
YIL 1 11 Mart 1938 - CUMA SAYI .: 187 

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

Dahiliye vekaleti 
Hususi idareler hakkın

da bir rapor 
hazırladı 

Haber aldığımıza göre, iç 
bakanhk vilayet hususi idare
lerinin teşkilinden bugüne ka
dar geçirdiği tahavvülleri ve 
hususi idarelerin yurd işlerin
de başardığı vazifeleri, yap
bğı yenilikler ile halk hükü
metinden ve demokrasi esa
sından doğan mahalli idare
leri salahiyet ve iktidar ba
kımından mümasil dünya mü
esseseleri derecesine çıkarmak 
için alınması lazımgelen ted
birleri uzun ve etraflı bir şe
kilde izah eden bir rapor ha· 
zırlamışhr. 

Umumi Meclis 
Cumartesi günü son 
toplantısını yapacak 

Vilayet Umumi meclisi dün 
öğleden sonra İlbay Özdemir 
Gündayın başkanlığında top
lanmış ve vilayetin 938 mas-
raf bütçesinin birinci ve ikinci 
kısımlarım müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Bu meyanda şimdiye kadar 
Bozdoğan yol birliği tarafın
dan yapılmasına çalışılan 

Muğla - Bozdoğan yolunun in
şaabda vilayet bütçesi içine 
alınmıştır. 

Umumi meclis ; yarın ve 
Cumartesi günüde toplanarak 
masraf bütçesinin mütebaki 
kısımlarını müzakere ve ka
bulden sonra daimi encümeni 
seçerek tatil edecektir. 

Polisimizin mühim bir muvaffakıyeti 
------------~--~-:-'.-Son defa vuku bulan hırsızlıkların faili 

cürüm üstünde yakalandı _, __________ _ 
Son günlerde çarşıda bir derisi tüccarı Bay Mehmed 

kaç hırsızlık vakası olmuştu. Kuşoğlunun mağazasınıda soy-
Hırsızın izi üzerinde yürüyen mağı) tasarlamış. Gece yarısı 
zabıtamn işini karıştırmamak bu mağazanın arkasındaki 
için bu vakalan yazmamıştık. karpuzluhanı arsasına girerek 
Zabıtamız aldığı tedbirle bu biribiri üzerine üç sandık koy-
amlı hırsızın izi üzerinde yü- muş ve sandıkların üstüne çı-
riirken üç gece evvel cürüm karak mağazanın arka pence-
üzerinde bastırmış. Fakat hır- resının demir parmakhğını 
arz kaçmıfb, hırsız Tirede ya- sökmek üzere ! demir bir çivi 
kalanarak getirilmiş fezlekesi ile tuğlalannı çıkarmağa baş-
yapdarak dün Adliyeye teslim lamış. Kendisini takip eden 
edilmiıtir. Mustafa Bulut yamna yaklaş-

Vakayı tafsilitile yazalım. mış ne yaptığını sormuş, hır-
Son günlerde çarşı içinde -Devaıı:ı 2 inci aayfada -

birbiri ardından bazı hırsııı:
lıldar yapıldı. Nazilli köprü 
başında Tavaslı Bay Osmanın 
dükkinının kilidi kırılarak av 
derileri, Sebzeci Bay Vebbinin 
parmaklığı açılarak üç teneke 
sade yağı, helvacı Bay Hasa
ıun dükkinına arka taraftan 
nıerdivenle girilerek 19 lira 
Parası çalındı. Y aptıklarımn 
hepsinin yanına kaldığım sa
nan hırsız üç gece evvelde 
Gazi bulvarında elbise ve av 

-
1 - Bugün Saat 17 de 

köycülük komitesi toplan
tısı vardır. 

2 :-- Saat 20 de ya}'ID 
şubesi komitesi toplanacak
tır. 

3 - Saat 20 de Fransız
ca dil dersleri devam ede-

, Celili . . -- r. 

Arkadaşımız 
Doktor Fahri Sügür 

iyileşti 
Bundan üç dört ay evvel 

bir köyde hastasını tedaviye 
giderken ehemmiyetli bir ka
za geçiren kıymetli doktor
larımızdan ve gezetemiz tah
rir ailesinden Bay Fahri Sü
gür üç ay süren devamlı bir 
tedaviden sonra iyileşmiş ve 
eskisi gibi muayenehanesinde 
çalışmağa başlamıştır. 

