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.Cümhurreisimiz 
Meclisten avdetlerinde merasimle 

uğurlandı ve· şiddetle alkışlandı 
. Ankara, 1 - Cümburreiaimiz 

lımet lııönU Millet Meclisinde 
nutuklarını irat ettikten sonra 
11at 16,50 ye kadar BüyBk Mil
let Meclisinde kalmışlar ve ay-

rılırken ge.ldiklerir;ıde olduiu 
gibi meraıimle uğurlanmıılardır. 
Mecliıin önünde toplanan halk 

clhnhurreisimlzl · en içten gelen 
ıevgi tezalıft_ratile selimlamıthr. 

Ebedi Şe~in ölümünün 
· y'ıldönüniü 

Ankara, 1 - Atatilrknn 
i;}Omilniin yıl dönüm6 olan 
ikinci teırioin onuncu gllnn. 
Ebedi Şefin 'aziz hatırası ta
ziz edilecektir. 

Ogftn Halkevlerinde mahal
lin en büyük mülkiye Amiri
nin riyasetinde askeri erkin, 
memurin, daire reiıleri, Parti 
ve Halkevi reisleri teşekkül
ler mUme•ıilleri toplanacak 
ve saat 9.05 de ayakta bet 
dakika devam edecek ihtiram 
Yakfeıi yapılacaktır. Bundan 
sonra Ebedi Şefia T8rk mil
letine yıpbğı b6yllk hizmetler 
hakkında hitabelerde bulunu
lacaktır. 

.· 
· Hitabelerden ıonra Millf Şe

fin beyannameaiokunarak me
rasime son verilecektir; 

Bütün mekteplerde de ayni 
saatta taziz merasimi yapıla
cakbr. 

Ankara radyosu, AtatürkOn 
aliimilnden dolayı Türk mil· 
letiain acıla11na katılarak 
m6zik neıriyatında buluomı
yacaktır. 

Radyo 10 ikinci teırin gü · 
nli ajanı haberlerini takiben 
Ebedi Şefin ölnmnnnn yıl da
n&m& sıününO bildirerek MıOi 
Şef İn6nlinlln millete yaptığı 
beyannameyi okuyacaktır. 

a. a • . 

Mülhakatta Cümhuriyet Bayramı 
Bozd•landa : 
Daha 28 ırllnlinden bütn·n ka

za battan başa bu bftyilk gOnO 
katlulamağa hazırlanmış bulu· 
nuyor. 
Kaubanın cadde ve sokakları 1 

defaclerin süslediği taklarla, bu 
emaalıiı gilnlimüznn ıüaünil teı
li:il ediyor büyük g8n0n mana 
ye ehemmiyetini tebarilz ettiren 
dllYizler, Ankaradan bütiln yur 
da yayılan ve benimsenen iyi 
Ye g&zel · bir propagaada •aıı· 
tası olmuı bulunuyor. 

29 sabahı aaat 9,30 da bay
rama atılan topla baılanmıı ve 
kaymakamlıkta yapılan tebri
kltı müteakip cumhuriyet ala
nında halk hatiplerinin coıkun 
nutukları sürekli bir ıekilde al· 
kıılanmıı ve bunu müteakip ya• 
pılan geçit törenile meraıime 

aon verilmittir. 
Gece, Halkevinde verilen 

çayla ıabaha kadar eğlenilmiı 
Ye temin olunan cazla ve da· 
vullarla balkın ırüzel bir ıekil · . 

Fransızlar 
Bir Alman ileri karako

luna taarruz ettiler 
Pariı, 1 - Havas ajan11, dün 

Fonbah mıntakasında Franııılar 
tarafından bir Alman ileri ka
rakoluna taarruz: yapıldığı ve 
bu ileri karakol~n alındıj'ını 
bıldlrmektedir. 

de eğlenilmesi temin olunmuı· 

tur. Kasaba yakılan fenerlerle 

cidden gtlzel bir manzara arz· 
etmekte idi. 

