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PAZAR 

C. H. P. 
5 

il. Teırin 1939 Basımevi 

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

Almanların yakaladığı 
Siti of liç vapuru Norveç hükumeti 
tarafından Amerikaya iade edildi 

Londra, 4 - Vaktile Doyç
land harp gemisi tarafından ya· 
kalanarak Sovyetlerin Mormask 
limanına ve buradan Alman mü
rettebat tarafından bir Alman 
limanını götürülmek üzre Nor
v~ç sahillerini takip eden Ame 
rika bandıralı Siti of lenç va
puru Norveç makamları tara .. 
fından tevkif edilerek" Ameri
kaya iade edilmiş ve Alman 
mtıreltebatt mevkuf tutulmuı
tur. 

Norveç amirallık makamı ati
deki resmi tebliği neşretmiıtir. 

2 ikinc:iteşrioi 3 ikinciteırine 

Bitaraflık 

bağlayan gece geç vakit Siti 
of lenç vapuru Tromıden itiba
ren Norveç kara sularından is
tifade mllsaadeıi almııtır. 10 
Norveç harp gemisi refakatinde 
olarak hareket eden vapur Cu
ma günQ miiıaadesiz Hobczone 
limanmda demirlemiştir. Vapu' 
run limanda demirlemeıinde ma 
kul ıebep mevcut deiildir. Bu· 
nun iizerine beynelmilel bitaraf
lık kanununa tevfikan vapurun 
serbest bırakılm111na ve vapuru 
mliıadere etmit olan Alman 
mUrettebabn mevkuf tutulması-
na karar verilmiştir. 

kanunn • • 
ıçın 

• 
lngiliz Ticaret Nazırı 

!İngiltere ile Balkan devletleri arasında 
ticaret görüşmeleri yapıldığını söyledi 

Londra, 4 - Ticaret nazırı 
Sitanley, avam kamar&Bında so 
rulan bir suale cevaben: 

İngiltere ile Balkan memle
ketleri arasında ticaret müza. 
kereleri yapıldığını ıöylemiı ve 
tafıilit veremiyeceğini ilAve et· 
miştir. Sovyetln ile olan tica· 

f 
ret müzakereleri hakkında so· 
rulan suale de şu cevabı ver
miıtir. 

Her iki taraf da bu müzake· 
releri memnuniyet verici bir ne
ticeye ulaştırmak azmindedir. 
Evvelki beyanatıma bir şey ek
liyecek değilim. 

------~~~~~~~~~?~~~---~~~-------

Mareşal Göring 
Gelecek haftaya ~omaya gelecek 

Mareşal İtalyayı 
sokmak için 

Almanya ile 
müzakerelerde 

beraber harbe 
bulunacakmış 

Roma, 4 - Gazeteler MAre- harbe girmeğe iknaa çahıaca-
şal Göringin önümlizdeki hafta ğını yazmaktadır. 
Romaya gelerek İtalyayı bita· Göringin diğer vazifesi, Al-

Ayan ve Mebuslardan mürekkep muh-· :-:!~~ :~·li~::;:01:azya~~!~~ ~:~a~:~:~ttt~°ı!~şk~i~~ını ltalya-

telit komisyon kanun metnini hazırladı ı Finlandiy; • Sovyd• - Bratislavada 
Kanun Ruzveltin tasdikinden sonra meriyete girecek '3ee 

Vaıingtoo, 4 - Dün öğleden lağvedecek ve yeni bitaraflık Müzakereleri başladı Büyük karışıklıklar çıktı 
ıonra Ayan ve Mebuaandan mü- kaaunu hakkında yeni kararna- ...... 
rekkep muhtelit encümen bita- meler iıdar edecektir. Görüşmeler etrafında 
raflık kanununun kat'i metnini Bitaraflık kanununun lehinde sıkı bir ketumiyet 
hazırlıyarak büyllk bir ekseri- rey veren mebuılar : h f d·ı· mu a aza e ı ıyor 
yetle kabul etmiıtir. Her iki 222 Demokrat, 19 Cumhuri- ..--. 

meclis kısa celseler akdile met- yetçi, 19 İşçi, 19 Çiftçi. Moıkova, 4 - Finlandiya -
ni taıvip etmiıtir. Reisicumhur 
Ruzvelt kanunu yarın imzalrya- Aleyhinde rey veren meb-

uılar : 
141 Cumhuriyetçi, 2 Tarak

kiperver, 29 Demokrat. 

