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n alaylarından.. Aydınımızda \ 
bulunan tarihi ve varlığı şanlı 
37 inci alayımızın kahraman ı 
omuzlarına verilen ve arma
ğan edilme bayramı.. işte.. ı 
bunu.. bu bayramı yaşayoruz. 

Ne mutlu bizlere ... 
Şehidlerin kanile.. Aldır yur

dun toprağı. 
Onun için Alolm .. Türkiyenin 

Sancağı. 
Ey benim ve senin .. 
Ve .. Ey yalnız bizim olan 

Sancağımız. 

Ey benim! ve senin!.. 
Ve yalnız Türkü.o.. timsali 

ve ıembolü olan Sancağımız! .. 
Sen.. çok.. pek çok yaşat .. 
Ayler, günler parladıkça .• ay-

yıldızın 

Şanlar saçınn.. kararmasın •. 
Ve .• Ey.. bu ulu ve yüce 

Sancağm sahibi! .. 
Ey şanlı ve sanlı tarihlerin 

yarabcısı .. Asil ve sayın Türk! 
Sende çok yqa! 
Başbuğunla, Cumhuriyetinle, 

ordunla çok.. çok.. pek çok 
yaşa .. 
Aylar, günler parladıkça .• al

sancağın 

Nuarlar saçsın.. kararmasın 

Ey, bugün atlas üzerine iı
lenmiş.. sırmalı ve püsküllü 
çevrelerle süslenmif.. güneş 
yüzlü sancağını omuzuna yük
lenen.. Şehametler yarabcı 
Türk Ordusu! 

Sen de çok, çok, pek çok 
yaşa .. 
Aylar, günler parladıkça.. al 

sancağın 

'Zafer saçsın .. kararmasın. 
Senki .. ey gazenfer asker .. 

ey büyük Tück ordulannın 
37 inci alayı! 
"Bandon önünde •. yürüyen bir 

dağ gibi,, 
"Geçmektesin vekar ve şeha

metle her yerden,, 
"Sancağın.. o, al rengi ile 

ıemşekler gibi,, 
"Saçar dalga dalga zafer •. kah

man omuzlarından.,, 

AYDIN 

Sancak geçerken 

Sen de .. 
Şehametinle .. satvet ve me· 

habetinle .. çok .. pek çok yaşa ... 
Aylar, günler parladıkça .. 

al sancağın 
Sanlar saçsın.. kararmasın .. 

Sen, ey Atatürk! 
Büyük ve kuvvetli işine 

başlarken: 
"Ordularımın omuzundan düş

miyecek, sancağımızdır,, 
"Bin fecri hakikat doğuyor, 

her dağlarımızdan,, 
11 Ay, yıldız .. yalnız bu günlük 

bir süstür .. eminim,, 
"Atide güneşler doğacak .. 

sancağımızdan,, 
Diyen .. 
Ve bugün.. bu güneşleri 

yaratan .. 
Ey Atatürk! 

Ey mucizeler balikı Atatürk! 
Ey ulusmnun umud güneşi.. 
Ey istiklilimin kurtarıcısı!.. 
Ey ordumun kurucusu 
Ey yurdumun koruyucusu 
Ey varlığımın yaratıcısı! .. 
Ey kudretimin kaynağı .. 

Ey Sakarya.. Dumlupınar 
ve tarihin kahramanı .. 

Fy.. Atatiirkl •. 
Sen de.. çok.. çok.. çok •. 

pek çok yaşa. 
11Bizden, senin yarattığın al 

sancağa .. candan sevgi,, 
"Bezden, senin yaşatbğın bu 

sancağa candan hizmet,, 
Ey! aziz yurdl.. 

Ey bu kuvvetli varlıklara .. 
ey bu ıanla tarihlere sahne 
olan; aziz Türkiye!.. 

Sen de .. çok .. çok.. pek çok 
yaşa .. 

Ey .. sen: •. 

Büyük komutanımız ve bil· 
yi.ik başbuğumuz tarafından 
bugilnün şerefini yaratmağa 
memur edilen büyllk askeri •. 

Orgneeral lzzeddin Çalışlar 
Sen de.. pek çok yaşa! .. 
Senin.. haşmetli huzurun-

dan.. Aydınldarın dileği, bu; 
büyük ve aııl taren sırasında 

Aydın illerinden taşan heyecan 
ve duyguların Atatürke ve 
Cumhuriyetine sarsılmaz bağ
lılıkların; olduğu gibi kendi 
yüksek huzurlarına iblağına 
ve iletilmesine delalet buyur
manızdır. 

