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Kırşehir ve Yozgat 
felaketzedelerine yar
dım milli ve insani 

borcnmuzdur 
O . Becerik 

Yurdun bir kısmında vuku
bula n ve Türklük alemini ta
saya bürüyen harekctiarz kar
şısında 17 milyon Türkün gös
terdiği alaka ve şahlanan 
milli hamiyet ve kardeşlik 
duygusu bana 330 İsparta 
Bordur hareketiarzmı hatırlatt. 

Bugün cumhuriyetin betonar
me mamureleri, geniş cadde
leri ve alanlarile süslenen bu 
iki vilavet merkezimiz, o za
man aralarını dar ve çoğu 
çıkmaı: sokakların ayırdığı 
kerpiç ve çamurdan yapılmış 
damlı evlerle dolu idi. Gece 
yarısı bekes uykuda iken v11-
kubulan yer sarsıntısı binler
ce } urddaşın toprak altında 

ean vermesini mucip olmuştur. 

urtulabilenler çoğu gece
lik kıyafetile bağ ve bahçe
lere can attılar.. . Ertesi gü
nu sevgililerini toprak altm
da n çıkranların açtıkları iz
lerde n herkes evlerinin enka
zına sokuldu. çul, çuval, hah, 
kilim ne buldise getirdi bir 
çadır kurarak beşını içine 
soktu. Fakat bu . sefaletin 
arkasından asıl felaket baş 
gösterdi.. Açlık ... 

O zaman yakın uzak her 
Yerden yardım başladı... Bu 
arada ilk yardımı Aydınlılar 
Yetiıtirdi, Burdur hükumet 
bahçesinde evveli aydınlıların 
gönderdiği çuvallarla ekmek, 
"arillerle zeytin, torbalarla 
İncir felaketzedelere dağıtıl
lllısbr. 

O gün içinde bulunduğnm 
"c yaşadığım felaket güole
!'inde Aydınlıların Burdur ve 
Ispartalılara her yerden önce 

-Devamı 2 inci Hvfada • 

Holkevi lıf>pai: 

&gün: 
1 - Saat 17 de Köy

ciil&k komitesi toplana
caktır. 

2 - Saat 20 de Yayın 
şubesi komite toplantı11 
•ardır. 

3 - Saat 20de Halke
vi salonunda kukla oyo-
11u vardır. Kuklaya biitiin 
ç0taklar davetlidir 

Kırşehir felaketzedelerine yardım 
için şehrimizde de bir komite 

teşekkül etti 

Küçükler ikinci 
Müsamerelerini de 
Verdiler 

Çocuk haftası münasebetile 
şehrimiz ilkokul talebelerinin --- müştereken tertip ettikleri 
ikinci müsamereyi de dün 
akşam Halkevi salonunda ver
diler. 

Parti lıyönkurulu dün hbay felaket karfısında az, fakat 
ve Parti Başkanı Ö. Günda- hamiyet itibarile büyük var-
yın başkanlığında toplanmış lıklar temin eden bu parayı 
ve Kırşehir hareketi arzmda öğretmenleri elile göndere· Küçükler bu müsamerelerin

de çok muvaffak olduler Ana 
ve babalarının sürekli alkışla
rını topladılar. 

felakete uğrayan yurddaşla- ceklerdir. 
nmıza yardım için lıyönkurul Bugünün istediği ekitim 
üyelerinden B. Raif Günaydın, ve idesini taşıyan bu aziz 

Küçükleri ve onları yetişti
ren öğretmenlerimizi takdir 
ve tebrik ederiz. 

eczacı Şevket Levent, Kızılay yavruları tekrar tekrar tebrik 
başkanı Dr. Nafiz Yazgan, ederken ayni dakikada ayni 
Hava kurumu başkanı Emin acı heycanı taşıyan Aydının 

--·~ Arkaynı Ticaret odası başkanı okullu yavrularımnda iştiraki Ekmek fiyatlan Eyüp Şahin ve Halkevi sosyal bu işte ilimiz kültürü namına 
yardım şubesinde Ekrem Çift- iyi olacaktır. Aydının yüz o- Belediye Daimi Encümeni 

dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reis
liği albnda toplanmıştır. 

