
Sayısı : 100 Para 

Yeni 
Ticaret Vekilimiz ..... 

Aydının öz evladı Topçuoğlu 
Nazmi iktuat tarihimizde başh 
başına muvaffak bir şahsiyettir. 
Gayri türk anasırın en faal ve 
varlıklı devirlerinde Aydında 
ecnebi bankalarına ve serma
yesine isyan bayrağını çekmiş 
henüz hiç kimsenin bankacılık 

ve kooperatifçilik hakkında en 
iptidai bir fikre sahip olmadığı 
bir devirde memlekette banka
cılığı ve kooperatifciliği yarat~ 

mıştır. Bugün halen ayakta olan 
incir Kooperatif birliğini kuran, 
rençbere azami faidelcr temin 
eden oJur. 

Son eyliil krizinde sarsılmağa 
çok müsteit bir vaziyet gös 
teren piyasamızı her şeye rağ
men tutan, onun ve mesai 
arkadaşlarının Aydında yarat
tığı Milli Aydın bankasıdır. 

Mülkiye tahsilinden sonra ha· 
yatını ticaret sabasına hasreden, 
ticari ve içtimai inkılaba hassa
ten kendini veren T opçuoğ
lundan çok şey beklemek hak· 

kımızdır. 
Topçuoğlu yelnız nazari de

ğil, ilmini uzun tecrübelerle 
tetviç etmiş, Avrupa ve Amerika 
piyasalarını müteaddit seyahat
lerile nazarı tetkikten geçirmiş, 
incirin refüze edildiği devirler
de onun yılmak ve usanmak 
bilmiyen mesaisile Amerika Türk 
incirinin ithaline müsaade et 
mi,tir. !Ticaretin ilmi ve ameli 
sahasında tam manasile kompe
tan olması halen çok ucuza sa
tılan incir, üzüm ve pamuğun 
fiyat yilkselmesinde çok büyük 
amil olacağına ümitvarız. Onun 
muvaffakiyetini Aydınlılar se
vinç ve sürurla karşılayacaklar 

ve iftiharla göğüslerini şişire

ceklerdir. 

Şimdiye kadar ilim ve siya
set sahasında kıymetli şahsi
yetler yetiştiren Aydın, Topçu 
oğlu ile de bihakkın iftihar ede
bilir. 

R. A. 

Karilerimizden bir rica 
Ebedi Şef Atatürkün ölü

münün birinci yıl dönümünü 
taziz için gazetemiz fevkal · 
ide bir nüsha çıkara<:aktır. 

Karilerimiz arasında Büyük 
Şefin bir çok kıymetli hatı
ralarını, sözlerini, vecizelerini 
bütün tueliği ve canlılığı ile 
bafızalarıoda saklayanlar var 
dır. 

Mılli inkılabımız için çok 
kıymetli birer vesika mahi
yetinde bulunan bu hatıraları 
karilerimiz yazı ile en g~ç 8 
teşrinisani 1939 tarihine ka
dar bildirdikleri takdirde fev 
kalade nüshamızda neşretmek 
mümkün olabilecektir. 
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Lordlar Kamarasında . 

Beyanatta bulunan Lord Halifaks 
1 

Sulha yaklaşmak için Almanyanın ortadan kaldırdığı 1 

itimadın yeniden teessüs etmesi lazımdır dedi 

Londra, 3 - Lordlar kama· 
rasında yapılan müzakere esna-

sında hariciye nazırı Lord Ha
lifa ks beyanatta bulunarak, sul
ha yaklaşmak için yapılacak 

her teşebbüsün esası itimat ol
ması lizimgeldiğini söylemiş ve 

şimdiki Alman hükumetinin or· 
tadan kaldırdığı itimadın yeni
den teessüs etme!li lazımdır. Bu 
itimat Alman milleti tarafından 
yeniden tees11üs edebilir. Bunun 
tahakkuk edeceğini dütünmek 
bize değil Almanlara düşer de· 
miştir. 

B. Çemberlayn ............................ 
" 

Avam kamarasında beyanatta bulundu 
Londra, 3 - Başvekil Çem

berlayn dün akşam Avam ka · 
marasında haftalık nutkunu söy 
lemiştir. 

