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Cumhurreisimizin 

Aakara 23 - Reiıicamhuru· 
muzun fahri yaverliği ve ıtajı
nı yapan Manayı Erdiin emiri
aia mahtumları Emir naip, aıta
jını bitirmiş ve refakatinde ya · 
Yeri olduiu halde Toroe ekiı· 
preıile memleketine baket et· 
miıtir. 

Emir naip iataıyonda reiıi · 
• 

cumhurumuzun mahtumları, riya
ıeticumhur · umumi kltibi •e 
baıya•eri, bOyllk millet mecliı 
reiıi ve ba,vekil namına kalemi 
mahıuı müdOrleri, milli m6da· 
faa vekili namına ya•eri •• 
arkadaıhk yaptığı Tiirk subay
ları tarafıadaa a;urlanmııtar. 

•••• 

Alman orduları 
Erkanıharbige reisi ceneral Riç 
Varşova muharebelerinde ölmüş 

Polonya kahramanlarının çete muharebesinde gös
terdikleri celadeti Almanlar da tasdik ediyorlar 

Berlin, 23 - Hitleria umumi 
kararklbıadan reımen bildi
rildiğine g&re ceneral Riç Var
ıova 6n0ndeki muharebelerde 
atmlıtlr. 

Ceaeral Riç evelce Alman or
duları :erklnıbarbiyei umumiye 
riyaeetiai ifa etmekte idi. 

Al•an ve Sovyet hnknmetleri 
Polonyada Alman · Sovyet hat· 
tını çizmiılerdir. 

Garbi Okranyad•ki gaz ku
yularının iıletme huıuıu Alman
yaya ait olacaktır. 

Garp cephesinde : 
Fransız umumi .kararl&ihınıa 

tebliği : 
Cephenin heyeti umumiyesin

de diin sükunetle geçmiıtir. · 
Deniz tayyareleri vapur rrup

larının muhafazası ve Almaa 
denizaltlarnun takibini yapmak
tadırlar. 

Berlia, 23 - Poloaya müda
faası kahramanlannın çete mu· 

lngiliz ... Fransız 
Yüksek askeri konseyı 

Londrada toplandı 
Londra. 23 - lngiliı Fraaıız 

yükaelr konseyi dön Londrada 
toplanmııtır. Konseyde Franıa 
namına baıvekil Daladiye re· 
neral Gamlea ve amiral Darlan 

la(iltere aamıaa baı•ekil Çem
berlaya, Lord Halifakı ve Lord 
Çaknit hazır bulunmuılardır. 

Konsey ıabah ve öğleden ıon 
ra olmak Ozere iki içtima akd
etmiıtir. 

Konsey 14 eylulden beri ta
badd6ı eden •akayii ve netice
lerini tetkik etmiı ve mllttefik· 
leria pillnlarını tamamiyle tas
vip etmiıtir. Alınan tedbirler 
huıuıanda tam bir rör&ı birli
ii hiııl olmuıtur. 
Konıey ıilib ve mObimmat 

imalatı me1elelerini tetkik etmiş 
•e takip ediJecek usulde muta-
bık kalmıılaı dır. a. a. 

harebeleri yapmakta r6ıterdik
leri ce"det ve Alman kuman· 
danlığının bu hareketi ezmek 
için maiyetindeki kuvYetlere na· 
ııl emir ~ verdiğini Alman iatilı· 
barat dairesinin aıaiıdaki tel· 
rrafı gihtermektedir. 

Bu telırafta bilb11sa ıöyle 
denilmektedir. 

Köylerln temizlenme iti Ko
nib ve Bromberı havaliıinde pi
yade süvari poliı kuvvetlerine 
verilmiıtir. 

Almanları katledenler layık 
oldukları akibete uğramıılardır. 
Yukarı Sirnada temizleme iti

nin, bilhassa dikkat •e Jiddetle 
yapıldığını g6ıtermektedir. Loç
da köylerden ve dağlardan Al
manlara ateı edenlerin h.akkın· 
dan gelinmittir. 

Alman istihbarat daireıi bu 
mevzii çarpıımalar esnaınıda 
sözde polislerden bir kaç tane
sinin kahramanca 51dilklerini 
itiraf etmektedir. a. a. 

