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Hariciye Vekilim· zi Malatya şehi meclisi 
1 

lstanbula getiren Sovyet harp gemileri Elektrik şirketi hisselerinin belediye 
fstanbuldan hareket ettiler tarafından satın alınmasına karar verdi 

lıtanbul, 24 - Hariciye Ve
kilimizi Ruıyadan lstanbula ge · 
tiren Sovyet harp gemisiyle re· 
fakat gemisi 6ç gün sularımızda 
kaldıktan ıonra 23/10/939 günü 
aat 13 de lstanbulu terketmiş· 

başta süvarileri olduğu halde 
İ!tanbulda bulundukları gür.ler
de şereflerine tertip edilen muh 
telif ziyafetlerde büyük komşu 

Malatya 24 - Malatya şehir 
meclisi yaptığı fevkalade bir 
topl.ıntıda belediyenin, elektrik 1 

şirketinin elinde bulunan hisse· 
lerinin satın alınma ına karar ' 
vermiştir. 

Hisseler istikraz suretile mü· 
bayaa edilecek ve bu suretle 

Malatya elektrik tesisatı tama
mile belediyenin eline geçmiş 
olacaktır. a.a. 

lerdir. \ 
Hariciye Vekilimizi gemile· 

rinde misafir etmekle biiyük bir 
memnuniyet hissettiklerini be
yan eden Sovyet bahriyelileri 

bahriyelilerinin Türk meslekdaş 
lariyle tanıımalarına ve Türk -
Sovyet dostluğunun samimiyet 
ve kuvvetini ve iki memleketin 
bu dostluktan duydukları sar
sılmaz bağlılığı ibraza vesile 

Ye i Bulgar kah.nesi 
teşkil etmiştir. 

• 
lngiliz hava kuvvetleri 

Tekrar Köse İvanofun reisliğinde 
teşekkül etti 

Şimal denizinde Alman denizaltı 
gemilerine hücum ettiler 

londra, 24 - lagiliz istihba
rat nezaretinin tebliği: 

Şimal ve Atlas denizlerinde 
olmak üzere Alman tabtelba-

Her iki taarruz muvaffakıyetle 

neticelenmiş ve tahtelbahirlerin 

daldığı yerlerde araştırma ya· 1 
oan pilotlar denizaltlarının izine j 

birlerine İngiliz tayyareleri ta- tesadüf edememişlerdir. I 
rafıntlan iki taarruz yapılmıştır. a. a. 1 

• --=- - 1 

Garp cephesinde harp 
1 

faaliyeti hararetleniyor 1 

-Sar ve Mozel rnıntakasında büyük kanlı 
muharebelere intizar edilmektedir l 
Paris, 24 - Havas ajansının 

yarı resmi tebliği : 

Sof ya 24 - Bulgar kralı ye· 
ni kubinenin teşkiline B. Köse
ivanofu memur etmiştir. 

Sofya, 24 - Roytcr ajansın
dan: 

Bulgar kralı Balk.anları ala
kadar e<len mühim meselelerin 
mevzubahs olduğu bu sırada 

biltün :partilerin kabinede yer 
almalarını arzu etmiştir. 

Yeni kabinen\n listesi bugün 
kraala takdim edilece1itir. 

Sofya, 24 - Başvekil Köse 
lvanof dün akşam yeni kabineyi 
kurmuştur. 

Başvekil bugün yeni kabine 
erkitile kralın huzurunda yemin 
edecektir. Kabine 28 teşrinevel· 

Erden hükômeti 

Almanyayı düşman 

ilan etti 

Amman 24 - Bugün çıkan 
gazete Erden hükfımetinin bir 
beyannamesini neşretmekted:r. 

Bu beyannamede Almanya 
düşman memleketi olarak ilan 

20 eylulden beri cephenin he
yeti umumiyesinde teessüs eden 
sükunetin artık devam etmiye
ceği anlaşılmaktadır. 

