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Hariciye Vekilimizin 
Moskova ziyareti 

- - r . 

Polonyanın Alman denizaltı gemileri 
Türkiye Büyük 

Elçisi 
1 
Baltık denizinde seyrüsefer eden bü

tün bitaraf vapurlara saldırıyorlar 
B. Şükrü Saraçoğlu' Metroyu, Volga 

kanalını gezdiler 
1 -~ 

İstokholm, 3 - Deniz müra
kabesine memur bir Alman harp 
gemisi İsveç karasularına gire· 
rek Letonya bandıralı Eventa 
gemisini tevkif ederek Almaıi 
limaolarıoa sevketmiştir. 

Kadclak yakininde 1200 ton· 
luk bir İsveç vapuru torpillen
miş tir. Mürettebatı bir Dani
marka vapuru tarafından kur-Ve fngiliz Fransız elçilerile de konuştular 

Ankara, 3 - Tas ajansından: 
Türkiye hariciye vekili Şükrü 

Saraçoğlu, refakatinde Mosko
va büyük elçimiz Ali Haydar 
Aktay, protokol şefi muavini 
olduğu halde Metroyu, Niyafos
ki istasyonunu gezmiştir. 

bir limanını ve Volga · Moskova 
kanalı üzerinde tetkikatta bu
lunmuş ve bu muazzam eser 
karş111nda hayranlığını ızhar 
etmiştir. Akşam büyük tiyatro· 
da Karmen operasının temsilin-
de hazır bulunmuştur. a. a. 

Hariciye V ekaletimize bir 
nota verdi 1 

Ankara, 3 - Haber aldığı· j 
mıza göre Lebistanın taksimi 1 

hakkında prot~stoyu ihtiva eden 1 

nota, Lehistan büyük elçisi ta- l 
rafından fbariciye vekaletimize 
de verilmiştir. a. a. 

Hitlere 

Bir Alman tabtelbabiride İsveç 
karasularında lsveç bandıralı bir 
vapura ateş açmışsa da bir İs
veç tayyaresinin gelmesi üzeri
ne kaçmıştır. 

tarılmıştır. a. a. 
Londra, 3 - lsveç gazeteleri 

Alman tayyare ve tahtelbabir
lerinin İsveç kara sularında yap 
tıkları harekattan dolayı İsveç 
hüküaıetinin refakat sistemini 
kabule mecbur olacağını yaı

m aktadır. 
Hariciye vekili Şükrii Saraç· 

oğlu yanında Ali Haydar Ak· 
tay, Cavat Açıkalın, Zeki ve 

Ankara 3 - Havas ajansı 

Moskovan bildiriyor: 
1 I 

Alman gemileri tarafından bi 
ri fsveç ve diğeri Finlandiya 
bandıralı olmak üzere iki vapur 
daha tevkif edilmişti. 

Limanlardaki casusluğa karşı 
mücadele etmek üzere tedbir-
ler alınmıştır. a.a. Hriciye vekilimiz Şükrü Sa

raçoğlu dün İngiliz ve Fransız 
elçilerile görüşmüştür. 

Sovyetlerin Ankara büyük el
çisi Tiyentiyef ve protokol şefi 
muavini olduğu halde Kimki ne-

------~~---~~~=-~·~~~~~~--------

Bir suikast şebe kesi 
i meyda~ıkarıldı l 

Londra 3 - Deyli ekispresin 1 
Alman - Rus anlaşması 

ALMANYA 
Amerika hükumetine bir nota verdi 
Notada Amerikan vapurlarının İngiliz ve Fransız 

harp gemilerinin himayelerinde seyrüsefer 
etmelerinden şikayet ediliyor 

Vaşington, 3 - Almanya, 
Amerika gemilerinin Fransız ve 
lngiliz sularındaki hareketlerine 
karfı Amerika hükümetine bir 
nota göndermiştir. 

Bu notada şöyle denilmekte
dir. 

Bitaraf olmıyan ticaret gemi
leri de bu sularda seyrisefer 
etmekte ve harp hukukunun 
bit.raflara bahşetmekte olduğu 
haklardan istifadeye kalktıkları 
ve fazla olarak Alman gemile · 
rine karşı taarruza geçmek gi · 
bi bitaraf sıfatlarile kabili telif 
olmıyacak vaziyetlerde bulun
maktadırlar. 

