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Kooperatifler 
Birliğinin heyeti 
unıuıntye toplantısı 

- ·> ... -,. -
-3-

İncir ahrn ve satım işlerin-
d,ki niıunlığını 111 bin lira 
nıUsbet fiat farkı temin et
~ekle sonuçlandıran birlik, 
ıUrn iolerinde de heman bu-

na Yakın mlisbet netice almış 
•e ortaklarına 85 bin lira 
Iİ~i mühim bir fiat farkı te
nıın ctrnict ... ır. 

1 .. Şurada iıtitraden söylemek 
azınıdır ki; üzüm rekoltesinin 
Y~zde 8 zini geçmiyen iıtirak 
~ıı~etindeki azlığa taahhüt· 
~rın pek noksan ifa edilmit 

: rnaıı vaziyeti eklenince, 
Z~nı itlerinden m6sbet bir 

netıce alrnanan imkansız ola· 
~·~~nı kabul etmek llzımgel-

ıgı gibi ( sebebi piyasa ni· 
llnıhiı bahsinde izah edilmit 
~~ ~elki tekrar edilecektir ) 
barlık idarecilerinden bunu 

eklemenin de insafsızlık ol
dduiunu takdir etmek icap 
e er. 

Filvaki tabii hadiselerin 
lllenfi tesirleri yüzünden ta
ahtıtıerin noksan ifa edilmiı 
klbasını bir zaruret olarak 

• ul etrnek lizımıelirse de 
nokıanhk derecesinin pek 
Yllkıek otu,u bizi dn,nndft
rGyor ve bu halin üzllm mus
~~hsilleri lehine kaydedilecek 
ır hareket olmadıöını itiraf ett· • 

la 
1111lek zaruretile kartıl•t· 

rı1or. 

tn Bu vaziyetlere raimen; bn
I~ Dıtbn muamelesinden 

e e edilen müsbet neticeyi "•k···· 'f .l tt' - . . ı a :ıe e ıgımız za-
nıd~- birlik hesabına iıtihıal e ıld .... 
k 111 anıa,ılan bu netice 
ar,ıtıacla llzüm ortaklanmı 
~=. 18lltehauiı olacıkl arını ve 

1~1 
.. nelerdeki taahhüt ha 

rellctl · d 
1 

enn e daha fazla bir :n •lılc ı&ıtereceklerini llmit 
tu~dnıe~I için bir sebep yok

eıu ebilir 
Birlilc· 1 . 

ra . ' . • atım ortaklarının 
ı· Yri allısı 102 aifiıi 85 bin 
ıra ol . '. 
ort•lc han .• relırınden baı'ca 
'•ril ncı nznm mustahsil 
38s e. Y•ptıiı muameleden 
dah lıra a\bi mühim bir fark 
b&ttı~ •~de etmiı~ir ki, bu fark ile 
itlet ooperabfler camiaaının 
ede~e unıurlarını takviye 
etnıi; ~ele imkinlarını elde 

"''-nuyor. 
t: Ş. 6rlarin 

Kanadanın 
OUnlUk harp 

masrafı 
Kube. 17 (A.A.) - Maliye 

nazrının bildirdiğine göre 
Kanadamn harp masrafı gün
de 3-4 buçuk milyon dolar 
aras:ndadır. 

Hindi çiniye 
Vüzbln Japon askeri 
ve malzeme çıktı 

Singapur. 17 (A.A.) - Hid
çiniden gelen lngilizlerin söy
lediklerine göre 80 - 100 bin 
Japon askeri Hindi çmıye 
varmış buiunmaktadır. Oraya 
çıkardan malzeme ise hiç de
ğilse yilz bin kişiye kifayet 
edecek mikdardadır. 

İspanyol 
topraklarından 

Alman kuvvetlerl
oln geçtlğı 
yalanlanıyor 

~drit, 17 (A.A.)- Fasa git 
mek üzere Alman kuvvetle 
rinin lspanyol topraklanndan 
geçtiklerini hariciye nazareti 
siyasi kısım müdürü Camedcal 
gazeteciler toplantısında tek 
zip etmi,tir. 

Amerika 
Hariciye nazırı 

beyanattan im\lna 
etmiştir 

Vaşington, 17 ( A.A. ) -
Kordel Havvll, Ro~velt-Çörçil 
mülika~ı neticesinde Pasifiğin 
ba~hca müdafaasını Birleşik 
Amerikanın yapacağına dair 
Londra:lan gcl .:n haberler 
hakkan:ia gazeteciler toplan 
tısında beyanatta bulunmak 
tan imtina eylemiştir. 

Amerika 
Oragovaya on yedi 

mtlyon dolar 
OJ 

yardım ediyor 
Montevidoe, 17 ( A.A.) -

Orogovaya ıiliblanma progra 
mının tahakkuku için Amerika 
on ye:li milyon dolarlık bir 
kredi açmı,tır. 

