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H. Vekilimiz şerefine 
Moskova büyük elçimiz tarafından 

bir öğle ziyafeti verildi 
Ankara, 2B - Tas ajansı 

Moskovadan bildiriyor : 
Türkiye Hariciye vekili 8. 

Şükril Saraçoğlu, refakatinde 
Cevat Açıkalın, Feridun Cemal 
ve Zeki olduğu halde Sovyetler 
birliğinin ziraat akademisini gez· 
miştir. 

Türkiye büyük elçisi 8. Ali 
Haydar, öğle üzeri hariciye ve
kili ıerefine bir öğle ziyafeti 

vermiş ve ziyafette hariciye ko· 
mi seri Molotof, mareşal Voroıi· 
lof, Potemkin, Dekanozof ve Ti 
yentiyef ile elçilik erkanı baıır 
bulunmuştur. Ziyafetin sonlarına 
doğru B. Şükrü Saraçoğlu ve 
Mol~of samimi nutuklar irad et
mişlerdir. B. Şükrii Saraçoğlu 
akşam büyiik tiyatroya giderek 
operada hazır bulunmuştur. 

a. a. 
------~~~!!!!ı!!!~~g~S~··~- ~~!iii!!!!!iil!~~p.------

Alman tayyareleri 
lngiliz karakol gemilerine taarruz etti 
Üç Alman tayyaresi düşürüldü birisinin mü- I 

rettebatı esir edildi 1 

Londra, 28 - Alman menba· 
larından çıkan bir haberde Nor
veç sabili açıklarında bulunan 
lngiliz karakol gemilerine bir 
bava taarruzu yapıldığı ve bir 
çok lngiliz gemisinin batması 
ve baıara ağramasile neticelen• 
diği bildirilmektedir. Bu haber 
tamamen yanlıştır. 

Vakıalar şundan ibarettir. 
lngiliz karakol gemileri salı 

akşamı iki Alman tayyare fılo
ıunun taarruzuna uğramışlardır. 
Gizlenmeğe yarayacak bulutlar 
olmadığında~ tayyareler kolayca 
görDlmüş ve tard edilmişdir. 

Bundan. başka 1300 metreden 
daha yüksek uçmağa mecbur 
kalan tayyareler hedeflerini bu
lamamışlard1r. Taarruzda tek 
bir isabet vaki olmamıt ve bir 
kişi bile zayiat verilmemiştir. 

Diğer taraftan ilç Alman tay
yaresi düıürDlmOştilr. Bunlardan 
birisinin mürettebatı esir edil
miıtir. Esirlerin adları Londra 
radyosu tarafından ilin edile· 
cektir. 

Avam kamarasında bahriye 

lngiliz tayyareleri 

Yeni beyanname attılar 
Bir Polonya tayyaresi 

Litvanyaya indi 
Londra 28 - İngiliz gazete

lerinin yazdığına gore: 
İngiliz askeri tayareleri yeni 

bi keşif uçuşu yaparak ve bu 
defa Almanyanın ıimali garbi 
ıebir ve kasabaları üzerinde 
cevelan ederek yeni beyınna· 
meler atmıştır. 

Polonyalıların bir askeri tay
yaresi Kavnasta yere inmiıtir. 
Dört kişiden mOrekkep müret
tebetı tevkif ve tayyare müsa
dere edilmiştir. 

Litvanyanın temerküz kamp· 
larında 10 bin Polonya aıkeri 
mevkuf bulunmaktadır. 

nazırı Çurçil bu hususta beya· 
natta buluomuıtur. Karakol ge
mileri kumandanından alınan 
telgraf Miıter Çurçilin beyana· 

1 
1 
1 

tını teyit etmektedir. a.a. 
Londra 28 - Alman tayya· 

releri tarafından bir lagiliz fi· 
losuna hücum edidiği ve filodan 
bazı gemilerin hasara uğradığı 
hakkında Alman menbalarından 
çıkan haberler üzerine avam 
kamarasında bahiiya nızırı 

Çurçil atide beyanatta bulun· 
muştur. 

