
S.1111 ı 100 Para P AZARTISIDEN BAŞıtA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

OÇONCO YlL 
No : 636 
SALI 

19 
Eylal 1939 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Baıımevi 

S.1111 ı 100 Pua 

Sovyet ordusu Vilnayı işgal etti 
Elli beş Polonya tayyaresi Romanyaya iltica etti 
B. M. Meclisi 

toplandı 

Ankara, 18 - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin 
başkaohğında toplanmıştır. 

Celse açıldığında Kutamoou 
mebusu Hüsnü Açıksözün ve 
Trabzon mebusu Süleymanın 
vefatlarını bildiren tezkere o
kunmuş ve bir dakika sükut e
dilerek bu arkadaşların hatıra
ları taziz edilmiştir. 

Edirne ve hparta mebus~uk
lanna seçilen iki azanın tahlif
leri yapılmış ve bazı azanın 
mezuniyetlerine ait riyaset di· 
vanını tezkHeleri kabul olun-
muştur. -

Meclis panrtesi gOnü topla-
nacaktır. a. a. 

~ 

Alman tayyareleri 
- - ·- -

Romanya Üzerinde uçtular 
Bükreş, 18 - Polonya tayya

relerioi takip eden Alman tay
yareleri Romanya topraklarına 

8 kilometre derinliğinde stirmiş · 
tir. 

iyi malumat alan mabafilde 
beyan edildiğine g6u, birbiri 
ardı odan üç defa Rumen hu
dutları bu suretle ihlil edil
miştir. 

Sovyet Rusyanın 
Hareketi karşında Ame

rika ne yapacak? 
Londra 18 - Havas ajansı· 

nın Va.şingtondao aldığı haberde: 
Rusların Naziler yanında Po

lonyya girişi Amerika efkirnı
mumiyeıinde komünistlik aley
hindeki cereyanı kvvetltndirmiş 
ve demokrasilere ve mlldafileri
ne kartı daha büyük bir mu
habbet cereyanı uyandırmııtır. 

Polonyanın Sovyetler tarafın· 
dan istilis11 Polooyadaki Rus 
ekalliyetinin tehlikede bulun · 
duğu hakkındıtki Sovyet matbu
atımn yazılarından dolayı Ame· 
rika siyasi mahafilinde bekleni
yordur. 

V aıington matbuatı Sovyet 
birliğinin harbe iştirakinin Bal
kan memleketlerini de har be 
ıürükliyuek harbi geoiıletece
ği mütaliasındadır. 

Balkan devletlerinin İngiltere 
ve Fransa tarafından ılahla tak
viyeıi müşahitler tarafından 
beyan edilmektedir. 

Ayni müşahitler Avrupa 
bubrnmda Amerikeya mühim 
vazifeler tahmil edildiği ve 
silah ambargosunun kaldırılması
nın ururi bir mahiyet aldı§"ı 
kanıatindodirler . a.a. 

-

Varşova Alman ültimatomuna cevap vermedi 

Leh orduları kahramanca mukavemet ediyorlar 
Ankara, 18 - Dün gece ya- 1 

rısından bugün saat 12 ye ka
dar alman haberlere göre va
ziyet : 

Şark cephesinde : 
Bükreıten verilen bir habere 

göre hududu geçen Sovyet kı
taatı Polonya ordusunun hafif 
bir mukıtvemetile kartılaşmıtbr. 

Sovyet kıtaatı üç şehir işgal 
etmişlerdir. 7 Leh tayyaresi 
dOşürülmüştür. 
Varşovadan şu haber veril

mektedir : 
Alman baıkumandanlığı, ol

timatom müddeti munkazi ol
duğundan Varşova askeri mev
ki ad edilerek bombardıman 
edileceğinden sivil ahalile ecne
bilerin tahliyesine muvafakat 
edeceğini bildirmiştir. 

Almanların adet ve malzeme
ce o,an faikiyetine rağmen Po
lonyanın her tarafında şiddetle 
mukavemet görmektedir. 