Çocuk bakımı ve çocuk 
hastalıkları hakkında güzel, 
istifadeli yazılarile kendisini 
herkese sevdirmiş olan Fahri 
Sügür epeyce uzun süren bu 
mecburi ayrılıktan sonaa sıh
hi mevzular üzerinde yarım 
bıraktığı musahabelerine tek
rar başlamış bulunmaktadır. 
Bay Fahri Sügürün ük maka
lesini yarın neşredeceğiz. 

Su inşaatının temel 
atma merasimi bir 
haftaya kadar 
yapılacaktır 

Aydın suyunun filitre, Rezeru
var ve Zevelizasyon tesisatının 
temellerinin kazılması bitmek 
üzeredir. Temelatma merasimi
nin on gün sonra yapılacağını 
sevinçle öğrendik. 

dünden itibaren ana boru
larının döşenmesi ameliyesi de 
başlamıştır. 
~ 

Belediyede : 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi avukat Nafiz Karabuda
ğın başkanlığında haftahk 
mutad toplantısını yapmıştır. 

Çinliler 
20 Japon tankını 

imha ettiler 
Şanghay, 10 [A.A.]- Sarı 

nehri geçmeğe muvaffak olan 
yirmi tank ile dokuz yüz as
kerden mürekkep Japon kuv

vetlerini Çinliler bendleri yı
karak bulundukları araziyi su-

ya bastırmak suretile imha 
etmişlerdir. 

Japonlar Çin sula
rındaki tayyarelere 
ateş açacaklar 

Tokyo 10 [ Radyo] - A
miralbk dairesi namına söz 
söylemeğe salahiyetli bir zat; 
Çin tayyarelerinin ecnebi fir
malar ile Japon gemilerine 
taarruz etmekte olduklarından 
bahsederek Japon harp gemi
lerinin bundan sonra Çin su-

lannda tesadüf edecekleri bü
tün tayyarelere ateş açmağa 

mecbur olacaklarını beyan et
miştir. 

Hayattan •e•ler: 
~ - ~ 

Avusturya intihabatı 
ve /ngilterenin 
bir teşebbüsü 

Londra 10 [ Radya] - İa
giltere hükumeti Berliadeki 
sefirini Pazar günü yapılacak 
intihabatta nasyonal sosya
listlerin Avusturya halkı üze- . 
rinde hiç bir tesir icra etme
meleri için Alman hükumeti 
nezdinde teşebbüsatta bulun
mağa memur etmiştir 

V. Ridentrop Lord 
Hali/ aks ile görüştü 

Londra 10 f Radyo J - Al
man hariciye nazın Von Ri
dentrop bugün saat on birde 
hariciye nazırı Halifaks ue 
görüşmüştür. Von Ridentrop 
hariciye nazaretine geldiji 
zaman komonistlerden mürek
kep bir kalabalığın numayişine 
maruz kalmış ve numayişcile
ri polis dağıtmışbr. 

--1--

Miralay Bek 
Napolige gitti 

Roma 10 [Radyo) - Polon
ya hariciye nazın miralay · 
Bekin ziyareti bugün saat 
on iki buçukta hitama er
miştir. 

Miralay Bek Napoliye ha
reket etmiştir. Bir müddet 
orada kalacaktır. 

Fransız kabinesi 
istifa etti 

Paris 10 [Radyo) - Kabine 
istifa etmiı ve Reisi cumhur 
Sosyalist partisi lideri B. Blu-
yeni kabinenin teşkiline me
mur etmiıtir. 

Günahsızım ben 
Şekip Tannerinin 
enfes bir hikayesi 

Yarın başlıyoruz 

Her halde okuyunuz 

Şüphesiz, seve seve okuyoruz! 

U•• ç gün evvelsine gelinceye 
kadar " Akisler,, muhar
ririnin kim olduğunu bil

miyor, bu olgun yazılann baş-
ka bir gazeteden iktibas edil
diğine hükmediyordum .. 
Beş on satır içinde, bize 

bütün bir hadisenin en beliğ 
"Akis ,,lerini veren bu yazıla
rın " Yerli malı " olduğunu, 
hem de senelerce fikir ve 

mesai birliği yaptığımız fazıl 
bir arkadaşa ait bulunduğunu 
öğrendim .. 

( Genca ) remzini kullanan 
bu sayın arkadaş, evvelki gün 
çıkan "Ben de imrendim doğ
rusu! .. ,, başhkh yazısında, be
nim 8 mart tarihli Aydın ga
zetesindeki "Nasıl görmek is
terim,, i ele almış, mevzuunu · 

( DeTaan 3ncl1 aahifsde) ' 
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Hadiaelcr kar1uında: 

Teselli bir 
ihtiyaçtır! 

