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kendini kahramanca müdafaa ediyor 
Muhtelif istikametlerden yapılan Alman hücumları püskürtüldü 

Varşova 

._ l(arşova Belediye reisi Cumhur 
1 Fırtınaya tutulan bir Al

• • 
reısıne bir gönderdi rapor man denizaltı • • gem ısı 

~Kizıl ordu şimalde 
. Lemberg'in 

Vilnoga 
etrafını 

girdi. 
ihata 

Cenupta da 
etti 

İzlandanın Renkşabi limanına girdi. 
Mürettebatından üçü yaralı imiş 

r ·Ankara 20 - Bugün saat 
13 den 17 ye y~ kadar Alınan 
haberlere göre •aziyet. 

;. Şark cephesinde: 
Varıova mndafaa kuvvetleri 

kumandanlığının bir tebliğine 
göre Cfllşman 18·19 eylul gece
si şark mıntakaıında bazı hü
cumlarda bulunmuısa da tard 
olunmuştur. Dij'er mevzilere 
yaptığı hncumlaı da bnaklirtnl
mDştOr. Kıtaatıinız ıimal mınta
kasında ıiddetli bir hücum ile 
mllbim bir terakki kaydedilmiı 
dii~r -~evziler · ele geçirmişti. 
Diğer cephelerde muhueheler 
devam etm~ktedir. 

. _ Varşova belediye reisi diln 
akıam saat 22 de radyo ile 
V arşova halkına heyecan'ı bir 
nutuk . söylemiştir. 
' - ·Polonya ı eisicumhuruna rapor 
. mahiyetinde telakki edilen bu 
I • 

-nutukta belediye reisi demit 
tir ki: · 

Size fUnu bildiririmki Varfo· 
.. ;i.:baf kf' bi~ an ·bile ruhundaki 
az~i kaybetmemiıtir. Nihai za-, . 
fere imanları vardır. 

, Bu vazjfeni~ bize terettüp et
~eainden dolayı iurur~_-duymak
tayız. Bu fedakirlığmız boıuna 
gitmiyecek ve kanmıız zafer 
teraİeainde ağırlığını göstere
cektir. . . 

Varşova l>elediye reisi Alman 
kumandanlığının İniirabbs gön
derileceği hakkındaki tebliğini 
tekzip ederek ıöyle demektedir. 

_Ancak V arıovada kalmış o
)an bazı diplomatlar ıebirden 
uzaldaşm.ak ve bu hususta Al
manlarla görüımek üzere ken
~ilerine bazı Polonyalı sobayla
refakat etmeaiaj jatemişlerdir. 

V aşova mlldafaa kumandan
lığı milrahbas göndermeği ve 
teslim olmağı aklından bile ge
çirmemiıtir. 

Kızıl ordu genelkurmayının 
tebliği: 

Kızıl ordu lntaab dün akıam 
2 ıaat çarpiımadan sonra Vil
noyu ifgal etmiıtir. Cenuptan
da ıilvari ve tank kıtaatı Lem
bergin fİmali ıarki kısımlarına 
rirmittir. 

Vilno ıiiiıdilik Sovyet kıtaa· 
- tuun . elindedir. Ve bunlar bu

radan_ ayrılmak temayülü göı
termiyorltt. 

Ankara, 10 - . Dua f'f.'.e ya-

rıttından bugün 1aat 12 ye ka- ı 
dar alınan haberlere göre va
ziyet: 
Şark cephesinde : 

· Varşovada muharebe tekrar 
başlamıştır. Şehir mildafaaya 
devam etmektedir. 

Londradan radyo ile Varıo
vaya hitaben bir mesaj gönde
rilmiştir. 

Bu lnriliz milletini o V arıova 
7ehrine mesajıdır. 

BütOa dünya cesaretini:ıi tak
dir etmektedir. Polonya, bir 
kere daha müstevlilere karı• mO· 
dafaasile Avrupadaki hürriyetin 
timsali olmuıtur. 

Mümkünse bize radyo ile ce
vap verin. 

Vilno Sovyet kıtaatı tarafın · 
dan tamamile işgal edilmiştir. 

