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Büyük şef Atatürkiin sıhhatı 
Reisicumhur dünki günü daha eyi geçirdiler 

Beşinci rapor 

1 $ıow 

Macar - Polonya 
Hudud işleri Bükreşte 

Görüşülecek 

Bülcreş 19 (A.A.) - Poloo

)'a hariciye nazırı Miralay 

Bek bugün Bükreşe gelmiştir. 

:Miralay Bek Macaristanla Po

lonya arasınJaki müştsrek 

hudud meselesini görüşecektir. 

• 

Fransa ve lngiltere 
Hükumetleri Çeklere mali yardım edemiye

ceklerini bildirdiler 

Londra 18 ( A. A. ) -
Londrada bulunan Çek mali 
mütehassısları dün buradan 
ayrılmışlardır. 

Müzakerelere bir müddet 

1 

l 

Fransa hükumeti, fransanm 
şimdiki taahhütlarinin Çekos

lovakya ya yardıma imkan 
vermediğini bildirmiş, İngiliz 

hükfımeti4e bu işi yalnız ba-sonra devam edileceği ceva- 1 
hını verilmektedir. 1 şına deruhte edemiyeceği ce-

Verilen maliirnata göre ; 1 vabını vermiştir. 
• 

Çan - Kay - Şek 
Y urd dişındaki Çinlileri memleket 

müdafaasına çağırdı 

C. H. P. 
Ocah kongreleri 

Merkez İlçesine bağlı Zafer 
Kamununun Köprülü, Veysi 
paşa semt ocak kongresi dün 
Akşam merkez İlçeyön.kurul 
başkanı doktor Nafiz Yazga
nın reisliğinde toplanmıştır. 
Yapılan seçimde asli üye-

liklere: 
Adil Otay 
Mehmed Sarıbay 
İsmail Hakkı Şerid 
Şükrü Saray 
Avukat Zati Zengi 
Yedek üyeliklere 
Necati Teker 
Mehmed Karaköz 
Abdullah (Saygın 
Yusuf Sarı · 

Hankov 19 ( A. A. ) Çang - Hay - Şek bütün dünya yuzu- Mustafa Erçin 
ne dağılmış olan Çinlilere hitaben bir beyanname neşrederek Delegeliklere 
bunları mali ve maddt mümkün olan bütün vasıtalaril~ mem- Eyüp Şahin / 
leket müdafaasına davet etmiştir. Mehmed Sarıbay 

1 - - • - --· -- Yedek delegeliklere 

Filistinde asayiş işleri orduya verildi Mehmed Kara 
1 · Ahmed Atay 

1 Kudüs bu harekatın ilk sahnesi olacak Seçilmişlerdir. 
1 Bunlardan Avukat Zati 

Kudüs, 19 ( A. A. ) - Fiiistinde polis teşkilatı ordu em- Zengi ocak başkanı olmuştur. 
rine verilmiştir. Dünden itibaren Filistinde bütün harekatın 1 

mesuliyeti orduya geçmiştir. Yapılanak harekata ilk sahne 
Kudüs şehri olacaktır. 

C. H. P. Aydın merkez mahalle 
Ocak kongre günleri 

Tarihi Günü Saati Kongre yeri Ocağı 

Meşrutiyet 20/10/938 Perşembe 20 Meşrutiyet mahalle 
kahvesinde 

Karapınar ilkokulu 
Yapılıyor 

Günün sesleri: 

Kongreye davet 
C. H. P. Meşrutiyet ma

hallesi ocak başkanlığından: 
Ocağımızın yıllık kongresi 

bugün saat yirmide Meşruti
yet mahalle kahvesinde ya
pılacaktır. 
Ocağımı?a mensup partili 

arkadaşların her halde gel-
meleri rica olunur. ' 

Karapınar (Hususi) - Ka
rapınarda yapılacak ilk oku
lun temel atma töreni pazar 
günü yüzlarce kadın, erkek, 
çocuktan mürekkep kalabalık 

Nereden b11lsun 

halk huzrunda yüksek göste
rilerle yapılmıştır. 

