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lngiliz Başvekili 
A. kamarasındaki beyanatında Türk 
İngiliz ve F rans]z ittifakından bahsetti 

Londra, 27 - Başvekil Cem· 
. berlayo Avam kamarasında haf
talık beyanatını yapmış ve ev· 
veli garp cephesindeki vaziyet 
hakkında izahat vererek demiş· 
tir ki; 

Geçen hafta içinde garp cep· 
besinde mühim harekat olma· 
mıştır. İşgal edilen hatlarde bazı 
tadilat yapılmıştır. Halihazırda 
Fransız ve Alman kuvvetleri, 
iki memleketi ayıran hudut hat· 
tını iıgal etmektedir. 

Fransadaki İngiliz ordusu için 
takviye kıtaatı ve malzeme sev· 
kine devam edilmektedir. 

Bu hafta içinde Almanlar 
22714 tonilatoluk İngiliz gemisi 
batırmışlardır. Biz de 28367 to· 
nilatoluk Alman gemisi müsa
dere ettik. 

Türk, Fransız V4 fngiliz an· 
laşmasından bahseden Başvekil 
Çemberlayn, 

liyıkhr. Bunlar bizim daill'a ta
ziz ettiğimiz hasletlerdir. ( Şid
detli alkışlar ) 

Bilvük Britanya, ve Fransa 
hukumetleri Türkiyeye mali ve 
iktisadi yardım etmeğe karar 
vermiılerdir. 

Bu yardım bihassa harp mal
zemesine aittir. Bu hususta bü
kiimetimizle Londrada bulunan 
Türk askeri heyetile müzake-

1 reler devam etmektedir. Bu 
heyeti ve onun mümtaz reisi 

1 Ceneral Orbayı lngilterede gör
mekle büyük bir zevk duyduk 
demiştir. 

Hariciye nazırı Lord Halfaks 
da Lordlar kamarasında Türk, 

' lngiliz ve Fransız anlaşmasından 
bahsetmiş ve Türkiye ile Sov
yet müzakerelerinin müsbet hiç 
bir netice vermemmiş olduğunu, 
fakat her iki hükumetin anane
vi dostluklarını ilin ettiklerini 
ve bu dostluğun ihlal edilme· Bundan evelki beyanatımdan 

beri \ıarici siyaset sahasında şa 
yanı dikkat hadise, İngilter~, 1 

Türkiye ve Fransa arasında im· 
zalanan muahededir. ( Şiddetli 

diğioi söylemiştir. 
Lord Halifaks beyanatının 

sonunda; muahedenin tecavüze 
karşı sağlam bir garanti teşkil 
ettiğini ve anlaşmanın saırf te
dafüi olup hiç bir devlete mü · 

alkışlar) , 
Bu-muahede, Britanyanın, Fran 

sanın her tarafında derin bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
muahedenin dünyanın her tara
fında ayni derecede memnuni
yetle karşılanmış olduğunu duy
mak bize büyük bir cesaret ver 
mittir. 

Muabedenin, hiç kimseyi teh
dit etmeyen ve yalnız müdafaa 
muahedesi olduğunu anlamıyan 
kimse kalmamıştır. 

İngiliz milletinin ve Türk 
milletinin adaletin .mesuliyetini 
müıtereken taşımakta bulunma· 
ları bizi iftihara sevk etmek
tedir. 

O Türk milleti ki yurt sever
liğe ve duğruluğu ile hürmete 

Alman yada 
Telefon muhaberatı sıkı 

kontrol altına alındı 
Londra 27 - Royter ajansı 

bildiriyor: 
Almanyada telefon muhavereleri 

Dzerine o derece sıkı takayyü
dat konulmuştur ki filen yaban· 
cı memleketlerle yalnız resmi 

müıaadeıi olanlar görüşebilecek
tir. 
Almanya ile İskandinavya mem

leketleri arasında da telefon 
muhaveresi kesilmiştir. Bu ha· 
reket Sansörün takviyesine ma
tuf olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir Alaman karakol gemisi
nin battığını Alman milletinden 
gizlemek için dört gündür ls
kandina vya gazetelerinin A.1-
manyaya girmesi yasak edil-
mi,tir. a .a. 

-

teveccih olmadığı gibi hiç bir 
devleti de tehdit etmediğini 

' söylemiçtir. 
Lord Halifaks, Londrada mü· 

1akere edilmekte olan mali ve 
iktıaadi meseleler hakkında da 
ceneral Orbay ve arkadaşları· 
nın gösterdikleri anlayıştan si
tayişle bahıetmiştir. 