Cepubi Afrika 
liaşveklll Kahlreye 

geliyor 
Pretorya, 17 (A.A.) - Ce 

nubi Afrika başvekili Afrika 
kuvvetlerini teftiş etmek ve 
İniilİZ başkumandanı ile gö 
rütmek üzere 1 O ağustosda 
Kahir~ye hareket etmiştir. 

İtaİ·y··;da ı Bir tasarruf i 
Bonosu almak 5 

9 harp lstlhsalAlı - K ~NDl\1lZ için tasarruf, § 
mUesseseslnln ı ORDUMUZ için Çelik § 

Şef 1 mahkt\m edildi Zır'.1tır. 5 
11111111 111111i .... , ,. .. 11mımumuıı ~ 

Bren, 17 (A A.) - lsviçre U 
ajansına Romadan bıldiril Değişen k Y ismi 
diğine göre Harp istihsali Bozdoğan kazasına bağlı 

bnqa aykırı hareklerde bulun• Delile:- köyii adının (Başalan) 
dokuz müessese ,efi maküaı olarak değiıtirilmesi Dahiliye 
olmuttur. Vekaletince onaylanmııtır. 

...................................................... ~ i HA'YIALAT~~-~IR MiYiZ ? 

Vatana hizmet borcu, cap- vatanındır. Tn~kiyede her 
bede silihla ödenir. kes bu pn sahıp olduğuna 

Kafa düttinmesi ile 6den· vatan için sahiptir. 
meje çahşıhr, kalemle acle· rtık vatan borcunu para 
meğe çhşılırve para ile öde- ile ademeie davet edilenler-
mete çalaşılır. den bir kiıinin dahi te-

y etmezse can verilerek reddnt g&stennesine, •avaı· 
mutlaka Vatan borcu ödenir. )arda en &ade ölmesini bilen 

Sulbde ve harpte Tiirk Aydınlılann tabamm&I ede· 
vatanında her t11rll zensinlik, miyecetini Hatırlatabilirmiyiı ...................................................... 

18 Aiustos 1941 Pazarteıi 

tmlıynz sahibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin ErlJÇin 

ldıtrehımesi 
Mitatpaşa caddeıi No. 1 

AYDIN 

F"IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 

Koçarlı 
Halkodası gençleri 

Koçarlı ( Hususi muhabiri
mizden ) - Geçen ntisbala
rımızd:ın birinde köylerde 
temsil vereceklerini yazdığı· 
mız Koçarlı gençleri, 13 ağus
tos günü, Mesud Tozkopara• 
nın başkanlığında kendi hay
vanlarilc Dede köyüne git-
mişler, Dede köy ve civan 
köyliileı inin önünde köy ala
nında " K mun adamı " piye· 
sini sah•lesiz, dekorsuz ola
rak muvaffakıyetle temsil et
mişler ve ulusal oyunlar oy· 
namışlardır. 

Artistler temsil esnasında 
sahneye halkın arasından 
girip çık mışlardar. 

Temsili veren gençler ayni 
gece saat birde Koçarhya 
dönmüşlerdir. 

Köyli: e · temsili çok be
ğenmişler ve gençleri köyden 
on dakika uzağa kadar uğur
lamışlardır. 

Halkın Dili - Koçarh halk 
odas1nın otomobilsiz. dekor
suz, sahnesiz ve kimseye yük 
olmadan bu halk için çalış

masını şjkranla karşıtarız. 

Şimendifer 
Memurlarımızın 
vazife severliği 
Trende unutulan mtkevhe

rat çantası, kıymetli bavul, 
şapka ve sair eşyanın, muha· 
f azasında insani yüksek fera
gat hasletile sahibine teslim 
edilm,sini vazife edinen, Tür
kün drrlst evlAtlan timen
difer memurlanmı:ıı görmekle 
müftehiriz. Bunun için kendi 
)erini takdir etmekle zevk 
duyarız. ....... ______ .. 

Gelincik 
Bu. yalnız bir çiçetin 

adı değil, yakında tefri
kaya baılıyacajımız ha
kiki hayatın hiklyesinin 
adıdır. 

Heyecanla okuyaca;ı
nız bu tefrikanın yazanı 
lıtanbul gazetelerinde 
i m z as ı n a rastladığınız 

.. Samim Kocaı6ı " dllr. 
.. Gelincik " i okudu

tunuz zaman doğru söy· 
ledijimizi tasdik edecek-
•İaİz • ....................... 



Sayfa: 2 ( Halkın Dili) 18 Ağustos 
-----~!!!!!!!!!!!'!!!!~~!!'!'!!"'~~~~--------~ ...... ~ ~~~~~~ ......... --~--~~~--~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!1!9 
Çine icra 
J)afreslnden : 

941/180 gayri menkul mal
ların açık arhrma ilioı 

Alacakla: Çine kürtdersi kö 
yünden ve s:ıkız ağacı mahal
l l!sinden Hasan oğlu Mehmet. 