Törene evvela Kamunbay 
ve belediye reis vekili Rıdvan 
Evinin güzel bir söylevile baş-
lanmış ve bundan sonra ça
lışkan başöğretmenimiz Ke
mal Özer ilk mekteplerin kıy
met ve ehemmiyeti tebarüz 
ettirilerek çok alkışlanan bir 

f0eYamı 2iocl Hhifede) 

. -·-,:;.-

Gazetede şöyle bir serlev
ha nazaridikkatimi cel
betti: [ Hitlerin sevdiği 

1 bir !cadın olsaydı, Avrupanın 
manzarası bugün başka türlü 
olurdu).. makaleyi okudum 
ve anladım: 

Hitler de, Çembelayn gibi, 

Rozvelt gibi bir aile erkeği 

olsaydı, sevdiği bir kadın 

bulunsaydı.. hiçte böyle dü-

rüşt, asabi, katı yürekli, bu 
kadar şedit olmazdı ve dün
yada, rahat bir nefes alırdı. 

( Bugün ) ün bir ecnebi ga
zeteden iktibas ettiği bu ma
kaleyi okuduktan sonra dü
şündüm ve hak verdim. Öy
le ya, kalbinde kadın sevgisi 

olmıyan, Havvanm kızma gö

nül vermeyen bir erkek~ biraz, 
(Devamı 2 lnci aahrhde 



• 

yOz 2 AYDJN 

Fenni bahisler 

Dünyanın en l>üyük 
Stratosfer balonu 

28.000 metreye yükselmek için 
müsait bir hava bekliyor ... 

--------Polonyada, 28,000 metre havasız yaşıyamadığı malum-
yükseklığe çıkarak, stratosfer duür. Bu itibarla havacılık 
dahilinde ilmi tetkikler yapa- bu hususu her şeyden evvel 
~ak muazzam bir balon yapıl- hesaba katmak mecburiyetin-
makta olduğunu evvelca yaz- dedirler . 
mış, bulonuo imalinden ve Bundan başka, stratosfer 
strafosfer içinde yapılacak dahilinde insana müdhiş baş 
tetkik mevzulanndan bahset- ağrıları arız olduğu da görül· 
miştik. Bugün balonun bütün müştür. Havanın en yüksek 
hazırlıkları bitmiştir. Yalnız: tabakalarında vaki olan bu 
havanın mutlak bir sükütu baş ağrısı bütün düşünceyi ve 
beklenmektedir. Bu balon akıl melekelerini berbat et-
düİıyanm en büyük balonu- mektt>, her şeyi felce uğrat-
dur. Şişirildiği zaman Paris- maktadır. 
teki Eyfel kulesinin yarısını SEPET DEGİL HAKİKi BİR 
bulmaktadır. KALE 

Polonya havacıları yirmi Bütün bu güçlükler, önce-
sekiz kilemetreye kadar yük- den hesaba kahldığı için, 
seleceklerini ümit etmektedir· havacılar çok tedbirli hare-
ler. 28 kilometre demek ket etmektedirler. "Polonya 
Monblan tepesidden 23 kilo- yıldızı,, denen bu yeni ve 
metre üstte demektir. Bun· muazzam balonun altındaki 
dan evvel bir çok yükseklik sepet, bütün ihtiyaçları kar-
tecrübeleri yapılmıştır. Bugün- şılıyacak surette yapılmıştır. 
kü dünya yükselme rekoru Hidronaliyam isimli hususi 
Amerikalılardadır. Amerikan bir halitadan imal edilen bu 
havacılarından Anderaon Ste- sepet, soğuğa, güneşe, hava-
vensle 22,060 metreye kadar sızlığa ve baş ağrısına karşı 
yükselmiştir. hakiki bir kale vazifesini 

Şimdiye kadar yapılan yük- görmektedir. Bu sebet 2,40 
selmeler güstermiştir ki, ıtra- metre kutrunda ve top şek-
tosfer dahili son derece so· !indedir. İçinde havacıların 
ğuktur. Havanın yüksek ta- 15 - 18 saat yaşıyabilmeleri 
bakaları o kadar soğuktur ki, için ne lazımsa, hepsi ve 
kutuplarda hüküm sürmekte her türlü alet mevcuttur. Ba-
olan müthiş soğuolara naza· lon sepetinde çok küçiik bir 
ran bir bahar gibi ılıktır. 1 pencere vardır. Bu küçük 

