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Zeytin ·Fabrikaları 
----.-.---------------

Maafiyet ruhsatnameleri hakkında 
mühim bir tebliğ 

Ankara 2 ( Radyo ] - İk
tisat Vekaletinden tebliğ edil
miştir. 

935-936 yıllarında zeytin 
mahsulünün olmamasından ve
ya ax olmasından zeytinyağı 
fabrikalarının noksan veya 
hiç çalışmamış olmasından 

yukarıda yazılı yıllarda çalış

ma yae veya aı; çalışan zeytin 

yağı fabrikalarının maafiyet 
ruhsatnamelerinin yeniden tan 

zimi veyahut mevcut ruhsat

namelerin ibtal edilmemeleri 

kararlaşbrılmıştır. 

Balkan Antantı Konseyinin 
Avı·apada ve müttefik devletle_rde akisleri 

Yunan matbuatı Yunan milletinin Türklere 
bağlılıklarını ehemmiyetle kaydediyorlar 

Atina 2 [ Radyo ] - Atioa 
ajansı bildiriyor. Gazeteler Bal
kan antantı toplantısı netice· 
lerini kayde devam etektedir
ler. 

AtııJ.!ara toplanb~ınm bütün 
avrupada mühim akisle yapb 
ğını ve kon,;:ıey kararlarına 
Avrupaaın hususi bir ehem
miyet vermekte olduğunu ya
zıyorlar. 

YugoslaYya Ba,vekili dok
tor.Milan StoyadinoYiçin baya· 

natının Avrupada mühim bir 
kuvvet teşkil ettiğini kaydet
mekte ve Türkiye Başvekili 
Celal Bayarm Yunanistaoa 
yapacağı ziyareti hararetle 
karşılamaktadırlar . 

Gazeteler ; Başvekil Celil 
Bayarın Atinanın eski dostu 
olan hariciye vekili Doktor 
Tevfik Şüştü Arasla Atinaya 
geldiği zaman Yunan milleti
nin Türklere nekadar bağlı 

olduğunu göreceğini yazmak
tadırlar. 

- . 
Yuğoslao-Aousturya ı 
ticaret muahedesi 

Belgrad 2 (Radyo) - Ge

çenlerde imza edilen Yugos 

lavya ite Avuıturya büküınet 
leri arasındaki ticaret itilaf 

oaıncsi bugünden itibaren 
nıeriyete girmiştir. 

Bu itilaf bilhassa tediyatta 
ldiring usulünün tatbikım amir 
dir. 

Hallıeoi lıöıe•i: 
......._..,'W\,,,o ~ 

1 - Saat 17 de Ar ko
nıitesi toplantısı vardır. 

·· 2 - Saat 19 da sosyal 
Yardım şubesi komite top
lan~sı vardır. 
~ - Saat 20 de spor şu

besi umumi heyeti toplana
caktır. 

4 - Saat 20 de halkevi 
hinasında güreş dersleri de
" anı edecektir. 

5 - Saat 20de Fransızca 
dil dersleri vardır. 

İtalyan şairi 
Gabriyel Danançiyo 

öl'1ü 
Roma 2 [ Radyo J - Bli

yük İtalyan .şairi Gabriyel 
Danançiyo dün akşam· ansızın 
vafat etmiştir. 

Mumaileyh akademideki me
sai odasında çalışırken J ansı
zın üzerine rahatsızlık gelmiş 
isede buna ehemmiyet verme-
miştir. Gabriyel Danançiyo 
evine avdetinde tekrar rahat-
sızlanmış ve beynine kan hü
cumundan ansızın vefat et
miştir. 

Gabriyel Danançiyo Marko
ninin ölümünden sonra İtalyan 
akademisi başkanlığına tayin 
edilmiş idi. 

Belçika kralı 
Brüksele döndü 

İstokholm 2 (Radyo) - Ka
yınpederi isveç kralının yet
miş yedinci yıldönümünü kut
lulama merasiminde bulun-

~ mak üzere buraya gelen Belçi-
ka krah Brüksele dönmüştür. 
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Çine Halkevi baş
lı.anlığına B. Nuri 
Güngör seçildi 

Çine [Hususi] - İlçe yönku
rulu . uz, ilçe )'önkurul üyesin
sinden Nuri Güngörü ittifakla 
Halkevi başkanlığına seçmiştir. 

Ayni akşam gösterit kolu 
komite seçimi için toplanmış 
buluniyordu. T oplanhda İlçe
bayımız Cevdet Salih Çanga 
da bulunmuştur. Gösterit ko
luna izzet Ülgen, F ev2i Cen
giz, Şefik Engin seçilmişler
dir. Bu seçimden sonra komi
ta azasından B. izzet Ülgeni 
başkan ve delege seçmişlerdir. 
Yeni komitaya muvaffakiyet
ler temenni ederiz. 