Zırhlılardan, tayyare gemıin
den ve destroyerlerden mOrek
kep bir lngiliz filosuna ıimal 
denizi ortaıında Alman tayya-
releri tarafından hllcum edil· 
mittir. 

Fakat biç bir İngiliz gemisi· 
ne iıabet olmamış ve biç bir 
İngiliz askeri ölmemiştir. 

Alman tayyarelerinden biri 
dOımüş ve biri de ağır hasara 
uğramıştır. Bir Alman tayyaresi 
de denize inmeğe mecbur kal
mıı ve destroyerlerimiz tarafın· 
den mürettebatı esir edilmiştir. 

a.a. 

lngilizler 

Yetmiş bin ton kaçak 
eşya musadere ettiler 
Lonclra 28 - İngiliz istihba

rat nezareti bildiriyor. 
Biten bir hafta içinde muha· 

faza servisimiz tarafındın 70 
bin tonluk harp kaçağı eşyaıı 
m01adere edilmiıtir. 

Bunun 24 bin tonu mayi mab· 
rukattır. a.a. 

~· 

Diyar bakırda 
Şiddetli yağmurlar yağdı 

Diyarbakır 28 - Evvlki ak· 
şam yaran şiddetli yağmurlar· 

dan baııl olan sel, Diyarbakır, 
Kolp arasındaki Şatran köprll-
sünün ahıam kısmını sökllp gö
tiirmiltür. 3 kişi boğulmuttur. 

l 

-Sovyet kıtaatının 
Macar hududunda Macarlarla ilk 

ten1ası samimi oldu 
Ankara, 28 - Bugün saat 

12 de 17 ye kadar alınan ha
berlere göre vaziyet: 
Şark cephesinde: 
Kızıl ordu genel kurmayının 

tebliği: 

27 Eylul günü tahdit edilen 
batta dotru ileri harekete de
vam eden kızılordu Agustonun 
garbinde Graboyu, Maçveskiyi 
ve Samostenin 10 kilometre gar 
binde Ravada, Moçiskanı ve·San 
nehrinin menbaları civar1nda Si· 
yanki istasyonunu işgal etmiıtir 

Kızılordu kıtaatı garbi Ukran 
ya arazisi dahilindeki Polo.;ya 
ordusu bakayasını temizlemeğe 
devam etmektedir. 

Havas ajansının Sulkastaki 
muhabiri bildiriyor. 

Sovyet kıtaları evvelki gece 
Polonya Macaristan hududuna 

VarşoVa 
Almanlara yirmi 

mütareke 

yakın bir mahalde Lavoçnede 
Macar askeri memurlar iyle res
men temas tesis etmiştir. 

ilk temas, şiddetli yağan kar 
altında ve otomobil fenerlerinin 
ışığı sayesinde Sovyet albayı 

Mosoğun ve Macar albayı Kor· 
nerlinin ve bir çok Macar za· 
bitleriyle vukua gelmiştir.Sovyet 
zabiti kızılordu namına kendini 
takdim etmiş ve Macar zabit
lerine hududa hilkumeti namına 
vazıyet ettiğini söylemiştir. Ce
mileklrane bir bava içinde bir 
toplantı yapılmış ve her iki ta· 
raftan tebrik hitabeleri irat e
dilmiştir. 

Sovyetler yeni · komıulariyle 
iyi münasebetler idame ·etmek 
arzusundadır. 

Bu sabah iki taraf hudutta 
miiıterek bir istikıaf yapmıı· 
lardır. a. a. 

müdafii 
dört saatlık 
teklif etti 

bir 

Haıta ve yaralılarla dolu dokuz hastane bomba 
ve obüslerle yıkıldı 

Ankara, 28 - Dün gece ya
rııından bugün saat 12 ye ka· 
dar alınan haberlere göre va
ziyet: 
Şark cephesinde : 
Sovyet ve Alman resmi teb· 

liğleri alınmamıştır. 

Varşovanın tebliği : 

bindenberi Almanlar 106 tay· 
yare kaybetmiılerdir. Sivil bal· 
kın llmitsiz vaziyetini kurtar· 
mak, suıuzluk ve salgın hasta
lık tehlikesine kartı bir tedbir 
almak için 24 saatlik bir müta· 
reke teklifi derpİf edilmektedir. 

