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İnoiliz kabinesi .umurlu ı;Jele~iye Mec!isiı 
O Azalıkları ıçın Partı 

1 • • k .. :'k d• 1 namzetleri tesbit edildi 
mese eSIDI tet l e ıyor Umurlu Belediye Meclisi 

f<'ransız başvekili ile harıiciye nazırı 
Londradan Parise avdet ettiler 

Umumi vaziyette henüz salah emmareleri görül
memekle beraber sulhu muhafaza etmek 

imkanı da yok değildir --------Londra 18 - Kabine öğle daha emin bir surette temin 
yemeğinden sonra da saa 17 edilmesinde müttefiktirler. 
45 e kadar müzakerelerine Londra 19 - Havas ajansı 
devam etmiştir bildiriyor. Kabine içtimaının 

Londra 18 - Sabaleyin ha- büyük bir kısmı Çemberlayt-
riciye nazırı erkanil e görüşen nın Hitler ile olan mülaka-
Amerika Büyük elçisi saat 
19 da Başvekil Çemberlayn 
ta rafınden kabul edilmiştir. 

Berlin 18 - Havas ajansı 
1 

mu ha birinden: 

tının mufassal izahatına has
redilmiştir. 

Hitler muhatabını nutkun
dada söylediği gibi liariç 
memleketlerdede bulunan Al 
manların ana vatana dönmek 
istediği üzerinde cereyan et
tiği anlaşılmıştır. 

(Devamı 2 inci ııahıfede 

asıl ve yedek azalıklarmı 

Parti namzetlerini tesbit et
mek üzere Parti yoklaması 

belediye hududu çevresindeki 
kamun ve ocak yön kurulları 
18/9/938 pazar günü, ilyön 
kurul üyesinden Bay Nafiz 

1 
Karabudağın başkanlığında 
ve .merkez ilçeyönkurul baş-

1 kanı Doktor Nafiz Yazganın 
1 huzurile yapıldı. 
/ Diğer sütunumuzda adları 

1 
yazılı asıl ve yedek üyeler 
ittifakla namzetliklere seçil-
diler. 

Umurlunun yeni meclisi ek-
seriyetle münevver gençleri
mizden ve her türlü maslek 
sahiplerinden teşekkül ede
çektir. 

Güzel Umurlunun imar ve 
ilerlemesi hususunda verimli 
başarılarını dileriz. 

Çekoslovakyanın Barlin or
t:t elçisi hariciye nazareti 
nezd nde teşebbüste buluna
rak Almanyada bulunan Çe
ko•lovakya tab'a s ıniıı tevki
fini protesto etmiştr. C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 

Varşova 18- - Polonya hü
kameti Cekoslovak)'a hudu
dunu kapamıştır. Çekoslovak
ya sefiri seyahat ede eklere 
vize vermemiştir. 

Londra 18 - İngiliz kabi
nesi bu gün saat on bir de 
tekrar toplanacaktır, Bu top
lantıda İngiliz devlet adam
lar.ı ile fransız baş vekili 

·Daladiye ve hariciye nazırı 
Yoney de lfolun caktır. 

Havas ajansının bildirdiğine 
göre bu toplantılar hakktnda 
Pariste az malumat vardır. 

Paris 18 Başvekil Da-
ladiye Parise döner dönmez 
fı;ansız kabineı;ıi cumhur reisi
nin riyasetinde toplanacaktır. 

Londra 19 - Fransız baş 
l'ekili Dttladiye ve hariciye 
nazırı Yoney tayyare ile Pa
rise hareket etmişlerclir. 

L:ondra 19 - Kabine top
lantısını Fransız ricalide ha
zır olduğu halde gece yarı

sından sonra saat biri on 
geçe bitmiş ve içtimadan 
sonra bir beyanname neşre

dilmiştir. Beyannamede İngi
~iz., Fransız hükfım etleri mü
messilleri beynelmilel vaziyeti 
ve Çekoslavak meselesinde 

·~alıı~en mutabıkbtlar~ İki 
liillcOmet A~·rupa sulbuııun 

18191938 Pazar günü yapılan parti yoklamasıada bele-
diye meclisi asıl ve yedek 
edilen aşağıda adları yazılı 
cile arzeylerim. 

