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OçONcO YIL 
No: 659 

PAZAR 
15 

1. Teşrin 1939 

fdare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Baııme•i 

s.,_ ı 100 Para P.uARTESIDIN B&ŞltA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayı11 ı 100 Para 

Hariciye V ekilimizle 
B. Molotof arasındaki görüşme 

dostane olmuştur 
Moskova, 14 - Dün Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
ile hariciye komiseri Molotof 
arasında yapılan görüşme hak-
kmda miltcmmim malumat mev-

cut olmamakla beraber görüı
menin dostane bir surette cer· 
yan ettiği ve yakında yeni bir 
görüşme daha yapılacağı söy-
lenmektedir. a. a. 

Yeni gaz, beıizin fiatları 
Ankara, 14 - iktisat veki

. (etinden tebliğ edilmiştir. 
15 birinci letrin 1939 tari

hinden muteber olmak üzere 
gaz •e benzini• azami fiyatı 
ahvali hazıra dolayısiyle yeniden 
tetkik edilerek aşağıda\i şekil
de teıbit edilmiştir. 

1 - Ankara, lstanbul, İzmir, 
Samsun fiyatları: 

Ankara: 
Çift büyük teneke benzin 639 

kuruş. 
Çift bliy6k teneke gaz 600 

kuruı. 
Kilçük teneke gaz 93 kuruş. 
İstanbul: 
Çift büyük teneke benzin 559 

karuı 
Çift büyük teneke gaz 495 

kuruş 
Küçük teneke gaz 78 kuruı 
IZMİR: 
Çift büyük teneke benzin 

561 kuruş. 
Çift bliyük teneke gaz 500 

kuruş. 
Küçük teneke gaz 82 kuruş. 

Sovyet Rusye ile 
Bulgaristan 

- --"36- -

Arasında bir hava hattı 
tesis edildi -

Moskova 14 - Moıkova ile 
Sofya arasında bir hava battı 

teıisi için müzakerede bulun
mak üzere buraya gelen Bul
gar sivil havacıhk şefi albay 
Boride, dün akşam sofyaya 
d6nmek üzere Moskovadan ay
rılmıştır. Hava ıeferleri muka
veleoameıi imzalanmamııtır. 

Temin olunduğuna göre mü
zakere, bilen Moskovada yapıl
makta olan diplomatik müzake
reler yüzünden tehir edilmittir. 
albay Boriderin başk bir vazife 
alarak siyasi bir takım sondaj
lar yaptığı da söylenmektedir. 

a.a. 

İsveçte 
Kısmi seferberlik ilan 

edildi 
istokholm, 14 - f!iveçin şimal 

kısmında kısmi seferberlik ilan 
edilmiştir. Yeniden bPzı ihtiyat 
sınıflar silah altına çağırılacak
hr. 

1 
SAMSUN: 
Çift büylik teneke benzin 

564 kurut. 
Çif bnynk teneke gaz 515 

kuruı. 
Küçilk teneke gaz 82 kuruf. 
3 - Diğer yerlerdeki azami 

satıı fiatı depo, nakliye ve ma-
halli resimlerin ve listesi veki
lete verilmit muayyen yerlerde
ki satıcı komisyonunun kirı ili· 
vesile tesbit edilecektir. 

3 - İstanbul, lzmir isken· 
deron depo fiatlan: 

Benzin çif ten~ ke 500/90 
Gaz çift teneke 461/10 
Gaz küçük teneke 73/35 
4 - Motorin her yerdeki ca· 

ri fiyat fizerine dökme kilo ba
şına 0,32, çift teneke, 12,80 
ilave edil<: cektir. 

5 - Dökme benzin ve gaun 
azami satış fiyatlarında aıağıda
ki değiıiklik yapılmıştır. 

Benzin litresi Ankara 17,70 
,, " İstanbul 15,20 
,, ., İzmir 15,20 

GRz kilosu İstanbulda 14,75 
,, lzmirde 15,20 

Bir İngiliz diritna
vutu battı 

Geminin bir Alman tah
telbahiri tarafından tor
pillendiği tahmin ediliyor ---

Londra, 14 - Royal ok ln
giliz diritoavutunun tahmin e
dildiğine göre bir Alman tah
telbahiri tarafmdan torpillene
rek batırıldığı bildirilmektedir. 
Bahriye nezareti gemi mürette
batından kurtarılanların listesi
nin yakında neşredileceğini bil
dirmiştir. 

