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~MiiifŞ~fin nti"'kii'ud~~AI 
Dünya hadiseleri karşı- Moskovada iiç hafta kadar ~ 

$ında Türkiye: temas ve müzakerede bulun· ~ 
Muhterem Millet Vekilleri, du. Bu müzakerelerden eski 

~ • ... • • 6 • • .,,. .. •• 

Son bir sene zarfındaki dostumuz Sovyet ittihadiyle 
. dünya hadiseleri öoönde Tür- aramızda bugünkü mesut mü-
kiyenin harici siynseti bükü- nasebetlerden daha ileri bir 
met tarafından muhtelif vesi- vaziyet ifade edecek bir an· 
lel~~le yük.s~k. ıttı_laı!1ıza arz- la~m· meydana geleceğini n- I 
~dı~ıp tasvı~ınıze ı~t~ran eden mıt etmiştik. Neticeye var· 
ıokışaflar gostermıştır. Avru- mak için iktidarımızda bu1u-
pa buhr nı sul~u korumaya nan bütOn gayreti sarfetmiş l 
matuf gayretlcrın zaman za- ve b" ff k r l 
man ümit verici safhalarından de d-ıd~v'· muta a ıye ın e • 

ı 
sonra büsbütün alevleomiı ve e 1 ıgı a~ ayışın.a. varmış· 
nihayet harp f adasının pat· tık. ~~na rag~en bız1m men-
laması bir emrivaki olmuştur. faatımıze oldug~ kadar karşı 
Sizin samimi hissiyatınıza da tarafın menfaabne de muva-
tercüman olduğuma emin ola- fık olduğunu zannettiğimiz 
rak bu halden derin elem ve neticenin istihsali bu defa 
hlizlln duyduğumuzu saklıy.ı- mümkün olamamıştır. Bununla 
mam. Cümburiyet hükümeti beraber bilirsiniz ki, iki kom-
blltün bu devrelerde sulha şu memleket arasındaki dost-

ı 
hizmet etmek ve kendi ma- luk, kuvvetli 'esaslara müste· 
ıuniyetini temin eylemek gay· nittir. Bu devrin muvakkt i-
retini esaslı bir vazife telikki caplarından doğan şartlar ve 
etti. 12 Mavııta fngiltere ve imkansızlıklar bu do .. tlu*u ib-
23 haziranda Fran98 hnkii· lal etmemelidir. Biz mazide 
metleri ile kararlaıtırmış ol- otduğu 'gibi atide de Türk 
duiu müşterek beyannameler Sovyet münasebetlerinin dos-
bu g•yretin mahsulüdür. 19 tane seyrini -.amimi olarak 
teşrinievvelde imza edilen ve takip edeceğiz. 
bu hafta içinde yUksek tasdi· Muht rem arkadaşlar, t 
kinize arzedilecek olan mua- Son badi,.eler münuebetiyle 
hede hiç bir devletin aleyhin- Türkiye hakkında yapılan 1 
de olmıyarak hic olmaua te- neşriyat, hi1huRa bitaraf mem-
ıirimizin yetiştiği s11bada bey- ı~kettekiler. milletimizin iki 
nelmilel sulh ve emniyete hiz- biiyük vaıııfnu kemaliyle te· ı 
met etmek suretiyle kendi cessüm ettirmiştir : Türkler 
emniyetimizi masun tutmak dostluklarına vtfakar, taah-
gayesine matuftur. Sulhu ko- hüdlerine sadıktırlar. Bu va-
rumak ülkiisü her memlekete sıf ar cumhuriyet hükümetinin 
kendi hususi büoyesi, coğrafi siyasetine umumi bir emniyet 
vaziyeti ve imkanlarına göre gösterilme,ini temin etmiştir. 
ayrı ayrı tedbirler ilham ede· Bize karşı vefakar olan dost· 
bilir. Türkiye için hareket farımız bugüne kadar olduğu 
hattını evvelden !'&rahat ve gibi bundan sonra da bizden ı 
samimiyetle belli etmek sulh ancak dürüstlük, bayırhablık 
yolundaki vazife tedbirlerinin ve bunlara uygun hareketler 

