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Londradaki heyetimiz 
Milli müdafaa nazırı heyetimiz şere

fine bir ziyafet verdi 
Loadra 6 - Mılli müdafaa 

nazırı İngiltere hükumeti namı· 
na Kavpiş otelinde Türk heye
ti şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Ziyafette bir çok İngiliz ve 
Fransız ricalile hava mareşalı, 
fngiliz filosu amiralı Fransız 
ceneralı Lelon ve Türkiye Fran· 
sız elçileri de davetli bulun-

muştur. 
Türk heyetinin avam kama· 

ra!u ve lordlar kamarası azala
rile temasını temin için büyilk 
bir ziyafet verilecektir. Bu zi
yafete, lordlardan ve mebuslar· 
dan başka bir çok yüksek dev
le ricali, parlamento hariciye 
müsteşarı Batler ve Türkıye 
büyük elçisi de davetlidirler. 

a.a. 

Sovyetler birliğ · ile 
Letonya anlaşması 

Beş maddeyi ihtiva eden anlaşma 
on sene için muteberdir 

Moskova, 6 - Sovyetler bir
liğiyle Letooya arasında bir mu
ahede imzalanmıştır. Bu Mua
hede beş maddedir. 

1 - Her iki hükücnet bir 

üıleri ve tayyare meydanları 
tesisi hakkını vermektedir. 

Sovyet hükumeti Letonya sa
hiline bataryalar yerleştirmek 

hakkını haiz olacak ve bura· 
larda miktarı kafi /arnizonlar 

Avrupa devleti tarafından doğ· tesis edebilecektir. 
ruden doğruya hücuma ve ya 4 _ Her iki taraf diğer ta-
hllcum tehdidi altında kaldığı raf aleyhine hiç bir devletle it-
takdirde birbirlerine askeri ve tifak imzalamıyacaktır. Letonya 
her türlü yardımı yapacaklardır. arazisine ve Lttonya hükümdar 

2 - Sovyetler birliği Leton- lığına halel gelmiyecektir. 
yaya iyi şeraitle silah ve harp 5 - Bu vesikanın musaddak 
malzemesi verecektir. suretleri 6 gün zarfında Rigada 

3 - Letonya hükümeti, Sov- taatisinden sonra meıiyete gi · 
yetler birliii hükümetine Vıl- recek ve on sene muteber ola- 1 
dav ve Libc&v limanlarında deniz caktır. a. a. 

İngilterenin aldığı t~dbirler neticesinde I 
Alman denizaltı gemilerinin faaliyeti azalıyor 

Londra 6 - İngiliz istihba
rat nezarati, fngilterenin Alman 
hbtelbabirlerioe karşı aldığı 
tedbirin ne derece müessir ol
duğunu aıağıdaki rakamlarla 
göstermektedir. 

Harbin ilk haftası zarfında 
Alman tahtelbabileri tarafından 
batırılan İngiliz gemilerinin mec
mu tonilatosu 80 bin, ikinci 
hafta 46 bin, üçüncü hafta 46 
bin, dördüncü hafta 21 bin, 
beşinci hafta 9 bin ve son haf· 
tada 876 tondur. 

Bir kaç Alman tabtelbabiri
nin İngiliz ticaret gemilerinin 
tecavüzüne uğradığı hakkında 

Bodrum 

Sahillerinde 15 bin kilo 
sünger istihsal edildi .... 
Bodrum, 6 - Bodrumda bu 

ıene 15 bin kilo sünger toplan-· 

mıştır. Süngerler çok iyidir. Pi

yasanın pek yakında açılacağı 

ve fiyatların 11-12 lira arasında 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Alman kaynaklarından çıkan 
haberler tekzip edilmektedir. 
Bitaraf ticaret gemilerinin de 
silahlandırıldığına dair Alman 
gazetelerinin yazdıkları haber
ler de resmen tekzip edilmek· 
tedir. 

Almanya bu suretle bitaraf va
purlara taarruzlarına devam için 
bahane aramaktadırlar. Brezil
ya açıklarıuda dolaşan Alman 
korsan gemisinden hiç bir ha 
ber alınamamıştır. İngiliz bah
riye nezareti Almam korsan 
gemilerinin faaliyetine mani ol· 
mak için gizli tertibat almıştır. 

a.a. 

