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Büyük Millet Me~li$i Cumhurreisimiz 
-eıaot:ı---

Yugoslavya büyük elçi
sini kabul buyurdular 

.Sovyetlerin nehir filesı 
. 

Dr. M. Germenin r-eisliğinde toplandı 
--y-

Dınyper nehri üzerinde iterliyo 
Polonyalılar Sovyet gemilerinin muvasalatından evvel 
silah ve mühimmat yüklü birçok gemileri batırdılar , 

Meclis Milli Müdafaa için 
munzam tahsisat 

20 milyon liralık 
kabul etti 

Ankara, 25 - Büyük Millet 
Meclisi bugün reis vekili Dr. 
Mazhar Germenin baıkanhğındı 
toplanmışbr. 

Meclis maliye vekili Fuat Ağ 
ralınıa 58 milyon 917 ~in liralık 
fevkalide tahsisat kanununa ek 
kanun liyıhumın mlistaceliyet 
karariyle ruznameye alınmııı 
teklifini kabul etmiı ve liyıha
yı mllzakere ederek kabul et
mittir. 

ıarfedilen 150 bin. liranın 6den· 
mesine ait kanun liyıhalarını 
kabul ve bir defa için hariçten 
getirtilecek anasonların idbali 
hakkında Heyeti vekilece alınan 
kararı. tasdik etmiıtir. 

Meclis Pazartesi g6nil topla
nacaktır. 

Zelzele 

An kara, 25 - Reisicumhur 
lımet ln6nil, burün saat 16,30 
da 'Yuıoslavya ~üyük elçiliğine 

tahvil edilen B. Çeminkovici 
mutat merasimle kabul ve re· 
iıicumhura büyllk elçi ııf atile 
itimatnamesini takdim etmittir. 
Kabul merasiminde Başvekil ve 
Hariciye velcileti vekili Dr. Re· 
fik Saydam hazır bulunmuıtur. 

a, a. 

feliketi ' . ~ Kabul edilen liyıbaya göre 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarına sarf 
edilmek lirere fevkalade veril
miı olan 58 milyon küsur bin 
liralık tahsisata 20 milyon lira 
daha konulmaktadır. 

Dikili felaketzedelerinin 
mına koşalım-

yardı-

. 

Sovyetleria Dinyeper nehir kaç mayin keşfedilmiıtir. 
filusu Dinyeper nehri iizerinde Polonyalılar Sovyet gemileri-
Polonyalalardan mukavemet gör-
men ilerlemektedir. nin muvasalatından evvel bir 

Bu filo Munince-Sardes ıimen- kaçı silib ve mühimmat yüklii 
difer köprüsDne kadar ilerle- bir çok gemileri nehirde batır-
miştir. DiJJyeper nehrinde bir mışlardır. 

----=--==--=~~·=- - - --= 

Estonya Hariciye nazırı 
Moskavaya gitti 

Moskova, 25 - Estonya ha
riciye nazırı •aat 16,45 de bu-

raya ıelmiştir. Nazırın Mosko
vada iki gün k~lacağı ve bir 
ticaret anlaıması imza edt.ceği , 

looya tahtelbabirinin Estonya 
limanlarmdan kaçması üzerine 
hariciye komiseri Molotofla Eı
tonya sefiri arasındaki görüıme• 

Meclis bundan batka arazi 
verrisi kanununun 2 inci mad-

Bir kaç gUn evel lzmir mın· 
takasında vukubulan müthiı 

1 yoruz. Kara gün dostu Kızıl· 
·ay kurumu bütiin vasıtalarile 
feliketzedelere yardım elni 
uzatmıı bulunmaktadır. 

1 s&ylenmektedir. 
ler üzerine izahat verecek ve 
diğer bazı meseleler de rörüf Ü• 

lecektir. desine bir fıkra ilivesine ve 
mazbut vakıfların tamiri için 

Ayvalıkta 
Müthiş bir kasır

ga oldu 
Ayvalık, 25 - Dün gece zu· 

bur eden kuvvetli bir kasırga 
binlerce zeytin a&'acını yıkmıı
tır. Kasırgayı miiteakip ani o· 
larak gelen dolu henüz kemale 
gelmek iJzere olan mabıulita 

mühim zarar yapmııtır. 

