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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para --
Halkevlerinin 

--------
Yıldönümü 20· Şubat Pazar 

Günü Kutlulanacak --------
yeniden açılacak 39 Halkevi ile Halkevleri-
rnizin sayısı 206 oluyor. Yeni açılacak Halk 
evlerimizin birisi Nazillide diğeri Çinededir 

-------------Ankara 13 ( A. A. ) - Eleşkirt, Elmalı, Eyip, Fatih, 
C. H. P. Gen yön kurulunca Gemlik, İzmirde Karşıyaka , 
lirtlkevlerinin açılma yıl dö- Keskin, Kiğı, M. Kemalpaşa, 
llüınünün kutlulama törenile Menemen, Yukarı Nazilli, Nu-
beraber 20 şubatta açılmasına saybin, Seferihisar, Sivrihisar, 
karar verilen Yeni Halkevle- Sındırg-ı, Sungurlu, Şarki Ka-

Vilayette 

Vilayet Daimi 
Encümeni toplandı 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra ilbay Ö. 
Gündaym başkanlığında mutad 
toplantısını yapmış ve havale 
olunan evrakı tetkik ederek 
karara bağlamıştır. 

Bodrumda zeytin 
Budama müsabakası 

Partide: 

lıu'il~ kurul toplandı 
Parti ilyön kurulu dün öğ

leden sonra ilbay ve İlyönkurul 
başkanı Özdemir Gündayın 
başkanlığında toplanarak parti 
işleri üzerinde konuşulmuştur. 

--~--

!Jelediyede: 

Belediye daimi en
cümeni toplandı 

tinin açılacağı yerler şunlar-
dır. raeğaç, Ulukışla, Varto, Ve- ' 

Muğla 13 [Radyo] - Bod
rumda beş gün süren bir 
zeytin/ budama müsabakası 

açılmış bu müsabakaya 23 
kişi iştirak etmiştir. En iyi 
zeytin budayanlara belgeler 
verilmiştir. 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
Reisi Avukat Nafiz Kara bu· 
dağın başkanlığı albnda top
lanarak havale olunan evrakı 
tetkik etmiş ve karara bağ
lamıştır. 

Adıyaman, Ahlat, Arapkir, zirköprü, Vize. 
llakırköy , Balya , Bayramiç , Mevcut 167 olduğuna göre 
Sayındır . Biga , Bozüyük , bu yd açılacaklarla birlikte 
nuldan, Cizre, Çeşme, Demir- Halkevlerimizin sayısı 206 ya 
ti, Çine, Dikili, Divrik, Ereğli, çıkmış bulunmaktadır. 

• 
Peşte konferansı bitti 

-------------
Murahhaslar müşterek bir beyan-
name neşrederek konferansın ne

ticelerini bildirdiler 
Suda peşte 13 [ Radyo ] - -
~~ pt'Otekolunu imza eden · 
Uç devlet murahhaslanmn mü
lakereleri hitam bulduğundan 1 

tıliişterek bir beyanname neş
~bılflerdir. 

1 · - Roma protokol unun 
llıüt!ıessilleri 1 O - 11·12 ikinci 
kaııun 938 tarihinde Budapeş
~t<le İtalya hariciye nazırı 

ont Ciyano, Avusturya Baş· 
"ekili Şoşing ve hariciye na
Zu-1 doktor Şmiyt, Macaristan 
~vekili .. B. Drani, hariciye 
~atın Dekaniye yeniden bir 
lsf 

lŞarede bunmuşlerdır. 

