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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ 

Holanda ve Belçikanın 
sulh tekliflerine 

Alman cevabı Fransız 
umduğu gibi 

matbuatının 

çıktı 

Hitlerin Holanda kraliçesile Belçika kralına bir 
mesaj göndermesi muhtemel görülüyor 

Paris 16 - Havas ajansın

dan : 
Hollanda ve Belçikanın tavas

sut teşebbüslerine Almanyanın 

cevabı Fransız matbuatının bek 
ledikleri gibi çıkmıştır. 

Hitler, Almanyanın dahili 
vaziyetinden endişeye düşdüğün 
den 6 ilk teşrin nutku He yaptı
ğı sulh taarruzunu tekrarlaya
cak gibi görünüyor. 

Sulh zamanında nazi rejimine 
ses çıkarmayan Almanyanın 

vaziyeti barptenberi tersine dön 
müştür. Alman milleti endişe.si
ni ve hoşnutsuzluğunu gizlemi
yor. Hoşnutsu:duk çoğalırsa 
temizleme hareketiyle önüne 
geçilemez. a a 

Büru!:Jel 16 - İyi malfım~t 
alan mahafil, Almanyanın Ber-
lindeki B lçika ve Hollanda el· 
çilerine tevdi ettiği 1 cevabını 
resmi bir notanın takip etmi
yeceğini bildirmektedir. 

Hitlerin, Holanda kraliçesile 
Belçika kralına şahsi bir mesaj 
göndermes\ muhtemeldir. Bu 

1 mesaj neşredilmiyecektir' 

Berlin, 16 ~ Hariciye nazırı 
Von Ribbentrop, Holanda ve 
Belçika elçilerini kabul ederek 
Hitler namına söz söylemiş ve 
İngiltere ile Fransanın tavassut 
teşebbüsünün reddetmesi üzeri
ne Almanyaoın meselenin ka-

l panmış addettiğini söylemiştir. 

B. Mussolini 
Venedik Üniversitelilerine söyle -

diği bir nutukta 
" .. Rahat .r~h.at ça!ışmanıza devam ediniz. İhtiyaten 
tufeklerınızı de kıtablarınızın yanına koyun,, demiş 

Roma 16 - Venedik üniver
sitesinde üniversitelilere bir nu
tuk söyleyen B. Mussulini söz
leri şöyle bitirmiştir. 

• Faşist usulü üzere rahat ra· 

+•••A+A++~~··••A+A++A 

l Cumhurreisimizin 1 
teşekkürleri 
~·~ 

Ankara, 16 - Riyaseticum 
hur umumi katipliğinden; 

Reisicumhur ve Milli Şefi

miz İsmet İnönü, şeker bay 
ramını kullulayan sayın yurd 
daşlara teşekkür ve mukabil 
tebriklerinin iblağıoa Anadolu 
ajansını memur buyurmuşlar
dır. 

bat disiplin içinde çalışmanıza 
devam ediniz. Fakat (ihtiyaten 
tüfeklerinizi kitaplarınızın yanı-
na koyun. Ziza Faşist sulhu 
korkak değil silahlı bir sulhtur. . . 

Parti 
Ocak kongreleri 

--· 
Ekseriyet olmamasından dola

yı tehir edilen Mesudiye mahal
lesi ocak kongresi dün akşam 
kaza idare heyeti azasından 
Nail Ergunun reisliğinde top
lanmı§br. 

Maarif ALMANLARIN 

Kongrede dilekler tesbit edil
dıkten ıonra yapılan intihapta 
ocak idare heyetine Ragıp Ege, 
Fevzi Turukan, Hakkı Önen, 
Halil Şit, Muhsin Çetiner seçil
mişlerdir. 