Rigadan bildirildiğine göre, 
mülhciler garbe doğru ilerle
mekte olan Sovyet kıtaatı ara· 
11nda Litvanyaya gitmeğe uğ

raşmaktadırlar. 

20 Leh tayyaresi Eıtonya 
topraklarına inmiş ve müsadere 
edilmittir. Mürettebat. tevkif 
.edilmiştir. 

Litvanya hududunda Sovyet
lerin öncü milfrezeleri Kavnak
tan geçmişlerdır. 

Verilen bir habere göre Rus 
kıtaatı Litvanyahlarla temasa 
girmiıtir. 

Peşteden verilen bir haberde: 
Sovyet kıtaahnıo macar hu· 
duduna yaklaımakta olduj'u bil· 
dirilmektedir. Şimdiye kadar 
hududa gelmiş olabilecekleri de 
eyi haber alan mahfillerde ıöy 
lenmektedir. ·.- ·' 

Henüz resmi bir temas olma
mıştır. · 

Bükreş, 20 - Çernovskiden 
şu haber verilmektedir: 

Bir Rumen miralayının riya
setindeki Rumen askeri heyeti 
Paleskiye relmiıtir. Bu heyet 
Leh • Romen hududunu ifgal 
eden Sovyet kıtaatı kumanda
niyle temas edecek ve hududu 
sarih ıurette tahdit edecektir. 

Sovyet kıtaatı Kutnoyu işral 
etmemiştir. 

Sovyet kumandanı, Polouyah 
mültecilerin Romaoyaya ıreçme· 
lerine mUsaade etmiıtir. 

Garp cepheıinde: 
Franıız umumi karar a-ibının 

dQn akşam le i reami · .tebliğinde 

-

mevzii bir Alman taarruzunun 
pilıkürtüldüğil ve Alman hava 
kuvvetlerinin faaliyette bulun· 
dekları bildirilmektedir. 

Fransız büyük nkinı harbi
yesinin tebliği: 

Londra, 20 - Bir Alman de
nizaltı gemisi fırtına dolayısiyle 

İzlandanın Renkşabi limanına 
girmiştir. Gemi mürettebatın-

dan üçil yaralıdır. Bir kitinin 
yarası ağırdır. Hükümet yara-

hların hastaneye kaldırılabile

ceğini ve ancak muhasamatın 
sonuna kadar ahkonulacağını 

Alman konsolosuna bildirmiştir. 
yalnız ağır yaralı olan aıker 
hastaneye yahrılmııtır. a.a. 

Evelki gece Sar'ın garbında 
mevzii Alman taarruzunu tard 
ettik. 

Bu yolda verilen yarı resmi 
bir habere göre Fransız erkanı 
harbiyesi, Alman kuvvetlerinin 
bu faaliyetin~ büyllk bir ebem· 
miyet atfetmemektedir. 

Hidiselerin inkişafı 

Bu taarruz esasen bir baskın 
şeklinde yapılmııtır. F ı anıızlar 
eveJcede söylendiği gibi tahki
mat yapma\(la meşguldür. Fran
sızlar henllz kati netice verecek 
bir harekete geçmemişlerdir. 

Almanya ile Rusya arasında Polon
yanın taksimi için evelden hazırlan
mış bir anlaşma olmadığı anlaşılıyor 

Denizlerde : 
Şımdiye kadar Fransız harp 

a-emilerinin 4 • 5 Afman tabtel· 
babiri batırdıkları mubalagaya 
kapılmadan söylenebilir. · 

Daha harp başlamadan tab
telbabirlere karşı ihtiyat bir fi
lo teşkil edilmişti Bu fılo bil
baa1a hususi surette tecbiz edil
miş romorkör)erden' intihap e
dilmiş ve esas filoya ilhak edil
miıti. Bu gemilerin su kesimleri 
az ve altlarının da düz olması 
torpillerden mubaf aza etmek· 
tedir. Romorkörlerde bulunan 
obüsler tabtelbahirlere mühim 
zarar vermektedir. 

Pariı, 20 - Tan gazetesine 
Roterdamdan bildiriliyor: 

Polonyan•o taksimi için Al
manya ile Sovyetler birliği ara
sında biç bir anlaşma olmadıiı 
sarahatla anlaşılmaktadır. Yeni 
hududun tahdidi için ıeneralle
rin riyasetinde muhtelit bir Ruı 
Alman komisyonu teıekkül et
miştir. 