ı 
en miiessir olanıdır denilebi- bekliyebilirler. I 
lir. Biz bu muahede ile harp Ordumuz ve Miidafaamız: 
fecayii içinde ıstırap çeken Milletin muhterem vekilleri, 

ı 
Avrupada bir emniyet mınta- İçinde buluoduaumuz bey- ı 
kası tesisi suretiyle bu facia· 6 

nın müstakbel ittisa ve inki- nelmilel vaziyetin cumhuriyet 

ı 
~aflarına mani olmak gayesi· ordusnnun ehemmiyet ve ibti-
ni güdüyoruz. Muabedeoin ha yacını gözlerin z önünde bi- ~ 
rekete geçmesi bu meşru ga- rioci derecede canlandırdığına ~ 
yelcri çiğnemek istiyenlerin şüphem yoktur. Bütün Türk 

1 
bulunmasiyle kaimdir. O ihti- milletinin dikkatli nazarında 
mal haricinde bizim müttefik- bu devrede bilha9sa kendi 
lerle olan bağlarımız ve hep müdafaa vasıtalarına tevec-· I 
beraber ilan etmiş olduğumuz cüb etmiş bulunuyor. Cumhu-
yakıek ideal etrafındaki be- riyet bükümeti müdafaa ted-
raberliğimiz diğer devletlerle birlerini tekemmill ettirmek 
normal ve dostane münase- b b b 
betlerimizi ihlal edecek ma· için iç ir immeti esirge-

memek azmindedir. Mali ve 
hiyette değildir. Deruhte ey 
lemiı olduğumuz vazife ve fenni noktai nazRrdan çok 
mesuliyetleri hakkiyle müdrik külfetli ve masraflı bir bal 
olarak insanlığı inleten harp almış olan müdafaa vasıtala-
faciasının bir an evvel niha- rını da ihmal etmemek gay-
yete ermesini ve yarınki ne- reti hükümet ve milletçe aziz 
ıillerin son senelerin ıstırap- bir kaygu olursa erlere mey-
larına düımemeıini bütün kal- dan gör Uldüğil zamanda va-
bimizle temenni etmekteyiz. tandaşların yapılan fedakar-
Bugün olduğu gibi yarın da lıkların biç birisine acımıya-
memleketimizi harp mıataka- rak mesud ndiceler elde ede-
sı haricinde bırakmayı, emni· cekleri muhakkaktır. Büyük 
yet ve taahhütlerimizi ihlal Meclis, Türk milleti emin olR- l 
etmemek şartiyle, milletimize bilir ki, Cumhuriyet orduları 
karşı vazife icabı ol rak cid· emir aldıkları zaman vazife· 

ı 
den arzu ediyoruz. . lcrini hakkiyle ifa edecek 'kıy· 

Moskova müzakereleri : mettedirler. Yaptığımız ve ya· 
Arkadaşlar, pncağırnız fedakarlıklara, cum-

ı 
Malumunuz olduğu veçhHe huriyel orduları layik oldnkla · 

Hariciye Vekilimiz Sovyel bü- rmı i ıı;pat ctmeğe heran ha-
kümctinin misafiri olarak zırdırlar. 

• 
lcr Partide: Ve ·ııeri y ti 

Vilayet ~ ......... ..ı ........ ~--

Kahve idhalini 
4nkara, 2 - icra Vekilleri 

Heyeti buglin !aat 16 da Baş 

vekil Doktor Refik Saydıımın 
riyasetinde mutat toplantısını 

yapmış ve ruznamesindeki mad

deleri tezekkür etmiştir. 

İcra vekilleri heyeti bugünkü • topl ntısmda 1/12/939 tarihin- j 
den itibaren Brezilya kahve şir· 

Petrol yüklü 
Bir Alman gemisi battı 

Nevyork, 2 - Nevyork Tay
mis gazetesi Fredrih ismindeki 
Alman petrol gemisini, Amerika 
açıklarında İngilizlerin Despine 
kruvazörü yakalamııtır. Silahlı 
bir müfreze vapura geldiği za-
man kaptan ıu kapaklarını aç
tığını bildirmiştir. 40 bin varil 
petrol ile gemi batmıştır. Mü
rettebatı Jamayıka çıkarılmıştır. 