Lublinden Havas ajansına tel
grafla bildirildiğine göre Polon
ya milletinin olduğu gibi Leh 
ordusunun da kuvvei manevi
yesi mükemmeldir ve sonuna 
kadar mukavemete azmetmiştir. 

Leh kıtaatı, Lublin, Brestlit· 
vosk ve Şarbekte Almanlara 

Polonyada 1 

Yeni bir hükumet 
mi kurulacak 

Ankara, 18 - Bugün saat 

17 deo saat 20 ye kadar alınan 

haberlere göre vaziyet : 

Ş..rk cephesinde : 

Harekit hakkında yeni bir 

haber alınamamıştır. 

şiddetle mukavemet etmekted r. 
Paris, 18 - Royter ajansın

dan: 
Sovyet kıtalarmın Polonyaya 

girmesi siyasi mahfillerde bir 
sürpriz teşkil etmemiştir. Bu 
hareket, Sovyct hükümetinin 
Almanya ile mutabık k -ılarak 
yapıldığını ve sovyetlerin Al
manyanın yanı başında barba 
girdiğini göstermemektedir. 

Sovyet hükümetinin hedefle
rinin mahdut olduğu ve şimdilik 
bitaraf kalmağa karar verdiği 
anlaşılmaktadır. 

dıkları henüz malum değil dir . 

Bükreş 18 - Çernoviskiden 
verilen bir habere göre Roman
ya hükumeti balen bulunmakta 
olan kordiplomati~ ile Polonya 
hükumet erkioma şehri terket
melerioi tavsiye etmişir. 

Dünakşam Polonya hariciye 
nazırının da gelmesi beklenmek# 
te idi. 

Dün Çerooviskide 55 Leh 
tayyaresi karaya inmiştir. Tay
yareleıde hiç bir siyasi şahsiyet 
yoktu Tayyareler hemen tccrid 
edilmiştir. 

Ankara, 18 - Bugün saat 
13 den saat 17 ye kadar alınan · 
haberlere göre vaziyet : 

Garp cephesinde: 
Fransız umumi karargahının 

dün akşamki tebliği : 
Şark cephesinde: 
Alman resmi tebliğine naza

ran Polonya harbi sona ermek 
üzeredir. 

Rigadaıı Royter ajansına bil
dirildiğine göre Sovyet kıtaah 
Vilna ya VJlrmıştır. 

Varşovanın teslimi hakkında
ki ültimatomun müddeti bu sa
bah ·saat 3 de hitam bulmuştur. 
Polonya hükumet me,kezi bu 
ültimatoma cevap vermemiştir. 

Fakat Almaoların şehri yere 
sermek hususundaki tehditlerin
de tatbika başlayıp başlama-

Alman 
Denizaltı ge~ileri 

AJ• 

Bir lngiJiz tayyare gemi
sini ha tırdılar _ ... _ 

Londra J 8 - Koraycavz tay
yare gemisi bir Alman hhtel-
bahiri tarafından batmlmışbr. 
Tahtelbahir İngiliz takip gemi
leri tarafından batırıldığı ümit 
edilmektedir. 

Kuraycavz tayyare gemisi 
ağustos ayında ihtiyat filoya 
ayrılmıştı. Mürettebatı 1216 kişi 
idi. 90 bin beygir kuvvetinde 
makineye rağmen silrati 31,5 
mildi. a a. 

~· 

Cephede kayda değer bir 
faaliyet olmamııtı r. Tayyare 
harekatı da bava vaziyeti do
layısile olmamıştır. 

Başvekil Daladiye, Sar önün-
deki kıtu.tı teftiş etmiştir. 1 

Zigfirid hattının bombardımanı 
neticeleri tayyareler tarafından 1 

alman fotoğraflarla tesbit edil · 
miştir. Evvelki fotoğraflarla şim
diki fotoğraflar arasında bariz 
bir fark müşahede olunmuştur. 

