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Ankarada toplanacak ziraat kon
gresi hakkında başvekaletin tamimi -Ankara 13 [A. A.) - Bat· 
~kil Celal Bayar Ankarada 
toplanacak olan büyük ziraat 
kongresi hakkında bugün bil· 
tüa valiliklere aşağıdaki tami
nıi göndermiştir: 

1 - Ziraat vekaletinin 6141 
938 tarihli ve 10,143 numarala 
tabrirabnın ehemmiyeti üze
rine nazarı dikkatinizi celbe
derim. Memlaketin en mühim 
V-e en esaslı geliri olan zirai 
istihsal kuvvetlerimizin ne şe
kilde organize edilmesi lizım 
ıeteceğini tayin ve umumi bir 
Program vücuda getirilmesi 
~in bir büyük ziraat kongre
si toplanacakbr. 

2 - Buraya gelecek kim
seıer ziraat işlerinde salahiyet 
sahibi olmalarına dikkat edil
melidir. 

3 - Mıntakanızda en bil
yllk ne gibi maddelerden iba
ret ise onların en iyi bir şe
kilde organize edilmesi ve 
bunlardan rasyonel bir tarzda 
istifade edilmesi için neler 
düşünüldüğünün bir rapor ha
~inde kongreye iştirak edecek · 
zevat ile gönderilmesini rica 
ederim. 

Şabıi fikirleri hürmete layik 
bulurum. Ancak rapor muhiti
kizdeki alakadarların umumi 
kanaatlerini ithtiva etmelidir. 
Bunun haricinde söylenilmesi 
arzu edilen umumi ziraat po· 
litikamıza aid düşünceler de 
ilave mümkün ve hatta muva
fık olur. 

4 - Bizzat valilerimizin bu 
işle yakından alakalanmalarını 

temenniye layık bulurum. 

B. Faik Kurdoğlu Ziraat Vekili oldu 
Ankara 14 [ A. A.] - İktisad Vekili B. Şakir Kesebir 

larafından idare edilmekte olan Ziraat Vekaletine Başvekilet
ç.e Manisa saylavı Faik Kurdoğlunun intihap oluoduğu hakkın
daki Riyaseticumhur tezkeresi bu günkü mecliste okunmuştur. 

• • 
iktisadi hayatımızda mühim 

bir adım daha 
Alış verişlerde pazarlık kaldırılıyor 

Çinliler 
Kati zafere kadar 

çarpışacaklar 
Hankov 13 [A. A.] - Çin 

ordulannın tevali eden mu
vaffakiyetleri münasebetile ge
neral Çan - Kay • Şek bütiin 
ordu kumandanlanna, asker
lerine tebliğ edilmek üzere 
bir tamim göndermiştir. Bu 
tamimde ne ordunun, ne de 
halkın kazamlan zafefin sih
rine kapılmıyacakları ve milli 
buhranın çok ciddi olan vazi· 
yetini bütfin ehemmiyetile gö
zönüne tutmakta devam ede
cekleri ümidini izhar etmekte· 
dir. 

Mareşal diyor ki: "Ordunun 
daha çok büyük fedakarlık
lara katlanması sivil halkın 
günden güne mahrumiyetlere 
katlanması icap edecektir. 
Bunun için nihai zafer elde 
edilinceye kadar mücadelede 
devam edeceğiz. Ancak düş
mana kati darbeyi indirdikten 
sonra haklı olarak sevincimizi 
bol bol izhar edeceğiz." 

Salahiyettar bir Çin devlet 
adamı, Japonların son günler· 
de ciddi bir hezimite uğra

dıklarını ve bu hezimeti Japon 
makamatının bile inkara kal
kışması imkansız olduğunu 

söylemiştir. -···--

Partide: 

Parti ilgön kurulu 
toplandı 

Cumhuriyet halk partisi il· 
yön kurulu dün ak,am üzeri 
ilbay ve parti başkanı Özde
mir Gündayın reisliğinde mu
tad toplantısını yapmıştır. 