Asıl üyeler 

1 - Vedia Çörüş 
2 - Aptullah Erdem 
3 - Çetin Bozkurt 
4 - Halit Çayırlı 
5 - Hasan Toros 
6 - Hüseyin Güleryüz 
7 - İh~an Çörüş 
8 - Mehmet Dirik 
9 - Mehmet Çakıçı 

10 - Nustafa Yalçınkaya 
11 - Mehmet Güler 
12 - Raci Barlas 

azahklarma namzetlikleri tesbit 
arkadaşları Umurlulu sayın seçi-

Yedek üyeler 

13 - Nigar Çörüş 
14 - Ahmet Bozkurt 
15 - Ahmet Gandoğan 
16 - Bahri Aras 
17 - Emin Koaakcı 
18 - Halil Kayahan 
19 - Mustafa Erol 
20 - Mustafa Şimşek 
21 - Mustafa S:nan 
22 - Lütfi Armağan 
23 -- Rifat Onan 
24 - Şakir Musullu 

19/9/938 Pazartesi szunu yapılan parti yoklamasında Ka
rapınar belediye meclis asil ve yedek üyelikleri için tesbit 
olunan partimiz namzedlerini, Karapınarlı sayın seçicilere arz 
eyle dm. 

Asil Üyelikler 

1 Sıddıka Özer 
3 Ahmed Aka 
3 Ahmed Yunus 
4 - Avni Akspy 
5 - Fuad Gür oğlu 
6 - İbrahim KahyaQğlu 
7 - Kadri Aydınoğlu 
8 - Mehıµed Nuri Aluş 
9 - Salih Teo~an 

Yedek Üyelikler 

13 - İsmet Kahyaoğlu 
14 - Naciye Emre 
15 - Ali Akdoğan 
16 - Abdül Kurt 
17 - Hüseyin Cihan 
18 - Kadri Midillili 
19 - Mahmud Ural 
20 - Mevlud Atçalı 

22 - Mehm~d Çelik 
21 - Mustafa Bakır 10 - Şakir Sökmen 

11 --Yuııuf Salahattin Eğrabozj 23 - Nevruz Yenigün 
12 - Zeki Ka:lıt 24 - Tahir Yalçın . 

Halk evi 
Köycülüh şubesiııin 
ikiııci köy gezisi 
Halkevi köycülük şube!İ 

başkan B. Ahmed Emin Ar
kayinin başkanlığında ikincisi 
ni evelki gün Kadıköy, Yeni 
köy, Ova Emiri Ceştepe ve 
Tepecik köylerine yapmışhr. 

Bu gezilere Halkevi sosyal 
yardım şubesi başkanı dok-· 
tor Fuad Bayraktar, Yönti:r:n 
kurulundan diş doktoru Ver 
sel Kültür, Bay Nacip Gözen 
kabile Bayan Havva bir zira
atcı ve beş halkevli iştirak 

etmiştir. . . 
Bu gezide doktor bir çok 

hasta bakmış çoğuna ilac da-
ğıclılmış, on birine reçeteleri 
yaptırılmlş, 3 hastanın hasta-
neye gönderilmesi muhtara 
söylenmiş tir. 

Diş doktoru 10 kişinin diş
lerine bakmış, 3 kişinin diş
lerini çekmiştir. 

·Devamı 3ncü sayfada • 
~ 

Karapınar B. meclis~ 
Azalıkları parti nam

zetleri seçildi 
938 Yılı Karapınar beledi

ye meclisi asıl ve yedek aza
lıkları için parti namzetlerini 

1 tesbit etmek üzere dün Kara-
! pınar parti kurağında yokla-
ma yapılmıştır Yoklamaya i ön-

kurul üyesinden avukat Neşet 
Akkor başkanlık etmişti:-, il-
yönkurul üyesinden bay Raif 
Aydoğdu ile merkez ilçeyön-
kurul üyesinden avukat Ah
met Nesip Brotav bulunmuş-
lardır. Reylerin tasnifinde 
asıl üyeliklerden bir yedek 
ve yedek üyeliklerden de beş 
üyenin ço \<luk reyi alamadığı 
anlaşılarak bu azalıklar için 
seçim tekrarlanmıştır. 

Karapınarıo yen; belediye 
meclisine, çok mühim vazife
sinde verimli başarılar dileriz. 

