
• 

loçONcO YIL 
No: 639 

CUMA 
22 

Eyltıl 1939 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Baıımevi 

S.1111 ı 100 Para p AZARTESIDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi S.1111 ı 100 Para 

Hariciye Vekilimiz Parti 
B. Şükrü Saraçoğlu Dün Moskovaya Vilayet idare heyeti 
gitmek Üzere Ankaradan hareket etti toplandı 

Ankara, 21 - H.riciye Ve

kili Şükrü Saraçoğlu Moskovaya 
gitmek üzere bu akşam Anka
radan ayrılmıştır. 

B. Şükrü Saraçoğlu yarın ls
tanbuldan vapurla Odesaya ha

reket edecektir. Hariciye . Veki
limiz istaıyonda Başvekil, vekil-

ler, Hariciye Vekaleti umumi 
katibi Numan Menemencioğlu, 
hariciye vekaleti erkanı, bir çok 
mebuslar, ecnebi devlet mümes
silleri ve bir çok zevat tarafın· 
dan uğurlanmıştır. İstasyonda 
bulunan kalabalık bir halk kit-
le si Hariciye Vekilimizi alkış
lamıştır. 

Varşovayı alamadılar 

Parti Vilaytt İdare heyeti 
dtın başkan vekili avukat Ne
şet Akkor'un başkanlığında mu
tat toplantısını yapmıştır. 

~ 

Parti müfettişi 
Doktor Ali Riza Le

vend geldi 

Polonya kadınları mütemadiyen siper-, 
lere yiyecek taşıyorlar 

Bölge Parti müfettişimiz Mar
din mebusu doktor Ali Riza Le
vend dün İzmir postasile Deniz
liden şehrimize gelmiştir. 

Ankarada 
Şilt maçlarına devam 

ediliyor Mütemadi hücumlar neticesinde Almanlar insanca 
ve malzemece mühim zayiat veriyorlar Ankara, 21 - İkmal edilemi

yen şilt maçları yarınki cuma 
Ankara 21 - Bugün aaat 

13 den 17 ye ye kadar Alınan 
haberlere göre vaziyet. 

Şark cephesinde: 
Alman resmi tebliği: 
Vistül önündeki muharebenin 

neticesi henüz kati olarak tes
bit edilmemiştir. 

Bir Varşova telgrafı da, Var
şovanın cenubunda Gorbav ve 
Darlaf ve Her yarım adasında 
Polonyalıların müdafaaya devam 
ettiğini bilairiyor. a. a. 

Varşova, 21 - Şehrin maruz 
kaldığı büyük taarruz netice
sinde bilhassa kadın ve çocuk· 
lar arasında bir çok ölü ve ya
ralı olduğı• bildirilmektedir Pra
ganın dış mahallelerinde muha
rebe devam etmektedir. 

Almanlar insanca zayiat ve 
bir çok malzeme kaybetmişler

dir. Kadınlar büyük bir cesaret 
göstererek ilk hatlara kadar 
askerlere yemek götürmüşlerdir. 

Radyo sipikeri, Alman hücum
ları ne kadar şiddetli olursa 
olsun varşovanın mukavemet 
edeceğini söylemiştir. 

Miralay Letioiski radyo ile, 
vaziyette bir değ şiklik olmadı
ğını ve bütün Alman taarruz
larının geri püskürtüldüğünü 
söylemiş ve demiştir ki : Manevi 
kuvvet ve azim tanklardan ve 
alevlerden daha kuvvetlidir. 

Ankara, 21 - Dün gece ya
rısından bugün saat 12 ye ka
dar alınan haberlere göre va
ziyet : 

Şark cephesinde : 
Varşova müdafaa kumandan

lığının saat 22,55 de radyo ile 
verdiği tebliğ : 

Varşovanın hemen cıvarında 
yaptığımız riposlo muharebesin
den sonra mevzilerimizi takviye 
ettik. Süvari kıtalarımız Alman 
motorlu kıtalarının esir edilme
sini kolaylaştırmı,tır. Dün düş
man tayyareleri şehri üç defa 
bombardıman etmiştir. 

Bombardıman neticesinde kra-

liyet şatosu, milli müze, be
den terbiyesi akademisi ile bir 
çok ev harap olmuştur. 

Çernoviskiden bildirildiğine 
göre Sovyet kıtaatı pazartesi 
günü Laneşikiyi işgal etmişler-

dir. Şehirde gece geç vakte ka
dar sokak muharebesi olmuştur. 

