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Rus -Alman de~larasyonu 
Fon Ribbentrop Molotof ile 

tarafından imzalandı 
Akitler İngiltere ve Fransaya sulh teklifi yapacaklar 

Sovyet Rusya Almanyaya ibtidai madde ve Almanyada 
Sovget Rusgaga endüstri malzemesi verecek 

Alman ajansı Moskovadan bil 
diriyor. 

41man Hariciye Nazarı Von 
Ribbentrop, Sovyetler birliği 
halk komiseri reisi ve _ hariciye 
komiseri Molotof, Sitalin ve Al 
manyanın Moıkova büyük elçisi 
arasındaki . müzakereler bugün 
nihayete ermittir. 

Bu g6rtiımeler neticesinde a- ' 
f&ğıdaki deklarasyon imzalan· 
mııbr. 

1 - Alman hükumetiyle Soy
yetler birliği hükumeti 28 eyliil 
939 de aıağıdaki anlaşmaya var 
mıılardır. Bugün imzalanan ve 
Polonya devletinin ademi mev
cudiyetini kati surette halleden 
iki hOkümet Avrupada emin ve 
esaslı bir sulhun tesisini arzu 
ederler. 

Alman ve Sovyet hükumetle
ri, bir taraftan Almanya diğ.er 

taraftan lngiltere ve Fransa 
blkumetleri arasındaki hali har
be nihayet ve_rmek için gayrette 
bulunmağı her iki tarafın haki
ki menfaatlerine uygun gördiik
lerini beyan ederler. 

Lnzumu takdirinde diğer dev
letlerle anlaıma halinde iki dev
let bu hususta mnıterek temas· 
lar yapacaklardır. 

Gayretlerin muvaffakiyetsiz 
kalması takdirinde lagiltere ve 
Fransa harbin devamı meauliye
tini llzerlerine almıı olacaklar
dır. 

Harbin devamı takdirinde Al 

manya ile Sovyetler aralarında 
mDşterek konsultasyon yapa
caklardır. 

2 - Almanya ve sovyetler 
birliği hükllmetleri eski Polonya 
devletinin )asfiyesinden sonra 
iki hiiLümet kendi topraklarm· 
da sulh ve nizamı tesis etmeği 
ve bu arazi dahilindeki saflara 
sakin bir bayat temin etmeği 
vazife bilirler. Bunun için aşa· 
ğıdaki maddeler kararlaştınl· 
mıştır. 

1 - Alman bükümeti ile Sov
yetler birliği hükümeti, mevcut 
haritada çizilmiş battı sabık Po
lonya bnkümeti arazisinde iki 
tarafın hududu olarak kabul 
ederler. Bu hat bir protokolla 
da tayia edilir. 

2 - f ki taraf birinci madde· 
de yazılı hududu iki tarafın kat'i 
hududu olduğunu kabul ederler. 
Bu hudutlara üçüncü devletlerin 
ka · ıımaaı red edilecektir. 

3 - Birinci maddede yazılı 
hudut hattının garp kısmındaki 
arazide Alman devletinin siyasi 
rejimi ve şark kısmındaki ara
zide de Sovyet hükümetinin si
yasi rejimi teaiı edilir. 

4 - Bu anlaşma tasdik edi
lecek ve seri bir surette para· 

fe edilecektir. Anlııma imzası 
tarihinden itibaren meriyete gi
recektir . . 

Son hudut haltı olarak çizil
diği mevzubahs harita matbuat 
vasıtasile ne şredilecektir. 

Sovyetler birliği ile Estonya arasında 1 ... 
da bir anlaşma imzalandı 

Sovyetler birliği Estonya limanlarında ve hava 
meydanlarında garnizonlar bulundurabilecektir 

Moskova 29 - Tas ajansın· 

dan: 
Sovyetler birliği hükumeti ri

yaset divonile Estonya cumhur
reiıi her iki bOkômet arasında 
karıılakb bir yardım paktı olun· 
ma11nı lüzumlu görmüşler ve 
bu buıuıta delegeler göndermiı
lerdir. 