Vilno mıntakasına kartı Al· 
maoyanın alikası yüzlloden ıi-
malde hiç bir güçlük rörillmi· 
yecektir. 

Cenupta vaziyet daha karı· 

şıktır. Almanların fikri Lember
gi alarak şehrin cenubundaki 
petrol kuyularını kontrol altında 
bulundurmaktı. Hatta bir kaç 
gün evel kuyulardan ne kadar 
petrol istihsal edeceklerini bile 
hesap etmişlerdi. Sovyetlerin 

Sovyet ordularının 
Polonyayı istilasına nasıl karar verildi 
Alman niyetleri hakkında Berlinden izahat istiyen 
Sitalin cevap alamayınca Japonlarla mütareke yap
mış müteakiben kızıl orduyu Polonyaya sokmuştur 

Londra - Havas ajansına 
verilen bir haberde: 

Sitalin, Alman niyetleri hak
kında Berlioden izahat istemiı
tir. 
Açık bir cevap alamayınca 

Japonlara mütareke teklif etmiş 
ve Almanların Sovyet hududuna 
dayanmamasını temin için Sov
yet ordusunu şarki Polonyaya 
sokmuştur. Ruı hareketi Brest
novıka kadar ilerliyecektir. Ve 
orada bir taarruza maruz kal
mana k1tla~aktır. Huı il"i ha-

rekitı Alman ileri hareketini 
durdurmuş ve Ukranya ile Ka
radeniz yolunu Almanyaya ka
patmıştır. 

Romanya hududunu So•yetler 
himaye edeceklerdir. 

Sovyetler 110 fırka ile şarki 
Polonyayı işgal• başlamıılardır. 

Lemberg istikametinde ilerli
yen Rus kıtaatı Lovoyu iıgal 
etmişlerdir. Almanlar ile Sov
vetlerin işgal edecekleri toprak-
lar kati surette belli deiil-
dir. a . ı . 

şimdi biltün şarki Galiçyayı iı· 

tedikleri anlatılmaktadır. 

Pariıteki siyaıi mahfillerde 
söylendiğine göre : lngıltere ve 
Fransa ile uiraımak mecburi
yetinde bulunan Almanya, Sov-
yetlerin taleplerine mümanaat 
edecek vaziyette değildir. Bu 
suretle yeni Sovyet hududu şar
ki Prusyadan Macaristaoa ka-

dar uzanacaktır. Almanya bu 
suıetle Sovyetlerin kontrolu al
tında geniş arazi parçaaiyle Ro· 
manyadan ayrılmış olacaktır. 
Bu takdirde Romanyanın Alman 
nüfuzundan o kadar çok kor-
kuıu kalmıyacaLtır. a. a. 

Yeni müddeiumu
mimiz geldi 

Aydın Cumhuriyet milddei
umumiliğioe tayin edilen B. 
Saffet Ağaoğlu dün şehrimize 

ıelmiş ve vazifeye bışlamıştır. 

Defterdarımız 
terfi etti 

Maliye VekAleti merkez ve vili· 

yet memurlarından bir kısmuıın 

yeni barem kanununa göre ma· 
aş niıbetlerini tayin etmiı ve 
bu münasebetle bazı terfiler ve 
nakiller yapmıştır. 

Terfi eden maliye memurları 
arasında defterdarımız B. Sü

leyman Ertok'da vardır. Tebrik 
ederiı . 

~ ·--· - ~---- ......-..._. ·- ... 
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Dokuzuncu İzmir 
fuarı dün kapandı j 

Eski Çekoslovak 
· Cumhurreisi -

Fuarı bir btr ayde 576,082 , Londra radyo~unda bir 
kişi zi~t etti ı nutu~ledi 

f~~ir 20 - Açılııından beri j Londr~, 20 - Çek.o~lovakya-
30 ıçıode lzmir enternasyonal nın eakı Cumhurreııı Beneı, 
fuarmı ziyaret edenlerin sayısl , Lon~ra radyosunda bir nutu~ 
576,082 kişiyi balmuştur. Fuar_ . ıö~h~erek vatanda,ları~ı. N~zı 
bu gece saat 20 de belediye reJımı~e kartı mfid~fa~ ıçın bır · 
reisi doktor Behçet Özün Ada leımege davet etmııtır. 
gazinosunda verececeği ve söyli- J . ~ 
ceği bir nutukla sabahın saat I y enı Rus - Alman 
2 sinde kapanacaktır. a.a. H d d t b•t• . . 

