. ~kuzlar Konferansı ! Yunan kralı Pariste 

alya muharip tarafla- 1 

tı karşılaşbrmağı tek

-Parli kongreleri 
41111937 günii Ovaemiri 0 • 

cak kongresi, Merkez lıçe yön 
kurul baıkanı doktor Nafi:c 
Y azganm ba,kanlığmda top,-. 
lanmıştır. 

hf ediyor 
- ~~l~ • 

erüksel 4 ( A. A. t - Uzak 
!i\rk l 1 · · k , nıese e erını görüşme 
Q~t f re toplanan dokuzlar kon-
transı dün Brükselde Belçika 
~ciye naztnnın bir nutku ile 
"çdınıştır. 

~ 8u konferansta Japon ve 
ta illan devletleri bulunmamak-
dır B' . . .ki . l ~ · ınncı ve ı ncı ce se-
rde Amerika,İngiltere, Fran-

~ ve İtalya murahhasları söz 
it\ •şiardır. 

r ~nıerika murahhası müşte
:. hedefin sulh olduğunu ve 
TIJl i} ~· e Japonya arasında me-
.,1 birliğinin inkişaf edebilece· 
?itıi • b. ı· w • • • 
~}( ı mesaı ır ıganm ısc an· 
"' dostluk ve miltekabil iti-
i·"\ ..ı.ı.:ı:--1- ! - 1 • .. t • • 

~ııngeldiğine kani bulundu· 
2'lnu söylemiş ve B. Eden ile 
Dcıbos bu sözlere iştirak et-
ltlişlerdir. 
İtalya deleğesi konferansın 

~lde edeceği neticelerden te
reddüt izhar etmiş ve yegane 
faydalı işin muharip iki tarafı 
doğrudan dogruya kendi ara· 
l<lnnda temasa davet etmek 
olacağını söylemiJtir. ....... 
(;inliler uzlaşma 
Aleyhinde 

..... ~"Ç·· 
Şangbey, 3 ( A. A. ) - Çin 

a iansı; Efkiri umumi yenin ve 

Paris 4 (R) - Londraya git
mekte olan Yunan Kralı il nci 
Jorj buraya vasıl olmuştur. 

~$-;:ı-

Belçi kada kahina 
Buhraııı 

- .+- --

Brüksel, 4 (R) - Gvçe;. pa
günü kabinayi teşkile memur 
olan B. Piyeno vazifesinde mu
vaffak olam1yacağım krala bil
dirmiştir. 

lam olduğu halde elektirik 
fabrikasına ilive edilecek bü
yük motör hakkında mütehas
sıslarla temasta bulunmak üze
re bu sabahki tirenle İzmire 
gideceklerdir. 

Vilayet Encümeni 
toplandı 

Vilayet Daimi Encümeni dün 
İlbay Ö. Gündayın başkanlığında 

mutad toplantısını yapmı,tır. 

İki tayyarecimiz şehit oldu 
Sis yüzünden bir tayyaremiz kazaya uğradı 

lzmit 4 (A.A.) Evvelki ı Tayyarede yalnız bulunan 
gün Ankardan İstanbula git- il pilot Ekrem ile rasıt Sami 
mekte olan devlet hava yol- D . h 
lanna ait Caıı 5 tayyaresi 1 emır şe it düşmüştür. 
yolda gayet gesif sise tutul- \ Kahraman hava şehitlerimi-
muş ve Karamürselde Kola- zin cenazeleri dün lzmite 
mek -isterken bir "' cc-P.:;· ~ ·*irilıniş ve büyük mera-
çarparak parçalanmıştır. göriıwıtıu~ı!-..,, 

Yeni bir Ja11on Harp 
gemisi 

Tokyo 4 ( Radyo ) Ozaa li· 
manında yirmi beş bin ton 
hacminde bir gemi denize in
dirilmiştir. Bu gemi otuz beş 
mil süratinde olacak, altı top 
ve altı adet torpil kuvanile 

techiz edilecektir. -
lngiliz ticaret 

gemileri 
~ 

Belediye Encümeni 
Belediye Daimi Encümeni 

dün Reis Nafiz Karabudağın 
başkanlığında toplanmış ve et 
fiyatını tetkik ederek yeni nark 
vermiştir. -·--Yeni Et narkı 

Seçim neticesinde ocak yc1ıı· 

~uruluna M~bmed Çınar' İsma·· 
ıl Bulut, Alı Riza uzuner ae~ 

çildi. Ocak Yön kurulu bat·· 
kanlığına İsmail Bulut seçil
miştir. 