~ 2 - Üç Devlet mümessilleri 
"illa pretokolunun müsait 

Surette inkişafını ve müsbet 
:~ticelerinin şayanı memnu-
1Yet olduğunu beyan ederler. 

l Siyasal ekonomik faaliyet
~tinin teşriki mesaisi saye
~llde arttığım ve Avust~rya 

acaristan hükametleri ltal
Y.<ı.nın sulh ve imar garanti
~nden istifade ettiklerini İtalya 
t 1rııanya mihveri arasında 
b~Şrik! mesailerini samimiyetle 
tldirirler. 
3 - Avusturya ve Macaris-

tan mümessilleri komonizme 
karıı aleyhtarlıklarını yeniden 
bildiren bu pakta samimiyetle 
alkışlamışlar ve memleketle
rinde komonist propaganda· 
sına karşı koymak için mu· 
kabil propagandad balunacak
lannı beyan etmişlerdir. İs· 
panyada nasyonalist General 
Franko hilkômct•ni kati su
rette meşru tanımak hükmü
nü vermişlerdir. 

4 - İtalyanın uluslar ku
rumundan ';ekilmesi kararını 
dinledikten sonra bu kararın 
böyle bir içtimaın vukuunda 
uluslar kurumu ile vaziyetle
rini yeniden tetkik edecekle
rini bildirmişlerdir. 
5 - İtalya ve Avusturya 

mümessilleri hükümetlerinin 
Macaristan ile Romanya ara
sındaki siyasal veziyetlerini 
tetkik ve iki hükumet arasın
da münasebatı samimanede 
bulunulması ve tuna havzasında 
her iki hukumetin müşterek 
menfaatlerini gözününde bu
lunduracaklardır. 

6 - Üç memleket arasın
daki ticari münasebetlerini 

Muğlada 
.16 bin kilo balık 
istihlak edildi 
Muğla 13 l Radyo ) - 1937 

yılı içinde Muğlaya 16 bin 
kilo balık gelmiş ve istihlak 
edilmiştir. Bu balıklar Kadine 
dalyanından gelmiştir. 

her vasıta ile sıklqtartlmasını 
kabul etmişlerdir. 

, Peftc 13 [Radyo] - İtalya 
hariciye nazırı kont Ciyano 
bu sabala saat 7,30 da Buda
peşteyi terk etmiştir. · 

Belgrad 13 [Radyo J - İtal
ya Yuioslavya ticari daimi 
komitesi Belgrada vasıl olmuş
tur. Komite toplanmalarına 
başlamış ticri mukavele meri
yete girmiftir. 

Berlin 13 [Radyo) - Alman
ya hariciye nazırı bu sabah 
Polonya hariciye nazırı ile 
Polonyanın Berlin sefirini ka
bul etmiş müteakiben şerefle
rine bir öğle yemeii vermiştir. 

Hayattan ae•ler: 

Bu toplantıda münakasada 
bulunan asri mezarlık dıvar

larının i~asına talip bulun
madığından münakasa müd
deti on gün temdit edilmiftiİ'. 

- - +- -

Güreş dersleri 
başladı 

Evvelki sayılarımızda bqla-
yacağını yazdıjımız .. rq 

dersleri diin başlam1Şbr. 
Spor bölıemiz tarafıadu 

Park karşısındaki Parti bi
nasında hazırlaaan gtirq salo 
~unda dün akşam oldukça ka
lababk bir gençlik t!'PIU•lfb. 
Bölgemiz ~eş antrealrt B. 
Nuri ilk idmanları göste~ 
dersleri vermiş ve bazı çok 

m6stait rençlerle de bir iki 
güreş gösterişleri yapmfbr. 

Gençlerin bu spora daha 
ilk giiniinden güstel"dikleri. 
büyük alika; Bölgemizin gü
reıte çok çabuk tuakki ve 
iyi bir mevki alaca2'ınm en 
birinci allmetidir. 

1.1Ji söz söyliyebilir. fakat hatip! 
--s<»=-

G eçen gün bir mecliste 
idik.. Hazır bulunanlar
dan biri, mütemadi ve 

muntazam söz söylüyor ve ke-
limeleri, zahmetsiz ve kolay
lıkla, karşısındakilere hoş ge
len bir maharetle birbirine 
ekliyerek, mefulleri temiz bir 
konuşma içinde eriterek, me
ramını ve maksadını anlatmı
ya çalışıyor; noktai nazarının 

en doğru ve en kabili tatbik 
olduğunu kabul ettirmek için 
dil döküyordu .. 

