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So yet -Fin Harbi 
Finliler Sovyet taarruzlarına kahra

Oıanca mukavemet ediyorlar 
Sovyetler Petsamo mıntakasında Finlandiya 

Norveç hududuna vardılar 

Helsinki, 21 Finlandiya., tayyarel~ri Torkuyu ve Hels nki 
resmi tebliği : 

1 

civarile cenup sahillerini bom-
Dü,man Kareii cephesindeki bardıman etmişler ve yı.ngın 

taarıuzlauna devam etmektedir. çıkarmışlardır. 2 Sovyet tayya· 
Düşman piyadesi yüzlerce tank reoi düşürülmüştür. 
himayesinde taarruzlarını Mo- · Kareli berzahında tayyare.le-
gula ve Lpdoga göUeri arasın- rimizle düşman tayyaı eleri ara-
da teksif etmiılir. smda vukubulan muharebede 20 
Akşam bütün bu taarruzlar düşman tayyaresi düşürdük. 

püskürtülmü~tür. Moskova, 21 - Leningrad 
20 ağ•r tank aldık. Düşm~mo askeri mıntakaın erkicıharbiye-

bir çok tankları tahrip edilmiş- sinin tebliği : 
tir. Düşman kıtaatımıza çok Her istikamette keşif kolları 
miktarda eıir vermi§tir. faaliyeti ohnuş ve muhtelif nok-

Ş;ırk mıotakasıoda Saella is· talarda kesif piyac! e ateşi tP.ati 

tikametinde ilerlemekte olan edilmiştir. 
düşmandan bir tank ve 30 kam- Tayyarelerimiz leşif ,uçuşları 
yoa ile bir çok harp le:vazımı yapmışlardır. a. a. 

Stokbolm, 21 - Helsiokiden 
alınmıştır. verilen bir habere göre: Seosal-

Petsamo mıntakasında kıtaa
tımız Kornejeri civarına çekil
mişlerdir. 
Düşman tayyareleri dün bü

yük faaliyet göstermişlerdir. 
Kareli berzahile Ladoga gölü 

şimal sahasına bir çok defalar 
taarruz etmişlerdir. 

mi mıntakasında mühim bir düş-
man kulunun Finlandiya kıtaatı 
tarafından çevrilmiş olduğu bil-
dir ilmektedir. a.a. 

0.slo, 21 - Buraya gelen ha
berlere göre Pehamo mrntaka
sında Sovyet kıtaatı Finlandiya 
Norveç hududu yakınn;a var-

Fın zayiatı hafiftir. Düşman mışhr. a. a. 

Fransa 

F:inlandiyaya yardım 

edecek 

Jandarma 

Un1um kumandanı 

Gazi Antepde 

Paris, 21 - Fransız mebusao Gazi Antep, 21 - • JendRrma 
meclisi hariciye encümeni lop· genel komutanı korgeneral Ce 
lantısında, Fınlandiyaya, millet mil Cabit Toydemi r , Hataydan 
ler cemiyeti karari veçbile yar· Antebe gelmiş ve buradalii jan· 
dım yap imasına karı:r vermiş- darına birliklerini teftiş ederek 

tir. Encümen azasından bir 1-<ıs- Maraşa hareket etmiştir. a. a. 
mı Sovyetlerle siyasi uıünase· ~· 

batın kesilmesini teklif etmiş- ı· ·ı· f 
terdir a. a. ngı iZ er 

~ İ Şimal denizinde bir balon 
Mıknatıslımayınlar 1 barajı tesis ediyorlar 

Loodra, 21 - Kral, Alman- Londra, 21 - ( Radyo ) -
larıu mıknatıslı mayınlarını ya· Şehirlerin t~y!are hücumun.dan 
rıırı saatten fazla tetkik etmiştir. pıuhafazası ıçm balon bara1lan 

M.k t 1 1 d 
300 

ku laoı!dığı gibi şimdi de şimal 
ı na ıs ı mayın ar an . . . . 