Litvanya 

Sovyetler birliğiyle yeni
den müzakereye başlayor -----

Kovno, 6 - Litvanya nazır-

lar meclisi Sovyetl~r birliğiyle 

milzakere edilmesine karar ver· 

miştir. Hariciye nazırı yarın 

Moskovaya hareket edecektir. 
a. a. 

Ebedi Şef 
Atatürkün anıt 

kabri için ---·-
Beynelmilel müsabaka 

açılacak 
Ankara, 6 - Ebedi Şef Ata

tiirkün Rasat tepede yapılması 
mukarrer anıt kabir yerinin is
timlak işi tamamlanmışbr. 

Bu iş için Başvekalette kuru· 
lan komisyon bugün toplanarak 
inşaatın tearii etrafında tetki
kat yapmış Ye bu meyanda pek 
yakında inşaata başlanmasını 

karar altına almıştır. 
Komisyon anıt kabrin Türk 

milletinin şerefine layık bir mü 
kemmeliyette olması için bey
nelmilel bir m 1sabaka açılma· 
sına karar vermiştir. a. a. 

''*~· 

Alman - Sovyet 
Dostluk ve hudut anlaş

ması Moskovada 
taati edildi 

Moskova, 6 - Alman-Sovyet 
dostluk ve hııdut anhşmasında 
İsmi geçen protokol dün Mos
kovada hariciye komiseri Molo
tof ile Alman büyük elçisi ara
sında taati edilmiştir. 

Bu protokolda eıki Polonya 
arazisinde her iki taraf arasm· 
daki hudut sarih bir surette 
tayin edilmektedir. 

9 Teşrinisanide işe başlaya

cak olan Alman Sovyet komis
yonu hududu mahallinde tahdit 
edeceklerdir. 

Diğer bir habere göre: 
Bir Alman heyeti Cumartesi 

günü Moskovaya gelecek ve eş
ya mübadelesinin fazlalaştırıl

ması meseleleriyle uğraşmağa 
başlıyacaktır. 

Üç sınıflı köy 
mektepleri 

, Geçen Temmuz ayında An
karada toplanmış .ıolan maarif 
şurası, üç sınıflı ve tek mual
limli köy mekteplerinin beş sı 
nıfa çıkarılmasını kararlaştır

mıştı Öğrendiğimiıe göre maa
rif vekalıeti bu ders yılından 
itibaren göy mekteplerinde dör
düncü sınıfların ve 940 - 941 yı
lından itibaren de beşinci sı
nıfların açılmasını kararlaştır· 

mış ve maarif müdürlüklerine 
lizımgelen direktifi vermiştir. 

Vekalet bu kararının lizım 
geldiği . gibi tatbik edilip iyi 
netice vermesi için köy mektep· 
leri programlarını beş sınıf 

üzerine yeniden ·tanzim etmiş, 
muallimlerin mubtedlif sınıflara 
gelecek talebeyi ne suretle o· 
kutm;ıları ve çalışmalarını nasıl 
tanzim etmeleri icabettiği hak
kında hazırladığı izahlı rehberi 
alakadarlara göndermittir. 

Hitlerin Nutku 
Almak şansölyesi kendi düşünüşü
ne göre hadiselerin izahını yaptı 

Ankara, 6 - Hitler bugün 1 

saat 12 de Rayhştag önünde 
beklenen nutkunu söylemiştir. 

Bir buçuk saat süren bu nut
kunda Hitler, Bu ane kadar ge· 
çen hadiselerle bundansonraki 
vaziyeti anlatacağını tebaruz et· 
tiı~ikden sonra Polonya seferini 
anlatmış ve mebusları ayağa 
kalkmağa davet ederek bu 
harpte ölenlerin hatırasını yad
etmiştir. 

Hitlerin söylediğine göre Po· 
lonya barbında Almanyanın za 
yiatı 10572 ölü, 30222 yaralı ve 

3404 kayıp vardır. Hitler, Po
lonyalı esirlerin mevcudunun 
694 bin olduğunu bildirmiştir. 

Alman devlet reisi, Almanya 
ile Versay Polonyası arasındaki 
münasebetlerin tarihçesini yap· 
mış ve artık bir Polonyaoın mev
cut olmadığını tasrih etmiştir. 

