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Büyük Millet Meclisi 
Belediyede : 

Yugoslavya hükilmeti 
i 

Beynelmilel şarap ofisine iştirakimiz ·Macaristan ve Romanya hükôtnetlerine 
hakkındaki kanun layihasını ziraat hudutlardaki askeri kuvvetlerin 

Daimi Encümen 
toplandı 

encümenine ha vale etti azaltılmasını teklif etti 
Belediye Daimi Encümeni dün 

ağleden sonra belediye daire
sinde haftalık mutat toplantı

sını yapmıştır. 

Ankara, 9 - Büyiik Millet 
Meclisi buglla reis vekili doktor 
Mazhar Germenin başkanlığında 
toplanmış ve Erzurum hattının 
kiiıat resminde Büyük l Millet 
Mecliı.ini temsilen bulunacak o
lan heyet azalarını seçmiştir. 

l 
Maliye vekili Fuat Ağrahnın 

talebi üzerine evrakı varide a 
rasında bulunan ve biri gelecek 
olan harp techizat ve levazımı-
Dın gümrük resminden muaf tu
tulması ve diğeri de göçmenler
le muhtaç çiftçilere dağıtılmak 
üzere bulunan 3 milyon 700 bin 
liralık buğday avansının beş 
milyon liraya çıkarılması hak
kındaki kanun liyihalarını mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Meclis pazartesi günü topla· 
nacaktır. a . a. 

Meclis bundan sonra merkezi 
Pariste olan beynelmilel şarap 
ofiıine iştirakimiz hakkındaki 
kanun layihası üzerinde müza
kere yapmış ve tetkik edilmek 
üzere ziraat encümenine havale 
etmiıtir. 

------...iiiiiiiôii!!i~~~---!'~~~~---~~~"'"""!~~-----

T E B L l G LE R 
Garp cephesinde : 
Pariı,9 - Dün akşamki Fran 

ıız resmi tebliği: 
Mozelin doğu bölgesinde düş

manın yaphğı hareketler püs
kürtiilmilştür. Sarın cenubunda 
karşılıklı topçu ateşi olmuştur. 

Havas ajansı da harekat hak
kında atideki tebliği vermiştir. 

Alman kıtaatının Mozel böl
gesinde faaliyetin idamesindeki 
ısrarı ve harekatın bidayetin· 
denberi bu bölgelerdeki gayreti 
Fransız ileri hareketinin tehli
keli bir şekil almasındandır. 

Bu tehdit, Sarhurgun doğu· 
sunda Fraasızlarm ilerleyiıinin 
tehdidiae tekabül etmektedir. 

Almanlar, ağır topçusunun şid 
detli bombardımaomd:ın sonra 
Mozelin hu bölgasinde birbirini 
müteakip baskınlarda bulunmuı 
lardır. Bunlar az askerle yapıl
mış ise de oldukça şiddetli bir 
topçu ateşinden sonra yapıldığı 
için Almaıı baş kumandanlığı 
tehlikeyi sezdiğinden mütemadi 
baskınlarla vaziyeti düzeltmek 
istediği anlatılmaktadır. 

Paris 9 - Havas ajansı as-

İngiliz - Belçika ---
iktisadi müzakereleri 

devam ediyor 

Londra, 9 - Havas ajansın· 
dan: 

logiltere ile Belçika arasın
daki iktııadi müzakerelerin in
kıtaa uğradığı hakkında Alman 
kaynaklarından verilen haberler 
katiyen doğru değildir. Bazı ip· 
tidai konuşmalardan sonra Bel
çika delegeleri hükümetleriyle 
temas etmek üzere Bürüksele 
dönmftşlerdir. a. a. 

Alman harp gemileri iki 
İsveç vapurunu zaptetti 

İstokholm, 9 - Alman harp 
gemileri iki İsveç vapurunu tev
kif ederek Kile götürmüşlerdir. 

keri vaziyet hakkında şu tel
grafı vermektedir. 

Geçen hafta sonlarmdan be· 
ri bir taraftan topçu ateşi şid
detlenmekte diğer taraftan da 
Almanlar piyadesinin hücumu 
artmaktadır, 

Franslzlar ilk defa olarak 
bir Alman propaganda hücumu-
na maruz kalmıştır. 

