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vyet - Fin harbı . Clevam ediy r 
1 

Yeni Fin kabinesi teşekkül etti! SovyetRady s 
Sovyet yüksek divanı Finlandiya hükümetile diplo Fin ordusunda isyan çıktığını söyleyor 

matik münasebetler tesisine karar verdi :Y.eni Fin hükumeti Kızılorduyu davet ediyormuş 
Londra, 2 ( Radyo ) - Fin · 

landiyadan gelen haberlere gö· 
re H~lsinki şehri dün dört defa 
bom'3ardıman edilmiştir. 

Sovyet taarruzunun ilk gü
nüod. nberi Helsioki ye ce man 
22 tayyare hücumu yapılmıştır. 

Yeni Fin kabinesi tehlikeli 
şehirlerin tahliyesioi emretmiş· 

tir. 
Yeni Fin kabinesi reisliğine 

Finlandiya bankası direktörü 
Riti seçilmjştir. 

Moskovaya müzakereye giden 
heyet reisi yeni kabineye ahn
mış ve maliye nazırı Taner ha
riciye nazırlığına seçilmiştir. 

Petsomo limanı yangın bom
basile bombardıman eClildıkteo
ıonra Sovyet kıtaatı tarafandan 
işgal edilmiştir. Kaçan balkın 

mitralyöz ateşine tutulduğu ha
ber verilmeHedir. Hankii kale-
sini bombardıman eden Rus 
harp gemilerinin biri ağır su
rette hasara uğramıştır. Finliler 
geminin battığını söylemekte
dirler. 

Harbm bidayetinBenberi 13 
Rus tayyare'!inin düşürü 1diığü 
tahmin edilmektedir. 

Hariciye nazırı Taner, mat
buata verdiği beyanatta : . 

Finlandiya bükümetinin Sov
yetlerle bir anlaşma teminine 
çalışacağını fakat vatanın istik
lal ve emoiyetioi müdafaadan 
geri durmıyacağıoı söylemiştir. 

Halbuki, Rus · radyosu Taneri 

Almanlar 

· melun herif diye tavsif ederek 
yeni Fia kabiocsile' müzakereden 
iyi bir netice alınamıyacağmı 

söylemiştir. a. a. 
Moskova-, 2 - Tas ajanslD

dan. 
Sovyetler birliği yüksek Sov

yet riyaset divanı, Finlandiya 
cumhuriyeti halk büküm"tile 
diplomatile münasebetler tesisi
ne karar vermiştir. 

Finlandiya htıkümeti 1 kanu· 
nu evelde bu tarzda bi müra· 
caa tta bulunmuştu. 

Yeni Fin kabinesi 
Helsinki, 2 - Yeni Finlan

d ~ya kabinesi dün öğleden son
ra r~smen teşekkül etmiştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 2 - Finlandiya cep

hesinde harp devam etmektedir. 
Leningrad ukeri mıntakası er
kinıbarbiyesi harekatı bülasa 
eden şu i:ebliği neşretmiştir. 

Leningrad mmtakası kıtaatı 

ileri harekete devam etm~kte
dir. Morman istikametinde iler· 
liyen Sovyı t kıtaatı Fetame li· 
manrnı işgal etmişlerdir. 

R~pola istikamdiode ilerle
yeb kıtaat Ronör istasyonuna 
yaklaşm•şlardır. . 

Kareli berzahında ve Ladoğa 
gölü sahilindeki k•taat Kekolm 
demiryolu üzerirı deki Firifaki 

1 

şehri o igeçmişler ve Ka vnis ka
sabHını işgal etmişlerdir. 

Fiolandiya kıtaları geri çekil
mekte ve kasabalara ateş ve-

Kral altınc~ Corc --

rerek kasabaludaki halkı ceb 
ren götürmektedir. 

Sovyet tayyarelerinin uçuşları 
ve bom'1ardımanlan esnasında 
muharebe etmeğe kalkışan Fin
landiya tayyarelerinden 15 ta
nesi düşürülmüştür. Sovyet tay
yarelerinden ikisi üslerine dön-
memiştir. a. a. 
Finlandiyalılar Fensane lima-

nını istirdat ettiler 
Londra, 2 - Norveçten Fin

landiyadaki harekat hakkında 
şu malumat verilmektedir. 