Meclisten çıktığımız zaman 
arkadaşlardan biri: 

- Bu adam, ne güzel bir 
hatip olabilir, onda, on bin
lerce kişiye hitap edebilecek, 
onların ruhunda fırtına uyan
dırabilecek bir lisan kudreti 

-Devaın1 3 D(Ü sayfada. 
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Şclair r6por~jları : 

İş dairesinde 
İş veren daima şikayetçidir. 

Amele bulamaz, bulduğu ame
le işi öğrenir tam faydalana
cağı zaman işi bırakır kaçar .. 
Haksız değildir, çünkü dünya 
endrüstisinin yükselme ve iler· 
leme sebeblerinin başında mu
tahassıs amele gelir. 

İşçi hep şikayet eder.. İş 
' veren hakkını tam ve günün .. 
de vermez, iş bol olduğu gün
ler çalıştırmış, işlerin azalma 
ve amelenin çoğalma mevsimi 
gelince işinden çıkarılmıştır .. 
Fazla çalıştırılmıştır, dinlen
me hakkı tanınmamıştır •. Hak· 
bdır. 

Amele hakkını çalan, ame
leyi ezen bazı iş verenlerin, 
bu hareketlerinin, memleketin 
iktisadi ve içtimai hayatında 
çok mühim fayda ve tesirleri 
görülen dürüst ve hakşinas 

müesseselere bile zararı do
kunur ve dokunmuştur . 

Buraya kadar olan yazılar, 
İş· kanununun neşrinden önce
ki zamana ve kendimize aittir. 
Bu yazının mevzuu, bu iki 
taraflı geçimsizliğin yarattığı 
armılusal prensip;er, mezheb
ler ve bunların doğurduğu 
sınıflarla alakadar değildir. 

Rejimin halkçılık prensibi, 
bu~u~ kökünden vaktile li~letti. 
Biz .~sınıfsız bi.r ulusuz. Biz an-
cak bize benzeriz. Ana pren-' 
siplerinrizi; kendi' ilitiyaç, ulu
sal' zaruret ve ·tarihsel varlı
ğımızdan aldık. 

.... Bu -i.şte·bütün dünyanın gıp
ta .dtjği ve • ÖJn.~k yapmak 
y9llarıDJ: . a.radı~ düsturumuz· 
ço~ .~asi.~tir.. . 

"Sermaye ve siyin h'akları'ıu· 
birbirleri~in zararım mucip . . 

1 

~ydınrn tefrika~ı: 134 

O. Becerik 
olmıyacak surette tam ve adi· 
iane vermek .. 

Bunu da İş kanunile hal 
ettik ... 

İş kanununun istihdaf ettiği 
başlıca gaye şudur: 

Az çalışarak çok randıman 
almak .. Bu suretle işçinin sıh
hatmı korumak, sosyal varlı
ğını düzene sokmak.. 

Bu oluyor mu, evet her in-
kilabımız gibi bunda da mu
vaffak oluyoruz.. Aydın iş 
bölge amirliği, Aydın, Muğla 
ve Denizli vilayetleri ve mül
hakatmı şamildir. Merkez Ay
dındır. Merkez, diğer vilayet 
ve mülhakatı bölge amiri ve 
müfettişinin daimi mürakabe 
ve teftişine tabidir. 

Şimdiye kadar elde edilen 
netice şudur. İş kanununun 
şumül çevresine giren her 
müessese kanun hükümlerine 
göre beyannamesini vermiş, 
dahili nizamnamesini yapmış 

tasdikini bitirmiş, iş cedvel
lerini, ücret karnelerini tamam 
lamıştır .. Bölge mıntakasında 
bunları tamamlamayan sayısı 
pek az müesseselerin ufak 
tefek yanlışlıkları düzeltiliyor. 