Mitralyöz ve toplarm yanı ba 
.şına konan mua1.Zam hoparlör-
ler vasıtasiyle toplar susar sus
maz Almanca ve Fransızca o· 
larak Hitlerin nutkundan par
çalar okunmuştur. Şurası kayde 
şayandır ki Almanlar Fransız 
tazyiki altında bulunan köylere 
ilin yapışhrmak suretiyle pro-
paganda yapmıılardır. 

Dün gece Alman faaliyeti 
bilhassa Mozel ve Sarburgun 
doğusunda olmuştur. Almanlar 
üç büyük baskın yapmışlardır. 
Bu baskmların hedefleri Fran
sız bataryalarmın vaziyetini öğ
renmek ve mümkün olduğu tak
dirde esir almaktır. Bütün 
bu baıkınlar tabiatile akim 
kalmış ve Almanlar süratle ge
ri çekihneğ" mecbur olmuştur. 

Avustralya ---
lngHtereye 3200 tay

yareci gönderiyor 

Londra, 9 - Avustralya hü
kumeti İngiltereye 3200 tayya
reci gönderecektir. Bu tayya-
recilere geDf ral Delaro kuman
da edecektir. 

~· 

Dikili felaketze
deleri için 

Evkaf umum müdürlüğü 
1000 lira teberru etti 
Ankara, 9 - Evkaf umum 

müdürlüğü Dikili felaketzede
leri için Kızılay kurumuı.ıa 1000 
lira teberruda bulunmuştur. 

a. a. 

Bükreş, 8 - Rador ajansın · 
dan: 

24 eylôlde Yugoslav hükumeti 
Roma11ya hükumeti nezdinde 

dodaue bir teşebbüste buluna
rak müşterek hudutlarındaki as 
keri kuvvetin müsavi surette 

t 

azaltılmasını muvafık görüp gö· 

lifi derhal ciddi bir surette 

nazarı itibara almıştır. Macar 

askeri makamatının mühim bir 

nisbet dahilinde askerlere me

zuniyet vermeğe hazır olduğu

nu bildirmiştir. 

Encümen bu toplantıda bele
diye dahili muamelesine ait iş
leri tetkik ederek karara bağ
lamış, belediye tenbih ve yaıak
larıoa aykırı hareketleri görü
lerek haklarında zabıt varakası 
tutulmuş olan bazı şoför ve es
naflara mubtelif para cezalarile 

rülmiyeceğini sormuş ve ayni 
zamanda ayni teşebbüsü Macar 
hükumeti nezdinde de yapmıştır. 

Romen hükumeti Macar hü
kumetinin kararına göre hare

ket etmeğe amade olduğunu 

Belgrad ve Budapeşte hüku
metlerine bildirmiştir. 

1 
cezalandırmıştır. 

~ 

Romanya hitkfımeti bu tek· 

--------~~~ ....... ---~~~~~~------------------
Sovyetlerbirliği 1 Bir hava harbi 

-·~ l 
Estonya topraklannda 40 iki Alman deniz tayya- I 
bin kişilik bir garnizon te- resi lngiliz hava kuuvet-

sisi hakkını istediler lerile muharebe ettiler 

Loodera 9 - Havas ajansı 
Moskovadan bildiriyor. 

Sovetler, Estonya toprakların
da 40 bin kişiden Mürekkep 4 
fırkalık bir garnizon tesisini 
istemişlerdir. 

Moskovaya bir delege gön
dermesi hakkında Fiolandiyaya 
yapılan davet üzerine İsveç 
gazeteleri şunları yazmaktadır. 

Sovyetler birliğinin Finlandi· 
yaya, küçük Baltak devletleri 
gibi hareket edeceği zan edil· 
memektedir. 

Zira bu hareket şimal mem
leketlerinde ve Danimarkada 
bir aksülamel yaratacağı mu-
hakkaktır. a . a. 

İngilterede vesika 
usulü --

Loodra, 9 - İngiltere bükü
meti vesjka usulüne tabi tutu· 
lan maddeler hakkında lngilte
reoin erzak ihl iyacı için lüzı: m 
göreceği tedbirleri son bahar
dan itibaren tatbike başlıya· 

Londra, 9 - İngiliz hava ne
zaretinin son tebl iği: 

iki Alman deniz tayyaresi şi
mal denizinde logiliz ha va kuv-

1 

vetlerile harbe girişmişlerdir. Bu 
tayyarelerden birisinin denize 
düşmesi üzerine ikinci Alman 
tayyaresi kaçmıştır. 