Başvekil, bir hafta içinde ha· 
vaların fenalığının karada, ha-

' vada ve denizde askeri harekat 

üzerinde müessir olduğunu ve 
yalnız harekatın keşif kolları 
faatiyetile münferit topçu ate· 
şine inhisar ettiğini ve Majioo 

haltında İngiliz kıta'ahoa düşe'"l 
kısımlarda tahkimata devam o
lunduğunu bildirmiş ve 

Hafta içinde gerek keşifte 

Batırılan Alman 
vapuru 
-~..:ı--· 

Alman denizaltlarını 
besliyormuş 

Londra, 3 - Amerika sahil
lerinde yakalandığından dolayı 

kendisini batıran Alman bandı
rah Fredrih gaz vapuru oradaki 
Alman denizaltlarını beslemek 
vazifesile mükellef olduğu bil· 
dirilmektedir. a.a. 

Finlandiya heyeti 
Sovyet ricalile temas 

edemedi 
Moskova, 3 - Dün akşam 

Moskovaya gelen Finlandiya 
heyeti So ıyet ricalile temasa 
gelememiştir. 

Sitalin ve Molotof yüksek Sov
yet meclisile meşgul olduğundan 
heyetle temasa gelemiyecekleri 
kendilerine bildirilmi~tir. 

D. Demiryollarında 
terfiler 

Haber aldığımıza göre İncirli 
ova istasyon şefi Şükrü Ün ü
çüncü sınıf istasyon şefliğinden 
ikinci sınıf istasyon şefliğine, 
İncirliova memur namzeti Necati 
Ö:zdiyar hareket memurluğuna, 
Aydın hareket memuru · Sadık 
Başarır üçüncü sınıf istasyon 
şefliğine terfi etmişlerdir. 

bulunan ve gerek vapur kafile
lerine gücum eden Alman tay· 
yarelerile vukubulan karşılaş
mada na tayyarecilerimiz ve ne 

de vapurlarımız hasara uğrama· 
mıştır. Bilakis düşman tayyare· 
leri hasara uğramıştır, demiştir. 

Çemberlayn nutkunun sonuda 
İngiliz tayyarecilerinin Alman
yanın şimali garbisine yaptıkları 

cesurane keşif hareketlerinde 
muvaffak olduklarım ve Alman· 
ların kesif baraj ateşlerine rağ
men vazifelerini ifa eyledikleri
ni söylemiştir. 

ı · talya ile Y unanis
tan arasında 

Dostluk 11otaları te
ati edildi 

.....tı • --

Atiua, 3 - İtalya ile Yuna
nistan arasmdaki dostluğun tak
viyesi hususunda teati edilen 
notalar bugün neşredılmiştir. 

Yunanistanın, Arnavutluk hu
dudunda İtalyan kıtalarmın u· 

zaklaşhrılmasına müşabih askeri 
tedbirler alması iki memleket 

arasındaki vaziyeti beynelmilel 
vaziyetin inkişafı bütün safha-

larında itimatlı ve semereli iş 
birliği için daha müsbct bir 
şekle koyacağından ümit bes
lenmektedir. 

Notalar başvekil Metak!las ile 
İtalyanın Atina elçisi arasında 
30 teşrinevelde teati edilmiştir. 

İtalya da 
Almanya :ve Avusturyaya 
karşı kazanılan zaferin 
yıldönümü kutlulanacak 

Paris, 3 - İsviçre ajansı bil
diriyor. 

Cum.utesi günü, İtalya veli
ahdi ile Mussolini de hazır ol
duğu halde Romada büyük bir 
ayioi ruhani yapılacak ve 918 
de Almanya ve Avusturyaya 
karşı kazanılan zaferin 21 inci 
yıldöniimü kutlulanacaktır. 

HATAY DA 
Yapılacak mebus intihabı için Parti 

namzetleri ilan edildi 
Ankara, 3 - Hatay vilayeti 

mebus intihabı teftiş heyetince 
vilayet umum nüfusuna nazaran 
ve intihap mebusan kanununa 
tevfikan beş mebus seçilmesine 
karar verilmiştir. 

Cümhuriyet Halk Partisi ge
nel başkanlık divanı isimleri 
alfabe sırasile dercedilmiş olaÜ 
12 zatın Parti uamzedi olarak 
ılinına karar vermiştir. 