Sovyet ztmamdarları arasıade ki 

görllımeler diln akıam başla

lamııtır. Dünkü görüımeye Ma-
cık ve kanun meriyete gire· 
cektir. 'Bu dakikadan sonra ıi
lib, mühimmat ve tayyare Ame
rika birleıik devletlerinden mu
harip memleketlere ihraç edi

lecektir. 

liye nazırı Taleran diğer mu-
Ayan ve Mebusan mecliıleri rahhaı ile Sovyetlerden Molotof 

3 kanunsanide normal toplan· 

tıhırıoa batlamak üzere dağıl-

-Peşte, ·4 - Bratislavada mü

him karışıklıklar vuku bulmuştur. 
Macar partisinin binasına giril

miş ve her şey tahrip edilmiş· 

tir. Macar gazete idarehanele

rinin camları kınlmıthr. 

Bu hareket Ribbentropla Ci

yano arasında vukubulan görüş· 

meden sonra ufak bir Çek ara
zi parçasının Macaristana veril

diği günün yıl dönümünde vu- 1 

1 kubulmuştur. a. a. 1 
·-

Sayısı : 100 Para 

Parti 
Ocak kongreleri 

Dün akşam Ciimhuriyet ve 
Kurtuluş mahallelerinin Parti 
ocal< kongreleri yapıldı. 

Kurtuluş ocak kongresine va
limiz sayın Sabri Çıtak yfiksek 
huzurlarile şeref vermişler ve 
konuşmaları büyük bir alaka i· 
le takip etmişlerdir. 

Her iki mahallenin kongrele· 
rine kaza idare heyetinden A· 
saf Gökbel reislik etmiş, çalış· 
ma raporları ve ocak bütçeleri 
tasvip olunduktan sonra ruzna· 
meleri mucibince dilekler üze· 
rinde konuşulmuş ve memleketi 
ve halkı alakadar eden dilekler 
teıbit edilmiştir. 

Yapılan intibaplarda Cümhu
riyet mahallesi ocak idare hey-
etine İhsan Taş, Cevdet Nor
gaz, Mehmet Ali Denker, Zeki 
Başaran, Mustafa Yargan. 

Kurtuluş ocak idare heyetine 
İbrahim posacı, Arif Tanyıldız, 
Durmuş Cantok seçilmiılerdir. 

Kurtuluş ocak reisliğine İbra· 
him Posacı intihap edildi. 

C. H. P. 
Cuma ocağı reisliğinden 

Ocağımızın yıllık kongresi Si 
11/939 pazar günü saat 20 de 
ocak binasında yapılacağından 
ocakta yazılı arkadaıların teı
rifleri rica olunur. 

C. H. P. 
Güzelhisar Ocağı 

Reisliğinden : 
Ocağımızın yıllık kongresi 

6/11/939 pazartesi günü saat 
20 de Tabaklı kahvede yapı· 
lacağından ocakta yazılı arka· 
daşların teşrifleri rica olunur. 

Ruzvelt eski beyannameleri mııtır. a. a. 

Amerika kıtasının etrafı ....................... 

ve Potemkin iıtirak etmiştir. 

Sitalin bu görüımede~bulunma~ 

mııtır. 

Görüımeler hakkında Mosko· 

vada büylik bir ketumiyet mu

hafaza edilmektedir . 

Umumi intiba Molotofun nut

kundan sonra pek de müsait 

değildir. 