Bükreş, 21 - Londradaki 
Polonya sefiri Varşova belediye 
reisine bir mesaj göndermiş ve 
cevap almıştır. 

Belediye reisi cevabında de· 
miştir ki: 

Teşvik ve teşci yolundaki söz 
lerinizden dolayı bütün kalbim-
le teşekkür ederim. Harpden 
evel muharebenin bizim için mOd 
hiş olacağını ve Almanyanın bil 
tün kuvvetiyle O zerimize yük · 
leoeceğini biliyorduk ve aynı 
zamanda medeni dünyanın bizim 
imdadımıza koşacağını da bili
yorduk. Çemberlaynin nutkunu 
takip ettik. 

Kuvvetlerimize güvenerek ve 
müttefiklerimizin bize yardım e
deceklerine inanarak bu harp
den muzaffer çıkacağımıza ima-
nımız vardır. a. a. 

1 günü ( bugün ) saat 16 d~ 19 
Mayıs stadında Demirspor ta· 
kımile Ankara gücü takımı ara· 
sında yapılacaktır. 

Bu maçın temdit edilmiş ol
masına rağmen her iki takım 
4 - 4 berabere kalmışlardı. Ga
lip gelecek takım şilt maçının 

1 finalini Gençler biı liğiyle 19 , 
Mayıs stadında pazar günü ya-
pacaktır. a. a. 

Roman yanın 
iltica eden Leh mülte
cileri hakkında kararı 
Bükres 21 - Romanya ajan 

sı neşrettiği resmi bir tebliğde: 
Polonya mültecilerinin, hükii· 

met azası ve her sınıfa mensup 
erat ve subaylar müstesna ol
mak üzere yabencı memleketlare 
seyahat etmek için muteber ve
sikaları hamil bulunduk:arı tak
dirde tren ve otomobille Ro
manya dan ayrılmağa mezun ol
dukları bildirilmektedir. a. a . 

Kızıl ordu garba doğru 
ıileri hareketine devamda 
JLemberg,KoveJ, Grodno şehirleri Sov

yet kıtaatı tarafından işgal edildi 
Kızılordu 'genel kurmayının 

tebliği : 
17 eylülden 20 eylüle kadar 

3 Polonya fır kasile iki siivarı 
alayı ve bir çok guruplar silah
tan tecrit edilmiıtir. Sovyet kı
taatı beyaz Rusyanın garbında 
Grodno ve batı Okranyasında 
Kovel ve Lemberg şehirlerini 
işgal etmiştir. 

Lapzigde çıkan son haberler 
gazetesi, ilk yaralı treninin bu 
şehre muvasalat ettiğini ve 
trende Loç önünde yaralanmıı 
550 asker bulunduğunu ve tay-

yare yüzbaşısı baron Ritbofenin 
bir hava muharebesinde öldü
ğünü bildirmektedir. 

Kavnaktan salahiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre 
Litvanya hududunda bir deği· 
şiklik yoktur. 

Sovyet filosunun Estonya li
manhrını abluka ettiği hakkın
da verilen haberi :;ıstonya ajan
sı resmen tekzip etmektedir. 

Estonya donanması kaçan 
Leh tahtelbahirinni şiddetle a
ra ruak tadır. 

Romanya Başvekili bir 
suikasde kurban gitti 
Demir muhafızlara mensup olan 

suikasdciler yakalandı 
Başvekalete General Erkesano tayin edildi -----

Ankara 21 - Ajansın Bükreş 
hususi muhabiri telefonla bil
diriyor. 

Başvekil Kalinesko, otomobil
le giderken diğer cihetten ge· 
len otomobildeki ş•hıslar tara
fından rovelverle ateş edilerek 
öldıirulmüştür. a.a. 

Bükreş, 21 - Romanya ajan
sı bildiriyor: 

Başvekil Kalenesko, 21 eylul 
939 saat 14 de Elenin civarınde 
alçakça katledilmiştir. 

Eski demir mubahz teşkilatı· 
na mensup katiller yakalanmış· 
tır. 

Yeni başvekil akşam üzeri 
yemin edecek ve yeni kabine 
toplanacaktır. 

Biikreşte tam bir sükun ve 
asayiş vardır. 

Bühreş 21 - Suikast tam , 
Dopoçsa köprüsünün başıoda 
olmuştur. 