Finlandiyalılar Sovyetlerin iş 
gal etmiş oldukları Fcnsamcyi 

' geri almışlardır. 
Ladoğa gölüuil çevirmek isti

yen Sovyet kıtaatı mütemadiyen 
pUskürtülmüştür. Finlandiya kı-

taab ormanlık ve sıöllük arazi
ye çekilmektedir. Su barajları 
hücum arabalarının harekatına 
mani olmaktadır 

Ruslar Hanküye ihraç yepma
ğa muvaffak olamamışlardır. 

Sahil istihkimlarile düello eden 
üç Rus kru~2öründen 8600 ton· 

luk Petrof kruvar.örüne tam 
isabet olmuş ve kruvazör ağır 
hasara uğramıştır. 

Y eoi yapılmış ve son sistem 
olan Petrof kruvazörü kendi ve

' saiti ile oradan uzaklaşmağa 
muvaffak olmuştur. 
Finlandiyalılar Rostavayı bom

bardıman eden 3 Ru" muhribin
den birini babrmıtlardır. a. a. 

F ah tel bahir le 
----

Rus - Fin harbini hudut 
hadisesi diyorlar 

25 kanunevelde radyoda 1 

bir nutuk söyliyecek 
Harp eden İngiliz 

1gemicileri 
Al •. 

Londra, 2 (Radyo) - Alman 
lar, Finlandiya - Rusya arasında 
araSJndaki harbi halktan iakla 
maktadır. 

Alman ajansı harbi bir kaç 
hudut hadisesi olarak göster~ 

meğtedir. 

- ·~-

İngiliz kralı 1 

22 yaşındaki efradın silah 
alt. na alınması hakkındaki 
kararnameyi tasdik etti 

Londra, 2 ( Radyo ) - Bü
yük Britanya imparatoru altıncı 

Corc birinci kanunun yirmibe-. 
şinci günü imparatorluk halkına 

~e mütt fiıdere hitaben radyo
d bir nutuk söyfiyecektir. 

- ·~· 

İngiliz harp 
-gemileri 

lki Alman vapurunu 
daha yakaladılar 

Londra, 2 - İngiliz barp ge

oüleri iki Alman vapurunu zap· 

tederek bit fngiliz limanına gö
iürmüşlerdır. 

H' l~bın bielayetinelenl;eri ba-

Londra, 2 - lngiltere kralı 
dün kraliyet . meclisine riyaset 
etmiş ve bu meclisin içtimaı es- 1 
nas11ada 22 yaşındaki efradın 1 
ıila altıaa çağırılfuası hakkın- 1 
daki ka. arnameyi imzalamıştır. 
Bu kura efradı mecburi aske ·- 1 l ınLu veya zaptedilen Alman 

.: ·ı ' '.·pu: • .ırımn hacmi 141321 tonu lık kanuounun tatbikioden 
çağmlan nçüncü sınıftır. a a. ı.:: 1 ll ·altadır. a. a. 

l:.ondra, 2 ( Radyo ) - Tah

telbahir lere karşı kahramanca 

dövüşen 3 İngiliz ticaret gemi

sinin ieil>tarılarile bir gemici 

Britanya imparatorluğu madal-

1yasile taltif edilmişlerdir. a. a. 
-·~-

Sovyetler 
Norveçten arazi talebin

de bulunmayorlarmış 
Kristiyanya 2 - Norveç ha

riciye nazırı işaa edilen haber

ler hilafına Sovyet büktlnıetinio 

Norveçten hiç bir arazi talebin 

de bulunmadığını beyan etmiş

tir. 

Çıkan f&yialar Sovyetlerio 

Norvecin şimalindeıı üç iiman 

iat~dikleri maaliode idi. 

Paris, 2 - Havas ajansı bil· 
diriyor 

So\'yet r dyom dün akşam 
Finlandiya ordosucda isyan çık 
tığını ve Taner kabinesini devi
rerek .Sovyet bükümetile sulh 
yapmak üzere bir muvakkat bü 
kümet kurduğunu söyfemiştir. 

