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Cumhurreisimi_z bir tetkik seyahatine çıktılar 
İcra vekilleri hey- 1 

eti toplandı 
MİLLİ ŞEFİN SEYAHATLERİ 1

c. H. P. Çine kaza 
· kongresi 

Ankara, 26 - İcra vekiı leri 
heyeti bugün saat 11 de Başve · 
kalet dairesinde Başve kil Dok
tor Refik Saydamın riyasetinde 
toplanarak m:: zakerede bulun
muştur. 

Kayseride tezahüratla karşılanan Milli Şef Sivasta kısa bir
1 

i tevakkuftan sonra Malatyaya doğru hareket buyurdular 

Meclis parti grupu 
toplandı ~ 

~ .. 
Ankara, 26 - Cumhuriyet 

Halk Partisi Büyük Millet Mec
lis grupu bugün 26/12/939 Rei'J ı 
vekili Trabzon mebusu Haun 
Sakanın riyasetinde mutat içti
maını akdetti. 

Ruzoamede hilkümetçe alın 
ması icap eden cazı tedbirler 
hakkında Manisa mebusu Refik 
İncenin takririni tetkik eden 
grup komisyonu raporile Antal
ya mebusu Rasih Kaplanın türk 
tütün ve sigaralarının Nevyork 

Ankara 26 - Reisicumhur 
ismet f .. önü dün akşam saat 
10,30 da hususi tirenle Kayseri
ye müteveccihen hareket etmiş
lerdir. 

Reisicumhurumuz istasyonda 
başvekil doktor Refik Saydam, 
Büyük Millet Meclis Reisi Ab
dülhalık Renda, G enelkurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi çakmRk 
ile vekiller, mebuslar askeri ve 
sivil erkin tarafından teşyi 
edilmiştir. a.a. 

Ankara, 26 - DüD akşam 
ıark vilayetlerine hareket etmiş 
olan Reisicumhur ismet İnönü 
bu sabah saat 9,07 de Kayseri
ye varmışlardır. 

Mılli Şef jstasyonda vali, kol 
ordu komutam, parti müfettişi, 

parti ve belediye reisi eti, sivil 
ve askeri erkio ile müesseseler, 

bankalar direktörleri, milli te
şekküller mümessilleri ve ka la
balı 1c bir ha lk tarafından kar
şılanmıştır . 

Milli Şefimiz, ba ştan başa 
bayraklarla süslenm iş bulunan 
caddede toplan mış olan halkın 

coşkun ve içten gelen tezahü
ratı arasında vilayet konağına 
şeref vermişlerdir. 

Kay ... cri, 26 - Milli Şefimiz 
ismet İnönü bu sabah saa t 9 5 
geçe Kayseriye geldiler. Etraf 
karlı ve hava soğuktu . İ stas
yonda vali, ask~ri erk an ile vi
layet erkam tarafandan karşı

lnodılnr. İstasyondan vilayet ko
nağma kadar olan uzun güzer 
gahta yolları kaplıynrıık dizil~ 

miş olan balkm muhabb~ t teza
hürleri aramnda vilayet konağı-

nı şereflendirdiler. 

Buradan tayyare fabrikasına 
g :den Mılli Ş e fimiz fabrikayı 

gezdıkten soma lialke vine ge
lerek esnafın dilek ve ıbt iya ç

la rını dinledilu. Müteakiben kız 
enst,tüs iloe g den Reisicumhu
rumuz kızl rımıı.ın yaptıkları iş

leri görd tiler ve hazırlan ~n çay
d a bulundular . 

Reisicumhurumuz ismet İnönü 
dokuma kombinesini de gezerek 
müdürden kombinenin çalışması 

hakkıada izaha t aldıktan sonra 
saat 13 de husuı;i trenle Ma
la tyaya doğru h;treke t eltiler. 

Sivas, 26 - Reisicumhur ve 
Milli Şefimiz İsmet İnönü'nü ha
mil hususi tren saat 18.9 da 
şehrimize mu\•asalat etmiş ve 
yarım saat bir tevakkuftan son
r a Malatya ya doğru yoluna de-
vam etmiştir. a . a. 