-···~ Dün gelen Cumhuriyet ga
zetesinin [Duymadıklarimız ve 
bilmediklerimiz ] sütununda 
çok şayanı dikkat bir yazı 
vardıq. 

Müteveffa Gaz kralı Rok
f ellere son günlerini dünyanın 
pek feci ahvalile zehretmemek 
için ahvalı alemi gül, gülistan 
gösteren haberlerle dolu ve bir 
tek nushadan ibarat bir gazete 
basarlar, her sabah asırdide 
milyarderin eline sunarlarmış. 
Zavallı ihtiyarda bu gönül 
açıcı, ferah verici haberleri 
okur tatlı tatlı demgüzar o
lurmuş. 

Rokfellerin ölümünden son
ra neşrine lüzum kalmıyan bu 
gazeteden ilham alan bir A
merikalı; ayni şekilde ve Fa
kat yüz binlerce nüsha bası
lan bir gazete çıkarmağa baş
lamış. 

Bu gazetede günlük hadi
seler hep aksine yazılıyormuş. 
· Mesela : Başka gazeteler

deki koca, koca puntolarla 
yazilan [ Sihlahlanma yanşı 
bütün hararetile devam edi-

yor. ] [ İşsizlerin sayısı gün 
geçtikçe çoğalıyor. J [ İspan-
yada kardeş kavğası bütün 
vahşetile hüküm sürüyor . ) 

[ Japonlarla Çinliler arasında

ki harp şiddetlendi. ) (Barslon 
yeniden bombalandı ] ( Japon 

tayyareleri N ankini bombadı
mao ettiler ] (Sular taştı. 

Şimdiye kadar ölülerin sayısı 
iki yüzü buldu. ]gibi başlıkların 

yerine bu gazete şöyle yazı

yormuş: 

[Silahları bırakma yarışı bü
tün hararetile devam ediyor. 
Bir çok devletler harp gemi
lerini, büyük toplaranı tahrip 
ettiler. ] [ Dünyada tek bir iş
Jriz kalmamışbr. ) [ İspanyada 

umhuriyetcilerle, nasyonalist

ler her gün yeni bir toplantı 

yaparak çok samimi kardaşlık 

lezaliüratında bulunıyorlar. ] 
[ Japonlar; medeniyette geri 

kalmış olan çinli kardeşlerine 
•nasır medeniyeti götürüyor-

lar. Bunun için bir çok feda

karlıklar yapıyorlar. ] [Nasyo· 

nalist İspanyollar Barselonda 

bir kaç Abide daha yaptılar.] 

(Japon tayyareleri Nanki

nin üstünde bir gösteriş uçu
şu yaptılar ve şehre mühim 

miktarda çukulata ve latilo
kum paketleri attılar), (tabiat 
son bir lutüfkarlık da daha 
bulunmuş... Nehrinin suların- f 
dan ayrılan bir kol... ovasını 
.sulamağa başlamıştır.) j 

Polisimizin mühim 
bir muva//akıyeti 

- Baş',arafı 1 inci Sayfada· 

sız çamaşır asıyorum diyerek 
bekçinin başına bir toğla at
mış ve yere atlayarak Bele
diye caddesinel doğru kaçma
ğa başlamış.. Vazifeşinas bek
çi peşini bırakmamış kendisi
ne iltihak eden diğer bekçi
lerle hastaneye kadar takip 
etmişler, burada şerir bağçe
lere dalarak izini kaybetmiş. 

Yakadan haberdar olan 
Emniyet amirliği hırsızı takip 
etmek üzere iki Polisimizi si
vil olarak peşine takmış, po
lisler hırsızın Karapınarda 

yemek yiyerek Tire istikame
tine gittiğini tespit · ederek 
Tireye gitmişler ve aldıkları 
tertibatla hırsızı yakalayarak 
getirmişlerdir.~ 

Hırsız 9 senedir Aydında 
muhtelif lokantalarda kalfalık 
yapan Babkserli Nazmi çe
liktir. 

Bay Osmanın av derilerini 
İzmire götürmüş satmıştır. Za
bıta derilerin satıldığı yeri 
belli etmiş istirdat için teş
ebbüs girişmiştir. Üç teneke 
yağı 30 kuruştan satın alan 
ve getirmek için çuval veren 
üstelik bir şişede rakı ikram 
eden bir bakkaldan yağlar 

istirdat olunmuş sahibine tes
lim edilmiştir. 

Zabıta amir ve memurlara 
dün hırsızı cürüm yerlerine 
getirerek vaka delillerini tes
bit etmişlerdir. 

