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ilin 
f(aracasu sulh 
Hukuk mahkeme
sinden: 

Karacasuyun Cuma mahal
lesinden masalcı Süleym:ın ka-
nsı F atmanın oğlu Mehmet 
karısı Aliyenin cuma mahalle· 
sinde ve dere yüzü mevkiinde 
tarafları şarkan oda başı oğlu 

Mehmed veresesi, garben pa
lazobu oğlu İsmail, şimalen 
ve cenuben yol ile sınırlı iki 
evlek arsayı havi bir evin sa-
hibi evveli masalcı Süleymanın 
karısı Fatmanın vefatile oğlu 
Mehmede ve Mehmedin dahi 

Diş Doktoru 

vefatile karısı olan kendisile 
oğlu Süleyman ve Süleymanın 
dahi vefatile anası olmak 
itibarile yine kendisine inti
kal suretile malik bulunduğun
dan mahkemece tesciline ka
rar verilmesi talep ve dava
sının cari mahkemesinde işbu 
emval hakkında alakadarlan
nan itirazları olup olmadığının 
on gün içinde bildirmeleri için 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan ber mu
cibi karar verilmiş olduğundan 
her mucibi karar keyfiyet ila
nen tebliğ olunur. [334] 
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Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 
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Bel •ofuklulu, Firengi ve Cilt ha11talıkları mütelaa111ısı 

s Muayenehanesi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

~ Muayene saatleri: 

~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamlan 15 -18 kadar ~ 
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Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye karşısında 

Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydmın bütün tarihi malu'llatından başka coğrafi tabii malôma
imı da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiatı 250 kuruştur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

• 

Baskı işleri 
-------··--lllllllİ··------

En şık, En güzel, . En sağla~ 

Cilt işleri 



.. 
YB.. 1 20 Şubat 1938 - PAZAR SAYI: 171 

Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 
~-;=::·===========c======================================================================== 

Halkevlerinin yıl dönümü bu gün kutlulanacak 
Yeni açılacaklarla Halkevlerimizin sayısı 209 oluyor. Ankara Halkevinde 
yapılacak töreni radyo ile yurdun her köşesinden dinlemek mümkündür 

Dahiliye Vekilimiz 
B. Şükrü Kaya Bu gün 15,30 da 

Bir Söylev Verecek / 

İç Bakan ve C. H. P. Genel 
.Sekreteri B. Şükrü K3ya 

• 

Ankara 18 [A. A.] - Yirmi 
şubatta Dahiliye vekili ve Par
ti Genel sekreteri Şükrü Kaya 
Ankara Halkevinde 15.30 da 
bir söylevle yeniden kırk iki 
Halkevini açacak ve bu suret-
le sayıları iki yüz douzu bulan 
Halkevlerinin altıncı yıl dö
nümünün kutlulama töreni ya
pılacaktır . 

Geçen bir yıl içinde Halk 
evlerinden faydalanan yurd
daşların sayısı altı milyonun 
üstünded;r. müsbet ve şumüllü 
yararlık gösteren Halkevleri
nin başında Ankara, Artüvin, 
Balıkesir, Bartın, Bursa, Bey
oğlu, Denizli, Diyarbakır, Emin
önü Elaziğ , İzmir Gaziantep, 
Manisa, İnegöl, Uşak Zonğul
dak Halkevleri vardır. 

İkinci Dil ve tarih kurultayları 
zabıtları satılığa çıkarıldı 

Ankara 19 [Radyo] - Türk İkinci Tarih kurultayının tu-
dili tetkik cemiyeti genel sek
reterliğinden tebliğ edilmiştir: 

tulgalarile üyelere armağan 

olararak dağıtılan kitaplar bir 
arada bir buçuk lira fiatla 
sablığa çıkarılmıştır. Bu ki-

1936 yazında İstanbulda 
Dolmabahçe Sarayında topla
nan İkinci Dil kurultayının 

1 
tapların satış merkezi olan tutulgalarile alimler tarafından 

müdafaa olunan tezler ve ra- İstanbulda Ankara caddesinde 
Porlar bir cild halinde iki li- , Türk kitabçılığlı imitet şirke
ra bedelle satılığa çıkarılmıştır. tinde satılmaktadır. 