-·- -
Çine tütüncü/eri 
sıkıntıda 

Cine ( Hususi ) - Kasaba
mu; tütünlerinden ve bu sene 
mahsulünden 800 balya kadar 
tütün mübayaa etmiş olan Türk 
Limitet şirketi elyövm tütün
leri teslim almamış olduğun
dan zürra parasızlık yüzünden 
sıkıntı çekmektedir. 

Halkevinde: 
........ ..,.._..............,._ 

1 - Orta okul talebelerine 
Bay Etem Mendres tara
fından dün balkevi salo
nunda snat l 4 te parti mev
zuu hakkında bir konferans 
verilmiştir. Konferansa · sanat 
okulu talebeleri de gelmiş
lerdir. 

2 - Halkcvi salonunda dün 
akşam saat 20 de doktor 
Şevket Kırbaş tarafından (ba.: 
laşıcı hastalıklar ve esbabı ) 
mevzulu konferans verilmiş, 
konferansı halkevi orkestram
nın konseri takip etmiştir. 

Doktor Şevket Kırbaş bu
laşıcı hastalıkların tedaviai. 
hakkındaki ikinci konferansım 
bilahara verecektir. 

3-Halkevi spor şubesi dün baş
kan Rifat Emnaların, Kurslar 
tubeside Başkan Nimet Alan 
başkanlıklarında haftalık top
lantılarını yapmışlardır. 

4- Halkevi gösterit şubesi umu
mi heyeti dün başkan Fikret 
Başaranın başkanlığında top
lanarak komitece baZIJ'lanan 
şubenin umumi çalışma prog
ramını konuşmuştur. -···--· Filistinde 
Bir çete yakalandı 

Kudüs 2 [ Radyo J - Roy 
ter ajansı muhabirinden : 

Tütün masulünün getireceği 
paraya güvenerek borca gi· 
ren ve hatta zirai kredi koo
peratifinden para istikraz e
den çiftçinin borcu üzerine 

zammolunan faiz günden gü
ne artmakta ve müstahsiller 
bu şirketin hala hesaplarını 
kesmemiş olmasanda çok mağ
dur olmaktadırlar. Ayni za
manda yeni sene tütün mah
sulünün idraki için bu çiftçi 
yeniden fid!ln yetişmek, tarla 
sürmek ve sair işler için 
şimdiden masraf yapmak mec
buriyetindedir. 

Yakalanması için iki Jib 
lngiliz lirası mükafat vadedi
len bir arap çete reisi bugün 

, yakalanmıştır. 

Alakadarların bir an evvel 
bu vaziyetin önüne geçmesi 
memleket namına çok ehem
miyetli bir haldır. 

Bu çete on bq İngiliz za
biti öldürmekle itham edil
mektedir. 

Şansi eyaletinin 
ehemmiyeti · ~ 
Şanghay 2 (Radyo) - Şa~ ' 

si eyaletini işgal etmiş olaa ~ 
Japonların bu_ eyaleti işgalleri · 
fevkalade ehemmiyeti haiJ 
bulunmaktadır. bu suretle Ja~ . ' 
pon kuvetleri Sovyet Rusya 
ile Çin aras1ndaki münakali~ 
yolcınu tehdit edeceklerdir. 

. 
Ne şans, ne şans! .. 

. .. 

Lütfen yanımda oturur
musunuz, bir de sizin şansınızı 
deniyeceğim .. 

İster istemez oturdu. Bu o
yundan biç anlamazdı. Fakat 
bayanın çehresi değişti, her 
kağıt alışında biraz daha açı
lıyor, gözleri biraz daha par
lıyor ve yanındakine iltifata 
biraz daha genişliyordu. 

Aradan beş dakika geçme-

• )o· 

mişti ki, önü fişi~ doldu .ve,." 

bayan, erkeğin kf ağına eği
lerek: 

- Bu paranın yarısını size· ~ 
teklif edemem, mesela orta~z ~ı 
diyemem, pek tabiatinizi bil~ 1 

miyorum, dedi, belki kızarsınız .. \ 
Fakat size mükellef bir .ziya.: · 1 

fet vadedehilirim.. Yanımda 
oturduğunuz zamand:rnberi 

( Dev:ı.mı 3ncü •ahifo d<!' , 

.. 
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Salamura zeytin Terbiye Tedris . 

(Dank sayıdan denm Ye son) 

Bu şekilde 6· 12 saat kale
'ri mahlülde bırakılırlar. Sala
mura etmeden evvel kalevi 
lezzeti gidermek için 2-3 gün 
adi su ile zeytinleri yıkama
lıdır. Bu işte pratik sahibi ol
mak lazımdır. Kullanılacak 
kalevi mahlUl derecesile bıra
kilacağı müddet nevine göre 
değişir. Bu sebepten muhtelif 
neviler üzerinde tecrübeler 
yapmak icap eder. 