Balkan ve Saadabad 
murahhasları 
toplandı 

Ankara 18 - Bal kan ' e 
Saadabad Antantları murah· 
hasları dün Cenevrede Millet
ler Cemiyeti Yunan heyeti 

merkezinde İran hariciye na-
zırı Bay Muzafferin başkan
lığında toplanmıştır. Toplan-
tıda Balkan antantı devletlerini 
alakadar eden meselele~ üze
rinde konuşulmuş ve tam bir 
noktai nazar birliği olduğu 
miifabede etiilmiftir~ •~a. 
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Vergilerde .mükelleflerl_~Pirlebey köyünde tarımsal ve 
~ kültürel bakımı 

leliine ta<liller yapıldı 

dört senelik 

il 

•tinde; 
111 - Biletle girmekle öe

ra\ier içinde konsomasyon 
yapılan yerlerde çalışanlar
dan aiınacak yüde 6 dan 

'başka aldıkları ücretin yüzde 
12 si nisbetinde hesaplana
caktır. 
VERGİLERİN TEVKif VE 
TEDİESİ: 

Hizmet erbabına ait bor
drolar, mükellefin ticari def
terlerinin ve sair vesikala
rının tetkik suretile sağla

nacaktır. Bordrolar mahalli 
maliye müfettişleri, kontrol 
memurları, hesap mütehassıs
ları, alakalı tahakkuk me
murları tarafından tetkik 
edilecektir. 

Tetkik neticesinde bazı 
memur ye müstahdemlerin 
yahut, bunlara verilen para
lardan bir kısmının bordro
lara konulmaması gibi birsak
lama görülürse bu suretle 
saklanılmış ölan vergiler ve
ya noksan için ikmalen tarh 
olunan vergi, birinci defasın
da iki kat, tekerrür halinde 
<le beş kat olarak alına

caktır. 

Bordroların vaktinde veril
memesi veya bu bordroların 
müstenidatı olan defterlerin 
ve vesikaların ğösterilmemesi 
halinde hizmet erbabına ya
pılan tediyeler resen takdir 
olunacaktır. Bu suretle tak
dir olunacak matrah üzerin
den hesap edilecek vergi, 
bordrolara müsteniden talie
dilen vergilerden fazla ise 
farklı iki kat olarak alına-

yenler resen 
tayin olunan matrahlardan 
alınacak aylık .vergi vüzde 
10 zamla tarh ve çalıştıran
lara tebliğ olunacaktır, 

Hükumetin hazırlamış ol
duğunu yazdığımız vasıtasız 
vergiler kanunu proıesı, va
sıtasız vergilerin teşkil ettiği. 
mükellefiyetleri şöylece tesl>it 
etmektedir. ' 

1 _. 

z-
3 -

Vergi mükellefiyeti :umumi
dir: Bütün hakiki ve hül<mi 
şahıslar bu projede dösterilen 
şartlar dairesinde vergiye ta
bi olacaklardır. Bu kanunda 
vergi mükellefi olarak göste
rilen hakiki ve hükmi şahıs
lar, vergiyi ödemiye mecbur
durlar. Bu mecburiyet başka
sına devrolunamıyaktır. Bu
nun hilafında yapılan muka
veleler vergi mükellekıni, 
borcunu ödemekten kurtara
mı yacaktır . 

Umumi, mülhak ve hususi 
büdçelerden temin eeilen ser
maye ile kurulan ve umumi 
bir hizmete mahsus olmıya

rak münhasıran rticari bir 
mahiyet ve maksadı haiz olan 
müesseselerle umumi menfa
atlere hadim cemiyetlerin 
ticari mahiyetteki teşebbüs

leri de vergiye tabi olacaktır. 
Yukardaki vergilerin tat

bikatında bütün gayrimenkul
lerle menkul kıymetlerden 
Türkiyede elde edilen kazanç 
ve iratlarla Türkiycde icra 
edilen meslek ve sanattan 
dolayı alınan bılumum ücret
ler, bunlardan intifa edenle
rin ikamet mahalleri Türki
yede bulunsun bulunmasın 

vergiye tabi olacaklardır. 