Vilayetin ikinci müntebipleri 
reylerini bu 12 zattan diledik
lerine vereceklerdir. Bunlardan 

en çok rey alan beş zat kanu
nen mebus seçilmiş olacaklardır 

Parti namzetleri şunlardır : 
Abdülgani Türkmen 
Abdullah Mürsel 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Mehmet Tecimel 
Nuri Aydın Konuralp 
Bayan Saffet Breke 
Samih Azmi 
Selim Çelenk 
Supbi Bedir Uluh 
Şatum Bedren 
Doktor Vedit 

Amerika riıebusan meclisi 
Ambargonun kaldırılmasını kabul etti 

Vaıingtoo, 3 - Bir hafta e- 1 
vel ayan meclisince ' kabul edi
len ambargonua kaldırılması hak
kındaki kanun layiha~ını mebu
san meclisi dün akşam 181 re
ye karşı 242 reyle kabul etmiş
tir. 

Bu sabah ayan ve mebusan 
meclislerinden ayrılacak bir hey 
et kanunun kati metnini hazır· 
layacak ve reisicumhur Ruzvel
din tasdikinden sonra kanun 
meriyete girecektir. 

Kabul edilen kanuna göre pe 
şin para vererek ve kendi va
sıtalarile götürecek olan herkes 
muharip de olsa Amerikadan 
istediği kadar harp malzemesi 
vesair eşya alabilecektir. 

Vaşington, 3 - Silah ihraca 

tına konan ambargo kaldırıldı

ğı takdirde Amerika fabrikaları 
si par iş edilen 800 tayyareden 
büyük bir kısmını sevkedecek 
vaziyettedirler. 

Hükumet mahfillerinde gele
cek haftalar zarfında Amerika
ya yapılacak siparişlerin bedeli 
bir milyar dolar olarak tahmin 
edilmektedir. 

Nevyork, 3 - İngiliz Vl\pur 
kumpanyalarının hangarlarında 
bulunan büyük Amerikan bom
bardıman tayyareleri ambargo-
yu kaldıran kanunun meriyete 
girdiği gün sevkedifecektir. 

Amerika tayyare endüıtriıi 
halen tam verimde çalışmamak
la beraber icap ederse her ay
da her neviden binlerce tayyare 
verebilecektir. a.a. 

Parti müfettişimiz Halkevi İdare He-
Bozdoğana gitti yeti Toplandı 
Mmtaka Parti müfettiıimiz 

doktor .ı\li Riza Levent Bozdo
ğan kazasile bazı nahiyelerinin 
teftişini yapmak üzere bugün 
vilayet Parti idare heyeti reisi 
B. Etem Mendresle beraber 
Bozdoğana gitmiştir. 

·-:::;+.;--

Adliye başmüfet
tişi Muğlaya gitti 

Adliye başmüfettişi B. Ali 
Rıza Güven bugün şehrimizi 
şereflendirmişlerdir. Yarın Muğ
laya gideceklerini istihbar ettik. 
Hayırlı yolculuklar dileriz. 

-~-

C. H. P. 
Kurtuluş Ocağı Reis

liğinde : 
Ocağımızın yıilık kongresi 

4/111939 cumartesi günü saat 
20 de Kozdibinde kahvede ya· 
pılacağından ocağımızda yazılı 
azanın teşrifleri rica olunur. 

• 

Halkevi İdare Heyeti dün reis 
avukat Neşet Akkorun reisli-
ğinde toplanarak Atatürkün 
ölümü devri senevisine rastlıyan 
10/11/939 fcuma günü yapılacak 
ihtifali ve Halkevi sinemasının 
işletilmesine ait dahili talimat
nameyi tetkik ve kabul etmiıtir. 

Cumhuriyet ocağı 
Reisliğinden: 

Ocağımızın yıllık kongresi için 
31111939 tarihinde yapılan top· 
lantıda ekseriyet bulunmadlğıo-
dan Parti ni?amnamesi mucibin· 
cebir gün sonraya bırakılmııtır. 
Ocağa kayıtlı arkadaıların 

bugün saat 20 de Halkevi sa
lonuna gelmelerini rica ederim. 