İki İngiliz tayyaresine mer· 
miler isabet etmişse de mühim 
hasara uğramamışlardır. Hiç bir 
ölü yoktur. a. a. 

Alman yada 

Halk istihbarat servisi 
··-

Londra, 9 - Roytcr ajansı 
muhabiri Kopenhaktan bildiri
yor. Kopenbakta münteşir N.ıs
yonal Heden gazetesinin Berlin
den aldığı bir habere göre : 

Almaoyada Halk istihbarat 
servisi namı altında bir nazi 
teşkilatı kurulmuştur. Bu servis 
dahildeki düşmanları aramakla 
meşgul olacaktır. 

Bu servisin başına getirilen 
Ht'\rderik, bu teşkilatın Alman
yanın emniyeti için bir garanti 
teşkil edeceğini söylemiştir. 

a . a. 

Sürek avı 
Erbeyli, Ömerbeyli ve İncir

liova avcılarından mürekkep 23 
kişilik bir kafile evvelki gün 
Koçarhnın Yeniköy ve Güdüş-
lü mıntali alarında pek mükem
mel bir sürek avı yapmışlar 
tilki, çakal ve bir çok keklik 
avlamışlardır. 

Kafileye genç ziraat mühen
dislerimizden bayan Hikmet 
iş men ile Ömerbeyli başöğret
meni Turan, Erbeylinin meşhur 
a "cılarından hafız ve lncirliova
dan Abdil riyaset etmişlerdir. 
Bu av alemi çok neıeli bir ba
va içinde geçmiş ve avcılar 
geç vakit yeı lerine dö ı:ımüşler
dır. 

Halkevi 
başkanlığndan 

Spor şubesi komite.sinde bo
şalan azalık için seçim yapmak 
üze spor şubesi umumi heyeti 
11/10/939 çarşanba günü saat 
20,30 da Halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

Yazılı azaların . teşrifleri rica 
olunur. 

.... •+.• •• .......... _.. ......... - .... ~ 

Ramazan ~ 
Aydın Mü/ tülüğünden : ~ 

Tesbit edildiğine göre f 
önümüzdek i 14 Birind leş l 
rin cumartesi günü ra ma 
zanm birinci g unü olduğu arz 
ve ilan olunur. ~ 

Aydın Müf tüsll f caktır. Et, jambon, konserve ve 
hububat mubayaa edecekler bu· 
susi ruhsatname istihsaline mec
bur olacaklardır. Margarin ve 
diğer bütün yağlar, bunları imal 
eden müesseselerden, bu gece
den itibaren musadere edilmiş-

Bir kamyon kazası 
tir. a. a. 

-~-

Alman 

Ekonomi heyeti Mosko
v aya vasıl oldular 

Moskuva 9 - Alman ekono
mi heyeti azası iki hususi tay
yare ile buraya gelmişlerdir. 
Heyet, bava istasyouunda Sov
yetler iş komiserliği muavini 
ile Alman alçisi tarafından kar-
ıılanmıştır. a a. 

Bir kişi öldü ve bir kişi yaralandı 
E vveJki gün Topyatağı yo

lunda bir kamyon ~azası ol
muştur. 

Aydın Belediyesine kayıtla ve 
Sadık Ataya ait olup şoför Ve
linin idaresinde bulunan 19 nu
maralı otobüs tipi kamyon Top 
yatağına eşya naklederken san
at mektebi yokuşunda arka ak
sama arka tekerleği rapteden 
cıvataların kırılmasından firen 
yapmak mümkün olamamış ve 

l kamyon yokuş aşağı geri geri 
gitmeğe başlamıştır. Muhakkak 
bir kazanın önüne geçmek is-
teyen şoför kamyonun arkasını 
yolun kenarandaki sırta daya
mak istemişse de süratini ala
mıyan kamyon takla atarak dev 
rilmiştir. Bu müessif kaza neti
cesinde bir kişi ölmüş ve bir 
kişi de yaralanmıştır. 

Hadise hakkında müddeiumu
milik tahkikata başlamıştır. 