Alelacele yapılan tahkimatın 
topların ateşi altında harap ol
duğu görülmüştür. 

- - - 1 

Avrupa vaziyetile
1 

I aliikada~ ~lmı yacak 
1 

1 Londra , 18 - Rus Japon an- ' 

taşması hakk1nda Tokyoda Roy

tcr ajansı muhabirine harbiye 

nezaretinin salahiyettar bir me-

moru, Japonyaoın Avrupa va

ziyetile biç bir alakası bulun

madığını ve Japonyanm Avrupa 

ihtilafına müdafaa için hiç bir 

tasavvuru olmadığını yalnız as

kıda olan meselelerin halli ko-

Bir Berlin telgrafına nazaran 

Alman rumi teblığinde : Sovyet 

ordusunun Polonyaya girişi do· 

layısiyle ı\lman lutaatile çarpı

şacağı ve Rus kıtaatıİun Polon

ya ya girmesi ademi tecavnz 

paktın1D ruh ve mefadına halel 

verecegı mabiyetiode yazılar 

yazılmaktadır. 

Sovyct taarruzunun Balttk laylaşacağmı söylemiştir. 

Halbuki Sovyet kıtaatının Po

lonyaya girişi Polonyada Leh 

devletinin inhilalile ortadan 

kalkmış ol~n nizamın teıiıi ve 

Leh devletinin kurulmasına yar· 
dım etmektir denilmektedir. 

a . a. 

devletleri üzerindeki tesiri --( 
B"k 18 Pol d ............ •••••••• · ... •••••••• u reş - onya ra yo- ı ı 

sunun verdiği bir haberde, Sov- ı ESKi GAZETE ı 
yet k~talarının Polonyaya gir- ı ve MECMU AL AR ı 
melerı Estonya ve Letonyada ı Bir kilo Gazete varlığı gün- ı 
büyük bir eodite uyandırmıştır. ı de iki yavruyu doyurur. Oku- ı 

Sovyet kıtaatı Eıtonya ve : duğunuz eski gazete ve mec- ı 
Letonya hudutlarında tahşid ı muaları Çocuk Esirğeme Ku- ı 
edilmektedir. ı rumuna vermenizi Kurum say- ! 

Moskova - Riga treni dün Ri- i ğıylc diler. i 
i•Y• gelmemi ştir. •••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

-- .. ...._ ·- ~ ....-....-....-...... '::..· -~-4- --- .......... - . 

Garp cephesinde 
sükunet var 

Garp t'.epbesinde: 
Frannz umumi karargah ı n ın 

bu sabahki tebliği: 
Gece bütün cephede sakin 

geçmiş yalaız temas kıtaları 

arasında mevzii bir faaliyet kay 
dedilmiştir. _....,......._ 

Romanya 

Telefon muhaberabnı 
kesti 

Bükreş, 18 - Dün akşamdan 
itibaren Romanya ile beyoelmi• 
lel hususi telefon muhabereleri 
tatil edilmiştir . Resmi muhabe
reler ve gazete servisleri yapı· 
labHeccktir. 

Litvanya hilkümeti ihtiyati 
tedbir olmak üzere bazı sınıfları 
silah altına alarak orduyu tak
viye etmeğe karar vermişti r. 

~ 

Kuvvetli Alman 
kıtaatı 

Polonyadan gat p cep
hesine naklediliyor 

Paris, 18 - Havas ajansı ilk 
15 günlük faaliyeti gözden ge
çirerek şöyle demektedir. 

Seferberliğini ikmal etmiş o
lan Fransız kıtaah Mozelle Ren 
arasında 20 kilometre Alman 

topraklarına girmiş ve Fransız 
topraklarının tamamiyetini mu

hafaza alhna almışhr. Düşman 

her noktada bir takım mevzi· 

lere yerleşerek araziyi karış ka· 
r ış müdafaa etmektedir. Düş

man şark cephesinden istifade 

etmediği mühim cüzü tamları 

hava kuvetleri de dahil olmak 
üzere garbe sevketmeğe başla
mıştır. 