Kazım Orbayın 

Riyasetindeki heyetimiz 
Londraya vasıl oldu 

Londra 3 - Orgeneral Ki· 
zım Orbayın riyasetindeki Türk 

heyeti saat 12,45 de Vaterlo 
istasyonuna gelmiştir. Heyet 

istasyonda Geliboluda İngiliz 
kıtaatına kumanda eden Feld
mareşal Lord Brov tarafından 
karıılanmışhr. a.a. 

Amerika Avam 
Kamarası 

Mali kanun projasini 
kabul etti 

Londra, 3 - Avam Kama
rası uzun müzakerelerden sonra 
mali kanun proj~sini kabul et-
mittir. a. a. 

Amerika mücebhezleri kendi 

lehlerine olarak aşağıdaki ya
zılı olduğu üzere harket etme· 
lidirler. 

Gemiler seyahat esnasında 

' sefer tarifeleı ini değiştirmemeli. 
z;kzak sefer yapılmamalı. 
Fener ve ışıklarını söndilrme· 

meli. 
Harp halinde bulunan kuvvet 

ler dahilinde seyahat etmeme
lidirler. 

Amerika hükümeti bu notayı 
bahriye encümenine havale et
miş ve keyfiyeti mücehhezlere 
ve liman idarelerine bildirmiştir. 

İngiltere .. 

Çindeki ganbotlarına 
başka vazife veriyor 

___... .•. 
Londra, 3 - Amirallık dai· 

resi, Y angçe nehrinde karakol 

vazifesini görmekte olan gan
botları alarak başka bir yere 

göndermiıtir. a.a. 

Garp cephesinde 

Fransızlar Alman mevzii 
hücumlarını püskürttüler 

Garp cephesinde: 
Dün akıamki Fransız tebliği: 
Düımanın Sarnovinin cenu

bunda ve Sarın doğu bölkesin
deki mevzii hücumları püskür· 
tülmüştür. Sarın doğusunda 
düşmsn topçusu hattımız gerisi-
ne ate§ açmış. a.a. 

Kopenhag muhabirinin itimada • 
şayan bir menbada~ öğrendiği- ı Baltık devletlerınde heycan uyandırdı 
ne göre: ı 

Himer Hitlere karşı tertip Paris: 3 - Baltık memleket- Gerek Parise ve gerek bita· 
edilmiş bir komplo meydana lerinden alınan haberlere göre, raf bükümetlere gelen babe lere 
çıkarılmıştır. Suikast Hitlerin Alman Rus anlaşmasınm Bal- göre; Almanya İtalyanın tavas· 
geçen hafta Polonya cephesine tık devletlerinde uyandı rdığı 1 sulta bulunması şayanı arzu ol-
yaptığı teftiş esnasında yapıla- '. beycan mütemadiyen artmakta-
caktı. Hitlerin muhafızı siyah duğunu kont Ciyaooya bildir· 

dır. 
gömleklilerden bir çok kişi iti· Hatta Sovyetlerin Liboyu eli-
ham edilmektedir. ne geçirmek istediği ve Alman-

Bu hareket Hıtleri yeni bir 1 yanın buna karşı duracağı söy
muhafız kıtası intihabına ıevet· 1 

lenmektedir. 
miştir. 

Sovyet birliği 
• 

Kont Ciyanonun 
-38ıe--

............ . Berlin ziyareti Roma ma-
1 

Garp hndutlarına yenı kıta- hafilini ehemmiyetle meş-
lar mühim ~ik!.arda ~arp gul ediyor 
malzemesı gonderıyor Roma, 3 - Havas ajansı bil-
Şark cephesinde: diriyor : 
Havas ajansı Moskovadan bil- İtalya hariciye nazırı kont 

diriyor. Ciyanonun Berlini ziyareti bil-
Sovyet birliği garp hududuna 

1 
hassa Ro~a mahafilioi ~eş~ul 

yeni kıtalarla mühim miktarda e.tmektedır. ~omada bakım ın-
h 1 • .. d tıba şudur kı : arp ma zemesı gon er-

kt d·1 Cu t · .. il Almanya, Alman ordusunun 
me e 1 er. mar esı gun . 1. l d b 1 k 

1
. "ki" 210 k h J ışga ı a tın a u unan topra • 

gazo ın Y~ ~ p amyon .. a- larda rejimini tayin ve garpte 
reket etmıştır. azar günu de bir sulh taarruzuna teveısül et• 
Moskovadan garp istikametine meden evel İtalyan zimamdar-

k l eme -k1·· b" k as er ve ma z yu u ırço larının samimi kanaat ve fikir-
kamyon hareket etmiştir. lerini ögrenmek istemiştir. 

