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lngiliz Başvekil~nin Avam Ka- j Bu ihtikar değilnii? 
marasındakl beyanatı Kara hüber90dan 120ye, şeker 26,30 

8. Çemb~rlayn : " Bize dü,en vazife İngili~ imparatorluğu
nun bütün kaynaklarını, kudretini seferber etmektir,, diyor 

dan 27,80 kuruşa çıktı 

Londra, 4 - Başvekil Çemberlayn dün Avam 
~maraıında ıbey.-natta bulunmuştur. Baıvekil, 
28 eylül Rua - Alman anlaımasınıa ana hatla
r1111 hatırlatmış ve demittir ki : 
Raı - Atman anlaşması Poionyadaki vaziyeti 

değiıtirıpiştir. ~lmanya J>u anlaıma ile nwi 
avantajına devam edemez ve bu anlaşma İngi
liz bedefterioi de asla müteessir edemez. 

Şimdi bizim yaptığımız ıey tudur. lngiliz im
paratorluğunun bütün kaynaklarını, bltlin kud
retini seferi>er etmek. 

Biı bugünkü Alman bUkümetini kabul ~de-

meyiz. Zira bu bükümet taahhütlerini kendi 
iıine gelmediği zaman bozmuştur. 
Harbın mesuliyeti, mütevali taarruz politika

sını tasavvur ve tatbik edenlere aittir. Alman
yanın bundan ne kaçm.mak ve nede itizar etmek 
hakkı yoktur. ' 

BatYekil bundan sonra İogiliz ordusu hakkın-
da şunları söylemiıtir : 

BüyUk laıiliz ordusu FraDıız topraklarıDa nık· 
ledilmiş ve Franıız ord11sunun yanında ahıı 
mevki etmiştir. a. a. 

Moskova müzakereleri He Yetimiz 
D.pstane bir hava içinde cereyan ediyor 
Hericİfe vekilimiz Şükrü Saraçoğlu bir kaç gün 

daha Moskovada kalacaklardır 

İngiliz makamla
riyle müzakereye 

başladılar · · 

Şimdilik isimlerini aç.ıra vur
mak istemediğimiz bazı ticaret 
müesseselerinin ellerindeki kah
ve, teker, tuz l'e kara büber 
gibi balkın mübrem ve zaruri 
ih.tiyaçlarından sayılan efy• ve 
erzak fiyatlarını sebepsiz yere 
yüluc-Jttiklerini haber aldık. 

Alikadarlarnı bize verdikleri 
malumata göre 9imdiye kadar 
çuv:.alı 455 kuruıa sahlan ince 
tuz diadeuberi 465 kuruta, ki-

Hiikümetimiz 
99Eı .. 

Müstahsilden pamuk 
satın alıyor 

lzmir, 4 - Müstah,ilden pa
muk almak üzere Ankaradan 
lzmire gelmiş olan heyet mu: 
bayaaya baılaoıak üzere Diki
liye hareket etmiıtir. a.a. 

~ 

1 
loıu 90 kuruşa satılan karabi· 
ber, 120 kuruıa 1 çuvalı 2630 
kuru1a satılan ıeker de 2775 -
2780 kuruşa ıablmağa baılan· 
mıştır. 

Bilhassa tamamen yerli malı 
olan ve satıı fiatları hükumet 
ve belediyeler tarafmdan tesbit 
edilen şeker ve tuz fiyatlarının 
hiç bir karara müstenit olmak· 
sızın yükseltilmesi ihtik;1rdan 
bıt1ka bir şey değildir. 

lngilterede 

Yabancılar da İngiliz or
dusuna girebilecekler ----
Londara 4 - İstihbarat ne

zareti bildiriyor. 
28 Eylfılde imzalanmıı olan 

bir kararname ile yabancılar da 
lngiliz ordusuna girebilecek ve 
orduda subay dabi olabilecek-A.kara 4 - Bugiln Avrupa

~ ahun bazı haberlerde ha
riciye v~kilimiz Şılkrü Saraçoi· 
h••wıa Moskovadan bu akıam 
bareket e~eği bildirilmekte 
idi. Anadolu ajansının yaptığı 
tahkikata göre hariciye vekili
mizin Moskovadaki ikametleri
nin bir kaç ıün d•ha ıürecej'i 

ve mOzakerelerin en dostane bir 
hava içinde cereyan etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Londra, 4 - Royter ajanıın-
dan: f 

1'"":._ b" Af •k d k• · leklerdir. . 
VCD ll 1 rı a 8 I Tabii her isti yenin kabulü 

Ankara, 4 - Moıkovadan 

bildiriliyor: 
Türkiye hariciye vekili Şükrü 

Saraçoğlu bugün öğle yemeğini 
davetli olduğu lran büyük elçi· 
liğinde yemiştir. a. a. 