Londra, 14 - İngiliz amiral
lığı Royal Ok zırblısıaın bir Al 
man tabtelbabiri tarafından ba
tmldığını bildirmektedir. Kurta
rılanların listesi imkan hasıl ol
dukça ilin edilecektir. 

Royal Ok zırhhsı 1914 de tez• 
giba koomnş ve 1917 senesinde 
hizmete girmiştir. 29150 ton 
hacminde olan Royal Ok zırh· 
hsının sulh zamanındaki müret
tebat miktarı bin kişi idi. 

8 adet 38 lik, 12 adet 15,5 
luk, dört adet 10,S luk top ve 
11 torpil kovanı ile mücehhez 
idi. Siirati sııatta 23 mildi. 1200 
mürettebatından şimdiye kadar 
375 kiti kurtarılmıttır. 

Kayseride 
----t--

Nuh Naci Yazgan 
talebe yurdu me

rasimle aç1ldı 

Kayseri, 14 - Kayserinin ta
oınmıı zenginlerinden ve Adana 
Mensucat şirketi sahiplerinden 
Nuh Naci Yazgan, Kayseride 
ölen oğlunun hahraıı için yap
tırdığı talebe yurdu diln vali 
Şefik tarafından açılmııtır. 40 
bin liraya mal olan yurd, asri 
her türlft konfurü haiz olup 50 
talebe ibate ve iaşe edilecektir. 

Şehir namına belediye reisi, 
knltür aileıi namına lise mildü
rli ve yurd adına da bir k&ylü 
tal.:ba tarafından verilen nutuk
lardan sonra vali kurdeleyi kes 
mittir. 

B. Nuh Naci Yazgan şerefine 
belediye bir öğle yemeği ve vali 
de bir akşam yemeği vermiştir. 

a.a. 

İstokholmde 
Bir konferans toplanıyor 

Kobenhag 14 - İsveç lnrala, 
Daoimarka, Norveç kırallarile 

Finlandiya cumhurreisini lstok
lmde bir konferansa davet et
miştir. 

Keodilerioa hariciye nazırı 

refakat edeceektir. 
Konferans lstokho!mde 18 ilk 

teşrinde toplanacaktır. 
a.a. 

Kopenhak, 14 - Siyasi mah
fillerin kRnaatine göre lstokholm 
kooferauıı şimal memleketleri 
herhangi bir tecavüzden (kork 
madıklarını ispat edecektir. 

Öyle zannediliyor ki timal 
memleketleri bu konferanıtan 
istifade ederek ayni zamanda 
harbın ortaya attığı bütün me
seleleri de tetkik edeceklerdir. 

·~~ 

Sicilya 
Karasularında ecnebi va
purların müsaadesiz gez

me: leri ya! ak edildi 
Roma, 14 - Neşredilen bir 

kararname ile Sicilya ve Karid-
larya kara sularında hususi mü 
saade olmadıkça ecnebi vapur
ların seyrüsefere yasak edil
miştir. 

Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

416 36 Evvelki yekun 
12 00 Erbeyli köyü halkından 

öğretmen Şevket Ün e· 
liyle 

428 36 Yekun 

Sovyet Rusya ile 
Almanya ve İtalya arasında 

Üç taraflı bir görüşme yapıldığı rivayet olunuyor 

Amisterdam 14 - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Bazı Holanda gazeteleri Al
manya· Sovyet Rusya ve halya 
arasında Oç taraflı görüşmeler 

yapılacağını yazmaktadır. 

Telgraf gazetesinin Berlin 
muhabiri bu görüşmenin kırk 

Almanya 

Polis müdürü balyadan 
Almanyaya döndü 

Milino 14 - Evvelki gftn 
İtalya polisile temas etmek üze· 
re buraye gelen Alman polis 
miidür8 Him1er, Almanyaya 
dönmüştür. Bu ziyaret hakkında 
kati bir ketumiyet muhafaza 
edimcktedir. 

Vilna 
Litvanyanın hükü-

1 met merkezi oluyor 
Kavnak, 14 - Litvanya ha

riciye nazırı bugün mebusan 
meclisinde Sovyet birliği - Lit
van ya m ti zakercleri hakkında 
beyanatta bulunacak ve paktın 
imzasını istiyecektir. 