Hariciye nazırı beyanatını şöy· 
le bitirmiştir : 

Son seneler zarfında başarı
lan terakkileri hepimiz kemali 
takdirle karşıladık. Kemal Ata
türkün eliyle atılmış ve fsmet 
İoönünün başarıcı elinde daima 
ileri doğru hamleler yapan Tür· 
kiye, bugün sulhu hepimizden 
fazla arzu etmektedir. a. a. 

Belçika kralı 
Belçika bir taarruza uğ
rarsa şiddetle mukave

met edilecektir dıyor 
Brüksel 27 - Belçika kralı 

Leopold Amerikaya hitaben söy-
lediği nutukta demiıtir ld: 

Sulh Belçika için hayat ve 
ölüm meselesinir. 

Eğer bir h~rbe surüklentcek 
olrsak harp bizim toprakları
mızda cereyan edecektir. Mem
leketimiz harap olacaktır. Kom
şumuz Holaoda ile yan yana sulhu 
müdafaa ve istiklalimizi koru 
mak için çalışacağız. 25 sene 
evvel düşman istilas ı nı durdur· 
mak için ordumuz her şeyi yap· 
mıştır . Eğer tekrar bir taarruza 
uğrarsak ( oln• amasını temenni 
ediyoruz) evvelkinden on misli 
kuvvetle çarpışacağız. 

Bir Alman tahtelbahiri 
Kuma oturmuş olduğu halde bulundu 

Londra, 27 - Bir Alman tah 
telbabirinin Godbenzde kuma o
turmuş olarak bulunması fngiliz 
bahriyesinin 24 saat içinde ikinci 
muvaffakıyetini teşkil etmiştir. 

Diğer bir Alman tahtelbahiri 
bir f ngiliz torpidosiyle yaphğı 
şiddetli bir muharebede batmış-

ter. 
Godbenzde kuma oturmuş o

lan tabtelbahirden 56 cesed çı· 
karılmıştır. 

Doyçland ile diğer bir Alman 
harp kruvazörünün atlantikte 
faaliyete geçmiş olduklarına mu 
hakkak nazariyle bakılmaktadır 

Cephe Tebliğleri 
resmi ı Dün akşamki Fransız 

tebliği: 

Cephenin muhtelif noktaların 
da keşif kolları müsademeleri 
ve karşılıklı topçu ateşi taati 
edilmiştir. 

Havas ajansı da şu tebliği 
vermektedir. 

olmasına rağmen cephede Ren 
ile Mozel arasındaki mıntaka
da faaliyet artmıştır. 

Keşif müfrezelerinin me\ zii 
faaliyetine topçu ateşi de inzi
mam etmektedir. 

Almanya ile bitaraf memleket 
ler arasında muhaberatın inkı
taı dolayısiyle kati haberler bek 
lenilmektedir. Havanın yağmurlu ve soğuk 
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Alman heyeti ı Ecnebi vapurları 
Moskovadan gayri mem

nun döndü 
Amerika bandırası 

çekemiyecek 
Vaşington, 27 - Ayan mec· 

lisi ecnebi vapurlarının Amerika 
bandırası çekmekten men eden 

Hopinin teklifini el kaldtrmak 

suretile kabul etmiştir. Bu ya· 
sağa riayet etmiyen gemiler 3 

Paris, 27 - Havas ajansının 
Berliodeki bitaraf müşahitlerden 
aldığı bir habere göre Alman 
ekonomik heyeti Sovyetlerin tes 
lihatı bahsinde Moskova'dan 
memnun olarak dönmemiştir. 
Önümüzdeki ayda bir milyon 
ton hububat naklinin suya düş· 
tüğil anlaıılıyor. 

' ay müddetle Amerika limanla
rına ve karasularına girmekten 
men edilecektir. 

İngiltere 
1 

Mısırdan 1,750,000 kan- ' 
tar pamuk satın alıyor l 
Kahjre 27 - Mısır hükôme-

1 
ti ile İngiltere araıında 1, 750,000 
kantar Mısır pamuğu milbayaa· j 
sı hakkında bir anlatma imza 
edilmiştir. 

Mısır, Almanya Polonya Çe
koslovakyaya ihraç ettiği pa
muklarma bir müşteri bulmak 
için yapılan anlaşmadan çok 1 
memnun olmuştur. a.a. 