01'taklarda : 
Cilmburiyet Bayramı bu kö· 

yün bilumum balkının iştirakile 

içten gelen heyecanlı ve coşkun 
bir arzu ve sevgi içinde kutlu

lanmış ve Ankarada yapılan 
bayramı kutlulama töreni ve 
resmi geçit parti evimizdeki 

- Souu 2 inci Sayfada -

Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

669 16 Evvelki yek6n 
50 Aydın müftllsll M. F. 

Ürdül 

50 Avukat Oıman Nuri Ak 
çasu 

50 Ramaıanpaıa camii va• 
ızı M. Rıza Şahinci 

, 50 Müftlllük odacııı Meh• 
met GönDlcü 

3 65 Koçarlı nahtyeıiaden 3 
ilncO defa olarak muh• 
tar M. Çobanotlu elile 

5 00 Villyet tapu ıicil mu· 
hafızlıtı memurlari 

779 81 Y ekih~ 

Beledi.ye Meclisi 
Dün akşam kanuni.~eVre-

... . 

sinin ilk içtimaını yaptı 
. 

Bu içtimada riyaset divanı ve daimi . . 
encüm~n azaları intihabı yapıldı 

Reisin senelik mesai raporu okundu. Bilhassa 
su tesis,tı, · şehir im'r planı, et ve. ekmek 

. fiyatlatı üzerinde konuşmalar · yapıldı 

Rapor umumi heyetin ittlİakile ·. kabul edildi 
Şehrimiz Belediye Mecliıi d&n 

akşam saat 20 de Betediye Re
iıimiz. 8. Etem Mendreiin reiı· 
liği altanda teşrinis'ani, devreıi· 
nin ilk içtioıaını yaptı. 

Geçen içtimaın son ceheaine 
ait zabıt okunarak aynen kabul 
ve tasvip edildikten ıonra ruz· 
namedeki maddelerin mnzake· 
resine geÇildi. 

Birinci madde mucibince ri
yuet divanını teıkil edecek re• 
iı vekilleri ile kitiplerin intihabı 
gizli reyle yapıldı. .. 

Reyler azadan Ekrem Çifçi 
ve Mustafa Başkoru tarafından 
tasnif edildi. Tasnif neticesinde: 

Birinci reis veki liğine: 
Tüccardan Ömer Ayaydın 5, 

Süleyman Eraydın 4, Ekrem 
Çifçi' 3 Raif Aydoğdu 2, Roıtn 
Batk~ru · ~e. Osman Akç~su bi
rer rey. 

ikinci ·r~iı vekilliğine: 
Doktor Hulüıi Eralp 6, Öme'r 

Ayaydın 5, Osman Akçasu 3, 
Raif Aydoğdu ve Süleyman Er 
aydın birer rey. 

Katipliklere: 
Ekrem Çifçi 10, Ahmet Şakir 

oğlu ·7, Doktor Hulüsi Eralp 4, 
Rüştü Başkoru 3, Mustafa A
dalı 2, Raif Aydoğdu, Ömer Ay 
aydın, Saime Yazgan, Ahmet 
Neoıip · Brotav, Süleyman Eray
dın ve Hamit Altıparmak birer 
rey kazandılar. 

Bunlardan en çok rey alan 
Ömer Ayaydın 5 reyle birinci 
reis vekili, Doktor Hulusi Eralp 
6 reyle ikinci reiı vekili oldu· 
lar. 10 reyle Ekrem Çıfçi ve 7 
reyle Ahmet Şakir oğlu kltip 
seçildiler. 

Bundan 'ıonra ibtiaaı encil
menlerinin intihabına geçildi. 
Bu intihabın açık reyle yapıl
ması kabul edildikten sonra. 

Maliye encllmenine : 
Ekrem Çiftçi, R•g•p. Ege, Ö

mer Ayaydın, Oıman AkçaılJ, 
ve Mustafa Adalı. 

Sıhhat encümenine : 
Doktor :Hulusi E~alp, eczacı 

Ziya Evren~ ve Saime Yazgan. 
İmar entUmenine : 
Avukat Ahmet Neıip Brotav, 

Hasan Çetiııbaı ve Mustafa 
Baıkoru seçildiler. 