--~-

İngiliz tayyareleri 
Yeniden Berlin ve Potes
dam üstünde muvaff aki-

yetli uçuşlar yaptılar 
Londra 3 - İngiliz istihba· 

rat nezareti bildiriyor. 
İngiliz askeri tayyareleri mu

vaffakiyetli gece ve gündüz 
keşif uçuşları yapmışlardır. 

Gece uçuıları bilhassa Bertin 
ve Potesdam üzerine kadar de-
vam etmiştir. a.a. 

Londra 3 - İngiliz tayyare· 
lerinin berlin ve Potesdam üze· 
rinde yaptıkları uçuşlar esna
sında beyannameler atmış ol· 
dukları bildrilmektedir. 

a.a. 

- :s 1 ıl$ 

Letonya 
Hariciye nazırı Mosko

vaya gitti 
Moskova, 3 - Letoııya hari

ciye nazırı Monte dün saat 17 
onda Moskovaya gelmiştir. Tay
yare meydanı Letonya ve Sov
yet bayraklarile süılenmisti. Na
zır, Sovyet yüksek memurları 
tarafından karşılanmıştır. 

Moskova, 3 - Letonya ha
riciye nazırı Monte ile Sovyet 
hariciye komiseri Molotof ara
sında ilk görüşme dün akşam 
olmuştur. 

Görlişmede Stalin, Potemkin, 
Sovyetlerin Letonya elçisi ile 
Letonyamn Moskova elçisi ha
zır bulunmuştur. 
Görnıme iki 1&at sürmü~tilr. 

miştir. 

Berline gitmeğe bizzat Mu· 

solini davet edilmiştir. Fakat 
Musolini Ciyanoyu göndermiıtir. 

B. Daladiye 

Holanda başvekilini ve 
Çekoslovakya elçisini 

kabul etti 
Paris, 3 - Başvekil Daladye 

Holanda başvekil iyle Çekoslo· 
vakyanm Paris orta elçisini ka- • 
bul etmiştir. a . a . 

Amerika hükumeti 
Amerika toprakları üze

rinde muharip devlet 
tayyarelerinin uçma

sını yasak etti 
Vaşington, 3- Amerika kon· 

feransı, Amerika toprakları Ü· 

zerinde muharip devletler tay
yarelerinin uçmasını meneden 
kanunu kabul etmiştir. 

-·~-

Fransız kabinesi bu 
sabah toplanıyor 

Paris 3 - Fransız kabinesi 
reisicumhur Löbronun riyasetin
de yarın sabah toplanacaktır. 

_...+-004.••·-

Almanyada vesi
ka usulü 

Bürüksel, 3 - Almanyada i· 
aşe vesikası hakkrndaki yeni 
hükümler dünden itibaren mer· 
iyet'- iirmiıtir. Bundan sonra 
lokantalarda yemek, kart gös
terenlere verilecektir. Listeler 
yeni tahdidata tabi tutulacak· 
tır. a.a. 
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Köycülük konuşmaları : 
~ ,.,..,.,,. 

Köylü ve arzuhalcılar 
Köylünün istismar edilişi 

Buna ait inzibati ve cezai hükümlerin olmaması 
karşısındaki durum 

-2-
İstidalarm yazılması için de 

köylü elli altmış kuruı vermiş
tır. Neticede, bu istidaları mer· 
cii kanunisine verdiği za· 
man, istida reddedilince, bu 
sefer yeniden selahiyetli mercie 
yeni istidalar yazılmakta ise de, 
ilk istidalar üzerindeki pullar 
yabana gitmekte ve bu şekilde 
köylü zarara uğramaktadır. 

Bundan baıka, bu maddi za· 
rardan başka, hukuki bir çok 
hatalar da yapılmaktadır. 