MUTLAK SOGÜK l pencereden arza bakmak ve 
Stratosfer soğuklarına ya- . aynalar vasıtasiyle buradan 

kın soğuk elde etmek ancak fotoğraf almak ?mkan dahili-
laboratuvarlarda mümkündür. ne konmuştur. 
Bu soğuğa mutlak soğuk Sepette bulunanlardan baş-
denmektedir. ka daha bazı aletler &-ıha 

Bundan başka !'tratosferde vardır ki, hunlar sepetin 
güneş Hattıüstüvadan çok dışında ve stratosferler te-
yakıcıdır. Çünkü ültraviyole mas' halindedir. Dışardaki 
şuaları alıkoyacak hava ta- tazyiki. suhuneti. stratosferin 
bakası mevcut değildir. Bun~ kesafet!ni ve daha bir çok 
dan dolayı hava dahili miit- hususiyetleri ölçmiye mahsus 
hiş soğuk yapmakta, fakat olan bu aletleri sepetin içiıı-
güneş şuaları rastladığı ci- den kolayca idare edilecek 
simleri cayır cayır yal.makta- bir vaziyette yerleştirilmiştir. 
dır. Hele insan ıvücudu, üze- Balonun etrafını saran be-
rine asit dökülmüş gibi par- ze gelince, son derece hafif 
çalanmaktadır. tir. Baştan başa ipekten İ'11al 

Stratosfer aahilinde rastla- edilerek reçineye batırılan 
nan güçlükler yalnız bundan bu bez, sır'f bu balon için 
ibaret değildir. Alt tabaka- Polonyada dokunmuştur. Ba-
lardak itibaren yukarı çıkıl- lonun etrafı da sım sıkı ka· 
dıkça kesafeti azalan hava patılmı.ştır. 

e:u yüksek tabakalarda stra- " YÜKSEKLİK TUTMASI,, 
tosfer içinde büsbün nedret 28.000 metre yüksekliklere 
kesbeder. İnsanın aç ve susuz yapılacak bu tetkik seferi, 
olarak günlerce yaşıyabildiği öyle zannedildiği kadar kolay 
halde bir kaç dakika dahi olmıyacaktır. İnsan yüksel-

Nereden bulsun ! 
(Başta.rafı linci sahde)ife 

nasıl söyliyeyim - dilimin ucu
na geleni kağıdın üzerine 
tevdi edem\yeceğiın, onun 
için biraz hafifleteyim bunu -
vahşi olur, gaddar olur. 

Erkeği incelten, nezaket ve 

muaşerete alıştıran veya mec
bur eden, kalbine merhamet 
ve insafı sokan kadındır. 

Fakat nasıl kadın ? .. 
İşte öylesini bulmak lazım 

ve işte öylesi yapar bunu .... 
öyleside, kendi muhitimize 
bakarak hükmedebiliyoruz, 
okadar, okadar az ki.. kadın
ların aynı kumaş olduklarına 
göre Hitler nereden bulsun 
onu!!.. 

TANRIERf 

- -
dikçe, yükseklik tutması de- 1 

nen bir afetle karşılaşır. Bu 
hastalık dağlara çıkanların 

ekseriya başına gelir- Hava
cıların buna karşıda tedbir 
almaları lazım gelir. İşte Po
lonya havacıları, buna kartı 
idman hareketleri ve · spor 
yaparak kendilerini erkenden 
hazırlamışlardır. Polonya ha
vacıları, günlerdenberi o ka
dar jimnastik yapmışlardır ki, 
hiçbir boksör maça çıkmaz
dan evvel bu kadar idman 
yapmış değildir. Stratosfere 
çıkmak için evvelemirde yüz 
met.·eye koşma~ını bilmek 
icap eder. Koşma ve atlama 
gibi bir çok jimnastik hare
ketleri yapmışladır. 

