
Çilİe tütürileri hakkında Hava hucum/arına 
Karşı yeni bir 
Silah bulundu . -

İnhisarlar idar~sinin güzel bir tavzihi Londra 3 (Radyo) - Deyli 

----------------- Herald gazetesi bombardıman Satılan ve şimdiye kadar tesellüm edilemiyen 
tayyarelerine karşı müdafaa 
için yeni bir silah keşfedildi-· tütünlere ait bütün işler şu günlerde 

. bit~rilmiş olacaktır ğini yazıyor. 
Llmlt~~™~~~ ı-G-----1--M---k-------------

tinin Çineden sabn almış oı- enera eta sas Atina ya gittj 
duğu tütünleri henüz teslim -----------
almamış ve hesaplanm kes- Dost devlet başvekili Türkiyede gördüğü samimi 
memiş olıııasından tütün müs- karşılanmadan çok mütehassis olmuştur 
tahsiller~n.in sıkıntıya düımüş 
olduklarına dair Çine muha
birimizin mektubunu dünkü 
sayımızda neşretmiştik. 

Gazetemizin intiıanndan 
hemen iki saat sonra bu neş
riyahmııa cevap olarak inhi
sarlar idaresi baş müdürlü· 

·tnnden bir mektup aldık Ay
dın inhisarlar idaresinin ve 
bu idarenin başında bulunan 
genç ve kıymetli baş müdürü 
Bay kadri altıntaşın ancak 
ı:umburiyet idaresine ve Ata
türk devrine yaraşır bir sür
atle neşriyabmıı:a cevap ver
mesi muhakkak ki bizim ka- , 
d•r Çine tütün müstahsilleri
nide sevindirmiş ve mütebas
sie etmiştir. Kendilerine bu 
1DÜnaıebetle teşekkür etmeği 

bir meslek ve kadirşinaslık 

borca biliriz. 
inhisarlar Baş Müdürü Bay 

Kadri Albntaıın bahsettiğimiz 
Çine tütünleri meseselesi hak
·ıondaki cevabım aynen ncşre-

Atina 3 [ Radyo ] - Atina hürle alkışlamış ve bir askeri 
ajansı bildiriyor. Başvekil ge- müfreze resmi selamı ifa et-
ncral Metaksas ve maiyeti miştir. 
erkimm hamil bulunan tiren General Metaksas Türkiyede 
bu sabah buraya gelmiştir. gördüğü samimi hüsnü kabul-

Başvekil istasyonda nazır- den dolayı Türkiye başvekili 
larla hükumet erkinı tarafın- C::elal Bayarla Hariciye vekili 
dan karşılanmıştır. Tevfik Rüştü Arasa Teşekkür 

Halk başvekili coşkun teza- telgrafları göndermiştir. 

--•-
Teşviki sanayi kanunundan istifade 

edecek müesseseler h~kkında 
yeni bir karar --------lkbsad vekaleti, sanayi teş- 4 - Gümrük vesikaların 

viki kanunundan faydalanan dan 1.6,937 den 28.2.938 tari 
sınai müessese sahiblerine ye· hine kadar dışardan getirilen 
ni bir emir göndermiştir. Sa- iptidai maddelerin giriş tarih 

nayi teşvik ruhsatnamesi olan 

müesseselerin ibtidai madde
lerde gümrük muafiyetlerinden 
937 mali senesinde faydalana
bilmeleri için şu vaziyette 
bulunmaları lazım gelmektedir. 

leri, tarife numaraları, kıyme 
ti, gümrük resmile muamele 
vergisinin kaydettirilmesi, 

5 - Nisan 15 ten sonra 
gelecek müracaat evrakı dik 
kata alınmayacakbr. 

'Spor. ~<f.berleri : 

Dün Parti İl yönkurul~ İl-· 
bay ve Başkan Özdemir Göıı
dayın başkanlığında haftalık. 
toplantısını yapmıştır. 

Halkevinde: 

Ar şubesi komitesi. baıkan 
vekili Haydar Gürelin başk~n
lığında mutat toplantısım yap
mıştır. 

Sosyal yardım şubesi komi-· 
tesi başkan doktor Fuad Bay
raktarın başkanlığında hafta
lık toplanhsım yapmıştır. 

