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PERŞEMBE 
14 

1. Kanun 1939 

İdare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Basım evi 

Sayısı 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Reisicumhurumuz Büyük Millet Meclisi de 

B • } h }k h bb h •• 1 • Da lıiliye ve Ticaret vekilleri pazarlıksız 
ın erce a ın mu a et teza ur erı satış kanunu hakkında izahat verdiler 

içinde Erzurumu şereflendirdiler Ank•··· 13 - Büyük Mıııct lemiştir. 
Meclisi bugünkü toplantısında Meclis bundan sonrl\ E rzurüm 

Milli Şefi aralarında görmekten büyük bir sevinç 
duyan Erzurumlular bayram yapıyorlar 

Erzurum, 13 - Reisicumhur 
ve Milli Şef ismet İnönü ve re
fakatindeki zevatı hamil tren 
bu sabah saat 4,45 de Erzin 
candan geçmiş ve Erzuruma 
doğru yoluna devam etmiştir. 

ler ve bütün Erzurum h:ıılkı ta

rafından heyecanla karşılanmış 
tır. 

Erzurum el a ha va çok güzeldir. 

Rehicumhurumuz çok neşe· 

lidir. 

Halk her tara fta MiBi Şe fi
mize coşkun muhabbet tezahü-
ratı göstermektedir. a. a. 

Erzurum, 13 - Şehrimizi şe

reflendirmiş olan Reisicuruhur 

İsmet İnönü, vıl5yet makamını 
müstahkem mevki kumandanlı 

Bütün Erzurum halkı Milli Şe
f in Erzuruma şeref vermelerini 
büyük bir sabırsızlıkla beklemek 
tedir. Şehir bayraklarla ve muh 
teşem taklarla süslenmiş bulu
nuyor. Cıvar kaza ve köyler 
halkı M:lli Şefi karşılamnk ü 

zere Erzuruma gelmişlerdir. 
Binlerce halk istasyon civa· ğı karargahını, Belediye, vali 

rını doldurmaktadır. konağını, Belediye reisinin evi 
Val i Haşim İşcan Mılli Şefi ni, üçüncü müfettişlik daire ve 

vilayet hududunda karşılıyacnk- konağ.m gc zmi~lir. 
tır. a. a. . Erzuruma mu ıasalat etmiş ve Halkın sevincine payan yok-

Erzurum, 13 - Reisicumhur istasyonda resmi makam mti- tur. Şehir baştan başa doaan-
İsmet İnönü bugün saat 16 da messillerile uker ve mektepli- • mışhr. 

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

pazarlıksız satış bakkıodaki su- hattının Uzun ahmetler istasyo· 
al takririne Dahiliye ve Tica- nuna kadar temdidi hakkındaki 
ret vekillerinin cevaplarıuı din- ltanun layilıasıoı tasvip etmiştir. 

~---.,..~,...,.:=-:.......=..- -=-::-:.....:....-==~-=·-=:-=~:::;_~,----~~~ 

. Sovyet HükUmeti 
iW "! ** eg es 

Milletler cemiyetine menfi cevap verdi 
Cenevre, 13 - Sovyet hü· 

k ümeli, milletler ce miyetiııe Fin 
landiya mesel si etrafındaki mü
zakerelere iştirak edemiyece ği

ni resmen bi l dirmiştir. 

Tas a jansı reis Dama na ile 
Molotof arasında 12 kanunevel 

de bu mesele etrafında çekilen 
telgrafla rı neşretmektedir. 

Molotof şu telgraf, gönder
miştir. 

Sovyıet hükumeti Fınlandiya 

nı ese lesi rn üza kerelaine iştirD k 
için vaki nazikane davetten do

layı teşekkür eder. 

Bu cevap esasen evciden tah

min edildiğinden milletler ce

miyeti mahfillerinde her bangi 

bir sürprizle karşılar mış değil· 

dir. 

Oa üçler komitesi bugün va
ziyeti tetkik için içtimaa baş

lamıştır. 

Kareli mıntakasında Rus harekatı ağ!rlaşıyor 
Londra 13 -

nın Moskovada 
Royter ajansı- Kızılordu taarruza kafi gele-

Almanların ~in andiy~d~ mü .~i.~ so-
1 

Bremen Transatlantiği i guklar hukum sur yor 1 

itimad edilir cek topçu kuvveti hazırlamadan 
bir kaynaktan 
göre: 

aldığı habere Finlandiya hattına atılmağa te-

Palonya ve beyaz Rusya 
Okranyası harekatından sonra 
terhis edilen b ir kı~·m Kızılordu 
ibtiyaUarı tekra r silah altına 
çaS!n lruıştır. 