-~-

Daladiye cephede 

Fransız ordusunu 
teftiş etti 

Paris, 18 - Başvekil Daladi
yenin dün Sar cephesinde ziya-

ret ettiği kısımlar Fransız kı· 

taatının son günlerde işgal et
tikleri yerlerdir. Daladiye bü
tün sınıflardan kıtaabn azmine 
şahit olarak ve kahramanlıkla
rının delilini elde ederek dön
müştür. 

Sar topraklarında Fransız kı
taatımo harekata mayin v~ her 
tilrln tuzaklar yüıündeo yavaş 
olmakladlr. 



YOZ: 2 .... & --- ,_ 

Leh-Rumen 
Hududu kapandı 

-·-
Bükreş, 18 - Polonya · Ro

manya hududu kapanmıştır. 

Hususi müsaade olmadıkça 
hududa yanaımak milmkün de-

ğildir. Hududun 3 kilome tr~ 

içinde sıkı bir kordon tesis e
dilmiştir •. 

-~·-

Belçika 
istihkam efradını silah 

altına çağırıyor 
Brüksel 18 - Belçika hüku· 

meti inşaat yapmak üzere mün · 
hasıran } istihkam ve muavin 

kıtaata mensup efradı silah al

tına almağa karar vemiştir. 

20 Leh tayyaresi 
Letonyada 

Bükreş, 18 - 20 Leh tayya· 

resinin Letonyanın Donaburg 

cıvarında karaya inmiş ve tev

kif edalmiş olduğu bildirilmek· 
tedir. a. a. 

-·~ 

Polonya hükümeti 
Kokide yerleşti 

1 

.. ,,.= - ... =-

RADYO 
SALI 19/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 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 haberleri . 
13.15 14 Müzik (Karışık prog· 

ram Pl. ). 
19.00 Program ve memleket 

saat ayarı 
19.05 Müzik 
19.30 Türk müziği (halk tür· 

kül eri) 
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 aj"ns haberleri, zi · 

raat, esham tahvilat kambiyo -
nukut borsası ( Fiat ) 

23.20 Müzik. 
23.55 24 Yarınki program. 

ııan 
Vilayet daimi encÜ· 

meninden: 
Karapınar - Koçarlı yolunun 

AYOIN 
------~ == ;.._::==- =:;::;~=;:.;:..:;===:;;;ı·=:;::r:::.·:::.: 

Milli Aydın Bankasından : 
Milli Aydın Bankası Türk anonim şirketi umumt heyeti görü· 

len lüzum üzerine 19 birinci t~şrin 1939 tarihine müsad ıf per· 
şembe günü saat onda Aydın'da Banka binasında fevkalade su· 
rette içtima edeceğinden esas nizamnamenin 43 üncü maddesi 
mucibince asaleten veya vekaleten laakal beş hisseye malik olan 
hissedarların 46 ıncı madde mucibince hamil oldukları hisse se
netleı ioi içtima gününden nihayet beş gün evvel muvakhat mak
buz mukabilinde bankaya teslim etmeleri ve içtimada hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi . 
2999 numaralı Bankalar kanununun muvakkat üçüncü maddesi 

ahkamına göre Banka esas nizamnamesinin aşağıda gösterilen 
muhtelif maddelerinin tadili. 

5 inci maddenin birinci fırkasmdaki ( şehir ve kasabalar dahi
linde olup badelvefat temini deyin eden emvali gayri menkule 
mukabilinde ) ibaresinin çıkarılması. 

25 inci maddeye (İdare meclisi azasının memuriyeti müdde
tince kendilerine her ne şekil ve surette olusa olsun banka tar
fından kredi açılamaz. ) fıkrasının ilavesi. 