Suikastın en ince teferrüatı
na kadar düşünülmüştür. Üç 
otomobil bir köylü arabası ve 
kaldırım tamir eden bir amele 
de suikaste iştirak etmiştir. 
Köylü arabası şoförün yoluna 
devam etmesine mani olmak 

için boylu boyuna yolu kesmiş 
ve otomobildeki gençler aşağıya 
inerek derhal ateşe başlamışlar· 
dır. Başvekilin yanındaki emni
yet memuru da ölmüştür. Şoför 
ağır yaralanmıştır. Başvkil Ka
lineskoya 11 kurşun isabet et
miş delik deşik olmuştur 3 kur• 
şun da emniyet memuruna isa
bet etmiştir. Polisler yetiştiği 

zaman katillerden yalnız birini 
yakalamıştır. 

Katiller buradan radyo mer
kezine giderek kapıcıyı yarala
mışlar ve Stodyaya çıkarak baş 
vekilin demir muhafızlar tara· 
fıodan öldürüldüğünü yaymış

lardır. Bilkreş radyoları yirmi 
dakika tatil edilmiştir. 

Nazırlar derhal kralın riya
setinde toplanmıştır. 

Hıtlkı korku 1 mayı sükun ve 
asayişi ihlal etmf ği gaye ediııen 
demır mubafjzlar bu emelleı inde 
muvaffak olamamışlardır. 

Bukreşte tam bir sııkuo hü-
küm sürmektedir. a. a. 

Bükreş, 21 - Yeni Romen 
kabinesini patrik Miron kabine· 
sinde harbiye nazırı olan gene
ral Erkesano teşkil etmiştir. 

Çekoslovakyada 
Almanlar aleyhine bir ihtilal çıktı 

Garbi Slovakyadaki askeri garnizonlar da ihtilale 
iştirak ettiler 

Bükreş 21 - Slovakyadan 
emin bir menbadan alınan ha
bere göre: 

17 Eylfılde Bohemya ve Mo
·ravyada ihtilal hareketi görül-

müştür. Bir kaç gün evvel 
Pragea amele tezahürleri bu 
harekete ta~ addüm etmişti. 

Halk ile Almanlar ve Estikler 
arasıoda çarpışmalar olmuş ve iki 
taraftan silah kullanılmıştır. Ölü 
ve yaralı miktarı mühimdir. 

17 ve 18 eylulde Moravyan1D 
Krebrin, Tabar ve Dornovada 
isyan çıkmıştır. Almanların bir 

Garp cephesinde mevzii 
muharebeler oluyor 

Garp cephesinde: 
Bu sabahki Fransız resmi 

teblıği: 

Temas halinde bulunan kıta
at mevzii faaliyette bulunmuş
lardır. İki taraf topçusu arasın
da ateş taati edilmişti. 

a. a. 

kısmı Çeklerle beraber hareket 
etmiştir. 

Garbi Slovakyadaki a.:;keri 
garnizonlarda isyana iştirak 
etmiştir. 

10 bin kadar askar silahtan 
tecrid adilmiş tir. 

Alman makamları, muntazam 
bir hareket karşısında bulunduk
larını anlar anlamaz binlerce ki· 
ıi tevkif edilmiş ve yüzlerce 
kişi kurşuna dizilmiştir. 

Fakat bu tedhiş hareketi ar
zu edilen neticeyi vermemiştir. 

İsyan esnasında büyük maddi 
hasar kaydedilmiştir. 

Demiryolu köprüleri berhava 
edilmiş, itfaiye kışldları tahrip, 
demiryolu malzeme. erile bir çok 
malzeme harap olmuştur. 

Faprika ve atölyelere bomba
lar atılmış makineler tahrip e-
dilmiştir. a.a. 

Loodra, 21 - Çekoslovakya· 
da isyan çıktığı Londrada geç 

l 
haber alındığından ancak sabah 
gazeteleri nushalarında bahset-
mektedirler. n. a. 



Köycülük.. konuşmaları : 

Köylü ve halk için 
Basit hukuk bilgilerinden : Düğün. 

israfları yasak eden kanun lerde 
Kanun sayısı : 55 
Günü : 2511111336 
Kanunun ilk maddesi yasak

lığı şu şekilde beliı tmektedir : 
Madde 1 - (Düğünlerde alel

itl ak cihaz teşhiri, cihazın açık
dan nakli, erkek tarafından iki 
kattan (ziyade) fazla elbise ih
dası, düğün günlerine münhasır 
olmak üzere bir günden ziyade 
çalğı çaldırılması, -ve ziyafet 
verilmesi ve nişan, çevre mera· 
simi ile agırlık ve hedaya itası 
ve köçek oynatılması gibi isra
fat memnudur. ) 