937 yazında İstanbulda Dol- Arzu edenlerin oradan al-
rtıab<\hçe Sarayında toplanan ı dırmaları rica olunur, 

Milli küme maçları 
'Muhafız gucu - F enerbahçe berabere kaldı 

Beşiktaş Alsancak takımını yendi 

Ankar<'. 19 ( Radyo ] -
'Bugün yapılan Milli küme 
tllaçlannda Muhafız gücü ta
k.mı ile Fener bahçe takımı 
Slf1r sıfır berabere kalmışlar• 

dır. İzmirde yapılan Beşiktaş 
takımı ile Alsancak takımı 

maçında Beşiktaş takımı Al
sancak takımmı 3-0 yenmiş
tir. 

Hariciye vekilimiz Partide: 

M. ilçe ylJnkurulu Kahireyi ziyareti 
münasbetile 

Kahire 19 [ Radyo ] -
Hariciye nezareti Mart ayı 

zarfında Kahireyi ziyaret ede· 

Dış Bakan Dr. Aras 
cek olan Türkiye Hariciye ve
kili doktor Bay Tevfik Rüştü 
Arasın bu ziyareti hakkında
ki proğramı hazırlamıştır. Ha
len İskenderiyede bulunan 
türkiye maslahatgüzarı bu 
proğramı Ankaraya götürerek 
Tevfik Rü.ştü Arasa göstere
cektir. 

Parti M. ilçe yönkurulu, dün 
akşam İlçe yönkurul başkanı 
Doktor Nafiz Yazganın reis! 
liğİnde toplanarak Parti iıleri 
üzerinde konuşmuştur. 

Halkevinde: 
Halkevi gösterit ve mfize 

sergi şubeleri komite heyetle
ri dün haftalık toplanblannı 
yapmışlardır. 

Kredi koopraü/i 
kongresi toplandı 

200 numaralı Aydın zirai 
kredi koopratifi kongresi dün 

· Halkevi salonunda toplandı. 

Kongre başkanlığına Talat 
ı Posacı, sekreterliklere İbrahim 

Posacı ve İbrahim Ay~y se
çildi. 

İdare heyetinin senelik ra
poru okunarak aynen kabul 
ve planço tastik edildi, Koop· 
ratifin 938 bütçeside yapıla
rak müddeti dolan idare he
yeti seçiminde Avukat Neşet 

Akkor yeniden azalığa ve 
İbrahim Posacı ile Raif Ay
doğduda yedek üyeliklere Ye 
meratipliğede Zeki Başaran 
seçilerek kongreye son verildi 

İngiliz İtalyan münasebatı 
Çemberlayn ile Grandi konuştular 

condra 19 [ A. A. ] - Dün İtalyanın Londra elçisi Bay 
Grandi ile İngiliz başvekili Bay Çemberlayn ve hariciye nazırı 
Bay Eden arasında beynelmilel vaziyet ve iki memleketi 
alak~dar eden meseleler etrafında müzakereler cereyan etmiştir. 

Hayattan sesler: 

Saygı ve sevsi ile selamlarız 

T ürk milleti, bir dilek ve 
bir kaygı etrafında top
lanmak ve birleşmek mec

buriyetindedir. 
Bu dilek ve bu kaygı, bütün 

iş ve ihtiyaç sahalarına şamil, 
sanayileşmede, iktisat işlerin
de, siyasette, sosyal hareket
lerde, edebiyatta, dilde, güzel 
sanatlarda aynıdır .. 