Ey gök! 
Biz Türkler. biz Aydınlılar 

ve bizim ordumuz bugünkü 
büyük bayramdan, bugünkü 
büyük törenden taşan ve co
şan sana ve enginlerine sığ
mayacak kadar bUyüklükte 
ve genişlikte bulunan heyecan
larımızla ağızbirliği, kalpbirliği 

ve ülkü birliği ederek başımız 
dik, göğsümüz kabarık bütün 
gurumuzla, bütün ooorumuzla 
ve bütün varlığımmızla ey 
gök sana! 

Ey Türklüğün harikalarını; 
ey Türklüğün hesapla ölçulmi
yen asırlarda yaptıklarını; 
takdirlerle, hayranlıklarla, aşk
larla ve heyecanlarla gözliyen 
ve gözetliyen gök; sana! 

Ey hakların, ey faziletlerin 
senbolü ve remzi olan gök sanal 

Gür ve yüksek sesimizle 
deriz ki: 

Korkmaf Sönmez bu şafak
larda yüzen al sancak; 
Sönmezden kürrenin üstünde 
tüten en son ocak ! 

Ondan sonra geçit resmi 
başladı. 

Kahraman alayımız önlerin
de komutanları ve sancakları 
olduğu halde çok muntazam 
bir surette geçtiler. 

Alayı sanat, orta ve ilk 
okullar tak;p etti. 

Resmigeçitten sonra tribün· 
lerden ayrılan Orgeneral İz
zeddin Çalışlar; otomobile bi
necekleri sırada kendilerinin 
etrafını saran Aydınlılara 
hitaben : 

" Aydın kelimesinin tilrk 
hudutları içinde büyük bir 
sevgi ve sempatisi vardır. 
Her duyulduğu yerde insana 
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güzelliği, tazeliği, aydınlığı 
hatırlatır. 

İstiklal harbinde türk şairi 
Mehmed Emin ile Samih Rifat 
İnönüne gelmişlerdi. Mehmed 
Emin orada ( Aydın kızı ) 
adındaki şiirini okudu. Biribi
rinin müradifi olan Aydın ve 
İzmir için döğüşen ordunun 
üzerinde bu şiir çok büyük 
tesir yaptı. Akisleri İnönü 
yaylalarını inletti. 

Sonra benim Aydına karş• 

hususi bir sevgi ve bağhlığıın 
da vanlır. Çünki ben Aydın 
mebusu olarak ikinci millet 
meclisine iştirak ettim. Al
laha ısmarladık. 

Dediler ve otomubille ordu 
evine gittiler. Ordu evinde 
şereflerine verilen öğle ye
meğinde bulundular. 

Orgeneral; yemekten sonra 
refakatlannda maiyetleri er
kanı: olduğu halde garnizonları 
gezmişlerdir. 

- - +--
yağmurun zararları 
Yağmurlardan Menderesin 

taştığını ve ovayı kimilen su
ların kapladığını yazmışbk. 

ilaveten öğrendiğimize na
zaran Menderesin bu taşkını 
dördüncü kilometrede şosayı 
altı yerinden yarmış ve bu 
suretle Aydın-Muğla arasında 
münakalat durmuştur. 
Bundanbaşka Koçarlı ka

mununa bağlı Y eniköy 6nünde 
Kocayah mevkiinde peyan 
kazan ameleler suların ansızın 
hücumu üzerine köye döne
memişler ve canlarını kurtar· 
mak için ağaçlara çıkmışlardır. 

Sayısı 50· 60 ve bir rivaye· 
te görede 150 kadar tahmin 
olunan felaketzedeleri kurtar
mak için çalışılmaktadır. 

Horsunlu - Bürhaniye istas
yonları arasında suların tah
rip ettiği kısım tamir edilmiş 
ve trenler dün sabahtan iti
baren muntazaman seyrüsefe
re başlamışbr. 
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Atatürk dün Bursadan ayrıldılar 
1 

Büyük Şef Mudanyada Parlak Tezahüratla 
Karşılandı ve uğurlandı 

Umu:mi 
Dün ikinci 

meclisimiz 
toplantısını yaptı 

Mudanya 4 [A. A.] - Reisi 1 

Cumhur Atatürk dün saat 15 
de Bursadan müfar~kat ve 
on altıda Mudanyadan Said 
kaptan kumandasındaki Ege 
vapurile İstanbula hareket bu
yurmuşlardır. Atatürkün Bur
sada ikamet buyurdukları Çe
lik palastan Mudanyaya ka
dar bütün güzergah boyunca 
köylüler Ulu Öndere tazimle
rini sunmak için bekliyorlardı. 
Mudanya iskele meydanı res
Dıi istikbal heyetinden maada 
büyük bir halk . kalabalığı ile 
dolmuştu. 