YAPILACAK FENNİ 
TETKİKLER: 
Polonya havacıları, stratos· 

fer dahilinde, meteorolojik, 
fizik ve astronomik tetkikler 
yapacaklardır. Buluttan eser 
olmıyan stratosferde hava va
ziyeti tetkik edilecek, stratos· 
ferde ne şekilde tecelli ettiği 
araştırılcaktır. 

Bundan başka, startoferde 
kazmil~ ziyaların esrarı da 
bulunmıya çalışılacaktır. Ö
tedenberi bu kozırıik şuaların 
nebatların tenebbütünde, has
talıkların kozmogonik siste
minde insanların neşeli veya 
neşesiz olmasında müsessir 
olduğu söylenmektedir. 

Havacıların tetkik mevzu
larına, elektrik, ses ve ziya 
bahisleri de girmeldedir. l:Su 
yükselmenin, bütün bu bahis
leri aydınlatacak bilğiler elde 
edeceği ümit edilmektedir. 
TAYYARELERİN SÜRATi 
Fakat bu mü im stratosfer 

seferinden en çok beklenen 
netice, stratosfer dahilinde 
tayyarelerin alacakları sür- ı 
attir. Bu mevzu etarafında 
bilhassa meşgul olunacktır. 
Tabmio edildiği gibi. tayya-
relerin saatta 1,000 kilomet· 
re sürat kazanıp kazanmıya
caldarı araştırıJacaktır. 

SAYI 3H 

Almanya Polonyaya 
mali kredi açıyor 

Berlin 18 - Almanya ve 
Lehistan mümessilleri mal ile 
ödenecek bir kredi anla.şmast 
imza etmişlerdir. 

Bu anlaşmaya göre Lehis
tan beş yıllık planını tatbik 
için Alman endüstrisine bazı 
siparişler verecektir. 

Bu anlaşma, mevc.st ticaret 
muahedesinden ayrı ve müs
tekildir. 

Ameı·ikanın müda
faa planı muvaffa
kiyetle ilerliyor 

Nevyork 19 ( A. A. ) -
Amerika cumhur reisi Rozvelt 
geniş bir müdafaa planının 
mu vp.ffakiyetle ilerlemekte 
oldeuğunu söylemiştir. 

Balon Zakopan yakınında~ 
müsait bir vadiden havalana
caktır. En çok endişe edilen 
şeyi balon yer yüzünü ter .. 
ketmezden evvel velev ki en 

cüzi miktarda olsun rüzgarın 
tesirile parçalanmasıdır. Balon 
havalandıktan sonra hiç bir 
endişe kalmamaktadır. İşte 
her şey hazırlandığı halde 
Polonya havacıları, rüzgarın 
mutlak bir şekilde kesilmesi
ni b~klemektedirler. 

Karapinar llkoku/11 
yapılıyor 

Baştarah 1 inci aahifcd~ 

söylev verilmiş Vt' kurban 
kes"lerek fakir halka dağı
tılmıştır. 

Bu mektep işinin meydana 
gelmesinde çok çelışan Ka
munbay Rıdvan Evir' ile baş 
öğretmen Kemal Özer ve in
şaat komisyonu reisi Fuad 
Güroğlu, parti başkam Meh
met Nu, i Aluş ve diğer ça-
lışma arkadaşlarına ve mek
tebin inşa masrafının onda 
birini vereceğini vad buyrmak 
auretile yüksek bir hamiyet 
eseri gösteren sayın saylavı
mız nazmi Topçuğluna ve ge
rekse taş, kireç, tuğlu vesair' 
malzemeyi vermek suretile 
yardımda bulunan hamiyetli 
karapınar halkına teşekkürü 
bir borç biliriz. 

Bölge sanat okulu 
Direlıtör liiğiinden 

Parasız yatılı seçme sına

vına giripte kazanamıyan ta· 

lehenin yarım yatılı olarak 

kaydına devam edilmektedir. 
İsteklilerin okul yönetkesine 
başvurmaları. 