Hitler, Alman tekliflerinin 
hiçde oltimatom teşkil etmedi
ğini söylemiştir. Hitler, karşılık
lı Alman Rus dostluğunu teba
ruz ettirerek her iki hükilmetin 
hudutları cı ı teknik hudut olarak 
tesbit ettiğini söylemiş ve sov· 
yet Rusya Bolşevik, Almanya da 
nasyonal sosyalist olarak kala
caktır demiştir. 

Hitler, Almanyanın Avrupa 

devletlerile olan münasebetleri· 
ni anlatmış Danimarka, Holan
da, lsveç, Macaristan, Yugos
lavya, Slovakya arasında dost
luk olduğunu ve İtalya ile dost
luğu sarsılmaz bir vaziyette ol
duğunu söylemiştir. 

Hitler, Fransa için ezcümle 
demiştirki : 

Aradaki zehirli havayı daima 
gidermek için çalıştım. Franıa
dan hiç bir talebim kalmamış
tır. Alsaslorendeo bahsetmiyo· 
rum. 

İngiliz menfaatleri aleyhinde 
bana düşmanlık gösterildi. Sulh 
ancak Almanya ile İngilterenin 
birl~şmesile kabildir. 

Müteakiben sulh teklifleri 
hakkmdaki neşriyata temas e
den Hitler, gazeteler bu tek· 
lifleri korkumdan veya vicdanen 
yapacağımdan bahsettiler bun· 
lar doğru değildir. Ben kork
muyorum. Çünki prestişim bu
günün hakikatini istikbal. anlı
yarak hükmünü verecektir. 

Hitler, Versay Polonyaıının 
artık olmıyacağını bildirmiş ve 
Almanya ile Rusya buna zamin
dir demiştir. 

Hitler, artık barba devamın 
bir cionet olacağını söylemiştir. 

a. a. 

lstanbulun kurtu uşu 
Parlak merasimle kutlulandı 

İstanbul, 6 - 1 'tanbulun kur 
tuluşu bugün heycanh bir su· 
rette kutlulanmışhr. • 

Sultanahmet meydanında top
lanan mektepliler alay halinde 
saat 10 da hareketle taksim 
meydanına gelmişler ve abide
nin etrafında yarım daire şek· 
lind e taplanmıştır. 

Saat 11,50 de dairenin önün
de bulunan muzika tarafından 
istiklal marşı çalınmış ve iki 

bahriyelimiz tarafından şanlı 
bayrağımız şeref direğine çe
kilmiştir. 

Bundan sonra: 
• 
Bir Çok müesseselerden gön-

derilen çelenkler abidenin 
önüne getirilmiş, vali bizzat 
çelenklerin yerleştirilmesine ne
zaret ve yardım etmiştir. 

Çelenkler konduktan sonra 
şehir meclisi namına şehir mec· 
lisi azasından Refik Ahmet 
Sevengil tarafından bir nutuk 
söylenmiştir. 

Saat 12,15 geçit resmine baş
lanmıştır. 

Geçit resmine motosikletli 
bir polis müfrezesi askeri tıbbi
ye, Subay okulu, deniz lisesi, 

kuleli maltepe lisesi, bir tabur, 
süvari, muhabere istihkam kıta-

ları, üniversite, yüksek okullar, 
izciler ve erkek kız mektepliler 
iştirak atmjşler ve vali Lüfi 
Kırdar, ve lstanbu\ komutanı 
general Halis Bıyıktayın önün
den geçmişlerdir. 

Geçit resminde merkez ko
mutanı diğer askeri, mülki er
kin, şehir meclisi, mali, mües

seseler erkanı ve sair davetli· 
lerle kalabalık bir halk kütlesi 
bulunmuş ve askerlerimizi can
dan tezahüratla alkışlamışlardır. 
· Merasim saat 13 de hitam bul 
muştur. a. a. 