-·~ u u unun es ı ı ıçın 

Büyük bir Alman bir komisyon teşekkül et ti 
Paris, 20 - Roterdamdaki 

Tan gazetesi muhabiri bildiriyor 

1 
Btrlinden gelen telgraflar, 

Polonyanın taksimi hakkında 

Sanayicisi memleke
tinden kaçtı 

Londra, 20 - Havas ajansı
nın Zuribten aldığı bir habere 1 

göre büyük Alman endüstrisi 
Hidsenin kaçmış olduğu bildir il 
mektedir. 
Kavnaktın bildirildiğine göre 

diln bir Alman albayı ile bir 
Alman yDzbaıısını hamil husuıi 
bir tayyare Berlinden Moskova-
ya 'geçmiştir. a. a. ..•. -

Cenubi Afrika 
Demokrat muharip dev
letlere meccanen erzak 

gönderiyor 
Londra, 20 - Yuhansburg· 

tan bildirildiğine "glSre Cenubi 
Afrika hükümetleri birliği, Ce· J 
nup Afrikaıında lüzumundan 
fazla bulunan gıda maddeleri
nin demokratlara meccanen J 
gönderilmek üzere bir milyon l 
İngiliz lirası · toplanmaıı hak
kındaki kararın tatbik sahasına 
konulmasını emretmiştir. 

- -ftl 

İsviçredeki Po
lonya sefareti 

Mareşal Simiglinin Ro
manyaya kaçtığını 

tekzip ediyor 
Berlin, 20 - lsviçredeki Po

lonya sefareti Polonya orduları 
başkumandanı mareşal Simigli· 
nin Romanyaya kaçtığı hakkın
da Alman menbalarından çıkan 
haberleri tekzip etmiı ve ma
reıılın Polonya orduıu kıtaları 
araıında olduğunu teyit etmiştir 

·~ 

Polonya mültecileri , 
Bükreş, 20 - Polonya mül

tecileri Karpat dağlarını aşarak 
Karpatlaraltı şehirlerine inmek· 
tedirler. 

Resmen teeyyüt eden şayia
ya göre Alman ve Rus grupları 
Macar hududunda karşılaşmıı· 
)ardır. 

Sovyetlerle Macar makamlan 
arasında resmi bir temas ol· 
mamııtır. a. a. 

Japon limanlarında 
Alman gemileri:selam

lanmıyacak 
Tokyo, 20 - Japon limanla

rında bulunan Alman gemileri
nin ıelimlaomasına nıüsaade e· 
dihniyeceğioi kayt ve bu halin 
japonyaoın bitaraflığını ihlal e
der bir hareket olacağı Japon 
deniz nıakamları tarafından 
Tokyodaki logiliz ateıesine bii
dirilmittir. 

Önceden bir anlaşma olmadığı 
anlatılmıştır. Hudutların tesbiti 
için Bir Alman · Sovyet komiı

' yonu teıkil edilmektedir. Ber· 
lindeki Sovyet ataşemiliteri ile 
Moskovadaki Alman ateşemili
teri de bu komisyona gelt cek
lerdir. 

1 RADYO 1 
PERŞEMBE 21/9/939 

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 ıaat ayarı , 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Milzik (Karııık prog

ram Pi.) 
19.00 Program ve memltket 

saat ayarı. 
· 19.05 MÔzik (Sinema sesi Pi.) 

