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Bugün pasif korunma tecrübesi yapılacaktır 
Sovyet ..; Fin har hı 

Kareli mıntakasında büyük Rus ta
. arruzunu tekrar Finliler kazandı 
H elsinki, 19- Finlandiya res 

mi tebliği: 
18 kanunuevelde Sovyet kı

taatı Murmansk mıntakasında 
Petsamonun 85 kilometre cenu
bunda Bigajaviyi işgal etmiştir. 
Diğer bölgeleı de keşif müf

rezeleri müsademesi olmuştur. 

Kareli berzahında Ruslar şid 
detli bir topçu ateıini müteakip 
bir çok tankların himayesinde 
büy :k bir kuvvetle taarruz et
mişse de piiıkürtnlmüştür. 26 ı 

tank tahrip edilmişti~. 
Tayyare kuvvetlerimiz bölge 

lerde faaliyete geçmiştir. 
İıtokholm 19 - fsveç-Finlan

diya hududunda bulunan bir mu 
, babirin bildirdiğine göre: 

Korsjanojada düşman taar
ruzlara tardedilmiş ve iki tank 
tahrip edilmi9tir. 

Sui Salmide üç Rus tangı 
tahrip edilm i ştir. 

KaTada ' kaydedilecek l>aıka 
bir bldise yoktur. 

Laduga gölü üzerinde topçu· 
muz düşman topçusile muhare
be etmektedir. 

Moskova, 19 - Leningrad 
askeri mmbkası erkanı harbi· 
yesioin tebliği: 

Kordijabide bütün gece şid
detli muha rebe devam etmiş 
ve şimdi de devam etmekte bu 
lunmuştur. 

Ruslar Norveç sahilleri bo-
l yunca Finlandiya arazisinin hü

yük bir kısmıoı işgal etmişlerse 
de çok büyük zayiat vermişler
dır. Baskına uğrayan 700 Rus 
askericden bir kişi kurtulma-
mışhr a.a. 

GRAF SPEE 
Zırhlısının kumanda heyeti Buenos 

Ayreste kalacaklar 
Boenos Ayres, 19 - Adm:ral 

Graf Foıı Spee 7.ırblısıoın ku· 
mandnn, e rkioıharbiye ve mil· 
rettebatını, zırhlı battıktan son
ra toplıyaa romorkörler buraya 
gelmiştir. 

Bunlar limanın askeri mınta
kastndaki otelde mevkuf tutu
lacaktır. 

Admirat Fon Spee'ııin müret
tebatı olan 1039 bahriyelinin 
karaya ihracı esnasında biç bir 
hadise olmamıttır. 

Bahriye nazırı, Alman bahri· 
yelılerioin misafir edıldikleri 
muhacır otelinde kendilerini zi
yaret etm'ştir. 

Londra, 19 - Montevideodan 
gelen haberlere göre: Graf Yon 
Spee' ain infilakında i~ıaoca za
yiat olmamıştır. 

Murettebat iafilalctan evel ge
miyi terketmiştir. Takoma adın

daki Alman kargosu kruvazör 

Garp cephesinde 
Mevzii kara muharebe

ler! oluyor 
~~ Londra, 19 (Radyo) - Gaıp 
cepbeıiode Voj dağlarının şimal 
şarki sırtlarında yapılan müsa· 
demede Fransız keşif kolları 
Alı. anları püskürtmüştür. Mü
sade me ufak makineli tnfek, 
tiıfe lc ve el bombalarile başla 

mış ve göğ-s göğüse neticelen
miştir. 

l <İ Alman zabiti ile bir İcr·ç 
aıke r eair ed.lerek Fransız hat· 
larıoa geti ilmiştir. 

1 

mürettebatından 33e kişiyi ha· 
mil olarak Moı:ıtevideodndır Bu 
330 kişi mevkuf tutul . ca1<tır. 

Geminin zabitaoile diğer efrat 
Arjantin romorkörleri tarafıo

dan Buenos IAyrese götür öl
müştür. 

Buenos Ayres, 19 - Urugvny 
hfikümeti, Graf Von Spee'nin 
su üstünde kalan aksamını kal
dırmak için bir kaç mütehassıs 
göndermişt i r. lofilak uzak mt 
safelerdeu duyulmuştur. Monte
videodaki binalar sarsılmıştır. 