Şu h ılde kanuna göre : 
1 - Düğünlerde çeyiz (cihaz) 

yayımı, gelenlere gösterilmek 
üzere ortaya çıkarılmak suretiy· 
le gösterilmesi, 

2 - Çeyzi açıktan taşımak 

ve taşıtmak ( herkesin göreceği 
şekilde), 

3 - Erkek tarafından iki 
kattan fazla elbisenin geline ve· 

Bozdoğandan 
haberler 

Belediyede : 

( Hususi) - Kasabanın yıkıl
mağa yüz tutmuş eski yapılar 
ve tahta barakalar, belediyece 
yıktarılmaktadır. Kasabanın en 
gör ıılecek yerlerinde olan bu 
yapıların yıkılmasına sevinil· 
mekle beraber, bir yıkıklık gö
rünüşü görmek te i11 sana acı 

vermektedir. Belediyeden, bu 
manzaranın görülmemesi için 
tedbir alması arzu edilmektedir. 
Bundan başka, yıkılan yerlerin 
tamamile yıkılmadığı yapıların 

duvarlarının bırakıldığı görüldü
ğilnden bunların da zemine ka
dar yıktırılması şehrin güze iliği 
bakımından elzemdir. 

- imar planının olmaması, ye
ni inşaata meydan vermemek· 
tedir. Ancak belediyeye müra-

caat halinde yeni bioa yapılma· 
sına yapı ve yollar kanununa 
göre müsaade edileleği haber 
alınmıştır. 

- Beldenin hidrolik elektrik 
tesisatı için, Nafıa Vekaletine 
gönderilen p roje tashih olunmak 
üzere iade edilmiş tasbibat yapıl
mak üzere istanbulda olan mü
hendise gönderilmişse de henüz 
cevap alınamadığından buna 
intizar olunmaktadır. 

Adliyede: 

Mahkeme başkatibi Halim 
Takaıya Adliye Vekaletince gö
rülen lüzum üzerine işden el 

çektirilmiş ve yeı ine Kars ha
pisane müdürünün tayin edıldiği 

ve yakında vazife~ine başlıya
cağı haber alınmıştır. 

-~~-

İki polo~ya tayyaresi Bul
garistana iltica etti 

Sofya, 21 - iki Polonya tay
yaresi Bulgaristanan timalinde 
karaya inmiş ve içindekiler tev
kif ve tayyareler mu!ladere e-
dilmittir. a .a . 

rilmesi, 
4 - Düğün gilnlerine mah· 

sus alınan izinle bir gilnden zi 
yade çalgı çaldırılması, 

5 - Bir günden ziyade çağ 
rılılara ziyafet verilmesi, 

6 - B r günden ziyade niıan 
ve çevre merasimi yap~lması, 

7 - Agırlık ve hediye veril· 
mesi yasaklandmlmıştır. 

Bunu dinlemiyerek yapanlar 
ve yapılan talimatnamelere ay· 
kırı hareket edenlere : 

Sulh hakimliğince : 50 liradan 
baıhyarak 100 liraya kadar pa
ra cezası. 

Veya : 1 aydan 6 aya kadar 
hapis cezası verilir. 

Bundan başka: 
Ayni kanunun 5 maddesinde : 
Sünnet düğünleri için masraf 

yeparak düğün yapanla11 bu iş 
den menetmektedir. 

Bu ve yukarıki işleri yapan· 
ların eşyaları musadere edilir. 

Fransız başvekili 
B. Daladiyenin reisliğinde 
bir harp şurası toplandı 

Garp cephesinde : 
Yeni bir haber alanamamıttır. 
Paris, 21 - Fransız başve· 

kili B. DaJadiy~ dün öğleden 
sonra lngiliz harbiye nazırı Hor 
benişa ile uzun bir mülakat yap 
mıştır. Görüımeden sonra bir 
kongre akdedilmiıtir. Bu kon
greye başkumandan general 
Gamlenden başka kara ordula
rı, ha va ve deniz kuvvetleri g .. -
nelkurmay başkanları ile hari
ciye müsteşarı ve riyaıeti cum
hur buıusi kalem mildilril iıti-
rik etmişlerdir. •· a. 

İktisadi harp 
Denizlerde : 
Londra 21 - lngiliz iıtibba

ratıoın tebliği : 

9 eylfilden 16 eyi file kadar 
bir hafta zarfında lngiliz kaçak 
servisleri, Almanyaya gittiği 
sabit olan 110 bin ton eşya 
yakalamışlardır. Bu eşyanın 
bütün kıymeti 500 bin İngiliz 
lirası tahmin ebilmektedir. 