çiden mürekkep olmak llzere kulundan iki üç bin lira bir 
bir komite teşekil olunmuştur. para toplana bilir ki buda 

Komite bu gün İlbay ve göçen ve yıkılan bir okulun 
C. H. P, İlyönkurul başkanı- yapılmasında bir varlık olur Encümen bu toplatısında 

belediyenin yasaklarına aykırı 
hareket eden bir kaç suçluyu 
hafif para cezalarile cezalan-

miz Ô. Demir Gündayın reis- ve bu suretle de bugün bütün 
liği alında toplanacaktır. ıztıraplarile tabiatın gaddar 

* ve zulümlü bir darbesine uğrı- dırmış ve ekmek rayici tetkik 
etmiştir. Dün Cuma mahallese parti yan çıplak kayalar üzerinde 

ocağına mensup yurddaşlar- ders gören yavrular teesıür- Son hafta içinde un fiatla. 
rımn bir miktar yükseldiğini 
nazaridikka ta alan encümen 

dao bazıları kendi aralarında lerini yeni bir okulun sınıfla-
Kırşehir feliketzedeleri için rında mefkureci öğretmenle-
topladıkları 30 lira 55 kuruşu rının vereceği metanet ders- birinci ve ikinci nevi ekmek 
mahalle oocak reisi vasısıtasile lerile unuturlar. fiatlarına yirmi para zam 
Kızılay cemiyetine teslim et
mişlerdir. 

Giresun 28 - Vilayette ol
duğu gibi kazalrdad~ halk 
f elaketzedelere yardıma teha
lükle koşmaktadır. 
Maraş 28 - Ayrıca bayan 

lardan da bir komite teşkil 
edilerek feliketzedelere yar
dım faaliyeiine başlanmıştı. 

Çine 28 - Geniş mikyasta 
yardım faaliyetine devam o
lunmaktadır. 

Sinop 28 - Kırşehir Yoz
gat felaketzedelerine yardım . 
için teşkil olunan komiteler 
faaliyete başlamıştır. 

Sultanhisar [ Hususi J -
Acı ve fakat önüne geçile
miyecck tabiatın bu haksız 
kuvvetine maruz kalan Kırıe
hirli vatandaşlarımıza geçmiş 
olsunumuzu derken derin bir 
hamiyet duygusile çarpan 
ufak kalpleri tebrik ederiz. 

Baba ve annelerinden duy
duklan bu acı haberi esaslı 
ve etraRı öğrenmeleri için 
öğretmenlerine koıan asil 
ruhlu yavrular aldıklan evet 
cevabına karşı kendi araların
da faaliyete geçerek güçleri· 
nin yettiği kadar yardıma 
kotmaktadırlar ki bu azim 

~· etmiştir. Yeni nerha göre 

E d k• birinci nevi ekmek en buçuk 
stonya a 1 ve ikinci nevi ekme 8 buçuk 

güreşler kuruşa srtılacaktır. 

1 Çoban Mehmed General Metaksas 
ikinciliğe düştü Türk gazetecilerini 

Ankara 27 [A. A.J - Eı- kabul etti 
tonyada yapılan Avrupa şam- Atina 28 -Türk Elen pak-
piyonluğu güreş müsabakaları- tınan imzasını müteakip gene-
na bugün devam edilmiştir. ral Metakıas Türk i'azeted-

Şimdiye kadar birinci vazi- lerini kabul ederek beyanatta 
bulunmuş ve demiştirki; 

yette olan Çoban Mehmet Türk maubuatımn mubte-
bugün Eıtonyalı rakibile yap- rem. mümessillerini sellmla-
tığı gürefte tuşla IJlağlup makla bahtiyarım. Burada 
olmuttur. kendi memleketinizde oldup-

Bu suretle Çoban Mehmet nuzu ve J'ürkiyeye avdette 
ağır sıklette ikinciliğe düş- Turk milletine Elen milletinin 
miiştnr. Çoban yarın isveçli samimi selamlannı gütürm~-
Bicar ile güreşecek tir. rica ederim. 

Hayattan .a!ler: 

ı Bayanı ve kaynanası geldi! 