İkamet mahalli veya ika
metgahı Türkiyede olan şa
hısların kazanç ve iratları, 

ecnebi memlekette istihsal ve 
temin edilmiş olsa da yergiye 
tabidir. Mükerrer teklife ma
hal vermeLDek maksadile kar
şılıklı muamele esası üzerine 
anlaşmalar yapmıya hükfunet 
selahiyetli olacaktır. 

Ticar! olmıyao iş ve meslelC 
erbabının kazanç vergisi: 

Dünkü sayımızda yeni pro
jenin hizmet erbabının kazanç 
vergısı üzerinde koyduğµ . 
hükümleri lıul~sa etmiştik. 
Ticari olm·ıy;an iş ve meslek-

! Oevam• 3üncil sahifede ) 

P-amuk ziraati ve 
göıülen fayda 

kahya oğlunun l<öylüye köy 
şabsiyetimaneviyesi namına birsu 
lama arığı açtırmasile ,, pamuk 
yetişmeğe başlamış ve bu iti
barla muhitimiz ziraatinde 
yeni bir bir devir açılmıştır. 

Pamuk ziraatinio başlama
sae kadın erkek köylünün 
hepsine iş çıkmış olması ve 
o sene pamuk veriminin ümit
ten fazla oluşu köyümüze hem 
refah temin etmiş ve hem de 
köylümüzde pamukçuluğa karşı 
büyük bir heves uyandırmış

tır. 

937 Yılında da devam eden 
pamuk ziratinden sulama sa
yesinde ayni istifada göriil
müş ve yıldan yıla bu işe 
köylünün alakaq arta
rak ziraat inkişafa başlamış
tır. 

938 senesi sulama işinin 

daha vasi bir şekilde yaP.ıl

masını düşünen köy ihtyar 
heyeti bazı kayıt ve şerait 
altında usul ve kanuna tev
fıkan arığın işletme halckını 

iki sene müddetle şirket ha-
linde birleşen bir kaç kişiy;e 

satmış ve bu suretle ihtiyar 
heyeti arıktan alakasını kes
miştir. 

Sulama işini iizerine almış 
olanlar arağı tamamile. işlet
memiş ve Bent kunnağa mu
vaffak olmamış bulunmala
rından malisuün yanmak teh
likesine maruz Kaldığı bir 
sırada ilçebay flisau kahya 
oğlu köyümüze kadar gele
rek işe müdahale etmiş ve 
ilçebayin müdahalesi üzerine 
sulamayı deruhte edenler 
bu uğurda sarfettikleri para
dan bir hal< talep etn;ıemek ' 
ve köy sandığına yatırdıkları 
parayı tamamen terketmek 
suretile mukaveleyi feshtmiş-

köyümüze civar olan Dualar 
ve Mescitli köyleri arazileri 
sulanmak suretile bu köyler 
halkıda arıktan mütefit ol-
muşlardır. . 

Köyümüzde ötenenberi köh
ne, gayri sıhhi ve ayni za
mandamevcut talebeyi istiap 
etmiyen bir binada okumakta 
olan çocuklarımız ilçebay 
İhsan kahya oğlunun göster
diği lüzum ve alaka ile be.~ 
dershaneli ve kargir olarak 
yeniden yapılan ve yapı.sı 
tamamlanan okula nakil olu
nacaklardır. Cumhuriyet dev
rinde meydana getiri len bu 
asar köyümüz için büyük bır 
nimettir. Bu yazımızın sayın 

gazetenizde neşrini dileriz. 

ı -İ;,giliz kabi-,,esi : 
1 ea,tarah 1 inc:i sahif~doe 
1 Prag 18 - Çekoslovakya-
• 

l da bütün mmtakalarda asa-
yışın tam olduğu görülmek
tedir. Südet merkezlerinde 
araştırmalara devam edilmek·. 
tedir, Halk hükumetin amriac 
mutavaatla silahlarını teslim 
etmektedirler. 

Silah toplama emri maca
ristan hududu mıntakalanoa 
da teşmil edilmiştir. 

Vaşington 18 - Amerilı.a 
kabinesi Reisicumhur Rozvel-
tin başKanlığınaa toplan- . 
mış ve hariciye nazırı Hove
rio izahatını dinlemiştir. Ho
ver Avrupa vaziyeti nakkm
da müzakereler henüz netice
lenmediğinden şimdiden bir 
şey söyliyemiyeceğini bildir-
miştir. a.a. 

