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Bugün de tütün 
-···- O. Becerik 

Tünün fidelerinin ekim mev
s;miodeyiz.. Yakında dikim 

ba.şlıyacak.. Geçen yıl tütlin 
ekilD •e iltihsalinin en yük
sek yılı idi. Buna rağmen hü
kflmetio aldığı tedbirler İnhi
sarlar idaresinin yerinde ve 
cidden takdire değer faaliyeti 
rekoltenin tamamen sablma· 
sını temin etti .. Dandan cesa· 
ret alınarak bu sene daha 
çok ekiş hazırlığı başladığını 
duyuyoı ve görüyoruz. 
Bmıdan memnun olmak li

zım gelmez mi ? 
Hayıı- !.. 
Gerçi bizim ziraat siyaseti

miz ( bol ve ucuz istihsal] 
prensibine dayanırsa da, bu 
tütün için varid olamaz. Çün
kü tütün ekim istihsalinde 
daima dikkata almamız lazım 
gelen mühim nokta şudur. 

Türk tütüncülüğünün key

fi yetini mulıafaza etmek .. 
Türk tütününü keyfiyet ba

kımmdan yükseltmek, kıymet
lendirmek.. 

Türk tütününün, türk tü

tüncülüğünün asırlık şöhretini 

muhafaza etmek, balyenin ve· 
receğini, kilodan kazanmak. 

Eıe bölgesinin 937 tütün 
rekoltesi 40 milyonu geçmiş-

tir. Halbuki bölgenin normal 
istihsali 20 - 25 milyonu geç
ınezdi ve o yıllar türk tütün
<:üsü, bu yıl elde edilen iki 
misli istihsalden fazla fay
dalanırdı .. 

İlimizin beş yıllık istihsalini 
ele alalım : 

Halketıi lıöfUi.: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de köycü

lük komi•esi toplanacakbr. 
2 - Saat 20 de kitapsa

ray şubesi komite toplantısı 
Vardır. 

3 - Saat 20 de Fran
sızca dil dersi devam ede
cektir. 

4 - Halkevimiz dil ta
rih ve edebiyat şubesi ~enç
ler arasında 'bir hikaye mü
sabakası açmıştır. 

S - Nisanın 17 inci pa
zar günü Sultanhisannda 

_ portakal bayramı vardır. 

•• 
Paris Universitesinde 

Partide: 

C. ttP. İlyon kurulu dün 
İlbay ve parti başkanımız sa
yın Özdemirin başkanlığında 
mutat toplantunm yaplDJfbr. Türk Asanatikasına aid mühim 

bir konferans -···-Bu hafta yapılacak 
maclar --------Paris 24 [ Radyo ] - A

nadolu ajansı hususi muha
biri bildiriyor. 

Paris Üniversitesi Türk 
Argeoloji kürsüsünde fransız 

asanatika araştırma komitesi 
başkanı B. Delaparte tarafın
dan bir konferans verilmiştir. 

Projeksiyon ilede tevsik 
edil en Malatya kazılarına 
ait olan bu konferansın Ars
lan saray kapı ve civan Ka-

İspanyada 
Franko taarruzu devam 

ediyor 
Londra 24 [ A. A. ] -

İspanyada Franko kuvvetle
rinin taarruzları bütün şidde
tile devam etmektedir. 

İspanyanın Londra elçisi bu 
taarruzlara İtalyan ve Alınan 
gönülllilerininde iştirak ettik
leri hakkında İngiltere hari
ciye nezaretine müsbet malu
mat Yermiştir. 

-t- -
" Çekoslovakgada 

Hava Manevralar.ı 
Prağ 24 [ A . A. ] - Dün 

memleketin muhtelif yerlerin
de bava hücumlarına karşı 
müdafaa manevralan yapıl
mıştır. 