Dön akşam yapılması mukar
rer bulunan Meşrutiyet mahal
lesi ocak kongresi ekseriyet te
min edilemediğinden yapılama
mış ve bu akşam saat on do
kuzda yapılmak üzere tehir e
dilmiştir. 

vekaletinin bir 
tekzibi 

Ankara, 16 - Maarif vekil
liğinden; 
Buı İstanbul gazetelerinde 

orta öğretim müesseselerinde nu 
maraların değiştirilmesi ve 10 
esasının beşe kalbedilmesi yazıl
maktadır. Bu haber asılsızdır. 

İngiliz 
Ve Fransızların musadere 
ettiği harp kaçağı eşya 

Londra, 16 - İngiliz kaçak 
kontrol servisi 2 ikinci teşrinde 
biten hafta içinde Almanyaya 
gittiği anlaşılan 10 bin 500 ton 
eşya müsadere etmiştir. 

Fransa bahriyesi de harbın 
başlangıcından 10 ikinci teşrine 
kadar 223,297 ton mal müsade
re etmiştir. 

İktisaei harp nazareti, kaçak 
çıhk servisinin 4 - 11 ikinci 
teşrin haftası zarfında 100 ge
mi tevkif ettiği ve geçen haf
tadan kalan 86 gemiyi de mu· 
ayeoe etmiş olduğunu bildirmek 
tedir. 

Muayene neticesinde 2 sinin 
hamuleıi tamam.le müsadere 
edilmiş, 86 geminin bütün yü · 
küle yoluna devam etmesine 
müsaade edilmiş ve 43 geminin 
hamulesi kısmen müsadere edil-
tir. a a 

B. Eden 
Paris, 16 - Fransayı ve cep

heyi ziyaret etmiş olan Domin
yonlar nazırı B. Eden ve Do
min yonların nazırları Londraya 
dönmüşlerd ı r. a. a. 

Harp sahasındaki kurnazlıkları 
Paris, 16 - Cephede Alman 

farın kurnazlıkları tebeyyün et
miştir. 

Alınanlar geceleyin ileri mev 
zilerde kıtaat bırakmamaktadır. 
Kıtaat akşam kamyonlarla geri 
çekilmekte sabahleyin erkenden 
bava ağarmadan tekrar cephe
ye getirilmektedir. Bu suretle 
askerin istirahati temin edilmiş 
olmaktadır. Bu kurnazlık mey
dana çıktığından Fransızlar Al-

man mevzilerini daha kolaylıkla 
ele ı;reçirebileceklerdir. 
Diğer bir kurnazlık da şudur. 
Almanlar her hangi bir ta

arruz halinde bulunmadan bir 
takım kuklalar sevketmekte ve 
bunlara ateş ettirilerek Fransız 
topçusunun müdahalesini celbet 
mektedir. Bu suretle topçu mev 
zilerini tesbit ederek asıl kuY
vetleri o'la göre kullanmakta
dırlar. 

-------==========-===-~==============-=:;.---~-

Finlandiya nazır
lar meclisi ---·-· 

Moskova müzakerelerini 
tetkik etti -

Helsinki, 16 - Dün akşam 
nazırlar meclisi reisicumhurun 
riyasetinde iki saattan fazla 
süren bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda Moskova gö· 
rüşmeleri bahis mevzuu edil-
miştir. a. a. 

1 :.f>Btr • 

Türk - Fransız 
lngiliz 

Anlaşmasının tasdikna
meleri Hariciye Veka

letine verildi 
Ankara, 16 - Türk - Fran

sız - İngiliz anlaşmasının tasdik· 
nameleri Hariciye Vekaleti ar
şivin~ konulmak üzere. bugün 
saat 11 de Fransa ve logiltere 
büyük elçileri tarafından Hari
ciye Vekili Şükrü Saraçoğluna 
tevdi edilmittir. a. a. 

İngiliz harp 
gemileri - -

Bir Alman vapuıunu 
tevkif etti 

4'1'•• 
Londra, 16 - Almanların Le 

ander vapuru f ngiliz harp ge..: 
mileri tarafından tevkif edilmiş
tir. Vapur tevkif edildiği zaman 
Rus bayrağını hamil bulunmak
ta idi. 