~· 1 

Saatabad devlet- ı 
Jeri konferansı 

Ayan meclisi yine bu toplan· 
tısında zehirli gaz ihracı hak

kındaki takriri 36 reye karşı 

54 reyle reddetmiştir. 
~ 

Fransız 
-~-

Nazırlar Meclisi -
Ankara anlaşmasını tas

dik için reisicumhura 
arzına karar verdi 

Paris, 27 - Fransız nazırlar 

meclisi bu sabah Elizede topla
nacaktır. 

. Paris, 27 - Bu sabah topla-
nan nazırlar meclisi, Ankara 

' anlaşmasının tasdikine ve imza 
için reisicumhura arzedilmesine 

Parti 
- :ııs>ii-

Ocak kongreleri 
Aydın merkez kazasına bağlı 

Tahtacı ve Domal11n köylerinin 
Parti Ocak kongreleri dün ak
şam yapılmıştır. 

Her iki köy kongresinde di
lekler tesbit edılmiş ve yeni o· 
cak idare heyetleri seçilmiıtir. 

Tahtacı köy ocak idare hey
etine: 

Kizıın Özen, Mehmet Akman 
İbrahim Serin. 

Domalan ocak idare heyetine 
Riza Abaz, Bayram Ali Ak 

kaya, Mestan Yıldız seçilmişler, 
Kazım Özen Tahtacı köy ve 

Riza Abaz Domalan ocak reisi 
olmuşlardır. 

-· •111• . 

Valimiz terfi etti 
Valimiz sayın Sabri Çıtak'ıo 

birinci sınıf valiliğe terfi etti· 
ğini memnuniyetle haber aldık. 
kendilerini tebrik eder, ıimdiye 
kadar uz\: n meslek hayatlarında 
olduğu gibi verimli muvaffaki
yetlerinio temadisini dileriz. 

-~-

E vvelkf ~ akşam 
Yağan yağmur ve tolu 

Evvelki akşam gece yarısın· 

dan sonra ıehrimizde devamlı 
gök gürültüleri ve şimşeklerle 

· karışık şiddetli bir yağmur ve 
tolu yağmıştır. 

Mülhakattan aldığımız m.alii.· 
mata göre yağmur ve tolu Na
zilli ve Çine kazalarını ihata 
eden geniş bir mıntaka dahi
lindeki çay ve dereleri taşırmıı 
ıeller bir çok yolları bozmuştur. 

Kurtuluş mahallesinden renç
per Çineli Kamil Uysalın evini 
su bastığı saat 20,30 da itfaiye 
ye haber verilmesi üzerine it
faiye yetişmiş ve bir zarar yap 
masına meydan vermeden sular 
akıtılmııtır. 

Amerika 
Ayan meclisi bir takriri 

red etti 
Vaşington, 27 - Ayan mec• 

lisi, bombardıman tayyarelerinin 
yabancı memleketlere satılma

. sının ryaıak edilmesini istiyen 
bir takriri işari reyle reddet-

Ankara, 27 - Saatabad pak
tı devletleri tarafından yakında 
bir konferans akdedileceği bak· 
kında Avrupa gazeteleri tara· 

fından yapılan neşriyat üzerine 

salibiyettar mahfellerden yap· 
tığımız tahkikat n·eticesinde bu 

hususta kararlaştırılmış bir şey Cumhuriyet Bayramında Halk Kürsüleri 
olmadığı anlaşılmıştır. a. a. 

İran 
Millet meclisi içtimaa 

davet edildi 
.T abran 27 - Şah Riza Han 

Millet Meclisini içtimaa davet 
etmiştir. Kabine mutad olduğu 
vcchilc çekilmiştir. 

C. H. P. vilayet idare heyeti reisiiğinden: 
28 - 29 ve 30/ l 0/93Q günleri parti alanına konulacak 

halk kürsüsünde saat 9 dan itibaren 18 ze kadar halk ha
tipleri •e 18 yaşından yukarı yurtdaşlar tarafından konfe
ran! ve söylevler verilecektir. Söz söylemek arzu eden yurt· 
dışlar bayram giinlerine kadar her gün parti ve vilayet re· 
isliğine ve kürsü faaliyete geçtikten sonra kiirsli başında 
bulırnan heyete müracaat ederek izin alır ve söylev veya 
konferanslarını verirler. Bu kudsi vazifeye bütün münevver 