Motörü bozulan -
Bir Alman tayyaresi de 

lsveç sularına inmeğe 
mecbur olmuştur 

lf'tokbolm 23 - Motörü bo
zulan bir Alman askeri deniz 
tayyareai ineç sularına inmiı
tir, Tayyare bir İsveç torpitoıu 
tarafından tevkif edilmiıtir. 
Bitaraflık kaidesine göre tay
yare meTkuf tutulacaktır. 

a.a. 

Amerika Harbiye 
nezareti 

Yeniden 60 milyonluk 
tayyare siparişi verdi 
V aıington 23 - Amerika 

harbiye nezareti, (60) milyon 
dolarlık avcı, bombardıman ve 
keıif tayyareai ıipariı etmiıtir. 

a.a. 

Dikilide 

evinden 
bina 

lzmir 23 - Dikilide yukubu
Jaa zelzeleden sahil fenerciıinin 
kulubeaile yeni yapılan 35 g6ç· 
men evinden baıka tek bir 
bina kalmamııtır. 

lzmir feliketzedelere yardım 
için bir iane lilteıi açılmıı ve 
ilk ~Dil liıte yektlau 530 lira· 
ya baliğ olmuıtur. 

Kızılay amumi merkezi ilk 
yardım olarak kızılay İzmir 
merkezi vaııtaıile 1000 lir, 300 
çadır ve bu aababta 2000 lira 
göndermiıtir. a .a. 

Mebusumuz 
ı B. Adnan Mendres geldi 

Cumhuriyet halk partisinin 
Af yon mı ntakaıı mUfettlıi me
buıumuz B. Adnan Mendreı 
dün akıamki Afyon trenile ıeb
rimize ıelmittir. 

>: 1 ili 

Polonyadan Macariıtana 
1 mülteci akını devamediyor 

Budapeıte 23 - DDn biltün 
,an mOlteci akını devam et-
miıtir. HAien hududu geçenle
rin adedi 2S · bin ve nakil va· 
ııtalarıaın adedi de 5000 bin 
olarak tahmin edilmektedir. 

Biitiln karpatlar ·altı bölge1i 
ıimdilik en bOyUk mOlteci böl
gesidir. Kızıl baç cemiyetiyle 
diier teıekküller elden gelen 
yardımı yapmaktadarlar. 

Mültecilerin Polonyadan çık· 
takları eıoada yüzlerce kitlDİD 
öldfiiü bildiriliyor. Ailelerinin 
yok olduğunu öğrene• bazı mül 
teciler de intilaar etmiılerdir. 

a.a. 

İngilizler 
7 Alman denizaltı ge

misi batırdılar 
Londr•, 23 - lngiliz lıtibba

rat nezaretinin tebliği: 
İngiliz filosu timdiye kadar 

7 Alman tahtelbahiri batırmıı· 
hr. Bahriye nezareti Hul'ila ıi· 
mali garbisinde yeai bir mayın 
tarlası teslı edildiğini bildirmek· 
tedir. 

Almanlar 
Vorşovaya gazlı bom

balar gönderiyorlar 
Pariı, 23 - Polonya sefaret

hanesi Almanlar tarafından Var 
şovaya gazlı bombalar ıevket
tiğini bildirmektedir. 

Almanların Varıovaya taarruz 
edecekleri iki glln evel bildiril
mişti. Bu bombaların kullanıl· 
maııaı muhik ıöıtermek için 
Almanlar Polonyalıların gaz kul 
landıklarını işac etmişlerdir. 
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Varşova müdafii 

Polonya kıtalarının dağıldığına dair Alman kaynakla
nndan çıkan haberleri tekzip etmiş ve Varşova önün
de kanlı muharebelerin ceryan ettiği~i söylemiştir 

Ankara, 23 - Dün rece ya· 
rısından bug&n ıaat 12 ye ka-

dar alıaan haberlere ıöre va· 
ziyet : 

Şark cepbeıiade : 
Pariı, 23 - V arıova mldafaa 

kumandanı albay Lepiaski ıaat 
23 ele Varıova radyo.ile atideki 
malumata •ermiftir. 

Halea Varıova ve Moplia Po· 
louya mildafaaıınıa en m6bim 
merkezlerini teıkil etmektedir. 

Polonya kıtaab çok faik bava 

ve motorlu kıtaata kar41 muha· 
rebe etmelı tedir. 