Bu dilek ve kaygı, büyük 

milli maksattır .. 
Türkiye, nasıl bir tek 

adamın etrafında toplanabil
diyse ve o tek adam nasıl, 
en büyük davanın en dik Ye 
sarsılmaz bir timsali ise ve 

nasıl, bütün işler halka halka 
parça parçı., bölüm bölüm ni
hayet onda toplanıyor ve yine 
ondan~ dalga dalga, kıvrıla 

( Devamı 3ncil sahifede ) 
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Çocuk esirgeme kurumunun yoks 
çocuklara yaptığı yardım 

Ankara 19 [Radyo) - Ço· merkez süt dağıtma evinden 
cuk esirgeme kurumu genel 132 kilo takim edilmiş ve 
sekreterliğinden teliğ edilmiş- 1110 çi süt dağıblmıştır. 13 
şir. yoksul yavruya para yardımı 

1 Şubat 938 den 16 Şubat yapılmış, ilk okullarda fakir ta-
938 gününe kadar 15 gün lebelere kurum aşhanelerin-
zarfında çocuk esirgeme ku- den 603 çocuğa her gün sı-
rumu tarafından 2530 çocuğa cak öğle yemeği verilmiş, bir 
yardım edilmiştir. 21 hasta fakir aileye 30 kilo bulgur 
anne ve çocuk kurumun kıli- yardımı yapılmış ve bir aile-
nijinde bakılmış ve tedavi ye de kundak takımı verilmiş-
edilmiştir. 123 çocuğa genel tir. 

-===--
Sivasta yeni bir çimento 

fabrikası kuruluyor 
, 

939 senesinde istihsale başlayacak olan bu 
fabrika senede 90000 ton çimento yapacaktır 

Ankara 19 [A.A.] - Sivas
ta teessüsü takarrur eden 
çimento fabrikası makine ak-

samı bir Alman müessesesine 
ihale edilmiştir. Günde 300 
ton yani senede 90 bin ton çi
mento istihsal edecek olan bu 

Halkevi köıesi: 

Bugün: 
1 - Saat 15,30 da halkev

leri yıldönümü kutlulama 
töreni yapılacaktır. 
2 - Saat 19 da Almanca 

dil dersi vardır. 
3 - Saat 21 de halkev

lilere aile eğlencesi verile
cektir. 

Yarın: 

1 - Saat 9 da zeytinci
lik kursu vardır. 
2 - Saat 17 de yönetim 

kurulu toplanacaktır. 
3 - Saat 19 da İngilizce 

dil dersi yapılacabr. 

Aydının tefrika~2 

fabrikanın tesisinden maksad 
şark vilayetlerimizle orta ana~ 
doluda daha ucuz çimento sa
tışını temin etmektir. Fabri
kanın inşaatına takriben ö
nümüzdeki nisan ayında baş-

lanacak ve fabrika 1939 se
nesi temmuz ayında çimento 
istihsaline başlanacakbr. 

Öğretmenler 
Toplantısı geri haldı 

Dünkü sayımızda öğretmen
lerimizin bugün noplanacakla-

rını yazmıştık. Bu toplantı 

martın ilk cumartesi günü ya-

pılmak üzere geri bırakılmış

tır. 

VonPapen 
Berline gitti 

Viyana 19 [Radyo] - Al
manyanın Viyana büyük elçisi 

Von Papeo Rayştağın yarınki 

toplantısında bulunmak üzere 
Berline hareket etmiştir. 

• 
-~- Baht işi 

Roman 

O gece o resmi yaralı iken 
beraber çıkardığımız annesi
nin resmi ile yan yana koy
dum ve sıcak göz yaşlannın 
gözlerime çektiği bulutlar 
arasmda uzun, uzun seyrettim. 

Böyle gamlı gecelerimin sa
bahlarında unutmak ihtiyacile 
kendimi büsbütün işe veri
yordum. 

O yaz tatilinde köylünün 
ta~amen ziraat işile meşgul 
olmaian beni köyde pek yal· 
nız bırakmıştı. Yalnızlık asa
bım üzerinde yine fena tesir 
yapmağa başladı. Aynı za
manda çocuğumun iştiyakı He
de kavruluyordum. 

İstanbula gittim. 

Yazan: V. H. 

Bir haziran sabahı Şişlideki 
evin kapısını çaldığım zaman 
kalbimde buraya ilk geldiğim 
günün heycanını aynen duyu
yordum. 