Rifat Erdal gitti 
Kozan kaymakamlığına tayin 

edilen mektupçumuz Rifat Er
dal bu sabahki İzmir - Afyon tre 
niyle şehrimizden ayrılmıştır. 
Aydında bulunduğu müddet 

...zarfmda çalışkanlığı ve tevazu-

iyle kendisini çok sevdirmiş o
lan Rifat Erdala yeni vazife
sinde muvaffakiyetler dileriz. 
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SAYI 16 

Aydın sanat 
okuluna --

Bu yıl kabul edilen pa· 
rasız yatılı ıtalt beler -·-
Parasız yatılı imtihanlarda 

muvaffak olarak Aydın sanat 
okuluna verilen talebelerin bir 
kısmını dünkü nüshamızda yaz-
mıştık. Geri kalan kısmı da bu 
gün yazıyoruz: 

Konyadan : Necati Tekeli, 
Ferhat Özkao, Kasım Gnler, 
Talat Doğan 1y, Kemal Yolcu, 
Ali Faruk. 

/çelden: Mehmet Akkaş, Meh
met Serpil, Muammer Kaya. 

lzmirden: Ahmet Özbek, Nu· 
rettin Geçkin, Kemal Dinçer, 
Fethi Veznedar, Osman Doğru 
ıöı, İsmail Çelikata. 
Muğladan: Mehmet Süer, Mus· 

tafa Kemik, Şükrü Özboy, Na
cı Gör bfiz, Hulusi Yeşil, Seli
hattin Özbek. 

Manisadan: Mehmet Akgün. 
Nuri Saydar, Kemal başlar. 

Kütahyadan : Kadri Tekiş, 
Tabir Doğru, Muzaffer Er, Ali 
Üoay. 

Yeni neşriyat: 
~ . 

ilk Öğretim 
Maarif VekAletinin neşret

mekte olduğu haftalık İlk Öğ
rttim mecmuasının 18 inci sa
yısı güzel bir kap içinde ve 
zengin bir münderecatla çık
mııtır. 

Sayın .. Maarif Vekilimiz B. 
Hasan Ali Yücelin " Yeni ders 
yılı başlarken ,, başlıklı ve mu
allim arkadaşlara hitap eden 
güzel bir yazısile bir kat daha 
kıymet kazanan bu değerli mec
muada; profesör Şekip Tunç'un 
" Ruhiyat musahabeleri ., , iz
mir Kız Öğretmen okulu müdil 
rD Rahmi Balabanın " Öğret
men nasıl olmalı " , Manisa Ma
arif müdürü Rauf İtat'ın " Ki
tap ve okuma ,, , Alaca Maarif 
memuru Mustafa Uygurun "0 
kul bahçesi ,, , Turgut Bilselin 
" Köycülük ve köy liderleri ,, , 
İhsan Eke'nin " Köyde radyo,, , 
Bursa Lisesi öğretmenlerinden 
Celil Sıtkı Gürlerin " Çocuk
larım ., , Münir Hayri Egelinin 
" Pasif korunma işi ve öğret
men ,, mevzulu etütlerinden baş
ka yardımcı ders vasıtaları se
risinden olarak yurdumuzun 
Trakya ve Marmara bölgesini 
gösteren kabartma bir harita, 
güzel Edirnemizden Şl'hrin pa
noroması, Selimiye camiinin içi, 
Meriç köprüsü ve üç şerefeli 
camiine ait resimler vardır. 

Her say191nda büyük bir te· 
kimül ve yenilik gösteren ilk 
öğretim, maarif vekaletinin mu
vaffak bir eseridir. 

ilin 
Aydın P. T. T. müdür 

·ıüğünden: 
20 lira muhammen bedelle 

Germencik istasyon arası posta 
sürücülüğü 27 /9/939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 11 bi
rinciteşrin 939 çarşamba günü 
saat 16 da Aydın P. T. T. mü
dürlüğü ·binasında ihalesi yapı· 
lacaktır. İlan olunur. 

29 3 7 10 [21) 

1 RADYO-; 
CUMARTESi 7 /10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

13 35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

13.50 Tilrk müziği. 

Çalanlar: Vecibe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. 