--4~ 

Garp cephesinde 
Ren ile Dis arasında keıif 

kolları faaliyeti olmuştur. Bir 
Alman bombardıman tayyaresi 
bir İngiliz tayyaresi tarafından 
dü~ürülmüıtür. 
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Belediye Reisimizin 
Mecliste okuduğu çalı§ma raporu 

Belediye meclisinin 1 teşrinisani tarihinde .l/~Ptıiı 
toplantıda Belediye reisimiz B. Etem Mendr•sin okuduiu 
senelik çalııma raporunun metnini neşrediyoruz : 

-2-
istikbalde cumhuriyet Türki· 

yesinin en ileri ve en güzel şe
hirlerinden biri olmak istidat ve 
kabiliyetinde bulunan Aydında 
şehircilik ilminin kabul ettiği 

bir inıa ve imar faal:yeti tat
bik edebilmek için her şeyden 

evvel mütehassıslar tarafından 
yapılmış b!r imar plinının 'elde 
mevcut olmasını ve bu . planın 
mali imkanlar dairesinde kısım 
kısım tatbik edilmesini mümkün 
kılmağı deruhte ettiğimiz va.zi · 
felerin başında saydık. Alaka
dar makamlarla temaslarda bu-
lunarak Nafia Vekületimizin 
muvafakatlarile şehircilik mü
tehassısı ve vekalet şehircilik 

bürosu şefi yükıek mühendisi 
Hilmi Baykalın hazırladığı avan 
proje 2'eçen mayıs ayının ilk 
haftasında y~ptığımız içtimada 
meclisinizce de taıvip edildik
ten sonra viliyet makamı ka
nalile Ankaraya gönderilmiş ve 
Nafia vekaletinin de tasdikine 
iktiran etmiş bulunmaktadır. 

Mütehassıs Hilmi Baykal, ka
bul ve tasdik olunan avan pro
jeye göre 112000, 1/1000 ve 
1/500 mikyastaki planları ha
zırlamakla meıguldürler. Bu işin 
pek yakında biteceğini ve tat
bik sahasına: geçilece~ini ümit 
ediyoruz. 

Gıda maddeleri yapan ve sa
tan ve halkla daima temas ha
linde bulunan esnafın muayene 
ve teftişlerine gelince : 

2 - Bir sene içinde sıhhat 
memurlarımız 2,299 esnafın sıh
hi muayenelerini yapmış ve bun
lardan çalışmaları mahzurlu gö
rülen 6 kişi sanattan men edil
mişlerdir. Yine sıhhat memur
larımız tarafından 911 dilkkan 
teftiş yapılmış bunlardan 305 
dükkan sahibine tenbihat ve · 
ihtaratta bulunulmuş, 35 dük
kan sahibinin sıhhi şartlara ri
ayet etmediği götüldüğilnden 

cezalandırılmışlardır. 

• 3 - Muayene ve tedavi için 
belediye hekimliğine 1492 kişi 
müracaat etmit bunlardan 410 
kişiye reçete verilmit ve fakru
balleri usuleo tesbit olan 1071 
kişinin ilaçları belediye tarafın
dan temin olunmuştur. 11 kişi 
de hastaneye yatırılmııtır. 118 
kiıiye para yardımı yapılmış ve 
163 kiti yol m"srafları verilerek 
memleketlerine gönderilmişler
dir. 

4 - Kuduz· ve kuduz hasta
lıklarına karşı halkımızı koru
mak için köpeklerle şiddetli bir 
mücadele halinde bulunan bele
diyemiç sağhk teşkilatı tarafın
dan bir sene içinde 967 köpek 
öldürülmüı, sahipli ve sahipsiz 
köpekler tarafından ısırılan 31 
kişi sıhhi muayeneye tabi tu
tulmuş •e bu köpekler yakala t
tırılara k 'milıahede altında bu
lundurulmuılardıt. 