Sovyet hariciye komiseri Mo
lotofla Estonya hariciye nazarı 
Seller araıında Moskovada ya-
pılan müzakereleri 24-28 eylfıl 
939 tarihine kadar devam et· 
mit ve karşılıklı yardım pakta 
ve ticaret anlaşmalara müzake-
relerine Sitalin ile Estonya mil-

li meclis reisi de iştirak etmiş· 
lerdir. 
Görüşme 28 eylôlde yardim 

paktının ve ticaret anlaıması
nın imzasile neticelenmiştir. 

Pakt mucibince Sovyetler Es
lonya limanlarında ve t,_ayyare 
meydanlarında garnizonlar bu
lunduracaklardır. 

~ 

Amerika senatosu 
Vaşington, 29 - Senato ha· 

riciye encümeni Pitmanın Pro
jesini hararetle müzakere ettik
ten sonra 7 reye karşı 16 reyle 
kabul etmiıtir. Proje senatoda 
pazartesi günü müzakere edi· 
lecektir. 

5 - Sovyetler birliği halk 
komiserleri reisi ve hariciye ko
miseri molotof, Almanya harici· 

ye nazırı Fon Ribbentrop' a şu 
mealde bir mektup göndermiıtir. 

Bay nazır: 
GörDımelerimiz neticesinde 

elde ettiğimiz umumi siyasi an
laıma ile Alman biikümetile 
Sovyetler birliği arasında tica
ret ve efYa milbadeleıi büyük 
vasıtalarla inkişaf ettjrilecektir. 

Programa göre Sovyet Rusya 
Almanyaya ibtidai maddeler 
verecek ve buaa. mukabil Al
manya Rusyaya uzun vadeli 
endüstri malzemesi verecektir. 

Almanya ile Sovyetler arasında 
eıya mDbadelesi mazideki gibi 
azami hadde vardırılacaktır. 

İki taraf lüzumlu emirleri 
derhal verecektir. Her iki taraf 
müzakerelerin çabuk yerine ge• 
terilmesi için her şeyi yapa
caktır. 

Fon Ribentrop Molotofa yaz
dığı mektupb, 

Sovyctler birliii halk komi
serler reisi ve hariciye komise
ri Molotofun mektubunu aldığı-

nı bildirmekte ve Molotofun 
beyanatını aynen tekrar ettik-

ten sonra Alman hükumeti na
mına ve Alman biikômetinin 
deklarasyonda mutabık olduğu
nu bildirmekte ve bu hususta 
lizım olan her şeyin yapılaca· 
ğı arzeylerim. Demektedir. 

4 üncü Türk dili 

Kurultayı tehir edildi 
Ankara, 29 - Türk dili ku

rumu genel sekreterliğinden: 
D&rdilncü Türk dili kurulta· 

yının toplanmasına imkin g&
rülmediğinden 3 üncü Tiirk dili 
kurultayının kabul ettiği pro· 
grama göre genel merke.,, ku· 
rulu eliyle ileri götürülmesi ka
rarlaıhrılmııtır. 

4 üncü dil kurultayının ne 
zaman toplanacağı ana tüziik 
gereğince üç ay &nceden bildi
rilecektir. 

Muğlada zelzele 
Muğla, 29 - Dün gece saat 

1 O da Muğla da şiddetli bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Hasar yok
tur. 

POLONYACA 
Alman ve Sovyet ordularının istila ve 

temizleme hareketi devam ediyor 
. 

Alman tebliğine göre Moblin kalesi kayıtsız ve 
şartsız teslim oluyormuş 

Ankara, 29 - Bugün saat 
12 den saat 17 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet : 
Şark cephesinde : 
Bu sabahki Sovyet tebliği : 
DilnkD harekat neticesinde 

kızdordu lntaları Gravbo, Mal· 
viç, Kramek V uoroskiyi almış
lardır. 

Garbi Okranyada temizleme 
hareketi devam etmektedir. 5 
Polonya silvari alayı esir edil
miştir. 15 top alınmıştır. 

Moleniskada mDteaddit Polon· 
ya müfrez.esi dağıtılmııtır. 

Alman resmi tebliği: 
Alman kıtaatı hudut hattının 

ıarkındaki hareketlerine devam 
ederek 28 eylulde Pirzemişcl 

ıehrinin cenub kısmını Sovyet 
kıtaatına teslim etmiıtir. 