Atatürkün otomobili görü
nünce bütün bu kafile bir al
kış tufanı içinde çalkandı. 
Yaşa Atatürk sesleri afakı 
çınlatıyordu. Saat on altıda 
Ege vapuru alkışlar ve uğur
lar olsun, sağ ol Atatürk ses
leri a-rasında iskeleden ayrıldı. 

Atatürk İstanbula 
avdet ettiler. 

İstanbul 4 [ A. A. ] - Dün 
Ege vapurile Mudanya.dan ha-

reket eden Büyük Şef Ata
türk gece yarısı İstanbula teş· 
rif etmişlerdir. Vapur saat 

24 de Kalamış önünde demir· 
lemiş ve vapura İstanbul valisi 

Muhiddin Üstündağ ile İstan
bul Kumandan vekili giderek 
arzi tazimat etmişlerdir. 

-Vilayet umumi meclisi dün 
İlbayımız Bay Özdemir Gün
dayın başkanhğında ikinci 
toplantısını yapmıştır. 

Eski zapıt okunarak kabul 
edildikten sonra, geçen top-

lantıda vilayetin izahnamesini 
tetkik için kurulan komisyo-
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ı 
nun raporu okunmuştur. Mec
lis, komisyonun raporunu vi
layet makamına takdir ve te
şekkür hislerini izhar ederek 
aynen kabul etmiştir. 

Atatürk heykeline ve şehit 
abide lerine yardım yapılma .. 
sı hakkındaki tezkereler, 938 
bütçesi ve gelen kağıtler 
okunarak encümenlere havale 
olunmuştur. 

Mecliste dü.n okunan evrak
lar arasında iş bölgesi amir
liğinin viliytin içinde İl, İlçe, 
Kamun ve köylerde kurulan 
pazarların ayni güne rastla
tılması hakkındaki tezkeresi 
de vardı. 

Meclis toplantılanna bayram
dan sonra devam edecektir. --..-. 

Zonguldak 
Umumi meclisi açıldı 

Zonguldak 3 [ Radyo ) -
Vilayet genel meclisi valinin 
bir nutkile bugün açılmış ve 
izahname alkışlarla karşılan
mıştır. Meclis salonunda civar 

Şimal kutbundaki istasyonerlerin Japon tayyareleri 
Kanton üzerinde 

köylerden gelen köylüler bu
lunuyordu. Genel meclis üye
lerinden ve halkevi başkanı 

Tahir Karaoğuz köylü kar
deşleri meclis namına selam
ladı. Köylüler vilayet mecli
sinin verdiği kararlan -.e bu 

Vaziyeti vahimleşti. Bir buz kıran gemisi şimale 
hareket emrini aldı 

Moskova 3 [ Radyo] - Tas 
~jansı bildiriyor: 

Şimal deniz yolları idare
sinden bildirildiğine göre ku
tuptaki istasyonun vaziyeti 24 
saat içinde daha vahimleşmiş
tir. Kampın bulunduğu buz 
kitlesi parçalanmakta devam 
etmektedir. Dört kişif cesa .. 
retlerini kaybetmeyerek diğer 
huz parçasanın üzerine atla-

tnışlar ve yiyeeeklerile alitla
nnı ve sekiz aylık mesaileri 
neticesi aldıkları notlan havi 
dosyalarıda almışlardır. Üze-
rinde bulundukları buz parçası 
70 metreden fazla değildir. 
Ufukta göze görünen yerlerde 
tayyare enmeğe müsaid bir 
Yer yoktur. Kamptan ahnan 
son telgrafta : 

Elli metre ~eıiişliğinde bir 
huı parçası üzerindeyiz. Şu 
telgrafı verdiğim ande telsiz 
direiiniıı birisi parçalanan di 
~r bıız parçasınin üzerinde 

kaldı, arkadaşlar onu kurtar 
mağa çalışıyorlar. Denmktedir. 
buz kıran vapuru şimale 

hareket etmek emirni almış 
ve gemiye bir deniz tayyaresi 
yükletilmiştir. 

Moskova 4 (Radyo ) - Şi 
mal istasyonu 74,03 tul şima 
lide ve 30 derece tuli garbide 
bulunmaktadır. Groenland ara 
zisinde fırtına sükfın bulmuş 
tur. Hararet 25 dereceye ka 
dar inmiştir. Hararetin inmesi 
üzerine parçalanan buz kitle 
lerinin donarak tekrar büyük 
kitleler haline gelmesi ümit 
edilmektedir. 

Bir talebe grupu 
Maraşa gidiyor 
Maraş 3 ( Radyo ) - An 

kara Tarih .ve Coğrafya enis 
titilsü talebelerinden 50 kiti 
lik bir gurup on f11batta şeh 
rimize gelerek iki gün kala 
caklar ve tetkikatta buluna 
caklardır. 

