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Büyük Şef Atatürkün sıhhati 
Sevgili Atamız Dün Geceyi Rahat Geçirdiler 

Asabi Araz T amamile Zail Olmuştur 
Yedinci rapor : 
İstanbul, 20 (A. A) - Riyaseti cumhur umu

mi katipliğinden : 
1 - Reisi cumhur Atatürkün sıhhi vaziyet

leri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri ta
rafından verilen rapor ikinci maddededır. 

2 - Reisi cumhur geceyi çok rahat geçirdi
ler. Asabi arazlar zail olmak derecesinde 
azalmıştır. Umumi hal daha iyidir. Nabız 
muntazam 102, teneffüs 20, hararet derecesi 
36-8 dir. 

Sekizinci rapor : 
İstanbul 20 (A. A.) - Riyaseti cumhur umu

mi katipliğinden : 
1 - Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri 

hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafın
dan bugün saat yirmıde verilen rapor ikinci 
madddededir. 

2 - Asfbi araz tamamen geçmiştir. Umumi 
J selah artmaktadır. Nabız muntazam 94, tenef-
1 füs 20, hararet derecesi 37-1 dir. 
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Milli Tıp kongı~esi 
Son toplantısını 
yaptı . 

Ankara, 19 (A.A.) - Mil
H Tıp kongresi bugün (dün) 
içtimaını yapmıştır. 

Kurultay kapanış kararım 

' 'ermeden önce Ulu Şef Ata
türke olan sonsuz taıim ve 
baglıhğını tezahürlerle izhaı
etmiştir. 

Ankarar da bir 
fabrika kurulacak 

Ankara 19 -·· Şehrimizde 
kurulmasına karar verilen 
ziraat aletleri fabrikasının 

inşası için yapılmakta olan 
tetkikler bitmiştir. 

Fabrika dört sene içinde 
tam randmanı ile işe başla

yacak ve köylü için türk tipi 
ziraat aletleri imal edile
eektir. 

Tarih sergisi 
Ankaraya nakledilecek 

İstanbul 19 - Dolmabah
çe sarayındaki tarih sergisi

nin Ankaraya nakli takarrür 
ettiğinden bugünden itibaren 
kapatılmıştır, -·-ispanyadan avdet 
Eden İtalyan 
Gönüllüleri 

Roma, 20 - İspanyadan 
gelen ftalyan gönüllüleri ta
rafından Kralın önünde yapı
lan geçid resmi parlak ol
muştur. 

Merasimde veliahd ve na-
zırlar bulunmuştur. a.a. 

Napoli 20 - İspanyadan 
avdet eden İtalyan gönüllü
leri dört nakliye gemisi ile 
buraya gelmişlerdir. a.a. 

Meclis Reisi ile 
Vekiller lstanbula 
Gittiler 

Ankara, 19 (A. A.) - Bü
yük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda ile Şehrimiz

de Lbulunan vekiller bti ak

şamki eksprese bağlanan hu
susi vagonlarla İstanbula ha
reket etmişlerdir, 

--·--
Saylav/ar Ankaraya1 
dönüyor 

Ankara 19 - Meclisin ta

til devresini geçirmek üzere 

intihap deirelerine gitmiş olan 

mebuslarımız, meclisin açılma 1 

zamanının yaklaşması dolayı

sitle Ankaya gelmeğe baş

lamışlardır. 

-·-
Filistin de 

Askeri harekat yapılı
yor Arap çeteleri müs

tahkem mevkilerinde 
ihata edildiler 

Kudüs 20 - Eski Kudüste 
askeri harekat tekrar başla
mıştır. İngiliz kıtaab müstah
kem mevkilere sığınan çete
lerini ihata etmiştir. Arap ma
hallesinde ve mabedi Süley
manda araştırmalar yapılmak 
tadır. Camii Ömere girmiş 
olan arapların hariçle temas
ları kesilmiştir. Bir arap çe
tesi Kudüs civarında yabudi
lere taarruz etmiştir. Zabite 
mütecavizleri şiddetle takip 
etmektedir. a.a. 