. deoızınde bır balon bara1ının 
400 tanesı toplattmlmış ve za- t · d'td·-· ,,_ ·1 · t' 

esıs e ı ıgı ogreDI mış ır. 
rarsız bir hale getirilmiştir. B 1 1 k bl ı 1 ük 

•?OE--

Blüher kruvazÖ-
riinü batıran 

İngiliz tahtelbahiri 
avdet etti 

l ondra, 21 (Radyo)- Elbe nehri 
mansabında mayo tarlalarıodan 
geçerek Almanların Blüher kru -

vszörünü torpilliyerek batıran 
Ursela tabte\bahiri dun İngilte
reye avdtt etmiş ve tezahürat
la karşılanmıştır. 

27 kişilik mürettebatına hu· · 
susi izin ve,ilmiştir. 

a on ar uzun a o ar a y • 
seklere çıkarılmakta ve sılc sık 
bir yerden bir yere nakledil
mektedir. 

Balonların üstüne çıkıp mayn 
atmak istiyen tayyareler mayo
ları istedikleri yerlere düşüre

miyecek tir. 
~ 

Fransız donanması ku
mandanı Londrada 

Londra, 21 - Fransız donan· 
ması kumandanı amiral Darley, 
akş:ım üzeri Londraya vasıl ol 
muş \'e bahriye nazırı Çurçil ve 
rlığer amiralhk erkanile görütı 
muştur. a. a. 

Ticaret vekilimiz tetkiklerine devam ediyor 
İstanbul, 21 - Bir kaç gün· 

den beri şehrimizde bulunmakta 
olan Ticaret vekili Nazmi Top-

çuoğlu, mu.taka ticaret müdür
lüğünde tetkikatına devam et
mektedir. 

Graf von Spee 

Kumandanına cenaze tö
reni yapılaeak 

Buenos Aires, 21 - Admiral 
Graf von Spee'nin kumandanı 

Langdorf'uo cenazesi yarın saat 
16 da kaldırılacaktır. Cumhur 
reisi, Alman mürettebatın ce
naze merasimine iştirakine izin 
vermiştir. 

Bahriye nazın askeri merasim 
yapılmJSım emretmiştir. Bahriye 
efradı tabutun etrafında matem 
nöbeti bekliyecektir. 

Cenaze Alman mezurlığına 

gömülecektir. 
-..:~-

Alman tayyareleri 
f ngiliz balıl<çı gemilerini 

mitralyöz ateşine 
tutuyorlar 

Londra, 21 - Alman tayya
rderi şimal denizinde İngiliz 
balıkçı gemıkrini bombardıman 

etmekte ve mitralyöz ateşine 

tutmaktadır. İki balıkçı gemisi 
batmıştır. 

Harbin bidayetinde zaptedi
len Almanların Kap Nord va
puru bugün bir İngiliz limanına 
götü r ülmüştür 

- . tıııı<>--

Fransa sarı kitap 
ne~rediyor 

Paris, 21 - Havas ajansın

dan: 
Almanya, barbın müsebbibi 

ve mesuliyeti baklnoda l.ıir be
yaz kitap neşredeceğini ilan et
tiği halde elan neşredememişlir. 

Fransa yarın bir sarı kitap 
neşredecek ve kitabın mukad
dimesi namus üzerine verilen 
söz kelimesi olacakt r. a. a. 

Almanlar 
Ziğf rit hattını şarka doğ

ru temdit ediyorlar 
Paris, 21 - Almanların Ho

landa, Belç;ka ve Lüksemburg 

hudutlarında yaptıkları muaz
zam tabşidat arası cı da bazı ha
reketler kaydedilmiştir. 

Alman kumand nlığmın ha
kiki niyetleri hakkında bir hü
küm vermek mümkün değildir. 

Almanlar Ziğfrit hattını şar· 
ka doğru temdit için hazırlık
lara başlamışlardır. 

• 

Sovyetlere yapılmakta olan .. 
odun ihracat muk:a veleleri tica-

ret bürosu vasıtasile fesholuo
muştur. 

Yakın şarkm yegane odun 
ihracatçı ı Romanya kalmıştır. 