Spor şubesi umumi heyeti 
başkan Rifat EmnalarıD 
başkanlığında toplanarak şu
benin iki senelik çalışma proğ
ramını kabul etmiştir. ... .... 
Mülkiye 
Mü/ ettişleri 
Gitti 

Bir müddettcnberi Viliyet 
ve Belediye işlerini teftiı et• 
mekte bulunan mülkiye mü
fettişleri teftişlerini bitir~-

' ler ve teftiş liyihalarım vili-

yet makamına vererek diill 
sabah şehrimizden aymm~ 
)ardır. 

Haber aldığımıza göre mna: 
kiye müfettişleri villyet Ye 
belediye muamelitmda gör
dükleri intizam ve mükemme-

liyetten pek memnun kalmlJ
lar ve alakadarlara teşekkiir 

etmişlerdir. 

diyor"'z. · · • 
413/31938 tarihli nashanız

da li,mitet Türk tütün şir
ketinin satın aldığı tütün
leri laenüz tesellüm_e başla
maması güzünden tütüncü
lerin $ıkİntıda olduğuna 
dair Çineden gönderilmiş 

1 - Bu mali sene Mart 
nihayetine kadar mahalli en 
büyük mülkiye aır.irine müra 
caat etmeleri, 

Batı Anadolu likleri 

bir gazı gördüm. · 
Çinede 931 mahsulü 415 

-Devamı 2 ind aarlada · 

Halkeui lııôp•i: 
~~~ 

1 -: Saat 17 de köycü
lük şubesi "komitesi topla
nacaktır. 

2 - Saat 20 de yayın 
fubesi komite toplantısı 
vardır. 

3 - Saat 20 de kurslar 
şubesi umumi heyeti topla
nacaktır. 

4 - Saat 20 de Fransız
ca dil dersleri devam ede
cektir. 

2 - 937 mali senesinin ilk 
dokuz ayı içindeki iptidai 
madde sarfiyatları alakalı 
memurlar vasıtasile tespit ve 
tetkik ettirmeleri, 

3 - Müracaat evrakını ni 
hayet 15 Nisan 938 e kadar 
vekalete göndermeleri, 

lngiliz hühümeti 
merhezi Avrupa 
işlerile alahadar 

Londra 3 [A.A.] - Başve
kil Bay Çemberlayn avam ka
marasında İngilterenin; merke
zi Avrupa vakayii karşısında 
alakasızlık göstermiyeceğini, 

bugünden Alman}a Avusturya 
itilafının neticelerini takdir 
etmenin çok acele bir hareket 
olduğunu söylemiştir. 

-----------------8 öl gemiz in bu teşebbüsü çok alaka ile karşılandı 
Geçen sayılarımızda haber 

verdiğimiz bir Batı anadolu 
liki kurmak için bölgemiz ta-

rafından komşu bölgelere ya
pılan teklifler her taraftan 
çok alaka ve menuniyetle 
karşılanmıştır. 

Bu liklerio ana hatlarım 
kararlaştırmak ve fikstürünü 
yapmak üzere Martın altıncı 

Pazar günü Manisa, Denizli, 
Muğla İznıir bölgeleri mürah
haslarile bölgemiz mürahhası 

İzmir spor bölgesinde ilk top
lantıyı yapacaklardır. 

Bu çok hayırlı teşebbüs et
rafında edineceğimiz mütem
mim maliimab da yakında 
vereceğiz. 

Bölge lik maçları 
Bölgemizin 937-938 fudbol 

ve voleybol moçlan Marba 

on üçüncü pazar günü başla

yacaktır. 
Bu sene bu müsabakalara 

bölgemizin altı klubü iştirak 

edecektir. Klüblerin aylardan 

beri hazırlanmakta olduklan 
bu maçların çok heyecanh 
olacağı anlaşılıyor. 

Be~e'!._iyede : 

Belediye Daimi 
Encümeni toplandı 

Belediye Daimi Encümeni 

dün öğleden sonra belediye 

reisi avukat Nafiz Karabuda
ğın başkanlığında toplanarak 

havale olunan evrakı tetkik 
etmiş ve karara bağlamıştır. 

, 

• 
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Selamlaşma meselesi ---Sabahleyin birbirlerine ve ağretmenlerine Günaydın ve ak-