Gemi batmazdan evet gemi· 
de~ i subaylarla kumandan ara-

' sında ciddi ihtilaflar çıkmış ! ır. 

Subaylar denize açılarak ve 
ölüm muhakkak olmakla bera· 
ber mücadele edıl ınesinde ısrar 
etmişlerd ir. Kumandan bu va
ziyet üzerine kızmış ve gayri 
mecnnuoları susturmuıtur. 

Alman tayyareleri 
Ticaret gemilerine bir 

taarruz yaptılar 
Londra, 19 ( Radyo ) - Pa

zar günü şimal denizinde Alman 
tayyareleri ticıuet gemilerine 
karşı ya phkhrı taarruzda 6 kişi 
yaralanmış ve 2 kişi ölmüştür. 

Balıkçı gemilerinin arasında 

bir halyan yük vapuru da bu
ıuornakta idi. 'Dört balıkçı ge
misi batırılmıştır. 

İog:l'iz tayyareleri geldikleri 
7am~n Alman tayyareleri biri 
mustesnc olmak uzere diğerleri 
kaçmışhr. 

En büyük hava harbı 
Helgoland adası üstünde Alman ve 
İngiliz tayyareleri arasında yapıldı 

Almanların 12 İngilizlerin tayyare zayiatları 'i var 
I 

Londrn, 19 (Radyo) - Har-
bin bidayetinden beri en büyük 
bava muharebesi H elgoland n

dası üzerinde cereyan etmiştir . 

Hava neza retinin tebliğinde 
bildirildiği üzere bu harpte Na
zilerin 12 meta şimit avcı by
y.ıresi düşiirüldüğü ve 7 lngiliz 
bombardıman tayyaresinin uste
rioe dönmed ği bildirilme ktedir. 

lngiHz tayyareleri Helgolend 
aduı üzerinde k~şif uçuşları 
yapıyorlardı Hiç bir harp ge
misine rutlamamışlar, kuvvetli 
düşm~ n avcı tayyarelerile kar
şılaşm.şlardır. 

Düşürülen 12 Nazi t ... yyare!li 

harbe iştirak eden Nazi tayya 
relerinin yarısını teşkil ettiği 
kuvvetle zannedilmel<tedir. 

Nazileri 11 son günlerde .ağra
dıkları hezimet dolayısile kuv
vei maneviyel rinin sarsılmış ol 
duğu anlaşılm ı ktadır. 

Halkın kuvvei maaeviycsini 
takviye için Nazi propaganda 

· ser visi l ogiliz zayiatı hakkmda 
mübalağalı baherfe,. neşretmek
tcdir. 

Nıuiler Rit adası üzerinde 
büyük bir hava muha"e besi ol-
duğunu ilan etmişlerse de İngiliz 
hava n ezareti bu haberi tekzip 
etmiştir. Oralorda biç bir lngiliz 
tayyaresi buh•nmamıştı r. 

B. ÇEMBERLA Y 
Majino ve Loren cephesindeki lngiJiz 

mıntakasın1 teftiş et ti 
Parhı, 19 - Fransada bulu

nan İngiliz başvekili B. Çem 
berlayn, bugün Loren cepheı:iıı· 
deki İngiliz mıntakasını teftiş 
etmiştir. 

B. Çemberlayn sisli ve soğuk 
bir havada küçük bir köy istas 
yonunda trenden inmiş ve ce-
neral Gamlcn tarafından k rşı· 

lanmışt ır. Bir mitralyöz bölüğü 
selam resmini ifa t:tmiştir. 

Başvekil, otomobille Majino 
hattına gitmiş ve cent'ral G;ım-

Urugvay 

Har.ciye nez3retinira 
resmi tebliği 

Londrn, 19 - Urugvay bari· 
ciye nezareti neşrettiği resmi 

t e bliğde ezcümle şöyle denil
mektedir. 

len istihkamlar hakkında iu hat 
vermiştir. 

B. Çembcrt yn ceneral Gam
lenin iz h :ı tını fevkalade bir 

laka ile diol<:m iş ve müteaki· 

ben düşmanla temas halinde 
bulunan lo gi i ı z kuınandar,' ığı 
karar kahına g der ek hazır l.Ju
lunan bir taburu teft iş etmi tir. 

Gece hariciye nezaretinde B. 
Çemberlayn .şere fine büyük 
bir zıy2fet ver ilmi, tir. a. a. 