Okuyan: 1- Muzaffer İlkar 
a - Peşrev 

b - Kaptan zade Ali Riza : 
şarkı · Leyi olurki hüzn içinde. 

c - Şarkı - Bir vefasız yare 
düştüm. 

d - Nikogos: Muhayyer şar 
kı - Varmı hacet. 

e - Selim 111 : Muhayyer ı1ün 
büle şıukı - Ey goncayi nazik 
tenin. 

f - Muhayyer sünbüle saz 
semaisi 

2 - Semahat Özdenses 

a - Lemi : Hicazkar ıarkı -
Son aşkımı canlandıran. 

b - Arif bey : Suzinak şarkı 
Çekme elemi. 

c - Sadettin Kaynak : Hüz 
zam türkü - Cıkar yücelerden. 

d - Raif bey : Karcığar şar 
kı - Gülüver sevdiğim. 

14 30 Müzik (Riyaseti cumhur 
bandosu) Şef İhSRn Künçer. 

1 - V. Turine - Marş. 
2 - Oscar Strauss • W al zer 

W alzertraum. 

3 - Oscar F etras - Operet
ten revü (potpuri) 

4 - F. Leroux-Pour Baryton 
(Fantazi) 

5 - M. Moszkowsld - Marş. 

14.15 15.30 Müzik (Dans mü
ziğiPI.) 

18.00 Program 

18.05 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri 

18.25 Müzik (Radyo cazı) 

19.00 Türk müziği (Geçit kon 
seri) 12 okuyucu sıra ile 

Çalanlar : Vecihe, Fahire Fer 
san, Cevdet Çağla, Reşat Erer, 
Ruıen Kam, Cevdet Kozan, Re 
fik Fersan. 

20.00 Konuşma. 

20.15 Türk müziği. Halk tür
küleri Mahmut Karındaş, Sadi 
Yaver Ataman. 

21.00 Milzik (Küçük orkestra) 
Şef : Necip Aşkın 

1 - Jose Padouk • Macar 
lmelodisi. 

2 - J. Strauss - Artis ba-
yatı (Vals) 

3 - Hans Mainzer • Serenad 
4 - Tscbaikowsky Vats Mo 5 
5 - Hnns Löhr · Tempo -

Tempo (Galop). 
6 - Micheli f- İkinci küçük 

süit. 
7 - Drigo - Esmeralda ba· 

let süitit No 1 
22.00 Ajans ve ziraat haber

leri. 

22.15 Konuşma ( Ecnebi dıl· 
lerde) 

22.45 Müzik (Cacbad · Pi.) 
23.25 23.30 Yarınki program. 

Ay~nlcra memurlu- ~----~----------~~~i 
Aydında: 

ğundan: 
939/622 

Alacaklı. Germencik Kızılca 
gedik köyünden arap oilu Şerif 
Ali kızı Keziban. ( Makbulenin 
velisi sıfatiyle ) 

Borçlu. Germencikde mukim 
Elengüllü hacı lımail. 

Satılan gayri menkul. Aydın 
tapusunun şubat 939 tarih ve 
20 numarasında kayıtlı ve Elen
güllü köy badrit deresi mevki 
inde içinde 47 adet büyük ve 
33 adet küçük zeytin ağacı 
mevcut 7352 metre murabbaın
daki zeytinliğin tamamıdır. 

Hududu. Şarkan yol, garben 
büda verdi zeytinliği ile bahçesi, 
şimalen tatar Abmedin delice 
ve çalılı olan zeytinliği, cenuben 
sağır Mestan oğlu Mehmet ve· 
reseleri ve fundalık ile çevrili
dir. 

Kıymeti. Satılan bu zeytinli
ğin üzerinde 200 kilo kadar 
tahmini olarak ağaç üzerinde 
olmak: üzere zeytin mahsulü de 
oıevcuf bulunmakla mahsule 20 
lira ve gayri menkulün tama· 
mına da 300 liraki ceman 320 
lira kıymet takdir edilmiştir. 
Taliplerin mahallinde görmeleri 
icap eder. 