• şebbüıı etmi~tir. 
Karelide h ırekat ağırlaşmış· 

tır. Çete muharebesi devanı 
etmektedir. Ruslar bu mmtak ı:..
da ileri hareketi durduklarından 
ciddi muharebeler olmamakta· 

.... 1 

lngiliz harp gemilerinin ı' 
elinden kurtulmak için , 

1 

Sovyet kıtaatı 
müşkilat 

soğuktan fevkalade 
çekmektedir 

mütemadj~ kaçıyor 1 

Londra, 13 _ Almanların I Ladoga gölü şimalinde şiddetli muharebeler oluyor 
Bremen transatlantiği harbın Helsı'ııkı', 13 - Fı' nlandı· .. ·ada F' 1 d' t l · d 

1 
, ıo a n ıya ayyare erı ün 

bidayetindeoberi bir çok mace· müthiş soğuklar hüküm sürmek- Mormansk civarındaki demir 
ralar geçirdikten ve İngiliz harp : tedir. Ruslar bundan pek ziya- yolunun 20 kilometrelik bir kıs-
gemilerinin elinden kurtulmak de müteessirdir. Rus ordusunda mını tahrip etmişle r dir. 
için~ Mormanıka kadar gittik- zabitlerin bile çadırı yoktur. Kı- En şiddetli harp Ladog& gölü 
ten sonra nihayet bir Alman taat açık havada yatmakh ve şimalindeki merkez cephe!!iode 
limanına varmıştır. Fin tayyart lerinin korkusundan olmaktadır. 

Dün bir İngiliz tahtelbabiri ateş bile yakamamaktadırlar. 
Bremen transatlantiğine teıa- Esirler, sabahları sık sık grup 
düf ettığini bildirmiştir. Vapur halinde cfoomuş askerler bulun-
torpil menzilinde tabtelbahirin duğuou söylemişlerdı r. 
yanından geçmişsede tahtelba · Finlandiya ordusunda ise ba-
hir, deniz: harp kaidelerine gö- len alaylarda 25 uker için bir 
re ha ber vermeden Bremeni çadır olduğu gibi efrat üzerin-

Ruslar Botni körrezine doğru 
yol açmak için gayret göster· 
mekte iselerde Finlilerin şiddet
li muka vemetile karşılaşmakta
dırlar. Bu mıntakada Ruslar bir 
çok mitralyözle 25 sahra, 13 

torpillemekten istinkaf etmiştir. de de küçük ve fevkalade kul- ı 
orta ç ı pta top bır;ıkmışlardır. 

3 Sovyet piyade tapuru imba 
edilmiştir. Bir çok tank işlemez 

1 uir h alde kalmıştır. 

·*-."'-- laoışlı çadırlar vardır. Bu ça

Batan vapurlar ---
Londra, 13 ... - 460 tonluk bir 

İngi liz kömür gemisi doğu sa
hillerinde bir mayine çarparak 
batmıştır. Mürettebalındao allt 
kişi kayıptır. Kurtarılanlar has
taneye kaldırılmıştır. 

••• "'-"A.,,ıfe ....... ............ 
En sağlam gelir devlet tah 

11ill t: r :d .r. Onu alan hem ken 

dıne ve hem ... devlete yard ıw 

etmiş olur. 
v"' ..... .,...,.. .. ..,..~ VT • v v Y• • Y v 

dırlar Japonların Çinde kullan
dıkları Çadırlardan daha pra-• tikdir. Alay çadırlannda daima 
ateş yanmaktadır. 

Nevyork valisi 
Fınlandiyaya yardım için 

halkı teşvik ediyor 
Nevyork, 13 - Nevyork va 

lisi 17 kanunueveli Finlandiya 

günü olarak ilan etmiş ve Ho
verin riyaset ettiği yardım san-

dığına geniş mil:yasta muave
net edilmesini bildirmiştir. 

Bu haberler Londra Finlan· 
diya elçiliğince de teyit edil-
miştir. a. a. 

Garp cephesinde 
Harp faaliyeti artıyor 
Paris, 13 - Gup cephesinde 

·devam eden süğfinetten sonra 
müsademeler sıklaşmış ve topçu 
ateşi fazlalaşmıştır. Maamafıh 
her iki taraf mevzilarini aynen 
muhafaza etmektedir. Lüksem
burg mıntakasından bütün gece 
şiddetli topçu ateşi duyulmuş 
tur. 