Karilerimizden bir rica 
Ebedi Şef Atatürkün ölü

münün birinci yıl dönümünü 

taziz için gazetemiz fevkal 
ide bir nüsha ç ıkaracaktır. 

Kuilerimiz arasında Büyilk 
Şefin bir çok kıymetli hatı

ralarını, sözlerini, vecizelerini 
bütün tueliği ve canlılığ• ile 
hafızalarmda saklayanlar var 
dır. 

M lli ink1labımız için çok 
kıymetli birer vesika mahi
yetinde bulunan bu hatıraları 
karilerimiz yazı ile en g~ç 8 
teşrinisani 1939 tarihine ka
dar bildirdil<leri takdirde fev 
kalade nüshamızda neıretmek 
milmkiin olabilecektir. 

. 

Dikili f elaketze-
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 
779 81 Evvelki yekun 

1 00 Veteriner müdürü bütfi 
Bilgen 

1 00 Veteriner Cemil Coşan 
1 00 Merkez veterineri Fahri 

Er aydın 
14 00 Vilayet, mektupçuluk ve 

kalemleri 
14 60 Adliye dairesi • 

811 41 Yekun 

Kongreye davet 

s er be s t bıraktı 
ketinin mukavelesinin temdit e• 

dilmemesine ve kleriog, takaı 

işleri hakkındaki 217006 numa

ralı kararnamenin 4 üncü mad· 

desi mucibince takas yolile kah 

ve idbelinin tamamen serbest 

bırakılmasına karar vermıştır. 

Mevcut kahve stoku dört aylık 

ihtiyacı karşılayacak derecededir. 

Alman yada 

Gizli bir radyo istasyonu 
Hitler aleyhinde neş

riyat yapıyor _ .... 
Londra, 2 - Hür Almanya 

ismindeki radyo merkezi Poıen 

yortusu arifesinde, Hitlerin ha-

tasına kurban gidenlerin hatı

rasına izafeten bir mesaj neıre· 

derek, ölülerimizin intikamını 

ancak Nazi rejiminin enkazı ü

zerinde aldığımız zaman tatmin 

edilmiş olııcağız, demektedir. 

İidare Heyeti 
Toplandı 

••• 
Partimiz viliyet idare heyeti 

dün reis 8. Etem Mendresin re· 

isliğinde mutat toplantısını yap· 

mışt1r . 

Parti 
Ocak kongreleri 

Al••· 
Aydın merkez kazasına bailı 

Gölhisar köyü ocak konireai 

dün yapılmıştır. 

Kongrede köylüniln umumi 

menfaatini alakadar eden dilek· 

ler konuıularak tcsbit edildik: 

ten sonra yapılan seçimde ocak 

idare heyetine Ahmet Ôzkan, 

Ahmet Emin Kurnaz, Mehmet 

Yalçın seçilmitler ve bunlardan 

Ahmet Ôzkan ocak reisi ol

muıtur. 

Belediye Reisimizin 
Mecliste okuduğu çalışma raporu 

Belediye meclisinin 1 teşrinisani tarihinde yaptığı 

toplantıda Belediye reisimiz B. Etem Mendresin okuduğu 
senelik çalııma raporunun metnini neşrediyoruz : 

Muhterem arkadaşlarım, 936 senesinde tahsilat umu-
Yüksek itimadınıza milzhar miyemiz 96,569, 937 senesinde 

olarak idaresini uhdeme bırak· 104,723, ve 938 ıenesir.de 
dığınız belediyenizin geçen bir 111, 735 lira olduğuna göre ml\lt 
yıllık faaliyet devresine ait ça- vaziyetimiz de yıldan yıla artan 
lışmalarımızıu muhassalasını be· bir inkişaf görülmektedir. 
lediye kanununun 76 ncı mad- . 938 senesinde su yolları teıi-
dcsine uyarak muhterem heye- satına karşılık olmak Ozere be-
tinizin yüksek tasviblerille arz- lediyeler bankasından istikraz 
ediyorum. ettiğimiz 126,374 liradan 76,988 