Satışın yapılacağı yer ve gün 
ve saat. Aydın icra dairesinde 
7/11 /939 tarihinde salı günü 
saat 15 de ve temdit artırması 
22111/939 tarihinde çarşamba 
günü aynı saatta yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma ş a r t n a m e s i 
ilin tarihinden itibaren 939/622 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numara.sında 

herkesin görebilmesi için açık
tır. handa yazıla l)lanlardan faz · 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/622 
dosya numarasiyle memuriyeti · 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazıh kıymetin % 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 bu
suıiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerHe birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış 
l>edelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maytt 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 yetmiş 
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 artaraoın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 

AYDOG ·DU 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat Malzemesi 

'!!!!!l!.~=-------.... ----~~----!!!!l!!!!!!~~~~~~~~!!!!!m--=-----:"·· .................................................... : 
i Doktor Operator i 
1 Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutaha11111 ı 
ı Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karşı- ı 
ı sındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 

: ........................................................ : 
: AYDINDA: i 
: . 
1 Ankar~ Pal~~ .. i 
ı Memleketin en ucuz en temız en rahat en konforlu otelıdır. ı 
f Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde ı 
: ................................ ~ ....................... : 
Aydın sulh hukuk 
mahkemesinden: 

1004 
Aydının kurtuluş mahallesin

den Çine Kabataş köylü Ali 
kızı Fatma Kaynak tarafından 
Aydının Cuma mahallesinden 
eski dellil başı Mehmet Hulusi 
oğlu Kemal Kaynak aleyhine 
açtığı nafaka davasının muha
kemesinde müddeaaleybin ika-
metgihı meçhul olduğu cihetle 
ilAnen yapılan tebliğat üzerine 
yine mahkemeye gelmediği ci
hetle gıyap kararının yine ila
nen Aydın gazeteıile yapılma
ıına karar verildiğindeu muha
kemenin muallak bulunduğu 
17/10/939 Salı günü saat 9 da 
Aydın sulh hukuk mahkemesin
de ftazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği surette mu
hakemenin ~ıyabaoda devam e
dileceği gıyap kararı kaim ol
mak üzere ilin olur. 

(37) 

gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
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 
sataı l2280 sayılı kanuna tabı 
olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
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 beş 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 bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Bir gayri menkul yukarıda 
gö9terilen 7 /11/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu oda- ' 
sında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (31) 

ııan 
Çine tapu sicil 
memurluğundan: 

Abak köyünün Ozan cıvarı 
Zırtlanhk mevkiinde tarkan de· 

re timalen Cebel mera garben 
Kuru göl cenuben Kara Haaan 

zeytinliğile çevrili 27570 M2 
zeminli altmış ve üç yüz dele
celi zeytinlik esasen otuz dö

nilm ve üç yüz ağaçlı olarak 
(Hacı Molla) Mestan: oğlu (Mol
la) Mustafa adında kayıtla iken 

kırk yıl evvel Mustafa tarafın
dan Mollacık oilu Halile bari· 

cen satılarak kullanılmakta 

iken 330 yılında ölmesil~ karısı 

HaDJm ve oğlu Mehmet Aksele 
münhasıran intikal eylediği ve 
ağaçların yanması üzerine bi-
len altmış ağaçlı olarak Fatma 
ve Mebmet Akıelin nizasız 

temellüklerinde bulunduğu an
laşıldı ve topu komisyonu Ak

selin tasarrufunu kabul ve tet
kik etti. 

Eski satan Mest.ın oğlu Mus· 
tafanın oturak yeri bilinemedi-

ğinden tebliğat ya~lamadı. Bu 
zeytinlikte gerek Mustafa veya 

veresesinin ve gerek berhanği 
bir şahsın tasarruf veya ayni 

bir bak iddiasında bulunanlar 
varsa ilan tarihinden itibaren 

otuz gün içinde Çine tapu sicil 
memurluğuna müracaatlara Mk
si takdirde Hanım ve Mebmed 

Aksel adlarına tapusunun ve
rileceği ilin olunur. (30) 

.••••.... Abone ıeraiti ........ 1 ! Yıllıfı her yer için 6 lira. 1 
Alb aylıtı 3 liradır. • 
3 aylığı 150 kuru,tur. f 

i idare yeri: Aydında C. H. ı 
: P. Buımevi. 
i ıazeteye alt yaaalar lçln 1 
i yazı itleri müdürlütüne, llln· 1 
l lar için idare müdürlöpne 1 
: '11Üruaa.t eclllmelfdlr. i 
: ......... -....... ~········ ·······················-

lmtıyaa .. hlbl .-e Umum! Ne~lyat] 

MOdOrü ı Etem Meaıireı 
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Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