Ytnıe ıldi reyle yapılın da-

. 
imi encftmen azahkları seçiminde: 

Raif · Aydoğdu 9, Emin Em
nalar 6, doktor Hulusi Eralp 4, 
Hamit· Alt.parmak 4, Süleyman 
Eraydnı 4, Ömer Ayaydın 2, 
Ekrem Çiftçi, 05man Akçasu, 
Ahmet Nesip Brotav birer rey 
kazandılar. Bunlardan en çok 
rey kazanan Raif Aydoidu ile 
Emin Emnalar daimi encilmen 
azası oldular. · 

Bundan · ıonra r uzn•medeki 
maddelerin müzakeresine devam 
olunarak, belediye ve elektrik 
muba1ebeleriain 938 kati hesap 
cehellerinin tetkik ve tasdik 
olun·mak Ozere m'ocİise tevdi o
lunduğu hakkındaki ;iyaset ' tez~ 
keresi ile 939 senesi masr•f 
bndceainin _bazı fasıl ve madde
leri araıında yapılacak milna
kalelere dair muhasebe tezke· 
releri okundu. Bunların tetkik 
edilmek Ozere maliye eocilme-
nioe havale edilmeleri muvafık 
rörilldil. 

Sıra belediye reisinin _ıenelik 
mesai raporunun okunma~ına 
gelmitti. Bu münasebetle· bele· 
diye reisi Et~m Mendres riyaset 
makamını birinci reis vekili Ö
mer Ayaydın& terketti. 

Ömer Ayayd1n riyaset maka
mına ıreçtikten sonra mesai ra
poru okundu. ( Rapor metni ya• 
rınki nüshamızda aynen neıre· 
dilecektir ) 

Belediyenin bir ıenelik muh
telıf mevzular üzerindeki çal ı· 
malarını izah eden rapor okun
duktan •onra azadan bazılara .. 
nın suallerine Etem Mendreı 
cevap verdi. ~ 

Neticede rapor umumi hey
etçe aynen kabul ye taıvip e · 
dilmif, · ruznamede konuıulacak 
baıka bir madde kalmamıı ol 
duğundan 8 teırinisani 1939 
çarıamba gllntı Hat 20 de top
lanılmak llzere toploatıya niha
yet Yerildi. 

' 

Dereköyde radyo 
Dereköyiln coirafi vaziyeti 

ve çevresindeki dört k&ylln .ya· 
kınlığı itibarile köylüleria gOnll 
günllne memleket ve dBnya lıa; 
berlerini öirenebilmel~ri ve ml
ıik ihtiyaçlarını "da tatmin ede· 
bilmeleri için klSy halkından Ri-
ıa Özenin lzmlrdea satln aldıiı 
radyo. makiaHil• bu aokaanlık• 

ı t. tamamlanmıtt~r . . 

Parti 
Ocak kongreleri 

- ...... 
Aydın merkez kazasına bağlı 

Baltaköy ve Sıralılar ocak kon
rreleri dün yapılmıştır . 

Baltaköy ocak idare heyetine . 
Tabir Saraç, Mustafa Akgiln ve 
Ahmet Topal, Sıralılar ocak 
idare heyetine Ali Ünal, H~san . 
Hüıeyin Coşan ve Mustafa Ay 
seçilmişlerdir. 

Bunlardan Tahir Saraç Balta· 
köy ve Ali Oaal Sıralılar ocak 
reisliklerine seçilmiılerdir. 

Ortaklarda 
E....a .. .. 

Parti ocak kongreleri --
Ortaklar b6lgesiodeki Balat· 

cık köyü ocak kongreıi yapıl
mış ve idare heyeti riyasetıoe 

lbrahim Karabudak ve asil aza
lıklara Alaettin Yılmaz ve Sll
leyman Turğut Ye ycdelr azalık
lara Hasan Hüıeyin Kertmen 
ve Yusuf Tönğllç ve lbrabim 
Uzun ve asil deleğeliklere : Ali 
Doian ve Apdullab Yıldırım 
ve yedek deleğeliklere Seyful. 
lah Ôztiirk ve Mehmet Ôıen 
ıeçilmiılerdir. 