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

Dün akşam merkez ilçesine 
bağlı Mesudiye ve Neşrutiyet 
mahallelerinin ocak kongre
leri ayrı ayrı saatlerde ilçe 
yön kurul başkanı doktor 
Aafiı Yazganın reislikinde 
toplanmıştır. 

Dilekler könuşulurken sö~ 
alan belediye reisi Nafiz Ka
rabudak belediyeyi alakadar 
eden dilekler hakkında ixa
hatı vermiştir. Yapılan se
çimlerde: 

Meşrutiyet mahallesi ocak 
yön kurulu asli üyelilderioe 
B. Mehmed Y apçal, B. Hüse
yin Ulutürk, B. Halil Öke. 
Yedek üyeliklere B. Ahmed 
Suna, 8. Mehmed Göktürk, 
B, Vasfi Babacan. Deleğelik
lere B. Şevki Kömürcüoğlu, 
B. Hüseyin Ulut ürk. Yedek 
de1eğeliklere 8. Sait Ahmed 
Ergeç, B. Vasfi Babacan se
çilmişlerdir. 

Mesudiye ve Kemer semt 
ocağı yön kurulu asli üyelik
lerine : B. Rağıp Ege, B. 
Mehmed Ali Dizi, B. Rüştü 
Taş, B. Fevzi Turkan, B. Ha
lil Taş. Yedek üyeliklere 
B. İbrahim Candan, B. Bahri 
Kanat, B. Hilmi Durmaz, ~· 
Mehmed Selçuk, 8. lbrah~ 
Obalı, Delegeliklere B. Ha
mid Altıparmak, B. Nafiz Ka
rabudak, Yedek delegeliklere 
B. Rüştü Taş, B. Mehmed Ali 
Dizi seçilmişlerdir. 

·-~>- -

Mendres höprüsii -- -
Çek Macar 

ı tekrar tamir edilecek 
Çine Mendres köprüsünün 

mühim bir noktasında yeni
den hasıl olan arıza dolayı
siyle yüklü komyon ve tenez
zühlerin geçmesi mahzurlu . 
görülduğünden tamir yapı
lıncaya kada kamyon ve te
nezzi.ihlerin ancak boş geç
melerine izin verildiği haber 

Konuşmaları devam 
ediyor 

Peşte 20 - Mecaristanla 
Çekoslovakya arasındaki mü
zakerelere devam edilmekte
dir. 

Polonyanın Belgrad elçisi 
buraya gelmiştir. a.a. alıomıştar. · 

s. 
ıuz 
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Devler ve cüceler ı 
---------- 'ı Devleri kimse sevmez, ho- bumda bir eksikliğe bağlamak 

şa gitmiyen iri yarı kimseler olmuştur. Daha sonra cüce-
için dev gibi denilir. Eski nin anasına kabahat bulmak 
Yunanlıların her şeyi güzel- daha makul gelmiş ve haylıca 
leştiren efsaneleri bile dev- uzun zaman cücelik çocuğun 

Afgan kralının 
babası öldü 

Ankara 20 - Afgan kıra
lının pederleri Ahmet Han 
Kabilde vefat etmiştir. 

a.a. 

~···--

Halkevi başkanlığından 
Halkevimizde 1/111938 gü

nünden itibaren Almanca ya-
bancı dil derslerine başlana
caktır. 