gençlerimiz davetlidir. 
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Bozdoğan haberleri 
Bozdoğan (Hususi) -
incir satış vaz iyeti: 
Müıtahsil, son vaziyetin icap· 

ları dolayısiyle bilhassa banka, 
kooperatif, vergiler gibi yerlere 
olan borçlarından dolayı müıkil 
bir vaziyettedir. İncirin satış fi
yatı onu tatmin eder bir dere
ceyi bulmamıthr. Bu hususta 
iktisadi teıekkül ve müessese
lerin, satıı kooperatiflerine da
hil olmıyan mUstahsilin incirini 
alması beklenmektedir. 

Pamuk satış f iyatforı: 
Pamuk, incire nazaran iktisa

di bakımdan daha fazla bekle· 
tilmeğe imkin veren bir mah
ıuldür. Zira, zamanla bozulmas1, 
kokması, kurdalatması gibi teh
likelere maruz olmadıktan baş· 

ka, vaziyetlerin salahı takdirin· 
de fiyat artışlarına maruz da 
bulunan bir mahsuldür. ·Bununla 
beraber, talep azlığı dolayısiyle 
hasıl olan bir duruma katılan 
yukardaki esbap, bunun da fi· 
yatını düşilrtmnıtür. Bu itibarla 
alakalı mercilerin köylilnüa ıon 
zamanlardaki hali karşısında, biç 
olmazsa borçların bir az geriye 
atılmasını temin eylemeleri bek· 
lenmektedir. Borç verebilmenin 

. ilk fartı mahsulü satmaktır. Mah
sul, fiyat düşüklüğü ve alıcı ol· 
maması gibi ıebeplerle 11tıla
mamakta veya satılmamaktadır. 
Nihayet, satışların bırakacağı 
kir, müstabıilin birinci derece· 
de ihtiyaçlarına elzem ııeliri te
min etmez9e köylü nerf!den ve 
hangi kaynaktan alacağı gelirle 
geçinecektir? 

Bunlar gibi balgemizin yar· 
dımcı mahsulleri de ayni durum 
dadır. Fıstık, susam da fiyat 
yüksekliği beklemektedir. Şurası 
muhakkaktır ki köylü acıklı bir 
durumdadır. Diğer bölgelerde 
olduğu gibi, ziraat bankasının 
pamuk, diğer iktisadi teşekkül 
ve müeaseıelerimizin incir almak 
ıuretiyle köylOye zahir olmaları 
beklenmektedir. 

Kazaya gelen, gidenler: 
Posta telgraf merkezi gelen 

müfettişlerce teftiı olunmuştur. 
Müfettişler Bozdoğandan ayrıl
mışlardır. 

Adliyede: 
Kazamız sorgu hakimi Abdur 

. rahman Utkun, bir yıld ı r ıulb 
davalarına Adliye Vekilliğinin 
verdiği ıelibiyetle bakmaktaydı. 

Kazanın adli durumunda görü
len selih, davaların aılığı , genç 
adliyecimizin işine göst erdiii ti 
tiz ilginin de inzimamiyle işleri 
azaltmış ve asli vazifesine mun· 
zam olan sulh hakimliği selahi· 
yetinin bu sebeplerle bu kerre 
refedilmiş olduğunu haber aldık 
Bununla beraber kazamızın ifti· 
harla öğdüiil genç adliyecimiz 
Kazım Yılmaz gibi bir hakimin 
şahsında Bozdoğan adliyesi cid
den bahtiyardır. 

Bozdoian adliyesinin, çabuk 
çıkarma, vatandaşlara a-öster· 
diği kolaylık uzak köylülerin da
valarını öne alarak köylüye yar 
dıını, her dava için ayrı bir za· 
man ayın,, ve dava sahiplerini 
salonda beyhude bekletmeyif 
gibi sayılabilen teshillt, mem
nuniyete şayan ciheti erdir. 

Gerek hakim Kazım ve ge
rekac bir yıldır sorgu ve sulh 
hikimliği vazifesini, i~lerinden 
hiç birini aksatmadan ve vatan· 

daşlara her türln teslibatı, yar· 
dımı göstermek ve işleri ıllrati 
mümküne ile iÖrmek ve binne· 
t ice itlerin azalması neticeıi 
selihiyetinin refedildiğini gör· 
düğümüz sorgu bakimi Abdur
rahmanı yüksek muvaffakiyet
lerinden dolayı hararetle tebrik 
etmeği bir vazife biliriz. 