Devriye faaliyeti arttığı gibi 
artık Normen Silende bir kaç 
rece müsademesile beraber tü· 
fenk ve mitralyöz ateşile doğ
rudan doğruya temasa geçil
miştir. 

sızlar Almanlardan yeniden esir 
almışlardır. Esirler sureti umu
miyede ihtiyatlı olmakla bera· 
ber soğukdan ve fena gıdadan 
şikayetçidirler. Alman askerleri
ne günde bir doefa öğle zamanı 
sıcak yemek verilmektedir. 

Bu yemek bir kaç et parça
sile sebze ve makarnadan iba
ret çorbadır. 

1 

edilmektedir',_,,.._ a.a. 

ı BirAlman 
Bu temas bilhassa cephenin 

Sar ile Mozel arasındaki Garp 
kısmı üzerinde şiddetlidir. Fran· 

Alman 

Tahtebahirleri faaliyet
lerini artırdılar 

Londra 24 - İagili~ istibba
neıareti tarafından: 

Alman tahtelbabirlerinin fa

aliyetlerini ııklaıtırmaları üzeri
ne İngiliz ticaret gemilerine 

yeniden bazı zayiat kaydedil

mekle beraber İngiliz za yiahnın 
917 denizaltı harbinin en şid-

detli zamaoıodakinden adet iti· 
barile yüzde 10 ve tonilato iti
buj)e yüzde 21 olduğu bildiril
rn kt dİr. ı 

--

Akşam ise bir parça ekmek, 
margarin ve sucuktan ibaret 
soğuk yemektir. Askerlere kah· 
ve değil çay verilmektedir. 

a. a. 

Fransız 

Parlamentosu fevkalade 
içtimaa davet ediliyor 

-·~ 

Paris, 24 - Fransız parla
mentosu teşrinisaninin ortasın· 
dan sonra fevkalade içtimaa 
davet edilect ktir. Başvekil Da
ladiye 940 bütçesinin te,rinisani 
ortalanoa doğr~u finans erıcü
menine verileceğini söylemiştir. 

~~· 

Polonya altı~ları 
Par is, 24 - Y ctıniş tonluk 

Polonya al . ını PJrise gelmiştir. 
Bu altın, Romanya, Türkiye ve 
Suriye yoliyle uz.un bir seyahnt 
yapmııtır. 

ı Karakol gemisi 
Mayne çarparak battı 
Londra, 24 - SD. 701 nu

maralı Alman karakol gemisinin 
Sarvey ile Moley arasında bir 
mayne çarparak battığı anla-
şılmıştır. Deniz, sahil~ 29 ceset 
atmiştır. Bir Danimarka gemisi 
rast geldiği 21 kişiyi kurtarmış
tır. Bunlardan birisi ölmüştür. 

•"*(. 

Almanlar 
lsveçlilerin İngiliz ve 
Fransız vapurlarile seya
hat etmek istemiyorlar 

lstokholm 24 - Almanyanın 
İstokboltıı sefiri İsveÇ liariciye 
nezareti nezdinde, İsveç vatan· 
daşlarının Alman hücumlarına 
maruz kalacak İngiliz ve Fran
sız vapurlrile seyahat etmeme-
leri hakkmd teşebbüste bu-
lunmuşhır. a .n. 

de Sobraoyanın huzuruna çıka· 
caktır. 

Değiştirilen naztrlar, Ticaret, 
Şimendifer, Nafia ve Adliye na
zırları olduğundan yeni kabine 
büyük bir değiıiklik arzetme-
meldedir. a. a. 

Londra, 24 - Royter ajansı 
SofyaC:lan bildiriyor : 

Yeni hükUmet anlaşmazlık 
bitaraflığını muhafaza edecek 
ve ayni zamanda ademi tecavüz 
siyasetine devam edecektir. 

Başvekilin dört gün müddetle 
eski siyasi partiler erkanile te
maslarda bulunup yine partiler 
harici bir hükümet kurması bu~ 
rada hayretle karşılanmışhr. 

Amrikada 

Bitaraflık kanununun 
tadili kabul edilecek 

Vaşington 24 - Siyasi mab
fellerde, bitaraflık kan:ınu hak· 
kında yapılan müzakerelerin 
bu hafta sona ereceği ve Pit
man projesinin kabulü hakkın
da büyük ve ekseriyet temin 
edildiği söylenmektedir. 

a.a. 

