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Parti Vilayet idare 
1 

5309, Almanlar 
zayiat 

13615 tonilatoluk Tren kazasının ilk tahkikatı neticelendi Heyeti toplandı 
verdiler Sekiz memur hakkında takibat ya-
tiğini ıöylemittir. 

Fransız bahriyesinin de 10 
teşrinevele kadar yakaladığı 

harp kaçağ,mn 150 bin tona 
baliğ olduğu ve bunun 40 bin 

pılmasına karar verildi 
fzmir, 12 - Develiköy - Cu

maovası istasy~nları arasında 

vukubulan tren kazası hakkın
daki ilk tahL ikat neticelenmİf 
ve mesuliyet teveccüh eden 8 

memur bakk1nda takibat yapıl
iDasına karar verilmiştir. 

Suçun mahiyeti vazifede dik
katsizlik ye ölüme sebebiyet 
vermektir. a.a. 

Londra, 12 - Bahriye nazırı 
Çurçil, don öğle üzeri Avam 
Kcamarasında beyanatta buluna
rak, 22 eylulden 9 teşrinie9vele 
kadaı İngilterenin Alman tah
telbahirleri tarafından batmlıp 
kaybettiği gemi miktarı 5309 
tona balig olduğu ve a)":'i müd · 
det zarfında lngilterenin Alman· 
yayı 13615 tondan mahrum et-

tonu muhtelif maden cevheri, 
80 bin tonu muhtelif eıya ve 

• :.:~:~~.?.0 bin tona m•y~. ":.~b- Avrupadan. is viçre 
Garp Cephesinde hare- ,gelen talebelerimiz Muhtemel taarruza 

kit şiddetleniyor 1 Ebedişefin-_:;:akkatkab_I karşı te~bir ald1 
·rine bir çelenk koydular l 

Paris, 12 - Alman kuv\ etle
rinin faaliyeti Ren ile Mozel 
arasında bütün cepheyi kapla
mıı ve ufak taarruzlar yerine 
ıimdi hücumlar başlamııbr. Bu 
hllcumlar Mozelin şark sahilini 
çevreleyen sahada topçu hare
k-.ti ve kuıatma manevrası ile 
yapılmaktadır. Harekit, bir tek 
esir bile alamıyan mukabil ta-

1 

rafın ağır zayiat vererek geri 
çekilmesile n~ticelenmiştir. 

Hava vaziyeti gayri müsait 
olduğundan Alman keıif tayya-

... releri havalanamamıthr. Diin .. 
bir Alman tayyaresi Franııı 
hatları üzerine düıftrülmliştür. 

Fena ha9alar dolayısiyle Fran· 
ıız kıtabrı müdafaa vaziyetinde 
beklemektedir. a.a. 

• 
İlk okullar 

Himaye heyetleri federe 
komisyonu toplandı 

- ..... 
Dün partide viliyet idare 

heyeti heyeti reisimiz B. Etem 
Mendresin riyasetinde umumi 
bir toplonh yapılmışbr. 

Parti vilayet, merkez kaza, 
halkevi, sosyal yardım komitesi 
kızılay, bava kurumu, çocuk 
esirgeme kurumu reis ve idare 
heyetleri azalarile ilk okullar 
himaye beyetlerile maarif ve 
orta mektep müdürleri, ilk mek
tep baımuollimlerinin iıtirik 
ettiği bu toplantıda geçen sene 
olduğu gibi bu sene de· ilk o
kullar himaye heyetleri gelir iıleri 
fadere edilmesi kabul edilmiı 
ve yardım1n orta mektepteki 
yoksul talebelere de teşmili 
üzerinde konuıulmuşur. 

Nenicede; parti vilayet idare 
heyeti muhasip azası B. Halim 
Aysıaın riyaıetiade orta okul 
müdüru, ilk mektepler baımual
limleri, lgzılay \'e çocuk esirge-
me kurumları reiılerileril halk
evi sosyol yardım komitaeıi 

reis ve azalarrndan mürekkep 
faal bir komite seçilmiştir. 