Not: Yarım yatılı talebe 

okulda öğle yemeği yemek 
hakkını haizdir. (869) 

14 15 16 18 19 20 21 

lmtlya:ı. eahibl ve Umumi Neşdyat 
Müclürü ı Etem Mendreı 

Basıldıiirı v~r : 
C. H. P. Batım&YI 

• 



SAYI: 374 AYDIN 

Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 14 

Serpil mazinin bu silik iz
leri arasına gizlenmiş hatıra
larını hayalinde canlandırma
ğa çalıştı. 

* • • 
Artık köye baharla bera

ber hayat neşe can geldi. 
Herkes ocakbaşt sefalarını 
bırakıp sabanına sarıldı. 

Bugün Bay kayaya 

-Çocuklara biraz açık hava 
dersi yaptırmamızı teklif et
tim. Memnuniyetle kabul etti: 
Oalan köyün biraz ötesinde
ki çam ormanına götürece
ğiz. Çocuklar analarının çı

kmladığı ekmekleri ellerinde 
yürüyoruz: Etrafa tatlı bir 
bahar hilcim. Kanat sesleri 
heyecanımdan başımı kaldı
ramıyo,Jn. Çocuklar sevinç
lerindel bağırıyorlar. Onlara 
yetişmek ister gibi zıplıyor
lar. Bu bir sürü karı at ğök 
yüzüne hikim işte. Nihayet 
bu ufuklararda erişen kanat 
sesleri beni bu gün maziye 
g&türdü. 

Eski hatıraların verdiği 
• iztıraplar arasına bıraktı. 

Kendileri uzaklaştı. 
Bay Kayada birden bire 

değiten halimden bir şeyler 
ağrenmek ister-gibi mütema
diyen hasta mısınız Bayan 
Serpil diye soruyor, çocuk
larla· o meşgul olqyordu. 

Kaye döndüğümüz zaman 
mor dağlara akşam inmişti. 
Fakat benim l<ulaklarım ka
nat seslerini aradı. 

* •• 
Bugün kültür direktörlü-

ğünden aldığımız bir emre 
g~re mektt:bi Mayısın 15 in
~ tatil edecektik. Anladığı
ma göre Bay Kaya da bu 
köyden uzaklaşmak istemi
yor. Çünkü emri alır almaz 

yüzü değişti. Öyle ise bende 
17 ~inde buradan ayrılırım 
dedi. Yazı bu temiz, giizel 
yüzlü iyi k olpli köylülerin 
arasında geçireceğime sevi
.aiyorum. Çccul lctrımıza bu 
laaberden bir şey bahsetme
dik. 

ı atil gi)nleri yaklaşıyor 

aay Kaya da mütemadiyen 
ridcceği günü hesaplıyor. 

Mediha Tin 

sesleri bize bir parça neşe 

ıunuyor. Bay kayayı bu gün
lerde bedbin görüyorum. Ge
çen gün evinin önünden ge
çiyordum. Çıplak örtiisüz tah
ta masasına kapanmış bir 
şeyler yazıyordu. 

Beni birdenbire görünce 
şaşadı, girmen için iırar etti. 
Biraz işim oldugunu bahane 
ederek ayrıldım. Zavallı ço
cuk belki geçmiş hatıralarını 
kaleminde canlandırmaya ça
lışıyordu. 

* • • 
Bugün çocuklarımızı mek-

tebin bahçesine topladıl<. Bay 

Kaya onlara biraz nasi~atta 

bulundu yazlarını boş geçir

memelerini oyundan sonra 

biraz da dersleri ile meşgul 

olmalarını söyledi. Bende 

karnelerini dağıttım. Mekte

bin artık tatil olduğunu müj

deledim. 
Kimi ağlıyor, kimi sevinç

den birbirinin boynuna sarılı

yor. Bu çocuk sesleri beni 

babamın elimden tutup çam 

ağaçlı mektebine getirdiği 

zamandan şimdiye kadar ge

çen hayatımı bir anda sine

ma şeridi gibi gözümden ge

çirdi. Mezun olduğum sene 
bütün etrafı ile hayalimde 
canlandı. Bu gece bir sene
de geçen arkadaşlığımız için 
Bay Kayayı eve yemeğe ge
tirecektim. 