Eski Amerika C. Reisi 
İngilteıe ve Fransanın mağlup edil
mesine imkan olmadığını söylüyor 
Vaıington 4 - Birleşik Ame

rika devletleri eaki cumhurreiıi 
Ho,e, gazetecilerle yaptığı m6· 
ilk atta; 

lngiltere va Franaanın mağ
lup otmaıı imkio haricindedir. 
lnriltere ve Fransa Almanyaoın 
4eni•altı ve tayyarelerinin çok· 

luğuoa rağmen daha timdiden 
tardedilerek denizlere hikim 
olmuılardır demiı ve son ola
rak İngiltere ve Fransanın şim
diki itleri, sadece düşmanın 

bitkin bir hale gelmesini "bek
lemek olacaktır. Demiştir. 

a.a. 

Taymis gazetesinin 
istihbaratına göre 

Kont Ciyano Almanların Sovyetlerle 
yapacakları teşr.iki mesai hakkında 

Hitlerden sarih malumat istemiş 
Londra, 4 - Taymis gazete

sinin Roterdam muhabiri bildi
riyor : 

İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciyano, ıulb taarruzunun aka
mete uğraması takdirinde Al
manların Sovyetlerle yapacak
ları teşriki mes~i hakkmda sa
rib malumat talep etmiıtir. 

Kont Ciyano B. Mu11olininin 
cevap vermesi için Hitlerin Ra11-
tağda söyliyeceği nutkun met
nilıin cumartesinden evvel ken
disine verilmesini istemiştir. 

Taymis muhabirinin fikri, B. 
Mussolininin ı:aminlik vazifesini 
kabul etmiyeceği merkezindedir. 

a. a. 

General Orbayın riyaseti al 
tındaki Türk askeri heyeti, bü
yük Biritanya hükumeti mUmes,
silleriyle bugün müzakerelere 
başlamıştır. 

Miilteci Almanlar 
ordusuna gönüllü 

yazılıyorlar 

İngiliz : mevzubabs değildir. ilk kay
asker ı dolunacaklar arasında Po

lonya tayyareciler vardır. 

. Görüşme bütün gün devam 
etmi_ştir. General Orbay öğ'le
den sonı a harbiye nezaretine 
giderek genel kurmay reiıiyle 
göriifmüt -ye kendisini ziyaret 
etmiıtir. 

Vaşington . 

Konferansı mesaisini 
bitirdi 

Londra, 4 - İngiliz istihba
rat nezareti bildiriyor : 

Cenubi Aftikalla bulunan mül
teci Almanlar, Cenubi Afrika 
bükilmeti makamatına müracaat 
ederek orduda çalışmak istedik
lerini ve kabullerini istemişler
dir. Bunların arasında evelce 
Alman, Avueturya ordusunda 
çalışmış ıahsiyetlerde vardır. 

Bunlardan ~oğunun gönüllü 
olarak kaydedilmeleri beklen-
mektedir. a.a. 

~-

B.f Ruzvelt 
Vaşinnton 4 Kdnferanı Sulh için İtalyan tekli-

aleni bir celse yaparak mesai- finden haberdar ol-
sioi bitirmiştir. madığını söylüyor 

Bu celsede gizli içtimalar da Vaşington, 4 _ Cumburreisi 
tesbit edilen iş programı, bi- Ruzvelt, kendisinin Musolini ile 
taraftık deklarasyonu emniyet birlikte mütavassıt rolünü ifa 
mıntakası olarak tesbit edilen için her hangi bir İtalyan tek-
prejeler alkışlar arasında ka- lifinden haberdar olmadığını bil· 
bul edilmiıtir. a.a. dirmİftİr. a. a. 