İsteklilerin her gün balkevi 
bürosuna müracaat ederek 
adlarını kaydettirmeleri ilan 

leri çirkin gösteriyor: Devler anasının karnında iyi besle-
tanrılara asi gelmişler, dağ nememesinden ileri gelir, de-

Türk hava kuru- olunur. 

muna teberrüler 
18 

dağ üstüne koyarak gökyü- nilmişti. Bunun üzerine, tabii 
züne varmağa çalışmışlar, fa- bc!slenmek üzerine de türlü Hava kuvvetlerini arhrmanın 
kat baş tanrı bir yıldırım türlü nazariyeler eklenmişti. memleket müdafaasındaki bü-
göo dererek onların hepsini Meşhur tabiat alimi Santi- yük emmiyetini takdir eden 
yok etmiş. Vakıa bu efsane- ber Jofruva tecrübesiyle cüce vatandaşların Türk hava ku-
nin mermer taş üzerindeki yetiştirmeğe çalışarak tavuk rumuna karşı gösterdikleri 
hikayesi eski Almanya impa- yumurtalarım - iki tarafa alakanın derecesi hergün yeni 
ratorunun hoşuna giderek değil - yukardan aşağıya bir misal ile tezahür etmek-
taşları Bergamadan toplata- sallamış ve bu yumurtalardan tedir · 
rak Almanyaya götürmüş çıkan biliçlerin cüce kaldıkla- Öğrendiğimize göre Nazil-

tAmma, devleri beğenmediği rını iddia etmişti. Bir başka Gereniz köyünden Kırlı İbra-
için değil, yüksek kabartma- tabiat alimi de... İnsanın ha- him karısı Emine Erdemli on 
pek nadir bir sanat eseri ol- yali neler uydurmaz? ... lira. Germenciğin Ömer beyli 
duğu için,· Hormonların işleri öğrenil- köyünden Mebmed Terzi ölen 

Buna karşılık cücelerin ef- meğe başladığındanberi bili· kızı Fad•me için yedi lira, 
sanesi ne kadar · sevimlidir: Bir niyor ki cücelik de, devlik de Çinenin Sarban dere köyünden 
gün Hergül uyurken cüceler dahili guddelerin eseri, en zi- Arif Bozkurt iki yaşında bir 
ona azizlik etmek istemişler yade, geçenlerde yazdığım, o dana, Germenciğin Üzümlü 
fakat kabadayı o mini mini mini mini ipofiz guddesinin köyünden ve köy ihtiyat hey-
şeyleri öldörmeğe kıyamamış marifetidir. Bu guddenin çı- etinden Abdulla Dirik d~ 
hepsini bir arslan postunun kardığı - o kadar çok ki yine bir dana Türk hava ku-
içine koyarak akrabası kırala bin bir tane diyeceğim ge- rumuna teberrü etmişlerdir. 

hediye götürmüş. Başka bir liyor -Hormonlardan biri in-
efaana cücelerle alay et- san yavrusunun büyümesine 
mek için onların Egina ada- hakim olduğundan o hormo-
smdaki karıncalardan hasıl nun tam kararından az veya 
olduğunu söyler. Halbuki, son- çok çıkmesına göre insan 
radan, Eginah Pavlos eski oğlu da cüce veya dev gibi 
istanbulda büyük bir operatör iri olur. 
olunca alay için kurulan bu Bu ho monun fazla çıkma-
efsane bile, büyük bir hey- sı çocuklukta başl"yınca, ço-
kelin hemşerileri olan cüce- cuk bühiğ yaşına geldiği gibi 
le:i daha ziyade sevdirmiştir. : boyu birdenbinre uzar ve 

Birinci efsanenid tesiriyle 1 uzamast yirmi beş yaşına ka-
olacak, kıral ve imparator dar, daha sonra bile, sürer. 
saraylarında, biraz ziynet gi- Fakat sonu parlak olmaz, 
bi, cücelerin bulunması her çünkü çabuk gider. Hormo-
Yakit usul olmuştu. Biı.im nun fazlalığ• çocukluktan son-
eski imparatorlarm sarayla- ras1, yirmi beş yaşında, otuz 
rında da cücelerin bulunduğu beş yaşında, başlarsa insanın 
rivayet edilirdi. İngiliz kıral- elleri büyür, ayaklan büyür, 
lanndan birinin saraymdaki dili büyür, burnu büyür. Bu 
cücelerden birinin adı tarihe türlü büyümenin en geç tara- 1 