Adli tebliğatın postll idare
since yapılmasına dair olan ka
nunun meriyete geçmesi için a
çılan memur ve mübaşir imti
hanlarının Aydmda başlaması

nın öğrenilmesiyle kazamızdaki 
mübatirler ve diğer yurtdaşlar 
bu imtihana girmek üzere Ay
dına gitmit lerdir. 

Mesai saatleri h"ususunda 
bir dilek: 

Yeni mesai saatleri her ba
kımdan balkın iht iyaçlarına uy-

gun olmakla beraber kazaların 
haiz olduğu hususiyetler bakı-

mından ufak bir düzeltme ya
pılmasiyle çok d aha faydalı ola 
caktır. 

Sal.ah mesai"inin saat 8.30da 
başlaması ve öiıeyin de 13.30 

dan yine 17 de nihayete erme· 
si. Memurların bir çoğunun ev-

lerinin uzak olması dolayısiyle 

yemeğe yefşememektedirler. E-

sasen sabah erken olduğundan 
mesai saatinin 8.30 da başlama· 

sında bir mani mevcut değildir. 
Bilakis bu şekil bir çok bakım-

lardan halkın da faydasını mu
ciptir. 

Mahalle teşkilatı hakkın
da bir kanun projesi 

hazırlanacak 

Dahiliye vekaleti bir mahalle 
teşkilatı kanunu proj esi hazır-

lamaiı düşiiomektedir. Vekalet 
bunun için vilayetlerden bir 

tamimle bazı malümat istenmiş

tir. Vekaletin bu tamimini y•· 
zıyoruz: 

"Mahalle te4kilih hakklDda 
yeni bir kanun hazırlanması 

dütünülmektedir Bunun için aşa
ğıdaki malumatın bilinmesine 
ihtiyaç hasıl olmuştur. 

1 - Viliyetiniz merkez ve 
mülhakat kazalarındaki mahalle 

adedi her kaza için ayrı ayrı 
gö!terilecektir. Mahallelere mün-

tehap ve fakat maaşlı bir me
mur tayin edild ıği takdirde faz-

la masrafı mucip olmaması için 
bir kaç mahalle birleıtirilerek 

bir memur idaresine verilmesi 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Buna göre mevcut mahallele· 

lerin kaç mıntakaya ;:\yrılabile
ceğinin , 

2 - Mahalldere intibapla ve 
llcrc tle tayin edilecek memur-

lara vilayet mülhakatı dahilinde
kaç lira maaş veya ücret veril-

mesinin muvafık olacağını bil
dirmusini dilerim. ,, . 

Bir Alman tayyaresi Ho
landa arazisinde yere indi 

Amisterdam, 27 - Bir Al
man tayyaresi makinesinin arıza 
yapmasından Holandanın şimal 
şarkisinde yere inmeğe mecbur 
o muıtur. Tayyarenin mürette-
batı tevkif edilmlştir. a. a. 

Ortakçılıkta 
İhmal edilmemesi gerekli yönler 

Aramızda bir çok anlaşmalar 
yapmaktayız. Fakat bunların 
içine dirimimize, kesemize en 
çok bağlı olanı ortaklık anlaş

malarımızdır: 
Durmuşta, Temel aralarında 

şöyle bir anlaıma yapmışlardır. 
- Durmuı beş dünüm tarla

ıını incir veya zeytin veya 
meyve babçeıi yapmak istegin
dedir. Kendisine bunun için bir 
ortak aramaktadır. Temelin yer
yüzünde dikilmiş bir ağacı, bir 
karış torağı yoktur. Kahvede 
birbirine ihtiyacı olan bu iki 
adam karşıla41rlar. Konuşma 
11rasın da Durmuş Temele. 

- Benim beş dönilm tarlam 
var. Gel seninle ortak olalım. 
Sen burada incir fidanlığı kur, 
yetiştir. Yarı yarıya ortak ola
lım der. 

Temel bunu kabul eder. Bu
na, arada geçen söze kanarak 
yıllarca, çoluk çocukla çalışır. 

Spor haberleri 
29 birinci teşrin pazar günn 1 

saat 14de şehrimiz spor alanında 
kırmızı ve beyaz takımlar ara
sında " Hendbol ,, yani el topu 
oynanacak ve müteakiben kü
çükler ve büyükler arasında 
bayrak yarışları yapılacaktır. 
Aydında ilk defa tertip edi· 

len el topu oyununun spor se
ver halkımızın biiyilk alika ve 
rağbetini kazanacağını ümit e· 
diyoruz. 