Diğer bir Varıova telgrafın
da da: Varşova bir harabe halinde 

dir. Su mahzenleri ve filitreler 
bir kaç gündenberi harap ol
muıtur. Hasta ve yaralı dolu 9 
hastane bomba ve obüslerle yı
kılmıştır. 

Evelki gDnkü bombardımanda 
sivil halktan 3 bin kişinin öl
dOğü, Almanyaya 24 saatlik bir 
mlitareke teklif edildiği ve he· . • 

Tarihi binalar ve kiliseler en· 
kız halindedir. Duman ve toz· 
dan nefes almak imkinıızdır. 

13 Alman tayyaresi düşllrill
miiıtlir. Bu suretle V arıova bar· 

nllz cevap verilmediği bildiril· 
mektedit. 

Bir Berlin telgrafı, Varıova· 
nın teslim olduğunu bildiriyor
sa da bunu teyit eder bir ha· 
ber alınmamııtır. a.a. 

··~~~~~~~------

Parti 
Vilayet idare he

yeti toplandı 
Partimiz vilayet idare heyeti 

diin reiı Bay Etem Mendresin 
riyasetinde mutat toplantısını 

yapmıştır. 

Parti kongreleri 
Bu sene vilayetimiz Parti o

cak ve nahiye kongrelerine 15 
Teırinievel 939 da baılanarak 
30 Teırinisani 939 de bitirilmesi 
ve kaza kongrelerinin de 16 Ki 
nuoevel 939 dan 30 Kinunevel 
939 tarihine kadar yapılma ıı 
Parti viliyet idare heyetince 
kararlaştırıldı CSğrenilmiıtir. 

-?+E-

Şiddetli yağmurlar 
Nazillinin bazı köylerine 

dolu yağdı 
Mutadın fevkinde olarak ha· 

veların seyri tabiisi bozulmuı, 
her yerde taraf taraf yağmurlar 
yağmağa başlamı,tır. Bu cDm• 
leden olarak Nazillinin Aziıabat 
ve Karacaıuyun Karapınar ve 
Aliağa çiftlik köylerine de müt
hiı bir dolu yağmıı tahminen 
altı bin döallm pamuğa kimilen 
mahvetmiştir. Bu feliketi iıtih· 
bar eden sayın valimiz hidiıe 
ile alikalanarak kazadan iza
ba t istemişler ve tetkikat için 
de bir ziraat memurunu derhal 
mahalline izam etmişlerdir. 

Yeni aydın 5000 
metre koşu rekoru 

Geçen pazar güaü yapılan 
koşu antremanıoda Tahsin Özalp 
bet bin metreyi 16,41 dakıkada 
rakipsiz koşarak Yeni Aydın 
rekorunu yapmııtır. Kendısini 
tebrik ederiz. 

.. 1 c-

lzmire gelecek 
göçmenler 

R i b ben tr o p' un '.Moskova 
1 

Ankara 28 - İzmire dıı 
memleketlerden gelecek olan 
650 gCSçmenin Dikilide iıkinla • 
ri kararlaşmıştı. BuıGnktı vazi· 
yet dolayııile gkmenlerin Tor· 
balı, Bergama ve menemende 
ve bir kımının da İzmir bavali
ıinde yerleıtirilmesi takarrur 
etmiıtir. 

seyahati. '.akisleri 
Londra, 28 - Kavnastan Roy· 1 dan: 

ter ajansına bildiriliyor. Dün saat 22 de halk komi-
Berlinden gelen bir haberde serleri reisi Molotof ile Almall 

hariciye nazıra Fon Ribbentrop 'hariciye nazırı Ribentrop ara· 
Moskovaya Sovyetlerle yeni bir sında Polonya hadiselerini ali· 
anlaıma için gitmiştir. kadar eden meseleler üzerinde 

Bu görüımede Almanya ile görüşmeler yapılmııtır. 
Ruıyanın yeni Polonya sitatoko· Bu görüşmede Almanyanın 
ıunu icabında müştereken ve Moıkova ve Sovyetlerin Berlin 
silibla mUdafaıı derpiş edile- bllyük elçileri de hazır bulun• 
cektir. Baltık ve Balkan mese· muştur. 
leleri de glhüıülecektir. · Göriiıme 2 ıaat ıllrmOıtBr. · 

Moskova 28 - Tas ajansın· a.a. 