Bana öyle geliyordıki şimdi 
kapı açılacak ve Zeynep; gü
ler yüzü müşfik ve muhabbet
kar gözlerile beni karşılaya

cak. 
Fakat heyhat ! .. 
Kapıyı açan hizmetçi, hem

de hiç tanımadığım bir hiz· 
metçi kızdı. 

Şaşkın gözlerle yüzüme ba
karak adeta içeri girmeme 
mani olmak isteyen bir tavır 
aldı. 

- Kızım ; dedim. Büyük 

= - -r 

ı : 
Terbiye Tedris 

KARŞISINDA EDEBİYAT 
Tefrika No. 1 

Hepimiz biliyoruzki "Sanat,, 
bedii heyecanlarımızın ifade
sidir. Bedii heyecan gözellik 
temayülünden doğar. Ayni 
zamanda edebiyatta sanatın 

ifadesi şeklinde izah olundu
ğundan bu münasebetle işin 
içine heyecan girer. Heyecan 
umumi manada isteklerimizin 
şiddetlenmesi suretinde tarif 
edilebilir. Bazan öyle heye
canlı anlar vardır ki, zevk ve 
neşe içinde kalırız. Heyecanın 

ifade edilmiş şeklini zevkle 
okur veya dinleriz. Netekim 
çirkin, iğrenç1 üstübaşı dökük 
saçık, yüzünde sefalet çizgile

ri bulunan bir dilencinin res

samın heyecanile ifade edil

miş portresini gördüğümüz 
zaman o heyecanın ifadesin
deki zevki sezeriz, ona güzel 
deriz, tabloyu hayraniyetle 

seyrederiz. Hyatın fecaatinden 

muhtelif acılıklarından bahse

den bir dramı zevkle takip 

ederiz. Şu halde hazan bu 
heyecnnlar zevke duyguya hi
tap etmektedirler. Demek 

oluyorki evvelemirde edeb\

yat zevkiselim meselesinin 

terbiyesine müsbet cihetten 
müessirdir. Bu münasebetle 

edebiyatın yek nazarda ruhi 

ve, terbiyevi kıymetini araşb

ralım: 

Tabiat ve sanatla ruhu cez
beden, hissiyatı latifemizi mu
cip olan yahut bunun aksi 
hissiyatı elimemizi doğurtan 
birçok eşya ve hadisat vardır. 
Mela: 

hanım evde mi ? 
- Evde efendim. Kim di

yeyim ? 
- Haber vermeğe lüzum 

yok. Ben kendisini görürüm, 
dedim. Bermutat oturdukları 
arka taraftaki odaya doğru 
gittim. 

Açtığım kapıdan: 
Büyük anne ve torunun 

karşılıklı halının üstüne otur
duklarını gördüm. 

Büyük annenin arkası kapı
ya dönük olduğu için evvela 
bir şey görmedi. Fakat küçük 
Zeynep hayretle bana baktı. 
Tebessümü ağzında dondu ve 
sonra adeta korku ile nene
sine doğru ellerini uzattı. 

Başını çeviren anne ; 
- A. A .. Dedi. Sonra bir

den yerinden fırlayarak boy
numa sarıldı. Hınçkıra hınç
kıra ağlıyordu. 
Ağlamakta sari bir şey .. 

Yazan: Öğretmen f. Gün 

Yeni açılan bir gülü kok
lamakla ve onu görmekle 
ruhun okşandığını, içimizde 
bir serinlik, bir ferahlık duy
duğumuzu pekala biliriz. Bu 

hayat ancak insana bir şiriyet 

bir okşayış sezdirir, hiç bir 
zaman içimiz sıkılmaz. Bedii 
duygularını tatmin etmek su-

retile saadetin tadına varmak 
mümkandür. Bazen öyle vazi
yetler hasıl olur ki karnımızın 
açlığını hissedemiyecek ve bi-