Polonyanın 1 

Paris elç~ F ransa-1 
daki Polonyalıların 1 ---
Fransız ordusuna kayde

dilmelerini ilin etti 
Pariı, 25 - Pariıteki Polon

ya eefareti, Fransada yaııyan 
Polonyahlardın 17 - 45 yaı ara
sında olanların Fransız beledi
yelerine milracaatla Fransız or• 
duıuna kaydedilmelerini bildir· 
miştir. 

Evelce Fransız ordusuna ya
zılanlar için bu formaliteye mü
racaat mecburiyeti yoktur. 

Dikili felaketi 
ı<omşu devlet reisleri 
hükômetimize taziyette 

bulundular 
Sofya 25 - Bulgaristan ajan

sı bildiriyor. 
lzmir zelzelesi dolayısile kıral 

Boris, Saray ıenel sekreterini 
Türkiye sefaretbaneıine KÖDde
rerek felaketten dolayı teessür 
ve sempati biılerini bildirmiıt. 

Baıvekil KC>seivanof tarfın
dan, . protokol şefin Türkiye 
elçiliğine gelerek Bulgar bükfı· 
metinin taziyelerini bildirmiıtir. 

zelzele feliketi Dikili kasa

b~ile bir kaç kCSyil ma~vetti. 
Bir ıaniye içiack l»u ma~lll'. 
kasabamız taı, toprak yığını 
haline geldi. 

ı Zannedildiğine 
• 

Yil~flrce vatandatıD ölibnü
ne ve bir çok mesut yuvaların 

bir anda mateme bürünmesi· 
ne aebep olan bu fellket rllz

glrı Tnrk milletinin kalbinde 
derin bir acı bıraktı. · 

Her taraftan fellkete uğ

ramıf bedbaht vatandaıların 
' imdadına koşan sesler işidi · 

~ebri,Qliz baYa kurumu da 
Dikili felaketzedeleri için bir 
yardım defteri açmııtır. Va· 

tandaıların yapacağı yardım
lar makbuz m•abiliade kabul 
edilerek bu deftere kaydedi
lecek ve her günkü teberru 
miktarı gazetemizle ilin edi
lecektir. 

ilk olarak ıehrimizin kıy
metli ve hayırHver doktor
larından Halil GCSzaydın 12 
lira teberru etmiştir. 

Amerikanın . Varşova 
sefiri Parise geldi 

-

Sefir Havas muhabirine Varşova mu-
fecaatini anlattı i 

Paris, 25 - Amerikanın Var- diplomatiğin yeni çıktıkları ıehir 1 

harebeleriı:ıin 

şova sefiri Bükreı yolile Parise daima IJombardunan edilmiıtir. ı 
relmittir. Büyük elçi Polonyada Ameri~a sefaretbanesinin bu-

bizıat ıahidi olduğu vakaları lunduğu evin danuada Ameri· 
Havas ajansı muhabirine şöyle kahlara ait olduğunu bildiren 
anlatmııtır. büyük · iıaretler olduğu halde 
Varşovadan 18 kilometre u- taarruzdan kurtulamadık. 

zakta bir kCSyde oturduğum bal- Tayyareler tarafından 1 O de-
de bu köye Alman tayyareleri fadan fazla takip edildik ve 14 
11 bomba atmı,tır. Bombaların defa bilcuma maruz kaldık. 
altısı infilak etmiıtir. Evin bu· Sefir, bikOmetine verdiği ra- ı 
luaduğu köy biç bir suretle as- a>orda bizzat şahidi bulunduğu 
keri vaziyet taıımıyordu. Kor- vakaları kaydetmiıtir. a.a. 

Hitler Garp cephesine gidiyor 
Londra, 25 - Berlinden veri· J 

len bir habere ıöre Hitler ya· . 
kında garp cephesine gidecek
tir. 

Alman Sovyet hattının kat'i 
ıeklini aldJiı bak~ında verilen 
haberler emhı bir meobadan 

tekzip adilmektedir. 

Bu hususta mlizakerede bu
lunmak üzere bir Alman askeri 
heyeti geçende Moskovaya git
miıti. Heyetin bir müddet daha 
Moskovada kalacağı öğrenilmiı-
tir. a. a. 