! Beden Terbiyesi Öğret
menleri Kursu 

Bir bitaraf 1ık mıntaka ile tahdit edildi 
Amerika harp gemileri bu mıntakada devriye geziyor ~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~ 

,,,,--
Vaıington, 4 - Amerika Re- 1 milerin mensup oldukları bükü· 

iıicumhuru Ruzvelt matbuata 
yaptığı beyanatta Amerika kı· 
tasının etrafında bir bitaraf 
mıntaka ihdası hakkında Pana • 
ma konferanımın aldığı karırm 
meriyete girdiğini bildirmiıtir. 

Amerika harp gemileri meı
kür mıntıkada yani şimali At· 
lantikle büyük Okya•ıosun şi· 
malinde devriye gezmektedir. 

Diğer kısımlarda Brezilya, 
Urugvıy, Arjantin, Şili, Ekva
tor tarafından kontrol edilmek· 
tedir. 

Devriye gemileri .. bitaraf mın · 
takalarda dolaıarak gördllkle
rini Amerika hükümetine bil
direceklerdir. 

Bu mıntakalardA görUlecek 
harp gemiltri hnkknıda bu s-e-

metler nezdinde diplomatik te

şebbüste bulunacaklardır. 

Dikili felaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

811 14 Evvelki yekun 

13 80 İncirliova kızılay ıubesi 
tarafından 

1 00 Tabak Ahmet Yaşaygao 
1 00 11 Mustafa 11 

1 00 ,, Mehmet Aybaf 
1 00 ,, HüsnU Helvacıoğlu 

828 94 Y eki'm 

Karilerimizden bir rica , 
Ebedi Şef Atatürkün ölü

mfiniln birinci yıl dönümünü 
taziz için gazetemiz fevkal· 
ide bir nüsha çıkaracaktır. 

Karilerimiz arasında Büyük 
Şefin bir çok kıymetli hatı
ralarını, sözlerini; vecizelerini 
bütün ta1eliği ve canlılığı ile 
hafızalarında saklayanlar var 
dır. · 

Mılli inkılabımız için çok 
kıymetli birer vesika mahi
yetinde bulunan bu hatıraları 
karilerimiz yazı ile en geç 8 
teşrinisani 1939 tarihine ka
dar bildirdikleri takdirde fev 
kalade nilsbamızda neşretmek 
milmküo olabilecelltir. 

.,.... - .. ~ 

Okul sporlarının tam ölçüde 
verimlenmesi için çalışmalar 
her zamankinden daha ciddi 
daha kuvvetlidir. Çocuklarına 
her hususta en iyi örnek olmayı 
gaye edinen beden terbiyesi 
öğretmenleri ağustos 15 de An

karada Gazi Terbiye Enstitilsün
de toplandılar. Ve her gün 
muhtelif idmanlarla meşgul ola· 
rak hem bedeni kabiliyetlerini 
arttırdılar hem de bilgilerini 
tazelediler. 

Yurdun dört yanından gele· 
rek baş-şehirde toplanan öğ
retmenler birbirlerine tecrübe
leriDi alllatmak ve bunlardan 
faydalanmak fırsatıada da aza· 
mi istifade ettiler. 

Kursa 48 öğretmen iıtirak 
etmişti. Bu öğretmenler spor 
yurtları faaliyetine geçmit bu
lunan okullarımızın öğretmen
leri idi. 

Kurs mesaisi her gün sabah
leyin 6,30 da başlayıp akşam 
geç saate kadar ameli ve na
zari olarak devam etti. Bu pro 
gramda atletik sporlar, futbol, 
bendbol gibi oyunlardan başka 
spor kazalarına karşı almacak 
ilk tedbirlerin nelerden ibaret 
bulunacağına dair de dersler 
vardı. 

Atletik sporların her branıı 
üzerinde tecrübeler yapmak stil 
idmanlarında kendilerini dene• 
mek lazımdı. Öğretmenlerimiz 
100 metreyi de 5000 metreyi de 
koştular. Her üç adımda bir 
önlerine çıkan minialara aıma
ğa, daha doğru ismiyle geçme
ğe ve bütlln hususiyetlerini kol
hya kollıya gayret ettiler. 