~--~-=-=---=~~~•:=-:-:=-.;====~~~~-

Sovyet Letonya müzakereleri 
Letonya hariciye nazırı Molotofla iki saat konuştu 

Moskova 4 .:__ Letonya hari
ciye nazırı bugün saat 18 de 
Kıremline giderek Moletofla gö
rtıımüştOr. 

Litvanya hariciye nazıra ile 
de ilk görtışma düo akşam ya
pılm,ştır. Görüşmede Stalin, 

Potemkin,·Moskovanın Litvanya
nın Mos~ ova elçisi de bulun
muştur. Görüşme iki saatten 
fazla sürmüştür. 

Londra 4 - Havas ajansının 
muhabiri Kavnaktan şu haberi 
vermektedir. himada ıayao bir 

menbadan öğrendiğine göre 
Sovyetler Litvanya ve .Letonya 
ya karıı ağır davranacaklar ve 
Estonyaya karşı gösterdiii isti
cali bu iki memleket hakkında 
göstermiyecehtir. 

Sovyetler, Letonyada askeri 
deniz itsaü tesisinden vazgeç
mitlerclir. 

Baltık meseluiae gelince; Al
mınyanın Baltık denizindeki 
bikimiydinin söndüğü ve tim

- di Ballıkta . Sovyetlerio hikim 
olduğu kanaati vardır. 

a.a. 

Halk evi 
Atletizm müsabakaları 

yapıldı 
Halkevinin tertip ettiği atle

tizm müsabakaları geçen pazar 
günli spor alanında kalabahk 
bir seyirci huzurunda yapılmıı
br. Derece alan spo:cular sıra 
ile "f ağıda gösterilmiştir. 

100 metre st5rat koşusu: 
Birinci Kemal "12 saııiyede,, 

ikinci İbrahim, üçfincü Riza. 
800 metre koıu: 
Birinci Rasim "2 dakika 18,07 

uoiye., ikinci R iza, üçüncü Se· 
lihattin. 

206 metre koşu: 
Birinci İbrahim "24,9 saniye,, 

ikinci Kemal, üçüncü Fatih. 
Gülle atma: 
Birinci İbrahim "8,90 metreu 

ikinci Hüseyin, üçüncü Kemal. 
Yüksek atlama: 
Birinci Kemal " 1,50 metre ,, 

ikinci Fatih, liçilncü Riza. 
Disk atma: 
Birinci lbrahim "28,40 metre,, 

ikinci Fatih, üçüncü Kemal. 
Tek adım atlama: 
Birinci lbrabim "6,40 metre., · 

ikinci Kemal, üçOm~ü Fatih. 
5000 metre mukavemet yarııı 

(Bu koıu İzmirli Ruimin işti
rakiyle yapılmıştır. ) 
Koşu başından nihayetine ka

dar heyecanla oldu. 
Neticede Rasim 16 dakika 

51,04 seuiyede birinci, Tahsin 
16 dakika 58,02 saniyede ikinci 
Riza 17 dakika 8,6 saniyede 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Gençlerin bu muvaffakiyetle
rini tebrik eder ve bundan ıon 
ra daha fazla çalışmak ıuretiyle 
daha iyi neticeler elde etmele
rini temenni ederiz . . 

'~ ........ - . - . ·..-· . 



Köglüge sallık öiiltleri No. 7 - ... ..... Aydın Sulh hakimliği 

ki d 
satış memurluğundan : 

Yeni dog"' muş çocu ar a · s0 1,, ucını 
938/60 

Göbek hastalıkları ve göbeğe ya
pılması gereken ihtimam/ar 

Boıclotao ı Dr. Sacli G6k Ahmetotlu 

Yeni doğmuı çocuklana gö
bekleri muhtelif kalınlıktadır. 

Göbek iltihabı: Sıra ipi dilt· 
tükden sonra göbek dibinde su
lanma g6rülebilir; liyikiyle ibti· 
mam edilmemit göbeklerde ıö
riUilr. Bu ıulanma ilerliyer.ek 
cerabatlenmiye çevrilir ve daha 
ziyade ilerliyecek olarsa rlSbek 
dibinde bir karha görillebilir. 
Sulanmıı bir göbek karıııında 
dUıilnDlecek hastalıklar ve ci-

etler vardır : 
Göbek iltihaplarının bir kısmı 

belıoukluğu mikrobu veya kut 
palazı mikrobundan ileri gele
bilir. Hekim göbek iltihabından 
alınan ifrazatı baktriyolojik ola· 
rak muayene eder. Ve eğer bu 
iki sebep mevcut değilse idi 
bir iltihap var demektir. 