Kanton 4 [Radyo) - Japon 
tayyareleri çok yüksekten şe
hir üzerinde uçmuşlarsa da 
bomba atamamışlardır. Tay
yarelere ateş açmışlar ve tay .. 
yareleri avdete mecbur etmiş
lerdi!". 

Bir tashih ve itizar 
Dünkü sayımızda Koçarlıda 

Yeni köy önünde Yalı mevkiin 
de suların basmasından köye 
dönemeyen meyan kökü ame
lesinin sayısı on yerine yüz ve 
15 yerine 150 yazılmışbr. 

Su istilisına maruz kalanlar 
10-15 kişi olup bunlarda gön .. 
derilen sandallarla kurtarıl
mışlardır. Tashih ve itizar 
ederiz. 

kararların yapıldığım valinin 
dilinden dinlediler. Atatürke 
ve büyilklerimize tazim tel
grafları çekilmesi teklifi al
kışlarla kabul edildi. 

Vali köylülere değerli bir söy-
• lev verdi. Çam sakızı çoban 
armağanı diyerek halkerinin 

hazırladığı şeker kutuları da
ğıbldı. Vali, köye döndüğü
nüzde gördüklerinizi köylü 
kardeşlerimize anlabmz ve se
lim götürünüz demiştir. 

köylüler halkevi tarahndan 
ı misafir edimektedir. 

Halkevi başkanlığından : 
Halkevimiz dil, tarih edebiyat şubesilc Ar 

şubesi umumi heyetleri yeni komita heyetlerini 
seçmek üzere bugün saat 19,30 da halkevinde 
toplanacaklardır. 

Bu şubelere yazılı üyelerin teşrifleri rica 
olunur. 
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Söke alayı da 
sancak aldı 

Söke, (Hususi - Gecikmiştir) 
Ordu müfettişlerimizden Or
general lzzeddin Çalışlar dün 
saat 12 de kasabamıza gele
rek istasyonda ilçebay, süvari 
alayı, kumandan ve subayları 
teşekküller erkim memurin 
ve halk tarafından karşılan
dılar. 

Orgenerale, Korgeneralleri
mizden Mustafa Muğlalı, Tüm 
generallerimizden Rüştü Akın 
ve Nuri Y amut refakat etmek
te idiler. 

Sayın generaller doğruca 

cumhuriyet alanına giderek, 
Alanda toplanan kahraman 
süvari alayımızı, okulları tef
tiş ve alanı dolduran bütün 
Söke ve köylü halkım selam
ladılar. 

Bundan sonra sancak bölü
gü merasimle sancağı alaya 
getirdi. Orgeneral veciz bir 
nutukla sancağı Cumhurreisi
miz Kamal Atatürk adına 
alay kGmutanına teslim ettiler. 
Alay komutanımız, alaym her 

ne bahasına olursa olsun ka
nının son damlasını akıtarak 
muhafaza ve onu daima şan 
ve şerefle zaferlere ulaştıra

cağına and içti, alay da ko
mutanile beraber and içti. 

Bundan sonra bir okul ta
lebesi sancak şiirini okudu. 
Öğretmen Dündar bir söylev 

verdi. Asker ve me_ktepliler 
geçit resmi yaptılar. Törene 

' son verildi. 

Törenden sonra Belediye 
tarafından komutanlar şere

fine elli kişilik bir ziyafet 
verildi. 

Sayın konuklar Nazilli oto
rayile Aydına hareket ettiler 
.ve yine coşkun tezahüratla 
uğurlandılar. 

~yclının tefrikcuı: 152 

Bir hafta zarfında 
Yakalanan kaçak eşya 

Ankara 4 ( Radyo ) - Gc 
çen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza teşkilab tarafından 
56 kaçakçı ve 959 kilo güm 
rük kaçağı eşya ile 4 kilo 
uyuşturucu madde ve 11 def 
ter siğara kağıdile 12 kaçak 
çı hayvanı yakalanmıştır. 

Türkiye - lsviçre 
ticaret anlaşması 
konuşulmağa 
başlandı 

Ankara 4 [A.A.] - İsviçre 
ile hükumetimiz arasında yeni 
ticaret anlaşması müzakerele
rine dün şehrimizde başlan
mıştır. Bu ~nlaşmaya ait ta
lep ve temennileri olup henüz 
İktisat V ckiletine bildirmemiş 
olan ticaret odaları ve tücca-
rımızın dileklerini süratle An
karada türkofise göndermeleri 
lazimdır. 