* .. lfo 

Köşk (Hususi) 31111937 
tarihinde Davilya ve Beyköy 
ocaklannın yıllık kongreleri . 
yönkurul başkanı Mehmet &~ .. 
zer ve üyelerden Mahir Vur~~· 
ve Fuat Çimenin huzurile ya·-
pılmış ve bu kongrelerde Kötl 
kamunbayı Rıdvan Evin de ha·· 
zır bulunmuıtur. 

Kongreye iştirak eden köy
lülerle mahalli ihtiyaçlar ve 
memleket meseleleri üzerind" 
çok samimi basbihaller yapıl
met Yılmaz, Salih Yeni, Meb·· 

met Tan seçilmittir. Beyköy
de de Ahmet Korkmaz, Ha
san Ôztilrk ve Ahmet Deniz 
seçilmiştir. Bunlardan Meh
met Yılmaz ve Ahmet Kork
maz başkan seçilmiştir. Vekil
ler tesbit edilmiştir. 

Ocak yönkurullara hayırlı 
işler dileriz. 

~-
Nafiada Terfiler 
Nafia fen memurlanmızdan 

Bürhan Özel kırk lira maaşa 
terfian Tunceli vilayeti Nafia 
fen memurluğuna tayin edil-
miştir. . 

Fen memuru Fuat Süer yirmi 
anghay, Nankin Çin gazete· 

lerinin kati surette ve mütte
fik olarak Japonya ile muvak
kat bile olsa her hangi bir 

Londra 4 (Radyo) - Deyli 
Herald gazetesi İngiliz ticaret 
gemilerinden bir harp vukuun
da nasıl istifade edileceği hu· 

Belediye Encümeni et fiyat
ları üzerinde yaptığı tetkikatta 
koyun etinin bu günkü şeraitte 
otuz beş guruşa satılmasını 
mümkün görmemiş ve yalnız 
koyun etinin kilosuna beş ku· 
ruş zammedilerek kırk kuruşa 
sablmasına karar vermişir. 

Bugünden itibaren çarşıda 
koyun eti bu fiatla sablacaktır. 

beş liradan otuz liraya terfi et- : 
miştir. 

I 

llılaşma aleyhinde olduklarını 
ve japonya ile her türlü dip· 
loması münasebetinin kesilmesi 
hızum.unu yaxdıklanm bildir-
rııektedir . ---
Çinliler Bir JlJpon 
taarruzunu 
tardettiler 
Şangbay 4 ( Radyo ) - Çin 

cnenbalanndan bildirildiğine 
göre Çin kıtaatı saııt 11 de 
Japolann Çong-Kon1,,ruD şar· 
kında yapmış olduğu yeni bir 
taarruzu tardetmişlerdir. 

sunun amirallıkça tetkik edil· 
mekte olduğunu yazmaktadır. 
Ticareti bahriye mürettebatıda 
harp talim ve terbiyesi göre-

\ ceklerdir. 
\ ..Q 

Nevyorlı belediye 
Reisi 

Nevyork 4 (Radyo) - Eski 

reisi 1,345,016 reyle tekrar 
belediye reisliğine intihap edil-

miştir. 

Hayattaıı &e.ter: 

Babandıı· ! 
~-

o ular iki canciğer ahbap- 1 larında oturuyordum.. Ara 
dırl~r.. Daima beraber sıra, söylediklerini işidiyor ve 
görürüm bu iki arkada- cidden hayret ediyordum. Ko-

şı. . O kadar birbirlerine so- nuşuşlarının bir kısmını bura-
kulurlar, o kadar bir birle- ya nakledeyim de. siz de, bu 
rinin dilinden anlarlar ki, aylardanberi yan yana gör-
kendilerini, başka biç kimse düğüm, aylardır birbirlerinden 
ve hiç bir hadise alakadar başka kimse ile görüşmeyen: 
etmez. tamamile anlatan, hep kendı 

Geçen gün, kahvede tavla kendilerine gezen, oturan, kal-

lar .ı_ Ben de yakın- ( Deva•• 3nı:U ,ahlfede) 
oynuyor w.. , 



AYDIN 

lngilterenin F rankoyu tanıyacağı 
haberi tekzip ediliyor 

Çocuk bakımı 
Londra, 3 ( A. A. ) - Deyli Telgraf gazetesi lngiltere 1ıü

küıneti ile Franko hilkümetinin Declaration yapmak suretile 
kartılıkb olarak konsolosluklar kuracaklarını yar.makta ve bu
nun Franko hükümetinin hukukan tanınması demek olmadığını 
iJive etmektedir. 