Dikili felaketzedelerinden 
bazıları yakın mahallere 

nakledildiler 
lzmir, 12 - Dikilide evelki 

gün ve dün yeniden zelzele kay 
dedilmiıtir. Çadırlarda bulunan 
bazı aileler soğukdan yakın ma
hallere nakletmişlerdir. 

Kunduracı, terziler · 
-

Ramazan bayramına ka
dar dükkinların.ı !aat 22 
ye kadar açabilecekler 

Cuhuriyet •e ramazan bay· 
ramlarının yaklaşması mlinaıebe
tile it bacmı geniılemiı oluğun· 
ğundan ellerindeki işleri vaktin· 
de müıterilerine teslim edebil
meleri için geceleri çahşmaları
bakkında kunduracı ve terzi 
esnafının dilekleri belediye en- ı 
cümeninda tetkik edilerek umumi 

1 
hıfzı11ıhba kanununun 174 6ncli 1 
maddesi mucibince 12 ile 16 yaı 
aras1Ddaki çocuklar saat 20 den 
sonra if yerlerinde çalııtsrılma
mak ıartile 13 ikinciteşrin 1939 
tarihine kadar yalnız kundura
cı ve terzı esnafının geceleri 
ıaat 22 ye kadar dükkanların
da çalııabilmeleriae izin veril
mittir. 

Lağım ve mecraları 
1 

Bozanlar ceza görecek ' 
Bazı bahçe ve tarla sahiple

rinin kavak vesaire gibi ağaç 

sulamak maksadiyle liğım ve 
sn mecralarını bozarak ıu çe 
virdikleri görülmektedir. Beledi
ye daimi encümeni dünkli top
lantııında bu ciheti tedkik et
miş su mecraları gibi lAğım mec· 
ralarını da garek şehir içinde 
ve gerekse şehir dııında bozan
lann ayni su yollar1nı bozanlar 
gibi cezalaodndmalanna ve eğer 
bu ıu ile yenecek sebze ve mey• 
veler sulanmıı ise buolar1n da 
imha edilmesine karar vermiıtir 

Ankara 12 - Harp vaziyeti 1 
dolayısile Fransadan avdet e
den talebelerimizden bir grup 
bugün saat 17 de etnoğrafya 
müzesindeki Ebedi Şef Atatür· 
kon muvakkat kabrini ziyaret 
ederek bir çelenk koymuılar 
ve manevi huzurunda tazimle 
eğilmiılerdir. a.a. 

Trabbzona dolu 
Erzuruma kar yağdı 

Cenevre 12 - lsviçre hükn
meti, Alman kuvvetlerinin lsviç
re hudutlarına muhtemel bir 
hiicumlar1na karfı tertil,at al
mış bulunuyor. lıviçre ordu ıu 
silAh albndadır. Bu hususta ke
tumiyet göstermekle beraber 
toplanan aıkeri mevcudu 600 
bin kiıiye baliğ olmaktadır. 
Askerin iaşe masrafı ayda bet 
milyon frankbr. 

laviçredeki bazı fabrikaların 
Faranıız topraklarına nakli için 
emir verilmiştir. a .a. 

Trabzon 12 - Dart gBnden
beri yatmakta olan yağmur · 

Almanyanın Po
, lonyadaki zayiatı 

91 bin maktul, 85 bin 
yaralıya baliğ olmuş 

dün akıam ıiddetini arttırmıı 
•e fındık b&yliklüğünde dolu 
düşmllıUlr. Miinhat yerlerde 
seller haııl olmuı ve bazı evle-
ri su basmııtır. 

insanca zayıat yoktur. 
Erzurum 12 - Palan d&ken 

dağlarına ilk kar yağmıtbr. 
Sabahleyin kalkan halk bu 

erken yağan kardan dolayı bay
tette kalmışlardır. 20 teıriniev
velde yapılacak tren hattının 
açılıı töreni için büyllk hazır· 
laklar yapımaktadır. 