19 30 Türk müziği (Fasıl be· 
yeti) 

20.15 Konuıma (Ziraat ıaati) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajan• ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik 
22.00 Müzik 
2300 Son ajıns haberleri. 
23.20 Müzik 
23 55 24 Yarınki program 

Teşekkür 
Babamız Abdullah Aysını 

ebediyen kaybetmekten müte· 
veJlid acımızı paylaşmak için 
cenaze meraaimioe iştirak, biz
leri bizzat veya telğrafla ve 
mektupla teselli etmek husu 
ıunda gösterdikleri samimt ala
ka ve lutufta n dolayı bfitün 
dostlarımıza kalbi minnet ve 
şükranlarımızı muhterem gaze· 
teniz vasıtasile arzederiz. 
Naciye Aysın Halim Aysın 

..................... .,,_,., .......... ~ 
YURD YAVRULARINA: 
Kış yaklaşıyor. Yokıul kar· 

deılerinizi kışın aouktan, haı· 
ta olmaktan kurtarmak için 
eski ELBiSE, AYAKKABI, 
çamaşırlarınızı Çocuk Esirge-

me Kurumuna vera..enizi Ku- ı 
rum aayğıyle diler. · 

.--.-~~~~ ...... Y"'V~ 

Aydın icra memurlu
ğundan: 

939/1551 
Alacaklı : Avukat hami kızı 

Zehra. 
Borçlu : Hami karısı Ayıe ve 

oğlu Vasfi ve Salihattin ve kı· 
zı Nahide. 

ı .................................................... .... 
f Doktor Operator . 

1 Nureddin Adıson 
f Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahasıııı .._... 

Hastalarını her gün sabah ve öileden sonra Park karı•- ı 
ı ıındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
; ........................................................ : 1 - Satılan mal : Aydİn ta

puıunun teşrinievel 933 tarih 
ve 11 numarasında kayıtlı kı· Aydın Bölge Sanat okulu satan alma komisyo-
zılcaköy alagöz mevkiinde ta- nu Başkanlığından: 
puca 12 dönüm ve aynen met Aşağıda-yazı lı yirmi iki kalem erzak ve mahrukahn 2/10/1939 
re murabbaına çevrilişinde 1 -
hektar 1028 metre murabbaı pazartesi günü saat 12 de açık eksiltme ile ve ayrı ayrı ıatıo il-

bahçenin tamamıdır. Bu bahçe· lınacaktır. Eksiltmeye iştirake iıtekli olanlar ·tecim odasına kayıtlı 
de 28 adet incir olup bakiyesi bulunduklarına dair belge ile muvakkat teminatlarını mahandığı-
tarla halindedir. na yahrmıı olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri liıımdır. Ek-

Hududu : Şarkan yetim İbra· siltmeye çıkarılan erzak ve mabrukata ait tartoameler her ıınn 
bim veresesi ve kısmen sabun· o~ ulda görülebilir. 
cu Lütfi, garben tariki bas, fİ· 
malen kara Kizım Hakkı ve 
Mehmet veresesi, cenubeu be
zaz Mustafa ile çevrilidir. 

Kıymeti : 500 liradır. 
2 - Tapunun mayıs 932 ta

rih ve 13 numarasında kayıtlı 
Kızilca köy alagöz mevkiinde 
tapuca 6 dönüm ve aynen met· 
re murabbaına çevrilişinde 5514 
metre murabbaında tarlanın 
1152 sebimde 624 sehimi satı
lıktır. 

Hududu: Şarkan dervit oğlu 
Mehmet garben bezaz hafız 
Mustafa şimalen Abdurrahman 
veresesi cenuben yol ile çevri· 
lidir. 

Kıymeti: 240 liradır. Satılan 
hissenin kıymeti 130 liradır. 

3 - Tapunun teşrinievvel 933 
tarih ve 12 numarasmda kayıt-
lı köy civarı mevkiinde tapuca 
9 dönüm ve aynen metre mu· 
rabbaına çevrilitinde 8271 met
re murabbaında bağ ve tarlanın 
tamamıdır. 

Hududu. Şarkan yol garben 
ince oğlu İsmail ıimalen yol ce
nuben genç Mustafa veresesi ile 
çevrilidir. 

Kıymeti. 225 liradır. 
Satışın yapılacağı yer ve ııJn 

ve saat. Aydın icra dairesinde 
24/ ı 0/939 tarihinde salı saat 
15 de ve temdit arttırması 8/ 
11/939 tarihinde çarşamba gü· 
nll aynı saatte yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkulün 
arttırma ş a r t n · a m e s i 
ilin tarihinden itibaren 39/1551 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açık· 
tır. lıaoda yazılı 'llanlardan faz · 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 993/1551 
dosya numarasiyle memuriyeti · 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edılecektir. (124) 

3 - ıpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul ilzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 

kı müsbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle ıabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. . 