Bu mühim muvaffakıyetin

den dolayı cumhuriyet polisini 
bir kere daha şükran ve tak· 
dirle anmağı borc sayarız. 

İnsanla alay eder gibi ya
zılar yazan bu gazetenin ne 
garip ki adedi tabı günden 
güne artıyormuş. 

Bunu okuyunca insanın ak
lına gayri ihtiyri mazul kazas
kerin hikayesi geliyor 

Ciazabı şahaneye uğrayarak 

Bağdatta ikamete memur e
dilen bir kazasker mazulüne 

bir akşam İstanbuldan gelen ' 
bir cer softası misafir olmuş. 

Ev sahibi sormuş; 

- İsanbulda ne var ne yok 
bakalım molla ? .. 

Ekmeğini yediği ev sahi
bine hulus çakmak istiyen 

softa, hemen cevap vermiş: 

- Hayırlar efendimiz. Ben
deniz ayrılacağım günlerde 

efvahi nasta zatı fadılaneleri

nin makamı ulyayı meşihata 
getirileceğiniz havadisi dola
şıyordu. 

Bunun yalan olduğunu bil
mekle beraber büyük bir zevk 

duyan mazul kazasker ; 

- Söyle molla, söyle, de· 
miş. Yalan olduğunu bilmekle 

Fut bol ve voleybol tikleri fikistür 
ve programı 

Spor bölgesi voleyol ve fut- günlerde voleybol müsabaka-
bol ajanlıklarından tebliğ edil- ları sabah saat 10 da başlıya-
miştir. cak ve ögleye kadar ~evam 

Bölgemizin 937 - 938 senesi decektir. Öğleden sonra da 
futbol voleybol lik maçları 13 ayni kulüpler arasında futbol 
Mart 938 Pazar sabahından müsabakaları yapılacaktır. 
itibaren başlıyacakbr. 

Bu maçların her iki devre- Llklerin başlıyacağı bu Pa-
sine ait fikstür aşağıya çıka- zar güuü sahada yapılacak 
rılmıştır. Bu fikstiirde yazılı merasmi programı şudur: 

1 - Saat 13 de liklere iştirak edecek olan takımlar şu 
sıra He spor alanında yer almış bulunacaklardır. 

A - Aydınspor 
B - Çine Madranspor 
C - Karapınar gençler birliği 

D - Nazilli Menderesspor 
E - Nazilli Sümerspor 
F - Söke spor 
2 - Saat 13,30 da Halkevi bandosu tarafından istiklal. 

marşı çalınacak ve bayrak selamlanacak. 
3 - Bayrak merasimini müteakip sporcular yukardaki sıra 

ile bir geçit resmi yapacaklardır. 
4 - Geçit resminden sonra futbol maçları fikstür sırası 

ile oynanacaktır . 

937 - 938 futbol liki fikistürü 
Birinci devre 

Klüplerin adı Tarihi Saat Hakem 
İkinci devre 
Tarihi Saat 

Söke - Karapınar 

Çine -Mendrs spor 
13131938 14 Halid Arpaç 8151938 14 

,, ,, 16 Dr. Abdürrahim 
" il 16 

15 Aydın sp. Sümer sp. 20 ,, 14 Erem 
Söke - Mendres sp. ,, ,, 16 Naim Örsmen 

,, 14 
16 

Aydınsp.-Karapınar 27131938 14 
Sümersp.-Mendressp. ,, ,, 16 
Söke - Çine 3141938 14 
Sümer sp.Karpınar 3141938 16 

Söke - Sümer sp. 10141938 14 
Karapınar-Mendres ,, 11 16 

Aydınsp - Söke 17141938 14 
Çine - Karapın'!r ,, ,, 16 

" 
Halid Arpaç 22151938 14 
Zihni Demir ,, ,, 16 

Halid Arpaç 29151938 14 
Zihni Demir ,, 11 16 

Zihni Demir 
Halid Arpaç 

Halid Arpaç 
Er em 

5161938 14 
il " 

16 

12161938 14 
il " 

16 

Aydınsp.-Mendres 24141938 14 Halid Arpaç 10161938 14 
19161938 16 Sümer - Cine ,, ,, 16 Şevki Altuğ 

Aydınsp.Çine 1151938 15 Şevki Altuğ 26.161938 15 
NOT: 

1 - Maçların hepsi Aydın sahasında oynanacaktır. 
2 - Yukarıki fikistür · voleybol likleri için de muteberdir. 