lll• Tiilla7cbn diyen bir okulun talebelerinde öile üzeri de 
GGnorta denildiğine rastladım. 

Hangi gelip, geçmit · öğretmen Yeya talebe tarafından icat 
ohmarak talebelerin ağzında her öğle üzeri yavan bir •akız 
gibi çiğnenegelen bu selim karp•ında insan öbirlerini baı 
taca yapacak kadar manalı buluyor. 

Selimünaleykümden baılıyarak bonjur ve bonsuvara kadar 
bütün •elimlanmızda itiyat ve züppelik gibi iki tesirin mev
cudiyetini açıkça söyliyebiliriz. Fakat günorta gibi abes bir 
tabirin çocuk dımağlanmn körpe bir girintisinde saklamşını 
d&ıilnün ne fecidir. 

Artık ne tesirlerini çiğnediğimiz şark ve ne de dizginleri
mizi kaptırdığımız garp bize selamlaşmamız hususunda dil ör
llekleri vermemelidir. 

lablab sözünün bile bir süpürge fiskesiyle kapı dışan edi· 
liip yerine güzelim (Terim) kelimesine bıraktıktan ve bütün 
ilim dilimize Türkçe terimler girdikten sonra selamlaşma için 
kabul edilecek en manah ve TürkÇe tabirlerin gazete, radyo 
n her türlü propaganda vasıtalarımızın da yardımı ile az bir 
zamanda taammüm edeceğine şilpbe etmemeliyiz. 

Küçük itilaf 
lktisad kor-feransı 

toplandı 
Bükreş 3 ( A.A.) - Küçük 

Antant ekonomi konferansı 
bükreşte toplanmışbr. 

Konferans; hava münaka
llb, Sosyal yardım ve sıhhat 
.işlerile meşgul olacaktır. -···-ltalga - /ngiliz 
Ticaret lıonumasını 
Fransa da takip 
Edecek 

Paris 3 (Radyo) - Fransız 
hariciye nazareti ekonomi mü-
dürü ltalya - İngiliz ticaret 
müzakeratını takip etmek üz
relOmartta Romaya gidecektir. 

Bir Leh heyeti 
ispanyada 
Varşova 3 ( A. A. ) - Bir 

Polonya ekonomi heyeti Fran
kist İspanyaya gitmiştir. 

Ahmet Ô:ıdemir 

Çine tütünleri 
hakkında 

- Ba,:arah t inci Sayfada-

bin kilo tütün gelişmiş olup 
bunun 387 bin kilosu ida
remizle tüccar tarafından 
mübagaa ve tesellüm edil
miş ve geriye ancak bir iki 
kişinin 28 bin kilo tütün 
kalmıştır. 

Umumiyetle ege havalisin
de ve bu arada Aydın ve 
Denizli mıntakalarında e
hemmiyetli mikdarda tütün 
mubayaa etmiş olan limitet 
Türk tütün şirketi bu seneki 
fazla faaliyetinden dolayı 
Çinedeki 800 balyanın te-
sellüm muamelesine ancak 
bu hafta içerisinde başla
mış bu/anmaktadır. 

Bu suretle Çinedeki 937 
tütün mahsulüne aid bütün 
işler şu günlerde bitmiş o
lacaktır. Sayğılar.,, 

inhisarlar Başmüdürü 
Kadri AUıntaş 

• 
-------;;.======--- Baht işi 

Roman 

On dört gün yattıktan son
ra ayakta geçirdiğim bu bir 
haftalık nekahat devresinin 
sonunda bu gece öksürükle 
beraber ağzımdan gelen bu 
pıbblaşmış kan parçaları bana 
acı hakikati bütün çıplaklığile 
gösterdi. 

Bu sabrları yazarken neka
dar terliyorum, nekadar sıkı-

4ıyor ve nekadar yoruluyorum? 
Ya göğs1mdeki bu ağrı ? .. 
Maamafih yılmamak lazım, 

korkmamak, çekinmemek la
zım ... 

Zannediyorum ki daha bü
tün ümit kapılarım kapanmış 

değildir. 
Belki bir vahimenin tesirine 

Yazan: V. H. 

kapılıyorum. 

Hem arbk ölmek istemiyo
rum ben. Kızım için, köyüm 