Siyah zeytinler için sepet 
usulü gayet pratiktir. Beş ki
lo zeytin tanesile bir kilo 
mutbah tuzu hesabile küçük 
bağ sepetlerine birer sıra zey-

~ tin ve tuz olmak üzere bıra
lplırlar, ara sıra sepet salla
narak tuzla zeytinin teması 

temin olunur. Tuz rütubeti 
cezbettiğinden zeytinin acılı
ğım alır, sepetlerin altından 
akar. Bir hafta kadar bu su
retle muamele edilen zeytin
ler uzun müddet muhafaza 
için %3-10 salamuralı mahlul 
muhafaza edilirler. Arzuya 
göre salamura edilen zeytinle-

" rin arasına defne yaprağı, 
portakal, turunc ve limon ka
baklarıda konulabilir. Salamu
ra, suyu; % 3 salamura denil
diği zaman 97 kilo su 3 kilo 
tuz demektir. 

Salamurayı hazırlarken suyu 
·kaynatmağı unutmamalıdır. 
Aksi takdirde sudaki mevadı 
,,.zviye zeytin tanelerİ1'İ küf
lendirir. Salamuranın hava ile 
temasını men için mutlak o
larak Üzerleri sıkı bir surette 
örtülmelidir. 

Salamuralık zeytinlerin ha
sat zamam ne vakit olmalıdır. 

- Salamura zeytin hasadı 
15 Eylülde başlayarak ilktef
rin nihayetinde biter. Salamu
racıhkta en ziyade dikkat edi
lecek nokta. salamura edile
cek zeytin tanelerinin rengi
ain ağacında olduğu gibi ta
, bil rengini muhafaza etmiş 

·, olma•ıdır. Piyasada görülen 
.&n. ve san ile siyah arasın
daki benekler zeytinlerin liyı· 
kile salamura edilememesin
den ileri gelir. 

Avrupalılar, en yüksek sof
rahranda yeşil zeytini bulun
durmağı ihmal etmezler. Ve 

-bunun renginin yeşil olmasına 
-b;);ıassa dikkat ederler. ltal-
yaolarm A,galana zeytinleri 
daha ha'fat edildiği zaman 
1dlosu üç boy üzerine 20, 30 
50 kuruş~ ~ahlar. 

Salamurahk zeytinler daha 
ıiyade ov<ıl ırda düzlük yer
lerde güzel mahsul verirler 
Yağlık zeytinler iıe sırt ve 
yamaçlarda nefis kokulu yağ
ları verirl~r. 

- O. Becerik 
- Sizi çok yordum son 

olarak bir iki noktayı daha 
aydınlatmanızı dileyeceğim. 
Zeytinlerin tımar mevsimleri 
hakkında malumat rica edi
yorum. 

Zeytinlerin tımarı topraktan 
başlamak suretile sonbaharda 
iki derin ve ilkbaharda iki sat
hi olmak üzere dört defa sü
rülmek lazımdır. Ağaçların 
kalisulfü-le ( nisbeti seksen 
kilo suya 10 kilo kireç 9, 10 
kilo kükürt ) badana edilme
leri lazımdır. Dalların her se
ne mahsul toplandıktan sonra 
gözler uyanıncaya kadar olan 
zaman zarfında budanıp ara~ 

lanmaları lazımdır. 
- Aşı mevsim ve usulü: 
- Aşıya gelince; zeytinde 

birçok aşı gelirse de en iyisi 
mükemmel çoban kalem aşısı 
ile göz aşısıdır. Göz aşıların
dan durgun gözlüsü son, sür
gün gözlüsü ilkbaharda yapı
lır. Çoban kalem aşısının da 
ilkbaharda yapılması tavsiyeye 
şayandır. 

- Yağlık zeytinlerin hasat 
zamanı hangi aylarda olma
lıdır. 