Muhasemabn başlangıcındao
be i yakalanan manganez mik
tarı 30 bin tondur. Ba miktar 
Almanyanın yıllık idhalitıoın 

yüzde yedisidir. manganez, bu-
5usi çeliklerin imalinde bilyilk 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Ayni hafta zarfında 20 bin 
ton petrol mahsulleri, 15,500 
ton alimünyom, 15,500 ton de· 
mir madeni, 15,500 ton fosfat 
yakalanmıştır. 

Yine İngiliz istihbarat neza
retinin bildirdiğine göre: isminin 
bildirilme·i muvafık görülmeyen 
bir lngiliz gemisi bir Alman 
tabtelbabirinin taarruzuna uğ
ramışu da kurtulmağa muvaf-
fak olmuştur. a.a. 

imtiyaz ıahlbl ve Umumi Netrlyaı 

Mildilrü ı Etem Meadreı 
8a;ıldıiı yer 
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A.YDIN 

1 RADYO-; 
CUMA 22/9/939 

ANKARA RADYOSV 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 51,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Türk müziği. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karışık prog· 

ram Pl.) 
19.00 Program ve memleket 

saat ayarı 
19 05 Müzik (Dans müziği PJ) 
19.30 Türk müziğı ( Fasıl he

yeti) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
20.50 Türk müziği. 
Okuyan: Necmi Rıza Ahııkan 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re-

fik Fersan, Eıref Kadri. 
1 - Nihavendi kebir peşrevi. 
2 - İsmail Hakkı - Nihavend 

Yürük semai ( Feryad ile ya· 
deylerkeo ). 

3 ...:.. Arif bey - Nihavend 
şarkı (Ben buyi vefa bekler iken) 

4 - Nuri Hafil Poyraz - Ni
havend şarkı (bir goncai terdir) . 

5 - Tanbur taksimi • Refik 
Fersan. 

6 - Tanburı Cemil - Kürdi
libicazkir şarkı ( Defi nalet 
edelim). 

1 - Raif bey - Kürdilihicaz· 
kir saz ı~maiıi. 

Türk mOziği devam 
Okuyan : Semahat Ô zdenses 
Çalanlar : Zühdü Bardakoğlu, 

Eşref Kadri, Kemal Niyazi Sey
hun. 

1 - Refik F erıan - Hicaz 
şarkı ( cihanda biricik sevdiğim 
seosi), 2 - Refik F ersan - Hi· 
caz farkı (ey benim iOnca gü
lüm), 3 - Şemsettin Ziya - Hi 
caz şarkı (Kim görse seni), 4-
Udi Mehmet • Şehnaz ıarkı 
(ıupbu bulsam sinei safında). 

21.30 Konuşma Arıcılık ve 
balcılık 

21.45 Müzik (senfonik müıik) 

22.00 Muzik (radyo orkestra
sı) şef Dr. E. Praetoius 

23.00 Son ajans haberleri, zi 
raat, esham, tahvilat, kambiyo· 

· nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (cazbant Pı) 
23.55-24 Yarınki program 

+.c4 •• ,..~......_. ............... ,, ..... .... 

l YURD YAVRULARINA: l 
~ Kı, yaklaşıyor. Yoksul kar· f 

deılerinizi kışın ıouktan, has
ta olmaktan kurtarmak için 

eski ELBiSE, AYAKKABI, 
çamaşırlarınızı Çocuk Esirge-

me Kurumuna vermenizi Ku- ! 
rum sayğıyle diler. f 

.,... ........ .,......,.. ... ~"""" .... ...-..-. .. 

:........ Abone ıeraiti ········: 
f Yılhtı her yer için 6 lira. ! 
: Altı aylatı 3 liradır. i 
I idare yeri: Aydında C. H. i 
; P. Basımevi. ! 
ı : 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin- ! 
l lar i çin idare müdürlütüne i 
i -nüraeaat edilmelidir. . . .... ............................................. 