Londra, 4 (R) - Röyter ajansı ; 
ingiltere biikümetinin general Frankoyu tammak üzere oldu

ğu hakkındaki haberlerin asıl ve esastan iri olduğunu bildir
mektedir. 

Danzlng 
Nasgonalistleri 

Danzing, 3 (A.A.) Danzingde 
Nasyonal sosyalist partisinin 
bir toplanbsında maotaka şefi, 
üçüncü Rayhş bayrağının ya
kında Danzingın bayrağı ola
cağını ve parlamentoda yalnız 
Alman Nasyonal şosyalist üni
formaları bulunacağını söyle-

miftir. 
• 

Doğ11m 
Milli Aydın bankası vezne

darı B. Cavidin evvelki akşam 
bir kızı dünyaya gelmiştir. 

Genç Ebeveyni tebrik eder 
ve yavruyada uzun ömürler 
dileriz. 

Öğretmen nakilleri 
Söke ilk okulu öğretmenle

rinden Bayan Fehime Çatalca
nın lzzeddin köyüne nakledil
miştir. 

Küçük Sanat sahiplerini ihya 
edecek kanun 

Küçük sanatlar kanun pro
jesinin bir çok tamamlayıcı ve 
değerini arttıncı hilkilmlerle 
bezenmiş olarak Kamutayın bu 
devresinde çıkması bekleniyor. 

Bir usta kendi nam ve hesa
h•na ve batlı batına kendi 
ımeauliyeti altında evinde veya 
mahsus bir yerde ailesi fertle
rinden olan veya olmayan, sa
yısı onu geçmiyen çırak ve 
&-..;; 

1Aı-~a.clsuu 1itlilawaraıryapa~_: 
sa, bu kanundan faydalanacak 
tir. Elbise imali sanatları, de
~i sanatları, deri sanatları, ah
şap ve plastik efya sanatları, 
maden işletme sanayii, mensu
cacat, sanayii, toprak ve taş 
aanayii, kimya sanatları, şekil, 
rakam ve yazı ile alakalı san
atlar, gıda sanatlan, inşaat 
Anatları, bu gruplara girme-

.A.)IC/ının telrilttuı:BO 

yen muhtelif sanatlar. 
Her sanat şubesinde veya 

grubunda geçirilmesi mecburi 
olan çıraklık ve kalfalık müd
det ve şartlarile imtihanlarının 
yapılma şekli ve bir usta ya
mnda çalııacak çırak ve kalfa 
larla amelenin azami miktarı 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren eli geç dört 
ay içinde yapılacak nizamname 
;1~ <1-.,...-.L: .. - -J:l A_ ._1.&.!- ••••••ila.t 1 

ıçın şu tedbirler alınacaktır. 
Muafiyetler verilecektir. Kredi 
temin edilecektir. Çırak mek
tep . ve kursları açılacaktır. 
Sergıler açılacaktır. istihlak 
satış kredi koopretifleri teşkil 
edilecektir. Pazarlıkla yapıla
cak mübayaalarda ayni şartlar 
ve .bed~I . altına küçük sanat / 
sahıplerının teklifleri tercih 
edilecektir. 1 

• 
Baht işi 

Roman 

~eybat ki ; çok aldandım. 
lntizarlarım boşa çıktı. Bak 

bu gün günü gününe aynlıflmı
ıın tam on dördüncü günü ve 
senden hali bir ses yok. 

. 
Yazan: V. H. 

1 
kabüs gibi çöküyor. iki gün da
ha bekleyeceğim. Yine mektup 
~!amazsam bir telgraf çekece
gım. 

11 
Çocuğun kaıştırması neti

cesi burun gqasından veya 

ylizdeki yaralardan giren mik
roplar yılancık hastalığını mey-
dana getirir ki çocuklar için 
gayet tehJikelidir. Bu mınta

kalarda görülen yılancıklar 
kulağa ve dimağa sif ayet 
etmek suretile tehlikeli ihti
latlar meydana getirirler. Ku
lakta iltihap üznü mütevassıt 
kayihler daima çocuğun sıh-

hatini daha doğrusu hayatını 
tehdit eden bir hastalıktır. 

Ve ancak ameliyatla netice 
alınabilir. Menenjitler ise mik· 
robun cınsıne göre daima 
ekseriyeti ölümle neticelenen 
vekalardır . 

Burunda mevcut mikrapla
rm diğer kemik boşluklanna 
sirayetle ihmal edilmiyecek 
hastalıklar doğurur. 