Klering hesapları 
Ankara 4 [A. A.J - Tür

kiye merkez bankasında mev
cut klerninğ hesaplarında ala-
caklı olan memleketlere mal 
ihraç eden tacirlerin bu ihra
cata ait ecnebi parası üzerin
den tanzim olunmuş vesaiki 
banka kanalile ibraz etmeleri 
halinde bunların Türkiye Cum
huriyet Merkez bankası tara
fından günün fiab üzerinden 
sabn alınması takarrür etmiştir. 

Denizaltı gemileri 
batırılacak 

Paris 4 ( A.A. ) - Fransa 
hükumeti, İngiliz amirallık da
iresile mutabık kalarak anlaş 
ma mucibince Akdenizde kon 
trol vazifesini gören Fransız 

gemilerine İspanyol suları ha
ricinde göreceği her hangi 
bir denizaltı gemisini takip 
etmek ve ha tırmak emrini 

ı verm1ştir. 

• 
Baht işi ---- -

Roman 
Doktorun nasihatlarını tut

tuk. Yap ! dediklerini yaptık. 
Fakat baş dönmeleri seyrel
mekle beraber geçmedi. 

Zeynebin sıhhi vaziyetinin 
bozulması bizi şaşırttı. Niha
yet annesinin ısrarlarile tek-
rar Şişliye taşınmağa mecbur 
olduk. 

Kanunuevvelin 29 uncu sa
bahı Zeynep; üç gün devam 
eden medit bir iztırabtan son
ra dünyaya bir kız getirdi. 

Artık baba !dim. 
Babalık zevkini ve gururu

nu ta içimden duyuyordum. 
Fakat karabaht; bana ha

zırladığı son ve öldürücü dar
beyi vurmak için bu en mesut 
zamanımı seçmişti. 

Yazan: V. H. 
Zaten bütün hayatım müd

detince hep böyle olmuştu. 
İriştiğim bir saadetin sevin

cine doymadan muhakkak ye
ni bir felaketin acısını tadı
yorum. 

Çok zorlukla vazıhaml ede
bilmiş olan Zeynep bunca . yıl
lar hasretini çektiği anneliği
nin on yedinci günü daha 
hala sebebini idrak edemedi
ğim bir hastalıkla humma nö
betleri içinde öldü.il 

Son üç sene içinde tattığım 
acılardan bu dördüncüsü; be
ni artık bir çılgına çevirmişti. 

Hayatın zevkını kaybetmiş
tim. 
Yaşamak! bu ; neye yara-

Vilayet Hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 

3 -
2 Söke 

KUŞADASI YOLU : 
8 + 000 ; kilometredir. Bu 

yolun 0+ 000-217 kilomet
releri arasında 2625 lira 42 
kuruş keşif bedelli şosa tami
ratı esassiyesi ikmal edilmiş

tir. Bundan başka bozuk olan 
kısımlar emaneten tamir edil
miştir. Sarfiyat yekünu 3033 
lira 40 kuruştur. 

3 - Söke 
ORTAKLAR YOLU 
21 + 500 kilometredir. Bu 

yolda tamiratı mütemadiye ile 
bozuk kısımlar tamir edilmiş
tir. Sarfiyat yekunu 326 lira 
80 kuruştur. 

4 - Aydın 
ÇİNE - MUGLA YOLU : 
75 + 000 kilometredir. 982 

lira 81 kuruş keşif bedelli 
Çine Menderes köprüsü ema
neten tamir edilmiştir. 

Bu Yolun 28+ 000-33+ 000 
arasında 617 lira 76 kuruşluk 
kaldırım için taş ve kum ve 
14+ 820- 40+ 000 arasında 
711 lira 75 kuruş keşifli yol 
emaneten tamir edilmiştir. Ve 
6 + 958- 61 + 195 te 1370 
lira 35 uruş keşif bedelli isti
nat ve hafriyat yapılmıştır. Bu 

yolun 28+ 730-33+975arasında 

11231 lira 93 kuruş keşif be
bedelli 14 adet betonarme 
menfez inşaatı ihale edilerek 
ikmal edilmiştir. 

405 lira 70 kuruş keşif be
delli Çaltı köprüsü emaneten 
tamir edilmiştir. Bundan baş
ka 30+ 000 - 40+ 000 ara
sında 300 liralık yol tamiratı 
yapılmıştır. 

Bu yolun 33+ 522-39+ 842 
kilometreler arasında 22814 
lira 32 kuruş keşif bedelli 

yacaktı artık ? 
Kollarımda bir çocukla; on

dan bana yadigar kalan temiz, · 
saf aşkımızın biricik mahsulü 
ile dünyada işte yapa yalnız 
kalmıştım. 