Yaloız bunlar sabah saat onda başlar. 

beraber hoşuma gidiyor. 
Amerikalı Mister Hopkins 

beşeriyetin faciadan, fenalık
tan, buhrandan nekadar bez
gin ve bıkkın olduğunu büyük 
bir Pisikoloğ nüfuzu nazarile 
görmilş ve insanların bu his
lerinden istifade etmenin yo
lunuda bulmuş. 

Hiç şüphe yok ki teselli bir 
ihtiya~tar ve insan yalan, doğ
ru kendisine böyle bir teselli 

sunana karşı gayri ihtiyari bir 
sevgi duyuyor. 

Hem kimbilir; belki birgün 
böyle gazeteler çoğalır, böyle 

yazılar pek çok yazıla yazıla 

tabı beşerdeki doymaz ihtiras 

hislerini söndürür ve topla, 
tüfenkle, kuvvetle istihsal edi
lemiyen umumi sulh tatlı dil, 
güler yüz, yalan havadisle el
de edilmiı olur. 

V. H. 

Yarın Akşam 
verilecek Balo 
Dünkü sayımızda Halkevi 

sosyal yardım şuflesile Aydın 
spor klübünün Halkevi salo
nunda müşterek bir Balo ve
receklerini yazmıştık. 

Her iki teşekkülden mürek
kep bir tertip heyeti dün ak-
şam toplanarak balonun~ cazip 
ve çok eğlenceli olması için 
alınması lazımgelen tedbirleri 
kararlaştırmışlardır. 

Haber aldığımıza göre: Ba
loda pek zengin bir çok mı· 
maralar olacak hatta bir per
delik bir komedi de oynana
cakbr. 

Bir taraftan de zengin bir 
büfe ile yine zengin bir. pi
yank hazırlanmaktadır. Arbk 
yavaş yavaş yaz~ girmemi~ 
dolayısile bu balo, bu seneni.o 
en son balosu olacak demek
tir. 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasında 2/3/38-8/3/38 tarihlerinde satıl

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

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 
Buğday 2260 Çuval 5 437 6 25 
Arpa 1048 ,, 3 875 4 125 
Fasulya 12 ,, 7 875 7 875 
Börülce 14 ,, 10 00 10 00 
Nohut 146 ,, 6 50 6 50 

4 375 4 375 
4 375 4 375 

Burçak 
Çavdar 
Susam 
Pamuk 
Pamuk çekirdeği 
Muhtelif palamut 
Zeytinyağı 

İncir 

BUGDAY: 

86 
111 
583 

1060 
240 
3487 

325380 
1731 

Geçen hafta borsda satıl
mış olan buğdayın 516125 ku
ruş arasında fiatlarla 5803 
çuval olduğu ve geçen sene
nin bu haftasında da 1654 
çuval buğdayın 6,i75 kuruş 
arasında fiatlarla satıldığı o 
zamana aid borsa neşriyatında 
görülmüştür .. 

Buğday piyasası son hafh. 1 
içinde biraz daha durgun geç
miş ve az mikdarda mal satıl
mıştır. Fiatlarda göze çarpan 
liir değişiklik olmamakla be
raber muamelelerin bu minval 
Üzere cereyan halinde durgun 
luğun fiatlar üzerinde aksi 
tesir yapacağı mukakkak gö
r.lilmektedir.' Fabrikacılar şim
dilik mevcud stokları ve p ek 
az mikdarda mübayaa ile ik-

a etmekte olduklarından 
piyasa soğuktur. 

ARPA: 
Son hafta satışı olarak yu

karıya işaretlediğimiz 1048 
çuval arpanın heyeti umumi
yesini beyaz mallar teşkil et
•ekte olup kilosu 3,75-4.125 
kur~ş arasında fiatlarla satıl
mıştır. 

Arpa piyasasında son hafta 
içinde geçen haftaya nisbetle 
ınahsüs bir durgunluk görül
ınüş ve kuvvetli işler olma
nııştır. Bu itibarla fiatlarda 
tenezzül kaydedilmiş ve geçen 
haftanın azami fiab olan 4.625 
kuruşa mukabil bu haftanın 
azami fiatı 4,125 kuruşta kal
tıaıştır. 

Piyasa bugün için hararetli 
olarak kabul edilmektedir. 

FASULYE: 
Piyasa teşkil edecek mik

darda borsada muamele cere
Yen etmemekte ve maddenin 
kuvvetli şartları borsa hari
cinde yapılmamaktadır. 

Piyasa mevcudu azdır. Ka
litesi nazarı dikkate ahnmak 
•nretile fiat tayin edilmekte
dir. 