Ha tayda 
Nüfus tahriri yapılıyor 

Hatay, 24 - Bütün Hatayda 
nüfus tahririne başlanmıştır. 
Tahrir işlerine 25 gün devam 
edilecek ve bu suretle bütün 
Hatay balkı nüfusa kaydedilmiş 
bulunacaktır. 

Mebus seçimine başlangıç ol· 
mak üzere perşembe günü ikinci 
müntehip seçimi yapılacaktır. 

Çi e Halkevinde 
bir nikah töreni 
Çine (Hususi) - Piyade ge· 

dikli başçavuşu B. Yusuf Yur
dumakan ile bayan Süreyyanın 
llu hafta nikahları kalabalık 

bir davetli huzurunda halkevi 
11alonuoda icra edilmiş ve bu 
merasime ait muhtelif fotoğraf
lar aldırmışlardr. 

Genç cvlileı c saadetler dileriz. 
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Parti 
Ocak kongreleri 
Merkez kazaya bağlı O ı1ae• 

miri ocall< kongresi Clün akşam 
yapılmış ve ocak idare beyetıne 
Rasim Akköylü, Ali Demir ve 
Ömer Tufan seçilmişlerdir. 

Bunlardan Ali Demir ocak 
reisi olı.nıııtur. 

Vıalimiz 
---t--

Belediyede şehir işlerile 
meşgul oldular ---

V •limiz sayın Sabri ç,tak diln 
belediye öairesini teşrif buyur• 
muşlar, Cumhuriyet bayramı kut· 
lama işleri üzeri o de bir müddet 
meşgul olmuşlardır. 

Bundan sonra valimiz, B. Etem 
Mendresle beraber yapılmakta 
olan Parti binasını, imar plinı-
na göre şehir lokanta ve gazi
no yerini ve şehrin bazı meydan 
ve caddelerini gözden geçirmiı· 
lerdir. 

Barti müfettişimiz 

B. Riza Levend şehri
mize geldi -·-

Parti müfettişimiz D. Riza 
Levend dün Aydına gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre B. 
Riza Levend yarından itibaren 
paı ti teşkilatımızın teftişine 

başhyacaktır. 
~ 

Dikili f elaketze
ôeleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

• 
Lira K. 

612 81 Evvelki yekfın ' 
1 10 Gazi paşa okulu S. 5. 

talebeleri 
5 00 İsmail Çakıcı ·un tüccarı 

618 91 Yekün 
~ 

Amerikanın altın 
mevcudu 

V aşinbton 24 - Amerikanın 

bugünkü altın istokunun dünya 
altın mevcudunun ilçte ikisi ol· 
mak üzere 17 tirilyon dolardır. 

a.a. 

Litvanya ordusu 

Vilnayı işgal emrini aldı 
Kavnas, 24 - Litvanya or

dusuna Vilna şehrinin i~gali e· 
mir verilmiştir. 

Şehrin yarın işgal edilmesi 
muhtemeldir. 



Köycülük konuşmaları : 

Ceza kanunumuzun 
Çocuk düşürme ve düşürtme suçlarına 

kesdiği ceza nedir ? 
- 2-... 

5 - Eğer kadın on dört ya• 
şından küçükse vt:ya her ne 
ıuretle olursa olsun irade ve 1 

ihtiyar kabiliyetinden mabrum~a 
ve bu kadının rizası tehdit, 
şiddet, telkinle veya aldatılarak 
alınmışsa, buna göre cezalar 
on iki yıldan yirmi yıla kadar 
değişen cezalari müstelzemdir. 

6 - Kadının isteğiyle de ol
sa, bunun üzerinde bazı işler 
yaparak bunun çocuk yapma 
kabiliyetini ortadan kaldıranlar 
ve buna razı olan kimselere 
(altı aydan iki yıla) kadar ce
zalandu ılır. Ve ( 100 liradan 
500 liraya kadar da ayrıca ce
za eklenir. 

