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Reisicumhurumuz 
Doğu illeri seyahatinden döndüler 

Milli Şefimizi Başvekil Dr. Refik Saydam ve Ankara 
valisi vilayet hududunda karşıladılar. 

Ankara, 18 - Reisicumhur 
ismet lnöa& bugln ıaat 15 de 
Erzurum, Erzincan ve Sivas se
yahatlerinden Aakaraya avdet 
buyurmuılardır. 

Milli Şefimiz Ankara vilayet 
hududunda Baıvekil Dr. Refik 
Saydam ve Ankara vali ve be
lediye reisi Nevzat T'andoğan, 
Ankara ıarıada da Büyük Mil· 
let Meclisi reiıi Abdülhalik Reo
da, Genel Kurmay batkanı Ma-

B. M. Meclisinde 
Ankara, 18 - Büyük Millet 

Meclisi buglln doktor Mazhar 
Germenin riyasetinde toplanmıı 
ise de ekseriyet bulunmadığın
dan celse açılamamıştır. 

Meclis çarıamba gün6 topla· 
nacaktır. 

Bir tekzip 
Ankara. 18 - 17 tarihli Son 

posta ve Yeni sabah gazetele
rinde İstanbul vilayetinin teşki
llt kanununun değiftirileceği ve 
vilayetle belediyenin tefrik edi
lecejiue dair çıkan haberin a
sılsız olduğunu beyana Anadolu 
ajansı mezundur 

~ 

B. Numan Menemencioğlu 
Londradan Parise geldi 

Parİ!I, 18 - Bir müddetten
beri Loodrada bulunmakta olan 
Tiirkiye Hariciye Vekaleti umu· 
mi katibi 8. Numan Menemen
cioğlu bugin parise gelmiştir. 

B. Numan Menemencioğlu se
yahatini İngili~ hükümetinin 
keodisine tahsis ettiğı hususi 
bir tayyare ile yapmı~hr. 

Türk heyeti Fransa hiiküme· 
tinin misafiri olarak bir hafta 
kadar Pariate kalacaktır. 

•••• 
Bir Norveç vapuru 

Mayne çarparak battı 
Londra, 18 - Norveç bandı· 

rala 4600 tonluk Şerthaym va
puru İskoçya sahili açıklarında 
bir mayne çarparak batmıştır. ... . 

Alman elçisi 
Uruguay hükümetini 

protesto etti 
Vaşington, 18 - Almanyanın 

Mootevideo elçisi, beynelmilel 

ha'< ve teamülleri nakzederek 
bir geminin denize açılması için 
lizımgden tamiri yapacak mud 

detin verilmemesini protesto e · 
den bir notayı Uruguay blilni
metfne tevdi et-nittir. 

reşal Fevzi Çakmak, vekiller, 

mebuslar, genel kurmay, milli 

müdafaa ve diğer vekaletler 

ileri gelenleıi tarafından karşı

lanmıtlıı İıtasyonda bulunan 

kalabalık bir balk Milli Şefimizi 
hararetle alkışlamıştır. a. a. 

Sıva!I 18 - Reisicumhur İsmet 
lnönünii hamil hususi tiren dün 

gece saat 23 de Ankaraye mü
veccihen hareket etmiştir. 

Sovyet - Fin harbı 
Moskova, 18 - Finlandiya 

harekatı hakkınd1ki Rus tebliği: 

Sovyet kıtaatı Murmansk is· 
tikametiode Pehamooun ceou
bunda huduttan 75 inci kilomet
reye kadar ilerlemiştir. 

Okta mıntakasında 132 i 1 ci 
kilometre mesafeye varmışlardır. 
Diğer mıotakalarda istikşaf fa
aliyeti ve topçu ateıi o!muştur. 

~--. 

Birleşik ·Amerika 
Deniz kuvetlerini artırıyor 

Vaşington, 18 - İtimada la
yık bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Birleşik Amerika bahriye 
nezareti, kanunsanide toplana
cak olan mümessiller meclisin
den deniz zabit ve müretteba
tının 25600 kişi artırılmas ını is 
tiyecektir. Bu suretle mevcut 
170600 e yüksele ektir. 

