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Moskova müzakereleri Londra müzakereleri 
Mareşal Voroşilofu ziyaret eden B. Sa-

1 
General Orbayın riyasetindeki askeri 

raçoğlu Ankaradan yeni talimat aldı heyetimiz konuşmalarına devam ediyor 
Ankara, 5 - Tas ajansı Mos

kovadan bildiriyor : 
Ttlrkiye Hariciye vekili Ş6krii 

Saraçoilu, 3 teırinevelde refa
katinde Tllrkiye büylik elçiıi 
Ali Haydar Aktay olduğu halde 
mareıal Voroıilofu ziyaret et
mittir. 

Ayni zamanda büyük elçi Ali 
Haydar Aktay Halk ticaret ko · 
mieerini ziyaret etmiıtir. Bu iki 

Lüksemburg 

Ecnebilere verilen çalış
ma ruhsatnamelerini mu

vakkaten ibtal etti 
,. .... 

Brllksel S - Lükıemburg bil· 
yDk, Dokahğı, bilttın ecnebilere 
verilmiı olan çalııma rubsatiye
lerini en nihat 15 ikinci teıriae 
kadar ibtal etmeğe karar ver· 
mittir. Bu karardan yalnız Bel
çikalılar mBstesnadır. Zira Ltık
ıemburg dokalığı ile Belçika 
b8k6meti ara11nda bu buıatta 

evvelce aktedilmit anlaıma 
vardır. 

Bu karardan binlerce ftalyan 
amele1i milteeuir olacaktir. 

~ 

Balkan 

kabul merasiminde Sovyetlerin 
Ankara büyük elçisi Tiyentiyef 
hazır bulunmuıtur. 

Hariciye vekili Şükril Saraç
oğlu, Leninin mezarına bir çe-
lenk koymuıtur. a. a. 

Ankara, 5 - Royter •iansı· 

nın MoskoYadan bildirdiğine gö
re : Hükümetimizin cevabı diin 
hariciye vekilimize gelmiıtir. 

Ruzvelt 

Sabık Polonya reisicum
hurunu Amerikaya 

davet etti 
_....,. .. 

86kreı, S - Amerika cum
hurreisi Ruzvelt, sabık Polonya 
reisicumhuru Mosiskiyi Ameri
kada ikamete davet edilmiıtir. 
Moıiıki sıhhi sebepler dolayı

ıiyle evveli bir mtıddet lniç· 
rede oturacaktır. a. a. 

1 

1 
Almanlar 
Yukarı Silizyada 

••• 

Yüzlerce kadın ve er
k~ği kurşona dizdiler 

Atletizm müsabakaları Bnkreı, 5 - Romanyaya ge· 

Londra, 5 - Türk heyeti azaıı harbiye nezaretinin ve diğer 
nezaretlerin mümessillerile mllzakerelerine bugOn de devam et
miştir. 

Hilkümet, heyet ıerefine bir öğle ziyafeti vermiıtir. a. a. 

Aydınspor 
5-.:: • 

Umumi heyet yeni ida
recileri seçti --

Aydın spor kuliibü umumi 
heyeti dün akşam 1aha lokalin· 
de toplanarak yeni idarecilerini 
seçmiıtir. 

Öğrendiğimize göre Feyzi Ger 
men reisliğe, Macit Pehlivan 
oğlu, Fadıl Köprülil, Fikret Ba 
şaran, Nuri Güngör, Zühtll De
mir, Fahri Saygan aıli azalık
lara, Fikret Canbazoğlu, Vahit 
Elektrikci, İsmail Sabuncu ye
dek azalıklara ve Abdullah Ay 
aydın, Ragıp Karca, Hasan Er· 
bil mtırakiplildere seçilmitlerdir. 
Spor iılerinde tecrübe ıabibi 

olan arkadaşlarımızı tebrik eder 
muyaffakıyetler Cfileriz. ...... 

Alman 

Harp gemileri denize 
açıldı 

Londra 5 - Royter ajansı 
Berlinden bildiriyor. 
Doyçealgemanye Çaytung ga· 

zetesi, lngitere ile ticaret ya
pan tiiccarlara ihtarda bulunl
rak ıöyle yazmaktadır. 

ihtikar yokmuş 
Şehrimizdeki bazı ticaret mn

esseselerinin fiyatları yükselte
rek ibtikir yapmakta oldukları 
hakkındakı tikiyetler Ozerine 
dün alikadar makamlar tarafın
dan piyasa vaziyeti ciddi bir 
surette tetkik edilmiş ve bahse
dilen ibtiklrın mevcut olmadıtı 
neticesine varılmııtır. 