1 y ürüyor, duruyor; duruyor·,· • Gözleri sabit ve -!nük; bap 
ve yürüyor.. Yürüyüşü bir öne mitteveccib '9 göğs6, 
kaplumbağa yürüyüşü ka-

1 

alabildiğine, soluiuau ters 
dar h~fif; duruşu, bir istiğrak alan bir demirci körüğü gilli 
vakfesı kadar uzun... içeri kaçık ... 
Yanından geçtim, itime git- Merak ettim.. Etrafta lar 

tim.. görülecek adamı gördum, iki tanıdık d&kkln sahibine, 
döndim, onu, evvelki tesadüf bu zabn irim olduğunu sor-
ettiğim yerden bir arpa boyu dum •. 
aynlllllf, bir arpa boyu yol Uzaktan tanımaclalar .. Bea-
almıt buldum... ( De.amı 21•~1 nhlfede > 
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Devlet 
Demiryollarından bir 

dilek 
Yurt içinde bilhassa, An

kara, İstanbul ve lzmir gibi 
bölgeler istisna edilecek olur 
sa Anadolunun diğer bölğe
lerinde spor tekniği namına 

bir fCY aramak pek boş bir 
şey olur. 

Buralarda yetişen istidatlar 
kendi kendilerine ve pek ip
tidai bir şekilde çalışırlar, 
ender bir fırsat çıkarda keu· 
dilerini gösterebilirlerse yu
karıda adlarını saydığım böl
gelerin her hangi bir kulübü 
tarafından alınırlar. Fakat 
onda dokuzu olduğu yerde 
sessiz, sadasız, süner giderler. 

Bu istidatların yetişmeleri

ne mani olan başlıca sebep
lerden birisi görgü azlığıdır. 

Kendinden daha üstün, 
teknik bilgisi fazla ve proğ
ramlı bir mesai ile yetiştiril

miş sporcılarla yapılacak te
maslarla bu görğü noksanı 

izale edilir, istidatlar müsbet 
bir şekilde inkişaf ederler. 

Habuki Anadolu bölğelerine 
bağh kulüblerin kendrıerinden 
üstün bölge kulüplerile spor
cularını karşılaştırmaları pek 
zordur. Bu zorluğu doğuran 
başlıca sebeplerden birisi se
yahatların pahalıya mal olma
sıdır. Bugün Aydına İzmirden 
mesela bir futbol takımı ge
tirte bilmek için en az yüz 
kırk lira masrafı göze almak 
lazımgeliyor. Böyle ağır bir 
masrafı saba hasılatile karşı
lamakta imkansız oluyor. 

Aydınımız gibi spor seveni 
çok olan bir memlekette bile 
bu müşkülat olursa diğer yer
lerimizin ne için böyle orga· 
nizasyonlara girişemediklerı 

kolayca anlaşılır. 
Devlet demiryolları 1 Ma

yıstan itibaren tatbik edile
cek yeni bir tarife ile öğret
men ve talebeye mevcut ten 
zilattanda züzde elli tenzilli 
biletlerle 'seyahat imkanını 
behşediyor. • 

Acaba bu lfıtufkarlık spor 
teşekküllerine ve sporculara 
da teşmil edilemez mi ? 

Bir arkadaş söylüyordu. 
Kocaeli bölgesinin sporcu

ları böyle çok ucuz bir tari
feden istifade ediyorlarmış.İşte 
o sayededir ki o bölgede bu 
gün sporun hemen her şubesin
de çok feyizli bir inkişaf var
dır. lzmitle \,~nbul arasında
ki mesafeyi ikinci mevkide 
gidip gelmek şartile yetmiş 
iki kuruş kadar ucuz bir üc
retle yapılıyor. Helbuki İzmit
İstanbulun arası doksan üç 
kilometredir demek ki bir 
yüz seksen altı kilometrelik 
bir seyahat için yetmiş iki 

Kırşehir ve Yozgat fe
laketzedelerine yardım 

milli ve insani bor
cumuzdur 

• Bq~arafı 1 lncl Sayfada

göıterdikleri yardım ve insa· 
niyeti, bu gün Yozgat ve Kır
şehirde tabiatın sillesini yeyen 
yurtdaşlarımıza fazlasile gös
tereceğine eminim ve iman 
ediyorum. 

