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Ebedi Şef Atatürkün 
Ölümuniin yıldönümü münasebetile 
Ber in sefaretimizde yapılan ~erasim 

-
Ank&ıra, 11 - Ebedi Şef A-

tatürkün ölümünün yıldönümü 
ihtıfali Berlin büyük elçiliğimiz
de sefaret \'e konsolosluk he-

ye tile Berlinde bulunan vatan
daşlar hazır olduğu halde ya
pılmıştır. Haznun, Atatürl ün 

çelenklerle süsHi tablosu önün
de hürmetle eğilmişlerdir. 

Sefaret ateşemilteri binbaşı 
Akman istiklal harbı hatıralarını 
ve sefir Hüsrev Gerede de A
tatürk~n ş .. bsına ait kıymetli 
hatıra ~rı anlatmışlardır. a.a. 

Holanda; Belçika mühim 
askeri tedbiı·ler alıyorlar 

Almanlar Ren nehri Üzerine 
köprüler kurmaktadırlar 

• 
yenı 

Bern, 11 - Lahiden Noye 
Züriher Çaytuog gazetesine bil
diriliyor: 

Beynelmilel vaziyet dolayısile 
ve diplomatik vaziyetlerin de 
aldığı şeklin Holanda ve Belçi
kada vaptığı akisler neticesinde 
her iki hükümet emniyet ted-
birlerini r takviyeye karar VH

mişlerdir. 
Belçiknda 600 bin kiş' silah 

altına alınmıştır. Bu iki memle
ketin hudutları cıvarında mü-

him askeri hareketler göze çarp
maktadır. 

Alman kıtdarı büyük bir fa
aliyetle Ren nehri üzerine yeni 
köprüler kurmaktad:r. 

Holandada Alman tebaasının 
tP.vldfi iizerine b:.sıl olın heye
can henüz yahşn.amıştır. 

Bu sabah saat 4,40 da leh· 
lik~ işareti verilmif ve saat 6 
da tebl ı kenin zail olduğu halka 
ilan edilmiştir. a. a. 

Garp cephesinde 
Son Alman taarruzu da Fransız hatla

rında kırılmağa mecbur oldu 
Patis, 11 - Düa akşamki 

Fransız resmi tebliği: 
iki hücum yapan Almanlar 

evela bir miktar ilerlemişlerse 

de piyade ve topçu ateşi kar
şısında geri çekilmeğe mecbur 
olmuşlardır. 

H vas ajansı da askeri vazi
yet hakkında şu ma lumatı ver
mektedir. 

İki gündenberi cephedeki ani 
faaliyetten sonra intizar edil
diği veçbile Almanlar taarruza 
geçm'ş1 erdir. Bunurıla btraber 
bu taarruz bir alayda11 ibaret 

bir kuvvetle yapılmış ve 16-17 
teşrioievel taarruzu derecesinde 

· geniş bir mahiyet göstermtmiş
tir. Alman kıtal arı önce bir 

miktar ilerlemişlerse dt: her tür· 
lü ihtimale karşı hazırlanan ve 

hesaplanan Fransız ateş mınta
kasına girince evveli piyade ve 

piyade ve sonra da topçunun 

kuvvetli baraj ateşine maruz 
kalmıtlardır. 

Mubacimler oldukça ehemmi
yetli zayiat vererek geri çekil
m"ğe mecbur kalmıştır. 

Belçika Kabinesi 
Fevkalade bir içtima . yaptı 

----~--------------
Bu toplantıda beynelmilel vaziyetin görüşüldüğ Ü 

tahmin edilmekle beraber nazırlar beyanatta 
bulunmaktan imtina etmektedirler 

Brüksel, 11 - B .: lçika kabi 
nesi Başvekil Pıyerlonun riys-
setinde fevkalade olarak top
lanmıştır. Toplantı saat 21 den 
gece yarısrnı bir çeyrek geceye 
kadar dem-am etm\ştir. 

Bu toplantıda leynelmilel va
ziyet görüşülmüıtür. Res-:ııi teb-

liğ neşredilmemiş ve nazırlarda 

beyanatta bulunmaktan imtina 
etmişlerdir. 

Başvekil Piyerlo müteaki~en 
hariciye nazırı ile erkar.ı barbi-

yei umumiye reisini dav.et ede
rek görüşmüştür. 