Öğretmenler canla, bışla ça• 
hştılar ve Türkiyenin baı şe
hirlerinden sıhhat, neı'e ve bi
ribirlerine olan bllyllk bağhh· 

ğııı kuvveti ile döndüler. 
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B ed"y 
Mecliste okuduğ çalı a aporu ..... = 

Belediye meclisinin 1 teşrinisani tarihinde yaptığı 
toplantıda Belediye reisimiz B. Etem Mcndresin okuduğu 
senelik çalışma raporunun metnini neşrediyoruz : 

-3-
5 - Salğın ve bulaşıcı has

talıklara karşı korumG tedbiri 
olmak üzere 463 kişiye birinci , 
2906 kişiye ikinci çiçek aşısı, 
550 kişiye birinci, 463 kişiye 
ikinci tifo aşısı tatbik edilmiş· 
tir. 27 ev, 60 oda, 1153 parça 
eşya ve iki insan fenui tebhi · 
rata tabi tutulmuştur. 

6 - Yenmelerinde sıhhi mah
zur görülmesinden dolayı 101 
kilo ekmek, 628 gevrek, 10 ki
lo balık, 30 kilo peynir, 16 şişe 
gazoz imha edilmiş, ayrıca mah· 
lut olduklarından şüphe edilen 
22 itcneke erimiş yağ tahlile 
gönderilmiştir. Bunlardan 16 
teneke yağın ltarışık olduğu an· 
la1ıld1ğ1ndan sahipleri mahke· 
meye verilerek cezalandırılmış
lardır. 

Siit çocuğıı muayene ve 
mii.şavere evi: 

Süt çocuğu muayene ve mü· 
şavere evi mutahassısı doktor 
Scmalıat Adatepenio 15 kanu· 
nu!lani 1938 lnrjhindc vazifesin
den istifa ederek ayrılması mü · 
nasebetile bu müessesemiz çok
tan beri bir faaliyet göstereme· 
mekte i<li. Sıhhat ve İçtimai 
muavenet vekaletinin bu vazi
feye yeniden tayin ettiği müte· 
hassıs doktorumuz Remzi Ulu· 
ta~'ın 17 temmuz 1939 tarihin· 
de vazifeye başlamış olması, 
mües5esemizi yeni bir faaliyet 
devresine sokmuş bulunmakta
dır. Çocuk hastalıklarının pek 
çoğaldığı bir mevsimde dokto· 
run iş başına gelmesi yalnız 
Aydında ~eğil civar köy ve ka
sabalarımızda da derin bir mem· 
nuniyet uyandırmıştır. İki buçuk 
ay gibi çok kısa bir zamanda 
müesseseye 812 çocuk getiril
mi§, bunların muayene ve teda· 
vileri yapılmıştır. 

Evlenme işleri: 
Evlenme :dairesini bu sene 

bütçemizin imkan ve müsaadesi 
nisbelinde biraz daha tanzim 
etmif bulunuyoruz. 

Bir yıl içinde evlenmek için 
müracaat eden çiftlerin sayısı 
143 dür. Bunludan senesi için· 
de 125 çiftin nikah muameleleri 
ikmal edilmiş, 6 çift ayrılmış ve 
12 çiftiu muam<:lesi yeni yıla 
devredilmiştir. 

Ölçü ve ayar işleri : 
Eski sistem ölçij ve tartı alet· 

leri yerine metre sistemini ka
bul eden ve memleketimizin ik· 
tisadi faaliyetinde mühim bir 
inkilap yaratan ölçüler ve tar · 
tılar kanununun belediyelere 
verdiği vazifelerin ehemmiyetini 

duğündeıı tutulan zabıt varaka
lariyle Cumhuriyet Müddeiumu
miliğine tevdi edilmişlerdir. 