Varşovadaki Polonya kıtaatı 
iki gün sonra teslim alınacak

tır. Alman kıtaatının şehre gi
riıi 2 teırinievel tarihi derpif 
olunmuştur. Şehirdeki ıivil bal
kın iaşesinin temini için icap 
eden tedbire tevessül olunmuı
tur. 

Moblin kalesi de topçu ll e 
hava bombardımanları netice· 
sinde kayıtsız ve şartsız olaı ak 
teslim olacağını bildirmiştir. Bu 
teslimin ıartları teıbit oluna
caktır. 

Moblin kafesinde 1200 subay 
30 bin asker ve 4 bin yaralı 
vardır. 

Garp cephesinde 
Mozel mıntakasında Fransızlar mu

vaffakiyetli bir taarruz yaptılar 
Ankara, 29 - Düo gece ya

rısından bugün saat 12 ye ka
dar ahnan haberlere göre va-
ziyet: 

Garp cephesinde : 
Dün akşamki Fransız umumi 

karargibının tebliği; 
Mozelin hemen şarkındaki 

mıntakada Fransız taarruzu mü
sait bir surette inkişaf etmiş ve 
bir miktar esir alınmııtır. 

Gece sDkuntt içinde geçmiı
tir. · Cephe b~ttında bilhassa 
Zarburgun garbındaki eleman
larımızın faaliyeti görülmüştiir. 

Paris, 29 - Renden Mozele 
kadar cephede sükunet biıküm 
silrmektedir. Diğer taraftan te
eyyiit ettiğine göre Mozel mın
takasnıda Fransız taarruz hare 
keti muvaffakiyetle neticelen
miştir. Bu muvaffakıyet yalnız 

toprak kazandıran ve esir ahıı· 

Dikili f eliketze
deleri :için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 
~12 00 Aydında doktor Halil 

Gözaydın 

14 00 Ortaklar köy balkı ta
rafından muhtarlık elile 

2 06 Ortaklardan bakkal Ali 
Kurlar 

5 00 Aydın noleri Şükrü Tar
kan eşi Hadiye 

5 00 Aydın noteri Şükrü Tar
kan kayın validesi 

38 06 Yekftn 

l masanı mucip olan bir muvaffa· 
kıyet değildir. Ayni zamanda 
Fransız kumandanlığı bazı ta
biye pirenıiplerini muvaffakı
yetle tecrübe etmek imkinmı 
bulmuştur. 

Geçen hafta mükemmel sık 
bir orman olan bu mıntakayı 

Fransız topçu,u öyle bir ıiddet
li bombardman etmiştir ki Fran
sı-ı kıtaatı ihtiyatla ormana gir· 
dilleri zaman ormanı bomboı 
bulmuılrrdır. Almanlar yaralan· 
mıı askerlerini bırakarak ora
sını tabliye etmiılerdir. 

Alman resmi tebliği: 
Garp cephesinde kara kuv

vetleri faaliyeti olmuştur. 
Bir liava muharebesinde Visen· 

burg civfarıoda bir Fransız 
Uzanburg civarında bir İngiliz 
tayyaresi düşürülmüştr. 

a.a. 

Halkevi 
Başkanlığından : 

Sosyal yardım ıubesi komite
sinde boşalan azahk için seçim 
yapmak ilzere ıube umumi he
yetinin 2 teşrinievvel 939 pa
zarteıi günii saat 18 de Hal
kevi Nlonunda toplanması ka
rarlaıtırılmıştır. 

Şubeye yazılı ızaların teırif
leri rica olunur. 

~· 

Hitlerin yeni muhafızları 
Berlin, 29 - Naıyonal sos

yalist ıilibşörlerinin muhafazası 
altında bulunan Hitler, kendisi 
için ordudan bir muhafız kıtası 
tayi' etmiştir, 
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Köylüye sağlık öğütleri No. 5 

Çocuk Ölümlerinin Sebeleri 
Bozdotan : Dr. Sadi Gök Ahmetotlu 

Bir milletin kalabalıklaşması 
doğan ve ölenler arasındaki ois
betio doğanlar lehine f azlalaş
ması demektir. Memlekete aile
sine ve şahsına karşı borçlu ol
duğu hizmetleri yaptıktan sonra 
ihtiyarlayarak ölenlerden ziyade 
millet nüfusunun istikbalde ço
ğalması bakımıudan en ziyade 
haizi kıymet olan çocuk ölümü
dür. 