İlbay bu toplantıdan sonra 
spor sahasına giderek sahada 
yapılmakta olan ameliyatı göz
den geçirmiş, icap edenlerden 
izahat almış ve ekzcrsiz ya
pan genç sporcuların çalışma-

larile yakından alakadar ola

rak geç vakte kadar orada 
kalmışlardır. 

Belediye meclisi 
toplandı 
Şehir meclisi dün akşam bele

diye reisi Nafiz Karabudağın 

başkanlığında toplanmışbr. 

Meclis konuşma ru:z:name

sindeki maddeler üzerinde 

müzakereler yapmlf ve 21 
Nisan Perıenbe günü toplan

mağa karar vererek müzake
rata son vermiştir: 

haberlere göre bir kaç defa
lar elden ele geçen ve niha
yet Çinlilerin elinde karar 
kılan Kevangteh şehrinden 

gelen bir gazeteci; Japonların 

bu mıntakayı terkederken üç 
yüz köye ateş verdiklerini ve 

Dün gelen İzmir gazetele
::tine İstanbul mahreçli mühim 

bir haber gördük. Bu habere 

göre bükUınet; pazarlarda ve 

dükkanlarda satış yapan es

naf ve müesseselerin sattık

ları mallann maktu fiatlar 

için bir kanun layihası hazır
lamaktadır. 

iktisadi büayemizde olduğu 
kadar içtimai bünyemizde de 1 

kötü bir bal olan bu pazarlık 
sulü mtişteriye - bir mah ne 
kadar ucuza alırsa alsın -
aldanmış hissni verdiği gibi 
doğruluğv en lüzumlu bir sıfat 
olarak taşıması lazımgelen 

ticaret erbabına da alış veriş 
yolunda yalanın caiz olduğu 
gibi kötü bir haleti ruhiye 
aşılamaktadır. 

Japonlar terkettik
leri yerleri 

t yakıyorlar 
bu yangınlarda dört bin kişi
nin yandığını söylemiştir. 

iherinden sabim asını temin 

Halkeoi köıe•İ: - ......... ..,,.._.... ... 
Bugün: 

1 - Saat 17 de Köy
cüliik komitesi toplana· 
caktrr. 
2 - Saat . 20 de Yayın 

şubesi komite toplantısı 
vardır. 

3 - Saat 20 de Fran-
sııca dil dersi 
edecektir. 

devam 

4 - Boks dersleri ya
rın saat 16 da başbya
cak, her Cumartesi 16 da 
ve Çarşanba 17 ,30 da de
vam edecektir. 

~~:::::::======;;;;::===ti 

Hükumetimiz; pazarlarda ve 
dükkanlarda pazarlıklı alış 
verişleri menetmekle hem ik
tisadi, hem de içtimai haya
tımızda çok mtihim bir inki
lip daha yapmış alacekbr. 

Vilayet daimi 
•• • 

encumenı 

Vilayet daimi encümeni bu
gün öğleden sonra İlbayın 
başkanhğmda haftalık toplan
tısını yapmışbr. 

Şanghay 14 ( A. A. ) 
Şimali Çindeki askeri hare
kat hakkında bugün alınan · 

Çin kuvvetleri Şansinin ce
nubunda Şangsis ve Pingluyu 
yeniden ele geçirmişlereir. 

Köy salgınlarını vermiyenler 
hakkında Dahiliye Vekaletinin 

bir tamimi 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere; köy salgınlarından tahakkuk 

eden borçlarını ödemek istemeyenler hakkında yapıla~ak icrai 
muamelelerle köy kanununun 66 ıncı maddesini açıklayan bir 
tamim göndermiştir . 

Köylülerimizi çok alakadar eden bu tamimi aynen aşağıy 
dercediyoruz. 

Köyün mecburi işleri için reddüt hasıl olduğu vaki işar 
salınan salmayı vermek iste- lardan anlaşılmaktadır. 
meyenlerin mallarına köy ka
nununun 66 ıncı maddesi bü
hümlerine göre konulacak ha
cıza mümanat maksadiyle evi
nin kapısını açmamak suretile 
muhalefet gösterenler hakkın
da yapılacak muamele tasrih 
edilmediğinden ltatbikatta te-

Köy kanununun 66 ıncı mad
desi; tatbikatın bu safhası 
hakkında meskut bulunmakta 

isede umumi hükümlere göre 
hacız memurlarının meskene 
girmek hususnda tabi bulun
dukları merasim 66 ıncı mad-

-Devamı ~ iad sayfada -
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Germencik avcılannın kadirşinaslığı 
12 Nisan ~ ...... sayı

mız da rlportaj lltalıunda 
Aydın a~lannın Naibli sü
reğinden bahseden kısmında, 
Aydınlı avcıların Germencik
li kardetlerini aralannda gö
remediklerinden özlediklerini 
yaZIDlfbk. 