Ordu tc bliğ!eri muhtasar ol
makta devam ediyor. 

............................ • • • • : Küçük Haberler ı 
: : 
.................... H ...... 

Meks iko, 13 - Cumburreisi
nin Sovyetlerin Finlandiyaya ta 
arruzlarını takbih eden beya
natını mebusan meclisi ittifakla 
tasvip etmiştir. Meclis, komü
nist partisinin lağvına dair olan 

ı takriri müzakereye başlamıştır. 
• Moskova, 13 - Estonya 

ordusu baş kum :ındanı dün Mos
kov.:1dan hareket etmiştir. 

• Talin, 13 - Rumi ajans, 
Estonya hükümetinin Sovyet 
birliğioin Finland ıyaya karşı Rus 
Eıtonya paktrnın tatbikini iste-
diğini tekzip c: tmektedir. 

• Londra, 13 - Hariciye 
nazıra Halifaks ve bayan Hali
faks dün İtalyanın Londra bü
yük elçisi ve bayanı şerefine 

bir öğle ziyafeti verm işlerdir. 

• Londra, 13 - Bir İngiliz 
tayyaresi Sutamptonda bir ba-
raj balonuna çarpmıştır. 4 kişi 
ölmüştür. 

• Londra, 13 - Ha\.a neza
reti dün akşam devriye tayya
relerinin Heligoland'daki hava 
üssü üzerinde dolaşrnış oldakla
rını bildirmektedir. Malum ol
du~u üzere miknatisli mayolar 
bu istuyondan idare ~ilmek
tedir. 

dır. a.a. 

Halkevinde kont erans 
Bugün saat 16,30 da Halkevi 

hoparlörlerile vilayet maiyet 
memuru B. Zeki Tunca tarafın
dan (Tasarruf ve İktısat) mev
zulu bir konferans verileceği 

haber alınmıştır. 
~-

Atatürk ko~ uları 
Ebedi Şefimiz Atatürk'ün mil

li mücadelede ilk defa Anka -
raya ayak bastığı günün hatı
rası iç n yapılacak Atatürk ko-
şurnnu Nazilli, Sö l< e ve Çine 
kazalarında dı:l tertip için be
den terbiyesi eğitmeni Mustafa 
İber bugün sabah trenile Nazil
liye gitmiştir. Mustafa fber mü
teakiben Söke ve Çineye gide· 
cektir. 

--~-

H alkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Halkevimizde 20/12/939 tari· 

binden itibaren keman ve pi
yano dersleri verilecektir. Bu 
derslere devam edecekler 19/ 
12/939 teribine kadar 6 X 9 eb
adında birer vesika fotoğrafile 
Halkevi bürosuna milracaatları 
rica olunur. 

Not : Eskiden kayıtlı talebe.
ler de kayıtlerini tecdit ettin
ce klerdir. 



Yeni Senenin Başından itibaren 

Her türlü adli tebligat 
posta ile yaptırılacak 

Kanun 1 sonkanunda meriyete girecek 
Adli tebligatın posta ile yapılması hakkındaki kanun 1940 ıe f 

nesi başından itibaren meriyete girecektir. Diğer taraftan k~ou
nun ne suretle tatbik edileceğini gösteren nizamname de Vekıller 
Heyetinin tasdikinden geçmiştir. Nizamname de, kanunla birlikte 
1 ikincikiouo hribinden it ı baren meriyet mevkiiae konulacaktır. { 

Yılbaşından itibaren, arzuhal, hastane gibi bir yerde ise o ı 

liyiha, davetiye, celpname, ka- daireyi ida.re ~den ki~~eye : 
rar ve ilimlarla, iddianame, ic- kabul etmes1 şartıle • teblıg edı -
ra ve ödeme emirlerinin ve mah· cektir. 
kemelerle müddeiumumilik, sor· Bir kimse, kendisine yapılan 
gu bilcimliği ve icra dairelerine tebligatı kabul etmezse bu talc-
ait, mübaşirler tarafından tebliğ dirde tebliğ olunacak ev,·ak 
edilmekte olan diğer evrakın önüne bırakılacak ve imtiua 
posta, telgraf ve telefon idaresi keyfiyeti tebliğ mazbatasına 
marifetiyle ne suretle tebliğ e- yazılarak altı o mahalde ika· 
dileceği bu nizamname ile tayin metgibı maruf bir şahsa imza 
•e tesbit olunmaktadır. ettirilecektir. 