1 

Sonu flar -

RADYO 
CUMARTESİ 4/11/939 

ANKARA RADYOSU 

1 

DA,LGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program ve memleket 

Bundan baıka, bir kaç hafta 
evvel ıehrimizden geçen güzel 
ıanatlar akademisi profesörle
rinden mimar Egli ile de bu 
mevzu üzerinde konuşarak fi. 
kirlerinden istif "de etmek iste
dik. Profesör Egli imar proje
sinin detay plinları ile, asri me
zarlık, meydanlar, parklar Ye 
yeıil 18 baların tanziminde yar
dım edeceklerini vadettiler. Bu 
sayd,ıiımız tesislerin teferruat 
plAnlarını yapmak için profesör 
Egli Belediyemize ayrıca teklif
te bulunacaktır. Fen daire!li 
profesörün bizden istediği bazı 
haritaları hazırlıyor. Haritalar 
bu2ünlerde kendisine gönderi
lecektir. 

Sthlıat işleri : 
• saat ayarı. 

Gerek umumi hıfzıssıba ka
nununun ve gerekse belediye 
kanun ve nizamatile diğer umu
mi ve hususi kanun ve nizam
namelerin bel~diyelere verdiği 

vazifelere müteallik olarak şeh
rin ve şehir halkının umumi sıh
hatini korumak vazifesiyle mü
kellef bulanan sıhhat teşkilatı

m z kendilerinden beklenilen 
vazifeleri iyi bir surette yap
maktadırlar. Bu çalışmalardan 
elde ettiğimiz neticeye göre : 

1 - Geçen bir sene içinde 
şehrimizde 316 ölüm vakasıoa 
karşı 389 doğum kaydedilmiştir. 
Halkımızın bir çoğu doğum vu
kuatını pek geç vermekte ol
duklarından belediyemizce tcs
bit olunan doğum vukuatının bu 
miktardan çok fazla olduğunu 
tahmin ediyoı uz. Binaenaleyh 
kaydettiğimiz rakamlar şehrimiz 
nüfusunun daima artmakta ol
duğunu göstermesi itibarile se
vindirici bir mahiyet tafımak-
ladır. 

13.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

13.50 Türk Müziği 
14.30 Müzik { Riyaseticumhur 

bandosu: Şef Ihsan Kiloçer 
15.15-15.30 Müzik (Dans mü

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

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

kestrası ) 
19.00 Türk müziği. Halk tür

küleri Mahmut Karındaş, Sadi 
Yaver Ataman. 

19.15 Türk müziği 
20.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği {Fasıl he

yeti) 
21.00 Müzik {Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
22.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve ziraat haberleri 
22.15 Konuşma ( Ecnebi dil

lerde) 
22.45 Müzik (Cazband - Pl) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

AYDIN 

Köycü gözüyle : 
# 

Yenipazar nahiyesini kaza merkezi 
yapmak bir zarurettir ? 

-5 
Yapılacak i~ : 
Bozdoğan dahil, Sultanhiıar 

Dalama gibi üç na biyeli Yeni
pazar kazası düşüncesi hayli 
bir düıünce olmaktan ziyade 
realiye uygun bir düşünilştur. 

Zira, Dalama nahiyesi Aydın
dan ziyade Yeni pazara yakin
dır. Sultanhisar da ayni - şekil
dedir. Bu üç nahiyenin Yenipa
zara bağlanmasiyle yeni kaza 
merkezi tam bir merkeziyet ka
zanmış olacaktır. Bu ~bal ise, 
biltün köylilyil sevindirecek bir 
böyük hadise olacaktır. Bundan 
yalnız köylüler değil ayni :za
manda biitün memurlar ve hü
kümet faydalanmış olacaktır. 
Bir kere 70 80000 lira vererek 
yeni hükümet konağı yapılması· 
na ihtiyaç duyulmıyacaktır. Ha
zır hükümet konağı olacak bi
na mevcuttur. Belediyesi, pos
tabanesi. ilk okulu olan yeni
paza adliye ve diğer dairelerin 
taşınmasiyle hasıl olacak (halk 
lehine geniş kolaylıklar) pek 
bfiyliktür. Bozdoğan !mkin ha· 
linde bir sulh hakimliğinin ih
dasiyle idare olunabilir, ve bu 
haliyle tam teşkilatlı bir nahiye 
olabilir. Ve bundan 'göreceii 
hiç bir zarar da mevcut ~değil· 
dir. 