Filhakika dilnkO nilıbmızda 
da kaydettiğimiz gibi ıeker, 

kahve, tuz fiatlarında nisbi bir 
yiikıeliş mOşahede edilmekte 
iaede ylikseliı ibtikir kasdile 
olmayıp Avrupadan şeker gel
memesi ve İzmir ziraat bankaıı 
depolarındaki istokların da til
kenmesi sebebile İzmir tilccar· 
larının doğrudan doj'ruya Uıak 

ıeker fab!ikasile muamele yap
mak mecburiyetinde kalmaları 
maliyet fiatları üzerinde azçok 
müessir olmuıtur. 

Tuz fiatlanna gelince; devlet 
demiryoları idareıi Eylôlden 
itibaren nakliye ücretlerine bet 
karuı zam yapmıı olduğundan 
660 kuruıa satılan ince tu~ 665 
kuruıa satılmağa baılamııtır. 
Şu bale göre tehrimizde tim

dilik ihtikir · mevzuuna girebile
cek bir bal yoktur. 

Saym ı 100 Para 

C.H.P. 
Vilayet İdare he

yeti toplandı 
·~-

Partimiz Vilayet İdare heyeti 
dün reis B. Etem Mendresin ri· 
yaıetinde 

yapmııtır. 

Partide: 

mutat toplantısını 

Kaza idare heyeti 
toplandı 

Cumhuriyet Halk Partisi mer 
kez kaza idare hayeti evvelki 
giln avukat Süleyman Eraydı· 
nın reisliği altında toplanmıı 

ve merkeze bağlı ocak kongre· 
lerinin günlerini tesbit etmiıtir. 
Bu tesbite göre ocal. kongreleri 
15 Birinci teırin Pazar gilnll 
bıılamakta ve 16 ikinci teırin 
Perşembe günü bitmektedir. Na-
hiye kongreleri de ikinci teıri· 
nin sonuna kadar bitmiş ola· 
caktır. 

Dikili f elaketze
deleri için -

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

38 06 Evvelki yekun 
27 75 Germencik nahiyesi ta

rafından Kzılay ıabesi 

eliyle 

65 81 

Atina, 5 _ Balkan atletizm len ve ıözOne itimat edilir bir 
milsabakalarana devam edilmek- zaba ıöylediklerine göre: Al
tedir. Son tasnifte kazanılan manlarıa yukarı Silizyada yap
puvanlar ıunlardır. takları tenkil bareketi bilha11a 

1 - Yunaniıtan 34,5 puvan ıiddetli olmaıtur. Her şehirde 
2 _ Yagoılav 29 divanı harpler kurulmuş ve 1920 
3 _ Tilrkiye 14 " seneıinde Almanlara kartı ya-

" 1 palan iıyan hareketine iıtirak 
4 - Romanya 12 S ' " eden bir çok erkek ve kadın 
Balkan atletizm kongresi de mahkum edılmiıtir. 

meıaisine devam etmektedir. Kurşuna dizilenlerin ekseri· 
Kongre 1941 oyunl•rının Ro- yetini münevver tabaka teşkil 

Alman harp gemileri bitaraf 
remi sahiplerini zararlara ıok
mak için geçen hafta denize 
çıkmıştır. 

Bazı gemi sahipleri lngiltere
nin bahri satvetinin kendilerini 
himaye edeceği zebabında bu
lunmuılardır. Bunlardan bir ço
ğu gerek gemilerini ve gerek 
bamulelerini kaybetmek ıuretile 
zarara uğramıılardır. 

Aydın Sanat Okuluna 
BU YIL PARASIZ YATILI 
KABUL EDİLEN TALEBELER 

manya tarafından organize edil- ' etmiıtir. Baza papaslar da kur-
meıini kararlaıtırmııtır. 1 ıuna dizilmiştir. 

Ttlrk mürahbaıları Mısır •~ 1 · ••• · 
Suriyeainde oyunlara iıtiriki- r· t k•t• • a.a. 

_ ... 1 .. 

nin temin edilmetini teklif et- 1 JCafe Ve J JmJZ 
mittir. Sellhiyettar komisyon , iyileşti Rayştag bugün 

toplanıyor bu teklifi görllıecektir. 
a.a. 

·-?+E-

. Dominyonlar 

lngiltere ile teşriki me
sai ediyorlar 

Londra, 5 - B. Eden bug6n 1 

Avam Kamaraıında yaptığı be
yanatta: 

Kanad•, Avuıturalya, Yeni 
Zeland ve Cenubi Afrika hükü
metleri, lagiltere ile teşriki me
ıai yapmaları için kabine azala
rından birini lngiltereye gönder
meği kararlaıtırdıklarını bildir-
miıtir. a. a. 