Dereköy ocak . konırresi ya
pılmıı; İdare heyeti reiılitine 
Halil İbrahim Özen ve asil aıa
hklara Kerim Öıyılmaz ve Ke
rim Öktem ve yedek azalıklara 
Hasan Çetin Kaya ve Mehmet 
Ünal ve Mehmet Ali Güzey ve 
asil deleieliklere Halil· İbrahim 
Özen ve Hakkı Gillcil ve yedek 
deleğeliklere Neıet Germen ve 
Ratit Özer seçilmiılerdir. 

Neıetiye köyil ocak konrresi 
yapılmış, idare heyeti reiılijine 
Rasim Peker ve asil azalıklara 
Halil Coıkun ve Haaan Hilseyin 
Okçetin ye yedek . azalıklara 
Mehmet Çetiokaya ve Hüseyin 
Guler ve Nazmi Gezgin ve aıil 
delegeliklere Raaim Peker Ye 
Halil İbrahim Girgin ve yedek 
delegeliklere Niyazi Sevim •• 
Cemal Ş .mıir ıeçilmitlerdir. 

Kızılca 'pınar köyü ocak kon
gresi yapılmıı, idare heyeti re· 
iıliiine Ali Akar ve asil aza
hklara Hüseyin Ercin• ve Zey 
nel Özen ve yedek azalıklara 
lımail Karakoyun ve Veli Kaya 
ve Hasan Yılmaz ve aıil dele
ırelildere Hllseyin Ercins Ye Sani 
Gerçek ve yedek delegeliklere 
lbrabim Serin ve Zülfikar Eser 
seçildiler. 

Bbdurrahmanl~r k6yil ocak 
kongresi yapılmıı, Arif Bircan 
idare heyeti reisliğine ve asil 
'azahklara Melımek Erkek ve 
Himmet Onlll ve yedek azahk
lara lbrahim Bakar ve Mustafa 
Iıık •• Mehmet Temiz ve asil 
deleıelildere Arif Bircan Ye 
Mehmet Erkek vı yedek dele· 
ıelildırı Alamet Şalıaa ve Aziı 
G•r aefildilır. 



\illa 2 

köycü gözügl• : --
.... 

Yenipazar ~alıiyesini kaza merkezi 
yapmak bir zarurettir ? 

-2-
iktisadi bakımdan: 
Yenipazar, iktisadi faaliyetin 

merkezidir. Pamuk ve emsali 
iı bi mahsuller ve muvcut fabri
kaları karıısında Bozdoian elek
tirik, pamuk •e diğer fabrika· 
lara malik değild\r. 

1dari bakımdt1n: 
Kazada hGkiımet konağı yo"· 

tur. Bütün daireler dağını~ ve 
ıayri sıhhi bir takım evlere 
yerleımiıtir. Memurların hemen 
hepsi ayni ıekildeki evlerde 
ikmat etmektedir. Kazada be
kir memurlar için otel, hamam, 
temiz berber gibi en basit ih· 

· tiyaçları temine medar olacak 
vasıtalar yoktur. Kazade ~öyle 
oturulabilir bir bina mevcut de
ğildi. Cumhuriyet kuruldu ku· 
rulalı, ilk okul ve son yıllarda 
incir tarım satıı kooperatif bi
nası milstHna resmi veya ıay· 
ri resmi bina yapılmıt değildir. 

Belediye, uzun yıllar 20,000 
lira ıibi büyDk bir mertebeye 
varan bütçesine raj'men kazada 
Oç dört gaıino ve kahve ile he
nüz natamam olan bir beli ve 
memleketin ihtiyacı olmadığı 

halde iaraf edilen paralarla aı
ri bir beton köpril yapmııtır. 
Yapılan kiSprüoüo kırk elli met-

re alt ve üstilade ihtiyacı kar· 
şılayan milteaddit k6priHer var
dır. 

BunClan baıka, köylerin çoj'u· 
nun yolsuz olma11, telefonıuz 

bulunmaıı, köylerin uzalt Ye 
dailık yerlerde bulunmaıı, bü· 
Uln memurları iılerinden ayır
makta ve binnetice bir it ıör
mek için yurddaılar bir çok
ları itlerini r6rmeden uzalı köy. 
lerine dönmek mecburiyetinde 
1'almaktadırlar. 