-~-+--

/ ngiliz tabası 
olanlar Barsilondan 
çekiliyorlar 

Barsilon 24 [A. A.] - Ta
arruzların tevali etmesi dola
yısile çok tehlikeli bir hal 
alan Barsilondaki İngiliz ta
basını almak üzere bir İngi· 
liz harp gemisi Barsiloana 
gelmiştir. _._._ 
Amerika ordusunun 
Tensiki için bir 
Milyar dolar 
Tahsisat istendi 
Vaşington 24 [ Radyo ] -

Amerikan ordusu erkanı har
biyei umumiye reisi ordunun 
tensiki ve umumi seferberlik 
planının bir milyon kişiye ib
lağı için bir milyar dolara 
ihtiyaç olduğunu söylemiştir. 

1 ya kazılarile karşılaştırılmış
tır. 

Konferanıcı bu sahanın es
ki eserler tarafından zengin
liğini işaret ederek kazılara 
devam edildiği takdirde daha 
eski eserlerin meydana çıka
cağını söylemiş ve Türkiye 
hükumetinin en büyük me
murlarından en küçüklerine 
kadar yorulmaz bir gayretle 
çahştıklarını beyan etmiştir. 

lngiltere harpten 
çekiniyor 

Londra 24 [A. A.] - lngi
liz müstemlekit nazırı bir 
nutkunda; 

Hiç bir İngiliz . hükiimeti 
mecbur olmadıkça Ingiltereyi 
harbe sürüklemiyecektir. De
miştir. 

Almanya, Macaristan 
hudutlanoa 
riayet edecektir 

Peıte 24 [Radyo] - Bay 
Dekanya hariciye encümenin· 
de beyanatta bulunarak; Ma-
caristanla Almanya arasın
da eıash meselelerinde ihtilaf 

Fikiatüre nazaran bu hafta 
Aydın sahasında Aydınspor 
takımı ile Karapınar gençler 
birliği ve Sümersporla, Mend
resıpor takamı karplaşacak
lardır. 

Bu maçlardan Aydın Kara
pınar maçı saat 14 te bafb
yacak olup hakemi Halit Ar
paçtır. 

Haftanın en heyecaiılı ve 
üstüne en ç.ok alaka çeken 
maçı Sümer sporla, Mendres 
spor talômlan arasındaki 
maçtır. 

Nazillinin ve bölgemizin bu 
çok kuvvetli iki takımımn 
yapacakları maçın neticesi 
hakkında şimdiden bir şey 
söylemek Ye hüküm vermek 
doğru olamaz 

Her iki takım arasındada 
Şans en büyük rolü oynaya
caktır. 

yoktur. Almanya; İtalya, Yu
goılavya Macar hudutlarına 
riayet edecektir. 

Netice olarak küçük itilif .. 
la olan münasebetlerimiz nor
mal vaziyette devam edecektir. 
Demiştir. 

Halkevi Başkanlığından : 
Dil, tarih ve edebiyat şubesi tarafından bir 

hikaye müsabakası tertip olunmuştur 
Müsabaka Müddeti 20 nisan 938 de bitecek ondan sonra 

gelecek hikayeler müsabakaya idhal olunmıyacakbr. 
Müsabaka şartları : 
1 - Mevzu Milli olacak. 
2 - Büyük kıta iki kağıdın yalnız birer tarafından fazla 

yazılmıyacak. 

3 - Hikayeler (Halkevi: Dil, tarih ve Edebiyat şubesi 
başkanlığına ) gönderilecek. 

4 - Birinci, ikinci ve üçüncüye mükafatlar verilecektir. 

Hayattan ae•ler: 
~.,,,. ,_.__ 

"Dinleme,, bilgisi 

Halkevinde, haftada bir ve
rilen konferanslar ve bu 
konferanslar münasebetile 

proğrama ilave olunan konser, 
muhitte büyük bir alaka uyan
dırmııtır. Halk, konferans ge· 
celerini sabırsızlıkla bekle
mektedir. 

Kıymetli doktorların ve il
gili zevatın verdiği bu kon
feranslar, bir enıek mahsulü 

ve bir tetebbu neticesidir. Bu 
vazifeyi kabul eden münevver, 
zamanının bir kısmtnı bu işe 
hasretmekte, konferans ha
zırlamaktadır. O halde, ona 
ve zamanın<' hürmet etmek, 
dinleyiciye düşen en tabii bir 

'f d' ' vazı e ır. 