bile geçmiştir. Hodson adın- fı ayaklardadır . Ellerini cebi-
daki bu cüceyi, cücel ri pek ne sokabilir, d ilini ağzında 

seven kıraliçeye, bir düşes tutabilir,• kocaman burnunun 
bohça içine koyarak hediye gösterebilir, fahat ayaklarına 
etmişti. Fakat küçücük cüce papuç bulamaz. 
haddini bilirmiş, otuz yaşına Hormonun azalması çocuk-
kadar cüce kaldıktan sonra lukta, beş, altı yaşında, baş-
birdenbire büyüyerek dev gi- layınca çocuk ondan sunra 
bi olmuş. Eski Rusyanın meş· büyiiyemez. Btün ömründe 
hur Çarı Deli Petronun da çocuk boyunda kalır. ~imisi 

biri kız, biri erkek cüceyi yağ toplar, şişman olur, fa-
birbiriyle evlendirdiği vakit kat boyu büyümez. Bildiğimiz, 
düğün alayında yetııı iş iki sevdiğimiz cüceler bunlardır. 
cüce toplamış olduğunu elbet- 1 Bütün uzuvlan tamam, fakat 
te bilidiniz. hepsi mini mini, insan minya-

Devler sevilmediğinden on- tüı ü. Kimisinde sonradan bel-
ların neden o kadar büyük- kemiğine hastalık g-elir, lram-
lerini tetkik eden olm ı mışsa bur olur. Cücelerin en mak· 
da, cücelerin neden küçük bul olanları da olanlarıdır. 
kaldığım merak eden hekim- Büyüme hormonunun azlığı 
ler ve tabiat alimleri pek çocukluktan sonra başlarsa ? 
çok çıkmıştı. İlk akla gelen Onun mi ~allt.ri pek çok de-
nazariye cücenin babasına ka- ğildir. Yalnız, iki yıl oluyor, 
bahat bularak cüceliği to- iki hekim Pariste bir kadın 

Ekmek nar hı 
Beledeye encümeni tarafın

dan tesbit edilen yeni narba 
göre; bugünden itibaren bi
rinci nevi ekmeğin kilosu 9 
ve ikinci nevi ekmeğ;n kilo
su da 7,5 kuruştan satılacak
tır. 

Bölge Sanat ok11/u · 
Direktörlüğünden 

Parasız yatılı seçme sına• 

vına giripte kazanamıyan ta

lebenin yarım yatılı olarak 

kaydına devam edilmektedir. 

İsteklilerin okul yönetkesine 
başvurmaları. 

Not: Yarım yatılı talebe 

okulda öğle yemeği yemek 
hakkını h aizdir. (869) 

14 ıs 16 1s 19 20 21 
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bulmuşlar: Boyu düzgün, fa

kakat mini mini eller ve a

yaklar, bir de büyücek karın. 

Bayaalarda biiy[cek karın 

makbul değilse de, mini mini 

eller ve ayaklar pek makbul

dür. Ayaklörın küçük olması

nı kadın iskarpini yapan fap· 

rilar temin ederler. Ellerin 

küçüklüğünü de hormonun azal· 

ması temin ederse, hormonu 
azaltmak belki bir gün moda 
olacaktı. 

Ancak hormon fazlalaştığı 

vakit dil büyüdüğüne göre, 

a'!aldığı vakit de küçülebile
ceğini düşünmek lazımdır. Bu 
da gelinlerlerle damatların 

işlerine pek yarıyacaktır. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczane . 

Halit Tığlıoğlu eczanesidir. 

Aydın belediyesinden 
l - Belediyenin muhtelif 

mahallerdeki 938 yılı zeytin 
mahsulü açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ki-. 
losu 3 kuruştur. 