YOZ :2 
:r 

Kogcülük konuşmaları : 

Mayamız ve özümüz 
olan köylü ... 

-2-
- Kaç yaşındasınız? 
- Ben mi? 
- Evet hepiniz ayrı ayrıl 
- Ben 20 sindeyim, ben 22, 

ben 25, ben 18. 
- Bizim en büyüğümüzün adı 

nedir? 

- Bizim hükumete ne derler? 

- Ölen en büyüğümüz kim
dir? 

. . . . . . . . . 
Sorgularla karşılıklarını ço · 

ğalttım. O kadar derin bir bil
gisizlik içindeler ki bunlar. Ken .. 
di kendime acıdım. Yazık de
dim. Bunlara en basit şeylari 
hile öğretemedik. Fakat düşün
düm. Ve gaçenleri yokladım: 

- Bir köy gezisine çıkalım 
dedim. Beş arkadaş güçlükle 
birleşe bildik. 

- Köylüyle görüşme yaptık. 
Ben söyledim onlar susdular. 
Susmakta haklıydılar. Ne söy
lesinler ne öğretsinler? Kendi
leri bilmiyorlardıydi söylesinler. 

- Bizden köylerinin susuz
luğuna, merasızlığına çare di 
lediler. 

- Bunları yapamadık. Ya
pamazdık da. 

Hulasa yarayı deştikçe içinin 
acı veren şekli tebblür ediyor. 

- Buna çare düşündüm: 
- Ne yapıb yapıb, köyleri· 

mizin her birine bir yıl veya 
iki yıl için olsun mecburi hiz
mete tabi üniversiteli, liseli, 
öğretmen okullu ne bileyim ben 
her kim olursa olsun gönder
meliziz. 

Kaymaham namzetleri, işe köy- , 
muhtarlığından başlamalı, birlik 
müdürü, nahiye müdürü, maiyet 
memuru ondan sonra kayma
kam olmalıdır. 

Her üniversiteyi bitiren biç 
olmazsa en az bir yıl meıleğir 
nin icaplarına uysun uymasın 

köyde bir işle vazifelendirilme
lidir. 

Doktor, köyde. doktorluk, hi· 
kim namzedi köy davalarını 

görmekte yol gö,terici, sıhhat 
memuru köyde sağlık işlerinde 
yardımcı, ziraat muallimi köy 
zıraat işlerinde yol göderici. 

İkinci yolumuz da, kanunları
mızda yapılacak ufak bir tadi
latla her halde ve muhakkak 
olarak köy muhtarını, elli alt
mış lira da vererek yüksek tah
sil görmüş, tecrübeli kimseler
den tayin etmelidir. 

Yine köyün seçimle iş baıına 
gelen muhtarı ve azaları seçile 
dursun. Bunlar asıl muhtar· 
lıu elele vererek it görsün
ler. Köy varlığı istenilen de
receye gelinceye ve kendi 
kendini idare edinceye kadar 
iş baş•, filen ve hukukan iş gö· 
recek olan köy dışından getiril· 
miş, tecrübe görmüş muhtarlar 
getirmeliyiz. 

Elimizde sayısız asker müte
kaitteri, mülkiye memurları için
de hali iş görecek kudrete ma· 
lik az mı adamımız vardır ? 

Zarar yok, işe bir kaç yüz 
tecrübeli muhtarla baılıyalım. 

Zaman; boşlukları dolduran en 
büyük amildir. 

Köy muhtarında istenilen şart· 
lar mevcut olmadıkça köy itle· 
rimizi yoluna koyacağımıza inan
mak biraz da kendimizi aldat 
mak olur. 

Eğer buna inanan ve kanan
lar varsa tavsiye ederim, gel 
sinler ovalık ohun dağlık olsun 
köylülerimizle yakinen görüıilp 
konuşsunlar ... Alacakları intiba
lara itimad ediyorum. 

Amerika sularında 
Meçhul bir denizaltı gemisi görüldü 
Vaşington, B - Resmen bil- 1 

dirildiğine göre Miyaminin 15 
mil açıklarında bir denizaltı ge-
misi görülmilştür. Geminin han
gi millete ait olduğu gizli tu· 
tulmaktadır. 