Finliler 

14 Sovyet tayyaresi 
düşürdüler ---

Helsinki, 21 - Harbın baş
langıcındanberi her iki taraf 

tayyarelerinin en çok faaliyet 
gösterdikleri gün dün idi : 

Bü tün gün lıava muharebesi 
olmuştur. Karelide tayyareleri· 

. miz 14 Sovyet tayyaresi düşür
müşlerdir. 

Bunlardan ikisi bombardıman 
tayyaresidir. 

Dün Finlandiya üzerinde u
çan Sovyet tayy~relerinin ı.ıdedi 

200 dür. Düşman tayyareleri 

Helsiuki cıvarıo ı ve Fiolnndiya 
adalarını bombardıman etmiştir. 

Anadolu çimento şirketi 
Hava kurumuna 2500 
lira teberruda bulundu 

Ankara, 21 - Anadolu çi 
mentoları türk Anonim şir~ eti 

lstao '>ul şuoesi, Türk hava lrn
rumuna 2500 lira teberruda bu 

lunması dolayısile Türk bava 
kurumu genel merkezince milli 

havacılığımıza karşı gfüttraiği 

alakadan dolayı murassa t ny
yare madalyesi verilmi11tir. 

-- .... w.ı~-

Kolombos 
Vapurunun mürettebatı 

Londra, 21 - Haber alındı

ğına göre Reisicumhur Ruzvclt, 

Alman Kolombos vapuru müret 

tt!batrnın Amerikada üç gün 
kalmalarına izi.ı vermiştir. 

Mürehehat başka bir vapurla 

Amerikadan b"reket edecektir. 

Diğer taraf tan verılen bir 

habere göre Alman Koloınl os 

vapuru tayfaları dün Nevyorka 
gelmiş ve Meis adasına gön<le
rilm ştir. 

Bunlar, kazrızede gemi by· 
fası sıfatile 60 gün kalabile
ceklerdir. 

~· .... 
Romanyada bir 

tevkif 
' 

Bükreş, 21 - Nasyoonl sos-

yalisl partiainden 3 kişi kahve· 
lerde ve umure i yerlerde yalan 

havadisler neşrettiklerinden do· 
layı tevkif edilmiştir. a a. 

Belediyede : 

Daimi encümen 
toplandı 

Belediye daimi encümeni düo 

öğleden sonra müntebip azadan 

Raif Aydoğduoun reisliği altında _ 

mutat toplantısını yapmıştır. 
--:::=< JC:-

Parti müfettişimiz 
gitti 

Parti mıntaka mufettişimiz 

Mardin mebusu Dr. Ali Riza 
Levend dün öğle postasile De
nizliye gıtmişlerdir. 

Belediyelerimizin 

Barem cetvelleri geldi 
İct a vekilleri heyetinin tas

dikine iktiran eden -çilayetimiz 
belediyelerinin yeni barem cet-

velleri Dahiliye vekaletinden 
vilayete gtlmiştir. -·-

Balo komitesi 
:t plandı ----

Yıl başında Halkevi salonla
rında verilecek balo işlerini tan 

zim etmekte olan komite dün 
akşam Halkeviode toplanmış dö 
kara!lyon işlerini tetkik etmiştir 

,., . ._,.. -

K1zılay piyangosu 
Şehrimiz Kızılay kurumu pi

yangosunun gördüğü rağbet Ü· 

zerine yeniden ilaveler yapıla
rak zenginleıtirildiği haber alın 
mışlır. 

15 kuruş gibi az bir p ra ile 
büyük menfaatler temin eden 

piyangoda hiç boş bulunmaması 
ayrıca rağbetin artmasına ve
sile olmaktadır. 

Kır koşula~ı 
-.....1--

24/12/939 pazaz günü saat 

9 da Telli dede yolu ür:, rinde 
sanat okulu talebeleri arasında 

2500 metre, ve kulüplerimiz ara
sında da saat 3 de küçükltrc 

3000 metre, büyüklere 6000 
metre üzerine kır koıuları ya
pılacaktır. 