Anneme biraz hazırlanması 
için yalvardım. 

- Bay ISaya bir senelik 
arkadaşlığımızın son gecesini 
bizimle beraber geçirmek is-

ı ter misiniz. 
Devamı var 

! - -----·---
Karacasu t.·11/h 
Hukuk hakimliğin-
den 

938/295 
Karacasuyun çiftlik köyün

den H asan ağa oğlu . Ahmed 
ı Pakin Y tnice köyünün bitrak- · 

lık mevkiinde vaki şarkan 
demirci Mustafa veresesi gar
ben hacı AH vereseleri cenu
ben arap ~Cafer veresesi şi
malen hıra Mustafa oglu Ah
med tarlalariyle sınırlı tar
lanın kendi namına tescili 
davasından dolayı cari mu
hakemede ilanına karar veril· 

Annemi lstanbula yolla
mak istedim, zavallı kadını 
ita güzel yaz da burayabağ

lıuaak istemiyorum. Fakat o 
ltw teklifimi kabul etmedi. 
Sensiz ben o yaz gezmesin- , 
.ten bir şey anlamam dedi. 

miş olduğundan bu tarla hak
kında bir itirazları olanlarm 
8/11/938 tarihinden evvel mü-

Arbk çoc6kları sık, sık 
ı. .. ıara çıkarıyoruz. Onların 

racaatları ilin olunur. 
886 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Aydınını.o Umurlu köyünün 
kumalan mevkiinde doğusu 
batısı ve kuzeyi yol güneyi 
Halil oğlu Mehmet karısı 
Hüsniye tarlası ile çevrili 15 
dönüm tarla Umurlu beledi
yesinin iken 329 yılında hari
cen Ahmet Çayırlıya satıldı
ğı köy kurulundan getirilen 
ilmühaberden anlaşılmakla 
siciller üzerinde yapılan araş
tırma soncasında kaydı ol
madığından senetsiz tasarru· 
fattan tescili için gazete ile 
ilin tarihinden 15 gün sonra 
mahalline tahkik memuru 
gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde ayni bir 
lıak iddia edenler varsa el
lerindeki resmi belgeleriyle 
birlikte muayyen günde bulu
nacak memura yahutta o 
güne kadar tapu sicil muha
fızlığına 944 fiş ıayısiyle mü
racaatları ilin olunur. 

885 

Aydın tapu sicil 
m-,,. ha/ız lığından 

Tepecik köyünün küllüce 
mevkiinde doğusu tarikiam 
batısı muhtar oğlu Mustafa 
kuzeyi sahibi senet ve azmak 
kıblesi Tepecik çiftliği ile 
çevrili tarlanın nısfı 6 dö
nüm ve aym mevkide doğusu 
tarikiam batısı İbrahim poy
razı sahibi senet ve azmak 
güneyi senet ve azmak 42 
dönüm ve aym mevkide do
ğusu tarikiam batısı sahibi 
senet kuzeyi ve güneyi sahi
bi senet ve .azmak 9 dönüm 
ve ayni mevkide doğusu ta
rikiam ve Emin batısı kapak
lı oğlu tarlası ve tarikiam 
kuzeyi sahibi senet ve azmak 
güneyi sahibi senet ve azmak 
9 dönüm ve yine ayni mev
kide doğusu sahibi senet 
batısı tarikiam kuzeyi kapak- 1 

lı oğlu güneyi İbrahim ile 
çevrili 18 dönüm beş parça 
nısıf tarla \apu kaydı muci
bince peştemalcı zade Azizin 
iken 329 da çocuksuz vefa
tiyle karıları Hafize ve Ru
kiye ve kardaşları Hüdayi ve 
Mustafayı bırakıp bunlarda o 
tarihte aralarında yaptıkları 

gayri resmi taksimde işbu 

beş parça nısıf tarlalar ve
reseden Hüdayi hissesine ay
rılarak Hüdayinin de kanuni
medeni içinde ölmesiyle bir 
oğlu Reşadı bıraktığıtıdan 
Reşat tarafından bu yerlerin 
yeniden köy kurulundan ge
tirdir. ilmühaber veçhile tes
cili istenmektedir. 