Helsinki tahliye ediliyor 
Dört günde 100 bin kişi 

şehri terketmiş 
--· 

Helsiokj, 2 - Dört günden 
beri Helsiokiden ayrılanlar yüz 
bin kişidir. Bunlar yaya olarak 
ve yanlarında pek az eşya ol· 
duğu halde gitmektedir. Tahli
ye devam ediyor. 
Tamnmış elektrik mütabassıs 

larıodao Sikonen yüksek teknik 
mektebin1n bombardı'tlanında öl 
mllttür. 

Sovyet - Fin h~rbi 
Royter ajansının tebliği 

Lon dra, 2 - Royter ajansı 
bugün Finlaod•yadan harekata 
dair beycaolı haberler geldiğini 
bildirmektedir. 

Finlandiy,a kuvvetleri Petsa
mo limanını Ruslar<fao geri al · 
mışlardır. Kareli körfezi üzerin 
deki ormanda ikı Rus alayı im
h l edilmiştir. 

Finlandiyalılar 36 Sovyet tan
kı tabrip etmişlerdir. Alman a-
jansıoın Hel,inkiden verdiği bir 
haberde 36 Rus tanlCmın tahrip 
edildiğini teyit etmektedir. 

F1olaodiya kabinesi öğleden 
sonra toplanmıştır. Toplantı ak· 
şama kadar devam etmekte idi. 

lnğiltereden Finlaodiyaya kül 
liyetli miktarda ilaç gönderil
miştir. 

Norvecç yolları 
M~lteciJerle dolu 

Helsinki, 2 - Sovyetler tara 
fandao dün s ıbab Finlandiyn
nın şimalinde ~1alakçıların yega
ne limanı olan Petsamo şiddetli 
bir bombardımandan sonra iş
gal edilmiştir. 

Sah·l istihkamlariyle Rus kru· 
vazörleri arasındaki topçu dü · 
ellosu şiddetli olmuştur. Bir Rus 
kru ı azörüne t m isabet vaki ol 
muştur. 

Dun yeniden dört şehir bom
bardıman edilmiştir. İki Sovyet 
tayyaresi düş lirülmüştür. Ko-
statta bir fabrıkanın bombardı
manında l8 işçi ölmüştür. 

Fiolandiyadan Norvtce giden 
yol mültecilerle doludur. 

1 

Yeni hükümt t neş• ettiği bir 

beyanname · ile kızll o ı duyu iten 

disine yardım t:tmeğe davet et

mişti r. 

Helsiokide ihti al bayrağı çek 

m ~k iç\o busu!llİ bir ordu teşkil 

edilmektedir. 

Fransız ayan meclisi 
--~-

Hükumete tam sala
hiyet verdi ---

Paris, 2 - Fransız ayan mec 
lisi seri bir müzakere den sonra 
hükümete bm salahiyet veren 
kararnameyi 23 reye karşı 259 
reyle kabul etmiştir. 

~ 

Kazaya uğrayan 
İngiliz tahtelbahiri ta

mir ediliyor 
Londra, 2 (Radyo) - Fırtı

nadan do!ayı kazaya uğtayau 

ve destroyerlerin muavenetile 
Noneç sahiline getiri!en İngiiiz 
tahtelbahi-ri Norveç tersnnele· 
rinde tamir edilecektir. 

iki destroyer Norveç suların
dan hareket etmişlerdır. 

Loodr a, 2 - 8083 tonluk bir 
Norveç vapu.ru şimal denizinde 
torpillenmiş ı•eya bir mayine 
çarpmışbr. 44 kişi olan n..iırd-

tebatı Sanifaki ismindeki bir İ
talyan vapuru tarafından kur· 
tarılmıştır. 

Amsterdamda 
Mühim bir tevkif 

Amsterdam, 2 - Neşredilen 
r<.!smi bir tebhğde, Haricıye ne· 
zareti memurlarından birisiyle 
karısının ve ikti!!at nezareti me 
murlarrndan birinin casusluk töb 
metile tevkıf edildıkleri bildı
rilmektedir. 

Finlandiyanın Mos-
1 kova elçisi 
1 

Loodra, 2 - Hükumeti tara-
fandan Finlandiyaya avdeti bil· 
dirilen Moskova elçisi, Rus bü
kümeti tarafıudnn pasaportu 
verilmediği için Sovyet merke
zini terktd~memektedir. 