3 - isteklikrin mevki ve 

keşfedilen mahsul miktarı ile 
şartnamesini öğrenmek üzere 
her gün yazı işleri müdürlü
güne, artırmaya iştirak et
mek üzere bedeli muhamme
nin yüzde yedi buçuğu tuta
rmda muvakkat teminat mak
buzlariyle birlikte 3 ikinciteş
rin 938 perşenbe günü saat 
15 de belediye daimi. encü
menine müracaatları ilan olu
nur. 18 22 26 30 (875) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
m".\hallesinde 370ada 7 parsel 
numarlı ve 255.SO metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştuur. 

3 - İhale betfeli tak8itle 
ödenecektir. } 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ya
zı işleri müdürlügüne ve ar-

tırmaya girmek üzere 1150 
kuruş muvakkat teminatlarile 

birlikte 3/İkinci teşrin/1938 
perşenbe günü saat 15 de 

Belediye daimi encümeni ne 
müracaatıarı ilan olunur. 

879 18 22 26 30 

Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptı

rılacak olan 17 ,400 lira be

deli keşifli hal binası 2,490 
numaralı artırma ve eksilt-

me kanununun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile 

17110/938 de eksiltmeye kon"' 
muştur. İhalesi 71111938 Pa-

zartesi günü saat 16 da Na
zilli belediyesinde yapılacak-

tır. Müteahhitler fenni şart
name ve projeleri meccanen 

belediye dairesinden tedarik 
edebilirler. 

18 22 28 5 (874) 
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Gözlerinde bir sevinç be
lirdi. 

- Teşekkür ederim Ba
yan Serpil beni hatırladığı

nıza. Annemin hazırladığı be
yaz örtülü sofarda yemek 
~en geçti. Gece geç vakta 
kadar oturduk. Çocuğluğuna 

' ait hatıralarını anlattı. Erken 
kalkacağını söyliyerek gitti. 

O gün biraz yorgun oldu
ğum için yatmak ihtiyacını 
duydum kendimde. Odama 
çekildim yatağıma girdim. 
Uyandığım zaman henüz 

sabah oluyordu. Güneş da
ğın arkasından yavaş, yavaş 

sıyrılıyor, kuşlar bahann bu 
güzel sabahına terennüm edi
yorlar sanki. 

Orağını omuzuna vuran 
köylü yuvasına Qir lokma 
ekmek temin etmek için tar
lasının yolunu çoktan tut
muştu. 

Bay kayanın bu sabah köy
den ayrılacağını hatırlıyarak 

· kalktım. Annem çayımı ha
zırlamış ben henüz softaya 
oturmamıştım. Kapı çalındı 

annem açtı girmez misiniz 
Bay Kaya vedalaşmıya gel
diği sesinin t i treyişinden bel
li. Ona ben de biraz oturma
sını rica ettim. Onda teessü
rünü ifade eden hal var. Köy
den ayrılacağını fakat gitme
sinin mecburi olduğunu söy
lerken bir çocuk arabanın 
hazır oldukunu haber verdi. 
Annemle vedalaştı benim eli
mi sıkmak için elini uzattığı 
sıra da onu köyün yoluna 
kadar geçireceğimi söyledi
iim zaman rahattsız olma
aamı rica etti. Kapıda bir 
çok talebeleride hocalarını 
geçirmek için hazır bulunu
yorlardı. Onlarıda yanımıza 

aldık yola çıktık. 
Araba orada bekliyordu 

çocuklar hocalarına yaptık
ları yollukları arabaya yer
leştirmiye çalışıyorlar. Bir 
yandan da Bay kayanın onla· 
ra son öğrettiği ayrı lık şar
kısıoı söylüyorlardı. Onlarla 
ayrı, ayrı vedabştı. Bana 
döndü çocuklarımızın yetişme
si sizin yüksek iradeli başı
nıza bırakıyorum Bayan Ser
pil dedi. 