Fakat nedense , bazıları , 
hali " dinleme ,, karakterini 

·De-wamı 2 iad sayfada • 
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Fwa 

Okumağa dair 
Uzviyetimizin daima bu iki 

uzvu acıkacak ve bizden gıda 
isteyecektir: Mide ve Dimağ. 

Bir farklaki birisi açlığını 
her gün ve daima tokmaklar
casına hissettirecek hatta bizi 
çok Kere varlığında, darlığın 
da içinde olsak doymak bil
mez iştihası ile bizar ede
cektir. 

Öbürü ise birinciden daha 
büyük açlığına rağmen ayni 
zamanda kendine mahsus ka
naatkarlığı sayesinde sanki 
kendi yağı ile kendisi ka vru
lacak Ye biz vermezsek o 
bizden bir şey istemiyecektir. 
Yaşamamızın temadisi için 

birisine ne kadar bakmağa 
mecbursak, öbürüne de aynı 
hayat fonksiyonu içinde ya
şamamızm bir mlna ve değer 
arzetmesi bakımından o ka-

Fransız H. nazırı 
İspanya işlerinde eski 
siyasetin takip edile-

ceğini söyledi 
Paris 24 [Radyo] - Hari

ciye nazırı hariciye encüme
ninde İspanya meslesi hakkın
da beyanatta bulunurken bil
hasa İspunyadaki son vaziye
ti tavzih etmiş ve Frasanın 

bu yoldaki menfaatlerinin ha
kısımlarını göstermişti. 

Evvelki hükumetler tarafın
dan tabip edilen politikanın 

şimdiki hükumet tarafından 

., da takip edileceğini söylemiş, 
hava bombardmanlarını şid
detle takbih ederek İngiltere-
nin ve Papanın buna muarız 
olduğunu beyan etmiştir. 

· ~· 
Belçika hududları
nın emniyeti 
meselesi 

Brüksel 24 [ A.A.] - Belçi
ka başvekili ve milli müdafaa 
nazırı mebusan meclisinde Bel
çıka bududlarının muhafazası

nın tamamen organize edildi
ğini ve Belçikanın müdafaası
nın tam bir istiklal içinde te
min edileceğini söylemişlerdir. 

Brüksel 24 ]Radyo] - Mec
liste hariciye büdçesi müza
keresine devam edilirken bir 
mebus 1914 de Belçika hu
dudlarının uğradığı taarruzu 
zikrederek böyle bir hal vu
kuunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğünü sormuş ve hüku
met tarafından hududların 

müdafaası işinin tamamen or· 
ganize edildiği temin edilmiş
tir. 

dar bakmağa mecburuz. 
Ne vakitsizlik ve nede va

sıtasızlık ona kabul ettirebile
ceğimiz iki mazeret olmaz. 
Onu besliyecek ve onun var
lığını, ihtiyaçlarını bize duyu
racak bir ses haline getire
cek yine biziz. Yoksa o hiç 
bir zaman bizden istemiye
cek fakat kendisine göster
diğimiz cimriliğin cezasını da 
alnımıza bir cehalet damgası 

vurarak verecektir. 
Bir küçük kafa yuvarlağı

nın içinde bir cihan sahibi 
olmak bizim elimizdedir. İd
rakimizin bir uyanışını da 
okumanın bir ihtiyaç olduğu 
fikri üzerinde teksif etmeli 
ve midemiz kadar dimağımızı 
da beslemeliyiz. 

A. Ôzdemir Altlimsek 

Fransa 
Pirene hudutlarında 

yabaneı bir milletin 
yerleşmesinden 

korkuyor 
Paris 24 ( A. A. ) 

Fransız hariciye nazırı hari
ciye encümeninde hükumetin 
dış siyaseti hakkında yaptığı 

beyanatta; akdeniz ve bilhassa 
İspandaki bugünün vaziyetini 
tasrih etmiş ve Fransanın bu 
bölgedeki menfaatlarının ha
yab olduğunu ehemmiyetle 
kaydettikten sonra : 

İngiltere ile İtalya arasında 
yapılmakta olan müzakerele
rinde İspanyol topraklarının 
yrbancı gönülülerden tahliye
sinin de derpiş edilmesini te
men etmiştir . 