ze ıztırap veren sızıları duya

mıyacak bir hale geliriz.Fakat 

hazan da buna mukabil gece 

odanızda yalnız oturuyorsu

nuz, etrafınızda dört duvar 
yalnız kulaklrrınızda lambanın 

hasıl ettiği gürültü, ha tti 
böyle bir dekora lüzum bile 

yok: Köpek ulumaları bizim' 

her zaman asabımıza aksi 
tesir yapar. Muhtelif altval

de uygun tedavilerde bulun

duğumuz vakit büsbütün yü

reğimiz sarsılır, sanki içimiz
de bir sızı duyarız. Kel:a bir 
kedinin acı acı meyvalaması 

ayni tesiri yapar. Sonbahar 
gününde donuk ve buğulu bir 
dekorun önünde çıplak ağaç-

ların insana verdiği hüzün 

aşikardır. Ruhu cezbile bis
sieatı Jatifemizi uyandıran 

şeylere güzel, aksitesir yapan

lara da çirkin deriz. Eşya 

veya hadisatın güzellik veya 
çirkinliğini idrakten mütevel-

' lit duyguya bedii his deriz. 
- Devamı var -

İradesiz olarak gözlerim 
doldu ve bütün bir ana şef
kati ile boynumda ağlayan bu 
felekzede kadınla beraber 
bende için, için ağladım. 

- Macid, oğlum; diyordu. 
Sensin ha. Demek ki - geldin. 
Sonra bizim bu halimizden 
ürkerek ağlamağı bile unut
muş duran küçük Zeynebi 
kollanmn arasına alarak bana 
uzat.yordu ? 

- İşte yavrun. Bak tıpkı 
annesine benzemiyor mu ? 

Bu bir buçuk yaşındaki be
beğin yüzünde ebediyen kay
bettiğim sevgilinin izlerini 
arayarak hayran hayran ba
kıyordum. 

İlk günler beni o kadar 
sıkmayan İstanbul; gün geç
tikçe ruhumu tazibe başlamıştı. 

Bir evim ; bir çocğum bir 
yuvam vardı. 

(DeTa-ı>ı yuuıı) 
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Toprak kanunu 
projesi 

Ziraat bakanbğında teşekil 
olunan mütehassıslardan mü· 
rekkep komisyonun!.bazırladığı 
toprak kanunu projesi Ekono
mi Bakam ve iZiraat vekaleti 
B. Şakir Kesebire verilmiştir. 
Haber aldığımıza göre B. Şa
kir Kesebir, memleket içinde 
devam etmekte olan tetkik 
seyahatından döndükten son
ra proje yeni baştan tetkik 
edilmek üzere komisyona ve
rilecektir . 

Türkiye - Romanya 
pamuk mukavelesi 

imzalandı 
Bükreş 19 [Radyo] - Tür

kiye elçisi ile Romanya tica
ret nazırı arasında pamuk 
mukavelesi bu sabah imza 
edilmiştir. Bu sene zarfında 
iki memleket arasında tica
ri bereketlerin değişmiyeceği 

ümidedilmektedir. 
~ 

Japon ordusunda 
değişiklikler 

yapılmış 
Pekin 19 [Radyo] - Ordu 

namına söz söylemeğe sela 
hiyettar bir zat devamlı mu
hasemat ihtimali kaşısında 
Çinde bulunan Japon ordusun
da bazı değişiklikler yapıldı
ğını süylemiştir. ---
Çinliler 500 tayyare 
yapıyorlar 

Şanghay 19 (A.A.] - Roy
ter ajansı Çinin askeri tayya
relerinin adedini, yarısını Sov
yetlerden yarısını da Avrupa 
ve Amerikadan tedarik sure
tile beşyüze iblağ etmekte 
olduğunu bildirmektedir. 

B. Tataresko lstan
bula geliyor 
Bükreş 19 [ Radyo J 

Hariciye nazırı B. Tataresko 
Yarın Belgrada hareket ede
cektir. Nazır oradan Selani
ğe de uğrayarak ayın yirmi 
dördünde İstanbulda buluna
caktır. 