:: 1 • 

Ayvalıkta zelzele 
devam ediyor 
Ayvalık 28 - Buglln ıaıt 

2.40 de burada kuvvetli bir yer 
sarsıntısı olmuıtur. 

Beı gilndenberi devam edon 
sarsıntı yiizllnden halk dağlar
da ve meydanlarda yatmaktadır 
Tehlikeli yerlerde ~turulmamaıı 
için 100 çadtr ıönderimiftir. 



YOZ: 2 

Köycülük konuşmaları : 

Ekenler,ekiminizi bir kaç 
misli çogaltınız 

Ekinimiz ne kadar çok olursa gücümüz 
o kadar engin olur 

- Bugünler, dünyanın için 
için kaynadığı günlerdir. Biz, 
kendi gücümüze güvenrek yurt· 

• ta sakin yürekle işimiz ve gü· 
cümüzle beşbaşayız. Çünkü, sı· 
nırlarımızı, çelikten kaleler; ha· 
valarımızı Türk kanatları, de
nizlerimizi mavi martiler bekli
yor. Ve nihayet, sınırlarımızda 
çelikleşen Mehmedin çelikten 
imanı, parlıyan süngüsü yan ya· 
na nöbet bekliyor. 

Kioısedan korkmuyoruz. Kork
muyoruz, Çünkü Türke herkes 
saygı gösterir, onun dostluğu· 
nu kazanmak ister. Zira herke! 
onunla dosttur. 

Su uyur, düşman uyumaz! 
Bu ata sözGne inanırız. O· 

nun içindir hi, kendi yağımızla 
kavrula kavrula her yaban gü 
cüne karşı koyabilecek güce 
malik olduk. 

Yalınız ş11 varki, yer yüzünün 
alt üst olduğu bu günlerde, ileri 
günler için hazırlanmak, hazır

lıkh bulunmak için, ekimimizi 

iki üç misli artırmak, anbarları· 
mızı, iki üç yıllık ihtiyatımız için 
dolu bulundurmak ta, nihayet 
devletin bizden istediği bir va 
zifedir. Ne olur ne olmaz? 

- Geride kalanlar, için de
ğil, ileride bulunanlar için. 

Buğdayımız, arpamız, her çe· 
şit mahsulümüz bol oldukça, 
kendimize olan göveoimizin sı· 
nırı olmaz. 

- Gücümüzün enginliği artar. 
- Yarın bol mahsullerimizi 

satarak, kasamıza bol altın 
gelir. Ve bizim anbarlarımız 

dolu oldukça da, uyuyan düş· 
man bize yaklaşamaz. 

- Büyüklerimiz bize ( çok 
ekin ckiminizi bir kaç misli 
artırın. Boş toprak bırakmayın!) 
diyorlar. 

- Biz de bol ekelim, ekilme· 
dik toprak bırakmıyalım. Coluk 
cocuğumuzu bol ekime ha ~:ırlı
yalım. .Toprağımızı şimdiden 
nadasa hazırlarken bir karış 
boş toprak bırakmıyalım .. 

RADYO 
CUMA 29/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes: 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Proğram ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Türk müziği. (Pi) 
13.00 Memlek~t saat ayarı, 

ajans ve meteoroji haberleri. 
13.15-14 Müzik (karışık pro

gram Pi) 
19.00 Program ve memleket 

saat ayarı. 

19.05 Müzik ( Kabare vesaire 
Pl) 

19.30 Türk müziği(fasıl heyeti) 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği. 
Okuyan: Mefharet Sağoak 

Mustafa Çağlar. . 

Çalanlar: Vecihe Darya), Fa
hire Fersan, Refik Fersan, Ke· 
mal Niyazi S . ybun. 

