
Sayın ı 100 Para p ~ZARTESIDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

r-oÇ0NC0 YIL 
No: 635 

PAZAR 
17 

Eylul 1939 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 

Basımev~I 

Sayııı ı 100 Para 

Polonya hava kuvvetleri 
Düşmanın bir çok askeri hedefle

rini muvaff akiyetle bombaladı 

S. Rusya ile Japonya 
Arasında hudut ihtilaflarını haleden 

bir anlaşma imzalandı 
Moskova , 16 - Tas ajansın

dan: 
Son günlerde japonyanın Mos 

kova büyük elçisi Togo ile ha· 
riciye komiseri Mototof arasın
da vukua gelen görüşmeler ne· 
ticesinde Japon Mancu ve Sov· 
yet Mogol taraftarı aşağıdaki 
anlaşmaya varmışlardır. 

Mogol kıtaları 15 eylulde Mos
kova saatiyle saat 13 de işgal 
etmekte bulundukları hatlarda 
kalacaklardtr. 

V arşova hala kendini kahramanca müdafaa ediyor 3 - İki taraf mümessilleri 
derhal 1 ve 2 inci noktaların 

başarılmasına başhyacakt&r. Aokara, 16 - Bugün saat 
13 den saat 17 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet : 

Polonya ajansının telsizle dün 
gece saat 23 de neşrettiği bir 
tebliğde : Alman tayyareleri 
Vilno, Baranviç şehirlerile diğer 
~imali Polonya şehirlerini bom· 
bardıman etmiş ve bir çok ölü
me sebebiyet vermiştir. 

Polonya hava kuvvetleri mü
teaddit ukeri hedefleri müessir 
ıurette bombalamıştır. Viladis
tok ve Raşe istikametindeki 
düşman hareketi Polonya kıta
ları tarafmdan şiddetle muka
bele görmektedir. 

Varşovada müdafaa hareketi 
şayanı memnuoiyet bir surette 
devam etmektedir. 

Bir Londra telgrafı da şu 
haberi vermektedir. 
Varşova tarafından son ve

rilen tebliğde şimali şarki isti
kametinde Alman hücumlarıoın 
akamete uğradığt ve Alman 
kıtalarıoın serbest Birisltovsk 
Viladistoka karşı taarruzları 
mukavemetle karşılandığı bildi
rilmektedir. Merkezce Varşova 
kahramanca müdafaa edilmek
tedir. 

Povç ve İskendya mıotakasm
da şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. 

Bu mıntakada Polonya kıta
ları a'manlara ağır zayiat ver
dirmektedir. Diğer cephelerde 
dtğişiklik yoktur. a.a. 

Ankara, 16 - Dün gece ya
rısından bugüo öğleye kadar 
alınan haberlere göre vaziyet : 

Şark !cephesinde : 
Varşova müdafaa kumandan· 

lığının saat 22,30 da verdiği 

tebliğ: 
Garp bölgesinde dün sakin 

geçmiş, şark bölıesinde çarpış

malar olmuştur. 
Havas ajansının hususi muha

biri de şu haberi vermektedir. 
Polonyalılar Varşovada mües

sir surette mukavemet etmek 
tedir. Varşova ciddi bir tehlike 
altında değildir. Harp Varşova
nıo gündelik hayatında mühim 
değişiklikler yapmamıştır. Tram
vaylar işlemekte, mağazalar a 
çık bulunmaktadır. Alman tay
yareleri halkı teslim olmağa teş
vik eden beyannameler atmak

ve garhindeki düşman kollarına 
hücum etmişler ve dağıtmışlar
dır. Yollar ve meydanlar tahrip 
edilmiştir. Okranyada Lok tay
yare hangarı bombardıman e
edilmiş ve 8 dü,man tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 3 tayyare sağ· 
lam olarak alınmıştır. 

a.a. 

1 - Japon Mançu, Sovyet 
Mogol kıtaları 16 eyliil 939 ta· 
rihinde Moskova saatiyle saat 
2 de her türlü muhasemata ni 
bayet vereceklerdir. 