İş kanunu tatbik ve meriyet 
mevkiine girince bjr şikayet 

yükseldi.. Mesela, on işçi ça
lıştıran bir terzi iş kanununun 
şumulü çevresine giriyor, fa
kat · daha az işçi çalıştıran~ 

aynı işi yapan terzi ·bundan 
maaf.. Bu hem . müsavatı bo
zuyor ve. hem de rekabet 
yollarını açıyor. · 

Bu noktayı işaret epe
rek malumat istediğim bölge· 
amirinden öğrendim JCi.-. Hüku
met hunu da düşünmüş ve· ted-
birini almıştır. Yakında ka
mutaydan çıkacak küçük 

• • 
Baht işi 

Roman 
Ertesi gün da!reye gitme

dim. Öğle yemeğini Arnavut 
köyünde annemle beraber ye
dik ve akşama gelmiyeceği

mizi söyleyerek evden çıktık. 
Zeynebin annesi bizi büyük 

bir sevinçle karşıladı. 
- Aıine, dedim. Bu gece 

buralıyız. Hepinizi, evi ve es
ki odamı göreceğim geldi. 

- Nekadar sevindirdiniz 
beni çocuklar? 

Adeta bizi unuttuğunuza 
hükmetmeğe başlamıştim. 

Zeynep ablasını sordu. 
- Nerede ise şimdi gelir. 

Biraz sokağa çıktı, cevabını 
aldı. 

Fakat bu teminata rağmen 

Yazan: V. H. 
hanım ablamız ancak hava 
kararıp elektrikler yandıktan 

sonra ve yanında Leyla, Kam
ran, Ferhunde ile tanımadığım 
bir diğer hanım daha olduğu 
halda geldi. 

Bu kötü tesadüf beni sıktı
ğı kadar Zeynebide sinirlen
dirdi. Fakat yapacak her han
gi bir şey yoktu. Binaenaleyh 
mecburi olarak onlarm neş' e
lerine katılmış göründük. 

Leyla ite Kamran ikisi bir
den: 

- O Maşallah çifte kumru
lar .. diye bağırdılar. Siz bura
lara gelirmişsiniz demek. 

Ferhunde de elimi sıkarken 
sordu: 

r- ANADOLU EDEBİY A Ti - 13 ncü asır -- -
Tefrika No. 27 Yazan : İ. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Bir garip ölmüş diyeler üç 

günden sonra duyalar 
Souk su ile yuyalar şöyle 

garip bencileyin 
Hey emrem Yunus biçare 

bulunmaz derdine çare 
Var imdi gez şardan şara 

iste garip bencileyin 
w 

"" :.~ 

Ben yürürem yana yana aşk 
boyadı beni kana 

Ne akilem ne divane gel 
gör beni aşk neyledi 

sanatlar kanunu aradaki dü
zensizliği de ortadan kaldıra
caktır. 

Bazı kasabalarda pazarlar, 
pazardan gayrı güne rastlar, 
ilimizin ve komşu illerin he-
men hepsinde pazara rastla
yan günler bir çok müessesc.:-
ler iş tatili yapar, bölge bu 
nokta üzerinde durmuş, key
fiyeti merkezden sormuş .. Alı
nan cevap şudur : 

Pazarlar ihtiyaç için kuru
lurt maksat alış veriştir. Bu 
günlerde tatil yapmak taraf
larının ihtiyarına kalmış bir 
keyfiyettir. İstirahat ve din
lenme mutlak olarak kanunun 
tayin ettiği günlere hasredil-

' miştir. 
Bu işit ou· inkılabı da başa

rarak yürütmekte olduğumuzu 
bölge alllirinin şu sözlerinden 
öğrendim: 

- Her üç viliyette de iş
ler hemen hemen tamamlan-
mış gibidir. Bazı yanlışlıklar 
varsa- da . bunlar düz~~tiliyor 
kanuna uymayan hiç bir mü
essese . ve ferde rastlamadık .. 