Berlin 19 - A:lman iatib-
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·Vergilerde 
Mükellefler lenine ta

diller yapıldı 
(Baştarafı 2inci sahifedt-) 

erbabıaın kazanç vergisi de 
şu şekilde alınacaktır. 

Mükellefiyet mevz4u: Ti
cari olmıyan iş ve meslek 
erbabının kazançları temin 
ettikleri menafie bu kısımda 
!Yazılı hükünı:er dairesinde 
vesgiye tabi olacaktır. Ticari 
olmıyan iş ve meslek erba
l:iından maksat, serbest mes
lekler müntesipleriyle noter· 
ler, noter vasifesini görenler 
(bu İftigallerinden dolayı) ve 
kazanç getiren bir işle iştigal 
ettikleri halde bu işten dolayı 
bu kanunun diğer kısımların· 
da yazılı vergilerden birine 
tabi bulunmıyanlardır. 

Bu kanunun tatbikatında 
avukatlar ve dava vekilleri, 
tabipler, diş tabipleri ve diş
çiler, baytarlar, ebeler, ticari 
muamelelerde bulunmıyan mü
hendisler, kimyakerler, serbest 
çalışan eksper ve mütehassıs
lar ile ilan ve re\da111 ressam
ları, hususi mektop idare 
edenler ve bu gibi ilmi ve 
mesleki şahıslar serbest mes
lek erbabı sayılacaklardır. 
İSTiSNALAR : 
Aşağıda 

menfaatler 
tesnadır. 

yazılı kazanç ve 
vergiden müs-

a) Siyasi fırkaların, Halk
evlerinin, hususi kanunlarla 
teşekkül etmiş umumi mües
seselerin, nmumi menfaatle-
re hadim veya mesleki cem
iyetlerin, münhasıran azasına 
açık olan kulüplerle spor 
kulüplerinin, hayır cemiyet
lerinin, ordu evlarinin ( faa
liyetleri dahilinde kalmak 
şartile ) duhuliye ve aidatı 
ve bunlara yapılan teberru
lar ve hayır cemiyetlerile 
spor kulüplerinin sene de iki 
defayı geçmemek üzere ve-

·Nazillide 
Bir biçki yurdu açıldı 

Haber aldığımıza göre Na
zillide, Nazilli kadınlığını ya
kından ve severek alakadar 
eden bir biçki yurd.u açılmış 
ve yeni sene talebe kaydine 
başlamıştır. 

Hayriye Çelikelin direktör
lüğünde vücut bulan (Çelik 
el Biçki Yurdu ) nun Nazilli
nin içtimai ihtiyaçlarından 

· birisini önliyeceği şüphesi.Zdir. 
Türk kadınlığını yurdun her 

köşesinde kültürel unsurlar 
yapmağa matuf gayeler taşı
yan teşekküllerden biri olan 
( Çelikel Biçki Yurdu ) nu ve 
ona yakın bir alaka göste
ren Nazilli kadınlığını tebrik 
ederiz. 

Halkevi gezisi : 
- B:.ş~arah 1 inci Sayfada-

Bayan kabile; iki lohusayı 
evlerinde ziyaret ve muayene 
etmiştir. Ziraatçı arkadaş, 
köylerin umumi ziraat vazi
yetleri üzerinde tetkikat yap
mış ve öğütler vermiştir. 

Kültürcü Halkevli: 
Köylerin nüfusu, okuma 

çağındaki çccuk vaziyetini 
tedkik etmiş ve bu beş köy
den ikisine müşterek okullar 
yapılmak üzere alınan tedbir
leri tedkik etmiştir. 

Bilhassa heyetin beraberin
de götürdüğü Radyo her 
köyde çalınmakta köylüye 
Milli ve garp musiki parçalan 
dinletilmektedir. 

Halkevi köycülük şübesinin 
devam edecek olan bu gezi
leri l<öy ve l<öycülük alanın
da çok faideli neticeler ve
receğine şüphe yoktur. 