Amerikaya gid n 

Türk talebeleri Nevyor
ka vardılar 

Ankara, 19 - Nevyorktan 
alınan habere göre Amerik aya 
gitmek üzere hareket etmiş o
lan Türk talebeleri Ne"yorka 
varmışlardır. a. ı. 

Mısır V eliahtı 

Kız ilay cemiyetine 500 
İngiliz lirası teberru etti 

...... 
Ankara, 19 - Mısır veliab

tı prens Mthmet Ali Türkiye 
cumhuriyeti K ahire elçiliği va
sıtasile Türkiye Kızılay cemiyeti 
umumi merkezine 500 logiliz li
rası tebtrro buyurmuşlardır Bu 
asil ve insani tebep:rudan dolayı 
Kızılay cemiyeti, Kahire elçili
ğinden samimi şülcranlitrnı ın al
tes f)Tense bilcHrilmesini rica 
etm şlir. 

Birinci Kanada 
fırkası 

Lpndra, 19 - Kanada ordu
suna mensup ilk fırka pazar 
günü İngilterenin gar binde ka
raya çıkmış ve dominyonlar na 
zırı Eden tar.1fından rıhtımda 

karşılanmıştır. 

8. Eden kralın bir mesajını 
okumuştur. 

Kanada fır kaıı İngi1tereoin 
cenuhuadald kamplara sevke
dilmiştir. Cepheye gitmezden 
evel talim göreceklerdir. 

Kanada fırkası kuvvetıi bir 
harp filosunun himayesi altıoda 
sekiz günde atlantiği geçmiştir. 

::.c-
Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Ebedi şef Atatıırkön Ankara

ya ilk geldikleri güne rastlıyan 
27/12/939 Çartanba günü spor 
şubemiz tarafından ( Atatürk 
koşusu) tertip olunmuştur. 
Koşuya iki srnıf atlet gire

cek tir, 
18 yaşından yukarı olanlıır 

için 5000 metre 
] 6 dan 18 yaŞ1na kadar olan-

lar için 2000 metre 
Koşuların başlama ve bitme 

yerı Halkevidir. 
Birinci, ıkici ~ e üçü11cijlere 

Halkevimizce hediyeler verile
cektir. 

lsteklılerio spor komitesi aza
sından B. Mustafa lbere veya 
Halke vi Bürosuna isimlerini 
kaydettrmeleri rica olunur. 

Admiral Graf Fon • Spee 13 
kinunevelde saat 22,50 de Mon· 
tevideo limanına gi tmiştir. 

Alman orta elçisi nezarete 
müracaatla 7 ağustos 1914 ta-. 

Ziraat vekiletinin 
lıim bir tamimi 

•• mu-

tarihli kararnameden bahsede-
rek geminin tamiri için 15 gOn 
mühlet İ'!llemiştir. 

Hariciye nezareti, mütahassıs· 
lardan mürekkep bir komisyon 
teşkil etmiı ve bu komisyon 
tamir için lazım gelen l<at'i müd
deti tayin etmiştir. 

Hariciye nezaretini iltica hu
kuku prenaiplerioden uzaklaş 
mış gibi göstermeğe sebep yok· 
tur. a. a. 

Orınand!ln sayılmıyan yerlerdeki 
ağaçlardan nasıl istifade edilecek 

3116 rıumvr~h orman kanu
nunun 1 inci maddesinin 2 inci 
fıkrasında yazılı (be' hektardan 
az olmak), (ormanlara bitişık 
olmamak ), ( sabiplı buluomnk) 
gibi t ç kanuni şntı haiz arazi 
üzerineki agaçlar ve ağaçcıklar 
ormandan ~ayılmaması besabile 

ve selihiyet sahibi memurlar 
tarafından yapılacak tetkikat 
ile işbu teraiti haiz olduğa ta
hakkuk edecek arazi esbabının 
bu hükrnft kanu11iden istifade 
edecekleri bedihi bir keyfiyet-
tir. 

Sonu 2 inci sayfada 

< < 

:A -....,.. 



YOZ r 2 

•• m -Ziraat veka e in n 
• 
1 him bir am 

Ormandan sayılmıyan yerlerdeki 
ağaçlardan nasıl istifade edilecek 
- Enş tarafı 1 nci sahifede -

Orman kanununa ek 3444 
sayılı kanunun 2 inci maddesi
nin son fıkı ası ise bu gibi yer
lerden nakliyatın ihtiyar heyet
leri tarafından ve hiç bir resim 
ve ücrete tabi tutulmamaksızıo 

verilecek mazbatalar ile yapıl
masını emir bulunmakt11dır. 