30 uocı1 madd!de (şubeler tesisi veya lağvı) ibaresinin önüne 
( icra vekilleri heyetinin müsaadesi alınmak suretile ) ibaresinin 
ilavesi. · 

31 ine-maddenin tamamının (idare meclisine ait vezaifi ifa 
etmek üzere idue meclisince ke~di aralarından stçılen iki aza 
ile müdürden mürekkeb üç kişilik bir idare komitası taşkil edilir) 
şeklinde tadili. · 

35 inci maddeye (işbu murak1p heyeti Ticaret ve Bankalar kanun
larının hükümlerine göre hareket etmeğe mecburdurlar.) fıkrasının 
ilavesi. 

64 üncü maddenin başına (munzam temi11at olarak alınan) 
ibaresinin ili vesi. 

68 inci maddenin tamamanın ibtalile ( Banka, hakiki veya hükmi 
bir şahsa nakid, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde 
ve her hangi bir surette tahsil edilmiş sermaye ve ihtiyat serma· 
yenin 0 0 10 undan fazla kredi verilmez. 

İşbu kredi 2999 oumaralı Bankalar kan~nunun gösterdiği sa
lahiyetler dahilinde verilir. 

Kredi ve muhtelif tevdiat faizlerinin tayini idare meclisine a· 
iddir) şekline ifrağı. .. . 

Londra, 18 - Polonya hükü

meti muvakkaten yerleştiği Ko

kide vazifesine devam etmek

tedir. Bu haber Polonya ajan!!I 

tarafından Roytere verilmiştir. 
a. a. 

S ; 100 - 8 -i 530 kilometrc!leri 
arasında 2026 lira 40 kuruş ke· 
şif bedelli kaldırım inşaatı açık · 
eksiltmeye konulmuştur. 

73 üncü madüeye ( üç aylık vaziyeti .gösterir hesab hülisalari
le senelik bilançolar murakıblar tarafından tasdik edilerek müte
ferri evrak ile miadları dahilinde Maliye ve Tıcaret vekaletlerine 
göaderilir) f1kras1nın ilavell'i. 

75 inci maddedeki ( tenzil olunduktan sonra mebaliği müteba· 
kiye berveçbi ati taksim olunur) cümlesinin önüne ( ile muhtemel •••• ,....~ ............... >. •• ..._. rA. Eksiltme 28/9/939 perşembe 

YURD YAVRULAR/NA: günü saat 16 da vilayet daimi 
'. encümenin salonunda yapılacak-
. Kış yaklaşıyor. Yoksul kar· ~ 
, tır . 
. deşlerinizi kışın souktan, has· Bu işe ait metraj keşif cet-
: ta olmaktan kurtarmak için : veli şartnameler Aydın nafıa 
• eski ELBiSE, AYAKKABI, ~ müdürlüğünde görülebilir. 
: çamaşırlarınızı Çocuk Esirge- ! Muvakkat teminat miktarı 151 
' me Kurumuna vern.enizi Ku- ' lira 98 kuruştur. 
' rum sayğıyle diler. ~ lstekHlerin teminat mektup· 

~ · .... ..,,-.-..... --.-_,, ....... ..---....... .,.._-.,. ...... -.-· -· ....... -.---................... ....,._ .. _ ............ · 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Aydın vilayetinde Nazilli De

nizli hududu yolunda 19 · 800-
45 · 300 kilometreleri arasında 

muhtelif noktalarda 3120 lira 
keşif bedelli kaldırım inşaatı 

açık eksiltme usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltme 2119/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat hminat miktarı 
234 liradır. 