Polonya kıtaatının tamamen 
dajıtıldığı ve bilyilk bir kısmı
aın eıir edildiii hakkında Al
man kaynaklarından çıkan ha
berler tamamen yalandır. 

Moblin ve V arıo•a b6lrele
rinde dilnyanm en bilyük muba
rebeıi olmaktadır. Moblindeki 
Polonya kıtaatına ceneral Gor
noıki kumanda etmekte ve Var
ıova ile tema11 muhafaza et
mektedir. 

Polonyadaki Alman - Sovyet hudut 
hath tesbit edildi 

Romanyanın bazı mıntakalarında Sovyet kıta
lariyle Macarlar arasında temas başladı 

Ankara, 23 - BugOn ıaat 
12 dea 17 ye kadar alınan ha
berlere fÖre Yaziyet: 

Cephelerden bareklta dair 
yeni bir haber ahnamamııtır. 

Peşteden verilen bir habere 
rare Sovyet kıtalarınıa kıımı 
kOlliıi benOz Rotenya hududuna 
gelmemlıae de bazı mıntakalar· 
da Macar ku-.vetleri arasında 
temaı baılamııtır. Burada bazı 
llidiıelerin cereyan ettiği a8y
leamektedlr. 

~-v z m • 

Bir Amiıterdam telgrafı da 
ıuaa bildiriyor. 

Almaa-Sovyet hudut battı bi. 
taraf mnıahitlerin hayYetini mu• 
cip olmaktadır. MOıabitler So•
yetlerln Brestlitovık • Rur hat· 
tını tecavDı edeceğini zannet· 
memekte idiler. Almanlar Ga· 
liçyanıa zengin petrol maden
lerile Karsusdaki madenleri tab 
liye etmek mecburiyetinde ka· 
lacaklardır. Maamafih iki ordu 
arasındaki hududun kat'i olma-
dığı zannedilmektedir. a. a. 

Zigf rid hattındaki Alman askerlerinin 
çoğu enjile ve romatizmadan hasta 
Londra - Emia bir menba

dan havaı ajaa11na Baldea bil
dirildiğine göre: 

Zigfirid hattındaki Alman 
aıkerinin dörtte biri bava te1i· 
satının bozükluğundan anjiD ve 
romatizmaya ve bir k11mı da 
iaıenin fenahğından mide ralaat
sızbiıaa tutmuılardır. 

Yine Balden bildirildiji•e ~6-
re .\iman Sovyet Politikasının 
memleketin yapacağı teılria 

lstanbul 

Rasathanesi iki r.elzele 
daha kaydetti 

iıtanbul 23 - Kandilli rasat· 
haaeıinden: 

Bugün aaat 7,35 reçe hafif 
bir zelzele kaydedilmiıtif. 

Bundan bqka 4,26 da da bir 
zelzele kaydedilmiııe de çok 
hefiftir. 

Her ikiıiain de merkez il11il· 
aün lstanbuldan 308 kilometre 
mesafede olduiu . tahmin edil· 
mektedir. a.a. 

akiıleriadea korunmak için Na
ıi propaganda dairesi, umumi 

kitaphanelerdeki anti Bolıevik 
kitaplarının verilmeaini emret-

miıtir. Eıen kitapbanesi de 
Hitlerin Mayınkamp kitabının 
verilmesini meaetmiftir. 

Eaendeki meçhul aıker abi· 
desine don l'ece bir Franaaz 
hayratı konulmut ve yanına da 
yaıasın Franıa ibaresi yazılı bir 
levha barakılmııbr. 

fı==lL 

lngilterede 
Endüstri mıntakaları 

geniıletiliyor 
Londra - 23 lngiltere b&tlln 

endllstri mıntakalarını daha zi~ 
yade geniıletmek makıadile 1 
mıntakaya ayıracaktır. 

Bu sayede itçilerin nakli ko 
laylaıtırılmıt ve makine aded 
çoğaltılmıı olacaktır. 

Kııavadeli ıpariılerin ikma 
linden ıonı a bükümet harp iı 
tibsalitını uzun vade ile ıefer 
bale koymağa çahımaktadır. 

• 
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Köylü neye muhtaç? 
YENİ, PRA TIK GÖRENEKLER! 

-1-

Eıki göreneklerden kurtu
lamıyan; bili onlara bağlı ka· 
lan köylüyü bu kötll bağlanıı· 
tan kurtarmak ihtiyacıyla karşı 
karşıyayız. 