Bat tarafı blrldcl aahlfede 

radyo ile yakından takip edil
miştir. 

Erbeglide : 
29 ilktetrin sabahı okuldaa 

ıarkı ıCSyliyerek çıkan talebeler 
ellerioae çelenkle Erbeyli kay 
odasına giderek muhtarın bay
ramını tebrik ettiler ve şiirler 
ol<uyarak sevinçlerini bfülirCliler 
Oradan yine ıarkı söyliyerek 
ayrılıp iıtasyooClaki şehitler i-
bidesine geldiler. Abideye mab
tarhk ve Erbeyli mektebi adına 
iki çelenk koy<lular. Bat öğret-
men. Kutlu güzel bir hitabe söy
Jiyerek cilmburiyetin kıym~t ve 
ehemmiyetini tebarüz ettiröi. 
Burai:la da çocuklar tiirler ve 
hitabeler okudular. Öğretmen 
Şevket Üo ve incir iıtasyonu 
teknikeri Ali Aktolun hitabele-
rile cilmburiyetio ba11iıioe ve 
idarecilerine bailılıklarını çok 
canh ıözlerle ifade ettiler. 

Talebeler müteakiben Sınır 
f 

:····-·· Al>one ıeraiti ........ ı "' 
: Yıllıtı her yer için 6 lira. l 
i Altı aylıj'ı 3 liradır. : 
; 3 ayhj'ı 150 kuruttur. ! 
! idare yeri: Aydında C. H. ! 
i. P. Buımnl. i 
f ıa:ıet•r~ ait yazılar için l · 
~ yazı itleri müdilrlüfüne, il&n- ! 
1 lar- için idare müdürlütBa• 1 . 
: .. cıracaat edilmelidir.. ..! ................ -...................... , .. ········ 

Hapisane, ıayet kötü bir yer
de bir medreaeye a1ğınmııtır. 

Mahkfımlar gayri ııbhi bir va
ziyettedirler. Jandarma, aıker· 
lik ıubeai, adliye, kaymaliaal1k, 
maliye, tapa, nüfff, Mııaıi mu
baıebe, posta gibi ana daireler 
gayri müsait tartlar içindedirler. 

Adli bakımdan : 
Esasen b6tlln meselenin ana· 

ıını adliye ve adliyeden doğan 
ıiklyetler teşkil eder. Kazaya 
on, on iki saat uzakta bulunan 
Körteke, Kemer, Biresae, Ma
namak, Çakaldere gibi bir köy
den davası için kalkan bir köy
lünün, hazan kış artasıniia taı· 
kın ıuları CSlüm tehlikesine rai· 
men beline kadar ıslanarak ıeç
meıiyle kazaya vasıl olması ll· 
zımdır. Çok kereler, tayin edi
len zamanda muhakemeye ye· 
tişemiyen bir köylO, ikinci ta
lik günü için ayni tehlilreye ra
iı olarak yeaiden gelmek mee· 
buriyetin<le kalacalrtar. Bir aa
va için tabii engeller ClolayJIİJ· 
le bit alta defa relmelıı: mec:ba
riyetiiie kalmakta ve Mı iti lçlb 
gelip gitme her ufer için iki· 
şerden ıekiz on glinltnl boıuna 
harcam•ktadır. Tek ıuvarl ma
l>aıir d&rt bet zBmre teıkil eden 
•e araları on ıaata varan muh
telif mesafelere tebligat yapa
bilmek için gece gftndilz yorul
mak zorundadır. Bununla bile 
hakiki olarak tebligat vazifesi
ni ifasına imkln kalmadığt g6• 
rDlmtı~tOr. Zira, bir çok ilaire
lerden teıekkDl eden adli teb· 
ligatı elli iki köy gibi daj'tnık 
ve dağlık kaza köylerine her 
ıah11 ayrı ayrı bularak teblii 
etmek dej'il zor olan hatta mUm· 
ktın olmıyan bir haldir. 