Çocuk ölümlerinin sebepleri 
şunlardır: 

Vakitsiz doğanların muhite 
alışamaması, zor doğum neticesi 
cocukta vaki olan değişiklikler 
göbek intanları, doğuş intanları, 
firengi, doğar doğmaz cinai öl
dürme, çocuğun gerek anne ve 
gerekse hayvan sütiyle munta
zaman beslenmemesi, meme ver
me müddeti, besleyiş tarzı, ço
cuğa karşı yapılması gereken 
ihtimamların iyice bilinmemesi 
ve nihayet muhitin sıcaklık de
recesidir. 

Çoçuk ölümü: Oğlanlarda kız 
lardan, köylerde şehirlerden, fa
kir olanlarda zenginlerden, gay
ri meşru olanlar meşru doğan

lardan ziyadedir. hk doğuran
larda vefiyat nisbeten daha faz 
ladır. 

Çocuk ölümler inin mllhim bir 
kısmının sebebi : Beslenme bo
zukluklarıdır. Beslenme bozuk
luklarının bir sebebi de çocuğu 
hayvan sil tiyle beslemektir. 

İnek ılltü çocuğun vücuduna 
yabancıdır ve çocukta beslenme 
bozukluklarmın sebebini teıkil 
eder. Bu tesirle mukavemeti a
zalan çocuk nitesinde teneffüs 
cihazı hastalıkları ve diğer has
talıklar kolayca yer alır ve ö
lümüne sebebiyet verir. Anne 
sütiyle beslenen çocuklarda ve
fiyat yüzde dörttür. Fakat inek 
sütiy)e beslenenlerde yüzde 16· 
30 u bulmaktadır. 

Yaz aylarında görülen bes
lenme bo.zuklukları da çocuk ö
lümünü çoğaltır. Bu hale en zi
yade Temmuz ve Ağustos ay
larında tesadüf ederiz. En az 
vefiyat Teşrinisani ve Kanunu 
evel aylarındadır. 

Köylü kadını çocuğunu kışın 
mükemmelen besler fakat yazın 
tarlasında bahçesinde çalışmak 
mecburiyetinde olduğundan ço
cuğa layikile ve muntazaman 
bakamaz·olur. ilk aylardaki ço
cuk ölümleri en ziyade vaktin
den evel doganlarda görülmek
tedir. Kızamık ve kızıl gibi has
talıklardan süt çocukları hemen 
muaf gibidir. Çocuk bu basta
hklarla beraber difteri, boğma
ca öksürüğüne bu aylardan son
ra müsteittir. Süt çocuklarının 
ölümü en ziyade veremden · hu
sule gelmektedir. Bu da bu ço
cuklardaki veremin güç anlaşıl
masından ileri gelmtktedir. 

Grip salgınlarında, bu salgın
lardan süratle müteessir olan 
süt çocukları ekseriyetle zatDr
rec ibtilatile ölürler ve bu ölüm 
miktarı yine kabarık bir nisbct 
tutar . . Tifo, paratifo, dizanteri
den de çocuk ölümü vaki olur
sa da miktar ve nisbet itibarile 
azdır. 

Firengili çocukların yüzde alt
mış sekizi ölil dogarlar ve diri 
doganlar da !'Üt çocuğu devre
sinde ölürler. 

Köylerde bir çok yerlerde va· 
ki olduğu gibi anne, babanan 
gerek evde gerek tarla veya 
bahçede daha faik bir yardım
cısıdır. Mütemadi iş ve çalışma 
yüzünden çocuğuna layikile ba
kamaz, vaktinde emziremez ve 
bu yüzden de çocuk ölümü ço
g alır. 