Tedavi : Sulanan göbek ok
sijenli ıu ile temizlenir. Hekim 
reçetesi ile alınan yüzde üç niı· 
belindeki c.-Jıennem taıı mah· 
lulü dokundurulur. Kurulanır ve 
bir parça dermatol tozu ekilir. 
Baktriyolojik muayenede g&bek 
iltihabının belıoulduğıı mikro
bundan veya kuıpalazı mikro-

bundan ileri geldiği anlaşılmıı· 
ıa tedavi ciheti :hekime terk 
edilir. Gabek iltihaplarından ko
runmak için göbeğe yapılmaıı 
icap eden ibtimamlar vardır. 
Bunlar : · 

1 - Göbek ipini bağlarken. 
2 - Göbek ipi kururken. 
3 - Gabek ipi mamyalaıır· 

ken. 
4 - Göbek ıpı dOıtllkden 

aonra olmak ilzere kııımlara ay
rılır. 

Gabek ipini bağlarken nazarı 
itibara alınması lizımıelen ci· 
betleri çocuğa alan ebe bil· 
diği için tafıilittan aarfınazar 
etmek gereklidir. Göbek kesil· 
dikten ye dermaatol ile podra· 
(andıktan sonra ıslanmamaıına 
ve kirlenmemesine ehemmiyet 
vermelidir. Ve her gBn g&bek 
ilzerine konan gaz bezini değiı-

' tirmelidir. lıte bu suretle ı&be
ğin kuruması kolaylaıhnlır. Ve 
ıöbek hallabldarından korun
maıı temin edilmiı olur. Göbek 
ipinin düımesine Ye yerinin ta· 
mamen kapanması zamaaına 
kadar çocuğa banyo yapılma· 
malıdır. 

• RADYO 
PERŞEMBE 5110/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 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 : Cevdet Çağla, Fa· 

hire F ersan, Refik F erıan. 
Okuyan 1 - Sadi Hotıea 
A - Tanburi Cemil· Kilrdili 

hicazkar peırevi. 8 - Kızım 
Uı : Kürdili hicazkir ıarkı· Ka 

ni değil. C - Zeki Arif : Ktlr 
dili hicazkar ıarkı • Yıllar ıe· 
çiyor. D - Selahattin Pınar : 
Kllrdili hicazkar ıarkı • Akıam. 
E - Kürdili hicazkir ıarkı -
Niye kUstOn söyle bana. 

2 - Melek Tokgöz 
A - Nuri halil: Hilıeyni ıar 

kı • Artık yetiıir. B - Tanburi 
Cemil : Hüseyni ıarkı- - Yıllar 
geçiyor. C - TOrkü • Girdim 
,Yarin babçeıine gtUler. D - Mu 
bayyer tilrkü · Niçin mahzun ba 
karaın. E - Neyzen Salim bey 
Muhayyer saz ıemaiıi. 

13.30 14.00 Müzik ( Karııık 
program Pi.) 

18 00 Proıram. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
18.25 M&ziği ( Radyo caz or· 

keıtraıt) 
19.25 Konuıma (Ziraat aaati) 
19.15 Türk milziği. ( faııl he-

yeii) 

20.15 Konuıma 
20.30 Tllrk mBziii 
Çalanlar Fahire Fer1an, Cev 

det Çağla, Refik F enan. 
Okuyan 1-Redife Neydik 
A - Uıta Andon • Hilseyni 

peırevi. B - Sadettin Kaynak 
Hilseyni tllrkft • Ayrılık yıl dö 
nilmil. C - Sadettin Kaynak : . 
H&seynl turkll - Bağrıma taı ba 

saydım. D - &\rif bey : Mubay 
yer ıarkı - lıtimaı etmeie yare 
Yarınız. E - Refik Fenan: Tilr 

kil · Kız büriln de ıalına. Muı
tafa Çağlarla beraber. 