Kanunun ilk tatbik günlerine 
isabet eden zemanlarda kanuni 
istisnaiyeti bahşeden şartların 
tetkik, tahkik ve tesbitinde 
lazımı, veçbile dikkat ve itina 
gösterilmediği, menfaat düşkü- I 
nü bazı eşbasıoda hile ve muva
zaalı yollar ile devlet orman· 1 
larına tecavüzde bulunarak kül · ı 
liyetli miktarda kereste kaçak- 1 
çılığı yaptıkları, bilgisizlik ve 
safiyetlerinden dolayı iğfal et· 
tikleri bir çok ihtiyar heyetle· 
rini kanuni takibat ve teczixe
ye maruz bıraktıkları, hakiki 
mal sahibi köylünün ise biç bir 
menfaat görmediği yaptırılan 
teftişler, vuku bulan şikayetler
den anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine kanuni şartla
rın hangi memurlar tarafından 
ne suretle tetkik, tahkik ve tes· 
bit edileceği v _ bu araziden 
istihsal olunacak emvalin ihti
yar heyetiaia kanunen yapmağa 
vazifedar oldudğu safhaya int\
kal edinceye kadar tabi tutu
lacağı muameleler 16/12/938 
gün ve 22285/1356-1 sayılı ya· 
zımızla bütün vilayetlere tamim 
edilmişti. 

İşte eşhasın bu mevzuat da
iresinde tahakkuk edecek bak-

ı 

vaziyette bulunan kavak, s.i)ğüt 

ve çınar ağaçkrı. 

4 - Şebir ve kasabalardki 
hususi bahçe ve parklarda ye
tişmiş veya yetiştirilmiş her 
nevi ağaçlar. 
Hak kında 22258/1356-1 sayılı 

tamim ahkamı tatbik edilmeye 
cektir. 

Y almz bu cins ağaçların ke
silmesiodeu elde edilen emval 
her h ogi bir yere nakledilecek 
olursa nakil esas tamimin Sinci 
maddesinde yazılı olduğu üzere 
mahalli ihtiyar heyetinden bir 
mazbata alacak, orman teşkila 
}atınca hiç bir muamele yapıl 
mayacak, ancak koruma teşki
latı icabında bu mazbatayı vize 
edeceklir. 

Ayni zamnoda bu yazı mızııı 

3 üncü maddesinde yazılı şera

iti haiz olan ağaçlnr toplu da
hi olsa zati ihtiyacı karşılamak 
için keresteli1'-, mahrukat olarak 
veya alab ziraiye imali için kul 
lanıldığı takdirde keza yukarı
da yazılı şekilde muameleye ta 
bi tutulacaktır. 

Bundan başka yukarıda ya· 
zılı kanuni Şf raiti haiz araziden 
kesilmiş meyve ağaçlan esbabı 
tarafıodan kendi köy veya ka
sabalarına nakledilecek olursa 
bunlardan ihtiyar heyeti maz-
batası dahi ııraDmıyacaktır. 

Orman kanununun 2 inci mad 
desi mucibince ağaç kesimi izne 
tabi olan yerle:de bittabi bu 
tamim ahkamı tatbik edilmeye
cektir. 

Alakadarlnrın müracaatında 

icap eden izahatın verilmesi, 
mazbeta verecek olan ihtiyar 
beyeti azasıoın tenvir olunrnası 
ve buna rağmen hilafı hakikat 
mazbata veren ibtiyaT hey~ti 
hakkında tabibat yapılması tav 

1 zib ve tasrih edilen bu vaziyet
lerden gayri hususatta 16/12/938 
gün ve 22258/1356-1 sayılı ta
mim ahkamının tatbiki için key
fiyetin icap edenlere tamimen 