Borçlu: Aydın Dalama na
hiyesinde oturan Çine kürt 
dereli köyünden Osınan oğlu 

Mehmet Döner 
Açık artırma ile çıkarılan 

ve paraya çevrilecek gayri 
rr:enkulün ne olduğu: 

Tapunun haziran 941 sici
linin 26127 numarsmda kayıtla 
kürt deresi sakız ağacı cıva

ı mda şarkan deJiceli taş. şi

melen meşeli pınar, garben 
mersinli pmar cenuben İlyas 
karısı Ayşe ile sınarh 14785 
metre murabbaı on beş dö
nüm itibarile üç hissede bir 
hissesi açık artırmaya cıkarıl
mıştır. 

Bu tarla içerisinde iki göz 
odalı taştan ve çamurdan 
yapılma bir ev ile bu eve 20 
metre mesafede keza taştan 
yap ılma ve üstü toprak ve 
önu ..ı ;d: ı.. r dam ve 60 ka
dat ırH.:.r 11.ı •• ııı ve 25 zeytin 
aşıs ı ve 1:,, H ! ı .... m ve 8 armut 
\ ' ç .J J asn.a ve başkaca iki 
göz dam ve avrı-:n yıne iki 
ıcöz oda~ı dam ve eşcan müs

mireyi havı<liı. 

Artırmanın yapılacağı yer 
gün: Çine icra dairesi . 

T a \ cl ir olunan k ıymet: Tar
lanın heyeti um ;.lıı~ ı yc .. ıne 300 
lira. 

ta lid ir o :unan kıymet: İki 
göz o~alı e v <! 100 yirı e harap 
iki goziu rl<..ın a 60 v ~ bir a-öz
lü da ua Jl, fü·u. 1, ı } ı et tak
dir edilnıiştı r. 

Bırinci artırma: 9Eylul 941 
aalı güuü saat 11 

İkiııci artırma 19 Eylôl 941 

cuma günü saat 11 
1 - işbu gayrimenkulün 

artırma şartnamesi 13/8/941 
tarihinden itibaren 180 No. 
ite Çine icra dairesinin mu
ayyan numarasında herkesin 
ıörebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazf a malf.a
mat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 180 dosya nu
marasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2- Artırmaya iştrik ;çin yu
kanda yaızlı kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir Bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahihlerinin gay
rimenkul iizerindeki haklarını 
hususile faiz vemasrafa dair 

Çine icra daire
sinden: 

No. 941/300, 138 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı: 

Alacak'ı : 

Çir ed ! M~hmetoğlu İsmail 
Tarhrn. 

Hacze iştirak eden: 
Milasda Mustafa Zeki. 
Borçlu: Çinenin Demirci

dere nahiyesinde hacı Sarı 
Mollaoğlu Şükrü Afif.:. 

Açık ar'ırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olJuğu: 

Ga) ri menkulün bulu ıdu
ğu mevki , mahallesi, sokağı, 
numaras : 

Tapunun tem:nuz 320 g iin 
ve 18 sayısında kayıtlı De
mircideı e kö ;·alta mevk iindc 
şHkan yol, garben köy ve 
yol, şi:nalen kabristan, c c:rn 
ben saraç Hasanoğlu Ahmet 
ve Karamnlla karısı tarla tan 
ile sın ı r lı ve borçlunmı üze
rinde kayıtlı 16 dönün1 tarla. 

Takdir olunan kw .... p ' · 

Beher dönümü (30) otuza · 
liradır. 

Hldise: (2280) sayılı kanun 
ahkamıı a tabidir. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 

Çine f cra dairesi, birinci 
artırma 9 e vlfıl 941 salı günü 
ıaat 11 , ikinci ar brma 19 ey!fıl 
cu'lla günü ayni saatte . 

1 - işbu gayı i mrrku1 iin 
artırma şartnamesi : 13/8/941 
tarihinden itibaren 300. 138 

olan iddialarını iibu ilin tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap eder. aksi hai
lde hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkça satıı bedelinin pay
laşm asından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesmı okumuş ve lü
ıum lu malumat almış ve bun
ları tamamen kabul etmiıı ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayrimenkul üç dafa bağırıl
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzd ~ y~tmiş betini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklı!ar 
bulunupta bedel bunların o 
iayri menkul ile temin edil
mi, alacaklarının ve bundan 
başka paraya çevirme ve pa
raların paylaşman masrafları-
nrn mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arbranın taahü
dü baki kalmak üzere artırma 
on gün daha temdid ve o
nunçu rünii ayni saatta ya
pılacak artırmada, bedeli sa
tış isteyenin alacağına rücham 

Aydın Vilayeti Daimi Encüme
n ~nden: 

Aydı 'l - Sök ~ yolunun 34 500 d e 3155.61 lira keşif bt
delli Moralı köprüsü tamiratı açık eksiltme ile eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 28/81941 tarihinde per : mbe günü saat 16 da 
Vilayet Daimi Encümeninde yapılacakt ı r. 