ı , Holanda ·hükUmeti ı ... cu·~-h~~.~i~Tzi~wl 
1 s b dl · · M .. d f h 1 teşekkurlen u en erını açtı. u a aa at arı ... ~--

tamamen su altındadır 
Paris, 11 - Holanda hü1'iı· 

meH bend eri açmışhr. Bütün 
müstahkem mevkiler ve müda
faa ~at!arı su alıında bırakıl· 
m•ştır. 

Amsterdamdan şu haber ve 
rilmektedir. 

Umumi binaların önünd~ki 
muhafaza teşkilatı artırılmıştır. 
Bu hareket su şekiıde İ7.ab e
dilmeli tedir. Bu binaların ani bir 
baskınla işgal edilmesine mani 
olmaktır. 

Orduya huır bulunması emir 
verilmiştir. Radyo, hiç bir ge
minin örfi idare ilin edilen 

mıntakalarda hususi bir ıebep 
olmadakça dolaşma,ının mene
dildiğini bildirmiştir. 

ikinci bir Amst.::rdam telgra
fında da: 

İngiliz elçisinio Londraya ça
ğırıidığı haberi kati olarak tek
zip ediliyor. 

Sular yCkselmelctedir. Gaze
teler ve ı esmi makumat resmi 
malumat vermekten imtina et
mektedir. 

Vaziyetin bu !radar bu kadar 
gergin olma!ı içio ne gibi hi
di!leler cereyl\tı ettiği düşünül-
mt:ktedir. 

Mısır kralına bir 
suikast yaplldı 

Mutaarrızın deli olduğu anlaş1ldı 
Kahire, 11 - Mdliye memur

larından Falih i11minde biri kral 

Faru~'un üzerine içinde keoıi-
~ ~ 

rici mayi dolu bir fişe atmışhr. 

Şişe arabanın arkasına düşmüş 

ve hiç bir ziyan yapmamıştır. 

. 

Mutaarrız yakalanarak muaye
neye tabi t•ıtulmuş ve akli mü
vazenesinin bozuk oldu2'u anla
şılmıştır. Suikast kral F aruk'un 
cuma namazından avdeti esna
sında yApılmışhr. Kralın yanın
da amca zadesi bulunuyordu. 

Fransız Başvekili 'Mesut bir evlenme 
-~ .... -

lngiliz dominyonlar na· 
zırlarını kabul etti 

. Paris, 11 - Başvekil Dala
diye yanında bava nazırı Lö 
şambron olduğu halde lngiliz 
dominyonlar nazırlarını kabul 
etmiştir. Nazırlara Bay Edende 
refakat etmekte idi. 

Evlerinde 
Septik hala çukurları yap· 
tırmıyanlar ceza görecek 

-::-c:&--

Dr. Med. veteriner jeotekni 
IJlutahaımsı Cemil Cosanın kızı 
gene veterinerlerimizden Cavi-
de Coşan ile veteriner teğmen 
Suavi Atilanın nikib ve dügün 
merasiml~i dün akşam güzide 
bir davetli ·huzurunda Halkevi
miz salonunda yapıJmı,tır. Da
vetliler arasında valimiz sayın 
~abri Çıtak'la komutanımız al
bay Celal Karahan, Parti ve 
Belediye reisi B. Edem Mend
res, HaJkevi reisi avukat Neşet 
Akkor da bulunuyorlardı. 

Nikah belediye reisimiz B. 
Etem Mendres tarafından kıyıl- 1 

mış ve snmimi bir ha,·a içinde 
geç vakte kadar eğlenilmiştir. 

Genç evlilere saacetler diltriz. 

Ankara, 11 - Riyaseti 

cumhur umumi katipliğinden: 

Reisicumhur ve Milli Şefi

miz ismet İnönü, büyük ma

temimizin yıl dönümünde ne-

l cip duygularını bildiren sayın 
yur ddaşlara teşekkürlerin in 

l iblağıoa Anadolu aj ans.Dı me

mur etmişlerdir. 
\r 9 • y •Y * • y v ...,,,...,...,. ••• v yy W 4 ~ 

Parti --
Ve Halkevlerinin 

teftişleri 
. ---

Parti ve H ~ıkevlerinin teftiş
lerini yapmakta olan mıntaka 
müfettişimiz Merdin mebusu Dr. 
Ali Rıza Levend'in Parti reisi
miz B. Etem Mendreı ile bera
ber Nazilliye gittil lerini yaz
mıştık. 