İsteklilerin aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet 
veseikaları muvakkat teminat· 
ları ve ticaret odası vesikalari
le yukarda yazılı gün ve saatta 
vil \yet daimi eocüuıeoi salonun 
da hazır bulunmaları ilan olunur 

212 2 8 14 19 

........ Abone şeraiti ........ : 
Yıllığı her yer için 6 lira. i 
Al.ta ayhtı 3 liradır. 1 
idare yeri: Aydında C. H. : 

P. Baıımevi. ; 

gu.eteye ait yazılar için 1 
yaıı itleri müdürlüğüne, ilin· i 
lar için idare müdütlütüne i 
'DÜrataat edilmelidir. ! ... ············ ················ ............... . • 

lan, Aydın vilayetinden bu iş 
için alacakları ehliyet vesikaları 
ve ticaret odası vesikalarile yu
karıda yazılı gün ve saatte vi· 
layet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

10 14 19 24 (225) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden: 

Aydın - Muğ'a yolunun 55 

900 - 57 100 kilometreleri 

arasında 3683 lira 75 kuruş 

keşif bedelli adi kaldırım inşa
atı açık eksiltme usulıle eksilt-

meye konmuştur. 

Eksiltme 2119/939 perşenbe 

günü saat 16 da viJayet daimi 

encümeni salonurıda yapılacak

tır. 

Bu işe ait keşif şartname ve 
sair evrak Aydın nafia müdür
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 

276.28 liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları, Aydın vilayetinden bu 
iş için alacakları ehliyet vesi-

kaları ve ticaret odası vesika
larile yukarda yazılı gün ve sa
atta Aydın vilayet encümeninde 
kazır bulunmaları ilan olu;.ur. 

2 s· 14 19 (211) 
• 

• zuu karşılığı olarak teftik edilecek yüzde 5 ihtiyat) ibaresinin 
konulması. (6) 

i Çine tapu sicil memur
! luğundan: 
f Oıhaniyenin böngüldek mev-

kiinde doğusu ve batısı ve ce
nubu yol kuzeyi dere ile sınırlı 

f - r 

on beş dekar ve aynı mevkide 
doğusu ayşe özefe tarlası ve 
göktepe dibi, kuzeyi hüseyio o. 
ali veresesi ve ali karı!ll rabia 
koca ana tarlaları, batısı rabia 
koca ana ve ahmetçe oğlu ve
resesi tarlasile bayıt!ık cenubu 
dere ve çay ile sınırlı 76 dekar 
953 M2 miktarrndaki tarlası de
bağ oğlu İsmail kızları emine 
ve fatma ile maraf oğlu meh 
met oğlu mehmet ve mustafa 
kızı emine ve süleyman karısı 

raziye ve basan oğlu mehmedin 
oğlu ali oğlu mehmet ve meh· 
mt:t oğlu osman evladı abmet 
ve raziye ve rabişe ve emir ay
şe ve çulha oğlu mehmet oğlu 

ali evladı mebmet ve ayşe ve 
haticeden 328 ve 330 senele
rinde bedel mukabilinde bariceu 
sabo alarak birleştirme neticesi 
şimdiye kadar orbaniyeden halil 
oğlu durmuş özefenin tasarru · 
funda bulvnduğu anlaşılarak ta 
pu komisyonunca tasarrufu tas
dik edildiğinden ve eski satan · 
lardan mehmet ve ahmedin eski 
satış hakkındaki takrirleri alın· 
mışsa da İsmail kızları emine ve 
fatma ile maraz oğlu mehmedin 
terkeylediği veresesinin oturak 
yerled bilinemediğinden tebli· 
gat yapılamadığından gerek ad-

Aydın vilayet daimi 
encümeninden: 

Söke - Bğar ası yolunun 7 inci 
kilometresinde mendres üzesin· 

deki ahşap köprüsünün 2185. 72 
lira keşif bedelli esaslı tamira

tına eksiltme ve temdit müd· 
deti içinde talip çıkmadığından 
bir ay müddetle pazarlığa hıra· 
rakılmıştır. 

Pazarlık müddeti 12/10/939 

perşenbe günü saat 16 ya ka
dardır. 

Bu işe ait keşif metraj ve 
şartname vesair evrak Aydın 

nafıa müdürlüğünde görülehilir. 

Muvakat teminat miktarı 
163.33 liradır. 