- Sonu var -

1 
teke köyllniln cOmburiyet ala
nında ayni tekilde kutlulama 
yapmıılardır. 

30 uncu gilnü lncirlio•adan 
gelen heyet ele tebitler ibide
sille çelenk koyarak bat &iret
men Kutlu ıehitler hakkında 
t>ir hitabede bulubmuı, bir kaç 
talebe tiir!er okumuılardır. 

Aydın tapu sicil mu
haf ızhğından 

Kocak klSyün8n köyceiİı mev 
kiinCle şarltao mebmet :çavuı 
garbeo kanlı yar ıimalen kideı - . 
oğlu mustafa ve yol cenubea 
kurt ibrahim ile çevrili 4 dekar 
yer ıu yolcutu nikolakidea met 

ruk olup 2510 saydı . kanunun 
meyvelik talimatnasine giSre 2 
yıldanberi imar eden koçak kö
yDnden haf11 mebmet oilu mua 

tafaya iıkin idaresince tahsis 
eailmiı olduğundan bu yerin 
taıarrufuaun tahkiki Ye bulunan 
kayıtlarının mahallinde tatbiki 
jçio köyde ve ·gazete ile ilan 
tarihinden 19 gün sonra memur 
gönderilecektir. 

Alakali blanlar varaa yerinde 
buluııacak memura ve yahut 
idaremize 1323 fif iıuı:ııarasiylç 
mUracaıtları ilan olu.nur. ' 1~ 

• 

1 RADYO 
1 
1 

PERŞEMBE 2111/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

-
12.30 Program •e memleket 

aaat ayarı. 
12.35 Ajana ve meteoroloji 

ita birleri. 
12.50 Türk müziği 
Çalanlar: Kemal Niyazi Sey-

han, Cevdet Çağla, Şerif İçli. 
1 - Okuyan Müzeyyen Senar 
1 - Tatyon -Suzinak peırevi 
2 - Refik Manyaı ·Suzinak 

şarkı ( Zevkin ne ise ) 
3 - Arif bey - Suzinak ıa.rkı 

( Beni bizar ederken ) 
4 - Nuri Şeyda-Suzinak far 

kı (Sevdim seni ben ) 
S - Kemal Niyazi Seyhun • 

Kemençe taksimi 
6 - Zeki Arif - Suzinak fH 

kı ( Sevdim seveli ) 
7 - Arif bey - Suzinak ıarkı 

( Aıkınla yanmaktad11 ) 
8 - Suzinak ıaz ıemaiıi 
9 - Halk tGrkllıü ( 86Uitıl 

ne gezer1in çukur o•ada ) 
10 - Halk tlrkllıll ( Rafa fin 

caa koydum ) 
13.30 14.00 MDıik ( Karıtık 

pr~ram Pi.) • 
18 00 Proıram. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or-

keıtraıı) 
19.00 Konutma. (Ziraat saati) 
19.15 Türk mftziği · 
Çalanlar: Kemal Niyazi Sey· 

bun, Cevdet Çağla, Şerif içti, 
Hasan G&r. 

1 - Okuyan Muıtafa Çağlar 
i - Ferahnak peıreYİ 
2 - Melekzat ·Ferahnak ıar 

kı ( Titrer yllreğim ) 
3 - Nikogoı - Ferahnak ıar 

kı ( Bir tıfh yoıma ed11ıa ) • 
4 - Bimen Şen • F erabnak 

ıarkı ( Ruhumda babar açtı ) 
S - Hasa• Gilr - Kanun tak 

ıimi 

6 - Gülizar ıarkı (Sinemde 
bir tutuımuı ) 

7 - Gülizar türkll ( Esmer 
bugnn ağlamıı ) 

8 - Halk tilrkOıü ( Yavru 
kurban) 

9 - HOseyni t0rk6 ( lçdi~ 
ıuyunu) 
1 O - HOseyni ıaz ıemaiai 

2 - Okuyan Safiye Tokay 
1 - Tanburi Ali ef. · ·Karcı

ğar ıarkı ( Bir taraftan aşıkı 
derdi ıamı) 