Hariciye nazın ezcümle: 
Fransa ; İspanyol olmıyan 

kuvvetlerin Fransız topralarnda 
veya münakalat hatları üze· 
rinde yerleşmesine imkan ver
mesinin mevuu olamıycağını 

söylemiştir., ......... 
" Dinleme ,, Bilgisi 

(Baıtarafı lnci sahifede) 

iktisap edememişlerdir .. 
Sakfının albnda toplandı

ğımız milli müessese ve orada 
hasbi vazife alan münevver ; 
dinleyiciden saygı ve ciddiyet 
bekler .. 

Saygısızlık o müesseS'eye 
giremez ve sululuk, oradaki 
simi olanların arasında yer 
bulamaz! .. 

Üç beş yüz kişinin içinde 
bir iki saygısızın yapbğı mü
nasebetsizlik, bütün bir kütleyi 
bihuzur ediyor .. 

Ne zaman, ciddi ve saygılı 
olmayı öğreneceğiz? .. 

GÜNCÜ 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin Sliğtir 

- 36-
Ôçüncüsü : bağırsağın ana 

rahminde teşekkülü zamanında 
birbirine sarılması ve birbiri
nin içine geçmesi 
şeklinde teşekkülüdnr, Bu 
halde dan çocukların bağır
sakları gankıren olur. 

Dördüncüsü: Bağırsağın a
na rahminda neşvünümasının 
hali tabiiye nazaran noksan 
ve ufak kalmasıdır. Bu halde 
de bağırsak kısa fazlaca dar 
olur. 

Çocukların doğduktan son
ra göstereceği araz bu darlık 
mevcudiyetinde pek nazrı dik
kati caliptir. Bir defa çocuk 
Mekonyum denilen abdesti 
aşağıdan çıkaramaz yukarıdan 
kusmağa başlar. Eğer safrada 
buna iştirak ederse safra 
koyu yeşil olur. Bunlarda 
mutlak bir kabızlık vardır. 
Karınları şiş üzerine vurursa 
davul gibi öter. Bu çocuklar 
ekseriyetle ölürler. Fakat öl
miyerek daima kusmak devam 
etme ve şiddetli kabız halide 

baki kalmak şartile 10 - 20 
gün yaşayanlanları vardır. 
Aile efradı evde şaşkınlık 
gösterir, Her halde mide, ba
ğırsak ve nihayet şerçde bir 
ariza olduğunu bir doktora 
tetkik ettirmeği ihmal etme
melidir. Çünkü çocuklar bil
hassa arizi sebepler tahtında 
oluyorsa ve veladi bir sebep 
yok ise kurtarılması ihtimalle
ri çoktur. Kurtarılmak imka
nı olmıyanlar için fazla üzül-

meğe lüzum kalmaz. Teda vile
ri; evlerde yapılacak iptidai 
tedavi ancak sıcak pansıman
lardır. Bir ka'; gün devam 
eden vakayide çocuğu zayıf
latmamak ve zay1flatarak ö
lüme sebebiyet vermemek 
için müracaat şarttır. Bağır

sağın darlığından mütevellit 
arizalar bundan ibarettir. 

Bahırsağın geniş olarak te
şekkülü ekeseriyetle kalın l>a
ğırsaklada görülür. · Nadir 
olmakla beraber görülen va
kayidendir. Bu gibi ahvalde 
bağırsak Mekonyum maddei 
gaitası kolaylıkla çıkar . . fa
kat bilahare çocukta birinci 
tabiilik kendini gösterir. 