Ankara 5 - Bir müddetten
beri rahatsız bulunan ticaret 
vekili Cezmi Erçinin iadei afi
yet eylediği ve bir haftaya 
kadar vazifeıine baılıyacağı 

memnuniyetle haber alınmıştır. 

Londra, 5 - Hükumetin ka
rarını dinlemek üzere Rayıtağın 
cuma giinil içtimaa davet edil
diği berlinden bildirilmektedir. 

Sovyetler Litvanya hududuna 20 
fırka asker tahşit ettiler 

Kavoak, 5 - Litvanya hariciye nazırının beklenmedik bir za
manda Moıkovadan dönüşü burada büyük bir heycan uyaodırmııtır. 

Londra, 5 - Moskovadao bildirildiğine göre Sovyet Ruıya ile 
müzakerelerde bulunan Litvanya hariciye nazırının gösterdiği mu· 
kavemet üzerine Sovyetler Estonya hududundan Litvanya hudu
duna yirmi fırka kadar Hker naklctmiılerdir. 

Maarif Vekaleti, inıaat usta 
mekteplerile sanat mekteplerine 
paraııı yatılı olarak kabul olu· 
nacak talebe için açılan milsa
baka imtihanında muvaffak o
lanları te.bit etG1ittir. imtihan• 
da kazanarak şehrimiz sanat 
okuluna verilen talebelerin isim
leri ıunlardır : 

Bilecikten: BOrban Yener, 
Behcet Bingöl, Muzaffer Kan
demir, 

A/gondan: Mahmut demirbaı 
Ali Osman, Şükrii Uzunkaya, 
Mabmet Y aalaı, Ali Ôzgllven, 
Celil Dönmez, Kadri Bingöl, 
Şebabeddin Dik, lbıan Şanlı, 

' lbrabim Topçu, Mehmet Kul
lukçu, Haıan Uyıal, 

Antalgadan: Nahid Aktan. 
Aydından: Aalieddin Oğul

tiirk, Reşad Sekmeç, Orhan 
Oklas, Kemal Gedik, Ahmet 
Diken, hyas Rodop, Nuri lçel, 

Mehmet DönG1ez, Mehmet Ôoür, 
Orhan Arslan, Muzaffer Yurd
bakhn, Şerif Daoiıman, Abidin 
Çeliker, izzet Satıı, Ali Kiraz, 
Hüseyin Aktuğ, Orhan Açar, 
Haıan Doğru. 

Balı kesirden : Tahsin Ercan, 
Kadri Engizar, Nureddin Yıl
gör, Kamal Okbeln, Mehmet Er· 
ten, lbrabim Sarılar, Nevzat 
Saydel, Ali Kapakçıoğlu, Kemal 
Timor, Hüseyin Cangöl, Hilınll 
lnalhan, Muıbfa Baıoğlu, Ab
dullah Uzuren, Ali Odabaıı, lı
mail Dönenoğlu, Muzaffer Emen• 
gen, Bürhan Beolioğlu, Ferhat 
Uysal, Saim Bravadah, Ali Bn
yilk Eti, Baki Cepbehan, Mnfit 
Hayretoğlu, lsmail az, Hasan 
Aktay, Ali Söztürk, Ha1an Ôzey
man, Haıip Çantalı, Şevki Köp
rülil, Ali Osman Aydın, izzet 
Aıhhaa. 

Eskiıelıirden: Mehmet Emin, 
Muzaffer. 
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RADYO 

CUMA 6/10/939 

ANK'ARA RADYOSU 

1 

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 Ttirk müziği (Pi) 
13.30 14.00 Müzik ( Modern 

müzik Pi.) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği. (fasıl he-

yeii) 
19.10 Konuşma (spor servisi) 
19.25 Türk müziği 

20.1 O Temsil 
21.1 O Müzik. 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik ( Cazbant Pl. ) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

lıan 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 
Kadıköyünde vaki doğusu ba 

tısı yol kuzeyi germencikli ve-

reseleri güneyi ılıcalı mustafa 
ile çevrili 40 ve yine doğusu 

enitte ve batısı yol kuzeyi va
kıf bahçe güneyi kel basan oğ-
lu mehmet ile çevrili 24 ve yi
ne doğusu esat batısı hanife 

kuzeyi mezarhk güneyi islim 
karısı ile çevrili 16 dönüm üç 
parça taşıtsız peştemalcı azizden 
intikal suretile karısı hafizeoin 
iken 336 da ölmesile kardeşleri 
çocukları kaldığı ve onlar da 
köy kurulundan getirdikleri il
mühaber mucibince namlarına 
tescil istemektedirler. 