Londra ile 
Bazı ecnebi memleketleri 

arasinda telefon muha
beresi başladı 

Londra, 16 - Posta idaresi 
Fransa, Belçika, Holanda, İtal
ya, Lüksemburg ile telefon mu
ba veresinin tekrar başladığmı 
bildirmektedir. 

Muhabere sansara tabi tutu· 
lacak ve ancak icH vaziyette 
olacaktır. 

Muhabere yalnız Fransızca 
veya İngilizce olacaktır. a. a. 

. 
Pamuk piyasası 
Salahiyettar alıcılardan öğre

nildiğine nazaran İzmirde pamuk 
kırk üç kuruşa kadar fırlamış
tır. Burada vuati olarak çekir
deklinin 14,5 veya 15 e müba
yaası mümkündür. 

Çiftçi elinde pamuk az mik
tarda kalsa bile bakiyesinin 
yüksek fiyatla satı~ması yine 
memleketin servetine ve çiftci
nin varlığına ilive edilen bir 
kıymettir. Vatandaşın refahım 
umde edinen parti ve hüküme
tin rençberi servete ve saadete 
kavuş~uracağına hiç şüphemiz 
yoktur. 

C. H. P. 
Meşrutiyet mahallesi 

ocak reisliğinden : 
Ekseriyet olmadığından yapı

lamıyan ocağımızın yıllık kon
gresi bugün 17 /11/~39 cuma 
günü saat 19 da Meşrutiyet 

mahallesinde ki!hvede yapılaca
ğından ocakta yazılı azanın teş
rifleri rica olunur. 

İngilizler 
Şanghaydan çekilmiyor 

Londra 16 - Resmi mahafil 
İngiliz kıtalarının Şaoghaydan 
çekildiği haberini tekzip etmek-
tedir. a a 

Sayısı : 100 Para 

( farti!e: • 

Vilayet idare he
yeti toplandı 

C. H. P. Vilayet İdare heyeti 
dün reis B. Etem Mendresin re· 
isliğinde mutat toplantısını yap
mıştır. 

~ 

1!,._eledigede : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Bf-lediye Daimi encümeni dün 
öğleden sonra belediye reisi B. 
Etem Mendres'in reisliği altında 
mutat toplantısını yapmıştır. 

Encümen bu toplantısında ya
pı, yollar kanununa muhalif o· 
larak inşa edilen bir evin yıkıl
masına karar vermiş, belediye 
tenbih ve mukarrerahoa aykırı 
hareketleri görülen bazı esnaf 
ve şoförleri muhtelif para ceza
larile cezalandırmıştır. 

~ 

Parti Nahiye kon
gre günleri 

Parti vilayet idare heyetince 
tesbit olunan nahiye kongre 
günlerini aşağıda bildiriyoruz: 

18/111939 Cumartesi Aydının 
Germencik nahiyesi 

19/11/939 Pazar günü Aydı· 
nın Umurlu nahiyesi 

20/11/939 P.:ızartesi günü Na 
zillinia Kuyucak nahiyesi 

22/11/939 Çarşamba günü Ay 
dıoın Dalama ve Nazillinin Sul
tanhisar nahiyeleri. 

23/111939 Perşembe günü Na 
zillinin köyler 

24/111939 Cuma günü Aydı
nın Ortaklar, Bozdoğanın İne
bolu ve Sökenin Akköy nahiye
leri. 

25/11/939 Cumartesi günü Ay 
dının Karapınar, Bozdoğanın 
Haydara, Çinenin Karpuzlu , Na 
zillinin Aşağı Nazilli ve Sökenin 
Doğanbey nahiyeleri . 