2 - Japon Mançu, Sovyet 

Romanyaya iltica edecek 
Çocuklar ve yaralılar kabul edilecek 

tadır. Bütün Polonya halkı Al- Askerler silahtan tecrit olunarak kamplara konacak 

4 - İki taraf esir ve ölüleri 
mübadele edeceklerdir. İki ta
r af mümessilleri bu hususta 
derhal anlaşacaklar ve bunun 
tatbikine geçeceklerdir. 

Bundan başka görüşmeler es· 
nasında Togo ve Molotof, en kısa 

bir zamanda iki Sovyet ve iki 
Japon Mançu mümessillerinden 
mürekkep bir komiıyon bugiin
kü anlaşmamazlığı kaldtrmak 

için Mogolistan halk cumhuriye· 

tile Mançu hududunu teıbit et
mesi kararlaştırmışlardır. 

Komisyon teıekkül eder et
mez derhal iıe başlıyacaktır. mani ara mukavemet etmeğe 

1

. ı 
azmetmiştir. Bükreş, 16 - Başvekalet a - keri teşekkül silihlarmdan tec- ==--===========' 

Varşova belediye reisi, Var· şağıdaki tebliği neşretmiştir. rit ve muhasematın sonuna ka- Dün bazı yerlerde 
şovanıo miidafaası için halkı Poionya hududunda hadiseler dar kampa konacaktır. Siyasi 
gönüllü yazılmağa davet etmiş dolayısiylc Romanyaoın bitaraf- zevat kabul edilecek yalnız mu- şiddetli zelzele oldu 
ve beş dakika sonra binlerce barebe müddetince her türlü 

lığını muhafaza ettiğinden hu- j 
kişi müracaat etmiştir. Gönüllü siyasi faaliyetten içtinap ede-
inşa postaları halk için barikat- ı duda gelmesi melhuz olan ço- ceklerdir. ! 
lar hazırlamahtadır. ' cuklar ve yaralılar kabul edi- Hususi eşhasın bilhassa Ga-

Saat 22,30 da Varşovadan lerek iskan edileceHir. Hudu- liçyalıların Romanyaya girmesi 
telsizle verilen haberde: Polon- da gelecek her hangi bir as menolunacaktır. a. a. J 

ya hava kuvvetleri Poznanda 
bulunan Alman hava kararki
hına taarruz ederek kararkab
ta bulunan Alman tayyarelerioi 
tamamen tahrip etmişlerdir. 

1 • i 
Sabık Alman imparatorunun yeğenleri 

J Polonya cephesine gönderildiler j 

Bu sebepten Alman bava 
kuvetlerinin Varşova ya taarruz
ları hafiflemiştir. 

Amisterdam, 16 - Eski Kay- 1 nin en tehlikeli noktalarıoa gön 
1 

serin ikamet ettiği Dorn şeb- derilmişlerdir. 

1 
Alman baş kumandan- , 

rinden bildirildiğine göre sabık 1 Diğer bir yeğeni de mareşal 
Göriogin kumandası altındaki 

hükümdarın yeğenlerinden iki bava kuvvetlerinin erkanı har· 1 

lığının tebliği : j Prusya prensi Polonya cephesi- biyesi emriue verilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz demiryol- ı· 
lannnı ve münferid istasyonları ngiliz harp ve mu-11 
tahrip ettiklerinden Polonya 1 h f •ı • 
lıların rücati güÇ bir şekil al · ,. a aza !emı erı 
mıştır. 

Tayyarelerimiz Vistülün şark Almanyaya giden mühim 

Bir Alman 
tahtelbahiri 

-<>-

Ankara 16 - Bu sabah 11,40, 
1,50 ve 3,50 de olmak üzere 
üç zelzele hissedilmiştir. 

Memleketimizin muhtelif yer
lerinde aldığımız haberlere gö· 
re İstanbulda 1,55, 4,10 İzmirde 
1,30 Kocaelide 1,10 Kütabyada 
1, 16 da şiddetli zelzele olmuş
tur. 

Bundan başka Şile, Akhisar, 
Çanakkale, Bılecik, Balıkesirde 
1,10 ile 1,20 arasında bazı yer
lerde haf ıf ve bazı yerlerde 
şiddetli hissedilmiştir. 

İnegölde çok şiddetli Uşakta 
şiddetli bir sarsıntı olmuştur. 

a.a. 