Şimdiki mevcut gemilerin yüz 
de seksen beşine teka~ül etmek 
tedir. 

Mevcudun 110binden 145bine 
ibliğı hakkında reisicumhur Ruz 
velt tarafından verilen kararla 
alınan efrat modern bir hale 
getirilen 85 destroyer He mua· 
vin gf:milere ancak kifayet et
miıtir. 

Japon hükümeti 
Teminat verdi 

Londra, 18 ( Radyo) - Ja
ponyaya Alman malı götftrmek 
te olan J apon baodırah Sanya 
morya vapuru 24 sad alıkonul
duktan sonra eşyasile beraber 
yoluna devam etmesioe müsade 
edil mittir. 

Vapurun bamuluinia parası 
ikiociteşrinin 27 sindeıı tıvel ö 
dendiğine dair Japon hüküme
tillce teminat verilmiştir. 

~ 

Bir lngiliz tahtelbahiri bir 
Alman kru \' azörünü 

batırdı 
Londra, 18 - Oterday İngi

liz l.. btelbahiri Elbe nehri man
sab•n da bir Alman kruvazörünü 
hat ırmıştır. Kruvazörü altı Al 
mı\n t >rpitosu himaye etmekte 
idi. • ••. 

Graf Spee. kruvazörü 
Berlinden verilen emir Üzerine Mon

tevideo önlerinde mürettebatı 
tarafından batırDldı 

Geminin süvarisi de beraber sulara gömüldü 

Londra 18 - Alman ctp krn- Berlio 18 - D. M. B. Ajansı 
vaıoru Graf Fon P. Ame?ii{a • resmen bildıriycr. 
saaliıe saat 20 ye doğru Mou- ı Uruguvay hükumeti Amiral 
tevideo açıklaranda intihar et- Graf Fon Spee nin tamirinden 
mişlir. Kravazöriln kendini en imtina etmiş ve kumandan bu 
dramatik sahnelerden biri ol-

sebeple pao Amerika bölgesi muştur. Geminin hareketi seyir h 
ududuoda geınisini batarmnğa için binlerce halk limanı ve sa-

karar vermiştir. 
hilleri doldurmuştu. Uruguvay 

Londra 18 - Mont~videodavc Arjantin tayy:ırelari liman 
üzerinde uçuyordu. ki İngiliz elçi~i hadiseye bizzat 

Graf Fon Spee Demir al- şahit olmuştur. 
madao evvel mürettebatından Mahalli saatle 19,55 de güneş 
700 lcişiyi ve erzakından mühim • uzakta kaybolurken 2'emide 

bir kısmrn ı limanda bulunan ' müthiş bir infilak o!muş ve g~mi 
Alman betrol gemisi Takamaya batmıştır. Mürettebatınm bindi-
nakletmiştir. Bunuu üzerine ge· ği 9andallar bu sırada uzakta 
minin kendini bahrecağı şayiası bduouyordu. Gemiye petrol dö-

çıtimııhr. küldüğü için muazzam alev ıü-
Graf Fon Spee karaya 31 ya-

ralı d .ı ha çıkarmıştır. tunları yükselmiştir. Arjantin 
kruvazörü Lerpadik, bir tah-Yaralılardo n biri karaya çtk-

t ı ğında ge~niye .dönerek yine li iye sandalı ile kuman<lao 
görütelim diye bağ1rmışhr. Di- ve zabitleri kurtamışhr. 
ğer bir yralmın kucnğrnda kil- Almrn petrol gemisi de müret-
çük bir noel nğacı vardı . tebatı toplamıştır. Limana men-

Bu aralık gemiden scıhile çıkan sup bir çok hizmet vaRurları 
2 bahriye zabiti acele bir tak- kurtarma işine yardım etmek 
~iye binerek meçhul bit· istka- için harekete geçmişlerdir. 
mete doğru gitmişlerdir. K!'uvazörün ankazı limanda 

Gemi hareket etmeden evvel seyrüsefe ri ğüu leştirecektir. Bu 
yaklaşan bir Almao tayyaresi- ankazı kaldırmak için bir çok 
ne İogi!iz tayyarelı i bücnm et- dinamit kullanmak lazım gele· 

miş ve Uruguvay dafi topları cektir. Alman kruvazörü Berlin-
da at ş açmıştır. 
Nihıytt ~ruvazör demir ala

rak yanıoda Takaaıay vapuru 
olduğu halde yavaş yavaş liman
dan hstreket etmiştir. 

den gelen bir emir üzerine batı-
rılmıştır. a.a. 