7 - Çocuk yapmağa engel 
olacak fiil ve harekerlerio işlen
mesini teşvik eden veya bunla
rın yapılmasını kolaylaştırmak 
için propaganda yapanlara (bir 
yıla kadar hapiı veya bib lira-
ya kadar ağır para cezası yük· ı 
letilir. 

Yukarda yazılı suçları iıliyen 
veya işlemesine yardım eden· 
ler doktor ebe g-ibi kimselerse 
cezala kanunda yazıldığı şekil
de artırılır. 

Yukardaki izahat okunursa 
görülür ki, devletimiz, çocuk 
düıOrme suçunu en ağır suçla
dan saymış ve dcığruca devlete 
kartı işlenmiş bir ıuç olarak 
kabul ederek pek şiddetle ce
zalandırma yoluna girmiştir. 

iyice dikkat edilirse açıkca 
görülür ki, çocuk bizden ziyade 

devletindir. Zira, vergi veren, 
asker olan, çalışan, iş yapan 
hep odur. Buntarsız devlet ol
mıyacağına ve kurulmıyacağına 
göre, kanunumuzun bu kadar 
şiddetli cezalarla bu suçu işli· 
yenleri cezalandırmasını biz az 
bile bulmaktayız. 

Nüfusumuz, son yazıma göre 
17.000.000 kadardır. Göçmenler 
Hatayın ana yurda katılması, 

o günden bu güne kadar doğan 
lar ve gizli nüfuslarla beraber 
18 veya 19 milyona varmıf ol
duğumuza katiyetle inanmakta
yız. Bu böyle de olsa, 18 • 20 
milyon koca Anadolu için azdır 
Yepyeni bir devirdeyiz. Fabri-
kalaşıyoruz Fabrikalarımız mil
yonlarca amele ister. Maden o
caklarımız, de~iryollarımız, zi· 
raat işletmelerimiz ve nihayet 
hepsinin üstiin de ord1.1muz için 
20 milyonu bugünün dünya öl
çüsünde az ve pek az bulanlar· 
danız. 

Dikkat edersek, Fransa .. Al· 
manya, İngiltere, Japonya ve 
nihayet Amerika devletlerinin 
bu günkü 40 - 100 milyon ara
sıoda dolaşan ve değişen nüfus 
ları 40-50 yıl içinde bu rakama 
yükselmiştir. Bunların 40-50 yıl 
önceki nüfusları 18 · 20 milyon 
arasındaydı. 
Şu halde cumhuriyetten beri 

15 - 16 yıl geçti. Bir bu kadar 
müddet içinde de bizim nüfu
sumuzun 40-50 milyona yaklaş· 
ması lazımdır. 

- Sonu var -

Gedikli Eı·başlar için 
yeni barem yapılıyor 

Hazırlanan kanun projesinde erbaşları 
terfih edecek bir çok hükümler var 

Kara, deniz, hava, jandarma, gümrük ve orman muhafaza teş· 
killerinde müstahdem gedikli erbaşların başka başka ve muhtelif 
esaalar dahilinde tesbit edilmiş olan maaşlarının birleştirilmesine 
ve umum gediklilere şamil bir barem kanunu tanzim edilerek ma· 
aş, harcirab, hizmet, terfi esaslarının tesbit edilmesine ve aile 
zammı, tayin zammı gibi munzam tahsisat usullerinin kaldırılma- · 
sına dair bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Bu projeye gör~, bilumum ge- iyi olup da terhis edilenlere üç 
dikli erbaşların maaş asıUarı ile yüz Jira mükafat verilecektir. 
tutarları şu cetvelde gösteril- Elli yaşını ikmal ederek teka- 1 

miştir : ilde sevkolunacaklara 750 lira 
Aslı Tutarı mükafat verilecektir. Gedikli 

Gedikli çavuş 10 40 erbaşların muhtelif rütbelerde 
" ön çavuş 15 50 hizmette bulunabilecekleri yaş 

,, başçavuş 20 60 hadleri gedikli çavuş 40, gedik-
Baş gedikli 25 75 li önçavuş 43, başçavuş 45, baş- 1 