· sergis nde teşhir edilip edilme· 
diği hakkındaki takririne güm
rük ve inhisarlar vekilinin ve 
Tercan havalisinde vukua ge
len zelzele dolayısile felaketze
delere ya pılan yardım hakkında 

______________ --.;;__..; __ .:.:.=....-=---~~~~___,;........;_,...._;;,;;;;;._ __________ ~-

FİN LAN Dl YADA 
. ... . - ( " ..... " .. ~·'· ... :. . .... .. •.' Erzincan mebusunun takririoe 

sıhhat ve içtimai muavenet ve
kilinin cevapları vardı. Bir çok mıntakalarda çarpışmalar oldu 

Ruznamenin birinci maddesi 
için evelce teşkil ediJmiş olan 
komisyonun raporu üzerine mü
zakere açıldı. Bir çok hatiplerin 
ve raportörün izahatından son 
ra ikinci maddeye geçildi, 

Bu huıusta gümrük ve inhi
sarlar vekili Reif Karadenizin 
izahata dinlendi. 

Üçüncü maddenin müzakere
s inde sıhhat ve içtimai muave
net vekıli Doktor Hulusi Alata
şın mahallinde ya ptı k ları tetkik 
ve müşahedeleri hakkında iza
hatı dinlendi ve bu hu1usta ge
rek bükümet ve gerek Kızılay 
cemiyeti tarafrndan yapılmış ani 
yardımlarla alınacak tedbirler 
hakkındaki izahatından sonra 
takrir sahibi bazı dilek ve te
mennilerde Luluodu. 

Saat 18 de celseye nihayet 
verildi. 

1 
1 

Mo,kova, 26 - Sovyet erki
m harbiyesinin tebliği: 

Keşif kıtaları arasında yapı· 

lan ateş taatisindeo sonra bir 
çok mıntakalarda ciddi çarpış
malar olmuştur. 

Sili salmi civarında düşman 

' ciddi zayiata uğramış ve k1taa
tım1z düşmanın müstahkem mev 
kilerini işgal etmiştir. 

Finlilerden bir çok ölü var
dır. 35 esir alanmıştır. 

Tayyarelerimizin keşif uçuş

ları esnasında cereyan eden ha
va muharebesinde altı düşman 
tayyaresi düşürillmüştür. l tay
yaremiz üssüne dönmemiftir. 

Fin resmi tebliği 
Helsioki, 26 - Fınlandiy~ 

' resmi tebliği : 

~ 1 Fin kıtaları balen Poli civa-

Garp cephesinde rında Sovyet arazisinde harp et 
mektedirler. 

Paris 26 - Dun akşamki 
Fransız resmi tebliği: Bu mahal Ladoga gölünün 

Mozelin doğu bölgesinde düş - 110 mil ötesinde Liyeska civa· 
man devriyeleri püskürtülmüş- rıoda Sovyet hududunun ö te-
tür. a .a. sindedir. 

Aydın merkez 
kaza kongresi 

~·~ 
Cumhuriyet Halk Pc1rtisiain 

Aydın merkez kaza kongresi 
bu gün saıı t 10 da Halked 
s alonunda toplanacaktır. K on 
g reye hiikümet erkanı ve uii 
tUn par tililer davetlidirler. 

Helsinki 26 - Fin resmi teb-
liği: 

Günduz Karelide nisbeten 
sakiD geçmiştir. Taypeni uehri 
üzerinde Ruslarıu bir tankı tah
rip edilmiştir. 

Kovao bölgesinde iki Rus 
taburu imha edilmiş ve bir çok 
esleha ve malzeme alınmıştır. 

Düşman Sui Salmi mmtaka
sında tekrar faaliyet göstermiş
tir. 

Ficlandiya körfezi buz tu l ma · 
ğa başlamış olduğundan küçük 
Rus gemileri faaliyet göstere
memektedir. 