1 - Boğos · kürdili hicazkar 1 

şarkı ( Güller açmış bülbül ol· 
muş bi karar ) 2 - . Lemi - Kür 
dili hicazkar şarkı ( Açmam aça 
mam söyleyemem ) 3 - Sela
ha ttin Pmar - Kürdili hicazkar 
şarkı ( Bir gizli yalan söyle ) 
4 - Arlaki - Kürdili hicazkar 
şarkı ( Arlık ne siyah gözleri· 
nin gölgesi kaldı ) 5 - Hicaz
kar peşrevi 6 - Zekai dede -
Hicazkar ·yürük semai ( Bülbül 
gibi pür oldu ) 7-f smail Hakkı 
Nihavent ağır semai ( Seni bük 
mü ezel) 8 -Rakım - Nihavent 

şarkı ( Ne yanan kalbime baktı) 

9 - Hicazkar türkü ( Bir yar 

sevdim Kuşadalı) 10 - Hicaz· 
kar saz semaisi - Kemal Niyazi 
Seyhun. 

21.30 Konuşma 

21.45 Müzik ( operet Arya· 
lara Pi.) 

22.00 Müzik (Radyo orkestra) 

Şef Hasan Ferit Alnar. 

1 - Moussorgsky:"Soroçinsti 
panayırı,. operasının uvertüril. 

2 - Tschaikovsky: 4üncü sen
foni. 

23.00 Son ajans haberleri, zi 
raat, esham tahvilat, kambiyo
nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant PJ) 

23.55·24 Yaıınki program 

Halkevi . 
Başkanlığından 

Halkevi atletizm 
müsabakaları 

1/10/939 Pazar günü saat 

15,30 da spor alaninda Halkevi 
tarafmdan tertip edil~n aşağı

da yazılı atletizm müsabakaları 
yapılacaktır. 

100 metre, 200 metre, . 800 
metre gülle atma, disk atma, 
yü\tsek atlama, tek adım, 5000 
metı e, 4 X 100 bayrak yarışı. 

Sahn parasızdır. Bütün Ay- · 
dınlılar Halkevi davetlisidirler. 

lmtlyu .ahlbl Ye Umumt Ne,rlyat 1 
Mlldnrtı ı Elem MeadrH 

BHıldıiı yer 
C H P Ruı•••' 

AYDIN 

Aydın icra Memurlu
ğundan: 

939/55 
Alacaklı. Aydında avukat Re

şat Altay. 
Borçlu. Karapınarda Gümüş 

ağa zade İbrahim ve hemşiresi 
Fatma. 

Satılan gayri menkul. Tapu· 
nun nisan 933 tarih ve 4 numa- . 
rasında ve 52 sahifesinde ka
yıtlı İncirli ova Gerenkova kö· 
yünde köy içi mevkiinde tapuca 
26 dönümden ibaret sebze bah
çesinin borçlulara ait 16 hissede 
sekiz hissesi satılıktır. 

Hududu. Şarkan irim, garben 
yol, şimalen İbrahim ağa vere
sesi cennben vakıf misafirhane 
ve yol. 

Kıymeti. Tamamına 1280 lira 
ve satılan hisseyede 640 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Tapunun nisan 933 tarih 
ve 5 numarasında ve 51 sahi
fede kayıtlı İncirli ova nahiye· 
sinin Gcrenkova köyünde köy 
içi mevkiinde tapuca 15 dönüm .. 
den ibaret incir bahçesinin 24 
hissede borçlulara ait 14 hissesi 
satılıktır. 

Hududu. Şarkan irim, şimalen 
cezacı Ali veresesi, garben yol, 
cenqben İbrahim veresesi. 

Kıymeti. Bu bahçenin tama· 
mına 2250 lira ve satılan bisse
yede 1313 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve gün 
ve saat. Aydın icra dairesinde 
7 /11/939 tarihinde salı günü sa· 
at 15 de ve temdit arttırması · 
da 22/111939 tarihinde çarşam .. 
ba günü ayni saatte yapılacak· 
tır. Satış 2004 sayılı kanuna 
göredir. 