Zeynebi soğuk kucağına 
tevdi ettiğim mezardan dön-

düğüm günün akşamı; bir tit
reme, bir üşüme ile yatağa 

yattım. 

Günlerce kendimi bilmeksi
zin beyhuş yatmışım. 

Zavallı kayın validem; ken
dinide ta can evinden vuran 

bu felaketini unutmuş, acısını 
ıçıne sindirmiş benimle ve 
torunu ile uğraşmış .. 

Ah kara günlerim, ah ... 
Hastalığım uzun sürdü. Ö

lümden kurtuluşum kayın va
ı 

lidemin gayreti, ihtimamı sa-
yesinde olmuştu. 

Cençliğimin bütün kudretile 

şosa tamiratı esasiyesi müte
ahhide ihale edilmiş devam 
etmektedir. -
Aydın - Muğla yolunun Da

!ama varyanb kısmına 8191 
lira keşif bedelli kaldırım in
şaatı emaneten yapılmasına 

karar verilmiş ve baraj dolayı
sile 988 lira 92 kuruşluk iş 
yapılabilmiştir. 

Bundan başka 27 + 000-
33 + 000 arasında 528 lira ke
şif bedelli yol ıslahı ve imla 
emaneten yapılmıştır. 29 ; 134 
-32 + 591 arasında 354 lira 
keşif bedelli kaldırım emane
ten yapılmıştır. 936 yılı iş 

proğramına göre bu yolda 
1038 mükellef amele çalıştı· 
rılarak 395 M3. kuru duvar 1 

2551 M3. kaya hafriyatı, 4624 

M3 toprak hafriyatı, 7159 M3. 
imla vücuda getirilmiştir. Sar 
fiyat yekunu nakdi 25722 lira 
87 kuruş, bedeni 6228 liradır. 

5 - .Nazilli 
BOZDAGAN YOLU : 
28 +- 500 kilometredir. Bu 

yolun 5 + 943 te betonarme 

menfez ve 4 371-6 185 ara
sında 6401 lira 86 kuruş ke
şif bedelli şosa esaslı tamira
b müteahhide ihale edilerek 
bitirilmiştir. 20 750 de 1401 
lira 28 kuruş keşif bedelli 
betonarme menfez inşaatı ik
mal edilmiştir. 

Bundanbaşka 1 500-3 t- 500 
arasında 392 lira keşif bedelli 
y<>l emaneten tamir edilmiştir. 

936 yılı iş proğramına göre 
1242 mükellef amele çalıştm

larak 23400 M3. toprak, 11784 
M3. hafir, 2144 M3. imla, 
56160 M3. tanzim ve tesviye 
8 M3. taş kırma yapılmıştır. 

- Devamı var -

sevdiğim ve hayatımın yegane 
aşkı olan bu kadını böyle biç 
ummadığım bir zamanda kay
bedişim beni müdhiş bir yese 
düşürdü. 

Hayatın benim için artık 

bir manası kalmamıştı. 
Herkese, küskündüm. Bütün 

dünyaya düşmandım. İlkza
manlar; bu felaketten kızımı; 

f elekzede varlığımın biricik 
eseri olan o biçare yavrucğu 

mesul tuttum. 
Onu tamamen büyük anne

sinin ihtimamına terkettim ve 
günlerce odamdan çıkmadım. 

Bu tarzı hayatım tabiidirki 
sıhhatımı tamamen tahrip et
tiği kadar evdekileride tazip 
ediyordu . . 

Baldızım, kaynanam ve hiz
metcile._r bana söz söylemekten 
çekiniyorlardı. Bunu onların 
hallerinden seziyordum. 

(DeYa-uı yano) 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
izmir ticaret ve zahire borsasında 26/1/38-112/38 tarihlerinde satıl
nııt olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinıi Mikdarı Kabı Asgai Aıami 

5 6 125 Buğday 2499 Çuval 
Arpa 1263 
Bakla 290 
Kumdan 6 
Nohut 282 
Çavdar 191 
Suaam 1154 
Pamuk 2562 
Pamuk çekirdeği 120 
Muhtelif palamut 2097 
Zeytinyağı 240100 
incir 451 

BUGDAY: 
Haftclhk buğday piyasası 

bir hafta evvelkine nisbetle 
biraz daha gevşek geçmiş, a
lıcılar nıal mübayaası husu
sunda nazlı hareket etmişler 
ve müsait fiatlar vermemiş

lerdir. Un fabrikatörlerinin bu 
gün için depo mevcutlarını 

sarfetmekte oldukları· öğrenil 

miştir. 