!arından istifadesi, fakat dev- 1 
letin de bu hakkı teslim eder
ken kanun ve intizamı amme 1 
bakımından bulunması icabeden 1 
mevaddı kontrol etmesi gaye!ini 
istihdaf edeo bu tamimizin bazı 
orman çevirgeleriode tatbik ve 
şu nul sahasının tayininde te
reddüde düşüldüğü görüldüğiin
den bu tereddüdü ortadan kal
dırmak ve kat'iyat yapmak için 
bildirilen muamelata tabi tutul
masına hizum olmayan bir kı
ıım ağaç ve araziyi tayin ede
rek halkın ibtiyaçlarının temin 
yollarını kanuni imkanlar dst
ireıinde genişletmek için fen 
heyetince kararlnştırılan aşağı

daki mevaddia ta;Vzih ve tas
ribine lüzum hasıl olmuştur. 
Şöyleki: 

1 - 1116/937 gün ve 6738/2 
sayılı orman nizamname.!lınm 

2 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
mucibince ormandan sayılmayan 

ve sahipli arazide bulunan ve 
daha ziyade meyvesinden isti
fade f"dilen aşılanmış kestane, 
zeytin, fındık gibi ağaçcıklar
d.uı kesilecek bu cins ve emsali 
meyveli ağaçlar. 

2 - Sahipli meyve ve sebze 
ağaçlarile tarlalarda kendi ken
d.ine yetişmiş Teya emekle ye
h~tirilmiş meyve ağaçları. 

3 - Oımanlara bitişik olma
yao 5 hektardan az sahipli 
meyve, sebıe bahçelerile tarla
larında yetişen ve münferit bir 

1 tebliğ ve tamamile tatbikinin 
mürakabe ve temin kılınması 
ehemmiyetle rica olunur. 

Kır ko usu 
17/12/939 tarihinde Tellidede 

yolu üzerinde sanatlar mekle· 
binin kış falliyetine ait ilk kır 
koşusu 2000 metre ü:zerine ya
pılmıştır. Koşuya mektep 90 ki
şilik dolgun bir kadro ile işti 
rnk etmiştir. 

Birinci Muammer Ertuner 7.38 
dakika, ikinci Mustafa Narlıer 
7.38 4 üçüncü Kemal 7 39 da
kika. ..... ; 

rrakoma vapuru 
mevkuf tutulacak 

Londra, 19 - Buenos Ayres 
radyosunun bildirdiğine göre 
Alman bandıralı Takoma vapuru 
Montevideoda mevkuf tutula 
caktır. İngiliz harp gemileri Ri 
yo Döjnneyroyu terk etmişler
dir. Gemileri limanda bulunduk
ları müddet zarfında 30 bin ki
şi ziyaret etmi,tir. 

• • 940 senesı köy 

AYDIN 

1 RADYO l 
ÇARŞAMBA 20/12/939 

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. (Pl.) 
13.30-14.00 Müzik (Küçük or

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
18 00 Pı o gram 
18.05 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteorolojı haberleri 
18.25 Türk müziği 
J9.25 Konuşma ( Dıt politika 

badisel'1i) 
19.40 Türk müziği (Fasıl he

yeti) 
20.20 Temsil 
20 50 Konuşma (Haftahk pos· 

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef İbsan Künçer 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsac;ı (fiyat). 
22.20 Serbest saat 
22 30 Muzik Pl. 
23 00 Müzik ( Cazband - Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

Pananıa Reisicumhuru 
Londra, 19 ( Rctdyo ) - Pa

nama ctımhurrt:isioio v fatı üze
rine birinci reisicumhur muavini, 
temyiz mahkemesinin huzurunda 
yemin e ere~ riynset.cumhur 
makamını işgal eylemiştir. 

ı;;; :w=n s;s;r= ;;&;;;; = 

Aydın Nafıa Müdürlü
ğünden: 

7347 lira 73 kuruş keşif be
delli Aydın - Muğla yolunun 9 
uncu kilometres.udeki Mendres 
köprüsünün esaslı tamiratı açık 
eksiltme sur~tile eltsiltmeye kon
muştur. 

Eksıltıne 25/12/939 pazaıtesi 

günü saat 11 de vilayet Nafıa 

müdürlüğü odasında yapılacak

tır. 

Bu işe ait keşif ve sair evrak 

Aydın Nafıa müdürlüğünde gö

rülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 

522 lira 83 kuruştur. 

isteklilerin ticaret odası vesi
ke laaı, muv; kkat teminatları ve 

bu iş için Aydın vilayetinden 

alacakları ehliyet vesikalarile 

yukarda yazılı gün ve sa atta 
Aydın Nafıa müdürlüğü odasın-

da top1anacak nafıa eksiltme 
... 

komisyonuna gelmeleri ilan o-

10 15 20 (132) lunur. 6 

•.•.•..•. Abone şeraiti , 
: Yıllığı h~r yer içıD b lira. : 
i Altı avlıfrı 3 liradır. : 

J ay]ığı 150 kuruştur. 
ldnrc y~rı· Aydında C. H. 