Yukarıdanberi zikretı iğimiz 

çocuk ölümü sebepleri arasında 
en mühim sebep olarak beslen· 
me bozuklukları olduğu görü
lüyor. Bu da büyük bir ekseri
yeti teşkil eden küyln annelerin 
çocuk bakımı ve tagdiyesi hak
kında ninelerinden annelerinden 
gördükleri eskimiş ve hiç bir 
zaman da yeni olarak telakki 
edilmemiş gayri muntazamhk
larla çocuklarını yetiştirmeye 

çalışmalarıdır. 
Bunu gazete sUtünlarında 

köylü annelerimize anlatabilmek 
çok zordur ve hatta imkansız · 
dir. Bunun ancak tek bir ça
resi vardır: Yetiştirilme devre· 
sinde bulunan köy · ebelerini 
kabil ise her vilayet merkezin
de açılan bir müessesede ve 
kendi köyü içinden seçilmiş 
elemanlarla yetiştirmek ve bun
lara yalnız gebelik doğum ma
kanizmalarını değil ayni zaman· 
da köylü annelere , anlatabilece
ği, öğrenebileceği şekilde çocuk 
bakımı ve beslenmesi ve hıfzıs· 
sıhhası hakkında yeter malü
mat~a tecbiz etmek icap eder. 

Belki bu dava çok zorlukla 
ve geç olarak tahakkuk eder. 
Fakat devlet imkansız gibi gö
züken haogi davayı başarmadı 
ki. ... Zor ve geç köy ebeleri ço
cuk bakımı ve beslenmesi ve 
hıfzıısıhhası hakkındaki malü
matlada techiz edilerek Tür
kiye Cumhuriyeti hudutları için
deki bütün köylere o köyün 
içinden yerlisinden yetişmiş ola
rak köyüne dönünce dava ta
hakkuk etmiş addedile bilir. 

Çünkü köylerimiz büyük bir 
ekseriyetle çok kalabalık bir 
aile yekünu değildir. Eski köy
lü kız veya kadın köyüne dö
nünce yep yeni bilgiler
le mücehhezdiz. 

Onun işlemiş zekası sayesin
de bütün köylü annelere çocuk 
bakımı bealenmesi hakkında 
verdiği ögütlerle müessir olma· 
masına imkan yoktur. 

lıan 
Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptırıl

mış olan bil binasında iliveten 
yaptırılacak 1892 lira 77 ku
ruş bedeli keşifli inşaat 2490 
nolu kanun hükümlerine göre 
açık eksiltmeye konmuştur. Te 
minatı muvakkatesi 142 liradır. 
Fenni şartname örnekleri mu · 
hasebe memurluğundan parasız 
alınabilir. İhalesi 3/10/939 ıah 
günü saat 15 de nazilli beledi
ye binasında yapılacaktır. 

16 21 25 30 234 

AYl)JN 

l ..... 1 _R. A_o_v_o_-1 
CUMARTESİ 30/9/939 

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. 

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

13 35 Türk müziği (Gelin ha
valarından örnekler) Sadi Yaver 
Ataman. 

14.00 Memleket saat ayuı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
14.10 Müzik (Danı müziğiPl.) 
15.00 15.30 Müzik (Şen oda 

müziği : İbrahim Üzgür ve Ateş 
böcekleri) 

18.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.35 Müzik (Küçük orkestra) 
Şef : Necip Aıkın 

1 - Wilhelm W acek : Marş 
2 - Dohnanyi : Düğün valsı, 
3 - Erich Trapp : Füjisa'nın 
etrafında müzik sesleri - fantezi 
4 - Carlo Thomsen : Dua. 

19.10 Türk müziği. 
(İnce saz fasıl - Uşşak faslı). 
Safiye Tugayin iştirikile-Ce-

lal Tokses. 
20.00 Memleket saat ayarı. 
20.00 Temsil. 
20.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
21.00 Türk müziği. 
Okuyon: Muzaffer lıkar. 
Çalanlar: Vecibe Daryol, Re-

şat Erer, Ruşen Kam. 
1 - Küçük Osman Bey Müs

tear peşrevi. 
2 - Müstear beste: ( Gönül 

ey mahı ru aşkınla aram etme
de geldi). 

3 - Müstear şarkı: (Görsem 
seni ben ey derdi rana ). 

4 - Dede - Mıiatear şerkı: 
(Gönlümü bendetti olmab ). 

5 - Ruşen Erer-Keman tak
simi. 

6 - Rahmi Bey - Müstear 
şarkı: ( Gel ey eski şarabı ta
zelendir ). 