Vedalaşırken gözleri dal
mış araba biraz daha dur
saydı göz yaşları belki ma
sum yüzlü köy çocuklarının
da gözlerini yaşartacaktı. 

* ;ı. 4 

Mektep tatil olalı bir haf-
tayı geçti. Evrakları eve g~
tirmek için mektebe gittim. 

Masanm gözünde bir yaldızlı 
büyük defter gözüme çarptı. 
Bana ait olmayan defterin 
masama konması nazari dik
katimi çekti. Defteri açınca 
Bay kayanın yazılara ile kar
şılaştım. unuttuğuna atfe
derek onuda evraklarımın 
arasına aldım. Eve geldim. 
Bu defteri okumak için içim
den bir istek gddi. 

Acı hayatımın paslı anah
tarı. 

Bu anahtarı ilk defa sizin 
elinize veriyorum Bayan Ser
pil. Bu satırları okuyunca 
büsbütün şaşırdım. Onları o
kuma hırsı beni bü <ibütün 
Bu anahtarın benim elime 
verilmesi ve hayatının sırla
rını benim neden öğrenmemin 
liizım olması bu fikirler beni 
daha çok şaşırttı. Yaprakla
rı çevirmeye başladım. Çok 
itina ile yazılmış olduğu ilk 
nazarda anlaşılan yazıları o~ 
kumaya başlad m. 

Devamı var 

Aydın Tapu sicil 
muhafızltğından : 

Germencik Nah;yesinin Hı
dırbeyl i köyünün dı.miryolu 

mevkiinde doğusu tabak Ali 
batısı çakal oğlu mehmed 
kuzeyi demiryolu güneyi Ger 
mencikli zencirci oğlu Yusuf 
ile çevrili 9 dönüm incir bah
çesi haf ralı hacı mehrnet kızı 
H.asibenin malı iken 20 sene 
evvel ölümüyle kocası kadir 
ve oğulları Muhsin ve Ahmet 
ve Ali ve kızı hafızeye ~ve 
bunlardan alinin de 336 sene
sinde öıme;ıile karısı Naciye 
ile oğull. rı Raşid ve Hakkıya 
ve 933 senesinde Kadirin de 
ölmesile ikinci karısı Naciye 
ile evladları bu LNaciyedeo 
doğma mürıivet ve saniye ve 
Hasibeden doğm ;t Muhsin ve 
Ahmed ve Hafizeye kaldığın
dan bahisle köy kurulundan 
verilen ilmüha herden anlaşıl
makla tasarruf ciheti araştır
ma yapıldıktan kaydı olma-

dından gazete ile ilan tarihinden 
13 gün sonra mahalline tah
kik m muru gönderilecektir. 

Sözü g eçen yerde aynı bir 
hak iddia edenler varsa elle
rindeki resmi belgelerile bir
likte yerinde bulunacak me
mura yahutta 945 fiş numa
rasile tapu sicil mnhafızhğına 

1 

müracaatları ilan olunur. 
888 
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lmtiyn:ı sahibi ve Umu mi Neşrlyı\I 
Müd ı'irü ı El em Mcndrı:ı• 

Baııld1i'r1 ve r . 
t. ı-f. P. Baaımevi 

• 

Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasmda 18-12/10/38 tarihlerinde satıl

mış olan ticaret eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 

Buğday 7345 Çuval 4 875 5 875 
Arpa 185 ,, 3 0525 3 75 
Bakla 944 ,, 3 875 4 125 
Kumdarı 805 ,, 5 00 8 75 
Nohut 492 ,, 5 875 6 3125 
Susam 241 ,, 15 00 16 00 
Pamuk 2881 Balya 35 00 43 50 
Pamuk çekirdeği 573 Ton · 3 00 3 05 
İncir 12243 Çuval 5 00 17 00 