Genç öğretmenlerimiz 

1 

=;;;;;;;;;;=.......,,=~=~--=;;;.;;;;;.;;;;--...-==-----.=..;;;;;=------ miktarda mal yakaladı 

Garp cephesinde 

Bir Belçika vapurunu 
torpilledi 

Bu sene yurdun muhtelif yer
lerindeki luz ve erkek öğretmen 
okullarınd~ n mezun olan genç 
öğretmenlerimiz Maarif Vekalel 

Fransızlar Perli köyünü işgal ettiler 
Garp cephesinde: 
Fransız umumi karargahının 

dün akşamki tebliği: 

Londra, 16 - logiliz istihba
rat nezaretinin tebliği: 

9 Eylulde hitam bulan bir 
hafta zarfında İngiliz harp ve 
muhafaza gemileri, Almanyaya 
gittiği delaille sabit olan mü

him miktarda mal yakalamıştır. 
Bunlarda 28,500 ton petrol, 
26,350 ton demir madeni, 46000 
ton mangaoiz ve daha bir çok 

Geçen günler zarfında zapt
edilen arazi tahkim edilmiştir. 
Düşmana zayiat verdirilerek 
mukabil taarruz püskürtülmüş · 

tür. Düşman topçosunun ve ha
va kuvvellerinio faaliyeti kayt
edildi. Hava kuvvetlerimiz, al
çaktan uçarak taarruz eden 
düıman tayyarelerioi püskürt· 
müşlerdir. 

' maden cevheri vardtr. 

yü Fransızlar tarafından alın- ' 
mıştır. Sarburkun 15 kilometre 
mesafede yol üzerinde ve şehre 
giden bir köprüyü Almanlar 
berhava etmişlerdir. Köprünün 
de mir parçaları Peı li köyüne 
kadar düşmüştür. Bunun üzeri
ne Fransızlar şiddetle bir baraj 
ateşi açmışlar ve tankların hi
mayesinde ilerleyerek Perli kö
yüne girmişlerdir. Almanlar de
miryolu üzerindeki köprüyü at
mağa vakıt bulamamışlardır. 

Lüksemburgdan bildirildiğine 
göre: Mozel civarında Perli kö-

Perli köyü bala Fransızların 

elindedir. a. a . 

Devriye gemileri ve tayyare
leri geniş mıotakalarda düşman 
denizaltı gemilerini araştırmak
tadır. Müteaddit denizaltı gemi
si tahrip edilmiştir. Bu gemi
lerin mürettebatından sağ ka
lanlar kurtarılmış ve esir alın -

a. n. 

Londra 16 - Bir Alman tah
tel bahiri Aleksi va o uston adlı 
Belçika vapurunu torpilliyerek 
batırmıştır. Yunan Bandıralı 
Atlantikos vapuru müretteba
tından 48 kişiyi kurtararak en 
yakın limana girmiştir. 

·~~ 

Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saracoğlu 
Moskovaya gidiyor 

Ankara, 16 - İcra vekilleri 
heyeti hugün saat 11 de baş
vekalette toplantı yapmıştır. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa
racoğlu, Ankaraya yapılan zi
yaretleri iade için vukubulan 
davet üzerine Moskovaya hare
ket edecektir. Bu vesile ile iki 
devleti alakadar eden mesele-
ler konuşulacaktır. a. a. 

, tince vilayetlere tayinleri icra 
edilmiştir. 

Buolardan İstanbul kız öğret
men okuluodan mezun F:ıtma 
Elmen, lstanbul erkek okulun· 
dan mezun Enver Ruhi, Mustafa 
Kızılgilu, Edirne erkek öğret· 
men okulundan mezun Hayati 

Önal, Bursa kız öğretmen oku· 
lundan mezun Ayşe Sacide 
Erbil, İzcnir ktz öğretmen okuı 
lundan mezun Semiha, Fatma 
Hayriye Haylı, Türkan Önlüter: 
Seniye Önlüter, Refet Şah:n 
Zübide Tanil vilayetimize tayiı 
edilmiştir. 

Genç öğretmenlerimizi tebril 
eder, Maarif ordusundct aldıklar 

bu şerefli vazifede muvaffaJ 
olmalarını temenni ederiz. 
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SAYI : 63S 

rrn -~.-

1 RADYO -ı 1 

PAZAR 17 /9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 
12.35 Türk müziği 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberler. 