Halkevi köş'!._si 

Halkevi reis1iğinden : 
Halkeviruizde 1111940 tarihin

de başlamak ve 31/5/940 sonu· 
na kadar devam etmek üzere-, 

ressam ve beykeltraş B. Fuat 
Mensi id.sresicde resim dersleri 
verilecektir. 

İsteklilerin her gün Halkevi 
bürosuna kaydolmalarını rica 
ederim . 

.. . ~ ..... , ,.. • . .~··-;;1 
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Graf von Speenin 
sonu 

Bu ders yılında 2000 
eğitmen yetiş irilecek 

fngiliz kruvazörleri tarafından 
mağlup edilerek Montevid o li
manına iltica eden Alman 
c~p zırhlısı Graf von Spt e, 
kendi kumandanı ta rafından ba
tİrılmıştır. Hatırlardadır ki Al
man zırhlısı Uruguay devletinin 
merkezine iltica ettiği zaman, 
Alman gazeteleri ve Alman 
radyoları, geminin hasara uğra
madığını ve mahrukat tedarik 
ettikten sonra denize açılarak 
fna-ilizlerle muharebeye devam 
edeceğini iddia etmişlerdi. Bn 
gazeteler ingiliz gemileri için 
miloakaşa kaldırmıyan bir za
feri, Alman donanması için bir 
muzaçferiyet olarak gösterdiler 
ve bütün Almanya baştan aşa· 
ğı donatıldı. 

1 
Maarif Vekaleti, nisan ayı i

çinde tedrisata başhyacak olan 
köy eğitmenleri yetişti rme kurs· ' 
ları etrafındaki hazırlıklarını bi 

zon, Giresun ve Ordudan 
otuzar olmak üzere 120, Sam
sun kursuna Samsundan 40, A
masya ve Tokattan otuzar ol-

Gariptir ki şimdi aynı Alman 
gazeteleri ve radyoları, hatta 
verilen haberlere göre, Alman 
hlikumeti, geminin batırlmasın
dan dolayı Uruguay ~hül<utioi 
mesul tutmak istiyorlar.·· İddia 
şudur: Alman zırhlısı ağır su-

t'rmek üzeredir. Bu sene eğit
men kurslarına 2006 kişi alına
caktır. Eğitmen namzetleri ilk 
tedrisat müfettişleri, gezici baş 

• muallimler ve köylerde çalışan 
mua ll;ıJJJer tarafından istekliler 
ara rından seçilecektir. 

işlek yolların kenarlarında 8-
10 köyden mürekkep mmtoka
lar kurulacak ve bu nııntakalar 
göz önünde tutularak namzet 
ler seçilecektir Namzetlere lmrs 
tan çıktıktan sonra kendi köy· 
lerinde çalıştırılacakları bildiri· 
lecek ve kendi köyünden uzak 

ir köye asla verilmiyecekleri 
anlatılacaktır. 
Eğitmen teşldtatı kuruturken .. 

sadece idari tak ııimat göz önün 
de tutularak kazalara göre ve 
biribiriue bitişik clmıyan geniş 
bir saba içine bu teşkilatı yoy-
mıya teşebbüş edi!miyecektir. 
Teşkilat, vilayet merkez kaza· 
sıodan başlanarak diğer kaza
lara teşmH edilirken teşkil e di
lecek mıntakaların da biribirine 
bitişik olmalarına çok dikkat 
edilecektir. Karstaki kursa Kars 
tan 75, Çoruhtan 100, Beyazıt· 

tan 25 olm k üzere 200, Erzin
can kursuna Erzurumdan 40, 
Erzincaudan 25, Bingölden 20, 
Muştan 20, Gümüşhaneden yir· 
mi beş olmak üzere yüz otuz 
Trabzon kursuna Rize, Trab · 

mak üzeı e 100, Kayseri ~ursu
na Sivaslan 50, · Kır{iehir ve 
Yozgattnn 40 ar, Nığdeden 30, 
Kayseriden 20 olmak üzere 180, 
Kırklareli kursuna Tekirdağdan 
30, Ediroeden 20, Çanakkale· 
den 40, Kırklarelinden 10 ol
mak üıere 100, İzmir kursuna 
Muğladan 40, İzmir ve Aydın-