'Loodra, 18 (Radyo ) - Dün 
gece mürettebatı tarafından ba-

Bu sırada sahilde bulunan tanlan Graf Spee'nio eni< azı 

dışında halk arasında Almaolarıa l~yb Montevideo limanının 
ve aleyhinde sesler yülcselmiştir. kalmıştır. 

Kruvazür Talramay vapuru ile 
birlikte kcıra suları hududuna 
varıldığı zaman kendi mürette
batı tarafından batırılmıştır. 

Alman elçiliği, kruvazörün 
kumandanı gewiaioi terk etmek 
isttmiyt r~k boğuBuhunu bildir
miştir. 

Ekonomi haftası bitti 
Artırma ve yerli malları haf

tası münasebetile pazar güoü 
şehrimizde umumi bir tezahürat 
yapılmtştır. 

Halkevioio tertip ettiği proğ
ram mucibince biı tün mektep· 
tiler ve kalabalık bir halk kit
lesi Halkevi meydanlığında top-
lanmış bulunuyorlardı. Merasi
me istil<lal marşile başlandı. 

Halkevi idare heyet i azasından 
B. Hulusi Aksudoğan tarafın · 
dan irad edilen ( Milli iktısat 
ve tasarruf) mevzuunda güzel 
bir hitabeden sonra ilk mek
teplerden iki kilçük yavru ayni 
mevzuu canlandıran şiirler oku
dular. 

Evelce Atlantikte tüccar se-
faioine zarar veren bu geminin 

şimdi de enkazı ticaret gemile · 
rine t .. hlike açmıştır. 

Geminin Montevideo l manı 
ağzında batırılması cenubi Arne
rikada infial uyandırmıştır. 

Germencik 
Yatılı okulunun gezisi 
Germencik yahh okulunun be

şinci sınıf talebeleri başlarnda 

öğretmenleri Hasan Tatlısu, Nu
ri Aral, Ganime Tathsu ve Vasfi 

Selçuk olduğu halde pazar gü
nü şehrimize gelmişlerdı. 

Küçük ziya retçile, öğleden 
evci Cuwkuriy et ve Yedi EylOI 

okulları ile ye-ptakları voleybol 
maçlarının her ikisini de kazan-

mışlar ve öğleden sonra ıebir 
içinde tetkiklerde bulunup sine· 

mayı da gördü ten sonra akşam 
, trenile tekrar Germenciğe dön 
müşlerdir. 

Halkevi idare hey
eti toplandı 

- ._,._j.- · 

Ha\kevi idare heyeti dün ak-
7am HaJkevi reisi avukat Neşet 
Akkorun reisliği altında haftalık 
mutat toplantısını yagmı§lır. --Belediyede : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Ddimi Encümeni dün 
öğled~o sonra Belediye reisi 8. 
Etem Mendresin reisliği altında 
haftalık mutat toplantasını yap
mış, havale olunan evrakı tet
kik ederek karara bağlamıştır. 

~ -

Halkevinde aile 
toplantısı 

Halkevi, aık sık aile toplan
tıları yapmağa ve bu suretle 
memlekette toplu ve içti
mai yafayııa önayak olmağa 
karar vermiı olduğundan Halk 
evi ar komitesinin tertip ettiği 
program mucibince ilk aile top
lantısı pazar akşamı yapılmıştır. 
Bir çok aılelerio iştirak ettiği 
bu toplantı geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Halk dersaneleri 
açılıyor 

Halkevi kurslar şubesi olu•
Y41P yazma bilmeyen kadm 
ve erkekler için şehrimizde mub 
telif kurslar açmağa kar ar ver-
miı ve şubenin hazırladığı kurs 
programı Halkevi idare heyeti-
nin dünkü içtimaında tasvip e
dilmiştir. 