Erzurumua iman için yapılan 
işlerin aç.it gününe yetiştiril 
mesi için çalııılma k tad1r. 

a a. 

Zilı ih, 12, - Züriher Zaytung ı 
gazetesi, Almanyamn Polonyada 
uğradığı zayiat miktarının 91 1 
bin maktul, 85 bin yaralıya ba
liğ olduğunu ve bu rakamların 
Alman müdafaa nezareti tara· 
fından te&bit olunan rakam ol· 
doğunu y•zmakta ve 190 tank 

ı tahrip, 361 tankın hasara uğ
radığını ve 421 tayyare kaybet 
tiklerini ilive etmektedir. 

- •111• 

Bölge lik futbol lngilt~reden Frans'!-g~ . 
l 

. .. b k 
1 

1 150 hın asker nakledıldı 
ve at etizm musa a a arı Londra, 12 - Harbiye naz1rı 

Haber ahndığına göre bölge- Horbeniıa avam kamarasında 
mizin lik futbol ve atletizm mü- öğleden sonra vaki beyanatında 
sabakalarına 15 birinteırin Pa- Harbin ilk beı haftası zarfın-
zar gününden itibaren Aydın da Fransaya nakledilen İngiliz 
ıpor alanında başlanacaktır. askeri mecmuunun 150 bin ki-

Tanzim edilen fik&stür muci· ıiye baliğ olduğunu ve bir çoğu 
bince ilk maç saat 14 de Sina- 15 tonu mütecaviz tank ve te-
mettin Erülgenia hakemliğinde kerlekli vesaitten de 25 bin ta-
S6ke • Silmerıpor, ikinci maç nesi biç bir arızaya uğramadan 
ise saat 15,45 de Halit Arpaçın nakledildiğini s&ylemiıtir. 
bakemliğiade Çine - Aydan ta- -·~--
kımları araıındll icra edilecek
tir. 

Futbol mtlıabakaları yapıhr
ken arada aıağıda i'Öıterilen 
atletizm müsabakalan da sıra 
ile yapılacakhr. 

100, 300, 600, 2000 metre ko 
ıularla tek lldım yüksek atla
ma, diık atmı, cirit atma ve 
4X200 bayrak yarııı 

3 Sovyet harp ge
misi Taline gitti 
Talin, 12 - 3 Sovyet harp 

gemisi Taline gitmiıtir. Eıtonya 
tarafından Sovye tlere bırakılan 
deniz ve ha va liılarine Sovyet 
lutaatınıa girmesi bu ayın on 
sekizine bırakılmııtır. 

J;ı 1 • 

Villigette 
.... ............... .__.._....._ ... 

Vilayet daimj En
cümeni toplandı 

Viliyet daimi encümeni diln 
valimiz B. Sabri Çıtak'ın riya
ıetinde toplstnm şbr. 

Daimi encilmen diin Karapı
nar - Koçarh yolu lizerinde ya
pılacak kaldmm iaıaatını 1600 
liraya ihale etmiıtir. 

• 1 .. 

Belediyede :_ 

Belediye Daimi En
cümeni toplandı 

38EZi 

Belediye daimi enciimeni dün 
reis B. Etem Mendresin riyase-
tin de mutat toplantısını yap
llllfbr. 

DiKİLi 
F eliketzedelerine yar
d1m şltri üzerinde ko
nuşulmak üzere bir 

toplantı yapıldı 
Dun Halkevinde valimiz B. 