Sıra mallar ıçın 9.10 kuruş 
-rasında alıcı bulunmaktadır. 

NOHUT: 
İhracat işi yapılmadığından 

J>iyasada sükunet vardır. Yerli 

" 
" .. 15 50 16 00 

Balya 33 00 42 00 
Ton 2 60 2 60 

Kental 250 00 525 00 
Kilo 26 75 35 50 

Çuval 3 50 4 75 

ihtiyaçlar ıçın yapılan mua
melerde fir.t kuvvetli bir is
tikrar göstermektedir. Piyasa 
sağlamdır. 

BURÇAK: 
İşler yerli ihtiyaçları karşı

lamağa matnf olup fiatta kuv
vetli bir istikrar vardır. Alı
cıları zahireci esnafı teşkil 

etmektedir: 
ÇAVDAR : 
Piyasa vaziyeti geçen haf

takinin aynı olarak kabul olu
nabilir. 

SUSAM: 
Son hafta iç.•nde borsada 

satılan susam miktarı yukarı
da işaretlediğim!z gibi 583 
çuvaldan ibaret olup kilosu 
15.5-16 kuruştan muamele 
Geçen hafta 15.75 kuruştan 
J 20 çuval . susam muamelesi 
olmuş ve geçen senenin bu 
haftasında da 874 çuval su
samın 17-17.5 kuruş arasında 
fiatlarla satıldığı anlaşılmıştır. 

Hafta işlerinin mühim kıs
mı yerli ve iliracatçı tüccar 
tarafından hazır ve vadeli 
olarak yapılmış yerli mensu
cat fabrikaları pekaz miktar· 
aa mübayaatta bulunmuştur. 

Muamelatın vadeli kısmı ha
zırından fazladır. Hafta so
nunda borsada kapanış fiyab 
yerli hazır birinci mallar için 
33 kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

Umumi va~iyet noktasından 
piyasaya gevşek nazarile ba
kılmaktadır. 

PAMUK ÇEKİRDEGl: 
Pamuk çekirdeği piyasa

sında geçen ve daha evvelki 
haftalara nisbetle 2.50 kuruş
tan bazı muameleler olmuş 
ise de 2.60 kuruş piyasa fi
yatı olarak kabul edilmiştir. 
Geçen senenin bu haftasında 
1402.5 ton pamuk çekirdeği 
hazır ve vadeli olarak satıl
mışb. Hazır mallar 3-5~3.60 
vadeliler ise kamilen 3.60 ku
ruştan alınıp sablmıştı. Piyasa 
sağlam olup iştihalı alıcı var
dır. 

İNCiR: 
Son haftaya ait satış liste

lerine göre hafta içinde bor-

Şüphesiz, seve seve 
ok11yoruz!. 

(Baştarafı lnci sahifede) 

temiz ve ince bir şaka halesi 
içinde eriterek, küçük, fakat 
itiraf etmek lazımdır ki güzel 
hücumlarda bulunmuş., 

Benim " Aydın,, ı nasıl gör
mek istediğimi, şakanın mü
balağalı ve müsamahaya değer 
hudutsuzluğu dahiJinde anla
tıyor ve " Sodalı su ile gıcır 
gıcır yıkanmış asfalt cadde
lerden, simokinli garsonlardan,, 
bahsediyor ve bütün bunlar 
için [ Allah, hayalinize kuvvet 
ve kudret versin! .. ) diyor .. 

İşin şaka tarafını bırakır
sak: 

Tesisatına başlanan suyun 
geldiğini düşünmek, vantila
törlerin yazın işlemesini, elek-

trik kilovatının ucuzlamasını, 
aşçı dükkanlarının ve lokan-

taların daimi bir kontrola ta
bi olmasını sokakların mezbe-

lelikten çıkmasını istemek, şüp
hesiz ki hayal değildir .. Fakat 
"Akisle!',, muharriri, muvaffak 
kalemi ile bütün bunlardan 
bir şaka mevzuu çıkarabilir 

ve şüphesiz ki, bize, seve seve 
okutabilir .. 

GÜNCÜ 

sada hurda neviden 3.50-4. 75 
kuruş arasında fiatlara 1731 
çuval incir satışı olmuştur. 

Geçen hafta keza borsada 
4.75-9.5 kuruş arasında fiat
larla 185 çuval muhtelif incir 
satılmıştır. Geçen senenin bu 
haftasında ise 100 çuval süz

me incir 11.75 ve 244 çuval 
hurda incirin de 4.325 kuruş
tan satıldığı anlaşılmıştır. 