Finlandiya bava kuvvetle
ri faaliyet göstererek düşman 
kollarıo ı ve a skeri hedefleri 
bombardıman etmişler dir. Bir 
Rus tayyaresi düşürülmüştür. 

Rus tayyarelerinin 
taarruzu 

Helsinki 26 - Dünkü gün 
Finlandiyalıl ar 10 Sovyet tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

Hel, inki üzeri~de 20 kadar 
Rus tayyaresi 4000 metre yük
sekten uçmuşl.ı r, ş ehir ahalisi 
gÜnü mahzenlerde geçirmeğe 
mecbur olmuşlardır. 

Tarnperidc Beş Rus tayyare 
si 20 bomba atmış ve 4 kişi 
yaralanmıştır. 

Düşman tayyareleri Kovalaya 
bir kaç bomba atmışlardsr. 

Maddi hasar vardır bir kaç si
vil yaralanmıştır. 
Finlandiyanıo her tarafında yüz 
kadar muhtelif yerlere bomba-
lar atmışl ardır. 

Halk noel yapmadan ve ye
mek yemedea güaü sığınaklarda . 
~eçirru işlerdir. 

Vaporinin şimal bölgesinde 3 
Sovyet tayyaresi düşürülmüş 
tür. 

Helsinki tayyare istasyonu 
bombardımıı n edilmiş ise de cid 
di hasara uğramamıştır. Düşü
rülen Sovyt:t tayyaresi mecmuu 
10 olup biri Helsinkinin çok 
yakrn bir mevhine cüşmüştiir. 

Fransadaki 

Polonya hükümeti nez
dine mün1essil gönde

ren devletler __ ,,.__. 

Londra , 26 (Radyo) - Fran
sanın Anjel şehrinde bulunan 
Polunya b ukümeti nezdine şiro
d ıye k adar 7 bükümet mümes
sillerini gönderpıişlerdir 

S u hükümetlu İngilt~ re, Fran· 
sa, Türkiye, Mı!!ı r, Birleşik A
nıerika, Brezilya ve Çekodo
vakyadı r. 

Mayn harbinde 
batan vapurlar 

- ---
Londra, 26~ ·- Resmen bildi · 

rildiğine göre : 
17 - 23 kanuoevelde bit hnfta 

zarfında 18 bio tonluk 18 va
pur batırılmıştır. 

Bunl;ırm [iç i ııde 658 l t(lnluk 
10 İ ngiliz vapuru vardsr. 

Ayni devre zarfında batırılan 

bitaraf vapurların mecmuu 
11327 tonluk 8 vapurdur. a.a. 

- ·~~-
Baltık meınleketlerinden 

Almanyaya gelen 
Almanlar 
-~ 

Peşte, 26 - Balhk meınle · 
kellerinden />ı lmnnyaya gelen 
Almanlar kendilerine mesken 
ittı baz cdılmiş olan Pomeranya 
kampl r ına sevkedilmektedir. 

Bunlar , burada Alman me
murlarının vt-re~ckleri karara 
kadar kalacaklurdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
Çine kaza kongresi dün Halkevi 
salonunda kaymakam Fuat Öl
gener, kaza memurları buzurile 
toplaomıştır. Kongrede Partimiz 
vilayet idare heyeti reisi Etem 
Mendr sle vilayet idare beycı:ti 
azasmdan Şevket Levent' de mü
şah i t olarak bulunmuşlardır. 

Partimizin bani ıi büyük Ata
nın aziz hatıraları ayakta beş 
dakika sükut edile~ek taziz ve ' 
tebcil edildikten sonra kongre 
çalıımalarına başlanılmış, Pıırti 
vilayet reisi Etem Meudres par-
ti işleri üzerinde uzun bir ko
nuşma ya pmıştır. 