ı dan otuzar olmak üzere 100, 
Kocaeli kursuna Bilecik, Koca
eli ve İstanbuldan yirmişer, Bur 1 
sa ve Boludan otuzar olmak ü
zere 120, Seyhan kursuna Sey· 
han ve Gaziantepten otuzar, 
f çel ve Ha taydan yirmişer ol· 
mak üzere 100, Malatya kuuu-

na Maraştan 100, Malatyn ve 
Urfadan ellişer, Diyarbakırdan 
30, Elazığ ve Tuncelinden onar 
olmak uzere 250, Kastamonu 

kursuna Kastamonu ve Çankı 

rıdan 35 er, Zonguldak ve Si
noptan 30 ar, Çorumdan 20 ol
mak üzere 150, Eskişehirdeki 
iki kursa Ankaradan 40, Kon-

ya ve Kütahyadan otuzar, Af
yondan 20, Eskişehirden 16 ol
mL k üzt re 136, Isparta kursuna 
Isparta, Burdur, Denizliden kır· 
icar olmak üzere 120, Antalya 
kursuna yalnız Antalyadan 100, 
Manisa kursuna da Maı:ıisadRn 

40, Balıkesirden 60 olmak t zere 
100 eğitmen alınacak tır. 

[rette yaralanmış . Ve tamirini 
yapmak için lazım gelen mühlet 
verilmemiş. Devletler hukuna 
bitaraf bir limana uğrayan bir 
harp gemisi, o limanda ancak 
yirmi dört saat kalabilir. Eakat 
bir harp bcticesinde hasara uğ
rayarak bitaraf limana iltica 
ederse, denizde seyrisefer ede
bilmek için lazım gelen acele 
tamiratın yapılması için mühlet 
verilir. Fakat bu mühlet zar
fmda harp gemisinin döğüş ka· 
biliyetini arttıracak tamirat ya· 
p ·lmaz. Uru~uay hükumeti ge- t 
minin vaziyetini tetkik ettikten 
ıonra zaruri olan tamirlerin 

RAD o 1 

yapılmasl içlo yetmiş iki saat ı CUMA 22112/939 
mühlet vermiıtir. Geminin silah- 1 
larmı ,tamir için mühlet verile- ANKARA RADYOSU 
mezdi. Fakat bunun için de DALGA UZUNLUGU . 
mület verildiği, hatta yeni baş- 1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
tan ve daha ku\vetli silahlarla j T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc!!. 
techiz edildiği farzedilsin, .Von ı 12.30 Program ve memleket 
Speenin, bu arada Urugucy sa- I saat ayarı 
bilinin açıklarına dizilecek olan 12.35 AJ'aos t 1 ·· 
kuvvetli İngiliz ve Fransız harp haberleri 

ve me eoro OJI 

gemilerinin elinden kurtulmasına ======~======= 
imkin var mı idi? Bu şartlar 
altında geminin batırılmaeıcdan 
dolayı Almanların U. uguay hü
kÜmetini mesut tutmak isteme
leri manasızdır. 

Alman gemisi için yapılacak 
fey, Montevideo limanına iltica 
etmiyerek ken.disinden zayıf olan 
lngiliz gemilerile sonuna kadar 

·muharebe etmekti. Esasen sekiz 
puıluk toplarla mücehhez olan 
Ekseler kruvazörü hasara uğra
mış ve harp haricine çıkarılmış· 
tı. Geriye altışar pusluk toplar
la mücehhez iki küçük İngiliz 
kruvazörü kalıyordu. Alman 
zırhlısı bu gemilerle döğüşebi
lirdi. Ve neticede batarsa şere
fini kurtarmış olurdu. Von Spee 