4 Amerika muhribi, Alman· 
ların dünüşünde • bataracakları-

nı ilan ettikleri Erokeys gemi 
sine Atlantikte mülakı o1muş
tur. Gemi kaptanı daha evvel 
telside verdiği malumatta seya· 
hatin normal şekilde cereyan 
ettiğini ve yolcuları bir hidise 
zuhurunda kurtarmak için bü
tün hazırlıkların yapıldığını bil
dirmiştir. 

-~-

Litvanya ile Sovyetler 
arasında görüşmelere 

. başlandı 
Kono 8 - Moskovaya varmış 

olan Litvanya heyeti bu akşam 
saat 20 de Sovyet delegelerile 
görüşmelere başlanacaktır. 

Dikilide 

Zelzele devam ediyor 

İzmir, 9 - Dikili kaza mer· 
kezinde dün iki zelzele daha 
olmuştur. Orta şiddette olan bu 
sarsıntılar üç saniye ıürmüştür. 
Açıkta kalanların ç;ıdırlara yer .. 
leştirilmesi işi bitmiş ve halk 
mutat işlerile çıılış~ağa başla 
mıştır. a. a. 

lıan 
İncirliova belediye 
reisliğinden 

30 lira aylık ücretli İncirliova 
belediye tabsildarhğı münbaldir. 
Taliplerin belediye riyasetine 
müracaatları ilan olunur. 

6 10 12 (38) 

1 

AYDIN 

RADYO -ı 
SALI 10/l 0/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

SAYI ı 654 

rN;;iüi .. Ç;iik;T.biÇki: .. i 
1 dikiş yurdu 1 
: 
ı : BU DERS YILI İÇİN 
ı 

12.30 Program ve memleket : Nazilli muhitinde bir hayat ve iş yuvası olarak Maarif 
saat ayan : Vekaletinin tensibile açılmıştır. Yuıdun tahsil müddeti ı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ı iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı başına yurd ıı 
haberleri. ! açmak için kaouni salahiyeti haizdir. Abl ve tenbel olmaktan ı 

12.50 T~rk müziği İ kurtulmak ve hayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlarımız ı 
Çalanlar: Ruten Kam, Veci- ı için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir t 

be, Cevdet Kozan, Reşat Erer. ı mevki almak ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah 
1 - Okuyan Muzaffer ftkar ! istiyen kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. 
1 - Ferahnak peşrevi. i Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğinizi ispat için ·evler-
2 - Zekai dede • Ferahnak ı de İfıiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve 

beste ( Söyletme beni canım e· i hürriyetinize sahip ve baldm olmak fırsatını buluyorsunuz. ı 
fendim ) (18) Sa. Cu. ı 

3 - Lemi - Ferahnak farkı _!++••••++++ .. ++•••• ....................................... ı 
( Lerzan ediyor) 

4 - Reşat Erer - Keman tak 
ıimi. 

5 - Tanburi Cemil -Eviç şar 
kı ( Bir nigibın kalbimi etti e· 
ıir) 

6 - Sadettin Kaynak - Eviç 
şarkı (Doğuyor ömrüme) 

7 - Muzaffer İlkar - Eviç 
ıarkı (Gözlerim kan ağlayor) 

8 - Eviç saz semaisi 
2 - Okuyan Radife Erten 

1 - Tanburi Cemil - Hicaz 
farkı ( Hep sayei vaslında ) 

2 - Şevki bey • Hicaz şarkı 
( D~mem cana beni yadet) 

3 - Türkil- (Alişimin kaşları 
kara) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
program Pi.) 

18 00 Program. 

18,05 Memleket saat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Milzik (Eğlencili müzik) 

18.55 Konuşma (Halk iktısat 
saati ) 

19.10 Türk müziği Klasik pro· 
gram. 
Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti, idare eden: Mesut Cemil 

19.50 Konuıma ( Ormanları
mızı tanıyalım ve koruyalım) 

20 05 TOrk müziği ( Karışık 
program) 

21.00 Konser takdimi. Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik ( Radyo orkes
trası: Şef Hasan Ferit Alnar) 

1 - Lortzing - Czar und Zim 
mermann operası üvertürü 

2 - Beethoven - Prometheus 
den parçalar 

3 - Grieg- Senfonik danslar 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.30 Müzik ( Cazbant Pl. ) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

lıan 
Aydın P. T. T. müdür 

lüğünden: 
20 lira muhammen bedelle 

Germencik istasyon arası posta 

sürücülüğü 2719/939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 11 bi
rinciteşrin 939 çarşamba günü 
saat 16 da Aydın P. T. T. mü
dürlüğü binasında ihalesi yapı
lacaktır. İlan olunur. 