için köylülerim için yaşamak 
istiyorum. 

Ah benim zavallı bahtsız 
kızım, güzel köyüm ve sevgi
li köylülerim... aranızdan ay
rılışımm sizi nekadar üzecegi
ni şimdiden görür gibi olu
yorum. 

• .. . 
Günlerim neşesiz geçiyor 

artık. 
Hayatımda son yılların ha

zin zevkide kalmadı. 
Son hastalığımın yorgunlu

ğunu, zafiyetini henüz üstümden 

1 
atamadım. Bu sene kışta ne-

B. Şükrü Kayanriı Ankara Halk 
evinde verdiği nutkun ~etni 

Atatürk pren~iplerinin veciz bir-ifadesi olan. 
bu nutku her yurddaş ve her Halkevli 

dikkatle okumalıdır 
-6-

Atatürk büyük istiklal za- Ne ilicenab yüksek seciye- . 
ferini kazandıktan sonra Türk li milletler tanıyoruz ki mües--
vc cihan tarihinde şan ve seselerini ve dimağlarım reel 
şöhret içerisinde ebediyen ya- ve rasyonel bilgilerle ve milli 
şamak hakkını kazanmışdı. şuurla kuvvetlendirmekten mil-
Atatürk bu hakiki şerefin dafaa kuvvet ve vasıtalarım 
zevkile bir gün bile meshur ihmal ettiklerinden büyük 
ve meşgul olmadı. Bir devleti tehlikelere maruz kalmışlar-
korumanın bir devlet kurtar- dır ve kalmaktadırlar. 
maktan ve kurmaktan daha Atatürk · derin bilgisi ve. 
güç, daha müşkül olduğunu bilhassa geniş duygusile bu 
biliyordu. mukadder akibeti evvelden 

Ulu Şef, İstiklal Savaşının sezmiş, çare ve vasıtalarını da 
bulmuş ve ne mutlu ki bunla-

en çetin günlerinde bile bir rı birer birer kendi elile kur-
taraftan kurtarma planını ha-
zırlarken ve cephelerde ku
manda ederken diğer taraftan 
da ayni ehemmiyetle devleti 
kurma ve koruma planlarile 
meşgul oluyordu . 

Müstakil bir devlet kurmak 
esasen müşkül bir keyfiyettir. 
Fakat kurulan o devleti bü
tün istiklal şartlarına uyğun 
olarark korumak ve yaşatmak 
elbetteki daha çok güç ve 
daha çetin bir iştir. Bu, dün 
böyle idi bugün de böyledir 
ve yarın da güç olacaktır. 

İstiklalin bütün şartlarını 
ve elemanlarını . elinde topla
mıyan ve kurumunu bugünün 
isteklerine ve ihtiyaçlarına uy
durmayan devlet ve milletle
rın hazin akibetlerini tarih 
gösteriyor. Tarih göstermese 
bile Osmanlı imparatorluğunun 
son iki üç asırlık kurumu ve 
durumu bunun en bariz bir 
misalidir. 

Son zamanların vakaları da 
bize yeni yeni ve acı misiller 
göstermektedir. 

kadar uzadı? 
Banamı öyle geliyor, yoksa 

hakikaten havalar; geçen yıl
lara nazaran dahamı sert, da
hamı kapalı ? 

Geçen hafta kar yağdı ve 
gençliğini kar içinde geçirmiş 
olan zavallı ben; sıcak oda
mın pençeresinden tabiatın bu 
güzel manzarasını seyretmek· 
le iktifa ettim. 

Çocuklar köy meydanında 
kar topu oynadılar. Sonra bir 
kaç en büyüklerinin idaresin
de kocaman bir adam yaptı
lar. Bunu yaparken ne hum
mali çalışıyorlardı. Soğuktan 
morarmış mini mini ellerin 
küçücük bir kar topunu yu
varlaya yuvarlaya büyük bir 
kitle haline getirmelerini göz 
yaşlarile seyrettim. Zeynep ; 
mini mini yavrum aklıma gel· 
di. 

Zavallı bebeğim!.. Birgün 

muştur. 

Yeni kurulan devlete yeni 
nizam, yeni müesseseler lazım
dı. Bu devlet ve memleketin 