Afllhtarlık işleri : 
Belediye teşkilatı olan yer· 

lerde muhtar ve ihtiyar "'heyet
lerinin lağvı hakkındald kanun 
hükümleri dairesinde vazife gör 
mekte olan muhtarhk işleri teş 
ldlatımız Lir sene içinde~ 20 ai
lenin soyadı muamelesi ile . 17 
kayıtsız doğ·um, 3 kayıtsız ev· 
lenm~, 4 kayıtsız öliim muame
lesi yapmış, 26 kişiye veraset 
şabadelnamesi,~ 108 kişiye hüs· 
nühal ilmühaberi, 6~ kişiye de 
adli müzabaret vesikası vtrmiş
tir. 

Elektrik işleri : 
Mevcu elektrik tc isatımızın · 

şehrin ibtiyacrna kafi gelmediği, 
ve bu tesisatı genişletmek mak· 
sadiyle Nafia Veknleti elektrik 
dairesi şefi mühendis Cezmi 
Selçene yeni bir proje yaptırıl
dığı geçen sene yüksek tasvibi
nize sunulan çnlışma raporunda 
iznh edilmişti. 

Fabdkaya ilave edilecek 250 
300 beygir takahncla motör ile 
ceryan takntının · tanzimi için . 
yaptırılacak transformotör ve 
şehir şebekesine ilave edile
cek yeni hatlarla beraber 
takriben 76 bin liralı bir 'mas· 

' rzfı istilıam eden bu projeyi 
iki kısma ayırarak birinci de
recede lazım olan dahili tesi!a-
tı yani motör ve teferrüahnı 

kapalı zarf usulüle münakasaya 
koymuştuk. Münakasa müddeti 
zarfında ve vekaletçe yapılmış • 
olan fenni şartnameye uygun 
olarak yalnız ltalyada Franko· 
tosi fabrikası teklifte bulundu. 
Teklifin tekoik kısımlarını nafia 
vekaletine teıkik ettirildikten 
sonr 15/ haziran/939 tarihinde 
29098,15 liraya ihale ettik. Ve 
bu tesisat için belediyeler ban· 
kasından yapılmasını karar al• 
tına aldığınız otuz bin biralık 
i!tikrazın kanuni muameles:ni 

yaptırdık. Belediyemiz emrine 
ve belediyeler bankasında mah

fuz bulunmakta olan bu istikraz 
dan mukavele mucibince peşi· 
nen ödenmesi lazım gelen 8729, 
76 lirayı müteahhide banka 
teminatı mukabilinde ödedik. 
Öğ~en<liğimize göre fabrilrn. mu 
knvelenamcnin imzasıoı rnüten· 
kip molörün iuıalioe başlanmı!I 
bulunmaktadır. Tesisat mukave· 
le mucibince bir sene içinde 
yani öııümüzdeki haziran ayın· 
da ikmal edilmiş olncaktu. Bu 
l~~dirde yakın bir tarihte Ay· 
dındn bit elektrik davasının 

kalmıyacağını ümit edebiliriz. 
- Sonu var -

:........ Abcne şeraiti ........ . 
i Yıllığı her yer içh.i 6 lira. ~ 
: Altı ı w .. ı· d ı y .ıgı ~ ıra ır. • 
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PAZAR 5/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31 ,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği ( Miizikli 
yurd panoraması) 

Okuyanlar : Ankara ndyosu 
küme okuyucuları 

Üç kemençe, tanbur ve saz 
refakatile. İdare eden M. Cemil 

13.30· 14.30 Müzik (Küçük or· 
kestra Şef : Necip Aşkın ) 

18.00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası ) 
19.00 Çocuk saati 

, 19.30 Türk müziği (Fasıl he-
yeti) 