26/11/939 Pazar günü Aydı
nın Köşk, Bozdoğanın Araplı, 

Çinenin Akçaova, Karacasunun 
Seki, Geyre, Cuma ve Sökenin 
merkez nahiyeleri. 

27/ 111939 Pazartesi günü Ay 
dının Koçarlı, Bozdoğanın Yeni 
pazar, Karacasunun Karacaören 
Yaylalı ve Nazillinin Atça na· 
hiyeleri. 

28/11/939 Sah günü Aydının 
Dağ ve ova, Bozdoğanın merkez, 
Karacasunun Yenice, Nazilioın 
merkez ve Sökenin Bağarası 
nahiyeleri. 

29/11/939 Çarşamba günü Ay 
dının Cumhuriyet, Zafer 

30/ l l /939 Perşembe günü Çi 
neniıı merkez nahiyesi 

·~ 

Amerikanın 
Tayyare imalatı artıyor 

Nevyork, 16 - Amerika tay 
yare sanayii imalatı 1940 se
nesi birinci kanun ayında 25 
bine baliğ olacaktır. Şimdiki 
imalat 16000 dir. 
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. Aydın Vilayeti 
Y ollar~nda işliyen bilcümle kamyon 
ve otobüslerin tabi olacakları seyrü 

sefer talimatnamesi 

Otobüs ve otomobil kaza
larını önlemek üzere vilayet 
yollarında işleyen motorlu 
nakil vasıtalarının tabi ola
cakları seyrüsefer şeraiti 
hakkında bir talimatname ya
pılmakta olduğunu evelce 
yazmıştık. Bu maksatla teş
kil olunan mahsus komisyo
nun hazırladığı talimatname 
vilayet idare heyetince de 
tasdik edilmiştir. Talimatna
me metnini aynen neşrediyo-
ruz: 

1 
ni şekle ifrağ etmeğe mecbur
durlar. 

Aksi bald~ bu müddet geç
tikten sonra yeni şekle ifrağ 
edilinceye kadar vilayet yolla-
rında çalışmalarına ~ milsaade 
edilmiyecektir. 

4 - Her otobiiste haddi is
tiap levhası bulunacak ve bu 
levhalar otobüsün içine ve yol· 
cular. n görebileceği bir yere tes
bit edilecektir. 

5 - Yolcularrn bağaj nevin· 
den olan zati eşyaları otobüsün 
üstündeki bağaj yerlerinde nak
ledilecektir. 

Otobüsilu pençerelerine ve 
kapılarına heybe vesaire asmak 
yas:ıktır. Yolcular ancak diğer 
yolcuları rahatsız etmiyecek ve 
kucakta taşınması mümkün o
labilecek küçük paketleri y.an- ı 
larına alabilirler. ·ı 

A.YDIN 

Aydın icra memurlu- 1 

ğundan i 
939/56 \ 

avukat re· J Alacaklı aydında 
şat altay 

Borçlu o~ta lardan ibrabim 
oğlu sunullah 

Satılan gayri menkul, Aydın 

tapusunun nisan 930 tarih ve 
17 numarasında kayıtlı balatcık 
örtülü mevkiinde 20 dönüm in
cir bahçesi (içinde bir oda ve 
iki göz dam ve tulumbası mev
cut kuyu vardır. 

Hududu. şarkan dere ve ta
rik şimal en küçük mehmet oğ · 
lu isa bağçesi garben kısmen 

yol ve _kısmen mukaddema ka
bakçı oğlu şimdi hatip mebmet 
ve cenuben yol. 

Kıymeti tamamına 4000 lira· 
dır. 