İdare heyeti raporu, geçen yıl 
hesapları ve 940 bütçesi kabul 
edilmiş,"geçen seneki kaza kon
gresinde krı bul edilen dilekler 
ve gelen cevaplar okunmuş ve 
ocak, nahiye kongrelerinden ge
len yeni dilekler üzerinde mil-

. zakerc yapılarak, daire amirleri 
verdikl"i izahatlarla delegeleri 
aydınlatmışlardır. 
Paı timizin değişmez genel 

başkanı Milli Şefe ve mesa i ar
kadaşlarına telgrafla kongre
nin tazimleri srzoluuma~, ya 
pıları intihapta yeni idare hey
etine Mellhet Gedik, Hüse
yin Tan, Nuri GüniÖr, Osman 
Cerit, Oıman :balaban, Hidayet 
Yavaşoğlu ve Kamil Işık ıeçil
mişlerdir. 

Yeni idare heyetine muvıı f
f akıyetle ( dileriz. 
Akşam Çine Part i heyeti ta

rafından bir yemek verilmiş, 

yemekte kaymakam, bütüa da
ire memurları, vilayet idare hey
eti reisi B. Etem Mendres ve 
idare heyeti azasından B. Şev
ket Levendle ve Par tililer bt·
lunmuşlardır. 

B. Etem Mendres başta kay
makam ve bütün kaza memur
ları olduğu halde nahiye ve köy· 
lü Partililerin Parti sofrasıoda 

birleşmelcrinın ifade ettiği ma
na ve ehemmiyeti tebarüz etti
rerek bir söylev vermİf, bt şta 
kayma kam olduğu halde bütün 
d avetlileri selaml emıştır. 

·~· 

Halkevinde halk 
• 

gecesı 

Halkevi tarafından her hafta 
salı günleri Halkevi sinemasın
da tertip edilmekte olan para
sız halk gecesi dün altşam da 
tekrarlanmış, parti teşkı latı ta
rafından mahallelere ve köylere 
tevzi edilen parasız duhuliye hi
letlerile sinemaya beşyüz kadar 
köylll ve fakir yurddaş gelerek 
güzel b.r filim seyretmişlerdir. 

• 



• 
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Aydın İcra Meınur
luğundan: 

2280 sayılı kanuna göre 
satış illnı 

SAYJ 718 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti· Finlandiyanın 

mukavemeti 
ÇARŞAMBA 26/12/939 

ANKARA RADYOSU 

afeti devran olacaksın) 1 
4 - Refik Fersan Tanbur tak 

simi 

93912130 

Alacaklı : G rmencik d~re kö
yünden Durmuş kızı ve Rama
zam karısı Ayi'e Yavuz. . 

bar olunurlar. 
5 - Tayin 

gayri menkul 
edilen zamanda 
üç defa bağrıl-

A. Şükrü Esmer 

1939 harbinin iki sürprizi ol 
muştur: Bunların birincisi, Po
lonyanın Alman taarruzu karşı
sında ıeri inbidamı, ikincisi de 
Fiolandiyanın Sovyet taarruzu 
karşısında mukavemeti. Polonya 
nüfus bakımından Almanyanın 
yarısı iken, üç hafta içinde yı
kıldı. Finlandiya ise, Rosyauın 

kırk beıte biri olduğu halde 
mukavemet ediyor. Polonyanm 
seri mağlubiyeti, büyük devlet
lerin taarruzuna uğramak teh· 
likeıi karşısında bulunan küçük 
milletleri ne derece yese ve ümit
sizliğe düıürmüş ise, küçük Fin
landiyadın faik kuvvetlt r karşı· 
sındalci mukavemeti, bu millet-

• lere ümit, cesaret ve kendi 
kovctlerine itimat hissi vermiş
tir.: 

Finlandiya harbe başlıyalı bir 
ay oluyor. Kuvetli sovyct kıta
ları bu memlekete üç cepheden 
taarruza geçtiler : biri cenupta 
Ladoga gölü ile körfez arasın
daki Berzahtan. ikincisi, şarki 
KDrelyadan. Üçüncüsü de şimal
de Petsamo mıntdkasından. 