- Eıkiye alışkanlık, dededen 
ne gördll ve ne öğrendiyse 

onunla çalııır. Kafayı hiç işlet
meyiş... işte buillD köylünün 
köylfinün açık bir deyimle Boz
doğan köylerinin ve köylülerinin 
acıklı durumu. 

- Toprak o kadar feyyaz 
ki, bunun sahibi olan köylü, 
göreneğe dayandığından ötürii 
yıllık srelirinin tutarı 150 - 300 
lirayı aşdıramıyor. 

- Kemer köyündeyiz. Köy, 
yayla üzerinde evler, yaylanın 
en gOzel ve elverişli meyillerin
de ferahlı, geniı, ıofalı, srenel 
olarak iki odalı, balaları evin 
dışındaki evluda, ahırları ekıe
riyetle ayni yapıoın dııında. 

Bol güneş ve ışıklı. içi terte
miz. Badanalı, umulmıyacak 
derecede zevkle döıeli. Yalınız, 
köy çok dağınık, evlerden ku
rulmakta bakkalı yok, nalbandı 
yok, demircisi yok, ayakkabıcı
sı yok, ticaretevi namına hiç 
bir ıey yok. Pazar kurulmuyor. 

Geçim kaynakları, zeytin, in· 
cir, darı, armut, çavdar bolca 
ekilir. Buğday ve ovada ıulak 
yerlerde v.e bu yerlerin sulak 
Ye elverişli mahallelerinde su
sam, yer fıstığı - kabuklu fıstık. 

GOnlerden cuma. Erkeklerin 
cuma namazına geldikleri köy 
camisindeki bir kaç kişiden baı
ka kimseler yok k<Syde. Herkes 
tarlasında, ovada, ovadaki tar
lalarının bahçe evlerinde veya 
tarlalarda çalışmakta .. 

Bir köşede srezgin ayakkabı 
onarıcısı, köylünlin kalın köse
leden ayakkabılarına kalın ka
lın pençeler koymakta. 

Cami kapısının gölgeli, esin
tili, serin bir yerinde arkadaş· 
larla bağdeş kurarak yere otur
duk. Köylüler de bizi gözlediler, 
yere çömeldiler. içlerinde iki 
ayrık, diğerlerinin gerek ceket
leri ve pantalon ve iç çamaıır· 
l arı lime lime. Sanki uzun sü
ren bir boğuşmadan çıkmıılar. 

- Senin kaç dönüm tarlan 
var? 

- Hiç· Karakulakçıyım (iıçi, 
amele) 

Almanyada vesika 
usulü sıkı bir çen
ber içine alınıyor 

Berlin, 23 - 25 eylulden iti
baren Almanyada yiyecek için 
yeni bir vesika usulü ittihaz e
dilecektir. 

Her türlü vesikaların yerine 
her yiyecek için ayrı ayrı ve
sika uıulil ikame edilecektir. 
İngiliz ha.va ( kuvvetleri 

Fransaya nakledildi 
Londra, 23 - lngiliz iıtihba 

rat nezareti; İngiliz hava kuv
vetlerinin Franaaya nakledilmiı 
olduğunu bildirmektedir. 

Efradın maneviyatı mükem· 
meldir. a. a. 

- Niye pııadların b6yle? (pı-i. 
sad elbise, bazan dıı, bazan da 
iç elbiseye denir) 

- Nideyim? Kazancım yet· 
miyor. 

- Ya seninki? 
- Benim on dönüm tarlam 

var, neye yararki... Su srörmi
yor. Çavdardan baıka bir şey 
kaldıramıyoruz. Bir ıu gelıe dil 
zelecek halimiz. · 

- Sen arkadan bakan, senin 
ne kadar malın var? Neyin var, 
tarlan, paran,. 

- Beyim ıormal Para ne re
zer bizde, ekdiğimizle geçinme
ğe çalıımaktayız, elileme avuç 
açmıyoruz ya, ,ükilr halimize. 
Tedirgin değilim. Buna da bin 
tlikür .. 

Anlattılar ki, köylerindeki e· 
kin, zeytin, armut ve diğer mah
sullerin sretirildiği gelirle llstle
rine her IY alabilirler. Fakat, 
pahalıdır dediler sordum: 

- K<Syllnllzde tezgihıoız yok 
mu? 