Bu emniyet ve imanla: 
- Aydınlılar bu insanlık 

ve kardeşlik vazifemizde de 
en ileri safta bulunacağız. 

Diyorum. -···-Bayanı ve kaynana
sı geldi! .. 

(Baştarafı lnci Hhlfede) 

deki merak onlara da sirayet 
etti, alakadar oldular.. İçle
rinden bir ikisi yanından geç
tiler ve sonra koşarak gel
diler : 

- Tanımadınız mı Bay ( ... ) 
Hep bir ağızdan : 
- Ya... Nasıl olur.. diye 

bağırmışız .. 
Öyle ya, her zaman dik ve 

mağrur yürüyen, her zaman 
(küçük dağları ben yarattım) 
edasile etrafı küçük görerek, . 
yukardan süzerek geçen bu 
baya ne olmuştu ve birgün 
içinde ne müdhiş bir değişik
likti bu ... 

Biz hayretten ve meraktan 
biribirimizin yüzüne bakarken, 
dükkan sahiplerinden biri ya
nıma yaklaştı, dudaklarını 
kulaklarıma yapıştırarak ft
sıldadı : 

- Çok görme ve hayret 
etme.. Senelerdenberi burada 
bekar oturan Bayın, dün ak-
şam bayanı ile kaynanası 
geldi! .. 

GÜNCÜ 

kuruş ödüyor ki kilometre ba
şına hem de ikinci mevkide 
on beş para kadar bir şey 
isabet ediyor. Halbu ki me
sela Avdınla İzmir arasında 
ikinci ~evkide seyahat için 
en ucuz tarife ile ellibeş pa
raya yakın bir ücret vermek 
lazım geliyor. Aradaki fark 
pek büyük değil mi ? 

Spor · heves ve merakının 
her gün mütezayid bir şekil
de arttığı yurdumuzda bütün 
sporcular için devlet hatla
rında siyanen tatbik edilecek 
ucuz b;r tarife hem spora 
bütün yurd içinde büyük bir 
süratle yapılmasına, hem de 
memleket gençliğini birbirine 
daha yakından tanıtmak su
retile daha sıkı bağlarla bağ
lamağa vesile teşkil eder. 

Bu dileğin memleket sporu
na çok ehemmiyet veren hü
kametimiz tarafından naza
ır dikkate alınarak yakında 
tahakkuk ettirileceğine de 
eminim. 

Eski bir sporcu 

Çocuklarda yemek meselesi 
Çocukluk devresinne en 

mühim meselelerden birisi de 
yemek yeme itiyadını vücude 
getirebilmektir. Bu itiyad için 
esaslı bazı noktalara dikkat 
etmek, iştibaya tesir eden 
maddi ve ruhi sebepleri tah
lil eylemek lazımdır. 

Normal şartlar altında dai
ma bir sistem ve metoda sa
dık kalmakta olan uzviyette 
yemek hususunda da fiziyolo
jik bir ahenk vardır denebi
lir. Açlık, muayyen zamanlar
da kendisini gösterir. Bu fizi· 
yolojik nizam bize çocuğumu
za yemek verme işinde de 
muayyen şartlar ve disipline 
riayet etmemizi telkin etmek
tedir. Şu halde bütün itiyad
larda esas olduğu üzere ye
mek yedirme hususunda da 
muntazam hareket etmemiz 
icabeder. Gıda meselesinin 
daha ilk günden itibaren ni
zama sokulması çocuğun sih
batı bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Çocuk 
günde ister üç, ister dört 
kered, ister sulu, ister katı 
yemek yesin bu nizam şaş
mamalır. Muayyen saatler ha
ricinde çocukların gıda alma
ları yalnıştır. Her hangi bir 
sebeple bu muayyen yemek 
saati kaçırılmış ise çocuğa 

arada yemek yedirmekten zi
yade diğer muayyen saate 
kadar bir dilim ekmek, biraz 
meyva suyu gibi hafif şeyler 
vermek naha doğrudur. Az 
beslenmiş çocuklarda yemeğe 
ait hususlarda hekim kontro
lü şarttır. 