Bayrak yarışları : 
100X 4, 400X 4, 800X 4, 

300 + 500 + 400 + 800, sox 10 
200X 10 mesafede olacakbr. 

Nazilli Belt: diye Reis
liğinden: 

Nazilli belediyesince ıehrin 
1/2000 mikyasla imar haritası 
mevcut aşağı Nazilli kısmının 
111000 mikyaslı tesviye milnlia
nili haritasile mesk ün ve gayri 
meıkiın 120 hektarlık sahasının 
1/500 mikyash hali hazır ka
dastro haritalarının alım iti 
2490 No.lu kanun hükiimlerine 
göre bu kerre açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işin bedeli keş
fi 3000 liradır muvakkat temi
nat 225 liradır. Eksiltme 17/10/ 
939 dan 6/111939 paz~rtesi gü 
nü saat 14 de N ;1 zilli belediye 
binasında belediye encürneoi 
tarafından yapılacaktır. İstekli
ler tayin edilen gün ve saattan 
bir saat evel Nazilli bel~diye 
reisliğine müracaat eylemeleri 
lazımdır. İstekliler bu işe benzer 
iş yaptıklarına dair almış olduk, 
ları vesikalara istinaden ihale 
tarihinden 8 gün evci alınmış 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalArını ibraz etmek 
mecburiyetindedirler. 
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• ........ Abone ıeraiti ........ 1 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. :i 
i Alta ayhtı 3 liradır. . 
; 3 aylığ ı 150 kuru,tur. i 
: idare yeri: Aydında C. H. ! 
İ P. Buımevi. : 
! l"zeteye ait yaıdar için f 
: ynı i•leri müd6rlilttine, ilin- ! 
~ lar için idare müd6rlilf'üae ! 
! 'DÜraca•t edl1meltdfr. f ········*"'·····-................................ . 

Yazan : Kögcü 
Fidanlak meyve vermeğe baı
lar. Eğer durmuş iyi niyetli 
mert bir adamıa gerçekten 
fidanlığın yarısnı Temele verir. 
Fakat Durmuı bir gün ölür? 
Onun mirascıları, babalarının 
bu anlaşmasını tanımazlar. Mah
kemeye başvurarak ( Bu fidan
lık bi:ıimdir. itte elimizde ta
pusu var). Temelin burada hak
kı yok, buradan çıkarıo der 
mahkeme işe bakar, diğer ta
raftan yani Temelden tapu 
ister olmadığı için davayı kay· 
beder, hakkını baıka yollar
dan arıyamaz. 

Anlatma çilrük yapılmıştır. 
Bu gibi toprağa dayanan an
latmalar her halde tapu memu
ru öniinde yapılmalır. Ve böyle 
bir anlaşma yapılırken de her 
halde aklı eren bir avukata 
veya dava vekiline danışmah 

ve ondan alınacak akılla işe 
başlamalıdır. 

Tahsisatsız 
Borçlar hakkında maarif 

vekaletinin birtamimi 
Bazı okul ve müsseselerio, 

tahsisatı olmadığı halde müba· 
yaalarda bulunarak taahhntle

re giriştikleri, bu suretle tah
sisat olmadıkça yapılan hizmet

lere tekabül tediyesi iktiza eden 
mebaliğın ertesi seneye tahsisat

sız borç olarak devredilmesi hem 

devleti borç altında bırakmakta 

hem de alacaklıların haklı ıiki

yetlerine yol açmakta olduğu 

görllldüğilndeo 1050 sayılt mu· 

hasebei umumiye kanununa mü

zeyyel 2518 numaralı kanun 

tahsiıat mevcut bulunmadıkça 

kiç bir suretle taahhüt ve te· 
diye yapılmamasını ve tahsisat 

haricindeki taahhüt ve tediye

lerdeo dolayı ikinci derecede 

amiri italarla tahakkuk memıır

ları ve myhasiplerin tazmin ile 

mükellef tutulacakları maarif 

vekaletince nazars dikkate alı

narak tahsisat olmadıkça hiç 

bir suretle taahhüt ve müba

yaalarda bulunulmaması l6zumu 

bakkmda vekaletten alakadar

lar~ tebligat yapılmıştır. 
~ 

Ortaokul yurd bilgisi 
kitabı 

Tezer Taşkın tarafından ya

zılmış olan Yurd bilgisi ~itabı · 

nın yalnız bu seneye mahsus 

olmak üzere Orta olrnlların hem 

ikinci hem de üçüncü sınıfların· 

da okul'\ılacaktır. Bu kitabın ya

rısının ikinci ve diğer yartsının 

üçüncü sınıflarda okutulmasının 

caiz olmadığı ve kitabın her iki 

sınıfta tamamen ve aynen oku

tulacağı M•arif vekaletinden 

alakadarlara teblig olunmuştur. 