! P. Basımevi. 
gazeteye ait yazılar için i 

: yan işleri miidürHi2üne, ilin- · 
f lat İçin id '" ,,,,üdfırlü~Ün• l 
i -n~:.n~~~: -~·~·;·ı·~~!~~.i-~: ..... ... -·· 

= 
lmt17l)ı aıı!ılhl ve Umuıni Neorlyati! 

MlldUrii ı Etem Mf'nc!ru 
t\ .. ıldığı ver 

C H P BaRımevl 

SAYI 712 

ve Kamyonlar için 
Yeni talimatnameye göre haz11lanan kontrol 

defterleri matbaamızda hazırlanmış ve satışa 
çıkarılmıştır. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Memleket hastanesi için lazım olan fanila, terlık, kaput. y tlak 

kılıflığı ve kefenlik bez 28/12/939 tarihinde ihale edılmek uzcre 
açık eksiltmeye çıkarıımışır. 

Fazla malumat almak ve şeraiti öğrenmek istiycnlerin her gün 
vilayet daimi encümen kalemine ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 
28/12/939 tarihli Perşembe üoü saat onbeşte daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

Cinsi 
Fanila 
Terlik 
Kaput beher topu 

Tahmin fiatı 

100 

Alınacak 
adet 
200 
100 

Tutarı 
Lira K. 
220 
100 
540 
249 Yatak kılıflığı beher topu 

100 Çift 
900 Top 
830 " 

60 
30 

195 Kefenlik bez beher topu 780 " 
20 

25 
5 10 15 (130) 

Aydın vilayet daimi encü,,meninden 
Tuntarı Tahrn.in kıymeeti beheri Adet Cinsi 

Lira • Lira K. 
2600 6 50 400 İki kişilik okul sırası 
Yukarıda cansı ve müferedatı yazılı dört yilz adet orta boy 

ilk okul sırası 4/11940 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Şeraiti öğrenmek isteyenle in her gün İzmir maarif müdürlü
ğüne ve Aydın maarif müdürlü~ü kalemi ile encümen kalemiDe 
müracaatları ili olunur. 16 20 26 31 (145) 

Söke İcra Memurlu
ğondan: 
Gayri menkul malların açık 

artırma~ ilanı 

D. No. 39/688 
Alacaklı: Sökenin Konak ma

hallesinden ölü Feride varisleri 
Mehmet, Mustafa Ahmet Nuri 
ve Salıha. 

Borçlular : Konak mahallesin
den ölü Feride varisi Giritli sa
rj İbrahim. 

Açık artırma ile paraya çev· 
r lccek gayri menkulün ne ol
duğu : Hane ( Tapunun 8 kanu
nuevel 341 tarih 2 numarada. 

Gayrimenkulün bulunduğu 

mevki. mahallesi, sokağı, numa· 
rası : Konak mahallesinin ~ükü
met caddesinde sağ tarafı Ali 
bt-y mağazası sol tarafı Saliha 
ve erkası Hamit öoü iriın ile 
mahdut. 

Söke sulh hukuk mahkeme· 
sinin 28/8/939 tarih ve 39/116 
sayılı ilamile. 

Takdir olunan kıymet : 978 
lira 75 kuruş. 

Artırmar;m yapılacağı yer, 
güo, saat : Söke icra dairesi 
önünde 18/ 1/940 perşembe saat 
12. 3/2/940 cumartesi saat 12 

1 - İşbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 8/1/940 
tarihinden itibaren 939/688 
No. dosya ile Söke icra da
iresi:ıin muayyen numarasında 

berkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı '>lanlardan faz 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/688 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alal<adarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki baklannı hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan 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
maya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum-
lu malumatı nlmış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayıo edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan son· 
re en 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 buoların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
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 talebi düşer. 

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 qo 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Gayrimenkulün yukarıda gös
terilen 18/1/940 3/2/940 tarihin
de Söke icra memurluğu oda
sında işbu ilao ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. ( l 51) 

bütçelerı satışa çıkarılmıştır. 