Alm boşluğunda husule ge
gelen ihtililar ekseriyetle kıhi 
neticelerle nihayetlenir. Ame
liyatla neticelenen vakalarda 
salim bir şekil husule gele
bilir. Fakat ameliyat neticesi 
fena olnrsa ekseriyetle dimağ
la ihtilat yaparak menenjit
ten dolayi ölüm husule ge-
tirjr, Yüzdeki 015.~wi~u.Rifbli 
ise şiddetli ağrılarla kendini 
gösterir. Ve neticede ameli
yat yapılmadıkça da islih edi
lemez. 

Hulasa ! Burun deliği mik
robu bol bir mahaldir. Bu
radan bedene her türlü mik
robun girebileceğini düşüne
rek büyük .ve küçük burun 
temizliğine dikkat edilmek la
zımdır. ihmal :edilmekle yuka-

ğunu görüyorum. 
Bu satırları yazdıkça adeta 

seninle konuıtuğumu zannedi
yorum. 

Buda beni biraz teselli edi
yor. 

Biricik Macidim; resmin kar
fı~da ve daima ona böyle hitap 
edıyorum. 

Sana fstanbuldan havadis 
vereyim mi? 

Eğer seni iyi tanımamış kal
bini anlaması§ olsaydım 

1 

seni 
vefasızlıkla ittiham ederdim. 

Fakat gönlüm bu hükmü ve
remiyor, senin için ve sana ve-

Eğer beni divaneler gibi yol
lara diifiinnek istemezsen ba
na aceJe mektup yaz, sıhhati
ni bildir. 

Macid; sana çok yalvarırım. 

Havalar çok y~ğmurlu ve 
berbad. Benim gibi bahtı ve 
gönlü kararmış zavallıların 
f~hri hemdemi. Mütemadiyen 
aglıyor. 

Doktor Fahrettin suğiir 

rıda siiylediğimiz gibi ~ 
tehlikeli haatalıklan husule ı" 
tirir. Ve hayatı ehemmiyetti' 
görünen bir hastabğın netic" 
sinde keybetmiş oluruz. 

Burun hanamasi 
Çocuklar arasında sık .. ~ 

görülen ve aileleri telişa dnşi' 
ren hastalıklardan biri de bll 

run kana~asıdır. Burun kaO' 
ması umumiyetle iki yaşandl' 

yukan çocuklarda olur. İki 'I'' 
şındanaşağı çocuklarda görO· 

tenler ise hususi hastahklat1 

müstenid olanlardır. 
Burun kanaması gııay nıo· 

hati enfin üzerinde kan dl' 
damarlannın şişmesile ve uf•~ 
bir tahriş ile husule gele' 
cinsine denilir. Bu kan damat' 
lannın şifliği ekseriyetle Ajo· 
fik ve idyopatik çocuklardı 
görülür. Buradan baılıyan bıJ 
şekildeki damar hastalığı bO' 

gaza mideye veya bağırsağa dl 
sirayet eder. 
Boğazdan ve mideden gefeJI 

kanlar aileleri Büsbütün telif' 
dütürllr. Boğazdan kelen kaol 

ciğerlerden geliyor zannede· 
rek fazlaca telişa düşenle' 
-•---...!--&..! ..... ___ •. , _ _ı_ •• '"'. .. o .. 
hallerde çocuğun hıssi duru· 

munu düzeltmek için mütehaJ• 
sıs bir doktora müracaat ede· 
rek derhal bedeni takviye et· 
mağe çalısmalıdır. 

Müteaddit kereler devam e

decek olan bu gibi ufak ıslahı 
kabil nezifler çocuklarda büyUk 
kansızlık doğurur. Bqkaca ha.s· 
talıklann ihtilat yapmamna me~ 
dan verilmiş olur . 

.. Allah kavuıtursun.. dedi . 
Ablan &aylemeseydi Macid 
beyin gittiğini duymayacakbk . ., 

Ferhunde de yflzbap F alui 
~yde~ bir mektup aldığını 
ıoyledı. Yüzbatının sıbatte ol
duğunu ve kendilerini unutma
dığuu yazıyormU.f. 

Bilmem neden Kimranın ~ 
durgunluğu varda o gün. 

Yalnız bir kere. 

- Macid bey cidden iyi bir 
merd çocuk. Onun kansa ola
cak kadın hakikaten bahtiyar
dır, dedi ... 

fasız deyemediğim için de artık 
fazla merak etmeğe başladım. 
Şeytan aklıma binbir dürlü 

kötü şeyler getiriyor. 