Buna şüphe etmek kendi
mizi anlamapıış demek değil 
midir? .. 

Macid bey ; Yüzbaşmız 

artık İstanbula gelmiyor mu ? 
Romanya topraklarına elimle 

gömdüğüm şehit yüzbaşımın 

esmer, ciddi ve güzel çehresi 
gözlerimin önünde canlandı. 

Müteessir bir eda ile cevap 
verdim. 

- Maalesef hanım efendi ; 
o artık İstanbula gelemez. 

Merakla sordu. 

- Neden ; izinde mi alamaz. 
- Hayır hanım efendi o-

nun bulunduğu yerden izin 
alınamaz, Şehit oldu. dedim. 
Yüzü bozuldu, neş' esi dağıldı. 

Fakat bu pek az sürdü. Tutuk 
bir sesle: 

- Vah, vah çok acıdım, 
dedi. Cidden kibar ve iyi bir 
adamdı. 

İşte yüzbaşımla bir kaç aşk 
gecesi yaşamış olan bu kibar 
hanım efendinin onun için 

Geh eserem yeller gibi geh 
tozarem yollar gibi 

Geh akarem siller gibi gel 
gör beni aşk neyledi 

Akar sulayin çağlarem dert· 
lü çegerüm dağlarem 

Dostum anu ben ağlarem gel 
gör beni aşk neyledi 

Ya elüm al kaldır beni ya 
vaslüne irdir beni 

Çok ağlattün güldür beni gel 
gör beni aşk neyledi 

Ben yürürem ilden ile dost 
anarem dilden dile 

Gurbette halim kim bile gel 
gör beni aşk neyledi 

Mecnun olu ben yürürem o 

yarı düşte görüreın 
Uyanup melül olurem gej 

gör beni aşk neyledi 
Miskin Yunus biçareyem baŞ' 

tan ayağa yareyerıı 

Dost elinden avareyem gel 
gör beni aşk neyledi,, 

fakat şurasını da bilmek la
zımdır ki onun aşık olduğu 

dilber, Vücudumutlaktır. Yu
nus, hiç mecaza tenezzül et
memiştir desek caizdir. 

"Aklı başında olan veresiye 
iş itmez 

Aldanmaz horilere göz ile 
- kaştan geçer ,, 

d!yen Yunus, horilere bile 
tenezzül etmemiştir. 

Yunusu bir halk şairi say .. 
mak hiç bir vakit doğru ola
maz. O, samimi duyg4suntı 
yalnız halk mecazları ile" an· 
. ' 

latnııştır. Onda, evvelce de 
söylediğimiz gibi iskolastik 
ilmin bütfin maımunları var-

: dır. ArJ·zu da ·çok •gözet' kul ... 
lanmıştı . 

=
izhar ettiği hissiyatı teessürde 
bundan ibaret kaldı. · 

Kamran;- bu onlarc-e soğuk 
mevzuu değiştirmiş olmak 
için : 
-Macid bey siz İstanbula ge· 

leli zennedersem üç ay oldıı, 

değil mi ? 
Dedi. Hemen tashih etti11ı. 

-Hayır hanım efendi birkaç 
gün sonra dördüncü ayı biti
yor. 

- Maşallah hiç sıkılmadart 
da dört ay diyorsunuz. İnsaJJ 
bu kadar zaman içinde' bit 
kerecik olsun buralara gel
mez mi. ? 
Soğuk bir tavırla cevaf> 

verdim. 
- Maalesef bütün arzula· 

rıma rağmen bu güne kadat 
gelmek fırsatını bulamadını ~ 
çok mahcubum .. 

Leyla söze karıştı. 
(Deva-ıı1 yann~ 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 

AYDIN 

iyi söz söyliyebilir, 
/allat hatip! 

İzmir ticaret ve zahire borsasında 5-11/11938 tarihleri içinde satıl
mış olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerioin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılınışbr. 