1 - işbu gayri menkuli1n 
arttırma ş a r t n a m e s i 
ilan tarihinden itibaren 39/55 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık· 
tır. İlanda yazılı 'llanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 993/55 
dosya numar.asiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

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

3 - ıpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin 2ayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa 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 satış 
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 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul üç defa ,bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mu ham· 
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 

: ........................................................ : 

İ Nazilli Çelike b·çki, 1 
ı .k : i 1 iŞ y i 
1 i • BU DERS YILI ÇİN i 
f Nazilli muhitinde bir hayat ve iş yuvası olarak Maarif i 
: Vekaletinin tensibile açılmıştır. Yurdun tahsil müddeti : 

ı iki senedir. yurdu ikmal eden kızlarımı z başlı başına yurd ! 
! açmak için kanuni salahiyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktan i 
i kurtulmak ve hayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlarıtı;!ıZ : 
ı için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir : 

ı mevki almak ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah ı i istiyen kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. ı 
ı Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğinizi ispat için evler· f 
ı de işsiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve • 

i bürriyetinize sahip ve hakim olmak fırsatını buluyorsunuz. i 
(18) Sa. Cu. ı 

: ......................................................... : 
:·········· .. ·· .. ~··········· ........................... : 
i Dokto n Opera tor i 
1 Nuredd·n dıson 1 
ı Memleket hastanesi kedın hastalıkları mutabassısı ı 
% Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karşı· ı 
ı ıındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ................................. , ........... $ ........ ı 

Aydın Asliye Hukuk 
mahkemesinden : 

939/954 
Aydının Paşa mahallesinde 

Muğlalı Mehmet Ali kızı Habibe 
tarafından kocası aynı mahalle
den Bulgaristanlı Vezir oğlu 

· Mehmet aleyhine açılan boşan
ma davasında müddeialeyh 
Mehmedin ikametgahının nere· 
de olduğu bilinemediğinden ila· 
nen tebligat icrasına karar ve· 
rilmiş olduğundan mumaileyh 
Vezir oğlu Mehmedin muhake· 
menin muallak olduğu 6/11/939 
pazartesi günü saat 9 da bizzat 
Aydın asliye hukuk mahkeme
sinde bulunması veya bir vekili 
kanuni göndermesi luzumu ila· 
nen tebliğ olunur. (24) 

temin edilmiş alacaklarıoıo mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın 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 edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

1 

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 1 

en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için °o 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alicıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 
iki gayri men kul yukarıda gös· 

terilen 7/11/939 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasınd 
işbu ilin ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. (22) 

Davet 
Kulübümüz idare heyeti dev

re müddetini doldurduğundan 

5 teşrinievel 1939 p~rşembe ak

şamı saat 20 de yeni idare he

yeti seçimi yapılacaktır. Kulübe 

kayıtlı bilumum arkadaşların ta

yin olunan gün ve saatte saba 

lokaline teşrifleri ilan olunur. 

Ayd u spor kulübü 

22 25 29 2 5 (14) 

ilan 
Aydın P. T. T. müdür 

lüğünden: 
20 lira muhammen bedelle 

Germencik istasyon arası posta 

sürücülüğü 27 /9/939 tarihinden 

itibaren on beş gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. 11 bi

riııciteşrin 939 çarşamba günü 

saat 16 da Aydın P. T. T. mü

dürlüğü binasında ihalesi yapı· 

lacaktır. İlan olunur. 

29 3 7 10 [21) 

Zayi 
Aydın Ortaokulu 938 939 ders 

yılı şnhadetnamemi zayi etti· 

ğim cihetle yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü kalmadığını i· 

lan ederim. 

Aydının Zaf(!r mahallesi 

73 numaralı hanede 

Safi oğlu Salahattin Arman 

[25] 

;-······· Abone şeraiti ········ı 
• Yıllığı her yer için 6 lira. İ 

Altı nyhğı 3 liradır. : 
3 aylığı. 150 kuruştuu ~ 

• lda.re yeri: Aydınd:l C. H. ! 
i P. Basımevi. ! 
i gaze teye ait yazılar için 1 
i r zı işleri müdürlüğüne, ilin- ! 
! lar için idcre müdürlüiüne i 
! 'nÜrMrıat edilmelidir. f ....... ................................. ········ 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter ma ha mızda satılır 
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