Bana sıhhatinden haber ver ... 
neden kalktm gittin ta oralara? 
. A~ ben deliyim f Neden git-
tın dıyorum. Niçin salıverdim 
demiyorum da ... 

Bir yere çıkmadığım ve kim
seyi görmediğim için İstanbul
~~n gözümle görerek verece
gım havadis bu kadar. 

Bu sözlerde bana ait olan 
taşı anlamadım değil .. 

O bana senin karın olama
yacağımı ve eninde sonun da 
senin başka bir kadınla evle
neceğini ima etmek istiyordu 

Hastalığının nüksetmesi ih
timalinden t ut ta feci yol ka-
zalarına kadar her fena iht imal 
tüylerimi ürper'"erek üstüme 

Mektup uzuyor, sahifeler do
luyor, yazdıklanmı okuyorum 
ve asıl söylemek istediklerimin 
hiç birini yazmadığımı, daha 
yazacak pek çok şeyim oldu-

Sen gittikten birkaç gün 
sonra Kamranla Leyla geldiler. 
Yanlarında Ferhunde de var-
dı . . 

Leyla yarı müstehzi bir ta
vırla : 

Simdiye kadar her aklıma 
gelişinde beni boğan bu ihtima l 
kalbimi sızlatb. 

(L>e"a ·•• y•nıı 
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: BiZE GELEN 
ı YENi ESERLER 
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Denizlide Zeybek 
Oyunları ve köy 
Düğünleri 

Öz Türk adları, Pamukkale 
solan, La odikya isimli üç gü
zel eserile şahsiyetini tamttır
rnış olan Fahri Akçakocanm 
bu daf'ada (Denizlide zeybek 
oyunları ve köy düğünleri ) 
adında neşrettiği küçük fakat 
kıymetli bir eserini daha oku
mak fırsatım kazandık. 

Muharrir, 32 s~bifelik bu ki
tabında denizli ve mülhakatm
da oynanan zeybek oyunlarmı 
figürlerile beraber tesbit etmiş 
bilhassa k<_>y düğünlerinin orji
nal vasıflarını gayet güzel bir 
ifade ile tebarüz ettirmiştir. 
Halk bilgisi bakımından çok 
değerli bir mevzu olan köy dü
ğünlerini tetkik ve tesbit etmiş 
olmakla Fahri Akçakoca milli 
kiiltürlimüze faydalı bir hizmet
te bulumuştur. 
Kız isteme, söı. kesimi, pu

sat kesimi, oku gönderme, dü
ğünlerde bayrak ve bayrakdar
lık, düğün meydanı, ceyiz gön
derme gibi en eski Türk an'a
nelerinin hiç bir taha vvüle oğ
ramakswn hala yaşamakta 

• olması ve köylülerimizin bu gü
zel adetlerini bozmamaları se
vinilecek bir şeydir . 

Fahri Akcakoca, Küçük ki
tabında bütün bu işlerin De
nizli vilavetinde nasll yapıldı
ğını tafsilatile kaydetmektedir. 

Kitap okuyanlara, 15 kuruşa 
sahlan bu eseri tavsiye eder ve 
Müellifini tebrik ederiz. 

A. G. 

Almanyaya giden 
Demir yolcular 

Geçen sene olduğu gibi bu 
sene de devlet demiryolları 
5daresi cer dairesi için Alman 
devlet demirzol~rında muhte
lif branşlarda ihtisas kazan
mak ve staj yapmak üzere 
mühendis, depo müdürleri, us
ta ve işçilerden 20 ye yakın 

memuru Almanyaya gönder
miştir. Bu zatlar orada altı ay 
ile bir sene arasında staj gör
dükten sonra vazifelerine dö
neceklerdir. 

Günden güne büyüyen dev
let demiryolları şebekemizin 
ihtiyacını karşılıyabilmek ve 
teknik sahada vaki terakkileri 
ve inkişafları daha yakından 
kavrayıp bu işlerin daha fenni 
surette cereyonım temin ede
bilmek gayesiyle devlet demir
yolları idaresi cer servisi için 
geçen· sene Almanyaya Hoh
şuleye gönderdiği beş talebe
den mada bu sene de 20 kişiyi 
daha makineci yetiştirmek ü
zere tahsil ıçın Almanyaya 
göndermiştir . 