Terfi için asgari müddetler gedikli 50 olarak tesbit edile-
her rütbede üçer sene olacak- cektir. - Layibanın muvakkat bir 
tar. Asgari müddeti iki mislinin maddesine göre: 
geçildiği halde kadronun müsa· Bilumum gedikli erbaşların 
adesizliği hasebiyle terfi edemi· bu kanunun neşrinden evvel 
yenlere her rütbede bir defaya almakta oldukları maaş ve tab-
mabsus olmak üzere mafevk rüt- sisat miktarı bu kanunla tesbit 
be maaşı verilecektir. Gedikli edılen miktardan fazla ise mük-
erbaşların teahhüt edecekleri tesep hak olmak üzere almak-
hizmet müddetleri her sınıf için ta oldukları maaşı almakta de-
meslekte gediklilere baş olduk- vam edeceklerdir. 
tan sonra her sene olacaktır. Proje kanuniyet kesbederse 
Gedikli Erbaş olarak on . beş hükümleri 1 haziran 939 dan 
sone hizmetten sonra sicilleri ' itibaren mer~i olacaktır. 

[ RADYO l 
ÇARŞAMBA 25/10/939 

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. (Pl.) 
13.30-14.00 Müzik (Küçük or· 

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
1 - J. Strauss · Mavi Tuna 

valsı 
2 - Brusselınans • Felemenk 

raksı 
3 - J. Brabms - Macar dansı 
4 - Grieg - Pergünt suiti 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği 
İngiltere radyo idaresinin ta

lebi üzerine logiltereye ithaf 
edilmiş olan bu program mezkur 
idarece ıö ·transmisyon suretile 
naklen neşredilecektir. 

19.00 Türk müziği ( Karışık 
program) 

19.25 Konuşma ( Ormanları 
mızı tanıyalım ve koruyalım) 

19.40 Türk müziği (Faııl he
yeti) 

20.20 T emıil 
20 50 Konuşma (Haftalık pos

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef Ihsan Künçer 
1 - R. Cbapi • A Bunch of 

Roses ( Marche Espagnole) 
2 - P. 'A. Steck - Flirtation 

(Valse-lotermezzo) 
3 - G. Cbarpentier · Ballet 

du Plaisir 
4 - J. Ed. Barat • Kornet 

için fantazi 
5 - P. Tschaikowsky - Gros 

se fantaisie Eugen Onegin 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik (Cazband • Pi) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Umurlu köyünün kuru dere 
mevkiiode doğusu Ali oğlu ve 
kadı oğlu Mustafa batısı sahibi 
senet Halil İbrahim veresesine 
intikal eden tarla ile Çalık kızı 
Habibe kuzeyi Calık kızı Ha· 
hibe ve Rumelili Mehmet vere
şeıi güneyi sahibi senet sırım 
oğlu Halil İbrahim veresesine 
intikal tapulu kısım ve yol ile 
çevrili 1 hektar miktarındaki 
tarla sırım oğlu Halil lbrahimin 
30 yıl evvel Abdullah oğlu ço· 
lak Durmuş ve kardeşi Ali ho
cadan haricen satın alma sure
tile uhdesinde iken 338 ymnda 
ölümile veresesine intikal ettiği 
Umurlu belediyesinden tasdikli 
ilmühaber münderecatından an
laşılmıştır. 

Senetsiz tasarrufat ahkamına 
tevfikan gazete ile ilan tarihin
deb itibaren 11 gün sonra 
3/11 /939 cuma günü ciheti ta-
sarrufunu tahkik ve tetkiki için 
memur gönderilecektir. Bu yer 
de bir hakkı mülkiyet iddiasın
da olanlar var ise o gün yerin · 
de bulunacak olan memura ve
yahut 1394 fiş sayısile tapu 
idaresine miiracaatları bildiri-
lir. (59) 

Aydın icra dairesi sa
tış memur Juğundan : 

Satış ilt!nı 
939/468 

Germencikten Halil oğlu ara• 
baci lsmail Ôden ve Hatıpoğlu 
Raşit ve anası Esma ve Raşit 
kardeıi Huriye. 