- Baş~arafı 1 inci Sayfada-

var, dedi.. 
Bu adam, hakikaten güzel 

söz söylüyordu. Fakat hatip 
olabilirmiydi ? veya ona hatip 
diyebilirmiydi k? .. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai 

5 125 

Azami 
Buğday 

Arpa 
Bakla 
Kum darı 
Mısır darı 

Nohut 
Susam 
Pamuk 

3675 Çuval 6 625 
3986 
766 
125 
122 

" 
" 
" 
" 

4 375 
4 375 
5 00 
4 25 

4 5625 
4 375 
6 75 
4 25 

Pamuk çekirdeği 
Muhtelif palamut 
Zeytinyağı 
İncir 

3743 
150 

1306 
263 

5796 
20000 

1886 

" 
" 

Ba1ya 
Ton 

Kenta] 
Kilo 

Çuval 

4 00 5 625 
15 00 15 00 
29 00 37 00 
2 40 2 50 

275 00 500 00 
29 50 29 50 
3 00 9 00 

BUGDAY 
Buğday satışları son hafta 

içinde oldukça normal bir şe
kilde devam etmiştir. Dahil
den gelen yeni partiler dola
Yısil'I! piyasada geçen hafta 
üınit edilen terakki hasıl ol
nıamıştır. Fiat vaziyeti aşeğı 

Yukarı bir hafta evvelkinin 
ayni olarak kabul edilmekte
dir. 

ARPA : Arpa işleri bu haf
taki vaziyeti pek az bir zaman 
İçin muhafaza edebildiği tak
dirde fiatların geçen senenin 
bu sıralarındaki seviyeye çıka
cağı ümidi kuvvetlidir. Bugün 
için piyasada iştihalı alıcılar 
\ta.rdır. 

BAKLA: 
Arpa işlerinde plduğu gibi 

bakla işlerinde de son hafta 
içinde bariz bir canlılık mü
Şalıede edilmiştir. 

Ei'de me~cud . stokların· az
lıği karşısında fiatlarda terak
ki kabiliyeti vardır. Bu hafta 
Yuvarl~k ~esapla baki~ fi~tla
tıncla sağlam olarak : y'üzde · · 
Yirmi beş santimlik bir teref
fij kaydedilmiş olup talebin 
teyalisi takdirinde fiatların 
be,ş kuruşa kadar yükselmesi 
kuvvetli bir ihtimal dahilinde
d~.· Piyasa sağlamdır. 

l<UMDARI: 
':'iyasa geçen haftaki vazi

)etini bu haftada muhafaza 
etnıiş-tir •. Mal kalitelerinin muh 
telif bulunması karşısında fi
atıar kaliteye göre tayin edil
ltıektedir. Bununla beraber 
ku.nıdarı fiatları geçen haftaki 
~e\'İyesindedir. denilebilir. 

MlSIRDARI: 
d ~İhracat için muamele olma-

121 söylenmekle beraber ya
ı:>ılan işler geçen seneye nis
~t~e fazladır. Fiat vaziyetin
e lse iki sene arasında göze 

;iltpan bir fevkaladelik yok-
1.J.r. Mısırdan fiatları nevine f Öre 4,25 - 4,5 kuruş arasında 

t ll\tıretli bir istikrar arzetmek
Cdir 
NOHUT: 

il Nohut piyasası ötedenberi 
0ttııel bir şekilde devam ve 

;reyan etmekte olmakla be
aber son hafta içinde kuv-

vetli bir ihracat evin;n nohut 
mübayaasına girişmesi piyasa 
üzerinde müessir olmuş ve 
hararetli muameleler olmağa 

başlamıştır . 
SUSAM: 
Bir iki haftadan beri dur· 

gun giden susam piyasasına 
son hafta içinde biraz kişayiş 
gelmiş ve fiatlar 1,25 santim 
kadar rereffü göstermiş ise de 
piyasada mal olmadığından 
geniş mikyasda iş yapılama

mıştır. 