- Yağlık zeytin hasadı 1 
son teşrinde başlayıp 1 son 
kanunda bitmiş olmalıdır. Bun
dan sonraki hasadta yağ rand
manı azaldığı tesbit edilmiştir. 
Mülakatım bitmişti. Zeytin

ciliğin en ileri gittiği yabancı 
memleketlerde yetişen ve o
ralardan topladığı tam bilgi 
ve tecrübeleri yurddaşlarına 
öğretmek iman ve aşkile ya
nan genç mütahassıs ilave 
etti: 

İki yıl sonra zeytincilii
ğimiz keyfiyet bakımından iki 

Aydının teltika•ı:168 
--~,....,..._~ 

KARŞISINDA EDEBiYAT 
Tefrika No. 8 

Öyle bir çok hayattaki ya
şanışlarıo en zengini olsun 
zaten hayat haftizatında tari
hin ğörüp sezmiyaceği bir 
şeydir. Buna göre de ona ne 
gibi meziyetler kazdırdığımız: 

edebiyatın mahiyetini düşunür
sek anlarız. Edebiyat vasıta
aile çocuklar bügün veya ya
rına hazırlanırlar. Çünkü ede
biyatm meziyeti de içtimai 
olmasıdır. Zaten sanat yalnız 
gaye ve tesirlarile değil, esası 
itibarile de içtimaidir. İnsan
ların ruhunda bütün kıymeti 
yaratan cemiyettir. Bu itibar
la alelade sanat ve bu me
yanda edebiyat bütün usare
sinin ruh aleminin mebdei 
olan hayattan almış bulunma
sı . tabiidir. Ayni zamanda 
edebiyat samimi bir lisandır. 
Onun bu samimiyeti meydana 
geldiği devri içtimai hayat 
noktai nazarından kaalama· 
sıdır. 

misli kemiyet bakımından öl
çülmeyecek kadar yüksele
cektir. 

Bu müjdenin tahakkuku 
için : 

938 mali yılı kadrosunda 
Aydın ilinde seyyar zeJtin ba
kım teşkilatı kurulmasını sayın 

ziraat vekilimizden, zeytinin 
· anayurdu olan Aydın müstah

silleri adına diliyoruz. 
Genç mütahassısada kıy

metli yardımlarından ve lütuf
la~ından dolayı Aydın tahrir 
ailesi adına teşekkürlerimizi 

tekrarlıyoruz. 
Dünkü zeytnicilik yazımızda 

Golos zeytini Galas olarak 
çıkmıştır. Düzeltiriz. 

• 

Yazan: Öğretmen f. ·Gün 

Edebiyatın tedris noktai na
zarından diğer bir gayesini 
söyliyelim: Her şeyden evvel 
çocuğa doğru dürüst yacma
ğı ve konuşmayı ayni zaman
da düşünmeyi, düşündüğünü 

söylemeyi yazmayı öğretmeli. 

Bunu da ilave ettikten sonra 
edebiyatı gerek tedris ve ge
rek terbiye ruhiyat voya ilim 
cihetinden hulasa edelim ~ 

1 - Edebiyat dersleri tale
benin muhayyelesi, heyecanı 

hayatını genişlettiği gibi de
rinleştirir ve zenginleştirir. 

2 - Edebiyat dersleri ta
lebenin büyük şahsiyetlere 

karşı bir takdir hissini uyan

dırır ki faidebalış bir tema
yüldür. 

3 - Edebiyat dersleri mü
talaa zevkini azmi -derecede 

inkişaf ettirir. 
4 - Talebede mütalaa zev

kinin itiyat haline gelmesi için 

edebiyat dersleri · öyle mev
zuları havidir ki: talebenin 

zihninde alakalı maddeler 

canlanır ve hayattaki kendi · 
iolı işaflarmı l<endi zevklerim 

fikri manevi &-.da bulmak ka
biliyetile kuvvetlenmede mü
essirdir. 

5 - Milli kültürü arttırır. 
6 - Y anışsı_z konuşup yaz-

mak öğretir. .. 
7 - Zevkin inkişafına ha.-

dim olur.. . ·· · 
8 - Zihni teşekkülü temin . . ( 

eder.. , . 
Bitti 

Baht işi 
Son günlerimi etrafımı çe· 

viren torunlarımın arasında 
ve onun sıcak olan nÜvaıiş ve 
şafkati içi~de yaşayacak ve 
nihayet beyaz "saçlı başı mı · 
onun sıcak ve müşfik göğsil· 
ne dayayarak ölecektim. 

Roman 

Bahta hükmettiğimi, onu 
ezdiğimi ummakla ne kadar 
aldandığımı anlıyorum şimdi ... 

Gelip geçen ve her biri 
kalpte birer yara açan kat
merli felaketlerden sonra bu
güniide beklemem lizımgeldi
ğini düşünmeli idim. 

Ne tatlı hulyalar kurmuş

tum ben ... 
Ne ümitlere kapılmıştım 

ben .•. 
Bütün varlığımla çalııarak 

meydana ııretirdiğim bu yep 
yeni, bem beyaz ve tertemiz 
ideal türk köyünde uzun ve 
ızbrabsız seneler içinde haya
bmın geri kalan kısmını asu
deliğin verdiği saadetle geçi-

Y azam V. H. 

recegımı ummuyordum . 
Yetiştirdiğim talebelerimin, 

beraber çalıştığım köylülerimin 
arasında elem ve saadet dolu 
mazıyı hatırlayarak yaşanacak 
bu istikbal günlerinin tatlı 
tahayyülile nekadar mesut o
luyordum?. 