Borsa neşriyatına göre son 
rekolte senesi başında işbu 

neşriyatımz tarihine kadar 
130080 çuval muhtelif incir 

satılmıştı. 1936 rekoltesınden 
geçen senenin bu tarihine ka
darki satış yekunu ise Bu 
satış miktarından 51000 çuval 
raddesinde noksandır. 
UMUMİ PİYASA VAZİYETİ 

Palamut işleri istisna edil-

diği takdirde başta zahire 
işleri olmak üzere muamelata 

mahsur bir durgunluk olmak
la beraber fiatlarda pek te 

göze çarpan tahavvüller yok
tur. Durgunluk sebepleri baş· 
lıca mevsime atfedilmekfedir. 

N'Mi#i ' MM 
r······· Abone şeraiti .•••.••. 
! Yıllığı her yer için 6 lira. 
: Altı aylığı 3 Jiradır. 
f İdare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basımevi. 
i gazeteye ait yazılar için 
! yazı işleri müdürlüğüne, Han
i ]ar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. 
: ................................................ . 

' ' . 
YÜZ 3 · 

, Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydının Bakla köyünün ge

rizbaşı sarı aşılığı mevkiinde 

iki parçada 580 ağaç zeytinli 
75 dönüm tarla T açoğlu Ha· 
lilin senetsiz malı iken 60 sane 
evvel ölümüle karısı ayşe ve 

evladları Mehmed ve Mustafa 
ve Halil İbrahim ve Sadıka 
bırakarak murislerinin vefa
tını müteakıp bunlarda arala-
rında yaptıkları gayri resmi 
taksimda bu zeytinlikler bun-
lardan Mustafaya isabetle ye
niden tapuya tescilini istemek-

te dir. İlan tarihinden 11 ncı 
günü tapuca bulunan benzeri 
kayıtları tatbiki ve tahkiki 
için keşfine memur gönderile
ceğinden bu yerler hakkında 

ayni bir hak arayanlar varsa 
bu müddet içinde tapuya ve
ya o gün varacak memura 
bildirmeleri ilan olunur. 

[ 376] 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Yavlu köyünün köy civarı 
mevkiinde (doğusu Dereli Ah
met karısı Kalyoncu oğlu 
Mehmet vereseleri batısı Os-
man oğlu Osman vereseleri 
kuzeyi evkaf zeytinliği güneyi 
Arabalı oğlu Mustafa verese-

lerile) çevrili 450 ağaçlı 35 
dönüm zeytinli tarla esasen 
mezkur köyden Mehmet Ali 
oğlu İbrahimin ceddinden kal
ma suretile mülki iken 336 
da ölümile anası Ayşe ve 
karısı Zeliha ve kızı Melek 
ile kızkardeşi Gülsüm ve bun
lardan Ayşenin 337 de öle
rek kız kardeşi Fadime ile 
kendisinden evvel ölen oğlu 
İbrahimin kızı Meleği ve Fa
dimenin de 339 da fevtile bir 
oğlu İbrahimi ve bunlardan 
Gülsümün de 339 da ölümüle 

oğlu Kazımı terkederek bat· 
kaca veresesi bulunmadığı 

karyesinden getirilen ilmüha· 

ber mucibi namlarına yeniden 
tescili istenilmektedir Bu ta

şıtsızın tapuda kaydı bulunma
dıgından hendesi ve hukuki 
vaziyeti ilan tarihinden itiba
ren 11 inci günü mahallinde 

tahkikat yapılacağından bu 
yer üzerinde ayni bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
muayyen müddet içinde tapu 
dairesine veya keşif günü ma
halline varacak memura 567 
fiş sayısile müracat etmeleri 
ilan olunur. 377 

lmtiya:ı aahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Baııldığı yer : 
C. H. P. Ba.sıme•i 
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Aydın vakıflar idaresinden: 
Akarı Vakfı 

17175 mülhak Cihan zede ümmügülsüm 
3129 " [hacıJ mustafa kızı batice 

17127 Mazbut hazine Veysi paşa Mahallesi 
17128 " " " " 

,, 
17131 " " " 

,, " 
11129 ,, ,, 

" " " 17130 ,, 
" " " 

,, 
1177 ,, 

" 
,, ., 

" 
Yukarıda mevki ve miktarları yazıb 8 parça gayri men~ul-

lerin mülkiyetleri satalmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. Iha-