Sabri Çıtak.'ın reisliğinde Parti, 
Vıliyet, Halke•i ve Kızılay ce-
miyeti idare heyetlerinin iıtira
kile bia toplanb yapılarak Di
kili felaketzedelerine yardım iti 
&zerinde konuıulmuf bu meyan
da Parti, Halkevi ve Kızılay 
kurumu taraf1ndan şimdiye ka· 
dar ahnan tedbirler ve elde 
edilen netice tetkik olanarak 
yeni kararlar ahnmııtır. .......... 
Kutlulama komis

yonu toplandı 
16 ıncı cumhuriyet bayramı 

kutlulama komisyonu dün vali 
mizin riyasetinde komutan, ma
arif, müdOrft, parti ve Halkev
leri reiıinin iıtirakiyle toplaa
mııtır. 

Komite 16 ancı cumhuriyet 
bayramı kutlulama iılcri tlze· 
rinde kararlar almııtır. 

·~-

Moskovada 
Muhtelit bir Sovyet Al
man komisyonu toplandı 

Moskova, 12 - Almanya ile 
Sovyetler birliği arasında akde
dilen dostluk ve hudut muahe
desi protokoluna te•fikan Moı· 
kovada hariciye komiserliiinde 
muhtelit bir Alman Sovyet ko-

. miıyonn toplanmııtır. 
Bu komiıyon kat'i hududu 

teıbitle muyazzafbr. 



t ı YOZ 

1 RADYO 
CUMA 13/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. · 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müzi&'i (Pl.) 
13.30 14.00 Müzik ( Karııık 

program Pi.) 
18 00 Program. .. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği. (fasıl he

yeii) 
19.10 Konuşma (Haftalak spor 

servisi) 
19.25 Türk müziği 
20.10 rfemıil 
21.10 Müzik ( Radyo caı or

kestrası ) 
22.00 Ajanı, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat) . 
22.20 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
23. 25 23.30 Yan o ki program 

ve kapanış. 

ilin 
Aydın Posta Telgraf 

müdürlüğünden : 
1 - f da remiz münhallerine 

alınacak memur ve müvezzi için 
milsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - isteklilerin hüviyet cüz
danı, mektep şabadetnamesi, 
ıihbat raporu, aşı kağıdı, zabıta 
ve adliyeden musaddak eyi bal 
kağıdı, askerlik vesikası, dört 
fotograf ' vo bir dilekçe ile ha· 
len memur olanlann dilekçe ve 
sicil cüzdanlarile 21 teşrinievel 
939 akşamıoa kadar Vilayet 
P. T. T. müdürlüğüne milracaat 
eylemeleri ve bunlar 788 sayıla 
memurin kanununun 4. cll mad
desindeki şar:tları baiz olmakla 
beraber devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin 30 yaıını geç-
miş bulunmamaları. · 

3 - Memurluğa alınacakların 
en az orta mektep, ( Lİ3e me· 
zuoları tercih edilir. ) müvezzi· 
lerinde beş sınıflı ilk mektep 
mezunu olmaları lazımdır. 

4 - Musabaka Vilayet P.T.T. 
müdürlüğünde 23 teşrinievel 39 
pazartesi günft saat 14 de ya
pılacaktır. 

5 - Musabakada muvaffak 
olan Lise ~mezuolarıoa 20 Orta 
mektep mezunlarına P. T. T. 
memurin kanunu hükümlerine 
göre ıimdilik 10 lira ve müvez
zilere de 7 den on liraya kadar 
asli maaş verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini is
tiyenler dilekçelerinde bunu tas
rih etmekle beraber bir hayvan 
tedarikini taahhüt edeceklerdir. 
Bunlara beş lira yem bedeli ve
rilecektir. 

7 - Başka dairelerden nak
len ielecek olanlar musabaka· 
ya tabi olmakla beraber keo· 
dilerine umumi hükümler daire· 
sinde maaş verilir. 