AYDIN 

Haftalık borsa haberi 
İımir ticaret ve ıahlre borsasında 27-1012/11/937 tarihleri içinde sabl
mıt oJan ticarat eşyaıanın cins, mikdar ve haftahk asgari ve azami 
fiatlerinin afağıdald şekilde olduğu anlaşılmışbr. 

Cinai Mlkdarı Kabı Asgai Azami 

4 625 6 375 
3 8125 4 25 

Buğday 8502 Çuval 
Arpa 501 ,, 
Susam 125 
Bakla 305 
Mıın dl\rı 61 
Nohot 17 
Fasulya 40 
Burçak 27 

. Kumdarı 3S9 
Pamuk 1378 
Pamuk çekirdeği 214000 
Muhtelif palamut 25 
Zeytinyatt 10372 
incir 4655 

Son hafta satışlarını bu su- 1 

retle topladıktan sonra muhte
lif mevaddın nevi üzerinden 
hef talık satış mikdar ve· fiatları 
ile piyasa vazizetleri hakkında 
elde edilen malumata ayrı ayrı 
aşağıda gösteriyoruz: 

BUGDAY: 
İzmire fazla mikdarda buğ

day gelmemekte olması fiatlar 
üzerinde tesirini göstermiş ve 
bir hafta evveline nisbetle fiat
larm geçen hafta iktisap eyle· 
diği vaziyet bu hafta da aynen 
devam etmiştir. 

Alıcıların gösterdiği rağbet 
karşısında fiatlann bu vaziyeti 
daha biraz muhafaza etmesi 
ihtimali vardır . 

ARPA: 
Arpa piyosası muamele nok

tasından geçen haftadan biraz 
geri bulunmuş ise de fiatlarda ! 
değişiklik olmamış ve terakki- · 1 
ye meyiller hissedilmiştir. Va
ziyetin önümüzdeki hafta için
de :tavazzuh edeceği söyleni
yor. Piyasa sağlamdır. 

PAMUK: 
Son ekonomi hoftası içinde 

bors.ada cereyan etmiş olan 
pamuk muameleleri nevi, sa
tış şekli, mikdar ve fiat nok
talarından şu surette tasnif 
edilmiştir. 

Nevi Balya 
Akala 1 prese ha 259 

.. ,. va 353 
" 2 ,. ha 11 

Yerli bi. haıır 285 
., .. .. 350 

.. ., es. 120 
Yek\m 1378 

Fi at 
Az çok 
41.00 52.00 
42.00 42.00 
38.00 38.00 
36,SO 37.50 
36.25 37.50 
40.75 46.00 

Bundan bir hafta evvel ise 
Borsada yine muhtelif şekiller
de, muhtelif nevilerden 2416 
balya pamuk sablmış ve fiat
lar aşağı yukan yine bu hafta 
ki raddede bulunmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
yerli mallardan 1981 balya 
pamuğun 45 - 46.5 kuruş ara
sında fiatlarla muamele gör
düğü hor~amn o zamana ait 
neşriyatmda görülmfıştür. 

Bu gün için pamuk piyasa
sında istikrar görülmemekte
dir. Fia\lkeyfiyeti de piyasada 
görülen alıcdarm kcmiyetine 
göre tehalüf etmektedir. 

., 

., 
.. 
" 

.. 
11 

Balya 
Kilo 

Kental 

15 65 16 00 
3 25 4 124 
4 50 4 625 
5 50 5 625 
8 50 11 
4 25 4 25 
5 50 7 

36 25 46 
2 75 2 80 

410 510 
26 31 75 

Çuval 4 16 
PAMUK ÇEKİRDEGİ : 
Muameleler günden güne 

hararet kesbetmekle beraber 
fiatlarda kuvvetli bir istikrar 
vardır. Son hafta içinde satıl
dığını yukarda işaretlediğimiz 

43 bin kilosu vadeli olup 2.75 
ve mütebakisi hazır olarak 2.80 
kuruştan muamele görmüştür. 

ZEYTİNY AGI: 
Piyasada göze çarpacak ka

dar faaliyet yoktur. İhracatçı
lar henüz kuvvetli mübayaata 
başlamamışlardır. Bu itibarla 
yapılan işlere hemen hemen 
perakende olarak itibar edil
mektedir. Yukarıda borsada 
satıldığını kaydettiğimiz mik
tardan on bin kilosu sıra mal 
olup vadeli olarak 31,75 ten 

satılmıştır. Diğer 327 kilosu 
posadır ve 26 kuruştan mua
mele görmüş tür. 

Piyasada sükünet vardır. 