2 - Mustafa Çağlar. 
a - Salahaddin Pınar - Hi· 

caz ıarkı - Sızlıyan kalbimi sev 

b - Şevki bey • U11ak ıar
kı • Bu debrin germU serdinden 

c - Şevki bey • U11ak ıarkı 
Bir katre içen. 

d - Uttak türkü - Aktam 
olur kervan iner yokuıa. 

21.15 Müzik. 

22.00 Ajanı, ziraat, esham, 
kambiyo • nukut bonası (fiyat). 

22.20 Müzik. 
22.35 MOzik ( Cazbant Pi. ) 

23. 25 23.30 Yarınki program 
ve kap•••t· 

B. Daladiye 
Dün Türkiye büyük el

çisi ile konuştu 
Pariı, 4 - Baıvekil Daladi 

ye, teılihat naııriyle g6r0tm6ş 
ve akıam &zeri Tilrkiye b&yllk 
elçisini kabul etmittir. a. a. 

Jbrabim kızı ölü Kobra ve
reaeıi. 

Gayri menkulün nevi. Aydın 
Gllzelbisar mahallesinde ev. 

Gayri menkulün hudut evsafı. 
Tapunun 13/4/935 tarihli 244 
umum numaraıında kayıtlı do
ğuıa Mehmet ve İbrahim, ve 
yol, giln;yi Gülıüm, batııı Ömer 
ve ıaire, kuzeyi Hatice ile çev· 
rili iki odadan ibaret olup ay
rıca küçük bir mutbab ve ıaya 
tesmiye olunan bir damdan baı 
ka bahçesinde muhtelif meyve 
agaçları vardır. .,. 

Muhammen kıymeti. (150) yüz 
elli liradır. 

Artırma Aydın icra dairesin
de 3/11/939 cuma günü saat 
onda ve 20/11 /939 pazartesi 
gllnü ayni ıaatta ve peıin para 
ile yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkoUln 
arttırma t a r t n a m e ı i 
ilin tarihinden itibaren 938/60 
No. doıya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numaraıında 

herkesin görebilmesi için açık· 
tır. ilanda yazılı ,,)anlardan faz · 
la malümat almali isteyenler, 
ifbu ıartnameye ve 938/60 
doıya numarasiyle memuriyeti· 
mize milracaat etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alikadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu-
ıuıiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını itbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde evra
kı mUıbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e· 
der. Aksi halde haklan tapu 
ıiciliyle ıabit olmadıkça ıatıı 
bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gasterilen günde artır
mayat ittirak edenler arttırma 
tartnamesini okumuı ve lilzum
lu malumatı almıt ve bunları 
tamamen kabul etmiı ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul ilç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak _llrtırma bedeli mubam· 
men kıymetin yUzde yetmiı 
betini bulmaz veya satış istiye· 
nin alacağına ruchani olan di-

ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taabhüdll baki 
kalmak Ozere artırma on beş 

fftD daha temdit ve OD betinci 
rOnü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rücbanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok arbrana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
ıabı talebi dilter. 

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

vermezse ihale kararı feıholu-
' narak kendisinden evvel en yük-

SAYI ı 6)0 

Aydında: 

AYDOGD·u 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat Malzemesi 
r 

ı····-··--ö~rı:;-ö;:;;;:-····---ı 

1 Nureddin Adıson ı 
ı Memleket hastanesi kadın haıtalıklan mutahauııı ı 
: Hastalarını her gün sabah ve CSğleden aonra Park karıı· ı 
ı ıındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
ı ........................................................ ı : ........................................................ ! 
ı AYDINDA: 
ı 

1 Ankara Palas : 
iı Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. : 

Hökümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde : • 
• : ........................................................ . 

Bir İsveç tayyaresi 
lsveç sularında ge•en 
bir Alman romörkö

rüne ateş açtı 
Stokholm, 4 - Bir lıveç tay 

yaresi, İsveç kara sularında İs
veç ticaret gemilerine hücum 
eden bir Alman romorkörli Ü· 

zerine ateı açmııtar. Bunun Ü· 

zerine romorkör derhal engine 
açılmıştır. a. a. 