BUGDAY: reden itmam ve tabmili oldu-
Hafta satışı olarak 7345 iu söylenmektedir. Bu gün 

çuval buğdayın heyeti umu- için piyasa sağlam ve bilbas-
miyesi yumuşak mallardan sa alivre işler kuvvetle cere-
olup muhtelif partilerde ve yan etmektedir. Fiatler teref-
4.875-5.875 kuruş arasında fü meyilleri arzetmektedir. 
satılmış bulunmaktadır. Geçen PAMUK ÇfKİRDEGi: 
haft muhtelif nevilerden 7298 Çekirdek işleri mecrayı ta-
çuval buğday satılmıştı. Yu- biisini takiben devam etmek-
muşak malların geçen haftaki tedir. Haftalık satış 573 ton 
asgari fiati 4.875 azami fiati olup 3-3.05 kuruş arasında 
ise 5.75 kuruş olarak tesbit fiatlerle yapılmıştır. Geçen 
olunmuştu. hafta 15 ton çekirdek 3 ku-

Geçen senenin aynı hafta- ruş fiatle satılmış ve geçen 
sında buğday satışı yekunu senenin bu haftasındaki çekir-
4446 çuval olup yumuşak dek satışının 189 ton olup 
malları teşkil eden 2180 çu- işbu yekununun 2.80 kuruş 
valın 5.875-6 kuruş arasında üzerinden yapıldığı anlaşıl-
fiatlerle satıldığı borsamn o mışbr. 
borsa listesinde görülmüştur. İNCİR : 
Şu rakamlara nazaran son Son hafta içinde borsa da 

iki hafta buğday fiatleri ara- alın1p satılmış olan incirlerin 
sında hemen hemen fark yok gündelik itibarile satış mik-
gibidir. İki senenin aynı haf- tarı ve fiatları şöyledir. 
tatarına aid fiatlerde i c;e ol- Tarihi Çuval Az 
dukça ehemmiyetli ve buse- 12-10138 2373 6.50 
ne aleyhine olarak bir fark 13 ,. ,. 1404 6.50 
vardır. 14 ,, ,, 2673 6. 75 

BAKLA : 15 ,, ,, 712 5.00 
Son hafta içinde borsada 117 ,, 11 566 6.50 

muhtelif partilerde satılmış '118 ,, ,. 4515 5.50 
olan baklanın mikdarı 944 Yekun 12243 

Çok 
16.00 
17.00 
17.00 
16.00 
16.5(} 
16.00 

çuval olup kilosu hazır ola- ----™ ------ - ---
rak 3.875-4.125 kuruş arasın- Aydın tapu sicil 
da muamele görmüştür. nı11hafızllğından 

Geçen hafta satılan 243 Karnhayıt köyünden molla 
çuval baklanın tamamı 3.95 oğlu Osman vereseleri oğ!u 
kuruş üzerinden almm· ştı. Nuri ve kızı Necibe ile lıa-

Geçen senenin bu haftasın- fidi Abdülkadir namına tescili 
da da hazır olarak kilosu 4 İstenilen karahayıt köyünde 
kuruştan 1852 çuval bakla doğusu hacı Mustafa Ali ve-
muamdesi olduğu borsanın p resesi batısı hacı Ali oğlu 
tarihlere ait neşriyatında an- mehmed kuzeyi çiftlikten ali 
laşılmıştır. paşa ve icne oğlu İsmail gü-

P AMUK: neyi hacı Osman kızı Şerife 
P amuk üzerine yapılan mu- ve lıo cabıyık oğlu Mustafa 

amele aşağıdadır: veresesile çevrili bir hektar 
Nevi Baly Az Çok 1058 M2 tarlanın bulunan ta-
Akalal cı ha 1390 40.00 42.50 pu kayıtları mahallinde tat-