Ônilmüzdeki hafta Kavnaia 
bir Sovyet askeri heyeti gele· 
cektir. Üç şehirde garnizonlar 
tesis edilecek ve bu garnizon
larde bulunacak asker 20 bin 
kişiyi geçmiyecektir. 

Cumburreisi, merkezi hükü
meti Vilnada temsil edecektir. 

Belçika hükumeti 
Sılah altındaki maden 
amelesini terhis ediyor 

Brüksel 14 - Betçika bükü
metı Frausaya giden Polonya 
maden amelesininin bıraktığı 

boıluğu doldurmak ve kömür 
istihsalibnı çoğaltmak için ıi
lih altında bulunan 14 bin ma
den amelenin terhisine karar 
vermittiştir. a.a. 

Hitlerin kararğahı 
Garp cephesine 

sevkediliyor 
Londra, 14 - Bitarat men

balardan verilen bir b~bere gö
re Hitlerin karargibının garp 
cephesine nekli için Berlinde 
her şey hazarlanmışlır. Bazı 
mahfıllerde Almanların bu hafta 
içinde büyük bir taarruza geç
mesi beklenmektedir. Müşahit
ler yeni bir Alman kolordusunun 
Zıgfırid hattına geldiğini bildir
mektedirler. 

sekiz uat zafmda Alman-İtalya 
ve Alman Sovyet paktının çer· 
çevelcri içinde, askeri siyasi 
istişare mahiyetinde olacağını 

yazmaktadır. 
Molotof Sovyetler birliğini ve 

kont Ciyano ltalyayı temsil 
edecektir. 

Sar ve Mozel 

Mıntakasındaki Alman 
şehirleri tahliye ediliyor -

Lükıenburg, 14 - Sar ve 
Mozel mıntakasındaki Alman 
kasabaları süratle tabliye eail 
mektedir. Gümrük memurlarının 
yerine asker ikame edılmiıtir. 

. .. ~ ....... 
İngilizler 

Bir Alman denizaltı ge
misini batırdılar 

Londra, 14 - İngiliz bahriye 
nezareti, dün bir Alman deniz 
altı gemisinin batırılmıt olou
ğunu ve mürettebatından bir 
knmının kurtarıldığanı bildir
mektedir. 
~ 

SovyetlerSlovakya 
Hududuna asker tahşid 

ediyorlar 
Bükreş 14 - Çarnaviıkiden 

bildirildiğine göre hududu ıre
çen Polonyalı mülteciler Sovyet
lerin Slovakya hududuna asker 
ve harp malzemesi yığdıklarını 
söylemektedirler. 

-..•. 
Şimdiye kadar 

18 Alman denizaltı ge
misi batırılmış 

Paris, 14 - Yarı resmi bir 
menbadan bildirildiğine göre 
şimdiye kadar 17-18 Alman de
nizalb gemisi tahrip edilmiılir. 
~ 

Halk evi 
Başkanluğından 
Park karşısında spor bölsre 

binasındaki Halkevi bakım evin· 
de her pazartesi günü saat 14 • 
15 belediye çocuk bakım evi 
mOtahaHısı doktor 8. Remzi 
tarafından, müracaat edecek 
hastaların muayene ve tedavi 
olunacağı ili o olunur. 

~· 

Halk evi 
Başkanlığından 

Spor ıubesi umumi heyet top 
lantısı çokluk olmadığmdan 

18/10/939 çarşamba günü saat 
8,30 za tehir edilmiştir. 

O gün ve saatta şubeye ya
zılı azaların halkevi salonuna 

, teşrifleri rica olunur. 

\ 
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RADYO 
CUMAERTESl 14/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği küme ha
linde yeni şarkılar 
Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, İdare eden: Mesut Cemil 

13.30-14 30 Müzik (Küçük or· 
kestra Şef : Necip Aşkın ) 

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ay rı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Mfizik ( Radyo caz or· 

kestrası ) 
19.00 Çocuk saati 
19.30 Türk müziği 
20.30 Konuşma 
20.45 Türk milziği. (fasıl he

yeti) 
21.30 Müzik (Dans müziği Pl) 
22.00 Memleket saat ayan, 

ve ajans 
22.15 Ajans spor servisi 
22 25 Müzik ( Cazbant Pl. ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