Hazır mallar iizerine işlerin 

cereyan etmemekte olduğu an
laşılmıştır, 

iNCİR 
Cumhuriyet bayramı dolayı

sile borsa son ekonomi haftası 
içinde üç gün sıra ile kapalı 
bulunmuş olduğundan haftalık 
muamelat gündelik itibarile 
şu şekilde cereyan etmiştir. 

Tarihi Çuval Az Çok 
211101931 2632 4.00 17.00 
28 it 100 7.00 8.75 
1 1111 1148 4.00 16.00 
2 " 775 5. 75 16.00 

Yekün 4655 
İşbu yekünla beraber mev

sim başından bu tarihe ka
dar borsada muhtelif neviden 
104475 çuval incir satılmış 
olduğu hesaplanmaktadır. 

Bundan bir hafta evvelki 
satış miktarı da 4260 çuval 
olarak hesap olunmuştur. Ge
çen senenin bu haftası satış 
yekunu ise 7717 çuvaldan iba
ret bulunmuş ve 1936 mah
sulünde mezkür hata sonuna 
kadar ise 161060 çuval muh
telif incir satılmıştı. 

Bu sene mevsim başından 
beri borsada satıldığını yukar
da gösterdiğimiz 104475 çuval 
incirin 1793 çuvalı ve geçen 
sene satıldığım kaydettiğimiz 

161055 çuval incirin de 3639 

Yl'Z : 3 

Demiryol 
Gelirimiz artıyor --· ..... 

Hazırlanan bir istatistiğe gö
re, devlet demiryollannın ha-

reket, münakalat ve hasılat şu

belerinde büyük bir inkişaf 
vardır. Bu inkişaf, Bütün iş 
şubelerinde gayet vazih olarak 
görülmektedir . 

1936 senesinde Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında 
yolcu hasılatı, yolcu ağırlığı 
hasılatı, mesajeri, seyri seri 

seyri adi eşya, muhtelif hası
lat, Haydarpaşa liman hası-

~atı, Derince liman hasılatı, 
lzmit, Samsun, Mersin, Alsan· 
cak iskeleleri hasılatı ve. inşaat 
malz~mesi hasılatı 6.182.790 
lira idi. Bu miktar, 1937 sene
sinde aynı müddeti içinde 
8.541.637 liraya çıkmıştır. Böy-

lelikle 937 Senesi lehine olarak 
2.358.847 liralık bir fark vardır. -·--
Babandır 

(Başta raf 1 nci sahifede) 

kan, yiyen içen canciğer ar
kadaşın, birbirlerine karşı sarf 
ettikleri samimi, nezih, can
dan, temiz sözlerini işidin: 

- Ulan tiepyek işte .. 
Değil ulan, gözün kör 

mü, ikibir .. 

- Vay enayi vay, gözünü 
kiraya mı verdin .. 

Hırta bak.. Senin gibi, 
parasız mı kaldım ki, gözümü 
kiraya vereyim, aşalık.. 

- Hayvanlığın lüzumu yok. 
Dikkat et zarlara .. 

Hayvan senin babandır. 
Ve etsetra .. 

GÜNCÜ 

çuval hurda m~llardan olarak 
hesaplanmışbr. 

Yaptığımız tahkikata göre 

süzme incirlerin 10117, elle

melerin 6110, paçalların 517 
kuruş arasında ve nevine göre 

fiat aldıkları ve hurda malların 
ise 414.25 kuruş arasında satıl
dıkları anlatılmış tar. 

İncir piyasasında son haha 
içinde kayda şayan yenilik 
yoktur. İşler betaetle ha
reket etmekte ise de fiatlerde 
pek te göze çarpar tene:ızül 
yoktur. 

:······.. Abone şeraiti ········: 
~ Yıllığı her yer için 6 lira . i 
! Altı aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C H. i 
: P. Basımevi. ! 
~ gazeteye ait yazılar için ~ 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin· : 
E far için idare müdürlüğüne i 
~ müracaat edilmelidir. ~ . . ................................................... 
-------------lmtiya7. s3hibi ve. Umumi Neşriyat 

~ildürü : Etem Mt>ıı dres 

Basıldığı )'-'r : 

c. H. P. Buıınc~·ı 
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Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı ~ 

• Paris tap fakültesi hastanelerinden mezun ,: 
t Muayenehane: Park karşıımda yeni yaptırdığı evinde {+ 
.~ her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya ,. 

t kadar kabul eder. ) ~· 
• Acele vakalar her zaman ınürac:aat edilebilir. 13~+ 

~\:..~··ııı;ıııı.ıııı.ııı; • ';.~:;!'!~~ .. !'."·~~~ ..... ıı;ıır.;~.:.ııı~~'!·~· ~ 
ılh ~lh •lln !ıh <ti! ................. nH- oftl"'o ....... 1 1 --- ............... 