-~--

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Ebedi şef Atatürkün Ankara

ya ilk geldikleri güne rastlıyan 
27 /12/939 Çarşanba günü spor 
şubemiz tarafından ( Atatürk 
koşusu) tertip olunmuştur. 
Koşuya iki sınıf a4let gire

cek tir, 
18 yaşmdan yukarı olanlar 

için 5000 metre 
16 dan 18 yaşına kadar olan-

lar için 2000 metre 
Koşuların başlama ve bitme 

yni Halkevidir. 
Birinci, ikici 'e üçüncülere 

Halkevimizce hediyeler verile
cektir. 

İsteklilerin spor komitesi aza
sından B. Mustafa lbere veya 
Halkevi bürosuna isimlerini 
kaydettrmeleri rica olunur. 

Halkevi reisliğinden: 
Halkevimizde 1111940 tarihin- '* 

de başlamak ve 31/5/940 sonll-
na kadar devam etmek üzere1 
ressam ve beykeltraş 8. Fuat 
Mensi idaryinde resim dersleri 
verilecektir. 

isteklilerin be.- gün Halkevi 
bürosuna kaydolmalluını rica 
ederim. 

• 
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ANKARA RADYOSU 

1 

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 miiziği 

Çalanlar: Reşat Erer, Vecihe 
Cevdet Kozan, Kemal N. Seyhun 

1 - Okuyan Muzaffer İlkar 
1 - Nikriz peşrevi 

2 - Lemi - Nikriz şarkı (Ya v 
ru gül yanağını aşkın ateşi san 
dım) 

3 - Nikriz şarkı (Fatma) 

4 - lzmirli Hayri - Hüzzam 
şarkı ( Her giln o gfizel sabile 
yalnızca inerdi) 

5 - Sadettin Kaynak - Hüz
zam türkü ( Elif ) 

6 - fzmirli Hayri - Hüseyni 
türkü (Cemile kız) 

7 - Yesari Asım - Hüseyni 
türkü ( Sarı zanbak ) 

2 - Okuyan Mefharet Sai
nak 

1 - Mahmut Celilettin paşa 
Hüzzam şarkı (Kerem eyle) 

2 - · Arif bey - Kürdili hicaz 
kir şarkı ( Bais feganı naleme) 

3 - Lemi - Muhayyer şarkı 
(Gezdim yürüdüm} 

13.30· 14.00 Müzik ( Hafif 
müzik Pi.) 

18.00 Pıogram 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik (Cazband - Pl) 

18.55 Konuşma (Aile ziraati) 
19.10 Türk müziği ( Klasik 

program) 

Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, idare eden: Mesut Cemil 

19.50 Konuşma ( Çoçuk ter
biyesi) 

20.05 Türk müziği ( Karışık 
progrm) 

2 l.00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik ( Radyo caz or
kestrası - Şef Dr. Praetoriu!I ) 

1 - Cb. W. Gluk : Alccte o 
perasından uvertür 

2 - E. Wolf F crrari : Divcr 
timento op. 20 

3 - Cb. Gounod: Faust ope 
raıında balet müziği 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ıiraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat 
22.30 Muzik Pi. 

22.55 Müzik ( Cazband - Pi) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapaaış. 

Bir teşekkür 
Belediyece tanzimine başlan· 

mış olan kasaba mezarlığı için 

100 lira teberruda bulunan Ay· 
dından fabrikatör Bay Halim 

Aysana nahiyemiz adına minnet 
[ ve şükranlarımızın gazeteniz va 

aıtaıile alenen duyurulma;ı;.- 1 
rica ederim. 

locirliova Belediye reiııi 
Mahmut Oral 

Söke icra Memurlu- . l ıaa n 1 Söke icra Memurlu-
ğundan : l ğundan : 
Gayri menkul malların llçık s··k I ··d- 1.... .. d \ Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 0 e ma mu ur ugun en j artırma ilanı 
D. No. 39/120 Hazineye ait ( Karine derin f D. No. 39/423 