PAZARTESİ 16/10/939 
12.30 Program ve memleket 

saat ayalı 
12 35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program Pl.) 
18.00 Program 
12 35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri 
12.50 Türk müziği (Pi.) 
13.30· 14.00 Müzik ( Karışık 

proğram - Pt) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve metcorojoji haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo caz or· 

kestrası) 

19.00 Konuşma (Trvukculuk) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti) 
20. 15 Konuşma 
20.30 Türk müziği 
21.15 Müzik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajan9, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( Küçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 
22.25 Müzik (Cazband · Pl.) 
23.25 23.30 Yarın ki program. 

ve kapanış 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 
Bozdoğan kazasında hususi 

idareye ait eski medrese bioa

sıoıo mülkiyeti artırmaya konul

muştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat ak

çelerile birlikte 27 I 1O/939 ta

rihli perşembe günü saat onbeş 

de vilayet daimi encümeninde 

hazır bulunmaları ve fazla ma

lumat almak istiyenlcrin her 

gün vil~yct daimi encümen ka

lemine müracantları ilan olunur. 

11 15 19 24 (44) 

AYDIN 

Ortakçı ılıcası imtyazını işletme limi
ted şir eti ukvelenamesid·r 

-.Dünkü sayıdan devam-

Madde 23 - Şirketin müd 
deti, teşekkülü ticaret v kile
tince sureti katiyede tasdik e· 
dildiği tarihten itibaren (60) alt
mış senedir. Müddetin hitamın· 
da veya daha evvelden fuh ve 
infisabıoda şirketin tasfiyesine 
miidür memurdur. Müdür emri 
tasfiyede salahiyeti tammeyi ha
iz olarak hareket ve emval ve 
eşyayi şirketi ticaret kanununun 
tasfiyeye dair ahkamı dairesinde 
naHe tahvil ve matlubah tahsil 
ve düyun ve ta hhüdatı şirketi 
tediye eder. 

Tasfiye memuru olan müdür 
sair şürekanın muvafakatile şir
ket mevcudunun heyeti umumi
yesi ile başka şahsı maddi veya 
maneviye de. rede bilir, 

Umur ve muamelatı şirketin 
tasfiyesinden bakiye kalan mık 
tar hisseleri nisbetinde şüreka· 
ya tevzi olunur. 

Madde 24 - Şürekadan biri· 
nin vefatı veya iflası vukuunda 
şirket münfesih olmar. Diğer 

hissedarlar beyninde işbu mu 
kavelenamede muharrer müddet 
için ve aynı şerait dairesinde 
bihakkın devam eder. 

Madde 25 - Şirket umuruna 
müteferri her mesailde işbu mu
kavele ahkamı ve ahkamı kafi· 
ye münderiç olmadığı takdirde 
ticaret kanunuoun sarahat ve 
delaletile amel olunur. 

Madde 26 - Aksine sarahat 
olmıyan hususatta işbu mukave
leuamenin tadili adedi şüreka beşi 

tecavüz eylemediği takdirde tekmil 
şeriklerin ittifakile ve tecavüz 
ettiği takdirde sermayenin sü
lüsanını temsil eden şürekanın 
muvafakatile jcra olunabilir. 

Madde 27 - Adedi şüreka 
yirmiyi tecavüz ettiği talcdirde 
anonim şirketler hakkındaki ah
kama tevfikan bir veya mütead
dit murakıp tayin edilecektir. 

Madde 28 - işbu şirket tica
ret vekaletinin tastikinden ve 
tescil ve ilandan sonra sureti 
katiyede teşekklll etmiş ad olu
nacaktır. işbu mukavelenamede 
icra edilecek her nevi tadilatın 

tekemmülü ticaret vekaletinin 
tasdikine vabestedir. 

Madde 29 - Şirketin devamı 
veya tasfiyesi şürekanın yckdi
gerile ve gerek müdürle muame
latı şirketten mütevelJit ihtila
fatın halli merkezi şirket ticaret 
mahkemesine aittir. 

Alakadarao ihtilafatı vakıa

nın taraflarından tayin edilecek 
ticari hakemler marifetile haHi
ni ve hakem marifetile ihtilaf 
munulip olmadıkça muhakeme· 
ye müracaat etmemeyi kabul 
etmişlerdir. 