Satışın yapılacağı yer ve gün 
ve saat. Aydın icra dairesinde 
9/1/940 tarihinde salı günü sa
at 15 de v~ temdit artırması 

' 
1 
1 

24/11940 tarihinde çarşamba ' 
günü ayni saatta yapılacaktır. • 

1 - İşbu . gayri menku.lüo f 

No. dosya ile Aydın icra da

ire!ioia muayyen numarasında 

1 - İşbu talimatnamenin vi
layet merkezinde Aydın gaze
tesile, kazalarda mutat vasıta
larla usulü dairesinde ilanından 
sonra vilayet yollarında yolcu 
otobüslerile yük nakletmek, ve 
yük kamyonlarile yolcu taıımak, 
ve otobüslerin üstüne yani ba
gaj yerine yolcu bindirmek ya
saktır. 

( Bu gibi küçük paketler içia 
İzmir otobüslerinde ve trenlerde 
olduğu gibi otobüs içine zarif 
raflar yapılması şayını tavsiye· 

::::~:;en ş~t~~:::oesi 93;;:: 

1
ı 

' herkesin görebilmesi için açık-

tır. İlaoda yazılı ~!anlardan faz· ı 
la malumat almak isteyenler, 

1 

Umumi münakalatı temin e
den otobüs 1 ve kamyon sahip
leri işbu talimatnamenin ilanı 

tarihinden itibaren eo çok bir 
hafta içinde yllf cu veya yük nak
line tahsis edecekleri nakil va
sıtalarının plak numaralarını, 

mensup bulundukları belediye· 
lere bir beyanname ile tescil et
tirmeğe mecburdurlar. Aksi tak
dirde bu kabil nakil vasıtaları
nın işlemesine müsaade edilmi
yecektir. 

2 - Vilayet 
kayıtla ve yolcu 
edilen bilcümle 

belediyelerine 
nakline tahsis 
motörlü nakil 

vasıtaları otobüs tipinde, ve aşa
ğıdaki sıhhi şartları haiz ola
caklardır. 

dir.) 
6 - Yolcuların bağaj nevin· 

den beraberinde götürebilecek-
leri e,yanm her yolcu başına 

• isabet eden miktarı havaleli ol
mamak şartile azamt 25 kilo
dur. 

7 - Bu talimatnameye uygun 
olarak vilayet yollarında işle- ' 
yecek yolcu otobüslerinin sa
hipleri mensup bulundukları be 
lediyeye bir beyanname vererek 
nakil vasıtalarını hangi merkez 
ler arasında işleteceklerini ve 
hangi mevkilerden hangi gün ve 
hangi saatlerde hareket ettire
ceklerini bildirecekler ve oto
büsün ön tarafına büyük harf-

i lerle, 'işleyecekleri merkezlerin 
I iami yazılmış bir levha koyacak-

işbu şartnameye ve 939/56 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 

nisbelinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev 

' di edılecektir. (124) { 

3 - İpotek sahibi alacaklı· ! 
larla diğer alakadarların ve ir- it 

tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını bu-

susi yle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde ~vra • 
kı müıbitelerile birlikte memu-

riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
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~ögcülülc konuşmaları : 

Doktor ve vekil 
Ücretlerinin tanziminde devletin mü

dahalesine muhtaç bulunuyoruz 
3-

Bütün bunlar karşısında, dok
torlar hakkında, hakimler ve 
adliye ve idare mtmurları hak· 
kındaki, adliye herç tarifesi 
ve diğer mevzuab1 benzer hil
küınler gibi, doktorlar için de 
bir ücret tarifesine ihtiyacımız 
vardır. 

Bir bakim, müddeiumumi, da 
iresinden ayrılıp, hariçte vazi
fe gördüğü zaman her saat ve 
küsuru için elli kuruş ... alır ve 
bu; bir gün için iki lirayı geç
mezken, on beş liraya tutulan 
bir otomobili güçlükle temin 
etmek üstelik, mesafenin uzak- , 
lığına ve yalnolığına göre iki 
ili on beş kırk li1a da doktor 
Ecrcti ve bir o kadar da ilaç 
ve ilacı temin için eczanesi o
lan yere gidiş dönüş ve zaruri 
masrafları vermek en hali vakti 
yerinde olanımız için bile kat
lanılmayacak bir durumdur. 