· ·~--· 
Japonlar 
Cinden nekadar 
arazi almışlar 

Tokyo 19 [ Radyo ) -
Nqredilen resmi bir tebliğe 
tıazaran Japon kuvvetleri 
fi111diye kadar şimali Çinde 
669 bin merkezi Çinde 70 bin 
1ti1Gınetre murabbalık arazi 
ifıal etmişlerdir. 

Tokyo 19 [ A. A. ] - Ja
l>oayamn Çindeki ordusu ku
llıaadanı Tokyoya çağırılmış 
•e .... yerine bir diğeri tayin 
~dilmiştir. 

AYDIN 

Halkevlerinin yedinci açılma yıl 
dönümüne rastlayan bu gün 

yapılacak kutlulama proğramıdır 
GÜNDÜZ: 
Gündüz ~aat 15,30 da Halkevi salonuda bir toplantı yapı

lacaktır. Bu toplantıda evvela Ankara Halkevinden verilecek 
söylevler radyo ile dinlenecek, sonra proğramın tatbikine 
başlanacaktır. 

Gündüz proğramı 
1 - İstiklal marşı Bando 
2 - Konferans Etem Mendres 
3 - Şiir Bir talebe 
4 - Halkevi çalışmaları Avukat Neşet Akkor 
S - Taş parçası (piyes) Gösterit kolu 
6 - Onuncu yıl marşı Hep beraber 

NOT : Bu toplantıya ait girme kartları bütün Halkevlilere 
gönderilecek ve fazlası Parti ocaklarından dağıtı
lacaktır. Salona sahne yanındaki kapıdan girilecektir. 

Gece proğramı 
Gece saat 21 de Halkevi salonunda Halkevlilere bir aile 

eğlencesi yapılacaktır. 

Bu eğlenceye ait davetiye kartları da Halkevlilere gönde-
rilecektir. Halkevi Başkanlığı 

Almanya ile 
Avusturya arası1tda 
Gümrükler kalkıyor ı· 
Berliıı 18 [A,A.] - Berlinde 

1 

ısrarla dünen şayıalara göre J 

Avusturya ile Almanya ara-· ı 
sındaki gümrükler tedricen 
kaldırılacak iki memleket için 
bir müşterek para ihdas ve 
Alma nyadaki Büyük nafıa iş
leri Avusturyaya ela teşmil 
edilecek, Avusturya kabinası
nıo mühim nazaretlerine nas
yonalistler getirilecek Avus
turya, Almanya siyasetine 
uygun bir siyaset takip ede
cektir . 

---·~ lngiliz Başvekilinin 
Nutku 

Londral9)Radyo]- Birmin
gamda bir nutuk söyleyen İn
giliz Başvekili B. Çemberlayn 
İngiltcrenin hedefi sulhun ida
mesi olduğunu kaydetmiş ve 
ezcümle demiştir ki; sulhun 
idamesi için çalıştığımızı söy
leyorum. Fakat bu sözlerim
den boş durduğumuz ve ümid 
ile iktifa ettiğimiz manası 
çıkarılmamalıdır . 

Silahlanma sahasında büyük 
adımlarla ilerleyoruz. Her gün 
yeni silahlar yapıyoruz. Bu 
yeni kuvvetten hasıl olacak 
netice meyvelerini vermekte 
gecikmiyecektir . İngilterenin 
sesi son seneler içinde işidil
memektedir. Şimdi bütün Av
rupa meclislerinde işidilecek
tir. 

Yugoslav yanın 
nüfusu 

Belgrat 19 [ Radyo ] -
Resmi istatistiklere nazaran 
1937 senesinde Yugoslavyanın 
nüfuau 14 milyon 400 bin 
kişidir. 

Saygı ve sevgi ile 
selamlarız 

(Baştarafı lnci sa h ife de) 

kıvrıla, yayıla yayıla memle
ketin en uzak ve son çevre
sine kadar dağılıyorsa, yani 
manevi zincirin halkaları kı

rılmadan, kopmadan, genişliye 
genişliye büyük santıralın etra-

fında, bütün memleketi kendi içi
ne alıyorsa, Halkevleri de bu bü 
yük siyasetin kültür kıvrımlarını 

o çözülmez halkaya, bağlıyan 
yegane teşekküldür. 