2 - Arif bey - Karcıiar tar 
kı ( Bir goncaya bir hare nirih 
eyledi) 

3 - Şevki bey - Unak şarkı 
( Aşkolsun o ridane ki ) 

4 - Arif bey .- Uffak farkı 
(Saki yetişir uyan ) 

5 - Bimea Şen ·Uttak ıarkı 
( Ballar erdi ) 

20.15 Konuşma ( Doktorun 
saati ) 

20.30 Türk müziği. (fasıl he
yeti) 

21.15 Mllzik (Küçük orkutra 
Şef Necip Atkın) 

22.00 Memleket. saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

lıambiyo • nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( KtıçUk orkestra - Yu-

kardaki programın devamı) 
22 35 Mizik ( Operetler· Pi ) 
23.00 M6zik (Cazband • Pi) 
23.25-ı3.30 Yarınki program 

•• .kapanıı 

• 

l&TI ı ' · 

Aydın Defterdarlığından : 
Teminat akçası Muhammen K. Cinsi Mevkii 

Lira K. Lira K. 
90 1200 Değirmen Köık i•riıbap 
30 400 ., 1, koçak :kay 

31/10/939 tarihinde ihale edilmek üzere açık arbrmaya ko· 
nulmuı olan hazineye ait yukarıda yazılı değirmenlerden 1200 il· 
ra kıymetli değirmene verilen kiymetin haddi liyiki bulmamlf 
olmasından ve diğerine talip zuhur etmemesinden 1/11/939 tari• 
hiötlen· itibaren müzayedeleri on glln müddetle temdit · edilmiıt1r. 
Taliplerin 10/11/939 gUniine rastlayan cuma günü % 7,5 teminat 
akçaıile birlikte defterdarlığa müracaatları illa olunur. 76 

ilin 
Nazilli Bele diye Reis

liğinden: 
Nazilli belediyesince şehrin 

112000 mikyash imar harita11 
me•cut aıağı Nazilli kısmı.;ın 
111000. mikyaılı tesviye milnha
nili haritasile meslsün ve gayri 
meskOn 120 hektarlık ıahaıının 
11500 mikyaslı hali hazır lıa
dHtro haritalarının abm işi 
2490 No.lu kanun hükümlerine 
g6re bu kerre açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bu itin bedeli keı
fi 3000 liradıl' muvakkat temi
nat 225 liradır. Eksiltme 17/10/ 
939 dan 6/11/939 pazartesi gll· 
nü ıaat 14 de Nazilli belediye 
binaıında belediye enc6meni 
tarafından yapılacaktır. istekli· 
ler tayin edilen glln ve saattan 
bir saat e•el Nazilli belediye 
reisliğine ·mnracaat eylemeleri 
lizımdır. istekliler bu ite benzer 

it yapbklarına dair almış olduk· 
ları vesikalara istinaden ihale 
tarihinden 8 gün evel ahnmış 
ehliyet ve 939 yılın.ı ait ticaret 

· odası veaikalarını ibraz etmek 
mec buriyetiudedirler. 

19 23 28 2 (55) . 
Aydın tapu sicil mu

hafızlığından 
Bakla köyBnlln •ermerli ka· 

yu mevkiincle tarafları ıarkan 
muataf a kanıı haf jze garbea 
gllı&m ıevimden geçen tahir 
tutai babçeıı şimalen hüaeyin 
karısı emine cenuben yol ile 
çe•rili 2757 M2 miktarındaki 
incir bahçesi bozuğu mehmet 
kızı feride CSztürkfin ceddinden 
intikal etmek ıuretile 50 Hne
denberi senetsiz ve nizasız ve 
fasılaıız olarak uhdesinde iken 
namına tesçilini istemekte oldu
ğu Ye yine ayni mevkide taraf 
ları şarkan mebmet kızı feride 
öztürk g<. rben ve şimalen hüse
yin karııı emine cenuben y.ol 
ile _çevrili 2757 M2 miktarınila
ki incir bahçesi bozu;u meh · 
met kızı gülsum sevimin olup 
ceddinden intikal etmek sureti
le 45 ıeneden beri senetsiz ni
zasız 've fasılasız olaralt uhdei 
tasarrufunda bulunduğu ve teı· 
cilini istediği köyünden getirdi
ği 1515 kanun hükOmlerine gö
re 12/11/939 pazar günü ma
halline ciheti tasarrufunun tet
kik ve tahkiki için memur gön· 
derilecektir. Bu yerlerde bir 
hakkı mlU~iyet iddiasında olan
lar varsa o g6n yerinde bulu
nacak olan memura elindeki 
vesikalariyle ve yahut 1400 fit 
ıayısiyle tapu idaresine mura · 
caatları bildirilir. 77 