Çocuk birdenbire kabız olur. 
Fazlaca gaz yapmağa başlar. 
Çocuğun karnı gerilir. Ger
ginlik artbkça çocuktada iz
tırap artar, Fazlaca ağlama

ğa durmadan bağırmağa baş· 
lar. Bazı müdahalelerle mad
dei gaite çıkar1lmağa çalışı 

lırsada iyi netice alınamaz. 
lavman yapılmak üzre zerk 

edilen su da içeride kalır. Ni
hayet güçlükte bir defi tabii 
olabilir. Fakat bu hal devam
lı oldukça çocuk muntazam 
meme alamaz. Binnetice bes-

lenemez. Bu hal çocuğun gün
den güne vucuttan düşmesini 

. ve nihayet Kaşeksi denilen 
acele zafiyet ile ölümü intac 
eder. 

- Devamı var -

Halkevi Başkanlığından: 
17 Nisan 938 Pazar günü Sultahisannda 
yapılacak Portakal bayramı proğramıdır 

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama iştiraki temenni olunur. 
2) Gezi otobüslerle yapılacak ve her şahstan gidip gelme 

ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş alınacaktır. Ku
cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer işgal eden co
cuklar kaç yaşında olursa olsun tam ücret alınır . 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket saat 8 dedir. 

)~Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 
numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar müracaat sı-. 

rasile verilecektir. 
5) Yemek işi taahhüt altına alınamaz, herkes yiyeceğini 

beraberinde götürmelidir. 
6) Geziye iştirak edecekler, gezi komitesinin proğramına 

uymağa mecburdur. 
7) Gezicilerin güzel vakit geçirmeleri için aşadaki tertibat 

alınmıştır. 

A: Halkevi bandosu iştirak edecektir. 

B : Ulusal oyunlar oynanacaktır. 

C : Saat 17 de Niza harabelri gezilecek, salAbiyettarlar 
izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 17,30 dır. 
9) Bu geziye iştirak edecekler· 15;41938 gününe kadar 

halkevi sekreterliğine müracaat ederek numaralı biletlerini-
almalıdırlar. Gezi gomitesi 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
lmıir ticaret ve zahire borsasında 16-22/3/38 tarihlerinde satıl

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

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 
Butday 5745 Çuval 5 50 6 375 
Arpa 1456 ,, 3 9375 4 00 

· Bakla 62 ,, 4 50 4 625 
Kumdarı 44 ,, 8 00 8 25 
Börülce 2 ,, 8 00 8 00 
Nohut 440 ,, 6 50 6 5625 
Susam 89 ,, 15 50 15 75 
Pamuk 1372 Balya 29 00 41 00 

· Pamuk çekirdeği 37239 Kilo 2 60 2 60 
Muhtelif palamut 4296 Kental 190 00 525 00 
Zeytinyağı 94464 Kilo 33 75 35 00 

· İncir 97 Çuval 4 75 4 75 

BUGDA Y : ÇEKİRDEK : 
Buğday sabşları son hafta Fiatlarda istikrar vardır. 

içinde geçen haftadan daha · Bu hafta ehemmiyetli addedi-
istekli olarak yapılmış ve fi- lecek muamele olmamıştır. 
atlarda bir hafta evvelkine PALAMUT : 
nisbetle cüzi bir tereffn kay- / Geçen hafta borsada tır-
dedilmiştir. nakla mallar müstesna olmak 

ARPA: üzere sair nevilerden 3806 
Arpa piyasasında son hafta kental ve geçen senenin bu 

: içinde geçen haftaya nisbetle haftasında da 1102 kental 
fevkalide denebilecek bir va- muhtelif palumut muamelesi 
. ziyet hadis olmamıştır. olmuştur. 

BAKLA: ZEYTiNYAGI: 
Bakla stoklerı vasi mikdar

da muameleye mevzu teşkil 
edemiyecek kadar azalmış ol
duğundan işler hemen hemen 
perakende halinde cereyan 
etmekte ve mübayaat dahili 
istila.kata münhasır kalmakta
dir. Piyasa sağlamdır. 

KUMDARI: 
Haftalık sabş mikdarı 44 

çuval olarak toplanmıştır. Te
miz ve beyaz mallardan olan 
bu mikdarın8-8.25 kuruş ara
sında fiatlerle satıldğı anlaşıl
mıştır. 