Tasarruf vaziyetinin mahal 
tinde tahkik edilmek üzere 
ilin tarihinden itibaren 15 
gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. 

voz 3 

Aydın Tapu Sicil 
muhafızlığından : 

Çiftlik köyünün Madran o
vası mevkiinde doğusu halil 
kızı Esma ve Sinan oğlu me
met batısı molla Hasan ve
reseleri ve karatepeli Yusuf 
oğlu Ali kuzeyi kihya lbra-
hiın oğlu Halil ve gemici Ah
med kızı gülsüm veresesi gü
neyi karatepeli Yuı;uf oğlu 
Ömer kuzeyi kırobalı berber 
Mustafa güneyi gemini Ahmet 
karısı Fatma ile çevrili dört 
dönüm iki kıta tarla çiftlik 
köy kurulundan getirilen il
mühaber mucibi yeşil Hüse
yin oğullarından Mustafa oğ
lu Ahmedin senetsiz malı i
ken 335 de ölmesiyle kansı 
emir ayşeye Emir Ayşenir, de 
932 de ölmesiyle veraset ila
mı mücibi ikinci kocası Hü
seyin oğlu Hüseyin ile küçük 
oğlu Aliye kaldığı ve bunlar 
tarafından yeniden tescili is
tenilen işbn iki kıta tarlamn 
tapuda kaydı bulunmadı-
ğından ilin tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahal
line memur gönderilecektir. 

Bu yerle alakalı olanlar 
varsa 939 fiş sayısiyle yerinde 
bulunacak memur müracaat-
ları ilin olunur. 884 

Aydın Tapu sicil 
mu haf ızllğından : 

Karapınarın sandıklı köyü
nün çaykenarı mevkiinde ye· 
di parça tapu senedi muci
bince seksen dokuz dönüm 
arazı karapınar nahiyesinden 
Hüseyin oğlu Rifat Topçu oğ
lunun olup bu tapulu yerin 
muhtevi olduğu yerler birbi
rine bitişik olduğundan bir
leştirilmiş bu birleştirme ne
ticesinde eski hududu dahi
linde ve komşu arazil~rine 
tecavüz vakı olmaks!zm tan
ettirdiği fenni harita mucibin
ce 138 dönüm buhmduğundan 
tevsian ve tasdikan tapuya 
tescilini köy kurulundan ge
tirilen ilmühaberde istenilmiş
tir. Eski tapularındaki hudud 
ile haritaya göre oır parça 
haline getirilmiş olan bu ara
zinin yerinde yapılacak t ah
kikat ye tetkikat sonunda 
bir parça geldiği anlaşılırsa 
tapuya tescil edileceği için 
budud komşularından veyahut 
başkalarının 

1 
bu arazide bir 

alaka ve itirazları bulunursa 
gazete ile ilin gününün 12 
nci günü yerinde bulunacak 
memura veyahut bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
baş vurmaları ilin olunur. 

887 ·- ., 
Bu yerlerde alikalı olanlar 

varsa 943 fiı sayısiyle yerin
de bulunacak memura müra
caat eylemeleri ilin olôur. 
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·Söke Malmüdürlüğünden: 
Miktarı Mu. kıy. 

Cinsi Köyü Mevkii H. ar Lira K. 

Tarla Aargavlı Çer kes tımarı 1 40 4 20 

il " 
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" " " 
2 00 6 00 

" " " 
1 20 3 60 
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" 
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" 

köy civarı 1 80 7 20 

Tarla Söke kız tımarı 6 50 32 50 

Otlak sarıker serçin balkan 87 4254M. 100 00 

Hazineye ait yukarıda evsafı yazılı gayri menkul emvalin 
senelik icarları 11110/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
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HUDUDU 

Şarkan : imam gölü ve t<erim şimalen Eğinli Ali vereseleri ' 
garben demiryolu cenuben Zekeriya O. ishak kızı. 