~-

Bir Alman tahtel
bahiri batırıldı 
Paris, 2 - Pariş Suvar ga · 

zetesi, bir Alman tabteıbahiri· 

nin bir nakliY.e vapur kafilesi· 
ne refakat eden Fransız destro
yeri tarafmaan bahrıldığını yaz-
maktadır. a. a. 
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Mevsim Hastalıklarından : 

Çiçek ast lığı ve 
çiçek aşısı 

Çiçek çok bulaşık, salgın bir 
hastalıktır. Sağlık yasalarına 
göre hükumete haber verilmesi 
mecburi hastalıklardan dır. 

Bu hastalık aşı keşfinden ön
ceki 1amanlarda insaıılar ara
sında ço~ telefat vermiştir. 

Aşı mecburiyeti olmayan 
memleketlerde bu gün bile te • 
lefat yapmaktadır. Cumhuriyet 
devrinden evvel sağlık teşkilatı 
her tarafa elıni uzatamadığı 
ve halka aşı ynpamadığı için 
yurdumuzda da ara sıra salgın 
halinde görülürdü. 

Bu gün sağlik teşkilatının 
çicek aşısı teşkilitıoa fazla ö
nem vermesi ve devletin yeni· 
den kurduğu merkez hıfzıssıhha 
müessese!li laboratuvarının her 
tarafa parasız ve yetecek ka
dar taze aşı göndermesi saye
sinde artık yurdumuzda salgın 
halinde çiçek görmüyoruz. 

Bununla beraber bazı kimse
lerin ihmeli ve ehemmıyet v«:r
memesi ve çocuklarını vaktinde 
aşılatmamnsı yüzünden ötede 
beri da tek tük vakalar görül· 
mektedir. Doktor ve ıabhat 
memurları kadar halkta çiçek 

aşısına önem verir ve çocukla
rmı aile efradını vaktinde aşı

la tırsa çiçek hastalığının yur
dumuzda yaloız adını işiteceği
miz tabiidri. 

Çiçek her mevsimde tek tük 
vaka halinde görülür, fakat en 
ziyade kclabalık ve iyi temizlik 
yapılmıyan yerlerde kış mevsi
miade ve aşı yaptı.ımıyaolarda 
görülür. 

Has/alığın sirayet gol/arı 
Aşılı olmıyan büyük küçiik 

insanlarıo çiçekli hastalara zi
yaret veya doğrudan doğruya 

temas etmesiyle bastanrn kul
landığı çerahnt ve çiçek kabuk 
larile pislettiğı eşyaya değmek 

ve ellemel.le geçer. Hastalık 

hastanın kabar cıklara kurllyup 
tamamen riökülünceye kadar 
saridir. Çiçekten ölen hashnın 
vücudu bile hastalığı etr .. fa 
yayabilir. 

Çiçek hastalığı nasıl başlar 
Kuluçka devri (tefrih müdde

ti) 8 - 14 gündür. Bu devir 
geçtikten sonra hastalık mey
dana çıkar. Nezle kırıklık baş 
ve bel ağrısı titreme sıcaklık 

kusma ile başlar. Üçüncü gün 
bu alametler şiddetlenerek il
kin yüzlesde ve kollarda Itır mı· 
zı lek~ler çıkar. Vücude yayı
lar. Has1alık hafif ise kl\barcık 
lar az olur. Şiddetli Le çok ve 
yangın olur. Ağır bir çiçek h s 
tasının vücuoda 40,000 l:abar· 
cık çıktığı görülmüştür, Kabar
cıklar ılkin su gibi bir madde 
ile dolar soaralan cerahatlerıir. 
Kabuklan1r kurur dö ~üliir. Has 
talığın şiddetine göre kabnrcık 
lar deride çukurluk bı akırlar 

Çopurların derilerinlerindeid 
çukurluklar hastalığın şiddetine 
göre değişir. 

Çiçek daha ziy;ıde çocuklar· 
da gölüriilür. Salgın zamanında 
büyükler da hastalığa tutulabi
lir. Hastalığı g~çirmiyenler ve 
çiçek aşısına aş lamıyaolar her 
vakit hastalığı alabilirler. 

- Sonu var -

RAD o 
PAZAR 3/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği 

PAZARTESİ 41121939 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroiojı 
haberleri 

12.50 Türk müziği. (Pl.) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
program PL) 

18 00 Program. 