Bu hulyalarımın içinde bil
hassa kızım, Zeyne bim için 
neler tasavvur etmiyordum?. 

ikr sene sonra onu artık 
yamma alacaktım. Onu kendi 
elimle kendi idealime göre 
yetiştirmeğe çalışacakbm. 

Anasının görmediği saadeti 
ona temin edecektim ve ben 
de onun yüzünden mesut ola
caktım. 

Böyle bir hayata böyle bit 
ölüm yakışırdı. 

Fakat heyhat .. 
Bu ümitlerimin, bu huly.ija ... 

rımın üstüne bu gece kara bit 
perde örtüldü. Çektiğim ıztı
rapların, maruz kaldığım feli
ketlerin bünyemi, asabıdl•• 
kalbimi ve bilhassa sakat d· 
ğerımı nekadar hırpaladıi' 
nı hesaba katmamışbm. 

Bir parça ıslanmak, bir_,; 
ihmalkar davranmak ve nibao# 
yet iyi bakılamamak; bu zao
nımda nekadar aldandığı&P• 
pek acı bir şekilde bana aııı .. 
latb. 



·SAYI : 179 AYDIN voz 3 
-· - - ----= 

Ne şans, ne şans! •• 
. · • Bq:arah 1 lncl Sayfada-

Nazilli sulama kooperatifi esas mukavelena~esi 
. öyle kazanıyorum kil .. 

Ôbiri güldü .. Bir mesele için 
ev sahibi olan arkadaıını gö
recek ve dönecekti, o niyetle 
gelmitti. Onu, salona aldılar 
ye ' işte fırbnaya tutuldu .. ( i
şim var, oturamıyacağım ) da 
diyemedi. Bayanın bu kıymetli 
iltifattan sonra, yanından da 
ayrılamıyordu,· fakat bayan 
zeki.. Erkeğin çehresindeki 
aabırsızlığı sezdi ve iltifatla
nna tekrar başladı: 

- Müthiş.. Ne şans, ne 
f&ns.. Siz yammda olduktan 
aonra, dünyanın en müseccel 
oyuncularile boy ölçüşmekte 
tereddüt etmem, dedi .. 

Hakikaten kazamyordu .. Ö
nündeki fişlerden bir tepecik 
hasıl olmuştu ve diğerleri, bu 
mini mini tepeye haset ve 

P,ıtirasla bakıyorlardı. 

Sıkıldı artık erke'k.. Kalk
mak istiyordu. Fakat dedim 
ya, bayan zeki.. Derhal anlı· 
yor ve iltifatlarına başlıyor .. 

- ~için oyun oynamıyor

sunuz. Bu şans sizde olduktan 
sonra, sizi temin ederim, da
ima ka:t:anacak ve karşınızda
kileri mağlup edeceksiniz. 

Ve bununla da yanındakini 
tatmin edemediğini farkedi
yor, bu sefer de 

- Afedersiniz, sizi alıkoy· 
dum ve sıkbm galiba, fakat 
çok değil, biraz daha.. Hiç 
olmazsa yarım saat ... 
Yarım saat .. Ey .. v .. a .. h ne 

yapardı sonra o .• 
Çaresiz oturuyor.. Fakat, 

bayanın önündeki tepecik, bu 
sefer erimeye başladı.. Hem 
nasıl bir eriyiş.. Beş dakika 
içinde düm düz bir vahe ha
lini aldı önü .. 

Bayanın; ml1ltefit, kibar, mü
tebessim çehresini görmelisiniz. 
Öyle abüs, öyle mlltekallis, o 
.kadar karma karışık ki .. Çan· 
tasından para ç1kar1yor ve 
derhal eritiyor, bir daha çı
karıyor, yine çıkarıyor, nafile .• 
değişti kökünden şansı .. 

Artık, erkegin yüzüne de 
baktığı yok •• 

Yavafça kalktı ve ev aahi
l>ine " Allaha ıemarladık,, de-

• inek istedi, salonda yoktu •. 
Yavafça dışarı çıkb, oraya 
buraya bakmıya baıladı .• 

lçerden bayamn aesi geli
yor; hırsla, hiddetle söyleniyor: 

- Ne musibet ıey.. Ne de 
ağırbk verdi.. Bir türlü ya· 
nımdan kalkmasını da biline· 
di.. Aman yarabbi, biraz daha 
otursaydı, çantamın bütün 
•uhteviyab eriyecekti .. 

Ne mükemmel tans var mü
barekte!.. 