Bu mıntakalardan her birinde 
de aynı zamanda başlıyan taar
ruzun muvaffakiyetli inkişafı, 

Finlandiya için ayrı bir tehlike 
teı kil edecekti. Cenup cephesi
nin yarılması Finlandiyanın sa
nayi mıntakalarını ve nüfusunun 
en kesif olan yerlerini ıovyetle
rin inroline bırakacaktı. Orta 
yerdeki taarruzun hedefi Finlan
diyayı iki kısma ayırmaktı. Şi
maldeki taarruz muvaffakiyetle 
inkişaf etmiş olsaydı, Finlandi· 
yama komşulariyle olan muva
salası kesilecekti. Sovyetlerin 
her üç cephede birden ve Fin· 
lere nazaran çok faik kuvetler
le taarruza geçebilmeleri Finlan
diyanın vaziyetini 7.orlaştırmışh. 
Fakat son gelen haberler, Fin 
kuvetlerinin her tarafta muka
vemet ettiğini, hatta şimal

de taarruza geçip so\·yet 
kıtalarını ricate mecbur ettikle
rini bildirmektedir. 

Polonyanm alman taarruzu ö
n6nde seri mağlubiyetinin bir 
takım hususi sebepleri olduğu 
gibi. Finlandiya tarafından gös
terilen bu kahramanca muka
vemetin de bir takım sebepleri 
vardır : 

1 - Eveli sovyetlerin, Fin
landiyada büyük moka vemete 
maruz k1tlmıyacaklcirına inan · 
dıkları anlaşılmaktadır. Esasen 
bu Fialandiya işini tutumları da 

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.Sô Türlt müziği. (Pl.) 
13.3\. 14.00 Müzik (Küçük or· 

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Micheli: Çardaş 
2 - Lindemann : Volga'dao 

ıuler 

18 00 Program. 
18,05 Me mleket snat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber feri. 

18,25 Türk müziği : Müzik folk 
loru na ait örnekler Sadi Ya ver 
Ataman 

18.40 Türk müziği (Faaıl he
yeti) 

19.25 Konuşma ( Dıt politika 
hiidiseleri) 

19.40 Türk müzi*i 

Çalanlar: Fahire Feuar , Ve
cibe, CevJe t Çağla, Refik F t:r 
san 

1 - Okuyan Sadi Hoşscs 
1 - Kürdili hicazkar peşre vi 

2 - Udi Ahmet - Kürdili hi-
cnkar ıarkı ( Dilerse şidigam 
olsun) 

3 - Yesari 
hicazkar şarkı 

Asım · • Kürdili 
(Sen gitgide bir 

5 - Arif bey - Kürdili hicaz 
kar şarkı (Deşme dağ sinei su
zanımı) 

Halk türküsü ( Bağa girdim 
kamışa 

2 - Okuyan Safiye Tokay 
1 - Bimen Şen - Bestenigar 

ıarkı ( Her r man ı:ıerde ) 
2 - ishak Varan Bestenigar 

şarkı (Gönül sana çoktan bende) 
3 - Selabattin Pıoar • Niha· 

vent şarkı (Hala yaşıyo ) 
4 - Fa z Kapancı - Nihavent 

şarkı (Gel güzelim Çamlıcaya) 
20.20 Temsil 
20.50 Konuşma (Haftalık pos· 

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef İhsan Künçer 
1 -· J. Souna : Marş 
2 - Leo. Delibes : Kopelya 

balesinden vah 
3 - G. Meyerbeer : Uvertür 
4 - Bourgault - Ducoudray 

Rapsodie Cambodgienne 
5 - B. Godud: Le Tasse o 

perasmdan Çigan dansı 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsa!lı (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Mıizik Pl. 
22 55 Müzik ( Cazband • Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

skerden 
Davet olunduğum askeri, vazifed n avdetle evvelki gi 

bi Aydının Gazi bulvarı Hasır pnzarmdaki muayenehanem
de ha ,~a kabulüne başl~dığımı teveccühlerine medyun oldu

muhterem halkımıza ilan ve arz eyleı im. 