Ankara radyosu küme ses ve saz , 
heyeti. İdare eden: Mesut Cemil 

18,05 Memleket sant ayan. 
ajaas ve meteoroloji hacetleri. 

18.25 Müzik ( Radyo caz nr
kestrrısı ) 

13.30-14.30 Müzik (Küçi1k or
kestra Şef : Necip Aşkın ) 

18 00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteorolojı haberleri 

18.25 Müzik ( Radyo caz or-
kestrası ) 

19.00 Çocuk sa atı 

19.30 Türk Müziği 
20.15 Türk müziği Halk tür

küleri. 
20.30 Konuşma 

20.45 Türk müziği. (fasıl he
yeti) 

21 30 Müzik ( Cazbant PL ) 
22.00 Memleket saat ayan, 

ve ajans haberleri 

22.15 Ajans spor servisi 
22.25 Müzik ( Cazband - Pi) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

19 00 Konuşma 

19 15 Türk müziği ( K?. rışılt 
program) 

20.15 Konuşm:ı 
20.30 Türk mlıziği (Fasıl he

yeti) 

j 21.15 Mdzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket sa<ıt ayarı . . 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 ( Küçük orkestra - Yu-
kardaki programın devamı) 

22 30 Müzık Pl. 
23.00 Muzik (Cazbatıd · Pı) 

23.25-23.30 Yarınki program 
1 ve kapanış 
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C H P Ba11mevi 

AYDIN 

Aydın İcra memurlu
ğundan: 

2004 sayılı kanuna t~ bidir 
9391706 

Alacaklı : Aydında sinemacı 
Hakin Darcan 

Borçlu: Aydın belediyesi na
mına Etem Mendres 

Satılan gayri menkul 
Aydin tapusunun kütük 468 

pafta 34 ada 515 parsel 1 de 
kayıtlı bir hektar 45 metre mu 
rabbaındaki ~ebze bahçesi ki 
şarkan tasbahın yolu garheo iki 
pnrsel numaralı reşat bahçesi, . 
cenuben yol, şiınalen demiryo!u 
istimlak sahası ile çevri li ve i· 
çinde cümle kapısmdan girilin-
ce sağ tarafında kısmen taş kıs 
men kerpiçten duvarlı ve üzeri 
sazla örtülü harap bir dam ve 
kez.ı cümle kapısından girilince 
son tarafta kısmen taş ve kıs· 
men kerpiçten duvarla ve üzeri 
sazla örtülü ve bir pencere ve 
bir l<apılı ve içi ocaklı küçük 
bir dam ve altı turunç ve bir 
nar dört ayva cğacı ve beş met 
re genişllk ve bir buçuk metre 
derinlikte dip ve etrafı ı~argir 
'e içi betonlu ha \'UZ ve on dört 
metre derinlik ve üç metre ge
nişlik ve dört metre uzunlukta 
içi kargir duvarlı ve kırk ko
valı bir su kuyu!lu mevcut ol 
duğu görülen bahçenin tamamı. 

Muhammen kıyın~: Heyeti u
mum iyesi bio dört yüz otuz beş 
liradır. 

Satış rapılacağı yer gün ve 
saat : Aydın icra dairesinde. 

B.rinci artırması: 9/ J /940 ta
rihinde salı günü saat J 4 de 

İl.inci artırma«ı: 24/1/940 ta
!"rihinde çarş;-ımba günü ayni sa 

attedir. 

1 - fşbu gayri menkulıin 
arttırma. şartnamesi ilan 
tarihinden itibaren 9391706 
No. dosya ile Aydın · icra da
iresioin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açık· 
tır. İlanda yazılı ,,\anlardan faz 
la malümat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 9391706 
do~}'a r.umarasiyle memuriyeti· 
mize müracant etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin 00 7,5 
cisbetinde pey veya mtlli bir 
hanknnın teminat mektubıJ tev 
di edılecekfo., (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 

l larla diğer alak:ıdar!arm ve ir
tifak bal<kı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu-
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddiahı.rmı işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi giin içinde t;vra
kı miisbitelerilc biriikte mcmu
riyetimize bildirmeleri İC:\p e
der. Alrni halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kahrJar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malümatı dmış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olupurlar. 

5-Tnym edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok ntırnna ihale edılir. 