benliğini ve kudretini israf 
veya ihmal eden eski ve ya
bancı ve muzır müesseseler 
ve fikirler kaldırılmalıydı. Hi-

. lifet bunun için kaldırıldı. sal-
tanat bunun için ilga edildi, 
medreseler bunun için kapan
dı, şer'i mahkemeler ve fetva 
ile hükümlere bundan dolayı 
nihayet verildi. Peçe ve çar
şaf bunun için abldı, şapka 
ve me~eni kıyafet buriun için 
giyildi. Tekkeler bunun için 
kapatıldı ve dervişler bundan 
dolayı dağıtıldı. Nihayet dinle 
dünya işi ayrıldl. · 

Muzır ve menfi elemanların 
kaldırılması bertaraf edilmesi 
de kafi değildi. Milleti ve 

devleti müstakil "Ve ebedi o
larak yaşatabilecek müspet Te 
müessir nekadar anasır ve 
imkan varsa hepsini birer bi
rer bu memlekette kurmak Ye 
yaşatmak lazımdı. 

- Sonu yann -

büyük annenin senin üstflıe 
daha derin bir şefkatle eğit .. . 
diğini, onun yaşb gözlerle g .. 

na bakbğını büyük bir hay._ 
le göreceksin. 

Bu artan nüva2işlerin ve bu 
göz yaşlarının neye deli.Jet 
ettiklerini küçücük aklın bir 
türlü idrak edemeyecek. 

Hayır; ölmek istemiyorUDl. 
Yaşamak hem hakkım, hem .. 

de vazifemdir. 
Ben de öldükten sonra ı:a.- · 

vallı yavrum ne olacak ? 
Hayattan ziyade ölüme . ya~ 

kın bir biçare ihtiyar kadının 
devamı şüpheli himayesine bt ... 
rakamam ben onu .. 

Anasından sonr benimde 6'
lümüm bir zulüm olur. Bir fa-
cia olur. Yarın kasabaya ine
ceğim. Muhakkak bir dokb>ta 
gitmeliyim. 

\ 
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----ı..--- dersleri 
tark krfuaacla halkni W

...... lpOI' hllpli ........ 
. .. &911D ...... cle,lleri m\ID• 
. W.••• deYam etmektedir. 

Denler moait6r Nuriaia 
tuu ettiji. program m.-ci
lmce muaYini spor balge sek
nteri Necatinin idaresinde 
pterilmekte Ye Salı, Perten
he, Cumartesi akf&IDlan saat 
20 de baılamaktadır. 

Monit6r Nuri her ay gele
rek umumi vaziyeti kontrol 
ye yeni program hatlanm 
teabit ediyor. 

Gllreş aalonunda fevkallde 
muntazam den tertibab yap
bnlmlfbr. 

Bu ayki program killtllr 
fiziktir timdilik ricutlar terbi
ye ediliyor yani ıpora ahtb
rab1or ayai zamanda gilrq 
mporunua iptidai hareketleri 
ajretiliyor. Hilen devam eden
ı. yirmi bet gençtir. 

ilimizde bir çok gürq he
"81ileri k6ylü delikanhlanmız 
ardır. 

Ezclmle Ka,..k aıaballe
llade, yakm köylerde muvaf
fakiyetli glll'ef yapan istidath 
clelikanblar tanıyoruz. 

Bmılann den gllnleri glirq 
alonm gelerek gllrqin tek
ilik, incelik ve hünerlerini 
bellemeleri hem kendileri ve 
ı.. de Tlrk gençliği için 
çok IOzumlu ve faydaladır. 
~ .. etle J&nDID ilnlil gii

l'efÇllerl yetiftlrilmlş olur. 
Baglin milli ferefimizi, milli 

s-anımuzu, yükselten Çoban 
MıLmet, Tekirdağla Hüseyin, 
YllfUID yerini dolduracak 
paçleri yetiftirmek için açı
laa gilrq derslerine alika 
lldermek, çiftlerin adedini 
'9faltmak hepimizin milli va
alfemizdir. .... 
B. Delbos Ayan 
•ecllalnde Fransa
..,,, taahhOdatına 
aadılı lıalacağını 
11/Jgledi 

Paria 3 ( A. A. ] - Fran· 
• Hariciye nazın B. Delboa 