lmt1ya1naahlbl ve Uunımt N.,.rtyat 
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C U t> Ba u11nol 

ilin 
Aydın icra memurlu· 

ğundan 
939/2254 ·2246 

Alacaklı Aydında avukat re· 
şat altay 

Borçlu köşkten hatip molla 
hüseyin kıZI hafize aydoidu. 

Satılan mal Aydın tapuıuawa 
S/10/939 tarih ve 4 numaraıan• 
da kayıtlı bakla maakızılca 1er 
köyllnde ve bu k8yün arap de• 
resi mevkiinde 37 adet zeytia 
•i•cı mevcut ve Dzerinde 939 
aeneaine ait olmak Ozere 500 
kilo zeytin mahsulü ••vcut 
962S metre muraDbaında ıeJ,ti .. 
liğin tamamıdır. 

Hududu doiusu laasta otlu 
ibrabim batısı muıtafa kuzeyi 
başçayuh alim oğlu alim jüne· 
yi yol •e k11men haıta otlu 
halil İbrahim ile çevriliclir. 
Kıymeti üzerindeki 1Mblul 

ile birlikte hali hazar klYmeti
nin 215 lira deieriado old9ju. 
Bu zeytinlikte halen 9 adet 'de 
lice ve 4 adet k&çOk •tı •• 2 
armut ağacı meYctittur. 

2 - Tapunun 51101939 tarih 
ve 3 numar aıında kayıtlı balila 
maakııılca yer köyünde kay içi 
mevkiinde ve içinde iki iaz yer 
oda,ından ibaret bir dam ve 3 
adet -tİ:ıeyve veren z~tia ••cı 
•e 7 adet •t• ve aair ..,va 
ağaÇları Yardır. Ve 1625 metre 
murabbaındadır. 

Hududu dojuıu ibr.Jıioı tc.11 
ayfe babıı ve kuzeyi k6y p,ol&a 
giineyi oeman tulau •• evi ;le 
çevrilidir. 
Kıymeti Dam ve i,iacleki •J 

tin a;aç ff •tıları ile birlik~ 
tamamının kıymeti 190 liradır. 

Salatın yapılacaiı yer gl.D • 
f ıaat Aydın icra dairubade 

5/12/939 tarihinde salı gilail aa 
at 15 de ve temdit ~brmaaı 
20112/939 tarihinde çarpP1ba 
günü ayni saatte yapılacaktır . .. 
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Aydın Vilayeti Def· 
terdarlığından : 

Muhtelif seneler kazanç ver
gisinden hazineye 318 lira 2 
kuruş borcu olan hamamcı Ali 
oğlu Şükrünün haciz edilen Ay
dının Köprülü mah11llesinde 113 
hissesine mutasarrıf olduğu Pa· 
şa hamamı namile JQaruf hamam 
tahsili emval kanunu abkimına 
tevfikan 1111/939 tarihinden iti· 
baren 21 gün müddetle milza
yede suretile ıabliğa çıkarılmıı· 
br. hk ihaleıi 21/11/939 tarihi
ne müaadif ·salı ve kat'i ibaleıi 
de 1112/939 cuma gilntı · ıaat 
15 de Vilayet idare heyetiade 
icra- kılınacaktır. Taliplerin 99 
lira 75· kuruf tutan mankkat 
teminatlarının . Maliye Ytıneıiae 
te51imUo idare heyetin• mib:.a .. 
taatları. . .• (1.5) . 