ARPA: 
Arpa ihracatçılarının şu sı 

ralarda piyasada görülmemesi 
işler üzerinde miiessir olmakta 
ve kuvvetli muameleler ol

mamaktadır. Bu halin istihlak 
piyasaları fiatlarıoın bu gün 

için angajmana girilmesine mü 
sait olmadığından ileri geldiği 

anlaşılmaktadır. Maamafih 
stokları günden güne azalmak
ta olduğundan arpa fiatları
riın bugünkü vaziyetinden pek 

çok bir şey kaybetmiyeceği 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Ve fiatlara halen müstakar 
nazariyle bakılmaktadır. 

BAKLA: 
Bakla stokları azalmış ol

ınakla beraber şu sıralarda 

piyasada ihracat için bakla 
Üzerine iş olmamakta ve mua
tneleler yerli ihtiyaçlar için 
Yapılmaktadır. 

ı lstokların azlığı fiatlann 
kuvvetli bir istikrar gösterme
sine amil olmaktadır. Piyasa 
sağlamdır. 

KUMDARI: 
Muamelelerde ehemmiyeti haiz 
bir fevkaladelik yoktur. Kuv
-.etli alıcılar tarafından kümeli 

llıübayaat yapılmamaktadır.İşle
re perakende gözüyle bakılı
Yor. Malın nevine göre fiat 
takdir edilmekt<:dir. 

SUSAM: 
Susam piyasasında geçen 

haftaya nisbetle son hafta 
içinde yazılmağa değer birşey 
Yoktr. ihracat için şimdilik 
Qıal mübayya edilmemekte 
olup hafta satışı aşağı yukarı 
helvacılara yapılmıştır. 

Fiatlara sağlam nazarile ba
kılmadığından şimdilik dahiJ
~e~ faza miktarda mal geti
rılınemektedir. 

il 3 9375 4 125 

" 
4 00 4 75 

,, 7 75 7 75 

" 5 50 5 75 
,, 4 75 4 875 
,, 15 75 16 00 

Balya 25 00 42 00 
Ton 2 40 2 50 

Kental 250 00 525 00 
Kilo 27 50 31 50 

Çuval 4 00 9 25 
PAMUK: 
Son hafta içinde pamuk 

piyasasında geçen haftalara 
nisbetle mahsas bir faaliyet 
görülmekle beraber fiatlarda 
da bir tereffü meyli müşahe
de olunmuş, ancak meyil hafta 
sonuna kadar inkişaf etme
miştir. İbracat evlerinin mü
bayaata başlaması derhal pi
yasa üçerinde fmüessir olmuş
tur. Geçen hafta satılan 1334 
balya pamuktan üçte ikisi 
nisbetini ihracatçıların müba
yaa, bu mübayaanın yarısı ih
racat firmaları tarafından ya
pılmıştır. Bu meyanda spekü
lasyon için mühim . miktarlarda 
mübayaat yapılmakta olduğu 

da söylenmektedir. Bugün 
için piyasada t'!reffü ihtimali 
olmasa bile fiatlerin ihracat
çılar tarafından mübayaata 
devam edildiği takdirde bu
günkü seviyesinde kalacağı 
kanaati vardır. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ: 
Piyasa geçen ve daha ev

velki haftalardaki vaziyetini 

bu haftada muhafaza etmiştir. 

İhracat firmaları tarafından 
çekirdeğe rağbet gösterilmek-

tedir. Piyasa müstekardır. 

PALAMUT: 

Palamudun esas nevilerinde 

ve aynı kalitede bulunan mal

larda fiatların geçen hafta 

fiatları seviyesinde bulunduğu 

ve piyasada bir fevkladelik 

olmadığı anlaşılmışbr. Bu. va

ziyet geçen seneki bu hafta

kinin aşağı yukarı aynı olarak 

kabul edilmekle beraber bu 

sene rekoltesinin azlığı karşı

sında fiatların daha müsait 
lazımgeleceği kanaati izhar 

edilmektedir. Palamut ihraca

tile meşgul ticarethanelerle 

beraber yerli fabrikalar da 

mübayaatta bulunmaktadır. 

İhracatın daha müsaid bir şe
kilde icrası imkanlarının hu

sulü takdirinde muamelelerin 

genişleyeceği ve bu yüzden 

fiatların da biraz daha tereffü 
göstereceği ümidi izhar edili
yor. 

937 - 938 Bölge futbol ve voleybol birincilik müsabakaları 
13 Martta başlayacaktir. Geçenlerde toplanan bölge lik heyeti 
tarafmdan tanzim edilen · fikstör şöyledir! 