4 - Gösterilen gilnde artır
ma ya iştirak edenler arttırma 
şartnamesioi okumuş ve lüzum
lu malfimab almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5-Tayın edileb zamaodı g-ayrj 

Cinsi 
Ekmek 
Kuru f asul ya 
Tuz 
Sadeyağ 

Zeytinyağ 

Toz şeker 
Un 
Patates 
Sabun 
Koyun eti 
Dana eti 
Pır inç 
Makarna 
Peynir 
Yoğurt 

Nohut 
Bulgur 
Yumurta 
Arpa 
Kepek 
Meşe kömürü 
Odun 

Miktarı 
45000 Kg. 

2500 " 
500 " 

2500 " 
1000 " 
3500 " 
1000 " 
2000 ,, 
1500 " 
2000 11' 

7000 " 
2000 il 

1000 . il 

1000 " 
1000 " 
600 il 

300 " 
20000adet 
1800 Kg. 
1800 il 

5000 " 
150000 " 

menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mu bam· 
men kıymetin yüzde yetmit 
beşini bulmaz veya satış istiye· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
ıüo daha temdit ve on beıinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rücbanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazla ya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satıı talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük-
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasn~daki fark ve geçen 
günler için °o 5 deo hesap olu
nacak faiz ve diğer. zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

3 gayri menkul yukarıda gös· 
terilen 24/10/939 tarihinde Ay. 
duı icra memurluğu odaaında 
işbu ilin ve gasterilen artırma 
ıartoamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur.· .. . :· (12) 

Muhammen 
fiatı Tutarı Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
10.5 4725 '\ 354 37 
15 375 28 12 
5 25 1 87 

1 00 2500 187 50 
38 380 28 so 
28 980 73 50 
12.S 125 9 37 
9 180 13 so 

30 450 33 75 
40 800 60 .. 
25 1750 131 ·25 
28 560 42 
25 250 18 75 
45 450 33 75 
25 250 18 75 
8 48 3 60 

11 33 2 47 
2 400 30 . 
5 90 6 75 
5 90 6 75 
5 250 18 75 
ı.s 2250 168 75 

16961 1272 05 
(3) 17 21 26 1 

Aydın in hisarlar baş 
müdiirlüğ~nden . 
Aydından Çineye ve Çiaeden 

Aydına nakledilecek inhiıar 
emteuının nakliyatı 20 gOn 
mtıddetle münakasaya konul· 
muıtur. 

Taliplerin 29 eyliıl 939 cuma 
gilnO saat onda Aydın inhiıar
lar idaresine miiracatları n 
00 7,5 muvakkat teminat ilcreti 
olan otuz lirayı ihale saatinden 
evvel vezneye yatırmaları illa · 
olunur. 

ıs ıs 21 24 . (236) 

Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptırıl

mıı olan bil binasında illveten 
yaptırılacak 1892 lira 77 ku· 
ruş !>edeli keşifli İDfaat 2490 
nolu kanun hükümlerine göre 
açık eksiltmeye koomuıtur. Te 
minatı muvakkatesi 142 liradır. 

Fenni ıartname örnekleri mu· 
baıebe memurluğundan parasız 
alınabilir. İbaleıi 3/10/939 ıah 
günil 1&at 15 de nazilli beledi
ye binasanda yapılacaktır. 

16 21 25 30 234 

• ........ Al>one ıeraiti , ········ı 
ı . ı ! Yıllığı her yer ıçin 6 lira: 1 · 
: Altı a7lıtı 3 " liradır. ' - · i 
! ldare yeri: Aydında C. !f· ... i 
: P. BaaımHi. i : . . 
~ razeta7e ait 7aadar için l 
: yazı itleri müdürlütülle, ilin• i 
i lar için idare müdirlitüne l 
: ,,üracaat edilmelidir. ! . . ............... ·····-······-· .................. _... 

imtiyaz eahlbl ve Umumi N•trlyat ,. 
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