Çocukların yemek yeme 
itiyadlarını sarsan veya gecik
tiren amillerden bir kısmı da 
muhite ve eşyaya ait olanlar 
teşkil etmektedir. Mesela ço
cuğa yemek verilen odanın 
değişmesi, yemekte kullanılan 
takımların her zaman başka 
başka olması haddi zatında 
küçük gözüken fakat bu sa
hada rol oynayan mühim se-
beplerdendir. Küçüklerde bir 
yemeğin muayyen takımlarla 

ve muayyen bir yerde idraki 
hazım için zaruri olan ifraz· 
lar ile birleşir. Tıpkı büyük 
bir insanda mesti kahve ko
kusunun, hatta sevilen bir 
yemeğe ait bir resmin tükrük 
ifrazları ve mide usaresi faa
liyete geçer. Masa üzerindeki 
takımlar, yemeğin rengi, şek-
li kokusu gibi göz ve buruna 
ait duygularla bu ifrazlar 
başlar. Meme çocuğunun süt 
şişesini gurürken gösterdiği 
tehalük, pek küçük iken bile 
bu halin mevcut olduğunu 

ifade eder. 

Yukanda söylediklerimizi 
şu şekilde hulasa edebiliriz : 
1) Çocuğun muhitinde miim
kün olduğu kadar yekoasak
lık temin etmek ve ini deği
şiklik yapmamak. 2) Yemek
lerin muayyen zamanlarda 
verilmesini temin etmek. 

Bir çocuk için masanın ba
şına oturup yemek yiyebilmek 
mühim bir iştir. JJu safhaya 
gelinceye kadar çocuğun bü
yük bir tekamül devresi ge
çirmesi lazımdır. Bu tekamül 
meme çocuğunda memeden 
suoi gıdaya geçiş ve daha · 
ileride sulu yiyeceklerden ka- · 
tı yiyeceklere atlayış ile gö
rülür. Evvela meme mihani
kiyeti yerine ağızda boşluk 
yapmadan yutabilme, sonrada 
yemek için çocuğun elini kul
lanması ve bu elin kaşık, ça
tal gibi eşyayı tutmasını da 
bunlara eklemelidir. Bu saf
halara geçişteki zorluklar 
nazarı dikkata alınırsa bir 
çocuk için sofra başına otu. 
rup yemek yemenin hakika
ten mühim bir iş olduğunu 
anlarız. Bu devirlerde her 
yenilik ortaya çıkarken cocuk 
itiyatsızhğı neticesi bir çok 
hatalar yapacaktır. Mesela 
başlanğıçta ağzını bulmak 
hususunda zorluklar çekecek 
sonradan da bulunan bu ağı
za yemeği götürürken dök
meler, kirletmeler olacaktır. 
Çocuğun döke döke düzgün, 
yolunda yemek yimek itiya-
dını kazanacağı düşünülürse 
bu hareketlerini fena karşı
lamamak lazım gelir. Üstünü, 

masayı kirletti diye azarlanan 
fena muamele gören çocuk
larda bu itiyadlarıo yoluna 
girmesi gecikir. Üstelik kork
malar veya kızmalar neticesi 

çocuğun ağzı kurur, ifrazları 

azalır ve esas itibarile ne eli 

ve hoş geçmesi icap eden 
yemek zamanı kendisi için 
b!r azap olur. Bu hareket!er 
sonradan görülen yemek is
teksizliklerinin menbalarmdan 
dır. Bundan dolayı bu itiyat
l~rın teşekkülü sırasında bü-
yüklerin sabırlı olmaları şart
tır. Zayıf çocoklarda yemek 
yime itiyadını temin husu~n 
da daha çok zorluklarla kar
şılaşmaktayız. Bunların ye
meklerini oyun gibi idare 

etmekten ve bazao yemeğin 
doğrudan doğruya büyükler 
tarafından yedirilmesinden çe- . 
kinmemelidir. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne9rirat 
MUdlirü : Etem Mendre• 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Baalmevl 
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Ellonömi: 

Haftalık borsa haberi 
lzıaıir ticaret ve zahire borsaıında 20.26/4138 tarihlerinde sabi· 

rnıı olan ticaret efyuının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşatıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinai · Mikdarı Kabı Asl{ai 
5 815 
4 00 
4 25 
s 00 
5 25 
6 50 