Nazilli parti teşkilatı ile Na· 
zilli ve Sümer Halkevlerinin 
teftişini y.Jpail Dr. Ali ' Rıza 
levet!d Kuyucak ve karacasu 
Parti ve Halkevlerinio 'e Ka
rAcasudan avdetindede çiftlik, 
Eymir ' ve Azizibüt köylerinin 
teftişini yaparak evelki akşam 
şehrimize ~vdet etmişlerdir. 

B. Ali Rıza L'!vend dün öğ
leden ev el Parti ve· Belediye 
reisimiz 8. Etem Meodres ile 
beraber bükümete giderek vali
miz B Sabri Çıtak'ı makamla
rında ziyaret etmiştir. 

Bayramdan sonra teftişlere 
devam edilecektir. 

Bulgar hükômeti 
Hudutlarımızdaki ihti

yatlari terhis ediyor 
Paris, 11 - Havas ajansı 

Sofyadan bild ıriyor. 
Bulgar - Türk hududunda bu

lunan kıtaatın büyük bir kumı 
olan ve silah altına çağırılmış 
bulunan ihtiyatlar 20 teşrinisn
nide terhis olnnacaktır. 

Belediye, memleket halkının 
s batını korumak için geçen ıe
ne ittihaz ettiği bir kararla fen
ni hala çukuru bulunm1yan ev
lerde bu çukurların yaptırılma· 
sını muhtelif vuıtalarla ilin 
etmiş ve belediye sıhat memur· 
lan ev ev dolaşarak ev sahip
lerine ihtaratta bulunmuş ve bu 
iş için altı ay gibi uzun bir 
mUhlet verilmişti. ' Milli Piyango 

Bu tebli~at yapılalı bir sene 
olduğu halde bir çok ev sahip 
lerinin bili harek~te ~çmedik
leri görülmüştür. Öğrendiğimize 
göre belediye bayram ertesi 
tekrar bir yoklama yaparak 
halalarına hıhhi ve fenni çukur 
yaphrmıyan ev sahiplerini ce
zalandıracak ve halalara mazot 
veya siyah asitfinik dökülmui 
hakkındaki be,ediye kararı da 
tekrar ele alınarak ehemmiyet
le takip edilecektir. 

i=:==:::::::::::=:=::::=-:::-:-::~•I 
Gazetemiz 

Rnrnazan bayramı münase· 
betiyle 3 gün çıkmayacakt r. 

• 

26766 numara 80 bin lira kazandı 
Ankara, 11 - Mılli piyan

goıı un bugün keşide edilen ve 
bin lir.ı dan yukarı ikrrmiye ka
z ıman numa ;- aları aşağıdadır. 

26766 numara 

80,000 
Lira kazanmıştır. 

18188 numara 20 bin lira, 

14506 numara 15 bin lira 
31217 numara 12 bin lira, 
25698 numara 10 bin lira, 

31822, 24467 numaralar lıe
ıer bin lira kazanmışlardır. 
3 bin lira kazanan numaralar 
5552 7221 22291 23899 28211 

2 bin lira kazananlar . 
973 5545 8358 9680 10490 

18574 23773 25861 
Bin 'lira kazananlar 

1493 1910 2282 2464 5114 
9626 13296 15458 16686 17360 

18403 19627 21006 21457 22699 
23196 23595 24182 25837 25967 
58033 28305 29735 30170 30353 
30455 33659 35084 37807 39277 

. . . -. ~ 

' A ~·~ 



Kögr:ii!J!k konuşmaları : -- --· ,, 

Doktor ve vekil 
Ücretlerinin tanziminde devletin mü

dahalesine muhtaç bulunuyoruz 

Bozdoğan, ( Hususi ) - Ge
çen yazılarımdan birinde, köy
lünün davalarını gö·en eşbuın 
ve içtimai otan bu derdleri ya· 
nında da, doktor, ilaç ve taşı· 
ma vasıtalarıoıo .köylü için yı

kım teşkil eden acıklı durumu
nu tebarüz ettirmiştik. Bu yazı; 

bazı muhitlerde haklı bir reak
siyon yapmış ve bazı doktorla
rımız da, bu yazıları şahısların

da benimseme neticesi haklı in· 
fiallere uğramışlardı. Fakat; şu
rasını açıkca tebarüz ettirmeğe 
mecburumki, ben yazılarımda 

,ahıslarla ve bu şahısların efal 
ve harekatiyle alakalaomağa o 
kadar muhtaç değilim ki, bu 
böyle olduğu takdirde şahsi 

prensibim olan : ( dedikodudan 
ve şabaslar hakkında hiç kim
ıeyle münakaşa yapmamak ) fe
da 'edilmiş clur. Memlekette, 
yine sosyal bir hastalık saydı
ğım ve sosyetenin nizam ve in
tizamını; haleldar, bulaomağa 

elverişli, zaten münevveri mah
dut az kalabalak kasabalarımız
da, ileriye gidişi. birlikte ve be
raberce ~düşünüşü engelliyen 
( dedi kodu ) ile savaş yapılma
sını her halkev'iden beklemek 
ve bu emel etrafında toplu bir 
ıavaşa girmeği bile teklif ede· 
ceğim. 