Yalnız bir nokta kalmak
tadır : 

Bazı uzak köyleri, kendisine 
yakın olana bağlamak. 

ilin 
Aydın tapu sicil muha

fızlığından 
Karapınarın çatal armut mev 

kiinde tarafları doğusu yol ba· 
tısı bacı mehmet veresesi kuze
yi bilseyin oğlu İsmail güneyi 
halil oğlu alile mahdut 7332 M2 
miktarındaki tarla mıstan kızı 
ve yetim mehmet karısı fatma- ı 
nın 40 - 45 seaedeaberi senet· 
ıiz ve nizasız ve fasılasız olarak 
uhdei tasarrufunda iken mezbu
rcoin 331 yılında · ölmesiyle ve-
resine intikal ettiği ve miraıcı
lardan halil ibrahimin 334 yı-
lında vuku vefatiyle bununda 
mirasının ilmühaberde yazılı 
vereseye intikal ettiği köyünden 
getirdiği tasdikli ilmühaberin 
tetkikinden anlaşılmıştır. 

1515 sayılı kanun hükümleri· 
ne tevfikan 18/11/939 cumarte-
si günü mahalline ciheti tasar· 
rufunun tetkik ve tahkiki için 
memur göoduilccektir. Bu yer· 
de bir hakkı mülkiyet iddiasın
da olaolar varsa o gün yerine 
gidecek olan memura elindeki 
vesikalariyle ve yahut 1402 fiş 
sayısiyle tapu idaresine milra-
caatları bildirilir. 86 

Aydın Vilayeti Def
terdarlığından : 

Yeni ceza evi binası haricin
de ve ceza evi~ ait arsanın 
münasip bir ma'hallinde müste
ciri tarafından derununda bak
kaliye eşyasına ve sebzeye mü· 
teallik maddeler satılmak ve 
hükilmetçe lüzum görüldüğü tak
dirde derhal kaldırılmak ve en
kazı kendisine ait bulunmak 

Akçayın karşı kıyısındaki 
fnebolu Nazilliye yakınlığı ' iti· 
barile bağlanmakla bilhassa res 
mi işler bakımından halk ve 
köylü lehiqedir: Biressc, Mana· 
mak, Deliler gibi köyleri Kara· 
caauya, Altuntaş, Kökte, Körte 
ke ve buna benzer uzak köyleri 
Muğla ya, sürez gibi uzak köyle
ri Nazilli veya Aydına ve Ye
nip.uara yakın olan Aydına 

bağlı bir kaç köyü de Yenipa· 
zara bağlamakla köylünün asır
lardır çektiği gayri kabili ta
hammül sıkıntı, zorluk zail 
olacak ve bu bölge yepyeni rub 
ta çalışan dinamik bir kaza 
merkezine kavuşacak, imar hız
lanacak ve Aydın viliyetinin 
Yenipazar kazası hakikaten ka 
za mahiyet ve şeklini almış bu
lunacaktır. Yeni hazırlanmakta 
olduğunu haber aldığımız mülki 
teşkilatımızdaki yeni değişlerin 
yapılmakta olduğu şu sırada, 
işin aceleliğine dayanarak · tam 
bir tetkikin mahsulü olmıyan bu 
yazımızla şiddetli ve mübrem 
bir ihtiyaca dokunmak istedik? 
Yurtdaşlarımızın bu husustaki 
israrlı teşvikleri onların bu hu
sustaki isteklerinin muhassalası 
olan bu satırları verdi, Alakalı 
makamların bu dilşünce üzerin· 
de esaslı bir şekilde kararlar 
alacağını ümit etmekte ve bun
dan do~acak büyilk neticenin 
vadettiği sevinçle teselli bula
cağımııı sanmaktayız. 

ilin 
Aydın tapu sicil muha

fızlığından 
Ahır köyünün çatal armut 

mevkiinde tarafları doğusu emin 

hoca batısı durmuş kızı keziban 
kuzeyi bitil veresesi ile çevrili 
1 hektar 8380 M2 miktarındaki 

tarla bacı durmuı oğlu musta
fanın babası hacı durmuştan 

irsen intikal etmek suretile 45 
50 yıldanberi senetsiz ve niza
sız ve fasılasız olarak tasarru-

funda iken mumaileyhin sefer
berliktt 332 yılında ölümüle 
mirasının ilmühaberde yazılı 

veresesine inhisar ett'ği köyün· 
den getirmiş olduğu tasdikli 

ilmühaber münderecahndan an
laşılmıştır. 1515 sayılı kanun 

hükümlerine tevfikan 18/11/39 
cumartesi günü mahalline cihe-

. ti tasarrufunun tetkik ve tah

kiki için memur gönderilecektir. 