Aydın daimi 
encümeninden 

19/9/938 tarihinde ihalesi 
yapılmak üzere eksitmeye 
çıkarılan 9,269 lira 40 kuruş 
keşif bedelli Söke - Bağarası 
yolunun köy kısmında 0+000-recekleri müsamereler ha

sılatı ; 
b) Tahvilat ve hazine bo

noları ve bankadaki adi mev
duat, tasarruf ve kumbara 
faiz ve ikramiyeleri ; 

, 1 t-491 at asında tesviyei tu
rabiye işine verilen peyler 
haddi layık görülmediğinden 
eksiltme müddeti on gün 
uzatılmıştır. 

c) İhtira berab satın ve 
kira bedelleri ; 

ç) Kitap, risale, makale, 
tefika, fıkra ve nota halinde 
yapılan telif ve tercüme be
delleri resim ve beykeltraş..; 
lık işleri, ( müteneffilerin bu 
işlerden dolayı bir daire, 
müessese veya şahsın daimi 
müstahdemi olmamaları .şar
tile ). 

d) Nüfusu beş bin ve daha 
fazla ol an yerlerde isticar 
ettikler gayrimenkul mobilya-
sız ve hizmet deruhte etmek
sizin başkasına kiraya yeren-
lerin temin ettikleri men- · 
faatler ; 

- Deva mJ var • 

Eksiltme 29/9/938 Perşen
be günü saat 15 de yapıla
caktır. 

Bu işe ait resim, keşif ve 
şartnameler nafıa müdürlü
ğönden görülebilir. 

Muvakkat teminat 695 li-
ra 20 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları, ticaret odası vesika
lan ve ihale gününden 8 
gün evvel vilayet nafıa 
müdürlüğünden alınmış ehli
yeti fenniye vesikularile yu
karda yazılı gün ve saatte 
viliyet deimi e~cümeninde 
hazır bulunmalari ilan alunur. 

819 

Dairesinden 
Dosya No. 38/95 T. 

Alacaklı : Aydında avukat 
Reşat Altay 

Borçlu : Sultanhisar nahi· 
yesinden Mehmet oğlu Meh
met Salih 

Satılan mallar: Tapunun 
kanunuevvel 332 38/39 No. 
kavakla köyü rekmez civarı 

şark yol garp ılıca deresi şi
mal ve cenup Hüseynin Ali 
Riza 1 hektar 2000 M. zey
tinlik 99 büyük, küçük zeytin 

27 incir 39 asma 9 badem 5 
armut ağaçlı olup muham
men kıymeti 800 liradır, 

Tapunun mayıs 326 tarih 
1441145 No. kayıtlı kavaklı 

karamahmutlar şark garp yol 

şimal kör Ali cenup atçalı 

o. vakfı 25 ağaçlı 8 dekar 

_zeytinlik muhammen kıymeti 

100 liradır. 
Alacağını teminen haczedi

len yukarıda tafsilatı söyle-
nilen gayrimenkuller muhammen 

kıymetli ve borçlu mehmet 

oğlu m ehmet saHh uhdesinde 

ba tapu uhdei tasarrufun
da bulunan gayri menkuller 
25 / 10 I 938 tarihine müsadif 

salı günü zevali saat 12 de 
Nazilli icra dai-

resinde ihale edilmek üzere 

16/9/938 tarihinden itibaren 

ve açık artırma yolile satışa 

çıkarılmıştır. Şartname vesair 

evrakı müteferrikası 16/9/938 
· tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açık bulundu
rulmaktadır. 

İhale günü mal muhammen 
kıymetin Q,0 75 ini bulduğu su
rette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdit 
edilmiş olacağından 15 inci 
güne müsadif 9111/938 tari
hinde çarşamba günü ayni 
saatte en çok artırana ,ihale 
olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri meo
kul üzerindeki baklanm hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs
bite)erile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi su
rette hakları tapu sicillerile ., 
sabit olmadıkça satış beden
nin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve intifa hakkı sa
hiplerinin de ayni suretle ha
reketleri icap ede~eği ve ta
liplerin muhammen kıymetini 
yüzde 7.5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın 

Aydın diiiml 
Encümeninden 

1 ·Eksiltmeye konulan iş 
Ayllm Vilayetinin Söke - Or

taklar yolunda 14 -000-18 , 
000 kilo metreleri arasında 

esaslı tamirattır. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre 
uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, 