8 - . Musabakada muvaffak 
olanların idarece teklıf oluna· 
cak her hangi bir yeri kabjll 
etmeleri ,arttır. (48) 

71 

Nazilli Asliye 
mesi Kararı 

Esas : 558 
Karar: 

icabı dn,unnldü : Nazillinin 
Ortakcı ılıcasının 60 senelik im
tiyazı icra Vekilleri heyetince 
uhdesine tevdi olunmuş ve mez
kür ılıcanın işletilmesi için hü
kümetin müsaadesile ve mttsad
dak mukavele veçbile uıulii 

mevzuau na tevfikan Ortakçı 
ılıcası imtiyazını işletme limited 
tir keti tetekkill ettirmit olduk· 
!arından muktazi merasimi ka
nuniyenin ifa ve ikmalıle ıirke· 
tin tesciline karar verilmesi mez
kür ılıcanın sahibi imtiyazı ve 
ı ~riklerden Ortakcı köyünden 
Mehmet Şenol tarafmdan iste
nilmiş ve mukavelename ile bu
na ait kağıtlar iliştirilmiş ol · 
makla Ortaklar çağırılarak ko
nuıulmuş ve ibraz edilen Ortak
cı ılıcası imtiyazını işletme li
mited şirketine ait 34 madde· 
den ibaret esas mukavelename 
okunmuş, kanunun tarifatı da
iresinde Ticaret Vekaletince tas-

AYDIM 
ır :... .. __ 

Mahke-

dik edilmiş olduğu g&rülmüş ve 
bu mukavelede mevcut kanun
larımıza ve ticaret kanununa 
mugayir madde görülmemiş ve 
kanuna muvafık bulunmuş ol· 
masandan şu suretle teşekkül 
eden Ortakçı rı11cası imtiyazını 
işletme limitet şirketinin ticaret 
kanununun 482 inci maddesinin 
matufun aleyhi olan 299 ve 300 
ve 301 inci maddelerile ahkamı 
aairesine tevfikan tasdik ve tes
cil ve usulen ilanına ve ınübrez 
muka velenameden bir nushaslle 
ilanı mutazammın gazeteden bir 
adedinin dosyasında saklanma
sına ve 1400 kuruş ilim har
cının alınmasına ve peıinen alı
nan 350 kurutun mahsubuna 
5110/939 tarihinde karar verildi. 

Kararın aynıdır. 
B. K. 

N. Başa 

H. H. V. C. H. 6195 
Nazilli asliye mahkemesi hu

kuk dairesi mühürü resmisi ve 
Şakir Ôzdamar imzası. 

::=:: ~=----- -- ... :::;:: 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Ortakçı ılıcası imtyazını işletme limi
ted şirketi mukvelenamesidir. 

Meze köyünün ·dallık mevkiin
de tarafları doğusu oduncu oğ· 

lu İbrahim batısı yürük oğlu 
Ahmet kuzeyi Sait imam oğul

ları güneyi harmandalı oğlu 
Ahmet ile çevrili 9190 M2 ve 

Şirketin tesisi: Zirde vaziülimza: 
1 - Ş&rekadan imtiyaz sahi

bi Ortakçı köyünden Mehmet 
oğlu Mehmet Şenol. 

2 - Ortakçı köyünden Salih 
oğlu Hüseyin Akoğlu. 

3 - Ortakçı köyünden Salih 
kızı Hatice Öztekin. 

4 - Ortakçı köyiioden Halil 
Mehmet befer. 

5 - Ortakçı köylloden Halil 
oğlu Salih Demirkanlı. 

6 - Ortakçı köyünden Ah· 
met oğlu Mehmet Başağlu. 

7 - Ortakçı köyünden Mus· 
laf oj'ln Mustafa Uyaroj'lu. 

8 - Ortakçı köyünden Hü 
seyin oğlu Ali Mercan. 

9 - Ortakçı köyünden Meh 
met oğlu mebmet Aliöztaş. 

Bay ve Bayanlar ara11nda 
işbu mukavelename ve ticaret 
kanunu abkimına tevfikan ber
veçhi ati ıerait dairef'inde bir 
mahdut mesuliyetli Limited ıir· 
keti teşkil edilmiştir. 

Şirketin ünvanı 
Madde 1 - Ortakçı ılıcası 

imtiyazıoı iıletme ltmited şirke
tidir. 