Alacaklı: Sökenin Kemalpaşa göı ) dalyanının balık avlamak Alacaklı: Sökenin Burun kö 
M. Bekir oğlu Ali Can. hakkile % 12 saydiye resim ve yilnden Muslu Hüseyin kızı He· 

Borçlu: Ayni mahalleden Ya- 5250 lira muhammen bedelli diye ve oğlu ölü Mustafa ev-
şar oğlu Hasan Yuddaş. ( zapt avşar sölüklü göllerinin litları Hasan, Murat, Emine. 
Açık artırma ile paraya çev- de yalnız % 12 saydiye resim Borçlu : Ayni köyden Muslu 

rilecek gayri menkulün ne ol · 100 lira muhammen bedelli Hüseyin kızı Fatma ve oğlu 
duğu : Fırın. (Mart 1933 tarih 1/3/940 tarihinden itibaren 28/ Mehmet. 
numara 4 cilt 73/80 sahife 124 2/943 tarihine kadar üç sene Açık artırma ile paraya çev 
de eski hududu sağı barikzede (ve su kara av vergileri tali- rilccek gayri menkulün ne ol· 
İbrahim solu yol arkası Arna- matnamesinin 29 uncu madde- dui'u : 1500 ağaç zeytinlik. (Ta-
vut Ramazan Ö !l Ü yol. sindeki şerait dahil) müddetle punun 13/12/933 tarih ve 26 

Gayrimenkulün bulunduğu iltizama verilmek üzere 5/12/ ' numara ve 75 cilt ve 114 s :ıhi -
mevki, mahallesi, sokağı, numa- 939 salı gününd~n başlıyarak f fede mukayyet) 
rası : Kemalp1şa mahallesi Ye· ·l 26/12/939 salı günil saat dörtte 1 Gayrimenkulün bulunduğu 
ni hududu şarkı ve şimali gün 7 ihaleleri yapılmak üzere 21 gün 1 mevki, mahallesi, sok2ğı, numa· 
doğdu caddesi garbı İbrahim müddetle muzayedede çıkarıl- : rası: Bağarası Yeniköy clvarı 
Gürdes ve sahibi senet Hasan mıştır. Talip olanların şeraiti şarkı yol ve Uzun Mustafa zey-
Yurddaş avlusu cenubu Sakar- anlamak ve % 7,5 buçuk rad- tinliği garbı ormanlık ve dağ 
ya sokağı ifraz edilen kısım. ~ desinde teminatı muvakkata ak· ' cenubu Korkut Yolos zeytinliği. 

Takdir olunan kıymet : 943 ı çesini tesl imi sandık etmek için ı Takdir olunan kıymet : 3000 

lira. Umumu 162 metre 162/55 !---------------::: lira. 
Söke malmüdürlüğüne müra· 

santimetre murabbaı olup bacız caa tları ilin olunur. ~Artırmanın yapılacağı yer, 
edilen kısım 51 metre murabbaı 5 11 15 19 (124) giio, saat: Söke icra dairesi 
fırın ve 27/81 metre murabbaı ~ 18/11940 perıembe saat 12 bi· 

dükkan. { 11 aA n rinci. 3/2/940 cumart~si eaat 
Artırmaorn yapılacağı yer, 12 ikinci artırması. 

gün, saat: 18/1/940 perşembe 1 - İtbu gayri menkulnn 
saat 12 birinci artırma. 312/ Aydın tapu sicil arttırma şartnamesi 8/1/940 
940 cumartesi saat 12 ikınci muhafızlığından: ı tarihinden itibaren 939/423 
artırma. y eoiköyden ak oğlu mevkiin- No. dosya ile Söke icra da-

l - İşbu gayri menkulün a r- de tarafları doğusu Ömer oğlu iresinin muayyen numarasında 
tırmaşartnamesi 8/1/940 tarihin- berkesin görebilmesi için açık-

Hüseyin tarlası batısı Filibeli İl d l ı ı d f den itibaren 939 / 120 No. ile tır. an a yazı ı '>an ar an az 
mahdumları v.:: batlı oğlu tarla-