Germencik avcılar kurumu 
ba9kaolığından aldığımız bir 
mektupta, ıOrek günü Ortak
lar pazanna rastlamasından 

ve köylülülerin umumiyetle 
PaılU'da bulWUDalarındaa da
vet edildikleri bu sllreğe iı
tirak edemedikleri bildiril
mektedir. 

Germencikli avcılar ; bir 
hafta ance haber verilmek 
kaydile Aydın avcılannı bek
lemekte oldaklannı da mek
tuplarında bildirmişlerdir. 

Germencik C. H. P. avcılar 

kulii61 kardeşlerinin Aydınlı 
aycı kulübü kardetlerine say
gı ve cevapları. 

Muteber gazetenizin 12141938 
yıl ve 214 sayıh nushasında 1 
Aydın avcılar kulübü kardeı· ! 
terimizin 10141938 Pazar günü j 
Naibli köyü balkan ve orman 
larında, yapacakları büyük 
sürek avına germencik avcı 
arkadaşlarında, davet ve rica 
ettikleri ve ademi iştirikla
rınden üzüntüye uğradıklannı 
okudun, tabii pek müteessir 
olduk, halbuki Aydın kulübün
den 9/41938 Cumartesi günü 
bir gece evvel aldığımız bu 
davetiyeye melfufen, Naibli 
ulaştırılmak üzere olan tah· 
riratlarını bili ifatei zaman 
yerine ulaştırmakla beraber 
heyetimizi topladık konutma
lar yapbk bu kardetlerimize 
karp nul memnun edebile
ceğimiz noktaları görüşürken 
bu gibi süreklerde yapılan 
müteaddit tecrllbelerde aldığı 
tertibatla biiyük varbk gös
teren kulüp kaptanı Ali Sob
cah o mıntakada köylere mah
sus, Ortaklarda karalan pa
zann mani teşkil edecej'ine, 
çiinki k&jlllerin ahın, satım 
ve d•rumlan itibarile o giin 
iftirlkleri mümkün olanuyaca
ğına ve ora Balkan ve ara
zi'9rinin genifliii itibarile az 
bekçi atıcı ve az sOrekci ile 
bir faide temin edilemiyeceği 
ve bu gibi ıenit arazide iki 
llç köyün ve domuzcu av kö· 
pekleri olan meıhur avcı Ha
biplerden Mehmed ÇaVUf, 
Nqetiyeden Katırcoğlu H. 
Hiiaeyln, Kızılcagedikli Koca 
lbrahim, Dağyeni köyden Hü
seyin Efe, •e Mursallı köyün
den Kerim, bu gibi arkadaş
ların behemhal on günden 
evvel sOrej'e hazırlanmak nze
re haber verilmeleri hususi 

förüşüldllktea ıibnra ff.-r 
lünü ttpif edecek kardetfe
rimizin kllçlk mikyasta Ger
mencik civarında bir av ey
lentisi yapabileceklerini tele
fonla konuşmak ve proğram
larını ona göre tadil etmek 
üzere karar verildi. 

Santıraldan bulmak imki
nıni göremediğimiz koduşmayı 
Aydın uçak kurumu deliletile 
Aydm avcılar kurum başkan
lığma noktai nazarımız bildi
rilmiş ve binaenaleyh Aydınlı 

kardeşlerimizin bu baptaki 
mantıki mazeretlerimizi kabul 
buyurarak üzüntü yapmama
larlnı ve her zaman bu kar-

deşlerimizi gögüslerimize basma
ğa kollarımız açık olduğunu 
yalnız bir hafta önceden ha
berdar edilmemiz icap edece
ğini sonsuz saygılarımızla u
mum arkadaşlarım namına 
rica ve beyan eyl~rim. 