Madde 2 - Şirketin merkezi 
Aydın vilayetinin Nazilli kaza
sıoııı Ortaçı köyünde kaindir. 
Türkiye dalı ilinde ve baı icinde 
tubeler küşat olunabilir. Bu tak
dirde ticaret vekaletine malu
mat verilecektir. 

3 - Şirketin maksadı: Ay
dın vilayetinin Nazill i kazasının 
Ortakçı köyünde kain Ortakçı 
kaplıcasını: Kaplıcasının imtiyaz 
kararnamesine merb·ut mukave
le ve şartname dahilinde işle

maktedir. 

(500) Beşyüz liralık hissesi 
Mehmet beşer. . 

(250) f kiyüzelli liralık hissesi 
Salih Demirkanlı. 

zeytinlik kandırlı oğullarından 

Ahmet oğlu Mebmedin ecdadın-

dan kalmak suretile senetsiz 
olarak malı iken 1330 yıhnda 

1 
(50) Elli liralık hissesi Meh· 

met Başoğlu. "ölmesile veraseti evlitları Ali 

1 

(50) Eıli liralık hissesi Mus· ve Mustafa ve kızı Ayşe ve 
lafa Uyaroğlu. diğer kızı gülsüme kaldığı ve 

1 
( 50 ) Elli liralık hissesi Ali başkaca kanuni mirasçısı bulun-

! Mercan. madığı ve bunlar da ehliyeti 

ı 
(100) Ynz liralık hissesi Meh- kanuniyeyi haiz bulundukları 

met Ali Öztaş. İ halde 1331 yılında aralarında 
tarafından abz ve taahhüt edil l birrı2a yapt,kları taksimde üç 
miştır. parça gayri menkul varislerden 

Şlirekiyi mumaileyhim isimleri Aliye isabet ett ği ve 0 tarih· 
hizalarında gösterilen mcbaliğin 1 t b • b · L il · Al' · . . 1 en erı u ıayrı men"u erı ı 
tedıye!'tDı taahhüt ve nıııf biı· · f 1 1 ._ · ıı . . nızasız ve a11 aıız o ara" zı -
selerıoı berveçhi pefin tediye 1 il k" d ld ~ 
e 1 • 1 d' yet ve teme il un e o ugu y emıt er ır . 

Hiısedaran adedi beşi t ca· ibraz eylediği ilmühaber mün· 
vüz etmediği müddetçe türeki· derecatnıdan anlaıılmııtar. 
nıo ittifaklariyle vefat vesaire 1515 numaralı kanun büküm · 
S?'ibi suretlerle hiıscdaran adedi lerine tevfikan gazete ile ilin 
beşi tecavüz eylediği t akdirde tarihinden itibaren 11 g iln son-
aermayonio üç rub'unu temsil ra mahalline ciheti tasarrufunun 
eden şürekanın muvafakatiyle tahkiki içi o memur göoderile-
sermayenio t ezyidi caizdir. Bu cektir. 

1 takdırde türeki veya halefleri Bu yerde mülkiyet iddiasında 

i
l hisseleri nisbet inde yeni hisse· olanlar varsa 0 giln yerinde bu-

lere sahip olur ve bedellerinin luoacak ola n memura veyahut 
i tesviyesini taahhüt ederler . 

1 

1375 fiş sayısiyle mubafızhğa 
Keza ayni suretle ve ticaret müracaatı bildirili r. (49) 

kanununun 506 rncı maddesin-
1 ;;;;;;;;;--..~~~;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;ı;;~ 

I deki miktardan aşağı düşmemek ' 
ı t' 1 . 1 t . . ı şar ıy e şır tc sermayesının ten• 
· kisine karar verilebilir. 