20.30 Konuşma (Ttirk tarihi) 
20.45 Türk müziği 
Çalanlar: Vecibe, Ruşen Kam, 

Cevdet Kozan, Reşat Erer 
1 - Okuyan Sadi Hoşıes 
1 - Eviç peşrevi 
2 - Dede - Eviç şarkı ( Bül

bülü nsa ru:zi şeb) 
3 - Selihatlin Pınar ~ Eviç 

şarkı ( Göz yaşlanıuz) 
4 - Zeki Arif-Ferahnak şar 

kı (Küçüksü~ goncalar açmış) 
5 - Halk türküsü • Alişimin 

kaşları kara. Köşküm var 
2 - Okuyan Semahat Özden 

ses 
l - Sadettin Kaynak- Hicaz 

aşiran şarkı ( Açıldı gün ) 
2 - Hamdi Tokay - Garip 

hicaz şarkı 
3 - Suzinak şarkı 
4 - Udi Ahmet • Karcığar 

şarkı 

3 - Okuyan Mustafa Ç~ğlar 
1 - D~de - Ferahfeza şarkı 
2 - Uşşak şarkı 
3 - Uşşak tllr~ü 
4 - Uşşak türkü 
21.30 Müzik (Dans müziği Pi) 
22.00 Memleket saat ayuı, 

ve ajans haberleri 
22.15 Ajans spor servisi 
22.25 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

PAZARTESİ 6/ 11/939 

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 PL) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Mllzik ( Radyo cez or-

kestrası ) 
19.00 Kouu~ma (Su nimetleri) 
19.15 Türk mü:ziği 
20.15 Konuşma 
20.30 Türk müziği. ( fo31} he

yeti) 
21.15 Müzik (Küçiik orkestra 

Şef Necip Aşkm) 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat·, esham, 

kambiyo - 'nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( Küçük orkestra • Yu-

kardaki progrnmuı devamı) 
22.35 Mazik ( Senfonik· Pi ) 
23.00 Müzik (Cazband • Pl) 
23.25-23.30 Yarınki program 

müdrik bulunan belediyemiz bu 
inkılap vazifesiai başarmak için 
canla b şla çalışmaktadır. 939 
senesinde grup merkezine bağlı 
kaza, nnhiye ve köylerden ölçü 
ve ayar memurluğuııa muayene 
ve damg& içiu 1816 mütacaat 
vuku bulmuş ve memuru muz 
mahallerine giderek mürncaa t 
sahiplerinin ölçii ve tartı alet
lerini muayene etmiı; ve dam
galamıştır. Bunlnrdan 24 ldşiw:ılıı 
ölçlileri kr.nnn:l muhnl if ~!Örül-

3 aylığ ı 150 kuruşlur. ! 
• fd:.rc yeıi: Ayc.iında C. H. ! 
i f'. Bssımevi. i 
i g:u:etoy~ cit yn:ular için ; 
i yn~ iqleri nıüdürlü f'üne, ilan· ! 
~ l .ıtr için idttre müdürlliğüne i 
: tnürııcnt\ edilmelidir. f 
• • ••• w t i"i, •• '• •• • • • ı •••••'•• •••. ••, t,. ..... , •• •• 

! ve lrnJ>alll~ 

. Aydın icra ınenıu lu
ğundan 

193912124 
Alacaklı Aydın tepecik kö· 

yünden mustafa oğlu mahmut 
sağlık 

Borçlu Asım safi köprülü. 
Gayri menkulün hudut ve 

miktarı ve muhammen l.nymeti 
Tapunun 12/8/935 tarihli ve 15 
sayısında kayıtlı tepecik kum 
yeri mevkiinde doğusu s?.fi poy 
razı tarik batısı hüsnü tarlası 

ile bu tarla aras.nda şefik his· 
sesine kal&n kısma geçmek 
üzere bu defa muhdes yol, gü 4 

neyi yol ile çevrili üç hektar 
2240 metre murabbaı ve beher 
dönOmü 30 lira üzerinden heye
ti umumiyesi bin elli lira kıy .. 
metli tarla. 

2 - Tapunun 12/8/ 935 tarih· 
ti ve 24 sayısında kayıtlı ve te· 
pecik tepekır tarla mevkiinde 

doğusu safi veresesi tarlası poy 
razı yol batısı şefik güneyi hü-

seyin ça' uş tarlası ile çevrili 
beı bin beş yüz otuz altı met-

re murabbaı ve beher dönümü 
yirmi beş liradan heyeti umu· 
miycsi yüz elli lira kıymetli 
hırla. 