BÖGRÜLCE: 
Mevrudat azdır. Bununla 

beraber kuvvetli mubayaatta 
olmamaktadır. Bu malın muh
telif nevilerde olması fia tlarda 
istikrar husulünü imkansız kıl
nıaktadır. Bayaz mallar için 
12.S Karagözler için ise 8 ku
ruş piyase fiatı olarak tesbit 
edilmiştir. 

NOHUT: 
Nohut mübayaatında geçen 

hafta görülmüş olan hararet 
bu hafta görülmemiş ve bu 
•ebeple 6.5 - 6.5624 kuruş 
arasıoda fiatlerle yalnız 58 
Çuval nohut muamelesi olmuş
tur. 

SUSAM: 
Susam üzerine kuvvetli ış

ler olmadığından fiatlarda 
fevşeklik vardır. Bugün için 
lS.S-15,75 kuruş piyasa fiatı 
olarak kabul edilmektedir. 

PAMUK: 
Son hafta içinde pamuk 

ınübayaası geçen haftaki du
rumu aynen saklamış fiatlar
da değişiklik olmamıştır. 

Bugüa için piyasaya nor
ınal olarak bakılmaktadır. 

Zeytinyağı piyasasında ha
kim bir durgunluk mevcut ol
mamakla beraber fiatlarda 
geçen haf talara nisbetle de .. 
ğişiklik yoktur. 

İNCİR: 
İncirin hurda nevi müstes· 

na olmak üzere diğer nevile
ri üzerine muamele olmamak
tadır. Mevsim icabı müstakar
bir piyasa yoktur. Ancak ba
zı hurda partileri alınıp satıl

makta ise de bu satışlarda 

ehemmiyetli bir yekun teşkil 
etmektedir. Mamafih hurda 
fiatları 4,50-4,75 kuruşta kuv-

vetli bir istikrar göstermek· 
tedi. 

Hafta satış yekiınu yukar
da işaretlediğimiz üzere 97 
çuval olup kilosu 4.75 kuruş
tan muamele görmüştür. 

UMVMi V AZİY AT: 
Hafta piyasası geçen haf

takinin hemen hemen ayni 
gibidir. Buğday fiatları müs
tesna diğer zahire ve hubu-
bat fiatlarında esaslı bir de
ğişiklik olmamıştır. Palamut 
muamelelerinden başka emtea 
alım ve satımlarmda kuvvetli 

ve iştihalı muamelelere rast
lamamaktadır. Bilgün için pi
yasada durgunluğa yakın bir 
sühunet vardır. 

-+-

Yeni Belçika sefiri 
ltalya kralına 
ltimadnamesini 
Verecek · 

Brüksel 23 [ Radyo ] - Bu 
ayıo sonundan evvel Belçika
nın yeni İtalya sefiri İtalya 
kralına itimadnamesini takdim 
edecektir. 

= 

Bugün de tütün 
• Bat~arafı 1 inci Sayfada· 

Seneleri Ekiş iıtihsal olnan 
dönüm kilo 

933 34.400 
934 19. 700 367,200 
935 29,900 611,200 
936 123,400 ı.755.600 
937 234.400 3,535,000 
Eğer bu istihsal yükselişi. 

tütüncülüğü sanat edinmiş, 
meslek edinmiş çiftiçmizin 
ziraat alanını genişletmesinden 
doğsa idi sevinirdik. Fakat 
pekila biliyoruz ve herkes 
biliyor ki tütüncü çiftci taka
tından ve kotaracağından 
fazla ekmiyor ve ekmemiştir. 
Tüccar, memıır, tarlası olan 
veya bir tarla kiralayan işi 
tütüncülüğe döktü.. Maliyet 
fiatı tabiatile yükseldi, fiabn 
düşkün olduğu yıllar bir çok 
zazarlar kaydedildi.. Bunlar 
a-öz önünde dururken bu yılda 
işten anlayan anlamayan her
kesin tütün ekmesi ve ektir
mesi doğru olamaz . 