ÇAVDAR: 
Çavdar piyasası buğday fi. 

yatları esası üzerinden tesbit 
edilmekte olduğundan piyasa
da kayda şayan bir şey yoli
tur. 

PAMUK: 
Pamuk piyasasında son haf

ta içinde geçen haftaya nis
betle fevkaladelik olmamıştır. 
Fiatlar geçen haftaki seviye
~ini bu haftada takip etmiş 
ve bilhassa vadeli işlerde faz
laca hararet görülmüştür. 

İhracat evleri tarafından 
yapılan hazır mübayaatın ek
seı:iyetle ve her ihtimal kar
şışında spekülasyon için ya
pıldığı söylenmektedir. Yerli 
mensucat fabrikaları munta
zaman mubayaalarına devam 
etmektedir. 

Hafta satış fiatı akala için 
'37 yerli mallar için 33 kuruş 
olarak hesaplanmıştır. Piyasa
da tam manasile bir istikrar 
yoktur. Fazlac~ arz karşısında 
firtlarda hemen teaezzül me
yilleri görülmektedir. 

PAMUK ÇEKİRDGİ : 
Çekirdek piyasasında bu 

hafta oldukça hararet görül
müştür. Geçen haftaya nis· 
betle sağlam olarak 0,10 san
tim bir yükselme mevcut ol
duğu gibi kuvvetli ve kümeli 
mallarada alıcı vardır. 

ZEYTiNY AGI : 
(;eçen hafta bazı ihracat 

tacirlerinin mubayaaya başla· 
ması üzerine piyasada görülen 
faaliyete bu hafta tesadüf 
edilmemiş ve borsada da 
ehemmiyetli işler olmamıştır. 
Maamafih geçen haftaya nis· 
betle fiatlarda biraz terakki 

Mecliste dikkat ettim .. Söz
leri bir tekerrürden ibaret.. 
İçine bir çok şık, zarif keli· 
meler katarak, fiilleri ve mef
ulleri yerinde ve isabetle kul
lanarak ahenkli söz söyle
mekle, · hatip olmak arasında 

ne azim fark var .. 
Belki bu adam, binlerce ki

şiye hitap edebilir ve belki 
onların ruhunda fırtınalar u
yandırabilir. 

Fakat bu fırtına, yalancı 

bir yaz fırtınası kadar bile 
ömürlü olur mu aceba ?. Ni
hayet, hatibin sözü bitinceye 
kadar ... 

Ondan sonra, hazır bulu
nanlardan en anlayışlısma 

sorun, bütün bu sözlerden 
onda ne kalmıştır ... 

Hayide mevzular, basma 
kalıp ifadeler içinde işlene 
işlene öyle bir hale geldi ki, 
yalnız tiksinme ve yalnız nef
ret veriyor ... 

Biz hatipten başka şeyler 
bekliyoruz.. Hatip, dinliyenle
rin ruhunda fırtınalar uyan
dırmıyabilir, fakat tortusu ve 
posasile uzun müddet devam 
edeck bir fikir hamulesi ve
recektir. Dinleyici, zaman za
man bu hamuleyi hissedecek, j 

hatırlıyacak, heyecan duya
caktır .. 

İyi .söz söylemek başka, 
haHp olmak, bilhassa halk 
hatibi olm~k başkadır!... 

. ~ÜNCÜ 

Aydın piyasası 
13/1/938 

Zeytinyağı 

Zeytin tanesi fa. tes. 
Pamuk yerli 
Pamuk akala 

28 
3,50 

30 
35 

Pamuk çekirdekli yerli 7 ,50 
Pamuk ,, akala 10 
Kozak 4,50 

4 
31 
36 
8 ' 

11 
5 

mevcuttur. Nitekim geçen haf
ta sıra vadeli mallar 26,5-28 
kuruş arasında iken bu hafta 
hu fiat 29,5 kuruş olarak tes
bit edilmiştir. 