Aydtt da dok lor Nafiz Y Ezgan 
(155) 

~~~Po"'fl 

lıiler üzericde hareket edebil
i diği bir memleketi istila etmek 

kolay değildir. 

nnatin yerleşmesinde kimlerin 
amil olduğu anlaşılır. Moı;kova 
kllçük memleketlerdeki milli his 
terin derinliğioi takdir edemi 
yor. Bu küçiik milletlerin sov
yetler hakkında sempati besle
dı klerine şilphe yoktur. Fakat 1 

bu sempati, burjuva bikjmiye 
tindea kurtarılmıya naınzet bir 
millctio sempatisi değil, istildil 
leriııe bil r metkar bir devlet hak 
kında beslenen sempatidir. Sov
yetler küçük milletlerin sempa
tilerini muhafaza etmek ister
lerse bu nokteyı daima göz ö 
nünde tutmalıdırlar. , 

2 - lkinci amil fiolandiyalı
larıo kabramanlıklarıdır. Fir.ılan

diyahlar, aılcerl ği sporculukla 
mezcetmiş, az mkir, metin ve 
çalışkan bir ıoillt:ttir. Tarih gös 
termiştir ki Löyle bir wiilet, te
sanütle bir liderm etrafında top 

Fakat Fin mukavemeti ne ka 
dar devam edecek ? Napolyon 
generallerinden birine demiş ki: 

- Büyilk ordu daima küçük 
orduyu mağlup eder. 

Kendisinin daha küçlik ordu 
larla büyük orduları mağlup et-
tiği söyleoiuce Napolyon ıu ce
vabı vermiş : 

- Doğru; fakat büyük ordu
ları evçeli bölerim. Her bir par
çasiyle ayrı ayrı döğüşür ve so; 
nunda faik kuvetle hepsini bir
den mağlup ederim. 

Belki şimdi Fial ndiyada Man
nerheim'ın yaptiğı da budur. 
Fakat ne lcadar zaman devam 
edecek ? Napolyon bile Kempo 
Formio'da, Amıtcrlitz'de, Vag
ram'da, Mal'e r. go'da, şurada bu-

buou gösteriyor. Moskovanıo ba 
zı mahafilinde garip bir hava 
vardır. Kominternin mütemadi 
telkinatiyle yaratılan bu havaya 
göre, bazı meml~ketler burjuva 
zümreler tarafından idare ~dil
mektedir. Halk tabakalarını ve 
işçi sınıfını istismar eden bu 
zümreleri yıkmak için " kurta
rıcı,, sovyet kuvvetlerinin hudut 
larda şöyle hafif tertip bir n ii-

1 
lanırsa, bilhassa vatan müdafa-
ası bahsinde büyük işler yapa
bilir. 

rada yaptıktan sonra nihayet 
Vaterlu'da yapamadı. Bilhassa 
bugünkü harp yalnız orduların 
döğüşmesi değil, m'lletlerin harp 
potansiyeli arasında bir m ca
deledir. 

mayiş yapmaldlı kifidir. Moı

kova, böyle bir "kurtarılma,, i
çin Finlandiyaom bilhassa olgun 
olduğuna ikna edilmiıli Eğer 
Kuasinenin son zamanlarda göz
den düştüğüne dair gelen ha~ 
berler doğru ise, böyle bir ka-

3 - Finlandiyanın· coğrafya 
vaziyeti miidafiıere yardım et-
mektedir. FinlandiJada altmış 
bin göl ve cesim ormanlar var-
dır. Toprağın her karışını bilen 
Finler, m ütı. c a viz kuvvetlere kar 
şı faik vaziyettedirler. Bilhas a. 
memleketın şim.ıl kısımlarında 
değil döğüşmel .. , iklime nlıımış 
olmıyanlar için barınmak bile 
zordur. Nakliyatın geyiklerle ya 
pıldığı ve aıkerlcrin aocek is· 

Bu bakımdan Finlandiya ile 
SovyeUer arosıooa mukayese 
kaldırmıycn bir fark vardır. Şu 
halde bitaraf devletler için bu 
mücadelenin şümul ve manası, 
Finlileı irı, mukadder olan akı· 
betten kurtulmalarında değil, 
belki bu akıbeti ne lıadar za-
man gerı atabilecelderi nokta· 
s.ındadıt. 

1 
1 

Borçlu: Germencik Dere kö
yı.inden ölü cennet veresesi ko

cası Süleyman oğlu Hüseyin 
topal. 

Gayri me...kulüo tapu knydı : 
Tapunun tcırinisani 939 tarih 

ve 14/7 sayıl. tapu senedile 
1 Germencik Dereköy örtülü mev-

1 

kiinde vaki doğusu dere batıtıı 
Mehmet Ali Kabakc• fidanlığı 