Söke icra dairesinin muayyen la malumat almak isteyenler, 
sı kuzeyi Refat ve Ayşe tarla· "ıbu t e e 939/423 numarasında berkesin görebil- ı şar nam Y ve 

· lan güneyi Ömer ogw lu Hüseyin" do · le · t' mesı içi o açıktır. ilanda yazı lı ~ _ . _ ·- ·- __ ..j •ya numarasıy memurıye ı · 
t l ·ı ·ı· 2 h kt 8489 mize müracaat etmelidir. olanlardan fazla . malumat al- ar Hı e çevrı ı e ar 

k M2 miktarındaki tarla Kadıköy- 2 - Artırmaya iştirak için 
ma istiyeuler, işbu şartname- 1 yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
ye ve 939/120 'dosya numara- lü başlı oğlu Mehmedin senetsiz nisbetinde pey veya milli bir 
sile memuriyetimize · müracaat tasarrufunda iken 330 sene.ı-iade bankanın teminat mektubu tev 
etmelidir. Ömer oğ. Hilseyin Hüsniiye hari · di edilecektir. (124) 

2 - Artır&naya _işt ira k için ceo 31 altın .lira satıldığı ve o 3 - ipotek sahibi alacaklı· 
yukarda yazılı kıymetin % 7,5 taribtenberi elinde bulunduğu larla diğer alakadarların ve ir· 
ni!betinde pey veya milli bir köyünden getirdiği ilmDhberden tifak hakkı sahiplerinin gayri 
Bankanın teminat mektubu tev- anlaşılmakla tasarrufunun tah- menkul üzerindeki haklarını hu-
di edilecektir. (124) kiki için gazete ile ilin tarihin · susiyle faiz ve masrafa dair olan 

3 - İpotek sahibi alacaklı- den itibaren 31112/939 p.;;;:- iddialarını işbu ilin tarihinden 
larla diğer a lakadarların ve ir- itibaren yirmi gün içinde evra· 

aünü mahelline memur gönde- k b' ı ·1 b' l'k tifak hakkı sahiplerinin gayri' • ı müı ıte erı e ır ı te memu-
rilecektir bu yerde bir aynı bak · t' · b'ld' 1 · · e menkul üzerindeki hakları!lı bu · rıye ımıze ı ırme erı ıcap -

su sile faiz ve mesrafa dair" olan iddiasında ola ular vatSa yerin· der. Aksi halde hakları tapu 
de bulunacak memura veyahut siciliyle sabit olmadıkça satış 

iddialarını işbu ilin tarihinden bedelı'nı"n paylaşmasından hariç o güne kadar 1423 fiş numara-itibaren yirmi gün içinde evra- kalırlar. 
ln müsbitelerile birlikte memu- sile müracaatları bildirilir. 

(152) 4 - Gösterilen günde artır· riyetimize bildirmeleri icap e-
maya iştirak edenler arttırma 

der. Aksi halde hakları tapu şartile, en çok artırana ihale şartnamesini okumuş ve lüzum-
sicilile sabit olmadıkça satış be- edilir. Böyle bir bedel elde e- lu malumatı almış ve bunları 
delinin paylaşmasından hariç dilmeJ:Se ihale yapılamaz. Ve tamamen kabul etmiş ad ve 
kalırlar. satış talebi düşer. itibar olunurlar. 

4 - Gösterilen gücde art.r- 6 _ Gayri menkul kendisine 5-Tayın edilen zamanda gayri 
maya iştirak edenler artarma ihale olunan kimse derhal veya menkul üç defa bağrıldıktan son-
şartnamesini okumu• ve lüzumlu ra en çok artırana ihale edilir. 