Bir defa şu hakikati hepi
miz bilmeliyiz ki tütün aile zi
raatidir. Her çiftçi kendi tar
lasında, kendi aile efradının 
takati derecesinde tütün ek
melidir.. Çiftçinin hariçten 
alacağı tohum, ip, kargı ve 
kanaviçedir okadar .. 

Aksi hareket; hem milli 
servetin heder edilmesi, hem 
Türk tütüncülüğünün keyfiyet 
bakımından beynelmilel mevki 
ve şöhretini kaybetmesini in
taç eder. 

Bu mevzua; anadan tütüncü 
yetişen ve tütüncülüğü kendi
ne meslek edinen bir çiftçi 
arkadaşımın ikazHe iliştim .• 

Tütünü de Afyona benzet
meyelim .. Tabiatın yalnız bu 
topraklara verdiği feyiz ve be
reketten başka sahalarda is
tifade edelim. Pamuk tarlala
rımıza tütün ekip hasad zama
nı eli boş çıkacağımıza, pa
muk ekelim.. Cebimizi doldu
ralım. 

Tütün aile ziraatidir. dedim. 
Evet tütünü, kilosunu 20 ku
ruşa maledecek, yetiştirdiği 

tütünü satmak için kapı çal
mıyacak alıcıları peşinde koş
turacak erbabı. tütün ziraabnı 
sanat edinen çiftçilerimiz ek-
sın .. 

O. Becerik 

:........ Abone şeraiti ........ 1 : : 
: Yıllığı her yel' için 6 lira. : 
İ Altı aylığı 3 liradıl'. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Basımevi. i 
İ gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- f 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. f 
: ................................................ : 

imtiyaz aahlbi ve Umumi Netrlyat 
Mlldürü ı Etem Mendres 

Baaıldıiı yer : 
C. H. P. Basımevi 

YOz 3 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

O . N. 38/66 
Satış 2280 sayıb kanuna gö
redir. 

Alacaklı: Güdüşlüden İsmail 
oğlu Mehmed aksoy Ahmet 
değirmenci Nuri Şenbay. 
Borçlu: Tekeliden Ahmed kah
ya oğlu İbrahim evladları İs
mail ve Süleyman ve Durmuş 
vasisi f smail ve Salih ve karısı 
Ayşe kızları Raziye Fatma. 

Sahlan gayri menkul: T e
keli köyünün belden kırı mev
kiinde ve tapunun temmuz 937 
tarih ve 25 numarasında ka
yıtlı tapuca 151 ağaçlı olup 
halen 259 ağaçtan ibaret zey
tinliğin tamamı satılıktır. 

Hududu: doğusu köse oğlu 
Mustafa Ali ve batısı yol ve 
kuzeyi Raziye ve güneyi ce
bel ile çevrilidir. 
Kıymeti: Bu zeytinliğin tama
mına 518 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Alacaklı: güdiişlüden İsmail 
olğu Mebmed Aksoy ve Ah
met degirmenci ve batırgan 
Koçarlılı Ahmed. 

Borçlular: Tekeli köyünden 
İbrahim karısı Ayşe evladları 
oğlu Salih kızları Raziye ve 
Fatma ve Süleyman ve Durmuş. 

ve kardeşi İsmail. 
Satılan gayri menkul: Tapu

nun tammuz 937 tarih ve 24 
numarasında kayıtlı tapuca 
kahve civarı balen hacı arap 
tarlası demekle maruf incir 
bahçesinin 36 hissede altı his
sesi satılıktır. 

Hududu: doğusu fotyadis 
arazisi batısı Mehmed oğlu 
tarlası kuzeyi yol güneyi Sa
lih ile çevrilidir . 

Kıymeti tamamına 300 lira 
satılan hisseyede 49 lira 98 
kuruştur. 

Alacaklı: İsmail oğlu Meh
med Aksoy ve Ahmed değir
menci ve Ahmed. 

Borçlular : İbrahim karısı 
Ayşe evlidları Salih ve Razi
ye ve Fatma. 