Bu yerlere benzer kayıtların 
ve tasarruf vaziyetinin mahal· 
linde tahkiki için ilin tarihin
den itibaren 11 gün sonra ma
halline memur gönderileceğin 
den bu yerlerle alakalı olanlar 
vars.ı o gün yerinde bulunacak 
memura 1206 fış sayısiyle mü· 
racaatları ilin olununr. (33) 

f ncirliova belediye 
reisliğinden 

30 lira aylık ücretli İncirliova 
belediye tahsildarlığı münhaldir. 
Taliplerin belediye riyasetine 
müracaatları ilin olunur. 

6 10 12 (38) 

••••...•. Abone ıeraiti •.•..... , 
! Ydlıtı her yer için 6 lira .• 

1
• 

Altı aylığı ! liradır. : 
3 aylığı 150 kuruştur. f 

• idare yeri: Aydında C. H. l 
! P. Baıımni. l 
i raı:eteye ait yazılar için l 
~ yazı itleri müdürlüğüne, illn- 1 
l lar için idare müdürlüfüne f 
: '11İİruaa.t edilmelidir. ! . . ................. ······-············ .... ········ 

lıntlyai eahlbl H Umuml Netrlyat 

MDdDrD ı Etem Mencireı 
Baılldıtı yer 
C H P" Raaı•e .. ı 

Aydın sulh hukuk mah· 
kemesi satın memurlu
ğundan: 

Satış ilanı 
939/956 

Aydının Tabaklı mahallesin· 
den Atç"lı mehmet kızı ölü 
Hafize Veresesinden Emine 
Kantar, Helvacı Mehmet kızı 
Feride ve Ali Riza oğlu Bahri, 
Mehmet oğlu mehmet ve Ali 
Riza kızı Emine. 

Gayrimenkulün hudut ve ev
safı: Tapunun kütük 216, paf
ta 51, ada 243, parsel 5 de 
kayıtla ve Aydının Tabaklı 
mahaJlesinde kain 11ğı De-
nizlili Mehmet karısı Fatma, 
arkası Ali beylerin Hüseyin ve 
kısmen Oynaklı Hüseyin, solu 
sucu Mustafa veresesi, önü se· 
kizlik cadde ile çevrili 162 
metre murabbaı biri daban ve, 
tavansız ve dığeri daban ve 
tavanlı olmak üzere iki oda ve 
önünde ocaklı betondan bir so· 
fa ve içinde 1 portakal ve 1 
turucç ağacile 2 koruk asması 

ve 1 kara erik fidanı 1 heli 
kuyusunu havi iki tarafı duvar
lı avlusu vardır. 

Muhammen kıymeti : 400 li
radır. 

Birinci artırma: 6/11/939 Pa
zartesi gün saat 14 te 

İkinci artırması : 21111/939 
Salı günü saa 14 te 

Satış: icra dairesinde ve pe
şin para ile zapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün ar
tırmaşartname!i ilan tarihin
den itibaren 939 / 956 No. ile 
Aydın icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesı için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla ' malümat· al
mak istiyenler, işbu şartname

ye ve 939/956 dosya numara
sile memuriye~im.ize müracaat 
etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki baklarıoı hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art.r
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malüaıat almış ve1 bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
Kayri menkul üç defa bağral
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satıı 
isteyenin alacağma ruchanı o
lan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmunndao fazlaya çıkmazsa 

en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapıh~cak ar
tırmada, bedeli satış isteyenin 

.-.. 

Aydın Tapu Sicil mu
hafızlığından: 
Aydmın Balta köyünUn Yu· 

karı ova mevkiinde doğusu Ay· 
danlı Çakır Mehmed oğlu Ali 
veresesi batısı Balta köyden 
Hüseyin otlu Bayram ve taşçı 
veresesi Fatma kuzeyi Aydınlı 

'Mehmed güneyi Balta köyünden 
Mustafa ;.oğlu Eyüp ile çevrili 
40 dönüm tarla peştemalcı Azi
zin kırısı Hafizenin kocası Aziz
den intikalco tasarrufunda iken 
Hafizenin 336 da vefatile kar
deşleri çocuklarına kaldığı köy 
kurulundan getirilen ilmühaber 
mucibince yeniden intikali isten
mektedir. 