Azami 

Buğday 3298 Çuval 6 25 
4 00 
4 625 
8 00 
5 25 
6 50 

Arpa 1814 " 
Balda 3918 ,. 
Kum darı 25 ,, 
Mısır tları 124 ,, 
Nohut 16 ., 
Çavdar 
Susam 
Kepek 
Pamuk 
Pamuk çekirdeği 
Muhtelif palamut 
Zeytinyağı 

BUGDAY: 

197 
258 

10920 
801 

140000 
377 

422190 

Buğday piyasasının son 
haftaya ait vaziyeti geçen 
haftakinden daha müsaittir. 
Mevrudabo azbğı karşısında 
fiaUarda tereffüe meyyal bir 
istikrar müşahede edilmiştir. 
işbu tereffü meylinin önümüz
dei hafta içinde behemhal 
inkişaf edeceği kanaati izhar 
edilmektedir. Bu münasebetle 
sahcılar şimdilik müsteğni dav
ranmaktadırlar. Piyasa heyeti 
uınumiyesi itibarile sıcaktır. 

ARPA: 
Hafta muamemeleleri ka

tnilen beyaz mallar üzerine 
cereyan etmiştir. f zmirdeki 
stoklar azalmış ve dahilden 
de kuvvetli partiler gelme
tnekte olduğundan fiatlarda 
bugün için terakki meyilleri 
\'ardır. Hafta içinda ihracat 
İçin talep vaki olmamakla 
beraber fiatlardaki kuvvetli 
istikrar kendini muhafaza 
etmiştir. 

BAKLA: 
Yüzde eHi avans verilmek 

suretile yapılan muameleler 
için fiat 4,25 kuruş olup daha 
Yüksek fiatla avanssız işler 
içindir. Alivre muamelelerin 
llıüsait telakki edilen bu fiat
laria başlaması ati için eyi 
Utnitler beslenmesine saik ol
tn~tur. 

KUMDARI: 
Piyasada yazılmağa değer 

fe\1kaladelik yoktur. Muame
lat perakende telakki edil
tnektir. Bu itibarla esaslı bir 
l>izasa mevcut olmayıp malın 
kalitesine göre fiat verilmek
tcd· ır. 

NOHUT 

,, 4 75 4 80 
" 15 50 15 50 

Kilo 3 25 3 25 
Balya 34 00 34 50 
Kilo 2 60 2 65 

Kental 250 00 575 00 
Kilo 23 75 34 50 

atlarının bir tesiri tabiisi ola
rak görülmütür. 

SUSAM: 
Piyasade muhtelif ve kuv

vetli alıcdar olmadığından fiat 
vaziyeti geçen ve daha evvel
ki seviyesinde kalmıştır. Mü
bayaat tamamile helva ima
lathaneleri tarafından yapıl

maktadır. 

PAMUK: 
Pamuk piyasasında son haf

ta içinde terakki meyli !'Örü
nür gibi olmuş ise de bu hal 
inki~af etmemiştir. Hafta ba
şında açılış ve kapanış fiat
lart 34 - 34,5 kuruş arasında 

bulunduğu halde hafta niha
yetinde de vaziyet aynı şekli 
göstermiştir. 

İhracatcılar son hafta içinde 
kuvvetli işlere girişmemişlerdir 
Fabrikalar ise aşağı yukarı 
mal sa tın almamışlar ancak 
mutavassıt tüccar kısmı mü
himmi vadeli alarak az çok iş 
yapmışlardır. Piyasada dur
gunluk mevcut olmakla bera
ber fiatlar kendilerini muha
faza etmektedir. 