Yazılarımda, mümkün olan· 
dan fazla tecridi bir iDetoda 
riayetkarım. Dolayısiyle ısım 
tasrih ediliyorsa bu, yazının ta· 
şıdığı gayeyi müşahhas bir mi
sal koymak ve anlaşılmasını ko
laylatmak _ içindir. Zira; ben 
yazılarımı, bunları okumağa ih· 
tiyacı olmayan münevverler için 
değil, biç olmazsa gazete bilgi· 
leriyle azıcık olsun ayd nlatıl

masını; okul ııralarıoda arka 
daşlarımla münakaşa {köylü 
için çalışma) yı temin için yaz 
maktayıaı. Bunlardan ~ahsi bir 

menfaat beklemediğim gibi; 
matbuata da; menfur mrıkntlara 
alet etmek tenenülünde bulun 
mağa karakterim elverişli de 

1 
ğildir. 

Bu satırları, yazılarımdan ken 
dilerine pay ayıranlara tahsis 
elm~kle vicd~ni vazifemi ifa 
ettiğime kaniim. 

Bu kısa başlangıçtan sonra, 
esasa geçiyorum: 

Bu gün realite olan; gerçek 
şu durum vardır: 

Kanunlarımız akit yapma, 
anlaşma, bir hususta sözleşme 

hususunda hukuk dilinde akit 
~erbestliği denilen prensipten 
geniş ölçüde faydalanarak, ka· 
nuoa, adabı, ahlaka, intizamı 

ammeye aykırı olmamak şartiyle 
diledikleri şekilde anlaşabilirler. 
Buna, ne kanun ve ne de baş · 

ka bir irade engel olmaz. An· 
laşma, a\<it yapma, bu günkü 

meıdern yaşayışın temel t~şkil 
eden bir kaide ~i, bayatın gerek 
li bir unsurudur. 

Akit, umumiyetle iki dairenin 
bir husus için denk olsun, bir 

esas üzerinde birleşmesidir. A· 
kitlerde genel olarak iki tara
fın bulunması kaidedir. Bunun 
istiınası'lt, kanunlarımızda sayı-

lan (bir taraflı akitler, anlaşma· 
lar) teıkil eder, Buna karşılık 
olarak: bir şahsın malını, dığer 

bir üçüncü şahsın muvafakatı, 
haberi olmaksızın bağışlaması 

ölmeden mallarını bir şahsa va· 
ıiyet etmesi gibi. 

Yine bazı anlaşmalar, yani 
akitler vardır ki, bunlar bazı 

şartlar altında bir taraftı görü· 
nilrlerae de esasda bunlarda 
iki tarafın iradesi birleşmesidir. 

- Sonu var -

......... Abone ıeraiti ········: 
i Yıllıtı her yer için b lira. l 

A.lb aylıtı 3 liradar. I 
3 aylığı 150 kuruştur. . l ldare yeri: Aydında C. H l 

: P. Baaımevi. ı 
i gazeteye ait yuıJar için f 
: yazı işleri müdürlütü.ne, ilin- 1 
i lar için idare müdürlütüu. 1 
i 'UÜrac .. .t edilmelidir. 1 
: ....... , ........ ············ .... .......... ······· 

246 No. lu Bıyıklı tarım 
kredi kooperatifliğinden 

246 No. lu Bıyıklı tarım kredi kooperatifinin Bıyıklı köyü mer 
kezindeki deposunda On bin kilo susam mahsulü 16/11/939 cuma 
günü saat 12 de açık artırma ile satılacağı ilan oluı;ur. 99 

Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma komisyonu 
başkanlığından: 

Aşağıda yazılı beş kalem giyim eşyası 24 / 11 /1939 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. Ek
siltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtla bulundukla
rına dair belge ile muvakkat teminatlarmı malsandığına yatırıl· 
mış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Eksiltmeye 
çıkarılan giyim eşyası nilmuneleri bergün okulda görölebilir. 