Biz her kazı merkeıinde mu 
ayyen i:cret alacak bir doktor
la, ilacını çok ucuza temin et· 
mek üzere bir ccnne kadar, 
muayyen işler için muayyen üc· 
ret alan vekHlere ve diğer mes· 
lek saliklcrine muhtacız. 

Her kazada bir eczane açıl
malıdır. Bu göründüğü kador 
basit bir iş değild ir. Eleman, 
sermaye ve diğer vasıtaların 
temini lazımdır. 
Bozdoğan belediyesi bin lira

lık ilaç getirmiş - olduğu halde 
uzun uğraşmalara rağmen ecza
cı buhmad ı gını yazmakla yara
nın üzerine parmağJmızı koymuş 
bulunmaktayız. D!mek ki ser
maye var, dükkan var fakat 
50 - 70 liraya tenezzül göste· 
ren ve knzaum bin bir mahru-

miyetlerine katlanacak kadar 
memleket ve millet için fe -:-agat 
gösterec~k elemanımız yok. 

Son çıkan avukatlar kanunu 
avukat ve dava vekillerinin 
davalar için bir Ucret tarifesi 
yapmağı barolara vermiştir. Bu 
güne kadar böyJe bir tarifenin 
yapılmadığını görmekteyiz. 

Filhaldka, dava sahipleri, kar· ' 
şılıklı anlaşmalarla, doktorlarla 
olan durumdan uzaktadır. Zira 
davacı ile vekil aralarında ser
bestce pazarlık yapıyor ve ira
desine göre ya davasını o şahsa 
veya t.aşkasana veriyor. Fakat, 
doktorla pazarlık etmek, onun, 
yani köylünün ve halkın temiz 
hissi selimine ve saf duyguları-
na ağır geliyor. İzzeti nefsi içio 
bunu, bir nezaketsızlik, terbiye
sizlik gibi sayıyor. Bu; hakika
ten de böyledir. Hanğimiz; dok· 
torla; hastalığımız için pazarlık 
yapabiliriz? Fakat neye yap
mıyahm . 

Niye, daima hasta olanlar eza 
ve. elim manevi acılar içinde 
kalsın . Nihayet, hukuk bakı
mından bu da, iki taraflı Lir 
akdi ifade eder. Esasen mad
deten hasta oİan bir şahsı bir 
de manevi acılarla karşı karşı· 
ya koymamak, devletin bir va
zifesi olmalıdır. 

Biz, doktor, avukat, dava ve
kili, eczacı, veteriner gibi ser
best meslek saliklerinin, devlet 
memuru oldukları ve olmadık
ları gözö>ıünde bulundurularak, 
köyler ve köylü şehirler ve şe
hirli için ücret tarifelerinin bir 
an önce yapılmasıuı samimiyet-
le h6kiimetimizden beklemekte
yiz. 

1 - Yolcuların oturma ma

halleri sabit ve rahat olacak ve 
ortasında bir yol bulunacaktır. 

il - Otobüsün taban kısmına 
kalın muşamba döşenecek. 

1 

lardır. Meseli: (Aydın - Çine ) 

1 

gibi. 
- Sonu fJar - siciliyle sabit olmadıkça satış 

1 m ' bedelinin paylaşmasından hariç 
l Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma komisyonu 
l başkanlığından: 

111 - Pencere ve kapılar 

camlı olecak ve bu cnmlar is
tenildiii zaman açılıp kapa1ıa-

'ı ls ______ ,ı ı kalırlar. R A D Y Ü 4 - Gösterilen günde artır-
maya iştirak edenler arttırma 

ı 
1 

1 
caktır. Yolcuları güneş tesirin
den masun bulundurmak için 
bütün pençerelere perdeler ko 
nacaktır. 

iV - Şoför mahalli ile müş
terilerin arasında yarım bir böl
me bulunacaktır. 