13.15 Müzik 
14 15 14.30 Müzik. 
18 30 Program ve memleket 

saat ayarı. 

18.35 Müzik. 
19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk müziği. 
20.10 Müzik. 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20 45 Türk müziği 
21.30 Müzik. 
22.20 Müzik 
22 45-23 Son ajans haberleri 

ve yarınlu program 
PZARTESİ 18/9/939 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12.35 Türk müziği (Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
13. 15· 14 Müzik 
19.00 Rrogram ve memleket 

saat ayarı. 
19.05 Müzik. 
19.30 Müzik (fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik 
22.00 Müzik 
23.00 Son ajans haberleri, zi 

raat, esham, tahvitit 
23 20 Müzik 
52.55-24 Yarınki program 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden: 

Maarif vekilliğinin emirleri i
cabı 25/9/939 gününde tedrisata 
başlanacaktır. Okul talebesinin 
bu tarihte okulda bulunmaları. 

7, 9, 11, 13, 15, 17 (221) 

c 

.............................. 
f Doktor Operator f ! 
fNureddin Adısoni : 
ı Memleket hastanesi kadın ı ı 
ı hastalıkları mutabassısı ı 1 
: Hastalarını her gün sabah ı · 
ı ve öğleden sonra Park karşı- ı 
ı sındaki muayenehanesinde ı j 
ı kabul ve tedavi eder. (227) ı .............................. 

Aydın in hisarlar baş 
müdürlüğünden 

Avdmdan Çineye ve Çineden 
Aydına nakledilecek inhisar 

emteasının nakliyatı 20 gün 
müddetle münakasaya konul · 
muştur. 

Taliplerin 29 eyli'ıl 939 cuma 
günü saat onda Aydın inhisar

lar idaresine . müracatları ve 
~o 7,5 muvakkat teminat ücreti 

olan otuz lirayı ihale saatinden 
evvel vezneye yatırmaları ilan 
olunur. 

15 18 21 24 (236) 

Aydın vak•flar idaresin
den: 

Kemer mahalle:ıinde fabrika 
caddesinde bacı kahveci vehbi 
karısı gülsüm solu ve arkası yol 
önü kısmen yol ve kısmen de 
karabağlı bacı mehmet karısı 

fatoıa hane ve avlusu duvarile 
mahdut bir oda bir hayatı ve 
avluyu müştemil kemer camii 
vakfından bir bap hanenin mül
kiyeti peşin para ile satılacak
tır. İhalesi 19/9/939 salı günü 
saat 10da Aydın vakıflar idare· 
sinde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 175 liradır . Taliplerle faz 
la malumat almak istiyenlerin 
yüzde yedi buçuk muvakkat te
miuatlarile birlikte vakıflar ida-
resine müracaatları. 205 

29. 5, 12, 17 

Ayaın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Arapkuyusu köyünün akçaka 
vak mevkiiode tarafları doğusu 
İbrahim Gün ve Mehmet Yıldız 
batısı ekrem çiftçi kuzeyi Mus 
tafa veresesi güneyi Salih ve
resesi ile çevrili 1 hektar 3785 
M2 miktarındaki tarla tabak 
Ali oğl Hasaoıo 30 senedeoberi 
nizasız ve fasılasız olarak ta 
sarruf ve temellükünde iken 
kendisinin seferberlik senelerin
de 331 yılında ölmesile mirası
nın yalmz bir oğlu Nuriye kal· 
dığı ve başkaca veresesi bulun
madığı ve o tarihtenbari mez
kur tarlanın kavgasız ve fasılasız 
olarak Nurinin tahtı tasarrufun
da bulunduğu köyünden getir
diği ilmühaber münderecatından 
anlaşılmıştır. 