IAYI ı a j 

l .............. ö~k~~;·ö;:;;;;,: ...... - .... ı 
1 ~~k~~s~e~k!!1 ba!k~~!~!1 1 
ı Hastalarını her gün sabah ve öğleden ıonra Park kartı· ı 
ı ıındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
ı ...................................................... ..ı 

Aydın ortaokul direktörlüğünden 

Cinsi 
Ekmek 
Sadeyağ 

Dana eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Patateı 

Soğan 

Toz şeker 
Sabun 
Salça 
Odun 
Yumurta 
Un 
Makarna 
Nohut 

Kiloıu 

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 glln müd
detle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

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

3 - Bo erzakın şartnameleri 
ve nümuneleri tatil &'ünlerinden 
maada her gün mesai saatleri 

·oavet 
Kulübümüz idare heyeti dev

re müddetıni doldurduiundan 

5 tetrinievel 1939 pHşembe ak· 

ıamı saat 20 de yeni idare he

yeti seçimi yapılacaktır. Kolnbe 

kayıtlı bilumum arkadaşların ta

yin olunan gün ve saatte saba 

lokaline teırifleri ilin olunur. 
Aydın spor kulübü 

22 25 29 2 5 (14) 

ilin 
Aydın tapu sicil mu· 

hafızlığından 
Köşk nahiyesinin köşk demir 

yolu kenarı mevkiinde tarafları 

şırkan çolak ali ve kuıçu bab· 
çesi, garben osman oğlu meh· 

met, şimalen demiryolu, cenu

ben basan yagcı bahçesile çev· 

rili 1 hektar 1947 M2 incir bah 
çesi nikoladau metruk olarak 

hazineye intikal ettiği ve iskln 
müdürlüğünün 11/9/939 tarih ve 

571 sayılı yazılariyle 716 sayile 
ve borçlanma kanununa tevfi 
kan süleyman oğlu ahmet ve 

efradı ailesine tahsis edildiği 
bildirildiğinden senetsiz taıarru· 
fata kıyasen gazete ile ilin ta· 

rihinden itibaren 15 gün sonra 
mahalline ciheti taıarrufunun 
tahkiki için memur gönderile· 
cektir. Bu yerde bir hakkı mül· 
kiyet iddiasında olanlar varsa 
o gün yerinde bulunacak me
mura veyahut 1385 fit sayısile 
mubafızlığa müracaatları bildi-
rilir. (13) 

Muhammen fiatı 110 7,5 temiaatı 
Kuruı Sa. Lira Ku. 
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içinde okulda g6r6lebilir. 
4 - lıteldileria tecim oda· 

sına kayıtla bulunduklarını bil
diren vesika g6ıtermeleri lizım· 
dır. 

5 - Her ciaı erzakıa lalıa· · 
sında yazılı muvakkat teminat 
miktarını nakten vermek isti
yenler Malsandığına teslim ede
rek !ll1lkbuzlariyle veya baa~· 
teminat mektuplariyle mezkur 
giln ve saatte okula ıelmeleri 
ilin olunur. 

13 17 22 27 (232) 

Aydın Tecim ve -En
düstri odasından : 

8 numarah incir Tanm Atat 
kooperatifi. 

28/8/939 tarill ve 1654/1564 
sayılı sirgillere ektir. Birlifimi· 

zin 16/9/939 tarih Ye 5403 nu· 
maralı emirleri ile kooperatifi· 

miz direktörlüğüne tayin edılen 
Selihattin Egriboz kooperatifi· 

mizi temsilen 18/9/939 tarihin
den itibaren imza va11na aeli-

yettar bulunduğundan aıaiıda 
imzasının taıdikini rica ederiz. 

Kooperatif Dir11/ctörii 
Sdltihattin Eıribo% 

8 Numaralı incir tarım ıatıı 
kooperatifinia ıirglileri ticaret 
kanununun maddei mabıusasına 
tevfikan sicil ticarete kaydile 
tasdik ve ilin olunur. 

(15) 

Aydın tapu sicil mu-
hafızlığından: . 

Çeştepe köyllnden hüdayi peı
temalcı veresesinden reıat pef· 

temalcıya ait otlaiın teıcili bak 
kın<la 18/8/939 tarihinde aydıa 
gaz~tesi ile ilin edilmiı ve ma· 
hallinde keıfi yapalmıı iıe de 
sonradan tepecik çiftliği ıabip· 
terinden f azal Afi tarafında• 
bu yere vaki itiraz &zerine ye• 
niden mahallinde tetkik Ye tab· 
kik için 1/10/939 pazar glal 
yerine tekrar memar rladerUe
cektir. 

Bu yere ... muteriz ile baıkaca 
aynı bir hak iddia•ada bula• 
nanlar varsa elleriacleki rumt 
belgelerile birlikte mlrıcaat et-
meleri .. bittlftltlllr. ·1 ~16) · 