Halkevleri, bütün şubeleri
nin iş bölümlerine en ileri ma
nasile imkan ve yer verirken, 
bu iş ve faaliyet bölümlerini 
asıl maksadın etrafında top
luyor .. 

O halde bu büyük milli mü
essesenin yıl dönümünü saygı 
ve sevgi ile selamlıyalım .. 

GÜNCÜ 

Yeni nazır Berlin
den Viyanaya 
döndü 

Viyana 19 ( Radyo ] -
Dahiliye nazırı bu sabah Ber
linden buraya dönmüştür. 
Resmi mahafillerde Avusturya 
hükumetinin Almanya lehine 
yeni imtiyazlarda bulunmaya
cağı söylenmektedir. 

-+---

Nazırlar meclisi 
Roma 10 [ Radyo J - Na

zırlar meclisi bu srıbah Bay 
Musolininin riyasetinde top
lanmıştır. 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Germencik nahiyesinin Reis 
köyünde Kadıoğlu Mustafa 
damadı Mehmet kızı Feri de· 
nin murisinden intikalen na
mına tescilini istedediği mez-

V02 3 

Söke icra 
memurluğundan 

Sökede Burdurlu Tevfiğe 
Mart 932 tarih ve 1 No. lu 
ipotek senedile bakiye 394 
lira 41 kuruş borçlu Sökenin 
konak mahallesinden Hacı 
Arif oğlu terzi Ahmed Nuri 
namına çıkarılan ödeme em
rmın borçlunun ikametgahı 
belli olmadığından mubaşir 

tarafından bilatebliğ iade edil 
mekle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itiba
ren 30 gün içinde borcu öde
mesi ve takip talebine karşı 
bir itirazı varsa yine bu müd
det içinde itirazını istida ile 
ve şifaen icra dairesine bil
dirmesi lazımdır. 

Bu müddet içinde itiraz et
mez veya borcu ödemezse re
hinin paraya çevrileceği öde
me emri yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ ulunur. 

[335) 

Ay~ın Tapu Sicil 
muhafızlığından : 

Germencik nahiyesinin Reis 
köyünden Sağır Mıstanoğlu 
İsmail ve küçük Alioğlu Şe
riften 35 sene evvef satın 
alıp Elengüllü Köşk Dutdarh 
mevkiinde [ şarkan mera gar
ben Hacı Hüda şimalen Mol
la İsmail oğlu Ahmed cenu
ben Y oğurtoğlu Hacı verese
ler ile ) çevrili zeytinliğin 

tapuca yapılan incelemede 
kaydı bulunamamış olduğun

dan benzeri kayıtlar yerinde 
tatbik edilmek suretile mül
kiyetinin tahkiki için ilan ta
rihinden 11 gün sonra mahal
line memur gönderilecektir. 
Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya bir hak iddiasında 

bulunanlar varsa resmi vesa
iklerile birlikte mahallinde 
bulunacak veyahut o güne ka
dar tapu sicil muhafızlığına 
baş vurmaları lüzumu bildi-
rilir. [337] 

kur köyün Kadıoğlu tepesi 
mevkiinde ( şarkan Kadıoğlu 
Hacı Mustafa vereseleri gar
ben Karaoğlan oğlu Hasan 
oğlu Salih şimalen Bölükoğlu 
Ali vereseleri cenubeo Kadı
oğlu Hacı Mustafa vereseleri· 
le ) çevrili incir bahçesinin 
tapuda kaydı bulunmadığın

dan mülkiyetinin tahkik ve 

tetkiki için gazete ile Hin 
tarihinden itibaren 11 gün 
sonra mahallinde tahkikat 
yapmak üzere memur gönde
rilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa. 
resmi vesikalarile birlikte ye
rinde bulunacak memura ya
hut o güne kadar tapu sicil 
mubahzhğına müracat etme-
meleri bildirilir. (336) 