· bunu yapmadı. Bu garip hare· 
ketinin bir izahı, Von Speenin 
petrol aldıktan ve ufak tefek 
tamiratını yaptıktan !!onra, fa · 
kat kuvvetli İngiliz gemilerinin 
gelmelerine vakit bırakmadan 

dı1arı çıkar1tk, iki küçük İngiliz 
sıemiıile döğüşmek niyetinde 
bulunsc idi. Fakat Alman ku-
mandanı bunu yapmıyor. Ken-

disini mağlubiyetten asla kurta
taramıyac& k olan mühlet veril
mesini istiyor. Ve verilmeyince, 
geçenlerde İngiliz Pavapindi 
gemisirıin yaptığı bibi, faik dev
letlerle döğüşerek şerefile bata
cağı yerde intihar ediyor. Al
manlar harp gemilerinin intiha· 
rında bir şeref tevebbüm edi 
yorlarsa, aldanıyorlar. Gemilerin 
intiharı, insanların intiharı g. bi 
acze delalet eder. Şeref, faik 
düşmanla karşı karşıya g elip 
döğiişmektedir . Kaldı ki henüz 
kuvvetli İngiliz gemileri yolda 
olduğundan Almanın karşılaşa
cağı iki kruvazör kendisinden 
dba zayıftı. 

_İngiliz denizcileri geçen çar· 
şamba günü yabtıkları döğüşte 

Alman denizcilerine hernoktadan 
faik olduklarını göstermişlerdi. 
Voo speenin zelil akibeti, bu 
zaferi şümulleşti rmektedir. ·Bu 
deniz muh arebesi iki kuvvet 
aresındnki mücadelenin bir sem
bulüdur. Bitaraf memleketler bu 
harbin bitiş şeklini şimdiden 
görür gibi oluyorlar. 

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

müzık PL) 
18 00 Program · 
18.05 Memleket saat ayarı 

a jan'I ve meteoroloji haberi eri 
18.25 Türk müziği. (fasıl he

yeti) 
19.10 Konuşma ( Milli tarih 

menkibeleri) 
19.25 Türk müziği 

Çalanlar: Ruşen Kam, Hasan 
Gür, Şerif İçli, Cevdet Çağla . 

1 Okuyan Mustafa Çağlar 
1 - Uşşıı k peşrevi 
2 - Rakım · Uşşak şarkı (Si 

lemem bir gün) 

3 - Faiz Kapancı - Uşşak 
şarkı ( Haynli çıkmıyor bir gün 
gönülden) 

4 - Sadet tin Kaynak • Mu· 
hayyer şarkı ( Batan gün kana 
benziyor) 

5 - Muhayyer kürdi şarkı 
(Efen şimdi eller sözüne kandı) 

6 - Muhayyer tilrkü ( lrafa 
fincan koydum) 

2 - Oku yan Radife Erten 

1 - Şevld bey • Hicaz şarkı 
(Her zabmı ciğer su:ıa) 

2 - Udi Ceınil - Hicaz şarkı 
(Ne küstün bi sebep böyle) 

3 - Refik Fe!san • Hicaz şar 
kı ( Cihanda biricik sevdiğim 
sensin) 

4 - Sclabattin Pnıar · Hicaz 
şarkı (Sızlayan kalbimi sev) 

20.l O Tem sil 
21.10 Müzik ( Radyo orkes· 

SAYI 714 

SALONDA A ı · YARIŞLARI 
Mevsimin en kibar ve en güzel eğlencesidir 

AYDIN SATIŞ YERİ 
Aydın umumi bayii : Sült"yman Gezer - Osman Sezginer 

GAZETE VE KİTAPEVİ 
(154) 

Söke İcra Memurlu- olanlardan fazla malum lt al-

ğundan: 
mak istiyenler, işbu şattname

ye ve 939/678 dosya numara
sile memuriyetimize müracaat Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 

39/678 
Ah.caklı: Sökede Veyis Öz. 

baş . 

r etmelidir. 

1 

Borçlu : Sökede Celal Öıbaş 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne ol· 
duğu : Mart 936 29 Söke Şa- • 
hin bey timarı tarla 13 ve 61 
hektar M 2 910 lira. 