PALaMUT: 
Palamut piyasasında geçen 

haftaya nisbetle yazılmağa de
ğer birşey yoktur. Piyasa nor
mal safhada devam etmekte 
ve fiatlarda kuvvetli bir is
tikrar müşahede edilmektedir. 
ZEYTİNY AGI: 
Borsa bültenlerinde son haf

ta görülmüş olan sabşların 
eski muameleler olduğu ve 
son hafta fiatlarının beş asitli 
mallar için 32 ve sabunluk 
mallar için de 31 kuruştan 
ibaret bulunduğu anlaşılmışbr. 
Bugüne kadar elden çıkarıl-

mış olan miktarın 10-12 mil-

İhracat ıçın bu madde 
Üzerine de şimdilik muamele 
Yoktur. Dahili fütiyaçlara mün
hasır olan işlerde ise alelade 
tnallar için fiat 6,5 kuruşu 
R'eçmemektedir Maamafih pi
Yasa elverişli olduğu kadar 
Sağlamdır. 

' yon kilo arasında bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

ÇAVDAR: 
'Yerli ihtiyaçlara münhasır 

kalan hafta muamelatında H
atlarda geçen haftaya nazaren 
beş santim kadar bir yüksel
ine vardır. Bu da buğday fi-

UMUMi VAZİYET: 
Mevsim icabı bilhassa zahire 

ve hububat işlerinde durgun
luk varsa da fiatlar sağlam-

dır. Mezruat hakkında iktisadi 
mıntakanın her tarafından 

memnuniyete değer haberler 
alınmaktadır . Şayanı kayıt 

başkaca fevkaladelik yoktur. 

= 

İngiliz - Fransız 
anlaşmaları 

Londra 28 - Bu sabah 
Fransızlarla İngilizler arrsın
da yapılan müzakerenin baş
langıcını İtalya İngiliz anlaş
ması teşkil etmiştir. 

Beynelmilel şeker 
konferansı toplandı 

Londra 28 - Beynelmilel 
şeker konferansı bu sabah 
toplamıştır. 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Can oğlu petrodan metrü
ken hazineye kaldığı ve 341 
yılında da germencik beledi
yesince istimlak edilen 3676 
M2 lık mahalden bilfarz 55 L. 
karşılığında belediyeee Hasan 
oğlu mahmut Soydana satıl
dığı bildirilen Germenciğin 
istasyon mevkünde doğusu yol 
batısı çalh Hüseyin kuzeyi sa
ğır Süleymen arsası güneyi 
belediye arsası ile_ sınırlı ar
sanın tapu sicilinde kaydı ol
madığından senetsiz tasarrufa
ta kıyasen iktisap ve tasarruf 
sebebleri hakkında inceleme 
yapılmak üzere ilan tarihinden 
11 gün sora yerine memur
gön derilecektir. 

Bu arsa üzerinde ayni bir 
hak iddiasındd bulunanların 
muayyen günde yerinde bulu
nacak memuruna yahutta bu 
müddet içinde tapu sicil mu
hafızlığına 602 fiş sayısile mü
racaatlari ilan olunur. 

[463] 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Ova emiri köyünün yeniköy 
mezarlığı civarı mevkiinde do
ğusu yol batısı tariki has ku
zeyi eğemirden usta Ahmed 
vereseleri güneyi Ömer oğlu 

vereselerile çevrili eski 8 dö
nüm tarlayı Aydınlı mehmed 
oğlu kürt Ali köy kurulundan 
getirdiği ilmühaber mucibi 
senetsizden yeniden namına 

tapuya tescili istenmektedir. 
Bu yere benzeyen tapuca bu
lunan kaydın ve tasarruf va
ziyetinin mahallinde keşfi ya
pıfacağından ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahalline 
memur gönderileceğinden bu 
yer hakkında aynı bir hak 
iddiasınde bulunanlar varsa 
muayyen müddet içinde tapu
ya ve keşif günü mahallinde 
bulunacak memura 605 fiş 
sayısile muracaat eylemeleri 
ilan olunur. [ 467] 

YOZ 3 

Aydın icra 
Memurluğundan 

D. No. 9381278 
Gayn menkul malların artır

ma ilinı 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu : incir bahçesi (hisseli] 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu- · 
marası: Germencik hayıtlık. ni
san935 gün 8 sayılı, şarkan sah 
ve şükriye garben yol, şimalen 
cebel ve giritli melek bahçesi 
cenuben yol ile çevrili içinde 
kerpiçli ve kiremitli bir ·kule 
bir heyvan damı bir yer odası 
ve kerpiçten saman damları 
cümlesinin kiremitle örtülü ol
duğu bir zeytin 300 kadar 
büyük olmak üzere ceman 681 
küçük ve büyük incir ağacı 
vardır. 