Hakemler arasıoda tesavii a
ri vukuunda ticaret odasının 

reisinin ittihaz ettiği taraf m re
yi tercih olunur. Berveçhi bala 
sadır olacak hakem1 kararıaın 
tebliği tarihinden itibaren bir 
güaa itiraz temyize müracaat 
~dilmeksizin 15 gün zarfında 
ınfaz olunması kabul edilmiştir. 

Madde 30 - Tıcaret kanu· 
nunun sureti tatbikiJıakkındald 
kanunun 13 cü madd sine tev
fikan ticaret vekaleti şirket ü-

zerinde murakaba ve luzum gör
dükçe bissedıuan heyeti umu
miyelerini davet, kanuna ve iş· 

bu esas mukavelename ahkamı
na mugayır hareket vukuu tak
dirinde deshi şirket hakkında 
ikameyi dava hakkını haizdir. 

Madde 31 - Şirketin fesh 
ve tasfiyesi tıcaret kanununun 
451, 452, 4511, 457, 458 inci 
maddeleri hükümlerine göre ya· 
ve 457 maddeye tevfi~an tan· 
zim o'unacak ve kati bilanço· 
sunun mt:saddak bir sureli tica
ret vekaletine gönderilecektir. 

Madde 32 - Şirketçe çalış
tırılan memur ve milstahdem
lerio isim, tabiiyet, miktorı ma
aşları gösterir cetvellerin usu
len pullu ve tasdikli ikişer kop
yasının mali hitamından itibaren 
en geç bir ay zarfında ticaret 
vekaletine gönderilecektir. 

Madde 33 - Şirket sermaye
sinin indirilmesi hakkındaki lrn
rarlar ticaret kanununun 396 
ıocı maddesine göre tekemmül 
ettirilir. 

Madde 34 - Şirket Türk ta· 
biiyetine haiz eşhas istıhdam 
edecektir. Ancak ihtisas işlerin
de ve ticaret vekaletinin mü
sadesile ecnebi istihdam ede· 
cektir. 

Ortakçı ılıcasını işletme li· 
mited şirketi kurucuları. 

imtiyaz sahibi 
.. Mehmet Şener 

Hatice Oztel in, Hüseyin Ak
oğlu, Mehmet Başoğlu, Saib 
Demirkanlı, . Mehmet Beşer, 
Mehmi Ali Öztaş, Ali M rcan, 
Mustafa Uyarğlu. 
Ortakçı ılıcası im ti yazını iş

letme limited şirketinin otuz 
dört maddeden ibaret bu esas 
mukaveleoamesi muvafık görül
müş olmakla ticaret knnununun 
505 inci maddesine tevfikan 
tasd k kılındı. 

Ticaret Vekili N. 
C hit Zamangil 

Remzi Saka 
Dlmga kanununun 26 ıncı 

maddesi delaletiyle 12 inci mad
desine tavfikan istifası J;'izım 

gelen binde iki nisbi resim ve
kalette snklı esas mukavelena
meye (14) ondört liralık pul 

y pıştırılmak suretile tahsil edil
miştir. 

Ticarret vekaleti umum mü
düriyetler mührü resmisi. 

Nazilli asliye mnhkemesi hu
kuk dairesi mürii resmisi. 

(47) 
~ 

Vilayet Daimi Encü-
meninden: 

Hastanenin ihtiyacı ol n 70 
ilfi 90 ton Gölbisar madt:n kö 

mürü 27110/939 ta rihli perşem 

be glinü saat onbeşte ihale e

dilmek üzere 20 gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. Talip 

leıin yüzde 7,5 temiuut okçele

rile sözü geçen günde Vilayet 
Eencümcninde hazır bulunma

ları f zla malümnt almnk isli· 

yenlcrio her gün daimi enciınıen 

kalemine müracaatları ilan olu

nur. 1 l 15 19 24 (43) 

Polis heyannam 

SAYI ı 65!1 

Aydında: 

AYDOGDU 
MAGAZASI 

Her Nevi inşaat Malzemesi 

Bu ders yılı 
• o çn 

Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız talebe yetiştirf.ceğini 

söz verir. P.uisin en son kabul ettiği napoliten metodlar kı- • 
sa bir znmanda biçki, dikiş, şapka, çicek, boya, hasır işleri 
kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarım kur
tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığmı bildirir. Fazla 

- izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede· 
bilirler. · 

ADRES: Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 

S. DiKER 
(2) Pa. - Ça. 

ı······ .. ······ .. ·· .. ········ ........... 4 .. ··············ı ! AYDINDA: : 
• • 

i Ankara Palas i 
! Memleketin en ucuz en temiz en rahat en konförlü otelidı'r ı • • • • 
ı Hukümet caddesinde Aydoğdu mağazası üzerinde ı 

ı .. >•+••••••• .. •+•c++••••••••++ .. •••• .... •••••••• .. ••••••ı 

Aydın Defterdarlığından: 
T akçe•! M. kıymeti 

Lira K. Lira K. Cinsi Mevkii 

90 00 1200 00 Değirmen Köşk nahiyesi geriz başı 
30 00 400 00 Değirmen Köşk nahiye4'i kaçak köyü 
22 50 300 00 Dukkan Aydın veyıi paşa · mahallesi 

2 35 20 00 10 ağaç zeytin Aydın dibekli harım 
O 70 9 00 3 ağaç zeytin Aydın kemer mehalleıı.i 
2 35 28 40 Arsa 146 metre Aydın mesudiye mahallesi 

Yukarıda cins ve vevkilerilc muhammen kıymetleri yazılı gayri 
menkullerin mulkiyetleri 15 / 10 / 939 tarihinden itibaren 16 gün 
müddetle 31110/939 sah günü saat 11 de ihale edilmek üzere a
çık artırmaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçasile 
-~~darlığa müracaatları ilin olunur. 15 19 22 27 (52) -

Bozdoğan sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Esas sayı 939/1 
Dosya sayı 93911 

lıan 
Kiralık depo 

Aydıa hükümet caddesinde 
Aydoğdu mağazasının yanındaki 
büyük depo kirnhktır. 110 met· 
re murabbaı olan bu depo, ma
ğaza, kahve, lokanta olmağa 

müsaittir. Arzu edenler Aydoğ
du mağazasına müracaat etsin· 
ler. 

Yenipazarın .hükumet mahal
lesinden kasap oğullarından ölü 
mehmet oğlu ali ekincinin tere
kesinin yazımı istenilerek tere
kenin yazımı bitmiş olup kanun 
medeninin 561 inci maddesine 
tevfikan ölünün kefalet sebe
biyle alacaklıları dahil olmak 
üzere alacaklı ve borçluların i- 1' 

l.:in tarihinden itibaren bir ay -=-~~-............. --~ ....... - ...... = 
içinde alacak ve borçlarıoı ev- j Aydın Vilayeti Def-
rakı müsbiteleriyle müracaat e-

1 

terdarhg"' ınnan : 
derek beyan ve kaydettirmele· 
ri, keydettirmeyenlerin alacak· 2257 sayılı madeni ufaklık 
larını hasebiyle mirasçıları ne 1 para kanununun 8 inci maddesi 
şahsan ve ne de terekeye iza- mucibince 31/12/938 tarihinden 
fetle takip edemiyecekleri ve itibaren mevkii tedavülden kal-
rehio ve teminat hakkında da 
maliimoıt vermeleri ilan olunur. 

(53) 

.••······ Abone ıeraiti .....•.•• 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 

Altı aylığı 3 liradır. : 
~ aylığı 150 kuruştur. i 

• ldııre yeri: Aydında C. H. ! 
: P. Baaımevi. : 
ı t 't 1 • % : gaze eye nı yazı ar ıçin : 
! ya ı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
• 1 • ; ar için id:ı.re müdürlü~ü11~ ! 
i 'tlÜraC'n"t ~dilmclitHr. i . . ........................................... 

lıutlyaz uhlbl ve Uruumi N~,rlyat 
Mıidürü ı Etem Mendre• 

Baaıldıi' ı yer 
c tf r Rnoınnvt 

mat ha 

1 
dırılan egki bronz 5, iki buçuk 
ve bir kuruşlukların 31112/939 
tarihinden sonra malsandıkları 

ve hazine veznedarlığını ifa e

d~n Merkez ve Ziraat Baokala
rı tarafından kabul edilmiye· 
cektir. 

Halkrn zararına meydan ve 
mahal verilmemek üzere ellerin
de ledaviildeıı kaldırılmış bu 

kabil parc!lar varsa mezkur müd
det içinde devlet borçlarına mu-

kabil Malsandıkları ile Merkez 
ve Ziraat Bankalarına müraca
atlıt yatırmaları ilan olunur. 

(54) 

mızda satılır 