Mali vaziyetimiz : lirl'sı vekaletçe tayin edilen 
Her şeyden evvel ve büyük kontrol milhendisioin istihkak 

bir memnuniyetle arzedeyim ki raporlarına istinaden ve beledi-
belediyemizin mali vaziyeti nor· yeler Bankası veznesinden mil· 
mal seyrini takip etmektedir. teabhidine tediye edilmiş ve 939 

Bu içtima devresinde ayrıca senesine 49,486 lira devredil· 
tetkik ve tasvibinize arzolunan miştir. Bu para Belediyeler Ban-
1938 senesi kat'i hesap cetvel- kasmda mnhfıız bulunmaktadır. 
lerinde göreceğiniz veçhile 1938 Masraflar: 
mali yılında 117,939 lira olarak Yine hesabı kat'i cetvellerin• 
kabul buyurduğunuz muhammen de görüleceği üzere 938 seneıi 
bÜtçemiz, hesap senesi sonuna masraf bütçesinin muhtelif fasıl 
kadar 114533 lira olarak tabak· ve maddelerinden 112,870 lira 
kuk etmiş ve bunun 104,168 li· masraf tahakkuk etmiı ve bu-
ra 24 kuruşu tahsil edilmişdir nun 99.498 lirası senesi içinde 
ki; muhammen bütçe ile tabak- istihkak sahiplerine ödenmittir. 

C. H. P. Cünıhuriget 
or.ağı başkanlığından: 

kukat arasındaki teabit farkı Su yolları tesis ve inşa masraf· 
~ yüzde 97 ve tahakkukata naza- ları olarak tediye ettiğimiı 

ran tahsilat nisbeti de yüzde 82,431 lira ile beraber geçen 
Ocağımızın yıllık kongresi 

bugün 3 / 11 / 939 cuma günü 
saat 20 de Parti binasında 
yapılacağından ocağımıza ya· 
zılı a zaların teşrifleri rica 
olunur. 

91 dir. bir yıl içinde belediye veın•• 
ıioden sarf olunan pıra miktarı 

Bundan başka taki seneler 
1 bakayasından 7567 lira tahsil 
ı edilmiş olduğundan bir senelik 
1 tahsilat yekunu 111,735 lira 69 

iillımı!llZll~-liliZ~:!lil!JS::.:'ıllıBmıi j kuruşa baliğ olmaktadır. 

181,929 liraya baliğ olmaktadır. 
Yukarıda kayt ve işaret etti· 

ğimiz 99,498 liradan 2600 liraaı 
maliyeden istikraz olunan eski 

- Soau 2 inç.! Sayfada -"-



Köycü gözüyle : 

Yenipazar nahiyesini kaza merkezi 
yapmak bir zarurettir ? 

-3 
Nihayet beledi bakımdan 
Yukarıda da tebarüz ettiril· 

diği üzere Bozdoğan Belediyesi 
cumhuriyetin yapıcılık yıllarında 
kazaya ~lzem en basit bir ibti· 
yacı bile giderememiştir. Elekt
rik, su, imar planı, mezbaha, 
hamam, otel, yol, fidanlık, te· 
mizlil:c, yiyecek içeceklerdeki 
vezaif, esnaf temizlı ği belediye 
kaıi'ununun 15 nci maddesinde 
sayılan, yazılı vezaiften en bel· 
Ji başlılarından sarfınazar en 
basit ve iptidaileri bile karşılan 
mamış bir vaziyettedir. Yangı

na karıı, kurunu vustai teşki · 
fit bile yoktur. Tenvirat ve tan 
zifat resimlerine rağmen sokak
ları arasıra yanan ve ay ışığı 
olan gecelerde tasarruf müli.· 
hazasiyle yakılmıyan petrol 
lambaları tenvir eder. Hiç bir 
hijyenik tertibatı olmıyan mez· 
l>aba adından başka bir mana 
taşımamaktadır. Daimi bir fen 
memuru yoktur, 
Yapı yollar :kanunu, beledi

yeye yalnız lafzını vermiştir. 