Kulübler Hakem Tarihi Saat 

Söke - Karapınar Halid Arpaç 13131938 14 
Mendresspor - Çine Dr. Abdurrahim 13/31938 16 
Sümerspor - Aydın Erem 20131938 14 
Mendrcsspor - Söke Naim Örsmen ,, ,, 16 
Karapınar - Aydın Halid Arpaç 27131938 14 
Mendresspor - Sümer Zihni ,, ,, 16 
Söke - Çine Halid Arpaç 3141938 14 
Sümersspor - K. pınar Zihni ,, ,, 16 
Söke - Sümerspor Zihni 10141938 14 
Mandresspor-K.pınar Halid Arpaç ,, ,, 16 
Söke - Aydın Halid Arpaç 17141938 14 
Karapınar - Çine Erem ,, ,, 16 
Mendresspor Aydın Halid Arpaç 24141938 14 
Sümerspor - Çine Şevki ,, ,, 16 
Çine Aydm Şevki 1151938 15 

Bu senetbölgemize bağlı klüplerden altısı da liklere giriyor. 
Fikstüre nazaren çok heyecanlı maçlar seyredceğimizi umabiliriz. 
Bu maçların hepsi Aydın alanında yapılacaktır. Birinci devre 
biter bitmez ayni sıra tertibile ikinci devre başlayacak ve 
likler haziranın 26 sında bitecektir. 

Karacasuda vergi
n(n çoğaltılmasını 

isteyen de var 
Karacasu [ Hususi ] - İlçe

mizde arazi yazımı bitmek ü
zeredir. Halkın çoğu tahmin 
olunan kıymetin çokluğundan 

babsile itiraz ediyor. Yalnız 

Işıklar köylü Hüseyin Kaya, 
bir hektar mikdar ve yüz lira
değerinde olan arazisinin az 
olarak altmış ar mikdar ve 
altmış lira kıymetinde yazılmış 
olduğundan bahsile mikdar ve 
kıymetin artırılmasını istedi . 

ZEYTİNY AGI : 
Bu günkü ·vaziyete nazaran 

fazlaca bir talep karşısında 
fiatların terakki edeceği ka
naatı vardır. Şimdilik piyasa
da az çok bir canlılık ve fa
aliyet vardır. 

Son dakikada borsada bir 
firmanın alivre olarak külli-

yetli mikdarda zeytinyağı mü

baya«'- eylediği haber alınmış 

ise de son borsa bülteninde 
buna dair bir işaret göriUme~ 
miştir. 

İNCİR: 
Bugün için incir piyasasında 

gevşeklik ve durgunluk var

dır Bu hal mevsime atfedil

mektedir. Şayanı kayt fevka

ladelik yoktur. 1937 incir 

mahsulünden gerek incir ve 

gerek hllrda nevilerden bil

hassa istihsal mıntakalarında 

ehemmiyetli stokların mevcu

diyetinden bahsedilmektedir. 

UMUMi PİYASA DURUMU: 
Pamuk işlerinden mada hiç 

bir ticaret maddesi üzerinde 
kuvvetli ve hararetli işler ol-

madığı ve bilhassa durgunluk 
olduğu anlaşılmıştır. Başkaca 
kayda .... şayan birşey yoktur . .. 

Ağır ceza mahkemesind: 

20 Sene ağır hapse 
Mahkum oldu 

Çinenin Bedirler köyünden 
Savran oğlu Ahmed bundan 
evvel Bahçe arası köyünden 
Osman isminde birisini yolda 
pusu kararak öldürmüştü. Dün 
ağır ceza makemesinde yapı
lan son duruşma sonunda su
çu sabit görülerek 20 sene 
ağır hapis cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Bir sene on ay dört 
gün ağır hapis 

Karacasuyun Çiftlik köyü 
muhtarı Muharrem köy pa
rasından 13 lira 87 kuruş ih
tilasen ve 390 kuruş da adi
yen zimmitine geçirmiş olduğu 

1 son yapılan duruşmasında sa
bit görülmüş ve bir sene on 
ay ağır hapis cezasile mah
kumiyetine karar verilmiştir. 

Japon ordusunun 
zayiatı , 

Tokyo 4 ( A.A. ) - Har
biye nazırı mebusan meclisin
de Çin - Japon ihtilafının ba
şındanberi Japon ordusunun 
zabit ve asker olarak asgari 
yirmi bin ölü verdiğini söyle
miştir. -·--ispanya sularında 
Bir lngiliz gemisi 
daha batırıldı 
Barslona 4 ( Radyo ) - İngi 
liz bandırah Ertira vapuru 
Barslonamn altı mil açığında 
bu sabah 6,45 te bir deniz 
tayyaresi tarafından bomba 

ile batırılmıştır. 25 kişiden 
mürekkep mürettebatı sahil 

karakol gemisi ile bir balık 

çı gemisi tarafından kurtan 
larak Barslona getirilmiştir. 

I 