Davet 
Kulilbümllz idare heyeti dev

re müddetini doldurduğundan 

5 teırinievel 1939 pHşembe ak· 
ıamı saat 20 de yeni idare he

yeti ıeçimi yapılacaktır. Kulllbe 
kayıtlı bilumum arkadaşların ta
yin olunan ıiln ve saatte 1aba 

lokaline tetrifleri ilin olunur. 
Aydın spor kulftbll 

22 25 29 2 5 (14) 

Aydın inhisarlar baş 1 

müdfirlfiğünd e n: 1 

Aydın - Çine nakliyatı için 29 1 
eylUl 939 cuma günü saat onda 

1 
yapılan eksiltmede aranılan be· ı 

deller haddi layikinde görülme

diğinden eksiltme 10 birinci teş
rin 939 salı gününe talik edil-
miıtir. j 

İsteklilerin muayyen gün ıa-
at onda Aydın inhisarlar Baı
mOdilrlüğüne milracaatları ilin 
olunur. (32) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Aydının Balta kaynana ilam· 
zabali mevkiinde tarafluı ıar· 
kan bacı Kerim oğlu Haıan 
Ali garben kadı lbrabim vere· 
ıesi ıimalen hacı Ali kızı Ayıe 
vereıinden oğlu bekir Hüseyin 
oğlu molla Bayram cenubea 
çavuı oğlu Mehmet veresesi •e 
Fahri tarlası ile çevrili 1 hektar 
1028 M2 miktardaki tarla ile 
yine mezkur köylln köy civarı 
mevkiinde ıarkan genç Mehmet 
verHesi garben Salih oğla Ali 
ve Neşet ıimalen Hasan oğlu 
SOleyman cenuben emvalimet· 

rüke ile çevrili 1838 M2 bahçe 
bacı oğlu cüce Ahmedin 60 
seneyi miltecaviz bir zamaa-

danberi ceddiaden intikal et
mek suretile tasarrufunda iken 
keodiıinin bundan 35 tene lSn• 
ce ölmesile bu yerler karııı fat-

ma ile kızı Fatmaya kaldıtı 
ve zevcesi F atmanın bundan 30 

sene CSnce vuku vefat ile bi11eıi 
yeğaoe variıi bir kızı Fatmaya 
munhasır olduğu ve baıkaca 
mirasçısı bulunmadığı kCSyilnden 
getirdiği ilmühaber mUndereca-

tından anlaıılmııtır. Gazete ile 
ilin tarihinden itibaren 11 ıDn 
sonra mahalline ciheti taaarru· 
nun tetkik ve tahkiki için se
netsiz taıarrufat abkimına tev
fikan memur gCSndrilecektir. Ba 
yerlerde bir hakkı mülkiyet 
iddiasında ola·nlar varsa o ı&n 
yerinde buluaak olan memara 
yeyakut 1387 f it sayısile tapu 
idaresine müracaatları bildirilir. 

(30) sek teklifte bulunan kimse arz 1 
etmit olduğu bedelle almağa ~- !l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~.-~~~!1111!!!!!!!1! 
razı olursa ona, razı olmaz veya ! 

1 
bulunmazsa hemen on bet gün I 
milddetle arttırmaya çıkarıhp , 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu-

,' nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 1 

memuriyetimizce alıcıdan tahsil 

r······ Abone ıeraiti ..... - 1 , Y ıllıtı her yer lçla 6 lira. 1 
! Alb ayhtı 5 Uradar. 1 
f 3 ayhtı 150 kuru,tur. 
f idare yeri: Aydında C. H. I 
i .P. BaaımeYi. 
i raseteye alt yazılar l~la 
i yazı itleri mllcl&rlltl••, na.. i 
: tar lçin idare m&dlrUltl•• i 
: "lliraea&t edllmellcllr. 1 : ................................. , ................ . 

olunur. Madde (133) 1 
Bu ev yukarıda g&ıterilen ~=;;;;m;;;;;::;;;;;;;;ı;ım;;;;;;;;::;;;=ıııı;;;;;;; __ _ 

tarihlerde Aydın icra memurluğu 
odaıında itbu ilin ve g6sterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (28) 

.. 
1 

lmtlya• aahlbl Ye Umumt Netrlyat 

llOdOrll ı Etem ......... 
BuıWıtı yer 
C H P Reeı .. •t 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda sahlır 