Kilg işleri hakkında 
Dahiliye vekatini1e 
tamim/eri 

(Battarah lnci .. hlfede) 

tatbikatile mükellef olanlara 
da ıamil olacağından mamasil 
ahvalde bu yolda hareket o
lunması lüzumunuu ilgililere 
tebliği tamimen reca olunur. 

Dahiliye V (;kiletinden diğer 
gelen bir tamimde viliyetlerin 
köy bürolan mesaisine ehem
miyet verilmesi, köy bürola
rında, köy işlerini kavramıı 
gençler istihdamı bildirilmiş-
tir. • 

Yine Dahiliye Vekileıinden 
gelen bir yaııda, köylerde 
kurulacak mezbahalann ya
pılıtında fU noktaların göz 
önünde tutulması istenmittir. 

Köylerde yapılacak mezba
halar, köyün en sonuncu erin 
den iki yüz elli metre uzakta 
olacak, mezbaha buvarlannın 
iç tarafı zemin döıemeıinden 
bir buçuk metre yükskliğe 
kadar çimento ile sıvanacak 
mezbabaoıh suyu bolunacak, 
kesilen hayvanlann mide veya 
barsakları, civarda açılacak 
bir çukura dökülecektir. Mils
tahdemlerin yıkanması için de 
mezbrha dahilinde bir musluk 
bulundurulacaktır. 

......... Abone ıeraiti ·-: 
ı • i Y ıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alta aylıtı 3 liradır. i 
f idare yeri: Aydında C. H. i 
İ P. Buımevi. i 
i razeteye alt yazılar için ! 
i yazı itleri müdürlGtGne, ilin- i 
f lar için idare m0d6rUit0ne i 
İ ... ~ra.!.~!!~~!!!~!!.:..-...... _ I 

imtiyaz aahibi ve Umumt Nqrlyat 
MDdllril ı Etem Mendrea 

Baaıldıtı yer ı 

C. H. P. Baaımevl 
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Doktor Fahrettin sa;tir 

- 49 -
Entanı llutalıklar karacİfer 

tienncle eetaDI tekilde rol 
oynadıklanadaa mühim zarar
lar verebilirler. Madi ve meai 
gıdai teşevvşlerde karaciğerin 

üzerinde fıdai roller oynar. 
Karaciğerin hnceyratını tahriş 
edereli rol oynayan l:\aflıca 
Amillerden biri zehirlemelerdir. 
Bu zehirlenmeler alkol, kortun 
ve daha sair bir çok zehirle
rin vücade mide vesair tarik
lerle girmesile olur. Bu zehir· 
ler ağır zehirler oluduğu için 
karaciter höcerahnı doğrudan 
doğruya tahrip ederler. Bu 
tahribatta bilhassa büyüklerde 
daha ziyade nazan dikkati 
celbeden Tekemmüş kebedi 
yapar. Karaciğer hüceyratın 
saraya oğrama11ndan dolayı 
tedrici küçülür. İçindeki kan 
damarları vazife göremez o
lur. Safra ifrazının azlığından 
dolayı vücut be•lemez hale 
gelir. Az zamanda kannda 
su toplama başlar. Bu su ted
rici artar karında yirmi kilo 
kadar su toplandığı vakidir. 

Bıı su fazlalığı tedrici ölü
mü doğurur. Hastanın şifayap 
olması pek güçtür. Akibet 
ekseriyetle ölümdür. Bu siroz· 
hepatik denilen hastalıgın hu
sulünde kalp, verem, frengi 
mühim roller oynar. 

Karaciğer hastalıklann her 
hangi suretle güçilk ve büyük-

lerde hastalanmağa hatladığı 
zaman başlıca araz olarak 
karaciğerin kendisinde g3rü
len bu hastalıkla~Clim dolayı 
hafif sanlık" arazı da görülür. 