Dafletiyeler nasıl hazırlanacak? ikametgahta, tebliğ yapı'scak 
Davetiyeler hakkında Adliye kimse bulunrr adığı takdirde da-

Vekaletince· zaıfh ve zarfsız •etiyeyi teslime muvaffak olmı· 
muhtelif formüiler hazırlanmış- yan posta, telgraf ve telefon 
tır. Bunlardan bir kısmı Adli- memuru kendisine tebliğ edile 
ye, bir kısmı da Posta Telgraf . cek kimsenin, davetiyeyi almak 
ve Telefon idaresi memurları ftzerc orada hangi gün ve han-
tarafındao doldurulacaktır. Ad- gi s.atte hazır bulunması lazım

geldiğini göster.-n bir ibbarna· liye daireleri tarafından usulüne 
uygun olarak doldurulmuş ve 
posta idaresine tevdi edilmiş 
olan davetiyeler g!diş ve dönüş 
teahhüdlü olarak kabul oluna-

1 me doldurarak evin kapıstDa 
yapıştır, caktır. 

Şahsa yapılmaıı sarahatile 
iÖnderilen evrakın taahhütlü 
müraselitta olduğu gibi ş ahsa 

cak, öylece kaydedilip gönderi- tebliği llzımdır. Teblisr. tın mu· 
lecektir. ayyen fahıs1ara verilm iyeceği 

Posta memuru davetiyenin kaydıoı da muhtevi bulunursa, 
kendisine tebliğ edilecek kim- tebliğ varakası biç bir halde 
seye teslimi sırasında tebliğe ı 

tayin olunan muayyen şahıslara~ 
müteallik kayıtları doldurduk- ·-;erilmiyecektir. 
tan ıonra davetiyeye merbut Tebliğ edilecek şahıs evinde 
tebliğ mazbatasını ayırarak, bulunmazss tebliğ elilecek vara-
imza etmek üzere tebliğe mu- ka muhtar, ihtiyar heyeti, po· 
hatap olan kimseye verecektir. lis ve jandarma karakollanoa 

Daveti genin tebliğ şekli bırakılacaktır. 
Davetiyeler muhataplarına ali· Kendisine tebliğ yapılacak 

kalı daire tarafından yazılmış tabıs ikametgahını bı .. akmış ol· 
olan adrede tebliğ olunacaktır. duğu takdirde aynı mahalde 
Tebliğ olunacak varaka üzerin- bulunan yeni ikametgahına teb-
de adresin doğru yazamamış liğ olunacak, 0 tebliğ mıntaka-
olmasından mütevellid mesuli- sıoda değilse ve adresi belli de-
yet, varakayı dolduran memu- ğilse posta makbuzu mabkeme-
ra ait elacakbr. ye iade olunacaktır. 

Kendisine tebliğ yapılacak Telgrafla tebligatın hangi 
zatın hüviyeti posta memuru hallerde yapılabikceği alakada-· 
tarafından malumsa her nerede rın talebi üzeriııe mahkeme 
bulunursa bulunsun tebliğ ede- reisi veya bakim tarafından 
bilecektir. tayin oluoacaktır. 

Kendisine tebliğ yapılacak 
Bundan başka nizamnamede 

'
abıs ı'kametr .. h veya meske · 

• hukuk ve ticaret mabkemelerile nı'nde bulunamazsa teblı'gw ken-
icra dairelerj evrakıoın. celpna-

kisiyle birlikte oturan ailesi melerin ve ceza mabkemelerile, 
efradından veya hizmetçile in· mfiddeiumumilık ve sorgu ha .. 
den yetişmiş olan birine yapı- kimliğine ait evrakın tebliğ şe-
lacaktır. Bunlardan biri bulun- killeri hakkında hükümler ol-
madığı 

olarak 
_tebliğ 

takdirde o evde kiracı duğıı gibi, P. T . T. idaresi me· 
oturan kimselere, ve murlarınıo mesuliycti hakkında 

olunacak şahıs otel ve da hükümler mevcuttur. 

Otobüs ve Kamyon sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Aydın Belediye Reisliğinden : 

Vilayet yollarında işliyeo otobüs ve kamyonlar hakkında· 
ki talimatnamenin 1 kiaunıani 1940 tarihinden itibaren tat · 
bikioe başlanacaktır. 
Aydın gazetesinin 17 ve 18 ikinci teşrin 1939 tarih ve 

684, 685 numaralı niiabalarında ilin edı lmiş olan bu talimat 
namenin birinci ve yedinci maddeler mucibince otobüs ve 
kamyon Hhiplerinin Belediyeye müracaatla tescil muamele
aini yaptırmalara ve yolculara verecekleri numaralı biletleri 
hazırlamaları ilin olunur. 