29 3 7 10 (21] 

: ........................................................ : 
i Doktor Operator ! 
1 Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutaba11ııı ı 
: Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karıı· ı 
ı sındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) : 
: ........................................................ : 

Aydın vakıflar müdürlüğünden: 
Birinci artırma Temdit 

Mıntakası Tarihi Günü Tarihi Günü 
Ayd·n merkez ye köyleri 24/10/939 Salı 28/10/939 Cumar. 
Köşk nahiyesi ve köyleri 26/10/939 Perşenbe 2/11/939 Perıen. 
Karahayıt tı ,, 28/10/939 Cumartesi 2/11/939 ,, 
Korapınar ,, 11 2/11/939 Perşenbe 7/11/939 Salı 
Germencik ,, 11 4/11 /939 Cumartesi 7/111939 " 
Koçarlı ,,sarıçay-güdi1şlü7/11/939 Salı 11/11/939 Cumar. 
Koçarlı Tekeli-Halilbeyli 8/111939 çarşanba 11/11/939 ,, 
Koçarlı çakmar çakırbeyli 9/11/939 Perşenbe 16/11/939 Perıen. 

Vakıflara ait zeytinliklerden merkez kazasına ait olanların 
939 mahsul satış güolerile birinci artırmada talip çıkmıyacakların 
temdit tarihleri işbu cetvelde yazılıdır. Mu-vakkat teminat % 20 
ve satış becle\i peşin ve açık artırma suretiledir. Artırmaları 
Aydın vakıflar idaresi merkezinde saat 10 da baılanaceaktır. 
Temdit müddetinde de talip çıkmıyan mahsullerin satııları pazar· 
tıkla yapılacaktır. Diğer kazalara ait sattı günlerile bu bapta 
fazla malumat almak istiyenlerin Aydın ve kazalardaki vakıflar 

idarelerine müracaatları. 10 14 17 (41) 

Nazilli Pamuk Üretme 
çiftliği müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulan iş Aydın vili 
yeti Nazilli kazasında pamuk 
üretme çiftliği içinde bir han
gar ve bir depo inşaatı 16529 
lira 13 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır : 

a ) Kapalı zarf usuliyle ek
siltme şartnamesi : 

b) Mukavele projesi. 
c ) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

d ) Fenni şartname. 
e ) Keşif metraj cetvelleri. 
f ) Resimler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın 

Nafıa müdürlüğünde ve Nazilli 
pamuk üretme çiftliği miidürlü
ğünde görebiHrler. 

3 - Eksiltme ·10/11/939 cu
ma günü saat 15,30 da Nazilli 
pamuk üretme çiftliği binası 

içinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf u· 

suliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 1239 lira 68 ku· 
ruşluk muvakkat teminat ver
mesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış yapı müteahh.t · 
liği vesikası göstermesi yaptığı 

ız_wu _ıs 

en büyük ·itin bedeli tek bina 
olarak 8000 liradan aıağı ol
maması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka
rıda ilçUncü maddede yazılı ıa-

attan bir saat evveline kadar 

Nazilli pamuk üretme çiftliği 

binası içinde toplanan eksiltme 
komisyonu reiıliğine makbuz 

mukabilinde verecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların ni· 

bayet üçüncü maddede yazıh 

saata kadar gelmiş olması ve 

dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olmaıı lazımdır. Poı-

tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

25, 10, 25, 5 (17) 

: ... - ... Abone ıeraiti ···-·ı 
: Yıllığı her yer için 6 lira. lı 

Altı ayhtı 3 liradır. i 
3 aylığı 150 kuruttur. ı 

j idare yeri: Aydında C. H. İ 
t P. BuımHi. ı 
i gueteye alt yazılar için l 
i yazı itleri müdürlüğünet ilin- f 
i lar için idare asüd6rlnJOne l 
i '1'Üranit edllmelldir. f . ... · · ·~·· ······ ·····--···· .... ········ ....... : 
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