Ancak artırma bedeli mubam· 
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz• veya satış istiye· 
ııin alacağına ruchani olan di
ğer r.lacaklılar bulunup dn be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarmıo mec 
muundan fa~laya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
gunu ayni saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
nlacaklılarıo o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artmına 'ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu-

SAYI 698 

Aydın Vakıflar idare
sinden 

Aydın merkez ve mülbakatın· 
da kain vakfa ait olan incir 
bahçes;, bağ, tarla, sebze bah· 
çesi ve bahçe bozuklarmdan ü
çer senelik kira müddetleri bit
miş olanların yeniden üç yıllık-
ları kiraya ve:-ilecektir. Bu bap 
t kı tafsilatlı cetvel daireye a· 
ıldı. Açık artırma ]?/12/Q39 

salı günü ve t l p çıkm ... ya. lar
la verilecefr bedel hadd' ' ayik 
görülmiy<!nlerio temditleri dahi 
16/12/939 cumartesi günü saat 
10 da Aydın vakıflar idaresin-
de yapılacaktır. Taliplerle faz-

. la malumat almak isteyenlerin 
% 7' buçuk muvakkat teminat
larile idaı eye müracaatları. 

116 28 3 9 

Aydın vilayet daimi 
ecümeninden 

47.94 metre mikap döşeme
lik kereste aski Çine köprüsü 
başıada tesellüm edilmek üzere 
1965 lira 54 kuruş keşif bedelli 
kreste Dlım açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 21112/939 perşenbe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapıl eca k tır. 

Keşif, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi Aydın nafıa 

müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminnt 147 lira 

42 kuruş. 
İsteklilerin teminatları ve ti

caret odası vesilcalorile yukar
razı olursa ona, razı olmaz veya da yazılı gün ve saatte vilayet 
bulunmazsa hemen on beş güo 1 daimi encümeninde haz•r bulun

narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte buh1nan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 

nıüddetle arttırmaya çıkarılıp ; malan ilan olunur. 
en çok artırana ihale edilir. iki ; ___ 3 9 10 19 (128) 
ihale arasındaki fark ve geçen 1 
günler için % s den hesap olu- Aydın tapu sici 
nacak faiz ve diğer zararlar muh&fızhğından 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın Aydm İncirliova nahiyeıiain 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 1 sınırteke köyününün yalı mev-
olunur. Madde (133) kiiade doğusu büklü Sadık bey 

Bir Gayri menkulün yukarıda çiftliği batısı Muzaffer Keskin 
göit~rilen torihlerde çiftliği kuzeyi büklü bey çifliği 
A •dıa icra memurluğu oda- güneyi hacı Mehmet Kahya 
sınde iş 'rn ilan ,,e gösterilen tarlası ile çevril 13 dönüm tar

la Sınırteke köyünden ~anicet artırma şt?rtnamesi dairesinde 31 
oğlu Halilin malı iken 13 se-

satılacağı ilan olunur. (126) nesinde vefatile yegane varisi 

Umurlu belediyesinden: 
Umu hı belediyesi bududu 

dahilindeki üç mezarlıkta yapıl-
mar:ı takarrur eden · imarat 
için içeriı;inde bulunan hudayı
nabit nğaçlar köklenerek ar
tırma suret le 7/12/939 perşeo
be g l nü saat 15 te ihalei ka
tiyesi icra kılınacaktır. 

İsteklilerin şut::ıameyi gör
ınek ve pey s .. rmek i.izre bele
diye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

23 30 3 (109) 

lııu Hafizeye kald•ğı l<öyünden 
getirilen tasdikli ilmühaberle 
tescili istenilmektedir' 

Tescili istenilen kaydı olma
dığından senetsiz tesarrufata 
kiyasen gazele ile ilan tarihin
den itibaren 11 gün sonra ın -
halline keşif yapmak üzere me
mur gönderilecektir. 

Sözü geçen yere millkiyet 
\ddiasmda bulunanlar varsa el
lerindeld belgelerile birlikte 
yerinde bulunacak memua veyA
hut ta 1390 fiş numarasHe da
ireye mürllcaatları ilan olunur. 

(127) 

1 

C. H. P. • 
ası evı 

r 

Temiz işçilik, düzgün baskz, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba
amzza baş vurmalıdır/ar .. 

• 