Şarkan Moralı hududunda Osman, şimalen demiryolu ve Ali 
O. Os, garben Osman kardeşi Mustafa, cenuben Miyo kı:ıı 
Gülferi tarla. 

Şarkan Mehmed tarlası, şimalen demiryolu, 
kızı Kadriye, cenuben Sindeli vereseleri. 

gar ben , Mustafa 

Şarkan Mustafa eşi Kadriye, şimalen demiryolu 
sap Halil tarlası, cenuben Sindeli vereseleri. 

garben ka-

Şarkan Kara Hüseyin O. M. Ali ve ikiz Hasan ve Hüseyin 
şimalen demiryolu garben Evci Mustafa tarlası cenuben Ev-
ci Mehmed tarlası. 

Şarkan Moralı hududunda Şükrü şima. ikiz Hasan ve Hüseyin 
garben Alioğlu Hüseyin tarlası cenuben Moralı hududu Osman . . 
Şarkan Saraç Şükrü tarlası şimalen demiryolu garben Alioğlu 
Hüseyin tarlası cenuben arap Mehmed Ali tarlası 

Sarkan Avcı Hasan tarlası şimalen azmak garben azmak ve 
kadriye cenuben Hasanoğlu Kasım tarlası. · 

Şarkan demiryolu şimalen Hasan avcı garben Aali; Hüseyin, 
Kasım, orman cenuben demiryolu şarampolu. 

Şarkan Ömer vereseleri tarlası şimalen kır AH O. Hüseyin 
tarlası garben azmak ve Mustafa tarlası cenuben Mehmed 
Ali gün tarlası 

Şarkan Mehmed kızı Dudu şimalen şose yolu garben Çerkes 
timarı cenuben orman. 

Şarkan Köy yolu şimalen şosa yolu garben Köy ova yolu 
cenu ben ormanlık. 

Şarkan: Emin tarlası, şimalen orman, garben yol ile ayrılan 
mer'a, cenuben Hasan oğlu Kasım tarlası. 

Şarkaa Orman, şimale Hüseyin oğlu Durmuş ali, garben ova 
yolu cenuben Abmet Ali oğlu Halil tarlası. 

Şar: Mustafa Ali oğlu Hasan tarlası, şima Halil coşkun gar
ben ova yolu, cenuben demir yolu şarampolu. 

Şarkan: İsmail oğlu Ahmet, şimalen orman, garben Ahmed 
oğlu Halil, cenuben Mustafa Ali oğlu Hasan. 

Şark, şimal, cenup llkınlık, garben Öğretmen Celal· tarlası. 

Şar: Mustafa oğlu Ramazan tarlası, şima öğretmen Celal ve 
orman, garben Ali oğlu Hasan tarlası, cenuben demiryola 
şarampolu 

Şarkan ve garben Yörük kızı zeynep ve hazineye ait orman 
ve Hasan tarlası, şimalen avcı Mustafa tarlası, cenuben de
miryolu şarampolu. 

Şarkan: Ömer oğlu Ali Riza tarlası garben ve şimalen Milli 
emlak ormanı, cenuben Mustafa oğlu Mustafa tarlası. 

Şarkan: Moralı h~dudunda Hamza Halil tarlası, şimalen Ömer 
oğlu Ali Riza tarlası, garben Mustafa Ramazan tarlası, cenu
ben demir yolu şarampolu. 

Şarkan, Morah ve argavle hududunu ayrıran yol, garben · ku
yu ve çay, cenuben tabir bahçesi. 

Şarkan: k~sikle ayrılan yol, garben yol şimalen Köy içiyolo 
cenuben şöse yolu. 

Şarkan: Selanikli Mehmet şimalen yol garben kunduracı mc
met ve pamukcu Hasan cenuben Kamil eşi Saliha tarlası. 

Şarkan: Mendres nehri şimalen haca paşa veresesi garben 
haca paşa veresesi cenuben mendres nehri 

pazartesi günü saat 15 de yapılacağından talip olanların ve 
fazla malumat istiyenlerin Söke malmiidiirlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (881) 19 ?.O 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ~e en 
çok okunan . bir tane gündelik 
.gazetesidir. 