Karacij'erin hastalığı il~ 
çocukluk devresinde baılam1ş 
ise çocuğun nepünümasıuda. 
mühim tagayyür yapar. Çocuk 
büyümez. Küçücük kalır. Sarı 
benizli, ittahsız za11f ka'nsıı 
haldedir. Karında bilhassa. 
sağ tarafı da tiştir. Doktora 
müracaatle bu gibi çocukların 
arizaları ortadan kaldırılarak 
neıvUnümaları tahtı temine 
alınabilir. Çünkü çocuklarda 
ekseriyetle safrasızlık gıdanın 
hazmını güçle,tirir. Halbuki 
bu düzeltildiği zaman çocuk ta 
kurtarılmıt sayılır. . · 

Evlerde karaciğerin iptidai 
her tOrlü hastalığında yapıla
cak ilk tedbir perhizlerdir. 
Perhize başlar · batlamaz da 
doktora müracaat ederek es-· 
babı ortadan kaldırmalı. Bu 
esbab vaktinden evvel evvel 
karaciğerin fazla harap olma- · 
sından evvel yapılırsa eskisi 
gibi tam vazife görecek kara
cıger meydana getirilebilir. 
Çünkü umumi harabiyetle kıs
mi harabiyet bir değildir. Ha
rici olan madi meai ve daha 
sair esbab ortadan kalkarsa 
şifada tamdır. 

- Devamı va r -

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

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama ittir iki temenni olunur. 

2 ) Gezi otobüslerle yapılacak ve her .phstan gidip gelme 
ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş alınacaktır. Ku- . 
cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer işgal eden co

culclar kaç yaıında olursa olsun tam ücret alınır . 

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

4 ) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 
numaryı ifgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar miiracaat 11-
rasile verilecektir. 

S) Yemek iti taahhüt albna alınamaz, herkes yiyecefini 
beraberinde g6tilrmelidir. 

6) Geziye ittirlk edecekler, gezi komitesinin proğramana 

uymağa mecburdur. 

7) G~zicilerin giizel vakit geçirmeleri için •tadaki tertibat 
alınmıttır. 

A : Halkevi bandosu iftirik edecektir. 
B : Ulusal oyunlar oyaaııacaktır. 

C : Saat 17 de Niza Jımabeleri gezilecek, sallbiyettarlar · 
izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 19,30 dar. 
9) Bu geziye iıtirik edecekler 15/4/938 günilne kadar 

halkevi sekreterliğine müracaat ederek numaralı biletleriDİl • 

almalıdırlar. Gezi tromiteıi 
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Elconömi: 

Haftalık borsa haberi 
· ·tı.nıir ticaret ve zahire borsasında 6-1214/38 tarihlerinde satıl
~ıt oJan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftaJık asgari ve azami 
fi~tlerinin aşağıdaki ,ekilde olduğu anlaşıJmıştır. · 
" Cin•i Mikdarı Kabı Asgai Azami 
Buğday 6566 Çuval 5 00 6 00 
Arpa : 661 ,. 4 00 4 0625 
Mısır darı 27 ,, 4 75 5 25 
Kumdarı 49 ,, 7 00 8 00 
Faaulya 6 ,, 8 25 8 25 
Börülce 8 ,, 9 25 9 25 
Nohut 241 ,, 6 25 6 375 
Çavdar 140 ,, 4 75 4 75 
Pamuk 994 Balya 23 00 41 50 
Pamuk çekirdeği 200000 Kilo 2 60 2 60 

----- --· -l~-

Halkevi Başkanlığından. : · - .· 
Dil,· tarih ve edebiyat şubesi · carafından bir 

hikaye müsabakası tertip ... ~~~~~~Ş~~r 
Müsabaka Müddeti 20 nisan 938 de . biteçek .ondan sonra 

gelecek hikayeler müsabakaya idhal olunmıyacaktır .. ·ı. 
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. 