Şurası şayanı kayıttırki ge· 
çen senenin bu haftalarında 

sıra mallar 45-46 kuruş ara· 
sında muamele görmekte iken 
bu sene fiatlar 28-30 kuruş 
arasında tehalüf etmektedir. 

Riyasada bugün için istik
rar yoktur. Kuvvetli işler kar
şısında fiatların iktisap edece
ği vaziyet hakkında kat'i bir 
fikir dermeyan edilemiyecektir. 
iNCİR: 
Geçen hafta fiatları de a

şağı yukarı ayni seviyede bu-

YÜZ 3 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Zafer mahallesinde 143 
ada 3 parsel numaralı ve 153 
metre murabbaı Belediye malı 
arsanın mülkiyeti açlk artır-na 
suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 
etmek üzere 460 K. muvakkat 
teminatlarile birlikte 31111938 
pazartesi günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mü
racaatları iJan olunur. 

(287) 14 19 25 30 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

10111938 günü Aydın daimi 
encümeninde eksiltmesi yapı
lan 979 lira 20 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Nazilli yolunun 
muhtelif kısımlarında kaldırım 
inşaatına talip çıkmadığından 
eksiltme müddeti on gün uza
tılmıştır. 

Şartnama ve keşif evrakı 
parasız olarak nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 
50 kuruştur. İsteklilerin temi
nat mektuplarile ehliyeti fen
niye ve ticaret odası vesika
larını 20111938 perşembe günü 
saat on beşe kadar vilayet 
daimi encümenine vermeleri 
lazımdır. [286J ... 
Aydın Belediye 
Reisliğiuden 

1 Aydın Çine şosesi üşe~in
de eski . Piyan fabrikası cİ\'.a
rında tesis edi\ecek asri me
zarlığın 15 M:ı ·cephe divarı 
inşasına aid açık eksiltme 
müddeti on gün uzatılniışbr. 

2 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere · yazı işlerine, 

Eksiltmeye iştirak için 3870 
kuruşluk teminatlarile birlikte 
24111938 pazartesi günü saat 
15 de Belediye daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

[2881 

lunmuş olmakla beraber hali 
hazır muamelatta nevi üzerin

den fazlaca ısrar edilmekte 
olduğundan müstekar ve de-

vamlı bir piyasanın mevcudi
yeti mevzuubahis olmayıp ma
lın kalitesine göre fiyat tesbit 
edilmektedir. 

Halen hurda mallar müs
tesna .olmak üzere incirlerin 
sair envaı üzerinden piyasa 
yoktur. 

imtiyaz ıahlbi ve Umumi Neşriyat 

Müdilrü : Etem Mendru 

Baaıldıiı ,. er : 

C. H. P. Basımevi 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : ı42 

Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/1/9j8 Cumartesi 
ve Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur. --· Başı:kazananJtülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafatı ay-
nca bir: de kıymetli halı verilecektir. . 
Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve savranlarının iaşe ve ibate 
masrafları da ödenecektir. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule haşlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi Üzerin-
de) kabul eder. 260 

Aydın Sanat okulu Artırma eksilt
me komisyonu başkanlığından 

Okulumuz atölyelerinin 2939 lira 35 kuruşluk 79 kalem 

muhtelif alit ve edevatı açık eksiltme ile satın alınacakbr. 

İsteklilerin lüzumlu belgeleriyle ve 220 lira 45 kuruşluk temi
natı malsendığına yatırdıklarma dair makbuzlariyle birlikte 
17111938 pazartesi günii saat 15 de akalda toplanacak komis
yonda bulunmalan ve eksiltmeye konulan alibn evsaf ve şe
raitini öğrenmek isteyenlerinde tatil günlerinden mada her gün 

okula müracaatlan. [261) 31 5 11 14 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir ömeti olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye karıasında 
Süleyman Sezer, fstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malihnatından başka coğrafi tabii maluma

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
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AYDIN 
• 

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

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 