Ahmedin maksadı yalnız, Ha
san hakkında madde tayini hak· 
kında da'fa açmaktır. Arzubalcı, 
davacı yazılmasını arzu etmedi
ği halde, i!Jtida münderecatını 

arzuıuna göre değiştirmekte, 

suçun itlenişini tasvir ederken : 
(Kahvede oturmaktayken ıa · 
bidlerin toplu olduğu kahve 
içinde, Hasan eline aldığı ta
banca ve bıçakla üzerime hü
cum etmiş ve banR .... .. ile ...... 
birlikte ...... nın ineklerini çal
dığımı) ıöylemek suretiyle mad
de tayini suretiyle hakaret et
miştir diyerek ilaveler yapmak · 
tadır. 

Muhakemeye· baılanmca oku· 
nan bu arzuhal, ortaya acı bir 
çok hakikatler çıkarmakta, da
vacı, istidacıya böyle bir ıey 
yazdırmadığını, istidacı iıe; 
bunları davacının söylemesiyle 
yazdığını iddia etmekte ve bin
neticc bir ıilrQ tahkikatla ana 
hadise mahiyetini değiştirmekte 
dava uzamakta, davacı ve ıuçlu 
beyhude yere mahkemeye gelip 
gitmekte ... 

Hele bazan, köylülerle yaptı
ğımız konuşmalarda anlatıldığı· 
na göre, böyle bazan bir arzu
halcmın on beı yirmi kuruı al
mak için masum vatandaşları 
mahkemelere kadar sürüklemek· 
te oldukları, neticede filkakika 

· kendilerine arztıhalcının da ar
zu balı meal ve mündrecatmı 
kendiliklerinden veya davacıyla 
birleşerek ana suçun vasıflarını 
çoğaltarak, basit bir yaralama 
hadisesine ( öldürmeğe teşebbüı, 
silahla tehdit, yol kesme ) iİbi 
şekiller verdikleri ve neticeyi 
tahkikat ve muhakemede işin 

mahiyetinin anlaşıldığı fakat, 
ne davacmıa ve ne de arzuhal
cımn kabahati üzerine almadık
ları ve binnetice ortada, uzun 
boylu mahkemelerde süründürü· 
len masum vatandaşların berat
la neticelenın ve fakat kendisi 
için ihtisadi bir yıkım teşkil 
eden acı halinden başka bir 
şey olmamaktad1r. 

- Bu misalleri ilinihye ar
tırmak mümkündür. Makıat; 
bunun için esaslı tedbirler alın
masına dayanır. 

- Kanunlarımızı tetkik e· 
delim. 

Ceza ka~unu, avukatlar ka
nun arzuhalcılara temas eden 
en iptidai bir hükmü muhtevi 

değildir. Bugün arzuhalcıhk da 
nihayet, bir meslek halini al-
mıştır. Sünnetçiler, diş tabible
ri ..... gibi meslek saliklerioin 
kendilerine bas nizamnameleri 
veya talimatnameleri, bunlaran 
vazifelerinden doğan suiistimal
leri içio müeyyedeler taıımak-
tadır. Fakat arzuhalcılar hak· 
kında ne ceza kanununda ve 
ne de son çıkan avukatlık ka
nununda, ne inzibati ve ne de 
cezat bir müeyyede mevc•t de· 
ğildir. Bunlar, yazdıkları bir 
arzuhalla masum bir vatandaı• 
bilerek veya bilmiyerek mahke· 
meye sürükler ve bu vatandat 
arzuhalcının bu batasiyle suçlu 
sandalyasına oturur ve cemiyet 
içinde suçlu sandalyasını masum 
olarak oturduğunu alacağı be
rat kararıyla eski mevkiini ka
zanabilecek midir? 

Cemiyet, biç de bu şekilde 
bir büküm vermiyor. Esasen za 
mania hadisenin sıcaklığı, taze
liği tavsıyor, alika kesiliyor, 
neticede bu masum yurtdaş be
n et etse de, ilkin bunun suçla 
olduğunu bilenler bu neticeden 
haberdar olmadıkları için, onun 
yine ilk intibalarını taşıyarak 
onu yine suçlu olarak tanımak
ta devam ediyorlar. 

Avukat, dava vekili, sui isti
mallerinin hesabını, inzibati ce· 
za alacağı hakim ve amme na
mına da mahkemeden alacağı 
ceza bükmUyle vermektedir. Ka
zadaki bikim, her zaman onun 
ıui istimallerioi önleyebilmekte· 
dir. Zira, onu her zaman vila
yetlerde barolar, kazalarda da
va vekillerini bikimler teftiı 
ve mürakabe etmekte Ye gör
dilkleri yolsuzluklar halinde on-
ları, hem inzibati ve hem de 
mabkameye vererek cezai mü
eyyedelerle cezalaodırmaktalar. 