Senetsiz tasarrufata kıyasen 
gazete ile ilan tarihinden itiba· 
ren 15 gün sonra mahalline 
ciheti tasarrufunun tahkik ve 
tetkiki içinmemur gönderilecek
tir bu tarlada bir hakkı mülki
kiyet iddiasında olanlar varsa 
o gün yerinde bulunacak olan 
memura veyahut 1384 fış sayı-

siyle mubafızlığa müracaat et· 
mesi bildirilir. (1) 

Bölge sanat okulu di
rektörlü ğündcn 

Okulumuza paralı yatılı ve 
nehari talebe kayıt ve kabulüne 
30/9/939 gününe kadar devam 
edi!ecektir. Aşağıdaki şer~iti 
haiz olanların belgeleri ve altı 
adet 4,5/6 ebadındaki iyi çe
kilmiş fotoğraflariyle birlikte 
tatil günleri dışında her gün 
saat 9 dan 17 ye kadar okula 
başvurmaları. 

1 - Türk olmak. 
2 - 13 yaşından aşağı , 17 

yaşından büyük olmamak. 
3 - Beş sınıflı ilk okuldan 

mezun bulunmak. 
4 - Sıhhati sanat tahsiline 

elverişli bulunmak. 
5 - Orta veya lise vtya bu 

derecedeki okulların her hangi 
sınıfında iki yıl üst üste sınıfta 
kalmamış olmak. 

Belgeler: 

A - Nüfus kağıdı 

B - Aşı kağıdı. 
C - İlkokul diploması ( ve 

ya tasdikname) 

D - 6 adet fotoğraf 
Not: Nehari talebenin yoksul 

ve çalışkan olanlarına okulda 
öğle yemegi verilir. 
7, 9, 11, 13, 15, 17 (222) ! 

Aydın Bölge Sanat okulu satın alma komisyo
nu Başkanlığından: 
Aşağıda yazılı yirmi iki kalem erzak ve mahrukatın 2/10/1939 

pazartesi günü saat 12 de açik ekıiltme ile ve ayrı ayrı satın ııt· 

lınacaktır. Eksiltmeye jştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı 

bulunduklarına dair belge ile muvakkat teminatlarını mal sandığı

na yatırmış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Ek

siltmeye çıkarılan erzak ve mahrukata ait fartnameler her gün 
o~ ulda görülebilir. 

Cinsi Miktarı 
Ekmek 45000 Kg. 
Kuru fasulya 2500 

" Tuz 500 " Sadeyağ 2500 
" 

Zeytinyağ 1000 " Toz şeker 3500 " Un 1000 " Patates 2000 " 
Sabun 1500 il 

Koyun eti 2000 
" Dana eti 7000 il 

Pirinç 2000 il 

Makarna 1000 il 

Peynir 1000 il 

Yoğurt 1000 " Nohut 600 
" Bulgur 300 il 

Yumurta 20000adet 
Arpa 1800 Kg. 
Kepek 1800 " 
Meşe kömürü 5000 il 

Odun 150000 " 

Muhammen 
fiatı 

Lira Kr. 
10.5 
15 
s 

1 00 
38 
28 
12.5 
9 

30 
40 
25 
28 
25 
45 
25 

8 
11 

2 
5 
5 
5 
1.5 

(3) 

Tutarı 

Lira Kr. 
4725 
375 

25 
2500 

380 
980 
125 
180 
450 
800 

1750 
560 
250 
450 
250 
48 
33 

400 
90 
90 

250 
2250 

Teminatı 
Lira Kr. 
354 37 
28 12 
1 87 

187 50 
28 50 
73 50 
9 37 

13 50 
33 75 
60 

131 25 
42 
18 75 
33 75 
18 75 
3 60 
2 47 

30 
6 75 
6 75 

18 75 
168 75 

16961 
17 

1272 05 
21 26 1 

Aydın ortaokul direktörlüğünden 
Cinsi 

Ekmek 
Sadeyağ 

Dana eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Patates 
Soğan 

Toz şeker 
Sabun 
Salça 
Odun 
Yumurta 
Un 
Makarna 
Nohut 

Kilosu 
Asgari 
12000 

800 
3000 

800 
800 
500 

1000 
400 
800 
200 
200 

50000 
9000 

400 
250 
150 

Azami 
14000 

1000 
3500 
1000 
1000 
600 

1200 
500 

1000 
250 
250 

60000 
10000 

500 
300 
200 

1 - Aydın orta okul pansi
yonunun Mayıs 1940 sonuna 
kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cinslerile asgari ve azami mik
tarları yazılı erzak 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 28/9/ 1939 Per
şenbe günü saat 15 de orta okul 
binasında toplanacak satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu erzakıo şartnameleri 
ve nümu~eleri tatil günlerinden 
maada ber gün mesai saatleri 

Muhammen fi atı % 7,5 temic atı 
Kuruş Sa. Lira Ku. 