D) Tesviyei tür.ıbiye şose 

ve karğir inşaata dair fenni 
şartname, 

E) Hususi şartname, 

F) Keşif cetveli., silsilei H
at, metrdj cedveli, 

G) Grafik proje, 

İsteyenler bu şartnameleri 
ve evrakı bedelsiz olarak na
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 261°1938 tarihinde 
pazartesi günü saat on beşte 
Vilayet encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
tçın isteklinin 1181 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi ve ihale gününden 
8 gün evvel ehliyet vesikası 

almak için vekalete müracaat 
etmiş bulunması ve yaptığı eo 
büyük işin bedeli 12000 lira
dan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomah mühen · 
dis veya mimar olması veya 
bunlardan birile müşterekeo 

teklif yapması ve mukaveleyi 
birlkte imza etmesi lazımır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline ka
dar Vilayet encümenine geti
rilerek eksiltme encümen re
isliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 
ücüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler-
kabul edilmez. 

[782] 4 9 14 20 

Merbum avukat Cemal Mi
rende evrakı bulunan müek
killerin Cumartesi ve Pazar
dan maada ber gün saet-
12 den 14,30 a kadar hü•i-
yetlerile birlikte merhum11n. 
,yazıhanesine müracaatları. 

14 18 20 

teminat mektubunu icra dai
resine tevdileri ilan olunur. 

l.oıtiyaz aahibi ve Umumi N~rlyat 
-~-~--Mlldürü : Etem Mendre. 

807 
Baaıldıvı ver : 

C. H. P. Basınıcvi 
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DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEIVILEKE:'r HASTANESi 

Dogum, Kadın haataJıkları ınütehauıs 
!P ve Operatörü 

~ Hutalarını her gün Park kar,ısında 8.ıy Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Aydın Belediyesinsen : 
1 - Aydın Belediyesi Elektrik seotralına ilaveten konula

cak 340 - 250 beygir takatioda bir motör ile Jeneratör, al
ternatör, Tevzi tablosu ve bunların teferruatı ve montajları 
için kapalı Zt\rf usulile yapılan eksiltmeye talip çıkmamasından 
bir ay müddetle pazarlığa almmışhr. 

2 - Tesisatm muhammen kıymeti 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
~) - Fenni şartname. 
B) - Keşifaamc 
C) - Ek:siltme şartnamesi. 
D) Planlar. 
E) - Mukavele prejesi. 
~ - Arzu edenler bu evrakı Aydın Belediyesinde görcbi · 

lirler. veya 125 kuruş mukabilinde satın alabilirler. 
5 - Pazarlığa iştirak eeebilmek için taliplerin 3938 lira 25 

kuruştan ibaret olan kat'i teminatlarını önceden Belediye 
veznesine teslim etmeleri veya muteber bir bankanın teminat 
mektubunu beraberlerinde getirmeleri ve şimdiye kadar bu 
gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fc:nni kabiliyetlerini 
gösterir ve kanunun tarifine uygun vesika ibraz eylemeleri 
~·e bunlar Bir şirket veya firmayı temsil ediyorlarsa musad
dak vekaletname ve mukayyet bunlundukları ticaret odasmdan 
son tarihli bir vesika göstermeleri lazımdır 

6 - Yukarıda yazılı şartlar dairesinde pazarlığa gfrmek 
İsteyenlerin 31 Teşrinevel/938 terihine raslayan Pazartesi günü 
saat 15 de Belediye daimi encümeninde hazır oulunmaları ilan 
olunur (788) 7 H 17 2() 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• DOKTOR • • • • • 
; F AHREDDIN SÜGÜR ~ 
• • 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastctlıkları Mütahassm ! 
• • • • • Parıs Tıp Fakültesi Hastanelerınden f~tısaslı • 
• • ! Muayyenehan.:si~ ydın1a Gazi Bulvarında liatalıoılu Jukkaoıuıo ! 
• • 
: üzuinde her ~ıin sabahdan ak~ama kadar Haıtalarioı kabul eder : .......................................... ~········ ... 
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DOKTOR - OPERATÖR fj' 

Medeni Boyer 1 
Memleket H;ıslanesi Operatörü 4 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yenı yaptırdiğ' «!Vİn üst katında 
kabul eder. 

Muayene 

Altı ay vade ile 
SÜMERB~NK 

-- . _....-

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ,yı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarım 

hassaten tavsiye ederiz. 

Muzaffer Eraydın 
Demiyolu caddesinde. Aydın 