Arzuhalcılar ise, her türln 
kayıtlarından ezide, kollarını 
sallıya sallıya ve batta, kızdığı 
adamlara suç isnat ederek; (ken 
disioe her hangi bir huıuı için 
gelen bir şahsı avhyarak ve o
nun ağzından dilediği şekilde 
bir istida yazarak) kazada te-
fabilr etmekte ve bu şekilde 
namuslu memurları bile zan al
tında bıraktığı halde bunlarla 
hiç kimıe alakadar olamamak
tad1r. Çünkü kanunlarda bunlar 
için bir büküm yoktur. 

Hulasa: Kanaatimizce, arzu
halcıların bazılannın ağır ıekil
lerde tezahür eden suiiıtimalle
rini önlemek için: 

1 - Cua kannnumuza bir 
madde eklenmesi, _ 

2 - Avukathk kanununa da 
eklenecek bir madde ile bunla
rın teftiş ve murakabelerinia en 
yüksek bikimce temini ve gere-
ginde bunlara inzibcti cezalar 
tertibinin temini zaruretile karşı 
karşıyayız. 

Alakadar mercilerin hakiki 
bayatın içinden sızan bu acı 
hakikatlere dayanarak ve bun
ları mahalli alakadar merciler
den sorup teyid ettikten sonra 
gerekli tedbirleri almasını di
lemekteyiz. 
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Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız talebe yetittireceiini 
ANKARA RADYOSU söz verir. Pariıin en son kabul ettiği napoliten metodlar kı· 
DALGA UZUNLUGU 1 sa bir zamanda biçki, dikiş, ıapka, çicek, boya, hasır itleri 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. • kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiy~e hay~tl.a~ıaı kur-
T. A . Q. 19,74 m. 15195 41 tarmak iıtiyenlere talebe kayd~na b_:ış~8..dıgını b~!dırır. Fazla 

Kcı. 20 Kw. 411 izahat almak istiyenler Yurt dırektorlugüne muracaat ede· 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. • bilirler. 

12.30 Program ve memleket l41 ADRES: Gazi Bul
5
va. r0ı BtKiçEkRi Dikiş Yurdu ıakak 71 

saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji (2) Pa. • Ça. 

haberleri. • ......................... .a 
12.50 Turk müziği (Pi) 

13.30 14.00 Müzik (Küçük or· 
kestra) Ş . f Necip Aıkın. 

18 00 Program. 

18,05 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Türk müziği 

Çalanlar: Vecibe, Fahire Fer
san, Refik F ersan, Cevdet Çağla 

Okuyan: 1-Semabat Özdenses 

A - Hızır ağa : Hicaz pef
revi. B - Şemsettin. Ziya : Hi-

caz şarkı - Anıhın yir ile. C -
Şevki bey : Hicaz ıarL ı - Kud-

retin kafi değil. D - Şevki Bey 
Hicaz şarkı - Kış geldi firak. 

E - Hicaz türkü - Şu köylünün 
yosma da kızı. 

2 - Necmi Riza Ahıskan 

A - Ruşen Kam : Kemençe 
taksimi. B- Zekai dede : Hüz 

zam şarkı - Ey hüsnü cemal e
leme ıt!o. C- Tatyos: Hüzzam 

ıarkı - Suyi katanede. D - Faiz 
Kapancı : Hüzzam şarkı - Bük-

lüm büklüm sırma saçıo. E -
Arif bey : Muhayyer ıarkı - Ey 

ateıi gam bağrımı yak. F -

Halk tnrküsü - Şu dağları del
meli 

3 - Melek Tokgöz 

A - Ali Rifat bey : Suzinak 

şarka - Kar etmedi zalim. B -
Arif bey : Suzinak şaı kı - Gö

zümde gitmiyor bir an hayali. 