3 - Tapunun 12/8/935 tarih 
li ve 31 sayısında kayıtlı tnpu
da tepecik ise de yeni köyd~ 

bulunan doğusu .şefik kuzeyi 
yol batısı yol güneyi çiftlik ile 

hudutlu 150 ağ~ç zeytini havi 
tarladan müfrez yedi bin dokuz 

yokuz yiiz on beş metre murab
baı ve beher dönümü onar li-

radan ve heycli umumiyesi yiiz 
lira muhammen kıymetli tarı~. 

Arttırm~nm yapılacağı yer 
ve gün ve saat Arhrma ayclıo 

icra daireside ve peşin para ile 
12/12/939 salı günü saat 15 de 

ve ikinci artırması 27/12/ 939 
çarşamba günü ayni saatte ya
pılacaktır. 

ı - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi ilin 

tarihinden . itibaren 93912124 
No. dosya ile Aydın icra da-

iresioin ?JUayycn numarasıııda 
herkesin görebilme~i için açık· 

tır. İlanda yazılı '>lanlardan faz · 
la malümat almak isteyenler, 

işbu şartnameye ve 93912124 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mizc miiracaat etmelidir. 

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

nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tcv 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğtr alakadarlaı-m ve ir· 

tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu-

susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müsbitelerilc birlikte mcmu· 

riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları t npu 

siciliyle sabit olmadıkça snlış 

bedelinin paylaşınasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen g ünde artır· 

maya iştirak edenler arlhrma 
şarloamesioi okumuş ve lüzum
lu malünı3tı almış ve bunları 

tamıtmeıı lrnbul etmiş a d ve 
itibar olunurlar. 
5-Tuyın edilen zamaııda geyri 

1 mcnl,.ul iiç defa hnğnld klmı son- ! 

a 
Aydın Hususi muh e .. 

be müdürlüğünden 
Halen 12 lira asli maaıh l 've 

3656 nuoıarah kanuna göre tan 
zim edilen kadroda maaıı 10 

liraya indirilen Bozdo&"an vari· 
dat katipliği münhaldir. 
Memuı in kanununun dördün· 

cü maddesindeki evsaf ve şera-

iti haiz olanların vesikalariyle 
beraber 18/ 11 / 939 günü saat 11 

de hususi muhasebe müdüriye
tinde icra olunacak musabaka 

imtihanına dahil olabilecekleri 
ilim o'unur. 90 -

Aydın sıtma mücadele 
reisliğinden: 

934 yıl modelinden olup Ay· 
dın sıtma milcadele reisliğe ait 
eski Fort otomobili satıhktır. 

muhammen bedel 300 liradır. 
81111939 da kati satışı yap)la, 

caktır. lstek\ilerin 00 7,50 pey 
akçesile birlikte Aydın mınta· 

kası sıtma miicadele reisliğine 

miiracaatları ilan · olunur. 
26 1 5 (61) 

ra eu çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muham· 
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 eClilmiş alacaklarıoın mec 
mu~ndaiı fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzete artırma on hC§ 
gün daha temdit ve on beşinci 

günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, J:>edcli satış istiyenin 
ala<;ağına rüchanı olan diğer 

alacaklıları~ o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 

şutile, 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 yiik

sek teklifle bulunan kimse arz 

etmjş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 

bulunmazsa hemen on beş gün 

müddetle arttırmaya Çlkarılıp 

en çok al'brana ihale edilir. İki 
ihale arasında.ki fark ve geçen 

günlet için °& 5 den hesap olu· 

nacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Gayri menkulün yukarıda 
gösterilen 12/ 12/939 taribindc 
Ayrlın icra memurluğu oda-

sında işbu .. ilan ve gösterilen 
artırma rşerhıamesi dairesinde 
satılacağı ilfuı olunur. (89) 
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