Gayri menkulün hudut ve 
evsafı : Tapunun teşrinisani 938 
tarih ve 1010 yevmiye numara
sında kayıtlı ve Germenciğin 
Kiremit Alanı mevkiinde şarkan 
Mehmet zevceıi bahçesi, kuzeyi 
Yusuf, batısı Hahp Halil vere
aeleri bahçesi güneyi mezarlık 
ile çevrili 3676 metre murabbaı 
incir bahçesi. 

Muhammen kıymeti: 400 li
radır. 

Birinci artırma : 27/11/939 
pazartesi günü saat 14 de 

ikinci artırma: 12/12/939 salı 
günü saat 14 de 

Satış : icra dairesinde ve pe
şin para ile yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 27110/939 
tarihinden itibaren 939/468 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı '>lanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/468 
doıy a numarasiyle memuriyeti· 
mize milracaat etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve m~srafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış~ ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 

. 
IAYl ı 6'f 

Nazilli Pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf uıuliyle ek
siltmeye konulan iş Aydın vill
yeti Nazilli kazasında pamuk 
üretme çiftiiği içinde bir han· 
gar ve bir depo inıaatı 16529 
lira 13 kuruş keıif bedellidir. 

2 - Bu işe ait ıartname ve 
evrak şunlardır : 

a ) Kapalı zarf usuliyle ek
siltme şartnamesi: 

b ) Mukavele projeıi. 

c ) Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi. 

d ) Fenni şartname. 

e ) Keşif metraj cetvelleri: 

f ) Resimler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın 

Nafıa müdürlüğünde ve Nazilli 

1
. pamuk üretme çiftliği müdürlil-

' 

ğünde görebilirler. . 

3 - Eksiltme 10/ 11/939 cu· 
j ma günü saat 15,30 da Nazilli 

1 pamuk üretme çiftliği binası 

içinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf u• 

·suliyle yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 1239 lira 68 ku
ruşluk muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın viliyetinden bu 

1 
it için ahnmıt yapı müteahhit· 
liği vesikası göstermesi yaptığı 
en büyük itin bedeli tek bina 

1 olarak 8000 liradan aıağı ol! maması lazımdır. 
I 6 - Teklif mektupları yuka-

rıda üçüncü maddede yazılı sa· 

attan bir saat evveline kadar 

Nazilli pamuk üretme çiftliği 

~ binası içinde toplanan eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz 

ı 

mukabilinde verecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların ni-

hayet üçüncü maddede yazılı 
saata kadar gelmiş olması ve 

dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olması lazımdır. Poı· 

tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

25, 10, 25, 5 (17) 
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5-Tayın edilen zamanda gayri 1 : Yıllığı her yer için 6 lira. l 

Altı aylıtı 3 liradır. . 
menkul üç defa bağrıldıktan son- • 3 aylığı 150 kuruttur. 1 

itibar olunurlar. 

ra en çok artırana ihale edilir. idare yeri: Aydında C. H. ! 
Ancak artırma bedeli mubam· i P. Baaımevi. : . 
men kıymetin yüzde yetmiş ıazeteye ait yazalar için ! 

l. •azı itleri müdürlütüne, illa· i 
beşini bulmaz veya satış istiye· : lar için idare müdürlütüae ! 
nin alacağına ruchani olan· di- : 'tlÜra<"ut edilmelidir. f 
ğer alacaklılar bulunup da be- • .......... .. ···· .................... .... ....... . 
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdn baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 

imtiyaz eahlbl ve Umumi Ne9rlyat 

Mndürü : Etem MendrH 
BHıldıiı yer 
\ H P ReeıMe .. t 

etmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkanlıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için o;. 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 

alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 

- 1 

satış 2280 sayılı kanuna tabı 
ayrıca hükoie hacet kalmakıızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahıil 
olunur. Madde (133) olur. ı 

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

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendi~inden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimıe arı 

Bu bahçenin yukarıda 
gösterilen 27/l1/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu oda

. sında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi daireıinde 

' satılacağı ildn olunur. (58) 