İsteklilerin teminat mektupları 
Aydın yilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikala ı ve 

ticaret odası vesikalariyle yukar
da yazılı gün ve saete kadar 

encümenin toplantı günleri olan 

her haftaoın perşenbe güoleri 

encümene 
lunur, 

muracaatları ilan o-
(9) 

ları yazılı olanların ve gerekse 

bu toprakla bak ve alakası bu

lunanların otuz ~ün içiode Çine 

tapu sicil memurluğuna müra
caatla itirazlarını bildirmeleri 

aksi takdirde durmuş özefe a

dına tapusunun verileceği ilan 
olunur. (7) 

SAYI ı 656 

............................ ~ 
J Doktor Operator : 

!Nureddin AdısonJ 
ı Memleket_ hastanesi kadm ı 
ı h1tstalıkları lnUtabassııı ı 
: Hastalarını her giln sabah ı 
ı ve öğleden sonra Park karşı· ı 
ı sındaki muayenehanesinde ı 
t kabul ve tedavi eder. (227) ı .. ........................... . 

ilin 
Aydın su işleri 4. şube 
mühendisliğinden: 

A) - Eksiltmeye konulan İf 
Aydın bataklığı kurutma ka· 

nalının J -t-330 - 8 -t 600 ncü 

kilometrelerinde iki adet beton 

arme köy yolu köprüsünün in· 
şası. 

B) - Köprülerin beherinin 
muhammen keıif bedeli ( 3447) 

lira (9) kuruştan (6894) lira(18) 
kuruştan ibaret olup vahidi fiat 
üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

C) - ' Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

D) - Eksiltme 28 eylil 939 
perşembe günü saat 15 de Ay· 
dın su işleri 4 ncü şube m~ben
disliğinde yapılacaktır. 

E) - İstekliler şartname, pro 
je vesair evrakları su i~leri mü· 

hendisliğinde görebilirler . ... · 

F) - Eksilt,g:ıeye gire~ilmek 
için 2490 No.lu k~n_u_n~o hüküm· 
ler!ne göre (517) lira · ( 10) ~u
ruşluk muvakkat teminat ver

meleri ve ihaleden sekiz gün 
evel ehliyet vesikası almak ii
zere Aydın vilayetine müracaat 
etmiş olınalara şarttır. 

Teklif mektupları eksiltme 
gününde tesbit edilen saatten 
bir saat evel su işleriöde mü· 
teşekkil kom~syona v~rilmiş ol
ması lazımdır.· , 

30 5 10 19 (198) ., - . 

Çine ·Tapu Sicil Me
murluğundan : 

Orhaniye köyünün civarında 
deve boynu mevkiinde doğusu : 
dere ve topal oğlu Yusuf vere
sesi ·ve topal oğlu Ali Şimalen 
dere İsmail küçük güldal. Batısı 

Celil oğlu Ali ve Asiye Öıdemir 
c . nuben . topal oğlu Yusuf vere-

sesi ve topal oğlu Ali ve Ce!il 
oğl~ Ali zeytinliklerile dere ile 
sınırlı 42 dekar zemidi dört .yüz 
agaçlı zeytinlikten dört dönümü 
Hasan oğlu Mehmedden ve altı 
dönümünü topal Hasan kızları 
keziban ve eliften ve on sekiz 
dönümünü topal Hasan karısı 
senem ile evladı Ayşe ve ·Ali
den 1325 ve daha evvelinden
beri haricen satın almak sure
tile bu köyden Halil oğlu Dur· 
muş Özefenin tasarrufunda bu· 
lunduğu anlaşıldı. Tapu komiı
yonu tasarrufunu tastik etti. 
Adları yazılı satanların oturak 
yerleri bilinemediğinden gerek 
bunların veya vereselerinin ve 
gerekse her hanği bir şahsın bu 
zeytinlik tasarrufuyla ayni hak 
iddiasında.bulunanlar varsa otuz 
gün içiode Çine tapu sicil "me· 
murluğuna müracaatları aksi 
takdirde Özefe adına tapusunun 
verilece ği ilan olunur. (8) 
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