Tescil muamelesini yaptırmıyan nakil vasıtalarının 1 ki
nuneani 1940 tarihinden itibaren vilayet yollarında işleme· 
ferine mliaaade edilmiyecektir. 

• 

AYDIN 
--.:.... 

1 RADYO] 
PERŞEMBE 14/12/939 

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 müziği 
Çalanlar : Ruşen Kam, Cev

det Çağla, İzzettin Ökte, Züh
tü Bardakoğlu. 

1 - Okuyan Mefharet Sağ-
nak • 

1 - Medeni Aziz ef. • Hicaz 
kir ıarkı ( Vaz gtçip nazil e· 
dadan) 

2 - Hicazkar şarkı (Akşam 
olur güneş gider ) 

3 - Lemi - Uşşak şarkı (Si
yah ebrolerin duruben çatma) 

4 - Lemi - Karcığar şarkı 
(Çe7manı o mabveşin· eladır) 

2 - O~uyan Melek Tokgöz 
1 - Kürdi li hicazkar pe,revi 
2 - Kemani Sehak Kürdili 

hicazkar şarkı (Çılgınca seviştik) 
3 - Bedriye Hoşgör - Kür

dili hicazkar şarkı (Kararan su· 
)arda) 

4 - Nefise- Kürdili hicazkar 
şarkı (Severim her güzeli) 

S - Osman Nıbat - Kürdili 
h' caz kir şark ı ( Gözümden git
miyor) 

13.30 Konuşma (Kadın saati) 
13.45 14.00 Müzik ( Hafif 

müzık PL) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası ) 
19.00 Konuşma (Grip ve ihti· 

latları) 

ı ~.15 Türk Müıiği 
Çalarılar: Fahire Fersan, Ve

cibe, Refik f ersan, Cevdet Çağ 
la. 

1 - Okuyan Necmi Riza A
hıskan 

1 - Karcığar peırevi 
2 - Şerif içli· Karcığar şar 

kı (Mest ol Ju gönül) 
3 - Ali efendi-Karcığar ıar 

kı (Aldın dili oaşadımı) 
4 - Ralı.ıın· Unak tarkı (Ba 

na hiç yakıJmıyor) 
5 - Suphi Ziya - Uşşak şar 

kı (Neden hiç durmadan) 

19.10 Konuşma ( Onuncu ta
sarruf ve ) erli mallar haftası 

müoasebdıle ulusal ekonomi ve 
artırma ku rumu namına Hari-

ciye vekili Şükrü Saracoğlu tara· 
fındaın) 

20.15 Konuşaıa (Biblio~rafya 
sa at ı ) 

20.30 Türk müziği. (fasıl he
yeti) 

21.15 Müzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo • nukut borsası (fiyat). 

22.20 ( Kuçük orkestra - Yu-
kardaki programın devamı) 

22 35 Müzik Pi. 
23.00 Müzik ( Cazband • Pi) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapaaış. 

lmtlyu uhtbl ve Umumi Ne,rlyatft 
Mlldürü : Etr.m İM•n•bee 

Aaıııldı2'ı yer 

C H ? Bıı•ımevl 

Aydın sulh hukuk ha
kimliği satış memurlu- 1 

ğundan: 939-367 
Taraflar : Aydın cumhuriyet 

mahallesinden mehmet ali kızı 

fatma öz. 
Aydın cumhuriyet mahalle

sinden mehmct oğlu ahmet Örsel 
Aydın Cumhuriyet mahalle

sinden Mehmet kızı Rabia Şen 
İzmir beyler sokak arap fırı

nı 35 numaralı evde Aydınlı 
cingöz oğlu Hasan karısı SaniyP, 

Sahlan menkul, ve ·gayri men
kul, tapu kaydı ve muhamen 
kiymeti, Demirci Mehmet namu -
da tapunun 22 nisan 926 hrih\i 
ve 2307, 34 sayısında kayıtlı 
Topyatağında esas defter;nin 
2306, 33 sayısında kayıtlı ağa 
baba zade İsma\l karısı Ayşe 
tarlası içinde üç zeytin ağacı 

on dört lira üzerinde, 
Tapunun 22 nisan 926 tarih 

ve 2303, 30 sayısında kl'yıtlı 
top yatagıoda şarkan terzi meh 
met kerimesi saliba tarlası şi
maleu hazinei mal iye tarlası gar 
ben yol cenuben ağa baba za· ! 
de İsmail karısı ayşe ve hacı 
şerif zade riza harımları ve kıs 
men hazinei mali~e tarlasiyle 
çevrili tahminen dört dönüm 
mikta• ındaki tarla içindeki se
kiz %eytin ağacıyla birlikte elli 
lira üzerinden. 