10 50 110 25 
100 00 75 00 

25 00 43 75 
40 00 30 00 
28 00 21 00 
13 00 5 85 
9 00 8 10 
6 00 2 25 

28 00 21 00 
- 30 00 5 62 

30 00 5 62 
1 50 67 50 
2 00 15 00 

13 00 4 87 
25 00 5 62 
10 00 1 50 

içinde okulda görülebilir. 
4 - f steklilerin tecim oda

sına kayıtlı bulunduklarını bil
diren vesika göstermeleri lazım
dır. 

5 - Her cins erzakın hiza· 
sında yazılı muvakkat teminat 
miktarını nakten vermek isti
yenler Malsandığına teslim ede
rek mRkbuzlariyle veya banka 
teminat mektuplariyle mezkur 
gün ve saatte okula gelmeleri 
ilan olunur. 

13 17 22 27 (232) 

ı 

ilin 
Aydın Sulh Hukuk 

mahkemesinden : 
Esas : 577 Karar : 647 

Hüküm Hülisı 
Aydının Orta mahallesinden 

peynirci Mehmet karısı Emir sul
tan ve oğlu Tevfik tarafından 
Aydının Orta maballesinden sarı 
baş oğu\larından Mehmet oğlu 
İbrahim aleyhine açtığı alacak 
davasının muhakemesinde neti· 
ceten müddeabih 217 lira 25 
kuruşun 20 lira 87 kuruş ma• 
sarifi muhakeme ile birlikte tah· 
siline 2517 /939 tarihinde karar 
verildiği ve müddealeyhin ika
metkahı meçhul kaldığı cihetle 
işbu ilanen yapılan büküm hü· 
lisasının ilin tarihinden itibaren 
8 gün içinde temyiz etmediği 
surette hükmün kesbi katiyct 
edeceği ilin olunur. (4) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Umurlu köyünün köy içi mev· 
kiinde tarafları şarkan Hızır 
oğlu İbrahim hanesi ve Mehmet 
Ekici garben bacak oğlu Mus· 
tafa ve gereli kızı Küpra şima
len yol cenuben kalecan oğlu 

Mehmet ile çevrili bir bap ha
ne Umurlu köyünden bacak 
oğlu mebmedin ubdei tasarruf 
ve temellükünde iken buodan 
30 sene öoce ölmesile veraseti 
munbasıran oğlu lbrahime ve 
İbrabimin de 332 yılında vefatile 
mir ası karısı Fadime ve kıu 
Emire kaldığı ve F adim enin de 
337 yılında ölmesile verasetinin 
kızı Emireye muahasır olduğu 
köyünden getirdiği tasdikli ilmü· 
haber münderecatından anlaşıl
mıştır. 

Senetsiz tasarrufat ahkamına 
tevfikan gazete ile ilan tarihin-

den itibaren 11 gün sonra ciheti 
tasarrufunun tetkik ve tahkiki· 

ne memur gönderilecektir. Bu 
yerle bir hakkı mülkiyet iddia-

sında buluoanlar varsa o iÜn 
yerinde bulunacak memura ve
yahut 1382 fiş sayısiyle tapu 
idaresine müracaatları ilan olu-
nur. (5) 

Aydın inhisarlar Baş
müdürlğünden : 

İdaremiz bu sene de 18/9/939 

tarihinden itibaren incir muba-

, yaa edecektir. 

' Altm merkezleri yani depola-

rımız aşağıda yazılıdır. Depoya 

teslim fiyatlarımızda hizalarında 

gösterilmiştir. Her müstahsil ma

lını istediği depoya teslim ede

bilir. Müstahsilin malumu olmak 
üzere ilan olunur. 

Sarayköy 
Nazilli 
Sultanhisar 
Köşk 

Aydın 

İncirliova 
Germencik 
Ortaklar 
Bozdoğan 

Beher kilosu 
K. Santim 
3 35 
3 60 
3 65 
3 70 
3 75 

.. 3 80 
3 85 
3 90 
3 25 
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