Avrupada harp vaziyeti 
Ankara, 25 - DJn gece ya

rısından bugün saat 12 ye ka-
dar alınan haberlere göre va· 
ziyet : 

Şark cephesinde : 
Dün akşam neşrolunan Al

man resmi tebliği: 
Bütiln şark cephesinde A\lman 

kıtaatıoın tesbit edilen hudut 
hattma .hareketleri normal bir 
surette devam etmektedir. Za
nuı ve Redavada dütmanla mu· 
harebe cereyan etmektedir. Düş 
manın bir kısmı Zanuıuo batı 
cenubunda muhasara edilmiş ve 
bir kısmı da balen Sovyet kıta
atının bulund11ğu şark tarafına 
çekilmektedir. 

Kızıl ordu genel kurmayının 
tebliii: 

24 eylul pazar günü tahdit 
edilen bat kızıl ordu kıtaatı A
ğusto şehrini işgal etmiı ve 
Brestlitovskun 40 kilometre şi
mali g arbisindeki battı tutmuş
lar ve Brestlitovskun 20 kilo
metre cenubu garbisinde Kovno, 
Logoven ve 20 kilometre ıima· 
linde Lovu ele geçirmiılerdir. 
Draıoviç alınmııtır. 

Garbi Ukranyada Polonya 
ordusuonn bakayasıaı temizle
mekte olan kıtaatımız 10 binden 
fazla er ve subay esir almııtır. 
Vaşova 25 - Dilakil bombar

dıman esnasında Slveniz kiliıe-

sine bir bomba isabet etmıı 
ve dua etmekte bulunan bir 
çok kimseler ölmüt ve yaralan
mıştır. 

Mühendis mektebile Zolnoı 
mallesinde bir çok binalar yan· 
maktadır. 

Garp cephesinde: 
Dün akşamki Alman resmi 

tebliği: 

Cephede topçu faaliyeti olmuı 
ve Fransızların hücumları tarde
dilmittir. Sarburg mıntakasında 
alman topçusu çok faal davran
mııtır. 

Avcı tayyareleri keıif müfre
zelerini himaye etmiıtir. 

Denizlerde: 
1500 tonilatoluk bir lsveç 

vapuru Alman denizaltısı tara· 
fından batılmıt ve mOrettebatı 
tamamile kurtarılmııtır. 

Bir lngiliz ticaret gemisi de 
bir Aa1man denizalbsı tarafın
dan batırılmıştır. Mürettebatın
dan 22 kişi tahlisiye sandallrile 
karaya çıkmış ise de 12 kiti 
ölmüştür. 

2 Fınlandiya vapuru İskaja· 
rak buj'azına bir Alman tahtel· 
bahiri tarafından batırılmıştır. 

Bu hidise yalnız Filandiyada 
değil bütün şimal memleketle· 
rinde endişe uyandırmı,tır. 

Bu iki bıtaraf vapur hiç bir 
kaç•k esyayı hamil değidi. 

Muhbiri sadık 
Cemiyet içinde tufeyli geçi· 

nen bir takım mabliiklar, para
zitler vardır ki, bunlara maske
li adam veya reami tabiriyle 
muhbiri sadık denilir. 

Maıkeli adam, yilz6nilze gü
len ve arkanızdan kuyunuzu 

kazan, nevi ıahsına mDnbaıır, 

korkunç ve menfur bir tipdir. 
Abdulhamit idareiinin hafiye· 

lik teıkilltJ, vatandaılar arasın· 
da bu uevi insanlarm çoğalma: 
sını adeti teşvik ederdi. 

- Sonu 2 inci Sarfacla -



YOZ : 2 

Akisler: 

Muhbiri sadık 
Bat tarafı birinci ıahlfeda 

O devirde hafiyelık o kadar 
revaç buldu ki Abdulbamidin 
orgaze ettiği hafiye teşkilatının 
yanı başında " Muhbiri sadık 11 

denilen bir sürü gönüllü hafi· 
yeler de türedi. Bu adamlar 
iılerioi güçlerini bırakırlar bir 
musibet dellalı gipi şu veya bu 
memuru lekelemek, şu veya bu 
vatandaşı felakete sürüklemek 
için gamazlık ederlerdi. Devlet 
postaları her gün "Muhbiri sa
dık,, imzasile yazılmıf yüzterce 
iftira mektubunu bükümet ma-
kamlarına ta~ırlar ve her gün 
bu iftira mektuplarının kur· 
hanı olan yüzlercto vatandaş 
tahkiksiz, tetkiksiz hapishane 
bodrumlarında ve en ağır işken-
celer altında inler dururlardı. 