j Şüreka, eşhası snliseye karşı 
dahi , ancak sahibi olduldarı his 

eden türekinıo muvafakatiyle 
diğer şeriklerine veya ahare 

devre ve füruht edebilir. İşbu 
devir ve füruht keyfiyeti , hiıse-

leri mübeyyio vesaikin zabrına 
1 selere tekabül eden mebaliğ oiı · 

betinde mes'uldür. keyfiyeti devr ve fürubtuo derci 

Gerek tezyit ve gerek tenkisi ve defteri mahsusuna kayıt ve 
sermaye dolayısiyle va ki olncak liakal üç rub'u sermayeyi tem 
ıqukarrerat ve tadilatın teki- sil eden şürekanın muvafakat-
mülü ve mut,.eber olması içid bu lan hasıl olduğunu mübeyyin 

Şirketin sermayesi 
Madde 4 - Şirketin ıerma- , 

1 

yeıi (7000) yedibio Türk lirası ' 
olup bunlardan: 

mukarreratı ittihaz heyeti umu- şirket müdürlerinin şerh ve im-
miye evrakı ve yesaiki saire ti · zalariyle tekemmül edu. 
caret vekaletine tevdi ve laz ım 
gelen izin ve muvafakat istihsal 

Bu minvali muharrer hissele
re tesahup edecler veya hale

fiyet tarikile ellerinde şirket 
hissesi Bulunanlar aynen ve bi
li kaydüıart işbu mukavele ah 
kimrnı kabul etmiş ad olunur
lar. 

(2000) lkibin liralık hissesi 
Mehmet Şenol. 

(2000> İkibin liralık hissesi 
Hü,eyin Akoğlu. 

(2000) İkibin lil'ahk hisi esi 
Hatice Ôztekin. 
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olunacaktır. 

Madde 5 - Şilrekioın hisse
lerini mübeyyin vesaikname mu 
harrer olacaktır. 

Şüreka hisselerini sermaye şir
ketin li.akal üç rub'unu temsil - S onu var -

T 
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4452 z szı 

ilin 
Aydın tapu sicil 

muhafızlığından: 
Başçayır köyünün kaya mev• 

kiiode tarafları doğusu mebmet 

oğlu mustafa batısı bacKnuıta
fa vereselerinden gölsüm kuze· 

yi nizam oğlu ibrahim güneyi 
çay ile çevrili 919 M2 tarla ile 

keza hanesi taşda mevkilade 
doğusu yağcıoğlu ibrahim hab•ı 

hacı mustafa veresesi ayte ve 
gülsüm kuzeyi ibrahim bat oğlu 

mehmet güneyi tekeli mebmet 
kıza ayşe ile çevrili 9190 M2 
zeytinlik ve kar tarla kındırh 
oğullarından · abmet oğlu meh· 

mediu ceddinden kalmak sure
tiyle senetsiz olarak mülki ikeıı 

1330 yılında karasız ölmesiyle 
veraseti evlatları ali ve musta-

f a ve kı zı ayşe ve diğer kızı 
ıiUıüme kaldıiı ve ba1kaca ka· 
cuni mirasçısı bulunmadığı ve 
bunlara ehliyeti kanuniyeyi ha-

iz oldukları halde 1331 seneain· 
de aralarında birrıza yaptakları 

taksimde üç parca gayri men
kul vereseden aliye isabet et-
tiği ve o tarihteberi bu gayri 
menkulleri ali niza11z ve fasıla· 

sız olarak tasarrufunda bulun· 
durduğu ibraz olunan ilmüha-

ber miiodericatından anlaşılmış· 
tır. 1515 numaralı kanun hü· , 
kUmterine göre gazete ile ilin 
tarihinden -itibaren 11 g ün son• 

ra mahalline ciheti tasarrufu· 

nuo t ahkik ve tetkiki için me

mur yollanacaktır. Bu yerde bir 

hakkı mülkiyet iddiasında olan 

lar varsa o gün yerine gidecek 

olan memura veyahut 1375 fiı 

sayısiyle tapu idaresine mira-
caah bildiıilir. (50) 
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