G0NC0 

Nazilli Asliye Ticaret hakimliğinin 
28171936 tarih ve 3591255 numaralı kara
rile tadil ve tashih olunan Nazilli sulama 
kooperatifi esas mukavelenamesi ilan olunur. 

BiRİNCi FASIL 
Teşekkül, Maksat, İdare, Merkez, Müddet 
TEŞEKKÜL: 
Madde 1 - işbu esas mukavelenameyi 

imzalıyan müessisler ile sonradan mündere
catını kabul ile imza bir veya birkaç hisse 
ile iştirak edecekler arasında mütehavvil 
sermaye ile mahdut mesuliyetli bir sulama 

. kooperatifi teşkil edilmiştir. Ortaklık mak
sat dahilindeki muamelabn ifası için emvaa 
gayri menkuleye tasarruf hakkını haizdir. 
Bu tabirden maksat sulama keyfiyetini 
temin için amele veya fen müstahdemini
nin ikametlerine yapılacak binalar ve or
taklardan alıı~acak mahsulleri depo etmek 
ünere yaptırılacak veya satın alınacak gay
ri menkullerdir. 

Madde 2 - Ortaklık esas mukavelena
mesi müesseselerin müracaab üzerine ikti
sat vekaletince tetkik ve icra vekilleri 
heyetince tasdik olunup sicilli ticarete tes
cil ve neşrolunduktan sonra sureti katiye
de teşekkül etmiş addolunacak ve işe baş
layacaktır. 

Madde 3 - Ortaklığın maksadı muh
telif kanallar açarak Nazilli, İsabeyli, Dalca, 
Atç ,ı kasaba ve köy hudutlarında ıs"ası 
kabil eraziyi meclisi idarenin tensip ve 
heyeti umumiyenin tasdikile meriyete gire
cek bir tarifeye tevfikan sulamak suretile 
zirai istihsalatın çoğalmasını temin etmek
tedir 

Madde 4 - Ortaklığın ismi (Nazilli 
sulama kooperatifi) olup merkezi Nazillidir. 

MÜDDET: 
Madde 5 - Ortaklığın ·müddeti otuz 

senedir. 

İKİNCİ FASIL 
Sermaye Hisseler 

Madde 6 - Ortaklığın sermayesi aza
nın tcahhüt edeceği hisselerden mürekkep 
olmak ve bin liradan az olmamak üzere 
gayri mahduttur. 

HiSSELER: 
Madde 7 - Bir hisse beş yüz kuruştur. 

Rubu peşin mütebakisi üç ayda üç müsavi 
taksitte alınır. Arzu edenler defaten vere
bilirler. Bir ortak azami yüz hisse ile iştirak 
edebilir. Vakti muayyeninde taksitleri te
diye etmiyen hisse sahipleri meclisi idare 
kararile şirketten çıkarılırlar. Yatırılmış 
taksit varsa cezacn şirkete sermaye kaydo
lunur. 

Madde 8 - Ortakların iştirak hissleri 
tediyatı sırasile oamma muharrer ortaklık 
cüzdanlarına kaydolunur ve kooperatif mü
dürü ile idare meclisi reisi tarafından im
zalanır. Ortaklık cüzdanlan baı tarafında 
işbu esas mukavele yazılacaktır ve ortağın 
tarihi duhul ve isim ve şöhret. oturduğu 
mahal ve teahbüt yazılacak ve idare meclis 
tasdik ve reis tarafından imza olunacaktır. 

ORTAKLARIN MES'ULİYETi 
Madde 9 - Her ortağın mea'uliyeti 

kabul ettiği iştirak hissesinin üç misli niı
betindedir. Her Türk vatandaş ortak ola
bilir. 

HiSSELERiN DEVRİ 
Madde 10 - iştirak hisselerini ortak 

satmak ve hibe etmek ıuretile ahara 
den edebilir ve ortaklıktan istifa etmiş 

ı 
ıaydır. Ancak ortağın beş seneyi ikmal 
ve tahhüdünü ifa etmiş olması ıarttır. Bu 
muamelelerde meclisi idarenin muvafakatı 
ve yeni ortağın 13 üncü maddede gösteri
len evsafı haiz olmasile kabildir. Yeni or
tak bu esas mukavelename mucibince eski 
ortağın müteahhit olduğu vezaif ve mecbu
riyetlerin kaffesini kabul etmiş addolunur. 

Hisselerin ahara devr muamelesi mezklir 
cüzdanların zahrına şerh verilmek suretile 
icra olunur ve verilmek ve defteri mahsu
suna kayd edilmek suretile tastik ve im
zaları atılır. 

Bedeli tamamen tediye olurmıyan senet
ler ahara devr ve ferağ edilemez. 