Bugün Abdulhamit idaresin
den otuz yıl uzakta bulunuyo
ruz. O menfur devri bütOn sey
yiat ile beraber tarihin kara 
yaprakları arasına gömdük. 
Bununla beraber söndürülen 
hanlimanlarm, yıktlan ocakların, 
akıtılan masum kaolarınİn ve 
dökülen gözyaşlarının ıztırabı 
hali gönüllerimizden silinmedi. 

Cumhuriyet idaresi fazilet ve 

Polonyada 
Sovyet rejimi tat

bik ediliyor 

ltalya matbuatı Sovyet
lerin bu hareketinden ya
narak şikayet ediyorlar 

Rome, 25" - Polonya arazi
sinin Sovyetleştirilmesi İtalyan 
müşahitlerini endişeye sevket
mektedir. Hususi muhabirler ta
rafından verilen haberlerde bu-
nu teyit etmektedir. Sovyetler 
işgal ettikleri yerlerde hemen 
teıkilitlannı kurmaktadırlar. 

Stalin rejimi altına getirilen 
binlerce ailenin akıbeti kolayca 
göz önüne getirilebilir. Almanlar 
Sovyetlere terk~ttikleri yerlerden 
den henüz ayrılmadan evvel 
Sovyetler hemen o mıntakauın 
Sovyet meclisini tekil etmekte 
ve ihtilal metotlarile işe baıla
mışlardır. Sovyetlerin ilk iti 
işgal ettikleri yerlerde ziraat 
kanununu tatbik etmk etmek 

insanlık devridir. Abdülhamit 
devrinin damgasmı taııyan ve 
AbdOlhamit kokan maskeli .l· 

damlara, muhbiri sadıklara ar
tık kıymet verilmediğini, ve 
cumb~riyetin ilinı ile beraber 
papuçlar1nm dama atıldığını bil· 
memiz liıımd1r. 

Bütün hükümet makanizması 
ve bu makanizmayı itleten ele· 
manlar, devletin ve cumhuriyet 
kanunlarının sıkı murakabesi ve 
kontrolu altında bulunuyor. Her 
hanği bir yolsuzluğu meydana 
çıkarmak için bilviyetini gizli· 
yen, sahte 11fatlar takınarak 
imzasını saklıyan fahri hafiye-ı 
lere ne devletin ve ne de Türk 
milletinin ihtiyacı vardır. 

Muhbiri sadık imzalı mektup· 
larla beyhude yere hfikfimet ma· 
kamlarını işgal etmekten sakı
nalım. Çünkü bu nevi mektup
ların göreceği tek muamele, 
derhal yırtılıp kağıt sepetine 

1 
atılmaktan ileri gitmez. ' 

Bu itibarla içimizi de dııımız 
gibi cumhuriyet ahlakHe ıOsle· 
meğe ve terbiye etmeğe çalış
malıyız. 

Genca 

1 ._ _R A_o_v_o ___ ; i 
SALI 24/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. . ' 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 l 

Kes. 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 mcteoroji haberleri. 
13.15-14 Müzik. 
19.00 Program ve memleket t' 

saat ayarı. 

19.05 Müzik (Hafif mfizik· Pl.) 1 
19.30 Türk müziği 
20.15 Konuşma ve fasıl heyeti 

20.30 Memleket saat ayarı, 1 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk müziği. 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Soliıter Pi.) 
22.00 Müzik 
23.00 Son ajanı haberleri, zi 

raat, esham tahvilat, kambiyo
nukut borsası (fiat) olmuştur. 

-:.""+E-• 23.20 Müzik (Cazbant Pi) 

Kendini kahramanca fuü. 23.55·24 Yarınki program 

daf aa eden Varşova bir 1 
.................... ~~ ........ ! 

harabe haline döndü 
1 i ESKi GAZETE i 

--oae- ı t1e MECMUALAR : 1 

Ankara , 25 - 24 eyliil pazar I ı Bir kilo Gazete varhğı gün· ı 1 
akşamı saat 22 de neşredilen ı de iki yavruyu doyurur. Oku· ı 
ve ancak bugün alınabilen bir i duğunuz eski gazete 've mec· ı 
Varıova telgrafına göre: muaları Çocuk Esirğeme Ku· ı 
Varşova ve Moblen Alman ! rumuna vermenizi Kurum ıay- i 

ağır topçusunub öldürilcü ateşi 1 i ğıyle diler. · ı 
alhndadır. •• .. •••••••••••• ............. . 