- Hayır! 

- Niye birer dokuma tezgihı 
abp kadınlarınıza dokutmuyor ve 
bunlarla örtünmüyor, geyinmiyor, 
çocuklarınızı geyindirmiyorsu-
nuz? 

- Bilen yok dokumasını ! 
- içinizden bir kaç kiti, Boz-

doğana, Karacasuya giderek 6ğ· 
renıin Ye köye 'ielince sizlere 
de öğretsin. Kışıa hiç olmazsa, 
boş durmaktan kurtulmuı yıllık 
kazancınızı da arttırmış, üıtllnü
zü baıınızı düzeltmiş olursunuz. 

İçinizden lzmire giden olmu
yor mu, timdi orada büyük bir 
sergi var. Yerli fabrikalarımız 
köylü için 3 • 4 liraya pııad, 
2 - 3 liraya ayakkabı, 30 · 40 
kuruıa gömlek, don, 10 - 15 ku· 
ruşa çorap satıyor, niçin içiniz· 
den biri çıkıp ta, hepiniz için 
ölçülerinize göre buna pıaad, 

ayakkabı ve diğer ihtiyaçlarını · 

zı ısmarlamıyor ? 

- Arıcılık yapar mııınız ? 
- Hayır! .. 
- Meyveleriniz var mı, agaç-

larınız var mı, kavaklığınız var 
mı? 

- Ahlatları aşılıyoruz. Biraz 
da zeytinliğimiz var. 

- Sona oar -

Şaton Kantonu 
Üzerinden uçan 

Almsn tayyarelerine ls
viçre tayyare defi . top

ları ateş açhlar 
Pariı, 23 - Bernden verilen 

bir habere iÖre: 
Alman tayyareleri çok alçak

tan ve süratle Şaton kantonu 
üzerinden uçmuılardır. T •yyare 
difi topları faaliyete geçmiş- ı 
lerdir. a. a. 

Londra ile Paris arasında 
hava seferleri başladı J 

Paris, 23 - Londra ile Pariı 
arasındaki hava seferleri tekrar 
baılamııtır. a. a. 

Norveç sahillerinde 
Almanlar bir Finlandiya 

vapurunu torpillediler 

lıtokholm, 23 - Sahilden 10 
mil mesafede bir vapur torpil

lenmiıtir. Norveç vapurları ha

diıe mahalline koımuılardır. 

Torpillenen vapur Finlandiyanın 

3800 tonluk Raynaı vapurudur. 

Bu vapur bir Alman denizaltısı 
tarafından yakalanmıı ve mü
rettebatı tabliye edildikten son· 

ra dinamitle atılmıttır. a. a. 

1 
1 

RADYO 1 
1 

PAZAR 24/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1'48 m. 182 Ka. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1S19S 

Keı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Propram ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Türk müziği. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroji haberleri. 
13.15 Müzik. 

14.15 · 14.20 Mfizik ( Danı 
milziği. 

18.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18.35 Müzik (Pazar çayı - Pi.) 
19.0S Çocuk ıaati. 

19.35 Türk müziği ( Fas.ı 
heyeti). 

20.10 MOzik (Dans Müziği-Pi.) 

20.30 Memleket saat ayar1, 
ajını ve meteoroloji haberleri. 

20.45 Türk müziği. 
21.30 Müzik. 

22 20 Müzik. ( Cazband-PJ. ) 
22 45 ~ 23.00 Son ajanı ha-

berleri ve yarınki program. 

P AZARTESI 25/9/939 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12.35 Türk müziği (Pl) 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri 
13.15-14 Müzik 
19.00 Program ve memleket 

ıaat ayarı 

19.05 Milzik (oda müziii pj) 
19.30 TGrk müziği (fasıl hey-

eti) 
20. 15 Kon utma 
20.30 Memleket ıaat ayarı, 
20.50 Türk mllziği 
21.30 Konuşma (Doktorun sa-

ati) 
21.45 Milzik (Neşeli Pi.) 
22 00 Milzik 
23.00 Son ajanı haberleri, zi 

raat, esham tahvillt, kambiyo
nukut borsası (fiat) 

23.50 Müzik (Cazbant Pl) 
23.55·24 Yaıınki program 

Davet 
Kulübümüz idare heyeti dev

re müddetini doldurduğundan 

5 teırinievel 1939 pe-rşembe ak

tımı saat 20 de yeni idare he
yeti seçimi yapılacaktır. Kulilbe 
kayıtlı bilumum arkadaşların ta

yin olunan a-ün ve saatte saba 
lokaline teşrifleri ilin olunur. 