Takdir olunan kıymet : Ce
man 3400 lira kıymeti muham
minelidir. 45 hissede yalmz 
9 hissesi sa tdacaktır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
ve gün, saat : Aydın icra da
iresinde 7 Haziran 938 tari
hinde Salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 27 /4/938 tarihinden 
itibaren 38 I 278 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı o!anlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
'Şartnameye ve 381278 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
ka sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hamme• kıymetin % 75 şini bul
maz veya sataş isteyenin alacaj'ı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
büdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci gününe tesadüf eden 25/6/ 
938 tarihinde çarşamba günü aynr 
saatta yapılacak artırmada, bedeli 
sataş isteyenin alacağına ruchanı 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkulle temin edilmiş alacaklan 
mecmuundan fazlaya çıkmak şar-

(Lütfen çeviriniz ) 



t17le ea çok ~ Uaa1. .nr. 
Siyle bir becl~ efile edil~ 
Uaale ....... _.. 229- •ith 
kanana tabidir. 

6 - GaJd menkul . kendialne 
ihale olanan ldm1e clerhal veya ve· 

rilen mllalet içinde parayı vermene 
illale karan bonlarak k•dWn
dn ....ı ea ylbek teklifte" 
Matu- kbue an •tmit oldata 
ltedelle .ı.ata rui olura ona 
Nm olmaz veya bulunmana he
men on bet fÜD mGddetle arbr· 

~ı· çıbnhJ.... çols 
ı~ .. , WP }hele IMı~-
fark ve pçea rtlnler için tlzcle 
bette• b ... ,_..... ...... 
diter sararlar aynca bGkme hacet 
katmak11:an memurlyetimlzee alı
cı4aa tahall olun•r. Maecle (133) 

Bir safri ••kail• Yukarda 
ıa.terilea 1 I 6 I 938 tarilalade 
Aydın icra memarlutu odH•Dda 
itbu Uln ve ıöterilen artırma 

pıtaamai dail'elinde Ablacatı 
illa olunur. (464) 

DOKTOR 

MÜNİF 1. ERMAN 
MEMLEKET HASTANE81 

Dotum, Kadın baatalıklan mütebusıı 
ve Operatörü 

Haztalannı her pn Park kartııında Bay Huan Kimi· 
lia evinde kabul eder. 466 

f*'*"'* ................... . DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operat&ril 

Hastalanm Her gün park caddesinde Demirci 

kabul eder. l Muayene oaatlan : 
Sabahları 8 kadar 
Akf81Dlan 3 - 8 368 ....................... ~ 

,r·--··-~::;::~~f:~:~ ~, 
~, Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 

I
• Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki • 
• muayenehanesinde, herglln saat yediden sekize ve • 
: üçten yediye kadar haıtalanm kabul ve tedavi : 
• eder. Her tllrlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t 
t edilir. Veremliler, e11 son tedavi vasıtası olan t 
1 P"ınomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t ............................. 

C. H. P. 

···----~··········-~~ c . 

ı ~Tô 

.. Dr. Nuri Erkan 
1 .. Meleket haataaetl eski operat&rit • 

·-
i .. 
t .. 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
lıtanbuldan dönmüttür. H..talannı her fGn sabahta~ , 

akfama kadar Park karııııntia yeni yapbrdıtı erinde 

i kabul eder. 130 

Taze ve ucuz iliçlan 
Ylikıek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

t /•ta.yon c:addeai : Madran palaa lrarıı•ı ..... ?,,,.,,~~~~ ....... ~ ......... .. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

260 

V. Kültür 
....................................................... 
i DOKTOR i 
: : i F AHREDDiN SÜGÜR i 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahldan Mütalaaaaısa ı 

i Paria Tıp Faldlltai Hutaaeleriadea lı.tioub i 
• Muayenehane: .&.ydıaofa Gazi Balvan..ta Bafalı..ıa dllddaıa• i i üzerinde her fÜD sabahdan alqama kadar Hatalarını kalMll ecl• • .. .......................................... ..,. ........ , 
Basım evi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

' 