Cinsi 
Harici elbise kasketile 
iş elbiıesi 
Dahili elbise 
Postal 
Hamam havlusu 

Miktarı 
85 takım 

115 " 
205 " 
210 çift 
220 adet 

M. Fiatı Tutarı Teminatı 
Lira K. Lira K. Lira K. 

20 00 1700 127 50 
4 00 460 34 50 
4 50 922 50 69 19 
5' 50 1155 86 62 
3 00 660 49 50 

8 12 17 23 ( 93 ) 

J Acı günün ı l ..... _R_A_o_·Y_o_f ı 
ı Elemli yıl dönümü 

-· ' Erbeyli, ( Hususi ) - Ebedi 1 
Şef Atatürkün ölümOnün birinci 
yıl dönümü münasebetiyle bugün 
köyümüz ilk okulunda h•zin bir 
ihtifal yapılmıştır. 
· Baş öğretmen Kutlunun kısa 
bir hitabesile ilitifale başlana
rak büyük ölünün azir hatırası
na hörmeten beş dakika ayak
ta sükut edildikten sonra ulu 
önder Atatürkiln hayatı ve bil· 
yük eserleri izah edilmiş ve mü
teakiben öğretmen Şevket Ôn 
tarafından Milli Şef ismet in
önünün geçen yıl TOrk milleti
ne hitaben neşreylediği beyan
name okunmuş ve ihtifale son 
verilmiştir. 

Sınırteke, ( Hususi ) - Ulu 
önderimiz Kemal Atatürkün ölü
münün yıl dönümil münasebetile 
dün köyümüzde bir ihtifal ya
palmıştır. 

Köyün ortuından geçen Ger· 
mencilc - Aydın yolu fizerindeki 
cumhuriyet meydanına ve bay
raklarla süslenmiş bir masa üs
tüne Atatürkün büstü konulmuş 
ve kadın erkek bütiln köy halkı 
meydanı doldurmuştu. 

İncirliova pazarına gtçen yol
cuların da katılmasile meydan 
çok kalabalık oldu. 

Genç bir köylü Atatürkün ge
çen sene bugün gözlerini haya· 
ta kapadığını söyliyerek mukad
des hatırasına saygı nişanesi 
olarak balkı ihtiram sükutuna 
davet etmiş ve bundan sonra 
tekrar veciz bir hitabe ile Ebe
di Şefin hayatını ve yarattığı 
büyük eserleri ve yaptığı inkı
lapları anlatmış diğer bir genç 
te Mılli Şef ismet lnönünün be

PAZAR 12/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği oyun ha
vaları 
Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, idare eden: Mesut Cemil 

13.30-14.30 Müzik (Küçük or· 
kestra Şef : Necip Aşkın ) 

18.00 Program 
18.05 Memleket saat aya11, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Miizik ( Radyo caz or

kestrası ) 
19.00 Çocuk saati 
19.30 Türk mijziği (Fasıl he-

yeti) 
20.30 Konuşma (Türk tarihi) 
20.45 Türk müziği 
21.30 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
22.00 Memleket saat ayarı, 

ve ajans haberleri 
22. lS Ajans spor servisi 
22.25 Müzik (Cazband - Pi) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

PAZARTESİ 13/11/939 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12 35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk müziği. (Pl.) 
13.30 14.00 Müzik ( Karaşık 

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

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or· 

kestrası ) 
19.00 Konuşma ( Çoçuk ter-y anoamesioi okumuştur. 

Büstün etrafına toplanan köy 
kadınları büyük kayıp için ağ
lamışlar, matem yaşları dök

i biyesi ) 

müşlerdir. 

Nar.illi belediyesinden: 
12/12/939 tarihine rastlayan 

salı günü saat 14 de Nazilli be· 
lediye ihale encümeninde eksilt 
me komisyon odasında ( 42318) 
lira 84 kuruş bedeli keşifli Na· 
fia vekaletince musaddak Nazilli 
kasabası elektrik şebeke ve 
transf armatör ve tesis ah 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

Muvskkat teminat miktarı 3173 
lira 91 kuruştur. · 

Fenni şartnameleri, proje, ke· 
şif hülasası ile buna müteferri 
diğer evrak 6 lira mukabilinde 
Nazilli belediyesinden alınabilir. 