BUGDAY : yasasmı takip etmektedi.Piya· 
~~&~~i~~~- ~~a~~~. =A~y=d~ı=n=i=c=r=a===========.=ı=A====~= 

çco haftaya nisbetle biraz MERCİMEK : ) an 
daha fazla olmuş isede fiat- Memurluğundan . : 
ı Bu madde üzerine de kü-arda santim itibarile küçük Ortaklar 70 Sayılı Tarım ı 
b
• meli iş yoktur. Fiat malın ka- K d' k ır tenezzül meşhud olmuştur: re 1 oopratifine borçlu Gü-

'. . 
Aydın_ tapu sicil 

G 
litesine göre tesbit edilmek- .. · k d 

eçen senenin bu haftasında muş yem öyün en Tıraş oğlu 
. tedir. Müstakar piyasa yok· M t f l h ıse buğday fiatlerı bu haftaya us a a oğ u me mede aid 
tıisdetle daha yüksek bulun· tur. ve alacaklıya ipotekli tapunun 

nıuıtur. 

ARPA: 
Arpa piyasası geçen hafta- · 

k~ vaziyetini bu hafta da mu
~afaza etmiş olup piyasada 
lnahsüs bir durgunluk vardır. 

MISIRDARISI : 
Piyasada stok yok gibidir. 

Dahilden de az mikdarda mev
rudat olmaktadır. Bu itibarla 
Mısırdan fiatları her gün bir
az daha tereffü arzeylemek
tedi r. 

AKDARI: 
Bu madde üzerine piyasa 

teşkil edecek mikdarda mua
llıele olmamıştır. G~çen sene
n· ın hu hafasında da borsada 
Akdan satışı olm~dığı anla-
şılınıştır . . 

l<UMDARI: 
Mevsimi olmadığından kuv

Yetı· • l . ı ış er yoktur. Maamafih 
~•Yasaya arzedilen mallar müş
eri bulmaktadır . 

FASULYE: 
t ~asulye fiatları malın kali
i~~ne göre değişmektedir. Bu 

8 
arla orta kalite mallar için 

d-9 kuruş fiatlarla alıcı var-
ır. 

h İyi mallar bittabi bu fiat 
ar· · ıcınde kalmaktadır. Piyasa 

&akindir. 

BÖRÜLCE: 
d Muamelat perakende şekil
iş~ devam ediyor. Kuvvetli 
ibt~r Yoktur. Mübayaat dahili 
ta~Yaçlara karşılık vaki olmak· 

ır. 

NOHUT· 
t ... ~oh.ut pi;asasında son haf

q 1 • d b. Çın e durgunluğa yakın 
ır s"k-cat . ~ unct belirmiştir. İhra-

ttı .•çın mal mübayaa edilme-
esınd f k k._1. en u a tefek işler bak-

ler •ye sahipleri ve leblebid
e tn" h un asır kalmaktadır. 

ÇAVDAR· 
Ça~da, fia.tları buğday pi-

BULGUR: Mart 330 tarih ve 1131114 sa-
Son günlerde gösterilen ta

lepler karşısında bulgur fiat
larında kuvvetli bir ilerleme 
meyli göstermiş ise de piya. 
sada aranılan evsafta bulgur
lara nadiren rastlanmaktadır. 

PAMUK: 
Son hafta içinde ihracatçı

lar çokaz miktarda mal satın 
almışlardır. Muamelenin tak
riben nısfı yerli tüccar tara
fıııdan yapılmıştır 

Piyasada bugiin için azami 
sükunet olduğu söyleumek
tedir. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ : 
Kuvvetli ve iştihalı alıcılar 

varsa da fiatlar da hiçbir te· 
beddül yoktur 

ZEYTİNY AGI : 
Hafta içinde borsada yalnız 

12-4-938 de kilosu 33-33-25 
k~ruş arasında fiatlarla 25000 
kilo sırayağı satılmı~tır. Ge
çen hafta sabunluk mallardan 
7194 kilo yağ 33 kuruştan 
satılmış ve geçen senenin bu 
haftası işsiz geçmiştir. 

PALAMUT: 
Palamut fiatlarında geçen 

son iki hafta içind~ değişik
lik yoktur. Fiatlar umumiyet
le bir seviy~de gitmektedir. 

Piyasa sağlam, alıcılar iş

tihalıdır. 

İNCİR: 

İncir işlerinin arkası alın
mıştır. Hurda mallar üzerine 
bazı ufak tefek muameleler 
olmaktadır. Hurda piyasasına 
4,5 kuruşta sağlam göziyle 
bakılıyor. 