" ,, va. 1066 40.00 43.50 bik edilmek suretile t asarru-
Yerli lci ha. 100 35 00 35.00 fonun tahkiki için gazete 

., vadeli 325 35.50 36.50 ile ilan tarihinden 11 gün 

Yekun 2881 sonra mahalline memur gön-
Geçen hafta akala ve yer- darilecektir. Adı geçen yerde 

li cinslerden hazır ve vadeli mülkiyet veya her hangi bir 
olarak 1661 ve geçen sene· aynı hak iddi asında bulunan-
nin bu haftasında ise 2836 lar varsa resmi belgelerile 
balya pamuk muamelesi ol- birlikte yerinde bulunacak 
muştu . meura veyhut o güne kadar 

Hafta içinde piyasanın te- tapu sicil mühafızlığına 648 
rakkisine amil bu ay teslim fiş numarasile müracaatları 
şartile evvelce yapılmış aliv- ilan olunur. 889 

• 
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MÔNİF İ. ERMAN 
NIEMLEKET HASTANICSI 

Dopm, Kadın baıtahkları mütehaaıa 
ve Operatarü 

Hastalarını her ıün Park karfııında Bay Hasan Kimi-
lin ennde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 1 - 8 
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!i Demir iş atölyesi BJ 
1 w ~ 

g~ Yeni açılan ve sanatokulu me- ~!j 
t) zunları tarafından idare edilen sı 

11 DEMİR iŞ ATÖL YESİnde r!j 
~ M ~ Her nevi Demjr İfİ, Galvanizli, Demir ve Kur- [•J 

[f] fUn borulu SU tesisatı UCUZ, sağlam ve tamamen f'+! 

I
~ fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç [+] 
~ sahiplerinin atölyemize müracaatları. (•l 
~ ~, 

[+~ Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur f+J 
[;~ ve Osman Alpsoy ~·i 
·~~~~l""!ll~~ll'!~~"!iiPP '•'' 4'! Sifll:.'1111'!!11~ 849 ~ıc4 d' !il. ra:;. .... ~ ... ~~:1~k~•~ııı:ı11ıı~~~~~ıı:..1.:r.1~• .:.~-~ 

p•••••• ...... ,,, ........ ~ 
S Biçki ve dikiş yurdu : 
- . S Süreyya Diker kayda başladı t 
I; En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle i 

bilumum biçki ve dikit dersleri gösterir kültür · 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan ı 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne ahnarak t 
geri bırakılmama11 için yurt direktörü bilümum ~ 
masrafı üzerine alacakbr ücreotte suhulet yapılmışbr. j 

1 Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- • 
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· • 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alın1r. 41 

D Adres: Gazi Bulvan S. 7 4 
D 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın t 
llıı.6AAA6AA•~dllııA61Waı~66~ 

Alh ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapdmaktadar. 

Sayın memurlarımıza bu hrsab kaçırmamalannı 
hassaten tavsiye ederiz. 

r.tazaffer Eraycbn 
105 Demiyolu caddesinde. Aydıa 

-

I ....................................................... • • ! DOKTOR ! 

f FAHREDDİN SÜGÜR ~ 
• • ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütabaaaa.. : . : 
: Pari• Tıp Fakülteai Hastanelerinden lhtiaaılı • • • 
: MuayyenehaneaiAydınt:ia Gazi Balvanada Bafa.hoı-lu diılıl&.aoıaua : 
• • : üzerinde her ırün aabahdaa akşama kadar Hutalarinı kabal ecler ! ....................................................... 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni mana.ile anlamaaın kıJ 

metJi bir' örneti olan AYDIN TARİHlni Aydında Belediye karııuada 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütaphaneainden tedarik edeltilir
•iniz. 

Aydının bütün tarihi malu'llatından batka cotrafi tabii malO.•· 
hnı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesillİ taniye ederi&. 

Fiatı 250 kunıftur. 

AYDIN 
• 

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

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 