Y verilen mühlet içinde parayı A k t b d l" h malumat almış ve bunları ta- nca ar ırma e e ı mu am· 
vermezse ihale kararı fesholu· 1 k d · mamen kabul etmiş ad ve iti· men ıymetin yüz e yetmış 

bar olunurlar. narak kendisinden e\'el en yük- beşini bulmaz veya satış istiye· 
1 sek taklifte bulunan kimıe ar· 

1 
nin alacağına rucbani olan di-5 - Tayin edılen zamanda 

· ld w b d il " ı w ğer alacaklılar bulunup da be-gayri menkul üç defa bağrıl- zetmış o ugu e e e. a maga 

del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazaa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on bet 
gün daha temdit ve on beıinci 
sıünü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıtiyenin 
alacağına rüchanı olan diier 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezte ihale yapılamaz. Ve 
satıı talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesbolu
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiı olduğu bedelle almaia 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazaa hemen on b<'ş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
sıünler için % 5 den beıap lu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tabıil 
olunur. Madde (133) 

Gayrimenkulün yukanda g6ı
terilen 18/1/940 312/940 tarihin· 
de Söke icra memurluğu oda
sında işbu ilin ve g6sterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (149) 

Aydın vilayet daimi 
ecümeninden 

47.94 metre mikap döşeme· 
lik kereste aski Çine köprüsü 
başında tesellüm edilmek llzere 
1965 lira 54 kuruş keıif bedelli 
kreste alım açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 21112/939 perşenbe 
günü saat 16 da viliyet daimi 
encümeninde yapılecaktır. 

Keşif, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi Aydın nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 147 lira 
42 kuruş. 

isteklilerin teminatları ve ti
/ caret odası vesikalorile yukar

da yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeninde hazır bulun-
maları ilan olunur. 

3 9 15 19 (128) 

;······.. Abone ıeraiti ........ 1 
: Yıllığı her 1er için 6 lira. 1 
: Altı aylatı 3 liradır. • 

3 aylığı ~lSO kuru,tur. i 
idare yeri: Aydında C. H. ! 

i P. Buımevi. : 
i ıueteye ait yazalar için i 
: yazı i•leri müdürlütüne, illn- f 
l lar için idar• miiff ürlütfin• ~ 
i 'DÜracaııı.t •dllmeliclir. i . ... ............. ················ ............. .... 

lmllyu •"hlbl •e Umurol Ne9rlyatl 
MUdllrii ı Eteın Meach•• 

Ruıldıwı yer 
CHP s .. ımevl 

razı olursa ona, razı olmaz vedıktan ıonra en çok artırana 
- ihale °Cdilir . . Ancak ~rtırma be_- ya bulunmazsa hemen on beş 

: ·( ...................................................... : 
deli muhammen kıymetin yüzde gün müddetle arttırmaya Çlka-
yetmiş beşini bulmaz veya s atış rılıP.: en çok artbrana ihl\le 

isteyenin alacağına rucbanı 0 • edilir. iki ihale arasındaki fark 
lao diğer alacaklı lar bulunup ta ve geçen "günler için 0/0 5 ten 
bedel bunların 0 gayri menkul hesap olunacak faiz ve diğer 
ile temin· edilmiş alacaklarının zararlar ayrıca hükme hacet 
mecınunndan fazlaya çıkmazsa kalmaksızın memuriyetimizce 
en çok a rtırımın taahhüdü baki alıcıdan tahsil olunur. Madde 
kalmak üze t e artırma oo . beş (133). 
gün daha temdit ve on be,inci Gayri menkul yukarıda gös-
gllnü ayni saatte yapılacak ar- terilen 18/11940 3/2/940 tarib-
tırmada, bedeli satış isteyenin lerinde Söke icra memurlu-
alacağına ruchaoı olan diğer ğu odasında işbu ilin ve gös· 
alacaklıların o gayri menkul terilen arttırma şartnamesi da-
ile temin edilmiş alacakları iresiode satılecağı ilin olunur. 
mecmuundan fazlaya çıkmak (150) 

• • 

f AYDINDA : i 
1 Ankara Palas 1 

1 i Memleketin en ucuz en temiz en rah •t en konförlil otelidir. i 
1 ı Hükümet caddesinde Aydoğdu mağazası üıeriode ı 
l : ........................................................ : 

1 
' 

1 
Otobüs ve Kamyonlar için 

Yeni talimatnameye göre hazırlanan kontrol 
defterleri matbaamızda hazırlanmış ve satışa· 
çıkarılmıştır. 

940 senesı köy bütçeleri satışa çıkarılinıştır. 