UMUMİ VAZİYET 
Palamut ve üzüm pıyasa

ları hararetli olup buğday 

piyasasası normaldir. Diğer 
hububat ve zehir piyasala
rında durgunluğa yakın süku
net vardır. Bu sükunet mev
sime atfedilmektedir. 

yısında kayıtlı gümüş yeni kö
yünün karyesi civarında şarkan 
evelce papas bahçesi olup ha
len yol garben mahmud mah
mud bahçesi cenuben yol ve 
şimalen tapuca sazlık ve 
halen borçlunun açtığı ve 
borcluye aid tarla ile çevrili 
tapuca 10 dönüm ve 
halen tahminen 12 dönüm 
mikdarında ve içerisinde 118 
aded incir 1 iğlek 4 armud 4 
zeytin 6 Nar 6 ayva 3 asma 
ve bir bab çitten dam mevcut 
üç yeminli ehli vukuf marife
tile 2400 lira kıymet takdir 
edilen incir bahçasinin Mülki
yeti 2280 sayılı kanun hüküm
lerine göre açık artırma ve 
peşin para ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

1 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri, Aksi 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadikça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
cakları. 

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

İhale 1715/938 tarihinde salı 
günü saat 16 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 
şu kadarki işbu gayri menkul 
üç yvminli ehli vukuf tarafm
dan takdir edilen kıy
metinin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı surette artırma on 
beş gün daha temdid edilerek 
1 Haziran 938 tarihinde çar
şamba günü aynı saatte ençok 
artıran üzerine ihalesi yapı

lacağı ve bu artırmada dahi teklif 
edilecek bedel kıymetinin yüz
de yetmiş beşini yine bulmazsa 

Muhafızlığından 
Osmanbükü köyünden Sü

leyman oğlu Nurinin eskiden 
· beri uhdesinde iken 937 yı

lında ölmesile veresesine kal
dığı bildirilen ve verese adına 
intikalen tescili köy ihtiyar 

ı heyetinden tasdikan getirilen 
ilmühaberlerle istenilen Kadı
köy severlik mevkÜnde doğusu 
molla Ahmed ve köse veresesi 
batısı B. Cemal veresesi ve 
Mustafa oğlu mustafa kuzeyi 
Bakal . oğlu mehmed kızı ayşe 
vereseleri güneyi B. Cemal 
veresesi . taşıtsızlarile · sınırlı 

tarlanın tapu sicilinde kaydı 

bulunamadığından senetsiz ta
sarrufata kiyasen ilan tarihin
den 11 gün sonra· tasarruf 
sebebleri hakkında inceleme 
yapılmak üzsre yerine memu~ 
gönderilecektir. 

Sözü geçen bu taşıtsız üze
rinde ayni bir hak iddiasında 
bulunanların muteber belge
lerile birlikte muayyen günde 
yerinde bulunacak keşif me
muruna yahutta bu müddet 
içinde sicil muhafızlığına 597 
fiş sayısile muracaat eyleme-
leri ilan olunur. [443] 

satışın yapılmayacağı ve 2280 
sayıb kanun hükümlerine göre 
geri bırakılacağı. 

3 - Artırmaya iştirak ıçın 
gayri menkul un muahammen 
kıymetinin % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 
etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 
bedeli hericinde olarak ihale 

karar pullarını ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarını ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
938 l 1438dosya No, siyle me
muriyerimize müracaat eyle-
meleri ve taliplerin tayin 
edilen gün ve saate şartname
yi okuyarak hazır bulunmaları 
veya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şartla
ra riayet etmeleri ilan olunur. 

( 441) 
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DOKTOR • OPERATÖR 

Medeni Boyer 
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eder. 

MuyeM uatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Alrta•lan 3 • 8 

BA'ICTERIYOLOO 

Doktor Şevket Kırba§ 
Bulqıcı hastalıklar mütehassısı 
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içten ,.cli,e kadar lautalaruu kabul ve tedavi 
eder. Her tirli kaa, idrar, balıam muayeneleri icra 1 

1 Bozdoğan Belediye Reisli~en·. 
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Diş Doktoru 
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Hergün sabahtan akşama kadar 
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Aydın lıi Tarihi 
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