'ran mecliai hariciye enclime
•c1e enternuyonal nıiyet 
9e Fra1181Z lngiliz konupnala· 
11 hakkında mufassal izahat 
-.Ut Ye bllk6metin her hu-
-ta ririftiği taahhlltlere 
.. tinen sadak kalacağını s6y-

~- ....... 
llesud bir doğum 
Aydın ec:zabaneıi sahibi 

~dqamız Ziya Evrenin bir 
etla olmuftur. Knçlik Evrene 
._ ve babasile uzun &nür 

_.._ aaadetler dileriz. 

'-t11u .. hlbl •• Umumi N ..... 7at 
lllldllril ı Etenıı lleadree ... ,....,_ , 
C. H. P • ...._... 

Nazilli sulama kooperatifi ~s nıulcavelenanıesi 
( Dlalrl uplaa ••• ) 

Ortak hiaelİDİ ahara devretmeksizin 
iatıfa edebilir. Aacak ba kabil istifalar •· 
nenin ilk üç ayı zarfında vuku vukubulursa 
mediıi idare kararile kabal ve haklannda 
19 uncu madde ahklmı tatbik olunuur. 

Madde 19 - Ortaklığa tarihi dubulle
rinden itibaren bet aene zarfında 18 inci 
madde veçhile iıtifa eden veya ihraç edi
len aziya ne hiaae bedellerinden ve ne de 
kazanç ve ihtiyat akçesinden bir ıe veril· 
mez. Fakat bu mllddetten ıonra istifa eden 
azlya iıtirak hiaaeainin bili temettu slllll
sam ve ortaklıktan ihraç edilenlere rubu 
iade olunur . 

İşbu iadeler aenei maliye plinçoaunun 
heyeti umumiyece tastikinden sonra icra 
olunur. l.tirdat olunacak clizdanlar idare 
meclisi muvacehesinde iptal olunup idare 
mecliıi reiaile mOdOrlin imzasile defteri 
mahsusuna şerh verilir. Bu bilgilere ortak
hğm menkul ve gayri menkul emvalinden 
kazanç ve ihtiyat akçesinden bir teY veril· 
mez. 

Madde 20 - Ortaklığa girebilmek ev
safı haiz olmıyan kimaeye ortaklardan her 
hanri biri hissesini devretmesi caiz c:leiildir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Ortaklılın idaresi 

Madde 21 - Koopratif itleri 
1 - idare meclisi 
2 - MOdilrlil~ 
3 - Murakabe heyeti 
4 - Heyeti umumiye tarafından 

idara olunur. 
1 - idare meclisi : 

idare meclisinin intiWı 
Madde 22 - Koopratif itleri heyeti 

umumiye tarafından müntehap yedi azidan 
mürekkep bir idare medisi tarafından ifa 
olunur . 

ilk sene için idare meclisi te'sis heyeti 
umumiyesi tarafından tayin olunacakbr. 
ilk sene nihayetinde idare mecliai azisımn 
bir aülüsil kur'a ile tefrik ve ihraç olunarak 
yerlerine yeniden intihap yapılır ikinci sene 
nihayetinde diğer aülüsii kur'a ile tefrik ve 
ihraç olunur. 

mllteakip senelerde kıdem sıruile alllGsO 
iza çıkanlarak heyeti umumiye tarfından 
yeaiclea iatihap yapalar. Çakan IMma yeai
den inbhabı caizdir. intihabat hafi rey ile 
icra olunur. 
idare meclisine lcimler intihap olanıır 

Madde 23 - idare maclisi lzalaima 
intihap olunabilmek için llakal yirmi hiue
ye malik olmak ve intihaptan akalli bir 
aene evvel ortaklığa dahil olmak llzımdır. 
fttirık hiaae cOzdanlan Azanın mlldcleti 
memuriyetlerinin devamı milddetince abarJl 
deYr veya furubt olunamıyacak ve keyfi
yef zahırlarına ifaret edilerek kooperatif 
kasasında muhafaza olunacakbr, 

Madde 24 - idare meclisi kooperatif 
muamelibmn icabettirdiği kadar toplana
bilmek üzere liakal on bet gllnde bir de