Kazada (tahtadır kerpiçtir) di· 
yerek yıkılmadık yer hemen 
hemen kalmamıştır. Daha ka· 
zanın imar planı yokken, maili 
inhidam denerek çarşıda bir 
çok fakir esnafın barındığı dük 
kanlar yıkılmış ve bu fakir 
yurtdaşlar çok müşkill bir va
ziyete girmişlerdir. 

Esnaf, denebilir ki her türlü 
kontroldan azadedir. Yapı yol
lar kanununun güzel bükümleri 
vardır. Fakat burada tatbik e
dilmez. Binalar her türlü tehli
ke ihdas edecek şekilde önünde 
en ufak bir hail olmaksızın yı· 
kılmakta toz toprak kazanın 
sağlığını bile tehdit etmektedir. 

Maksadımız, belediyeyi ten
kit olmadığına yalnızca beledi 
durumu tebarüz ettirmek bulun 
duğuna göre, belediyecilik ba
lummdan Bozdoğan kaza olmak 
hususiyet ve imtiyazına da ma-

. lik değildir. Belediyeyi çeviren
ler muhakkak ki çok çalışıyor-

Belediye lreisimizin l 
Mecliste okuduğu çalış

ma raporu 
Baı tarafı birinci uhlfede 

borç taksitlerine, 2,530 lirası 
Emlik ve Eytam Bankası istik
razı taksitlerine, 7.199 lirası 
elektrik istikraz taksidi olarak 
Belediyeler Bankasına ödenmiş, 
5,454 lira sermayeye iştirak his
ıesi olarak Belediyeler Banka
sına, 1174 lira da cumhuriyet 
merkez bankasına verilmiştir. 

Satın alınan belediye dairesinin 
senelik taksidi olan 800 lirada 
mal sandığına yatırılmıştır. Bu 
ıuretle 938 bütçemizden yalnız 
muayyen borçlara ve istikraz 
taksitlerine ödenen para mik
tarı 19757 liraya baliğ olmak· 
tadır. 

imar i~leri : 
Üçüncü intihap devremizin 

'birinci yılında çalışmalarımızı, 
daha ziyaôe şehir imar planının 
hazırlanması üzerinde toplamış 

bulunuyoruz. 
- Sonu var -

lar. Fakat, bel~diyeyi çevirmek 
için iyi işler bir teşkilat ister. 
Düşünen ve bilerek yapan ve 
yaptıran bir teşkilat. Bunun te· 
mini burada güçtür. Zira biç 
bir münevveri, içinde büyüyüp 
y'etiştiği kazasına gelmiyor. Hep 
si yurdun güzel köşelerini seçi
yor, orada doktor, eczacı, mü
hendis, muallim veya hakimdir. 
İşleri, bilgin şahısların teşkil et 
tiği heyetler ve belediye reis
leri çevirir. Öyle belediye reis
leri ki, kafası yalnız memleke
tini bir an önce rejimin yapıcı
lığıyla meşgul, imanı yalnız bu
na taplun kimselerden olsun. 
Bize gelince: 
Bozdoğanın münevveri azdır. 

Bir kaza için geniş bir münev
ver kitlerine ihtiyaç vardır. 

İlerlemek ve bir kazanın 
muhtaç olduğu içtimai, iktisadi 
beledi kültürel imkanları hazır
lamak için muhitin elverişli ol
ması lazımdır. Bozdoğan bir 
çok bakımlardan bu imkana 
malik değildir. Kazayı bundan 
30 • 40 önce tanıyanlar, bu 
gelişlerinde, yıkık!ık içindeki 
Bozdoğanın bu acıklı haline ağ
la yor. Yeşil cennet gibi · güzel 
suyu nefis, mahsulü bol kazaya. 