Şehrin b:r Lısmiyle resmi da
ireler harabe halindedir. Sivil 
halktan ölenlerin miktarı çok 
yüksektir. Halkın maneviyatı 

mükemmeldir. Mukavemete de
vam edilmektedir. 

Geçen cumarhsi günü Polon
ya mukavemetinin tamamen kı· 
rıldığını ilin eden Alman teb· 
liği hilafına olarak Nahrihten 
gazetesi Polonya mukavemetinin 

kırılmaktan çok uzak olduğunu 
yazmaktadır. 

Bu gazetenin yazdığına göre 
itgal altında bulunan yerlerde 
gizli teşekküller vilcude getiril· 
miştir. Büyük harpte Pilsude9ki· 
nin teıkil ettiği teıkilitın aynı 
olan bu teıekküller Alman ve 
Sovyetlere karşı harekete geç
miş bulunmiktadır. 

AVOIPt 

Aydın icra memurlu
ğundan: 

9391589 
Alacaklı : Aydında mlltekait 

yOzbaşı Şevket Özcanh ve iıti· 
rakli alacaklı Rabia ve Fatma 
Samnav. 

Borçlu : incirli ovadan Giritli 
Şakir oğlu Mustafa. 

Satılan gayri menkul: Aydın 
tapusunun mart 939 tarih ve 2 
numaraıında kayıtlı Ortaklar 
çartııı içinde tapuca bir dükkan 
olarak müseccel olup halen iki 
dlikkan olarak tasarruf edilen 
zemini beton ve klrgir olarak 
inşa edilmiş 73 metre murabba
ıoda dükkin olup iki kıta art· 
tırma ıartnamesiyle aatılıktir. 

Hududu: Tapuca bir bap dük· 
kin olarak tasarruf edilen bu 
dOkkinlardan birinin gün doğu
ıu sahibi senet dükkanı ve ilin 
batısı su yolu şimalen sahibi 
senet hanesi cenuben yol ile 
çevrilidir. 

Diğeri : Gnn doğusu Muıtafa 
Öncel ve Sait Özen gDn batısı 
sahibi ıenet dOkklnı timalen 
sahibi aenet evi cenuben yol ile 
çevrilidir. 

Kıymeti : Giin doğusu sahibi 
senet dilkklnı Ye gOn babıı su 
yolu ıimalen sahibi senet hane• 
si, cenuben yol ile çevrili bulu· 
nan dükkanın hali baz1r kıymeti 
beıyOz liradır. 

Gün doğusu Mustafa Enver 
Öncel ve Sait Özen, batısı sa· · 
bibi senet dilkkinı şimalen ıa
bibi senet evi. cenuben yol ile 
çevrili dükkanın da kıymeti 600 
liradır. 

Satııın yapılacağı yer, giln ve 
saat. Aydın icra dairesiılde 23/ 
10/939 tarihinde çarşamba gllnO 
ıaat 15 de yapılacaktır. 

Şeraiti: Yukarıda mevki ve 
hudutları ve tapu tarih. Ye nu· 
mar aıı yazılı tapuca bir gayri 
menkul olarak tescil edilmiş o
lup halen iki kıta gayrı menkul 
olarak tuarruf edilen dOkkin
lar 31/5/939 tarihinde yapılan 
açık artırmada ortaklardan na· 
suh kızı fatma samnav üzerine 
ihale edilmiş · olup ihale bedeli 
verilen mehil içinde icra daire· 
sine yatırılmamıf bulunduğun· 
dan ihale kararı fesholunarak 
gayri menkuller yeniden on bet 
gOn müddetle artırmaya çıka

r1lmııtıı. Bu artırmada gayri 
menkullerin en çok artıran mOı 
teriıi üzerine ihaleleri yapıla

caktır. ihale pefiD para iledir. 
artırmayı müteakip ihale bedeli 
derhal ve peıin olarak alınır ve 
bu suretle artırmaya iştirak mec 
buriyeti vardır. ihale bedelini 
yatırması hakkında miiıteriye 

biç bir veçbile mehil verilmeye· 
cektir. artırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk pey akçesi 
veya banka teminat mektubu 
lizımdır. artırma şartnameai i
lin tarihinden itibaren berkesin 
görebilmesi için açıktır. artır
maya iıtirak edenler ayni za· 
manda alacakla bulunursa bu 
takdirde satış bedelinden bisae
sine dliıecek miktar bittenzil 
bakiye ihale bedelini derhal ver 
mekle mükelleftir. ayrıca mehil 
Yerilmez. artırmaya istekli bu
lunanların yukarıda gCSıterilen 
şerait daireaindc ve muayyen 
saatte icra dairesinde bulunma
ları ve 939/589 sayılı dosya na 
mına şartnameyi gCSrmek üzere 
belediye dellalına mOracaatları 
ilin olunur. (20) 