Satılan gayri menkul tapu
nun tammuz 937 tarih ve 26 
numarasında kayıtlı tapuca 
425 ağaçlı ve halen tahminen 
950 ağaçlı olup bu zeytinliğin 
müşterisine 950 ağaç üzerin
den tesli~i meşrut olmayıp bll 
mikdar ağaç tahmine müste
nittir. Bu itibarla müşteri 

gayri menkulu almadan evvel 
gidip gördükten ağaç mikta
rını sayarak ve ona göre de 
artırmaya iştiraki mecburiye
tinde olup bilabara ağaç ade
dinde hasıl olacak noksanlık
tan icra dairesi mesul değil
dir. 

Hududu: Doğusu yol babsı 
fotyadis arazisi kuzeyi yol 
güneyi Ahmet zeytinliği ile 
çevrilidir. 

( Lütfen çeviriniz l 
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Kıymeti tamamına 4500. li
ra olup 6 hisseye 582 lira 44 
kuruştur. 

Satıı peşin para iledir. Res-
' mi delliliye tapu ferağ harcı 

müşteriye aiddir. 
1 - İpotek sahibi alacaklı-

larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilin taıihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri, Aksi 
halde sabş bedelinin paylaşıl
masından hariç kalacaklan. 

2- Artırma şartnamesi del 
laliye dairesinde ilin tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

İhalel0/5/938 tarihinde sah 
günü saat 15 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 

ve şukadarki işbu gayri men
kule üç yeminli ehli vukuf ta-
rafandan takdir edilen kıy
metlerinin teklif edilecek be-
deller yüzde yetmiş beşlerini 

bulmadığı surette son artıra

nın teahhüdü baki kalmak 
üzere artırma onbeş ~ daha 

Diş Doktoru 

temdid edilerek on beşinci 
güne rastlıyan 25 Mayıs 938 
tarihinde çarşamba günü aynı 
saatte son arbrma bedeli kıy-

, ' 
metin yüzde yetmiş beşini bul-
duğu . surette ihale edilecek, 

aksi takdirde 2280 No.lu ka
nun hükümleri tatbik edile-

cektir. 
3 - Artırmaya iştirak için 

gayri menkulun muahammen 

kıymetinin % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban-
kanın teminat mektubunu tevdi 
etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 

bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullarım ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarım ver-
meğe mecburdur . Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 

938 I 367 dosya No, siyle me
muriyerimize müracaat eyle
meleri ve arzu edenlerin tayin 
edilen gün ve saate şartname
yi okuyarak hazır hulunmaları 
veya kanuni bir mümessil gön

dermeleri ve gösterilen şartla

ra riayet etmeleri ilin olunur. 
( 406) 

Veysel I<ültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Balomevi : Belediye karşısı 

V. Kültü1 

C. H. P~ 

1 1'"""91~· .. ı·· ........... "I 
1 1 FuatB:;:kdar' . .. 1 
1 S Bel aofaklulu, Firengi ve Cilt hıutalıklfJrt mütehıusfsı S Muayenehanesi: · 

I> Çocuk parkı karşısında köşe başında s Muayene ıaatleriSabah saat 7 - 8 J 
l ..... ..... ..... ..... ..... Akşamlan 15 - 18 kadar 
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l•J BAKTERiYOLOG s~ 

ı:ı Dokfor Şevket ~rbaş İ 
(+l Bulaşıcı hastalıklar mutehassısı fi 
[t~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ['.~ \- iT •• , muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~J 
w+~ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi ~~ 
a.:.sı d H ı·· ı·· k .d b 1 l . . &.Ye f .. ] e er. er uru an, ı rar, a gam muayene erı ıcra ftl! 

~·J e~ilir. Vere~~ler, en. so?. tedavi vasıtası olan f.j 
=+-= Pınomotoraksı ıle tedavı edılir. (353) fti 
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DOKTOR - OPERA TÖR 

: Medeni Boyer 
ı Memleket Ha.ıtanesinin yeni Operatörü -t 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ; 
~- Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst kabnda 

1 
D kabul eder. 
~ Muayene saatları: 
~ Sabahlan 8 kadar 
D Akşamları 3 - 8 368 
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Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, 
-------· ......... 

En güzel, En sağlam 

Cilt işleri • 