Aydın ıpor kulübü 
22 25 29 2 5 (14) 

1 .............. ö~kt~;·o;:;;;; .............. I 
i Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutabass11ı ı 
ı Hastalarını her gQn sabah ve öğleden ıonra Park karıı- ı 
ı ıındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 

r
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Bu ders yılı için 1 
1 Biçki ve Dikiş Yurdu biç masrafsız talebe yetiştireceğini E = söz verir. Par isin en son kabul ettiği napoliten metodlar kı: • 
• sa bir zamanda biçki, dikiş, şapka, çicek, boya, hasır itlerı Ilı. 
• kııa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur· 9 
e tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fazla • 
41 izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede· • 
1 bilirler. 

1
• 

: ADRES : Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 7 

411 S. DİKER 
41 (2) Pa. - Ça. • 

~ .......................... ~ 

ilin 
Vilayet daimi encü

meninden: 
Karapmar - Koçarlı yolunun 

s+ 100 - 8 + 530 kilometreleri 
arasında 2026 lira 40 kuruş ke
şif bedelli kaldırım inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28/9/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümenin salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait metraj keşif cet
veli şartnameler Ayd;n nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 151 
lira 98 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektup
ları, Aydın vilayetinden bu it 
için alacakları ehliyet vesikaları 
ve ticaret odası vesikalarHe yu· 
karıda yazılı gün ve saatte vi· 
liyet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

10 14 19 24 (225) 

Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptırıl

mış olan bil binasında ilaveten 
yaptırılacak 1892 lira 77 ku
ruş bedeli keşifli inşaat 2490 
nolu kanun hükümlerine göre 
açık eksiltmeye konmuştur. Te 
minatı muvakkatesi 142 liradır. 
Fenni şartname örnekleri mu 
hasebe memurluğundan parasız 
alınabilir. ihalesi 3/10/939 salı 
günü ıaat 15 de nazilli beledi· 
ye binasında yapılacaktır. 

16 21 25 30 234 
. 

Aydın inhisarlar baş 
müdürlüğünden 
Aydından Çineye ve Çineden 

Aydına nakledilecek inhisar 
emteasının nakliyatı 20 gün 
müddetle münakasaya konul
muştur. 

Taliplerin 29 eylfıl 939 cuma 
günü saat onda Aydın inhisar• 
lar idaresine müracatları ve 
00 7,5 muvakkat teminat ücreti 
olan otuz lirayı ihale saatinden 
evvel vezneye yatırmaları ilin 
olunur. 

15 18 21 24 (236) 

lmtlya:s .. htbl ve Umumt Netrlyat 
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ilin 
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 intaatı 16529 
lira 13 kurut ketif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak r ıunlardır : 

a ) Kapalı zarf 'usuliyle ek
siltme ıartnamesi : 

b) Mukavele projeıi. 
c ) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

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

Nafıa müdürlüğünde ve Nazilli 
pamuk üretme çiftliği müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 10/11/939 cu
ma günll ıaat 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 villyetinden bu 
İf için alınmış yapı müteahh\t· 
liği vesikası :göstermesi yaptığı 
en büyük =iıin bedeli tek bina 
olarak 8000 liradan aşağı ol
maması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka
rıda üçüncü maddede yazılı ıa-
attan bir saat evveline kadar 
Nazilli pamuk üretme çiftliği 
binası içinde toplanan eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların ni· 
hayet Uçüncü maddede yazılı 
ıaata kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olması lazımdır. Poı· 
tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

25, 10, 25, s (17) 

r······· Abon«?, ıeraiti ........ , i YıUağı her yer için 6 lira. ! 
:: Altı ayhtı 3 liradır. i 

ldare yeri: Aydında C. H. : . . i P. Baaımevi. i 
f ıazctoye ait yazılar lçin İ 
i ya:ıı itleri müdürlütüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlütüne ~ 
i 'nÜracaa.t edilmelldlr. ! . . .....................•.................. ········ 
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