Tapunun 27 t şrinisani 926 
tarih ve 2270, 91 s ıı yısındıı ka· 
yıtlı üç göz mevkiindeki şarkan 
ve şimaleo yol garbeo 2267, 94 
numarada kayıtlı haıinei mali
ye tarlası cenuben 2268, 95 nu · 
murada kayıtlı h nzinei maliye 
ta rlası ile mahdut tahminen bir 
dönüm miktarındaki tarlanın i· 
çerisindeki i ç zeytin ağaciyle 

birlikte yirmi beş li ra iizerinden 
Tapunun 22 nisan 926 tarih 

ve 2413, 53 sayısında kayıtlı 

dibekli harımda esas defterinin 
2404, 45 sayısında kayıtlı bacı 
lsmaıl oğlu Mustafa kızı Abide 
ve karısı Ferideoin tarlası içe
risinde beı zeytin agacının ce 
man otuz lira üzerinden. 

Tapunun 22 nisan 926 tarihli 
ve 2435, 75 sazısında kayıtlı 

dibekli harım mevkiinde esas 
defterinin ·2431. 71 numarasın· 
da kayıtlı tanışmant köyünden 
kemerli oğlu Mustafa veresesi 
nin tarlasının şimal tarafından 

bulunan bir zeytin ağacıoın üç 
lira üzerinden. 

Tapu kütüğ .i niln 126 sayı!tın · 
da ve 80 pafta v~ 326 adıı ve 
3 parselde kayıtlı yfiz metre 
murabbaında bulunan ve doğu-

1 su Ali batısı çilingir Ahmet 
poyrazı babçevan Ali kıblesi yol 
ile çevrili ev ve avlunun üçyüz 
lira üzerin<(en satılığa çıkarıl
mıştır. 

Satışın yapılacağı yer ve gün, 
saat. Aydın .cra dairesinde 
9/ l /940 salı günü saat onbeşde 

ve• ikinci artırması 24/11940 
çarşamba günü ayni 
pı lacaktır. 

1 - işbu gayri 

saatta ya· 

menkulün 
arttırma şartnamesi ilin 
tarihinden itibaren 939/567 
No. dosya. ile Aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 

berkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı '>lanlardan faz · 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/567 
dosya numarasiyle memuriyeti· 

ı mize müracaat etmelidir. . 
2 - Artırmaya iştirak için 
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yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,S 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir: 
tifak hakkı sahiplerinin gayn 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde r.vra-
kı müsbitelerile birlikte memu· 
riyetimiıe bildirmeleri icap e
der. Aksi halde haklart tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kRlırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
may1t iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıftt.ın son
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yet liş 
beşini· bulmaz veya satıı isl ye· 
nin alacağına ruchaai olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarının mec 
muundan fazla ya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdO baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beıinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıt)yenin 
alacnğma rüchanı olan diğer 
alacaklılann o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düıer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı feıholu
nara k kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimıe arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on be-ş gün 
müddetle arttırmaya çıkanhp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için ~o S den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızı~ 
memuriyetimizce alıcıdan tahııl 
olunur. Madde (133) 

Bu mallar yukarıda gös
terilen 9/1/940 tarihinde 
Aydın icra memurluğu oda
sında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (143) 

ııan 
Söke Be'ediyesinden: 

Sökede yaptırılacak 1077 li· 
ra 72 kuruş bedeli keşifli ve 
5250 metre murabbalık kaldı
rım tamirinin 18/12/939 pazar
tesi günü saat 15 de ihalesi 
yap1leca~ ilan olunur. 

13 14 15 17 (140) 

Zayi 
Kullanmakta olduğum Işıklı 

muhtar mührünü 12/12/939 ta
rihinde zayi eyledim. Yeııiıini 
yaptıracağımdan eskisinin ve 
mezkur ·müb&r yanında imzam 
olmıyan evrakın hükmü olma 
dığını ilan ·ederim. 

lşıkh muhtarı 
Muataf~ Sarı 

(141) 

,,.- Matbaamızda Kilo ile Tüccar Defteri Satılmaktadır -