Mezkur tarlada bir hakkı mül
kiyet iddiasında olanlar varsa 

o gün yerine gelecek olan me
mura elindeki vesikalarile ve 

yahut 1404 fiş sayısiyle tapu 

idaresine müracaatları bildirilir. 
85 

şartiyle tahtadan kurulacak yir
mi metre murabbaı bir baraka 
yeri 939 senesi için müzayede
ye konulmuştur. 

Taliplerin ihale günü olan 
18/l 1/939 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 11 de def
terdarlıkta hazır bulunmaları i-
lan olunur. (88) 

SAYI t 67 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Kızılca köyiloün köy civarı ve 
' alagöz mevkilerinde taraflarında 
sınırları belli dört parça zeytin 
lik ve tarla hacı durmuf oğlu 
mustafanın babası hacı durmuı 

tan irsen intikal etmek suretile 
45 - 50 senedenberi senetsiz ve 
nizasız ve fasılasız olarak uhdei 
tasarrufunda iken mumaileyhin 
seferberlikte 332 yılında ölümil 
ile mirasının ilmühaberde yazılı 
veresesine inhisar ettiği köyünden 
getirdiği tasdikli ilmühaber mün 
dericatından anlaşılmıştır. 1515 
sayılı kanun hükümlerine göre 
18/11/939 cumartesi günü ciheti 
tasarrufunun tetkik ve tahkiki 
için memur yollanacaktır. Mez 
kiir gayri menkullerde bir hak
kı mülkiyet iddiasında olanlar 
varsa o gün yerine gidecek olan 
memura elindeki vesikalarile ve 
yahut 1404 fiş sayısile tapu i
daresine milracaatları bildirilir. 

( 87) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığın!lan: 

Kızılca köyünün alagöz mev
kiinde sınırları belli üç parça 
gayri menkul küçük basan oğlu 
yetim mehmedin 45-50 seneden 
beri senetsiz ve nizasız ve fası 
lasız olarak uhdei tasarrufunda 
iken · mumaileyhin 333 yılında 

ölmesile bu üç parça gayri men 
kul ün ilmühaberde tesbit olunan 
veresesine intikal ettiği ve mi
rascılardan halil ibrahimin de 
334 yılında r ölmesile bunun da 
mirasının ilmühaberde zikrolunan 
mirascılara kaldığı evrakının tel 
kikinden anlaşılmıştır. 1515 sa 
yılı kanun hükümlerine tevfikan 
18/11/939 cumartesi günü ma
halline ciheti tasarrufunun tet 
kik ve tahkiki için memur gön 
derilecektir. 

Bu tarla ve bahçelerde bir 
hakkı mülkiyet iddiasında olan 
lar varsa o gün yerine gidecek 
olan memura elindeki vesikala 
rile veyahut 1403 fiş sayısiylc 

tapu idaresine müracaatları bil 
dirilir. (84) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 
Köşk nabiyesinini şahin ku

yusu mevkiinde tarafları şarkan 
hacı ışlak karısı nefise, garben 
gemici bahçesi, şimalen yol, ce 
nuben müftü kızı kübra ile çev 
rili 1 hektar 8380 m2 miktarın 
daki incir bahçesi eğri kavak 
köyünden bacı salib oğlu hacı 

mehmedin ceddinden intıkal et 
mek suretile malı iken 40 sene 
önce ölmeıile veraseti münha
sıran bir oğlu mustafaya kaldığı 
ve başkaca mirascısı olmadığı 
ve bu yerin üzerine intikalden 
sonra tapuya bağlanmasını iste 
mektedir. Senetsiz tasarrufata 
kıyasen gazete ile ilin tarihin· 
den itibaren 15 gün sonra ma
halline ciheti tasarrufunun tet
kik ve tahkiki için memur gön 
derilecektir. 

Bu yerde mülkiyet iddiasında 
olanlar varsa o gün yerinde bu 
lunacak olaiı memura elindeki 
vesikalarile veyahut 1386 fiş 
savısile muhafızlıga müracaatı 
bildirilir. (83) 
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