7 - Mustafa Çavuş: Müstear 
şarkı: (Beğenirsen al yanına). 

8 - Şakir ağa: Müstear şar
kı: (Ey tuti), 

9 - Müstear Yürük Semai: 
(Sana dil mabitabınım). 

10 - Küçük Osman Bey : 
Müstear saz semaisi. 

21.40 Konuşma. 
21.55 Müzik (Neşeli Müzik-Pi.) 
22.00 Konuşma ( Ecnebi dil-

lerde) 
22.30 Müzik (dans müziği Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

23.20 Müzik (Cacbad - Pi.) 
23.55 24.00 Yarınki program. 

-~ 

Alman uçaklarının --
İskoçyaya yaptıkları ta

arruz akim kaldı 

Londra 29 - Bombardıman 
tayyarelerinden mürekkep bir 
Alman hava filosu dün İskoç
yaya geçmek istemişlerse de 
İngiliz avcı tayyarelerinin müda
faası üzerine geri dönmeğe 

mecbur kalmışlardır. 

SAYI ı "' 

Aydında: 

AYDOGDU 
MAGAZASI ~ . 

Her Nevi inşaat · Malzemesi 

: ......................................................... : 
i Doktor. Operator ! 
1. Nureddin Adıson 1 
ı• b ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları muta assııı 
: Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karıı- ı 
ı sındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 
: ........................................................ : 
ı AYDINDA: 1 
1 Ankara Palas ı 
·: ı Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidir. ı i Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde ı 
: ......................................................... : 

Aydın Sulh Hukuk 
Hakimliği satış memur
luğundan: 

Satıı ilanı 
939/681 

Taraflar. Küçük Cafer velisi 
annesi Fatma Alkan 

Taraflar. Germencik nahiye
sinden şerbetçi oğlu Hasan Ali 
karısı Emir Dudu. 

Gayri menkulün hududu, ve 
miktar1. Tapunun haziran 939 
tarih ve 29 sayısında kayıtla, 
doğusu şeh Mehmet bahçesi, 
batısı arpacı oğlu Mehmet, ku
zeyi sahibi senet bahçeleri, gü-

neyi yol ile çevrili sekiz dönüm 
miktarı ve 116 incir ve bir ay
va ve üç nar ağacını havi bahçe. 

Mevkii ve muhammen kıymeti. 
Germencik Kilise alanı mevki
inde olup bin lira kıymetindedir. 

İşbu bahçe açık artırma ve 
peşin para rne Aydın icra da
iresinde 7 /111939 ıalı günü sa
at 15 ve ikinci artırması 22/11/ 
939 çarıamba günü ayni saatta 
yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkulün 
arttırma ş a r t n a m e s i 
ilin tarihinden itibaren 939/681 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin mt;ıayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı l)lanlardan faz·
la malumat almak isteyenler, 1 

işbu şartnameye ve 939/681 1 

dosya numarasiyle memuriyeti- j 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 1 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 j 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edilecektir. (124) 

3 - ıpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
suıiyle 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 
siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar: 

4 - Gösterilen günde artır
ma ya 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 muham· 
men kıymetin yüzde yetmif 
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 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhtıdtl baki 
kalmak üzere artırma on l;eı 
gün daha temdit ve on beıinci 
gUnn ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıtiyenin 
alacağına rüchanı olan diier 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi diiıer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yUk
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya' 
bulunmazsa hemen on beı g6n 
müddetle arttırmaya çıkanlıp 
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 kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahıil 
olunur. Madde (133) 

Bahçe 0yukarıda gösterilen 
tarihler,-~ "ydıo icra memurluğu 
odasında işbu ilin ve gösterilen 
artırma lşartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (23) 

......... Abone ıeraiti ........ ! i Y ıllıtı her yer için 6 lira. t 
Alb aylıfı 3 liradır. I 
3 aylığı 150 kuruftuu • 

. idare yeri: Aydında C. H. 1 
i P. Baaımni. i 
l ıazeteye ait yazılar için ! 
i yazı ifleri müdürliltüne, ilin- l 
; lar için idare müclirlltiae ! 
~ 'DÜraea&t edllmeliclir. 1 ................ _ ............................... .. 
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