Aydın vakıflar Müdürlüğünden: 
1 Evkafı mülbakadan Hamzabali hacı İbrahim bey vak-

hndan serçeköyde demiryolu civarındaki bahçede yeniden ya
pılacak bina açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli bin 
yedi yüz on dört lira kırk iki kuruştur. 

2 Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi 
B Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
C Fenni şartname 
D Keşif cedveli 
İsteklilerden bu şartnameleri görmek arzu edenler Aydın va

}nflar müdüriyetine müracaat edebilirler. 
3 Eksiltme 31111937 den 31121937 cuma günü saat lOda 

· Aydın vakıflar binasmda eksiltme komisyonunda ihale yapıla
caktır. 

4 Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için 128 lira muvakkat teminat ver

mesi ve bundan başka aşağıdaki belgeleri mevcut bulundurup 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden musaddak vesika ve mesuJiyeti 
fenniye için diplomalı mühendis veya fen memuru göstermesi 

B Eksiltme, eksiltme kanununun üçüncü maddesinin A. ve 
B. fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika 

6 - Teklifler üçüncü maddede yazılısaate kadar Aydın va
kıflar müdüriyeti komisyonuna ibraz olunmak üzere teminat 
makbuzu ile vesikaların ihzarı, bunlar temin edilmezse yapıla
cak müracaatların kabul edilmiyeceği ilin olunur. 4,15,24,2 178) 

ilin 
Şark Tütün Türk anomm 

triketinin Aydının Hasan ef. 
ve sarayici mahallesinde bu

lunan 22124126128 No. lu evleri 

ve arsalan açık artırma ve 

pefİD para ile61T eşrinisani/937 

N'81.a•.~~ 'tılllJI 

cumartesi günü saat 1 O ve 

13 arasında avukat B. Sü

leyman Eraydınm yazıhanesin

de sablacaktar. Talip olanların 
ve şeraitini öğrenmek isteyen-

lerin müracaatları ve gününde 
artırmaya iştirak eylemeleri 
ilin olunur. (167) 

2 3 4 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddeıi : Aydın 

Nuri Şemsi Güneren 
İntani Hastalıklar Mütehaımaı 

Dahili İntani bastabkları laburatuvar muayeneleri.le 
teşhis' ve tedavi eder 

Muayenehane•i : 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastaiarını kabul eder 

r
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·~~ıe.ı~ .. ~·· ~11ı.'!'.ı11ıı• ~~!ll· •11ıı~~ 
Taze ve ucuz ilaçları 

!] Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ~ 

•] '(alnız • 
·~ Emniyet Eczanesinde 
:~ Bulursunuz 

+J l•ta•yon cadde.ı : Madran pala• kAr1ın 
~ .~.;:ııı;ıaı;ıı ;q:ı;ıaı;ıııı;ıııı;ıııı.~; ...... ..,,..~ ... -· .. -""""'"•-·fiil!-.•. 

~~~~i:iillıh~ ı!lıii..ı:lıo";illtıı;;i!I~~~~ ... ----

C. H. P. Basımevi 

• • • • .. 

İyi kağıt, Sağlam cilt1 Temiz baskılı her nevi 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- lıanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

• 
Aydın ili Tarihi 

Ya'Zaa 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen. 
ilk zamantardan Milli mücadele devrine kadar blltün tarih 

vakalarım resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir; 
Her Aydmlımn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

pıtı1111ıııı:nı1ııımı1~1ıımııı11 ııımıı'1 ~•11111ımıı1fllmi111 ıırmuıııııııı•1ııımıııımıın••• 

Foto Abbas Toğu 
F otoğrafcılık ve levazimah 

Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
ierini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
mayan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 

.._ l40 Aydm hükumet bulvarJ v:ıkıflar idaresi altında 

lii'a. lnılııttnılaılı ılııııtıtaı~ılııılıaatıdllbııdllıılıılı r&ıııdıflı.8ı 

r-····;:-~;~~;··;;;;--ı 
• t Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahasaısı 

ı Pariı Tıp Fakiilteai Hastanelerinden ihtiaulı 
i Muayenehane ı Aydında Gazi Balnnnda Bafalıoglu dükkaıuaıa i Cizeriade her fiia .. 1Nıbdu •kpma kadar Hutalarıaı kabal eder. 

• 