lmtlyaı .ahlbl ve Uruumt Ne,rlyat 

MUdGrU ı Etem Mendre• 
Ba11ld•iı yer 
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Aydın icra Memurlu
ğundan: 

Koçarlıda bezaz Haıana kızı 
Zelihaya borçlu Koçarlıda Ferit· 
tabın borcundan dolayı tahtı 
hacze alınan Koçarlının fidan· 
lık mevkiinde şarkan Muğlalı 
oğlu Mustafa Eraydın, gün ba-
tısı dere poyrazı kunduracı ha
fız Hüseyin zeytinliği ve cenu-
ben dere ile çevrili ve tapunun 
haziran 322 tarih ve 56/57 ıa· 
yısında kayıtlı 40 lira kıymeti 
mubammeneli 32 ağaçlı zeytin· 
liğin mülkiyeti açık artırma ve 
peşin para ile satılığa çıkarıl· 
mışbr. 

1 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikada~ların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin iıbu 
gayri menkul üzerindeki hakla
rmı hususile faiz ~e masrafa 
dair olan iddialarını ilin tari· 
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memu,iyetimize bildirmeleri ak
si halde satıı bedelinin payl•ı· 
masından hariç kalacakları, 

2 - Artırma ıartaameai del
laliye dairesinde işbu illa tari· 
binden itibaren herkeıia g6re
bilmesi için açıktır. 

ihale 28/l t/939 tarihinde Sa
lı günü saat 14 de Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacaiı 
ve şu kadar ki telif edilecek 
gayrimenkulün muhammen kıy· 
metinin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde son artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 
artırma on beş gün daha temdit 
edilerek on beşinci güne rast· 
layan 13/12/939 tarihinde çar
ıanba günü ayni saatte en çok 
artıran tızerine ihalesinin yapı· 
lacağ'ı. 

3 - Artırmaya ittirAk için 
gayrimenkulün muhammea kıy
metinin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi etme-
leri lizımdar. Alıcı artırma be· 
deli haricinde olarak ihale ka· 
rar pu1larını ve delliliye res· 
mile tapu ferağ barcını ve teı-
lim isterse masraflarını verme· 
ge mecburdur. Daha fazla ma• 
liımat almak istiyonlerin 939/463 
dosya numarasile memuriyeti-
mize müracaat eylemeleri ve 
arzu edenlerin tayin edilen gtin 
ve ıaatte ıartnameyi okuyarak 
hazır bulunmaları veya kanuni 
bir mümessil gönermeleri ve 
gösterilen ıartlara riayet etme· 
leri lüzümu ilin olunur. 
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Aydın icra memurlu
ğundan: 

Ölü demirci ahmet veresesi
nin İzmirde ali tabağa olan bor 
cundan dolayı haczedilmiı bulu· 
nan ceman yekun 340 lira kıy· 
metinde demir ve kilit veıair 
çilingir ve hurdavat malları a
çık artırma ve peıin para ile 
satılığa çıkarılmııtır. Artırma 
61111939 tarihinde pazartesi gO
nü saat ondan itibaren Aydın 
demirciler çarşısında yapılacak
tır. Bu artırmada teklif edilecek 
bedeller muhammen kıymetleri· 
nio yüzde 75 ini bulmadığı ıu
rr.tte artırma 16/11/939 tarihin• 
de perşembe rünü ayni saat ve 
mahalde yapılarak en çok artı· 
ran üzerine · ihale edilecektir. 
Dellaliye resmi müşteriyo aittir. 
Daha fazla malumat almak is
tivenlerin 939/1583 dosya sayı
siyle memuriyetimize müracaat 
eylemeleri ve taliplerin muay
yen gün ve saatte satış mahal
linde hazır bulunmaları lüıumu 
ilin olunur. ( 64 ) 