İŞTiRAK HİSSELERİ SAHİBİ 
Madde 11 - Koopratif bir hisse ıçıo • 

birden fazla sahip tanımaz. Yani beş lirahk 
bir hisse ancak bir şah~ın olabilir. 

Madde 12 - Bir ortağın varis ve da
yinleri şirketteki alacağını hiç bir veçhile 
haciz yapamaz. Ancak sebkedecek müra
caat üzerine yapılacak tetkikat neticesinde 
heyeti umumiye kararlarım kabule mecbur
durlar. 

üçüncü Fasıl Ortaklar 
ORT AKLIGA GİRMEK 
Madde 13 - Ortaklığa girmek isteyen

ler ortaklık esas mukavelenamesini okuya
rak veya anlıyarak münderecabnı kabul 
ettiklerine dair müdür . tarafından tanzim 
ve heyeti umumiyenin tasvibine iktiran 
eden matbu bir bayanname imzalıyacak ve 
işbu imza veya mührü merkezde maruf iki 
kimse köylerde ihtiyar heyeti tarafından 
tasdik edildikten ve idare meclisince tet
kik olunarak talibin Türk tabiiyyetinde ve 
hukuku şahsiye ve medeniyesiıie malik ve 
reşid ve faili muhtar olduğu anlaşıldıktan 
sonra ortak olarak kabulüne karar verile-

. cektir. · 
ORTAK DEFTERi 
Madde 14 - Ticaret kanonunun 485 

inci musaddak bir defter tutulacak ve bu 
defter ortakların isim ve şöhret ve mem
leketleri ile ortaklığa tarihi duhul ve malik 
olduğu iştirak hissesi miktannı devr ve 
ferağ olmuşsa buna müteallik hesap ve mu
amelata ve orta'kların imza veya tatbik ,mü
hürlerini havi . olacaktır. 

Madde 15 - Ortaklar a)'l!İ maksatla 
müteşekkil diğer l>ir koopratif e gireme~ler. 

Madde 16 - Ortaklar koopratifi zarar
landıracak hallerden sakınacaklardır. 

ORT AGIN VEFATI HALiNDE 
Madde 17 - Vefat halinde ortağın ve

resesinden 11 inci madde mucibince tayin 
olunacak evsafi lizımeyi haiz olduğu tak
dirde murislerinin hissesi idare meclisi ka
rarile mezkür kimse namına devredilip ko
opratife aza kayt olunur. Verese evsafa 
lizımeyi haiz veyahut iştirake talip bulun
madıkları takdirde murislerine aid hisse 
bedelleri kendilerine ita olunur· 

ORTAKLIKTAN iHRAÇ VE lSTİF A 
Madde 18 - Ortak olmak için 13 üncii 

maddenin son fıkrasında gösterilen evsafı 
yani Türk tabiiyetini istegile terk ve res
men kabul ile ecnebi tebasına girerse ve 
hukuku medeniye ve şahsiyesi kaldırılıp 
hacir edilirse ve hisse taksitlerini miadında 
vermezse ve 15.16 ıncı maddeler hilifına 
hareket ederse heyeti umumiye kararile. 
azlolunarak kazanç ve ihtiyat akçesinden 
bir şey verilmez ve keyfiyet defteri mab
ıusuna işaret ve ellerindeki cüzdanlar is
tirdat olunur. 

- Devaıın var -

' 
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Aydın Cezaevi İnşaat komisyQnu 
Riyasetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Aydın Vilayetinde Gazi paşa 
ilk okulu karşısındaki planda gösterilen mevkide Cezaevi inşası. 

2 - Keşif bedeli (82330 lira 77 kuruş)tur. 
3 - 937 yılı mali senesi içinde başlanacak olan bu işin 

(Yirmi bin) liralık mikdarımn 937 mali yılı içinde bitirilmesi 
şartbr. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydın C. M. U. li-
ğinde parasız görülebilir . 

A) - Eksiltme şartnamesi 
B) - Mukavele projesi 
C) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Ç) - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli 
D) - Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi. 

E) - Fenni şartname 
• 5 - Eksiltme 11/Mart/1938 Cuma günü saat onbeşte Ay
dın C. M. U. liği dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacak-
br. 

6 - Eksiltme (Kapalı zarf) usulile yapılacakbr. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (Beşbin üçyüz 

altmış yedi ) lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka 
aşağıda yazılı vesikaları haiz bulunınaları lazımdır. 

A) - Nafıa Bakanlığından alınan 937 yılına aid müteahhid
lik vasikası. 