Bu işe ait keşif ve ,artnameler Aydın Nafıa Müdürlüğün
de görülebilir. 

Muvakkat teminat mikt:ırı 236 Fra 67 kuruştur. istekli-
lerin muvakkat teminatları Ticaret Odası ve bu iş için iha
leden 8 gün evvel Aydm Vılaycti vesika komisyonundan ala
cat lan ehliyet ves ika1arile birlikte yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vilayet Deimi Encümeninde bulunmaları ilan olunur. 

numara ile Çine İcra daire
sının muayyen numarasında 
herkesin iÖrebil nesi için a
çı k tar. İlanda va zı'ı olanlar
d ın fazla mallı 1at 1 n:ık i->-
tiyenler, iş':Ju şartnameye ve 
300, 138 dos1a numarasile 
memuriyetimize mü :·ac:ıat et
melidir. 

2 - Artırıra;.ı iştirak için 
yukcırı la yazı' ı kıymetin yüz
de 7.5 nisbetinde pey veya 
milli bir ban kanın teminat 
ır.ektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek- sahibi alacak
l ı 'arla diğer a'ik:ı:larlarm ve 
iı ti fak hakkı sahiplerinin 
g yri menkul üzerindeki hak
la ı mı husu;ile fai z Vt! ma~
raf • dair o~an iddialarım işbu 
i 'f n tarihinden i .ibaren yirmi 

' giln içind~ evra ': ı müsbite-
leı ile birlikte memuriyetimize 

olan diğer alacaklıla rın o gay
rimenkul He kır.in ed1 t nıi ş 
alacakları ve bund an başka 
paraya çevirme ve paraların 

paylaşması masraflarının mac
ır. uundan faz!aya çıkarmak 
şartile, en ~o'c artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz ve 
ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menl:ul kendi
sine ihale olun:ın kimse der
hal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle karara razi olurse ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa 
heman yedi gün müddetle 
artırmaya çıkarılip en çok 
artırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen gün
ler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hilkme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur M.133 

Macuz tarla Yukrıda gös
terilen 9 Fylul tarihinde Çine 
icra mumurluiu odasında işbu 
ilin ve gCSıterilen artırma şart
namesi dairesinde ıatılacağı 
ilin elunur. (31) 

9 13 18 22 (26) 

bildi rm .!l.::ri icap eder. Aksi 
halde hakkl:trı tapu sicilile 
sabit o lmadıkça satış bede
linin p:lylaşmasından hariç 
kahr!a r. 

4 - Gösteri len günde ar
tırm~yn iştirak edenler artır
ma şartnamesini okumuş ve 
Hizum lu malumat almış ve 
buaları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağı

rıl dıktan sonra en çok artı
rana ihale edilir. Ancak ar
tırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini 

bulmaz veya satış istiyenin 
alaca~m :'l rücham olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel 
bı:nlann o gayri menkul ile 
t errin edilm;ş alacaklarının 
ve bundan başka paraya çe-
virme 'e paraların paylaştı
rılması masraflarının mecmu
un ilan fazlaya çıkması satışın 
22f0 sayıla kanun hükümle
rine te' fi kan geri bırakılma
sına ve gayri menkulün ala-
ca!dı ile hacze iştirak eden 
alacaklı l ar lehine kanuni ipo
tek olma-:ıına ve borcun beş 

sene m üd Jetle taksitlendiri
lecektir. 

Gayri mer kul kendisine 
ihale olunan kimse derhal 
\'eya verilen mühlet içinde 
rarayı vermezs ! ihale karan 
fesholunarak kendisinden ev
\'el en yüksek teklifte bulu
nan l:imse a rzetmiş olduğu 
bedelle razı olursa ona, riıı 
ol:naz veya bu\unmazıa he 
men yedi. gün müddetle ar
tırmaya çıkarıhp en çok artı 
tırana ih:ıle edılir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen fÜD 
ler için yüzde 2 den hesap 
olunacak faiz ve diğer zarar-
lar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil oıunur. 
Madde (133). 

Mahcuz tarla yukarıda gö.f 
terilen Q eyliil salı giinü Çine 
İcra memurluğu odasında işbu 
ilin ve giSsterilen artırma 
şartnamesi dairesinde sabla-
cağı ilan olunur. (32) 

... .. .. - ~..,,..,.~~" 
Hilmi Tükel matbaıında ba.ılmı,ttf 