V - Şoförüo yanma müşte· ı 
ri oturacak yer yapılmıyacaktır. 

CUMA 17/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı . 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

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. j 

Aşağıda yazılı beş kalem gıyım eşyası 24I11 /1939 cuma gunu 
saat 15 de açık eksiltme ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. Ek
siltmeye iştirake isttkli olanlar tecim odasına kayıtlı bulundukla
rına dair belge ile muvakkat teminatlarını malsandığıoa yatırıl

m ış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Eksiltmeye 
çıkarılan g .y im eşyası nümuneleri hergün okulda görölebilir. 

Crnsi 
Harici elbise 
İş elbisesi 
Dahili elbise 
Postal 

kasket ile 

Hamam havlusu 

Miktarı 

85 takım 
ııs ,, 
205 " 
210 çift 
220 adet 

M. Fiatı Tutarı Teminatı 
Lira K. Ura K. Lira K. 
20 00 1700 127 50 
4 00 460 34 50 
4 50 922 50 69 19 
s so 1155 86 62 
3 00 660 49 50 

8 12 17 23 ( 93 ) 
VI - Otobüsiio biri yan ta· 

rafından ve şoförün hizasında 
diğeri arkada olmak ilzere iki 
kapısı olacaktır. 

12.50 Türk müziği. (Pl.) 
13.30-14.00 Müzik ( Karışık 

hafif müzik - PJ. ) 

Ancak arbrma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş J 
beşini bulmaz veya satış istiye· .l 
nin alacağrna ruchani olan di- I 
ğer alacaklılar b~unup da be- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
del bunların o gayri menkul ile ı 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en ı 
çok artıranın taahhüdü baki 

1 

Vll - Göverte kısmına yapı 
lacak bağazlarınan yüksekhği 
25 santimi geçmiyecektir. 

VIll - Her otobüste bir şişe 
tendürdiyot, bir miktar oksijen 
pamuk ve sargı bezini muhtevi 
bir sıhhıye kutusu bulunacaktır. 

3 - Yeniden yolcu nakline 
tahsis edilecek nakil vasıtaları 
ikinci maddede tasrih edilen 
sıhhi . şartları haiz olmadıkça 
vilayet yollarında çalııamaz!ar. 
Ancak bu talimatnamenin neş
rinde1! evel yolcu naklinde ku · 
lanılan eski tip nakil vastnları
nı sahipleri talimatnamenin neş
rinden itibaren üç ay içinde ye-

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

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

yeti) 
19.10 Konuşma (Spor servisi) 
19.25 Türk Muziği 
20.10 Temsil 
21.10 Müzik ( Radyo caz or

kestrası - Şef Dr. Praetorius ) 
22.00 Memleket saat ayarı 

ajans haberleri, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

22.20 Müzik (operetler Pi.) 
23.00 Müzik ( Cazband - Pi) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci ı• 
günü ayni saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satış istiyenin ı 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul f 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
sabş 2280 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. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızm 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Bir Gayri menkulün yukarıda 
gösterilen tarihinde 

Aydın icra memurluğu oda
. sında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (103) 

••••.••• Abone ıeraiti ..... - 1 Yıllığı her yer i~ia 6 lira. I 
Altı ayh~ı 3 liradır. • 
3 aylığı 150 kuruştur. ! 

idare yeri: Aydındn C. H. ı1• ?. Baaımevi. 
ga:ı:etoye ait yazdar için i 

yazı işleri nıüdürlüjiünc, na~- ! 
lar için ic:lıue müdürlütüne ~ 
'nÜra('&" t ~dilmelidir. f ... ~ .... . . ....... ....... .. ..... .. .......... . 

imtiyaz ı:ıhlh\ Ye Umuınt Nc4rl)'at 4 

Miidiirü ı Etem Mendru 
RuıldıR-ı yc-r 

C H P Basımevl 