SAYiı~ 

rN~";iiii .. Ç~iikei .. bi~ki: .. I 
j dikiş yurdu İ 
i BU DERS YILI İÇiN 1 
i Nazilli muhitinde bir hayat ve iş yuvası olarak Maarif 
: Veklletinin tenıibile açılmııtır. Yurdun tahsil mllddeti 
ı iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı batına yurd :
1 

açmak için kanuni salahiyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktan 
kurtulmak ve hayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlarımız ı 

ı için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir : 

ı 
mevki almak ve hiç kimseye muhtaç olmadan bayatta refah ı 
iıtiyen' kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları lazımdır. ı 

ı Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğiniı:i ispat için evler· i 
ı de iııiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve ı 
: bOrriyetinize sahip ve bakim olmak fırsatını buluyorsunuz. ı 
ı (18) Sa. Cu. ı : ........................................................ : 
: ........................................................ : 
i Doktor Operator i 
1 Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadan h•stalıkları mutaba11111 ı 
! Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Parlc kartı· ı 
ı tındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 

Aydın Bölge Sanat okulu satın alma komisyo
nu Başkanlığından: 

Atağıda yazılı yirmi iki kalem erzak ve mahrukatın 2/10/1939 
pazartesi günQ saat 12 de açık eksiltme ile ve ayrı ayrı satın ". 
lınacaktır. Eksiltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı 
bulunduklarına dair belge ile muvakkat teminatlarını mal sandığı
na yatırmıı olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Ek
ıiltmeye çıkarılan erzak ve mabrukata ait tırtaameler her gün 
okulda garlilebilir. 

Cinsi 
Ekmek 
Kuru fasulya 
Tuz 
Sadeyağ 
Zeytinyağ 

Toz ıeker 
Un 
Patates 
Sabun 
Koyun eti 
Dana eti 
Pirinç 
Makarna 
Peynir 
Yoğurt 
Nohut 
Bulgur 
Yumurta 
Arpa 
Kepek 
Meşe kömUrü 
Odun 

Miktarı 

45000 Kg. 
2500 " 
500 " 

2500 " 
1000 " 
3500 " 
1000 " 
2000 " 
1500 il 

2000 " 
7000 " 
2000 " 
1000 il 

1000 " 
1000 " 

600 " 
300 ti 

20000adet 
1800 Kg. 
1800 " 
5000 " 

150000 " 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Aydın viliyetinde Nazilli· De

nizli hududu yolunda 19+ 800-
45+300 kilometreleri arasında 
muhtelif noktalarda 3120 lira 
keşif bedelli kaldırım inşaatının 
eksiltmesine talip çıkmadığından 
on gön müddetle temdit edil
miştir. 

Eksiltme 5/10/939 Perıenbe 
gilnll saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 
234 liradır. 

isteklilerin Aydm viliyetin
den bu iş için alacakları ehliyet 

Muhammen 
fiati 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 50 
28 980 73 50 
12.5 125 9 37 
9 180 13 50 

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 
s 250 18 15. 
1.5 2250 168 75 

16961 1272 05 

(3) 17 21 26 1 

vesikaları muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo-
o unda hazır bulunmaları ilin 
olunur. (19) 

......... Abone ıeraiti ........ 1 ! Yallıtı her yer için 6 lira. 1 
: Altı ayhtı 3 liradır. • 
! 3 aylığı 150 kuruttuu ! 
f idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Buımui. i 
i ıazeteye ait yazılar içi• 1 
~ JHI itleri madürlatüne1 ilin• ~ 
1 lar için idare mGdlrUıtaae ! 
i 'llflraeaat edilmelidir. f .. ,. ........................................ -.... --

la:ıtlyaıı ıahlbl n Umumi Netrlyat ' 
MQdllrll : Etem Menclreı ' 

Buıldıtı yer 
CHP Ruı•eYI 

Polis beyannameleri kaydina -mahsus defter matbaamızda satılır 