Aydın Daimi Encümeninden: 
21131938 günü saat 15 de Aydın daimi encümeni odasında 

iki bin lira keşif bedelli kuyucak köyünde yapılacak ilk okul 
inşaatı açık eksiltme suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj resim vesair evrak Aydın nafıa 
müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
İsteklilerin teminat mektuplarile ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikasını 21131938 pazartesi günü saat 15 e kadar vi
layet daimi encümenine vermeleri lazımdır. [360J 5 11 15 19 

10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

r·-::~~~;1~::~, . ~ 
1 Birinci ııoıf mütehassıs +] 

• • 1 Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun • 
t Muayenehane: Park kartısında yeni yaptırdığı evinde + 
t. her pn hastalarını sabahtan aktama kadar kabul eder. , .. 
• 130 •• 

•••••••••••••• ~~~~qı~~~ L:iii ....... ..-.ı ......... ~ ........ iılllıiöi~llDıiiiıl ................... ~.~lllilıllllıilıftılliii:I 

~...._.~111'!11111"!.ıll!'.lllll,.__..~~~~~~~~~fll'.!lllllll'.'llllP..'llll'l'!IUl'~P-..... ~ ...... ~ 
~·····..s~ .. ~ ... • .. 41!.ıı.~•'!'•··..,-~,~..:-:.~.ıe.%-•., .. ... 
~ı Taze ve ucuz iliçlan t 
: Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları t! 
1 Yalnız n i Emnigets=~:~nesinde ı1ı 
~ı 1.ta•yon caddesi ' Madran pala. km-ı••• ,.l 
.... "".' ............... ~~sss::;~~:.~e~·:dl 

r
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DOKTOR - OPERA TÖR ~ 

S Medeni Boyer i 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü j 
ı Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 

~ kabul eder. ~ 
- 4 J Muayene s;:~~~;:rı 8 kadar ~ 
1 Akşamlan 3 - 8 368 : 

~~._.•••ılb6'\taaı~ııt»ı1~6ılıdhdlnıdllllbıt1ıııWI 

Mevkii Metre 
Mimar kemaleddin caddesinde 96 
Kocak köyü dibek başında 31 Zeytin 
Kurşunlu han çıkmazında 23 metre 7 5 s. dükkan arsası 

" " 
,. 27 " " 

,, 
,, " ,, 30 " 25 s. 

" " 
" ,, 

" 
32 

" 
52 s. 

" 
., 

" ,, ,, 52 ,. 00 
" " ,, 

" 
,, 47 " 50 s. " " 

leleri 22131938 salı günü saat 10 da yapılacaktır, Taliplerin 
vakıflar idaresine müracaatları. [356] 1 6 11 16 

pııımıııqmıll'1!1Ql1111111!D111"11@11'1l'111,UtJl1tlll,lllflnllllflnllUJmll'11111•111111!11Uj111'1H'1!~ 

~ DOKTOR 4 

S Fuat Bayrakdar 3 
~ Bel •otukluga, Firengi ve Cilt ha.talıkları muteha.aısı 4fi 
~ • Muayenehanesi: el 
.. Çocuk parkı karşısında köşe başında 41 S Muayene saatleri: 
~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 

llllbaıı1ııııuıııııııı1U11Jıınllmı~ıııtıılbıılıılııtmııı:lıılıl!iDıılı6Aı&ııllkı.aı 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
~";11P.::l~l~l~lll'!:Ql1!ij:.'l~lll~ll':j:.1111~tlll~Qıı:'IP;:,ııı~~p~ıı::~~~~~~+'lıı;ı~ 
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[+] BAKTERİYOLOG ~tl 
T ~ 

J:t Doktor Şevket ~rbaş tı 
r+1 Bulaşıcı hastalıklar mutehassısı Pt1 
ft1 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ftj 
ft] muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve l\J' 
~ ~ "ff+IJ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 1+~ 
t.~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t.1 
f+] edilir. Veremliler, en son tedavi Yasıtası olan [+,1 
~•] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [4 
fiL11nıqJll"ll1ill"llJjll .. Q1ll"qlll1"!111111'qllfl"fqf1P'!qll""Qll"1!Qfll''!lllfl"!llfll"IQ~IP'll(lll'~llflll~~Jl"'!lllJ1'~11Jl!d 
~~ıı::lıt~ıı~':ıııı~ıllıı~lllı~ıııı:.:iııı:.:'ııı~dl~dlı:.rdı~dll~dlı:"1111r~rı~..ııı~~.~"=ınıı.~~ı.::.ıı 

:' .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • lh • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden tisaslı • • • i Muayenehane: ft.ydında Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkinıaın : · 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalannı kabul eder. : 
............................................ ~ ......... 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 