C - Sadettin Kaynak : Bayati 

ıarkı · Karııda kara yonca. D
Unak türkü - Gitti de gdmeyi

verdi. ( Milşterek ) 

19.25 Konuşma ( dı, politika 
hadiseleri) 

19.40 Türk müziği. (fasıl he
yeii) 

20.20 Temsil 

20.50 Konuşma (haftahk boı
ta kutusu) 

21.10 Müzik (Riyaseti cumhur 
bandosu ) Şef İhsan Tünçer. 

22 00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat 

22.30 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

lmtlya:ıı: .. htbl ve Umumi Ne9rlyat J 

lılUdDrU ı Etem Mentlreı 
Buılchjı yer 
C H P Rae•M•vt 

Gayri menkulün açık 
artırma ilanı 

Çine icra Memurlu
ğundan: 

Dosya numarası : 939/65 
Açık arhrma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 

1 - Hatıp kışlada köy alta 
mevkiinde tarlanın beş hissed~ 
bir hissesi, 

2 - Taı araıı mevkiinde 24 
ağaçlı zeytinliğin 576 ıehimden 
142 sehmi, 

3 - Köy üstü mevkiinde 90 
ağaçlı zeytinliğin 576 hissede 
142 sehmi, 

4 - Çam köy mevkiinde evli 
bahçenin 576 sebimden 142 
ıehmi, 

S - Ayı ormanı mevkiiade 
160 ağaçlı zeytinliğin 576 his
sede 142 sehmi. 

Gayri menkulün hududu ve 
takdir olunan kıymet : 

1 - Hatip kışla köyaltı mev
kiinde tapunun haziran 39 gnn 
ve 36 numarada kayıtll şarkan 
çay şimalen ve garben yol ce
nuben Hüseyin Çakır tarlası ile 
ıınırh zeytinlik olup heyeti mec
muasına beş dönüm tarla itiba
rile beher dönümüne (5) bet li
ra kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Taı arası mevkiinde ay
ni gün ve 34 sayıda kayıtlı hu-
dutları şarkan yol şimalen Meh
met Gülnaz ve garben hatice 
ak yıldız cenuben Murat şanlı-
nın Mehmet veresesi zeytinliği 
ile sınırlı 24 ağ• çlı zeytinlije 
beher ağacına birer lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

3 - Köy üstü mevkiiade ta
punun ayni gün ve 33 sayıda 
kayıtlı olup hudutları şarkan 
Hasan Gök pınar şimalen Ha· 
san Gök pınar ve kara Ahmet 
garben Ahmet Cankaya cenu
ben kunduracı oğlu Kamil ve 
Torbalılı Mehmet zeytinliği ile 
sınırlı olup 90 ağaç itibarile be 
her ağacına birer lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

4 - Çam köyü mevkiinde 
tapunun ayni gün ve 35 sayıda 
kayıtlı hudutları şarkan Musta
fa edremit şimaleo arap oğlu 
Mustafa garben yol cenuben 
Mehmet Baş türk ile sınırı. evli 
babçaya 30 lira ve taştan ya
pılan eve 20 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

5 - Ayı ormanı mevkiiude 
ayni gün ve 32 sayıda kayıtlı 
olup hudutları §arkan Mehmet 
Okur şimalen Hüseyin çavuş 
garben Mehmet Baş türk ve çay 
unuben Mehmet Okur ve hacı 

: ........................................................ : 
f Doktor Operator i 
1 Nureddin. Adıson ·i 
: Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahassısı ı 
: Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karşı- ı-
: 11Ddaki mu.ııyenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) : 
: ............................................... ~ ........ : 

Ha ısan veresesile sınırlı 160 
ağaçlı zeytinliğin beher ağacına 
birer lira kıymet takdir edil
miştir. 

Artırmanın ya pi la cağı yer 
gün : Çine icra daireai. 

Birinci artırma : 13/11/939 
pazartesi saat 10 

İkinci arbrma : 29/11/939 çar· 
şamba saat 10 

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

4 - Gösterilen gilnde arhr
ma ya iştirak edenler arttırma 

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

menkul üç defa bağrıldıktan ıon· 
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiı 
beşini bulmaz veya satıı istiye· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
mu undan fazla ya çıkmazsa en 
çok arbranın taahhüdll baki 
kalmalC üzere artırma on bet 
gfin daha temdit ve on beıinci 
gilnü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenia 
alacağına rüchaoı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacaklar1 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz:. Ve 
satış talebi düşer. 

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

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmakıızm 
memuriyetimizçe alıcıdan tabıil 
olunur. Madde (133) 

yukarıda gösterilen 
tarihlerde Aydın icra memurluğu 
odasında iıbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (27) 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter ıiıatbaamızda satılır 