8) - 937 yılana aid ticaret odası vesikası. 
8 - Teklif Mektuplan yukarda beşinci maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar C. M. U. liğinde Müteşekkil 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta 
ile Gönderilecek mektupların nihayet beşinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice 
yapıştmlmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (332) 17, 22, 26, 3 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muha/ızlığından 

ğından bu · mahal üzerinde 
ayni bir b.ak iddiasında bulu-
nanlar varsa muayyen müddet 
içinde tapuya veyahut keşif 

günü mahallinde bulunacak 
memura 569 fiş sayısile mura-
caat eylemeleri ilin olunur. 

(358) 

Aydının Germencik nahiye
sinin üzümlü köyünün irim 1 
ağzı mevkiinde doğusu mebmet 

1 
Ali muslu babsı yol kuzeyi ------------
köy mer,ası ve kısmen Mümin ı·ıaA n 
tarlası güneyi Süleyman Ak-
taı tarlası ile çevrili 14 dönü~ 
tarla Mehmed oğlu Ali onba
tınnın senetsiz suretile malı 
iken 3S sene evvel ölümüle 
veraseti oğlu Halil İbrahim 
Aldemire kaldığı ve .Aldemirin 
iizümlü tanm kredi kooprati
fine olan borcundan dolayi 
Aydın ic'a memurluğunun sa
lahiyet. müzekkeresi mucibi 
borçlu · namına bu taşıtsızın 
yeniden tescili istenilmektedir. 

Bu yerin tapucada kaydı 
bulunamadığından ilin tari
hinden itibaren 11 nci günü 
mahallinde tahkikat yapılaca-

Zayi pono 
Aydın Ziraat Bankasından 

aldığım 16191937 tarih ve290/ 
9398 numaralı tasarruf Bono-
sunu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. . . 

Aydın Kurtuluş mahalle-
sinde Süleyman kızı 

Ayşe Topku 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basıme•i 
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f•1 · BAKTERİYOLOG f+~ 

m Doktor Şevket Kırbaş (!) 
~ ~ ~.j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı r+l 
l+! Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ft~ 
ıfl muayenehanesinde, hergün saat yediden dokuza ve (•] 
~+J üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~·~ f tj ft] [•l· eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra f+3 
[+J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan (•~ 
f~] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [+J 
f lL.ff''!llJll"!llll'"lllll'"'llll'"'llll~'"ICT'"!'llP"!llJl'':!llll"''lfll<"lqJl'"'~ll'"lllJll '~fl"'qlllı"lijlll'''lflll"lll"':ıtlll""nll'"'ll~'"'lllll'ıtıllll"llfJllJ'j f 
~ı~ıi~ilnıelııı~ıh~1111~11ı-ed1ı°!id1ı:.:iu~1nı:.:'u1ı~1111~11~111ı~n~ıu;:;ııı~uı~11~11~11u~ıı1~u1ı:.:'d~ 

~ ................... ~ ................. ı::..._ ... ~ıı:::...•ı:o....•-"''ı::..._qp •• _._._11i!!._lllP.!..•_-5*3&1•. lfl"-'tiift'iO:i'&e ••• ift .............. ~~~ı ......................................................... ds .. 

[•l 

t!~ 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan [•l 
[+] Birinci sınıf mütehassıs ti 
l:•J Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun •• 
~ o (•J Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı ninde [~ 
[+.J her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. l+J 
(+] 130 ft] 
r~l1\J1"''t111'"11tn""ltf1""Qi-P"1ijnı•~t0'"'11il'.,lmı•~f111.,IJ!l'"l1111"!111fll!!..'l!ll'"!lllP"!lllfl"!lll!"''lill"'llJ11~'rıtJllf'llSIO'~Ufl""lll'"''f!11~ 
l:;;ıttı~11ıı~111~d~llı~rı.~11ıı~b~~~ıı:.1.:.:'ıııı~ı1Jıi!dı~a~ı~u1ı~~~~.111~ı~ı~ıeı111~ ~ 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

p••'1'1111'1''11•"1•fllmU'11llfqrmll•Qf,llllQl.aNMHRla 
p DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 
• ., 
i> s 

S.l •ofu/ıılrıla, Firengi ue Cilt ha.talr/ııları aaüe~aı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşııında köşe başında 

Muayene saatleri: 
~ s~~ud 7- 8 
9- Akşamlan 15 - 18 kadar 

lıtaı~ılıtılıdlD!ft~dlıdtıııan.6•~ 
:4 .................................................... : 

•::: DOKTOR . i 
FAHREDDİN SÜGÜR ! 

ı Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhti..Uı 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıktan Mütahaaslsı lı~ 

! Muayenehane: > ydm-ia Guj Bulvannda Bafalıo~lu d6kkaaıaı• , 
ı üzerinde her gün sabahdan ak,ama kadar Haatalanm kabul eder. ........................................................ :. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en.· 
çok .okunan bir tane· gündeli~ .. 
gaz et esidir. 
-- İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 