Bu yerin tapuda kaydı olma
dığından ilan tarihinden itibaren 
11 gün ıonra mahallinde ince· 
leme yRpılacağından bu yerle 
alakalı olanlar varsa o günü 
yerinde bulunacak memura 1204 
fiş numarasile müracaatları bil· 
dirilir. (34) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Karapınarın aşağı mahallesin 
de tarafları ıağı yol, solu molla 
bDseyin, arkası medine, önü yol 
ve cemal ile çevrili bir ev sü· 
leyman kızı emir ayşe döşeme
nin bundan 50 sene önce timan 
kızı rukiyedea haricen satın al· 
mak suretile 50 senedenberi ni
zasız ve kavgasız tasarruf ve 
milkiyetinde olup başkasının a
lakası olmadığı köyünden getir
diği ilmühaber mündericatından 
anlaşılmıştır. 

Seoetsiz tasarrufat ahkamına 
tevfikan gazete ile ilin tarihin
den itibaren 11 gün sonra ma· 
halline ciheti tasarrufunun tet
kik ve tahkiki için memur gön
derilecektir. Bu gayri menkul 
üzerinde bir hakkı mülkiyet 
iddiasında olanlar varsa o gün 
yerinde buluocaak olan memura 
veyahut 1389 fiş sayısilc tapu 
idaresine müracaatları bildirilir. 

(35) 
- s ce:::ıxsz a 

alacağına ruchanı olan diğer 

alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mecınuuadan fazlaya çıkmak 

şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde e
dilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi dşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan' kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu· 
narak kendisinden e~el en yük
sek taklifte bulunan kimse ar 
zetmit olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen on bet 
gün müddetle arttırmaya çıka

rılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için oıo 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133). 

İşbu ev yukarıda gösterilen 
tarihlerde Aydın İcra memur
luğu odasında işbu ilin ve gös
terilen arlbrma şartnamesi da
iresinde satılecağı ilin olunur. 

(29) 

::ıçç;ı; ,. • "'™ e 

: ........................................................ : 
I Nazilli Çelikel biçki, 1 

BU DERS YILI İÇİN . 
j Nazilli muhitinde bir hayat ve iş yuvası olarak Maarif i 
ı Vekaletinin tenıibile açdmıştır. Yurdun tahsil müddeti ı 

J iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı baıına yurd i 
ı açmak için kanuoi salahiyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktan ı 
1 kurtulmak ve hayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlarımız ı 
ı için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir : 
! mevki almak ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah ı 
ı istiyen kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. ı 
i Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğinizi ispat için evler- i 
ı de iııiz oturmaktan ve çok az masrafta benliğinize ve ı 
ı hfirriyetinize sahip ve ha"im olmak fırsatını buluyorsunuz. ı 
ı (18) Sa. Cu. ı 
ı ......................................................... ı 

ı ........................................................ ı 
i Doktor Operator 1 
1 Nureddin Adıson ı 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahaHısı ı 
ı Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karıı- ı 
ı 11ndaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 

Aydın icra memurlu
ğundan: 

939/1239 
Alacaklı. Aydın sabık beledi

ye reisi Nafiz Karabudak. 
Borçlu. Germencik nahiyesin

den Osman kızı Ayşe. 
Satılan gayri menkul. Aydın 

tapusunun eylül 936 tarih ve 19 
numarada kayıtlı Germencik 
nahiyesi büklü .mevkiinde 4595 
metre murabbaında incir bah-
çesi. 

Hududu. Tapu kaydına göre 
ıarkao Emir Ayşe şimalen yol, 
garben Nikoladan metruk hazi
ne tarlası, cenuben Veli bah
çesi ile çevrilidir. 

Kıymeti. 600 liradır. 
Satışın yapılacağı yer güıı ve 

saat. Aydın icra dairesinde 
7/ 11/939 tarihinde salı günü 
saat 15 de ve temdıt artırma 
sının 22/11/939 tarihinde çar
şamba günü aynı saatta yapıla
caktır. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma ş a r t n a m e s i 
ilin tarihinden itibaren 39/1239 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. handa yazılı '>lanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, ı 
işbu şartnameye ve 939/1239 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müabitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış 

kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artır

maya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

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

Ancak artırma bedeli mubam· 
men kıymetin yüzde yetmif 
beşini bulmaz veya satış istiye· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be-

del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 

alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmit alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, 'en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düıer. 

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

vermezse ihale kararı fe~holu-
narak kendisinden evvel en yük· 
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 

müddetle arttırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu
nacak faiı ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Bir gayri"' menkul yukarıda 
gösterilen 7 /11/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu oda
sında işbu ilao ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 

bedelinin paylaşmasından hariç il ~ l acağı ilan olunur. (36) 

Polis beyannam erik ydına mahsus defter matbaamızda satılır 