1 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin % 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 haklarım hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddiaları o ı işbu ilan tar ibin dı.. n 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikt .. memu-

Şarkau yol şimalen yol ve 
Dolama oğulları tarlası garben 
sarı kemer ve Gülbent köyler 
yolu cenuben Ali Rıza oğulları 
Celal ve zekai tarlaları. 

ic Ayai tarih 30 numaralı 
Söke Şahin bey timarı tarla 45 
hektar 226 M 2 2700 lira. 

• riyetimize bildirmeleri icap e-

Şarkan yol ve Celil tarlası 

ve cenuben.ı ve şimRlen Ali Rı
za oğulları Celal ve Zekai tar
laları garben Sa • ı Kemer ve 
Gülbent yolu. 

« Ayni tarih No. 31 Söke 
bu dahi tarla 5 hektar 3319 M 2 
275 lira. 
Şarkan v ı:. garben ve şimalen 

Ali Rıza oğulları Celal tarlalurı 
cenuben yeni yol ve Özbaşı 
çiftliği. 

-ff Ayni tarih No. 32 Kız ti· 
morı tarla 6 hekta r 2971 Me 
252 lira. 

Şarkan Sarı kemer yolu şi 

malen yol garben tuzlu azmak 
cenuben hacı Kazım zade Ah
met tarl ~ ı . 

-ff Ayni tarih No. 33 Söke 
Kız liman tarla 10 hektar 2039 
M 2 408 lira. 
Şarkan Ali Rıza oğlu Celil 

der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art.r· 
maya iştirak edenler artırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malutnat • almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti-
bar olunurlar. 

5 - Tayin 
gayri menkul 

edilen zamanda 
üç defa bağrıl-

dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak1 artırma be-

deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış 

isteyenin~ alacağına ruchanı o
lau diğer alacaklalar bulunup ta 

bedel bunların o gayri menkul 
ile temin' edilmiş alacaklaraoın 
mecmunndao fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taabhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak ar· 
tırmada, bedeli satış isteyenin t;'r1;J;;ı-şimalen . hacı Kazım 

zade damitdı Ahm t tarlası gar· 
ben tuzlu azmak cenuben hacı 
Kazım zade Ahmet tarlası ve 
Celal tarlaları. 

-ff Ayni tarih 34 numarada 
Söke Kız timarı tarla 9 hektar 
9282 M 2 400 lira. 

' alacağına ruchanı olan diğer 
alacaklıların o' gayri , menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 

Şarkan ve garben ve cenu 
ben Ali Rıza oğlu Celil tarla· 
)arı ve şimalen Ali Rıza oğlu 

Ce1al ve bacı Kazım zade Ah
met tnrlaları ile mahdut. 6 par· 
ça gayri menkullerin yarı his· 
sesi. 

Takdir olunan kıymet : 4945 
lira heyeti mecmuu. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
güo, saat : 20/1/940 cumartesi 
saat 11 Söke icrada. lkind açık 
artırma 5/2/940 pazartesi ayni 

1 
yerde. 

1 - İşbu gayri menkulün ar- l 
tırmaşartnamesi 10/1/940 tarihin
den itibaren 939 I 678 No. ile 
Söke icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesı için açıktır. İlanda yazılı 

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

kambiyo - nukut borsası (fiy&t). 
22 20 Müzik Pi. 
22.40 Müzik ( Cazband - Pl) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

edilir. Böyle bir bedel elde e
dilmezse 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 e\ el en yük
sek taklıfte bulunan kimse ar 
zetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen on bet 
gün mijddetle arttırmaya çıka
rılıp en çok arttırana ihitle 
edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için 0/0 5 tea 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kal 'l•aksızın memuriyetimizce 
alıc,dan tahsil olunur. Madde 
(133). 

Gayri menkulün yukarıda gös-
terilen 10/1/940 tarib
lerinde Söke icra memurlu
ğu odasında işbu ilin ve gös· 
terilen arttırma şartnamesi da
iresinde satılecağı ilin olunur. 

(153) 

lmtlyu sahibi ve Umumi Neırty•tJ 
Müdürü ı Etenı Mendr .. 

Baaıldıiı yer 
CHP Buımevi 

940 senesi hesabı kat'i toplusu satışa çıkarılmıştır. 