Netice: 
yeni pazar, kalabalık· ve mü

nevveri daha çok, balkı daha 
uyanık ve çalışkan, elektriği, 

suyu, imara kabiliyeti bulunan 
bir nahiyedir. Bozdoğan 350 
metre kadar ·denizden yüksek 
ve dağlık üzerine kurulmuıtur. 
Halbuki nahiye düzlük üzerin
dedir. Daha az para ile geniş 

ölçüde imar faaliyetine imkan 
verir. Aydınla olan işlekliği var 
dır. Hükilmet konağı olı1cak 
şimdiki ilk okul binası ve me · 
murlar için -bekir ve evli· bol 
ve konforlu evleri, vasıtaları 
mevcuttur. Üç dört lokantası 
vardır. Ve nihayet kaza olduk· 
tan sonra sineması olacaktır. 

Zira ucuz elektriğe maliktir. 
- Sonu fJar -

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Germencik nahiyesinin mes· 
udiye mahallesinin arslan soka· 
ğında doğusu yol, batısı abmet 
oğlu nuri, poyrazı yol, kiblesi 
kahveci abdulJab oğlu mehmet 

hudutlarile mahdut 200 m2 mile 
tarında hane ve arsa arap ra· 
mazanın iken mumaileyhin öl· 

mesile mirası karısı fadime ile 
kızı fad ime ve diğer kızı hati
ceye ve valdeleri fadimenin de 

vefatile mirası fadime ile diğer 
kızı haticeye kaldJğı köyüoden 
getirilen ilmühaberden a'Jlaşıl 

mıştır . 

1515 sayılı yasaya göre ga
zete ile ilan tarihinden itibaren 
19 teşrinisani 939 pazar günü 
yerine ciheti tasarrufunun tet · 
kik ve tahkiki için memur gön
derilecektir. 

Bu arsa ve ev hakkında bir 
itirazı olanlar varsa yerinde bu 
lunacak memura veyahut dai · 
remize ' 1405 fiş numarasile mü· 
racaatları b.ildirilir. (82) 

• • 1 

1 RADYO l 
CUMA 3/111939 

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. 

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

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

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

yeti) 
19.10 Konuşma (Spor servisi) 
19.25 Türkl Müziği 
20.10 Temsil 
21.10 Müzik ( Radyo orkes· 

trası: Şef Hasan Ferit Alnar) 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
20.20 Müzik 
22.50 Müzik (Cazband • Pi) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

ilin 
Nazilli Pamuk üretme 

çiftliği müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle ek

siltmeye konulan iş Aydın vili 
yeti Nazilli kazasında pamuk 
üretme çiftliği içinde bir han· 
gar ve bir depo inşaatı 16529 
lira 13 kuruş ketif bedellidir. 

2 - Bu işe • ai( şartname ve 
evrak şunlardır : 

a ) Kapalı zarf usuliyle ek· 
siltme ıartnamesi : 

b) Mukavele projeır1i. 
c; Bayındırlık işleri genel 

ıartnamesi. 

d ) Fenni şartname. 

e ) Keşif metraj cetvelleri. 
f ) Resimler. 

lstiyenle-r bu evrakı Aydın 
Nafıa müdürlüğünde ve Nazilli 

pamuk ilretme çiftliği müdurlii
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 10/l 1/939 cu
ma günü saat 15,30 da Nazilli 
pamuk üretme çiftliği binası 

içinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u· 
suliyle yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1239 lira 68 ku· 
ruşluk muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın viliyetinden bu 
iş için alınmış yapı müteahb .t · 
liği vesikası göstermesi yaptığı 
en büyük işin bedeli tek bina 
olarak 8000 liradan aşağı ol
maması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka
rıda.üçüncü maddede yazılı sa
attan bir saat evveline kadar 
Nazilli pamuk üretme çiftliği 
binası içinde toplanan eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların ni
hayet üçüncü maddede yazılı 
saata kadar gelmiş 11 olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olması lazımdır. Pos 
tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