isteklilerin teklif mektupları 
en az 30 bin liralık bu iıe ben
zer iş yaptıklarına dair nafJa 
idaresinden almış olduğu vesi
kalara istinaden ihale tarihin
den 8 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yJlıoa ait ticare odası 

vesikalarını havi zarflarını 12/ 
12/939 salı gün O saat 14 de 
kadar Nazilli belediye encüme
nine gelmeleri lazımdır. 
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imtiyaz aahlbl •c Umuml Nctrlyat 
Müdürü ı Etem Mendr•• 

s .. ıldıiı yer 
CHP Baıımevl 

19.15 Türk müziği 
20.15 Konuşma (Tavukculuk) 
20.30 Türk müziği. (fasıl he-

yeti) 
21.15 Mcizik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
22.00 Memleket saat ayarı 
22 00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( Küçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 

22 35 Müzik ( Konıerto : Ke
man ve al o için - Mozart) (Pl) 

23 00 Müzik ( Cazband - Pl) 
23 25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış 
SALI 14/11/939 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri 

12.50 Türk Müziği 
13.30-14.00 Müzik ( Karışık 

hafif müzik - PL ) 
18 00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik (Daos müziği Pi) 
18.55 Konuşma ( Ulusal eko-

nomi ve artırma kurumu) 
19.10 Türk müziği 
19.50 Konuşma 
20.05 Türk müziği Klasik pro · 

gram. 
21.00 Konser takdimi. Halil 

Bedii Yönetken 
21.15 Müzik ( Radyo caz or

kestrası - Şef Dr. Praetorius ) 
22.00 Memleket saat ayarı 

SAYI ı 682 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Memleket hastahanesinin ih
tiyacı olan 70 ili 90 ton göl· 
bivar maden kömürü eksiltme
sinio ikinci ihale gününde talip 

çıkmadığından 2490 sayılı ka · 
nunun 43 ncü maddesinin son 
fıkrası mucibince 14/J 2/939 ta
rihli perşembe günün' 1. Jdar 
bir ay müddetle pazarlı~a b:ra
kılmıştır. Taliplerin daimi encü· 
men toplantı günleri olan per
şembe günleri daimi enümene 
müracaatları ilan olunur. 98 

1 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Hususi idareye ait Bozdoğan 

kazasında Jandarma dairesi it
tihaz olunan eksi mederese bi
nasının mülkiyeti satışına ikinci 
ihale gününde talip çıkmadığın 
dan 2490 sayılı kanunun 43 ccü 
maddesinin son fıkrası mucibin-

ce 14/12/939 tarihli perşembe 
gününe kadar bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

Taliplerid daimi encümen top 
lantı günleri olan perşembe gün 
feri daimi encümene müracarıt-
ları ilan olunur. 99 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

Umurlu köyünün kara ağaç 

yanı mevkiinde doğusu muhacir 

mehmet veresesi batısı mustafa 

ali oğlu mehmet kuzeyi yol gü 
neyi yetim oğlu kara ibrnbim 

veresesiyle çevrili 5600 M2 mik 
tarındaki tarla İbrahim oğlu 

kırış basanın ceddinden kalmak 
suretile malı iken mumaileyhin 

1335 yılında karısız olarak öl
mesile verasetinin yalnız bir 

kızı meryeme kaldığı \ e merye
minde 935 senesinde vuku ve
fatiyle bunda mirasının lrncası 

ismail ve oğulları basan ve ib· 
rahim ve mustafa ile kızlara ha 

fize ve emiaeye kaldığı Aydın 
asliye hukuk mahkemesinden 

ahnan 4/temmuz/939 tarih ve 
851 esas ve· 583 karar sayılı 

veraset ilammın tetkikinden 
anlaşılmıştır. 

1515 sayılı kaouo hükümleı i

ne tevfikan 26/111939 pazar 

günü mahalline ciheti tasarru · 
fonun tetkik ve tahkild için 

memur gönderilecektir. Bu tar
lada bir hakkı mülkiyet i :ldia

sında olanlar varsa o gün ye· 
rinde bulunacak olan memura 
elindeki vesikalarile ve vahut 
1406 fiş sayısiyle tapu idaresi· 

ne muracaatları bildirilir. 100 

ajans haberleri, ziraat, esham, 

kambiyo - ndkut borsası (fiyat) 
22.20 Serbest saat 
22 30 Mijzik 
22.55 Müzik (Cazband - Pı) 

23.25-23.30 Yarmki program 
ve kapanış 