kuzeyi Halil İbrahim Öktem fi 
danlığı güneyi Mehmet Ali ka-

bakcı fidanlığı ile çevrili yedi 
bin ilçyuz elli iki metre murab-

baı zeytinli incir fidaulığınıo ya
rısı. 

Gayri menkul hisseye takdir 
ı;lunan kıymet : Bahçenin heyeti 

umumiyesine dörtyüz lira ve 
yalnız borçlu hissesi olan yarı
sına iki yüz liradır. 

Satışın yapılacağı yer, ve gün 
saat : Aydm icra dairesi salo· 

Duoda 16/1/940 sah günü saat 
oo be şde ve ikinci ıı rtırması da 

31111940 çarşamba günü ayni 
saatta yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün ar-

t!rmnşartnDmesi ilan tarihin-
den itibaren 939 I 2130 No. ile 
Aydın icra d~iresinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesı için açıktır. ilanda yazılı 
ol aol.!rdan fazla malfım rıt al
mak istiycoier, işbu ıartoaıne

ye ve 939/2130 dosya numara
sile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukard2 yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Baokanm lemioat mektubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki hnklarmı hu· 
susile faiz ve masrc.fa dair olan 
iddinlarıoı işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müıbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi h alde hakları tepu 
sicilile sabit clmadıkç ısalıt be
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art.r
maya iştirak edenler artırma 

SALOND 

dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma be-

deli muhammen kıymetin yü~de 
yetmiş beşini bulmaz veya sntıı 

isteyenin alacağına ruchanı o
lan diğer alacaklılar bulunup ta 

be.del bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmunndau fazlaya çıkmazsa 

en çok ortıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on bet 

gun daha temdit ve on be,inci 
günü ayni saatte yapılacak ar
tırmada, bedeli satış isteyenin 

alacağına rucbanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 

ile temin edilmiş alacakları 
mecmuuodan fazlaya çıkmak 

şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde e-

dilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı f esbolu

narak kendisinden e\ el en yük
sek taklifte bulunan kimse ar
zetmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen on beş 

gün müddetle arttırmaya çıka

nlıp en çok arttırana ihftle 
edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için 0/0 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bükme hacet 
kalı.:naksızın memuriyetimizce 
alıcıdan ta bsil olunur. Madde 
(133). 

Bahçe hissesi yukarıda gös
terilen 16/1/940 tarih· 
lerinde Aydın İcra memurlu
ğu odasında işbu ilin ve gös
terilen artbrma şartnamesi da
irc;;shı de satılecağı ilin olunur. 

(162) 

Abone şe:aiti ......... : 
Y:lJıgı her yer içtn 6 Ura. J 

lb aylığı 3 Jirııdar. • 
.'.\ aylığı 150 kuruştur. ! 

ldare veri: Aydıtıdıı C H. ı 
i r. Buır..ıevi. . 
: grn:ctoye ait yaular için i 
i ynzı iş!cri mGdiirlü~üne, il~n· i. 
: IAr için idare müdürlütfine ! 
; 'l'lÜrac d _.diJm~lidir. ! ! ........................................... ....... . 

lmtıyu ,ahlbl ve Umumi Netriyat; 
Müdurü : F.teıa ı1~dre• 

Baaıldıf.ı yer 
C H P Baaımevi 

RIŞLARI 
Mevsimin en kibar ve en güzel eğlencesidir 

AYDIN SATIŞ YERİ 
Aydın umumi bayii : Sülf'ymao Gezer - Osman Sezginer 

GAZETE VE KİTAPEVI 
(154) 
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