25, 10, 25, 3 (17) 
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Aydın PARK Sineması 
4/11/939 tarihinden itibaren sayın Aydın halkına 

Şaheserler yaratan meşhur sanatkar POL MUNI' nin oy
nadığı Çin ve Japon milletleri arasında geçen tarihi ve 
kültürel bir şaheser olan : ı 

SARI ESiRLER . 
Filmi ile bu filme iliiveten Türkçe izahatlı lngiltere krala 

ve kraliçesinin son Birleşik Amerikayı ve Kanadayı ziya
retlerini g<Ssterir filmleri sunar. 

8/111939 sah günü yine şaheser olan (ENDÜLÜS GE· 
CELERI veya HARP DÖNÜŞÜ) ismindeki büyük İs· 
panyol fi lmini sabırsızlıkla bekleyiniı . 

Aydın sulh hukuk ha
kimliği satış memurlu· 
ğu~dan · 

939/645 
Taraflar Aydan güzelbisar 

mahallesinden Tavaslı bekir ka 
rısı hanife 
Aydın çeştepe köyünden be· 

tir çavuı 
Gayri menkulün hudut ve 

miktarı ve muhammen kıymeti 
1 - Tapunun eylül 303 tarihli 
ve 182 sayısıada kayıtlı ve ay
dın çeştepe köyü mendres ya
nınde 4888 metre murabbaı ve 
ıarkan kilçük ahmet veresesi 
garben osman oğlu ahmet ve· 
reseleri şimalen ali veresesi ve 
çakır İsmail veresesi ve kıbleıi 
zckeriya oğlu basan vereseleri 
ve İsmail kızı ·hamide vereseleri 
ile çevrili ve elli lira mu ham · 
men kıymetli taıla ile yine ta· 
punun eylül 303 tarih ve 183 
sayısında kayıtlı ve çeştepe 

kum yeri mevkiinde bulunan 
şarkan naş oğlu İsmail veresesi 
ve garben küçük ahmet verese 
si şimalen zekeriya oğlu basan 
ve bacı bey oğlu veresesi ce
nuben çakır İsmail veresesi ve 
musa kızı hamide tarlaları ile 
çevrili 4040 metre murabbaı ve 
70 lira kıymetinde tarla. 

Artırmanıo yttpılacağı yer ve 
gün ve saat Artırma · aydın icra 
dairesinde ve peşin para ile 
12/12/939 salı günü saat 15 de 
ve ikinci arttırması 27112/939 
çarşamba günil ayni saatte ya · 
pılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi ilin 
tarihinden itibaren 939/47 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numar ~unda 
b~rkesin görebilmesi için açık· 
br. İlanda yazılı 'llaolardan faz · 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/47 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin °0 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 
iddialarmı işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde evra· 
kı müsbitelerile birlikte memu· 
riyetimizc bildirmeleri icap e· 
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle ubit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Göı.tcrilen günd~ 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 bam· 
men kıymetin yüzde yetmit 
beşini bulma! 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 artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
ıün daha temdit ve on heıinci 
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 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 be-ş güa 

müddetle arttırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fa rk ve geçen 
günler için Of.ı 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca bükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Bu t arlalar yukarıda 

gösterilen 11112/939 tarihinde 

Aydın icra memuduğu oda
sında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
sablccağı ilan olunur. (80) 

......... Abone ıeraiti ........ : 
i YıUıgı h~r yer için 6 lira . i 

Altı aylığı 3 lir dır. ! 
3 ayl ığı 150 kuruştur. ! 

. ld re yeri: Aydında C . H. ·! 
: P. Baaımevi. : 
i gaıeteye • nlt yazılar için İ 
! yu.ı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
! ' r içln idare mild ürlü~ün ; 
: 'U Ür cu t •dilm~lidir. i . . . .. ········ ................................ . 
lmtıy:ız ı.ı hlbl ve Um u mi Ne,rly•t 

M.ü.lürü ı Et r.111 M~adru 
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