fa mecliı reisinin ve gaybubiyeti halinde 
reİI vekilinin daveti ilzerine içtima eder. 

Madde 25 - Her mediai idare kendi 
Azası meyanında bir reis ve bir reis vekili 
intihap eyler. Bunların vazife ve selihiyet
leri idare meclisince yapılacak ve heyeti 
umumiyece taıdik edilecek talimatnamei 
dahili ile tayin olunacakbr . 

Madde 26 - idare meclisince ta:ram 

bW mametl ••• Olmacllia lialde hir
biriniai mlteakip iç içtimada iabab ricat 
etmiyen idare meclial lzua JİDe idare mec· 
liainia ekaeriyeti iruile mllattfa addolmaar. 

Madde 27 - Her hangi mretle olana 
ollUn mbhal kalacak azahğa memuriyeti 
heyeti umumiyenin içtimama kadar devam 
etmek v.e evsafı llzımeyi cami olmak he
re macliai idarenin ekseriyeti ariaile diğeri 
tayin olunur. Bu suretle tayin olunan iza 
yerlerin e tayin olunduklan Azanın müdde
tini ikmal ederler. Heyeti umumiye tayini 
vakıı taadik veyahut baıkaum intihap eyler. 

Madde 28 idare meclisi · müzakerabmn 
muteber olmaıı lzamn msfmdan ziyadesinİD 
mecliste hazır bulunmalanna m6tevakkıftır. 
Mukarrerat hazır bulunan Azanın ekaenyeti 
arhile ittihaz olunur. tesavii arl vukuunda 
reisin bulunduğu tarafın reyi tercih edilir. 
idare meclisinde reyler phsi olup vekiletea 
rey verilmez. 

Madde 29 - Meclisi idare kararı meclis 
karar defterine geçirilir ve ziri mecliade 
hazır bulunr.n tarafından imzalanır. Karar 
ittifak veya ekseriyetle çıkana muhalif 
olan reyini altma yazar. 

Bir karar sııreti vyabut bir meseleye 
ait bir fıkranın mlistahresi muteber ohnr~ 
için selihiyettar iki zat tarafından imza 
olunmak ıartbr. 

idare meclisinin vazifeleri 
Madde 30 - Meclisi idare esaa muka

'felelWllelİDbl diğer maddelerinde mezk6r 
ftalftea mada atiynz:ıikir Yezaif ile dahi 
milkelleftir. 

1 - Ortakhğın muamelibm selihiyeti 
klmile ile idare ve besaplanm murakap. 

2 - Her ay sonunda veya lilzum gl
rüldlikçe veme mevcudunu tadat ve şehriye 
mizanını tetkik ve taseik. 

3 - Ortatlığın emvali menkule ve gay
ri menkaleainin hüanil muhafaza ve idare
sine nezaret. 

4 - . Ortaklığın maksada dahilindeki 
alım sabm ve istihsal muamelesinin icr .. -
na nezaret ve bu hususta müdilriyetçe 
akdolunacak mukaveleleri kabul ve tasdik. 

5 - Kanalın ikmAI ve idamesi için il· 
zım gelen çarelere tev:easnl ve · büanü mu
hafua ve tatbiratuaa nazaret, 

6 - latihda .... ltlnm rlrtlleeek ml
dnr, Memurin ve Ocretli milatahdimini inti
.. p •e iDdeUcap azl •e tebdil n yekiaa 
heyeti umumiyece tayin olunan mikclan 
tecavliz etmemek tlzere bunlara verilecek 
maaı veya ilcretlerinin mikdannı tayin. 

7 - Senei besabiye nihayetinde heyeti 
umamiyeye lll'Z olunacak mevcut emtia Ye 
demirbq de'rterleri ile gelir ve masarif ve 
kazanç ve plinço cedvellerini ihzar ve tan
zim Ye ortaklık muamelibna mliteallik ma• 
lumatı umumiye ve mahsusayı havi rapor 
tertip. 

8 - Heyeti umumiyeyi içtimaa clant 
ve mukarreratını icra. 

9 - Ortaklığın muamelib muhtelifeaine 
ve mlldür ve memıırin ve m&stahdeminin 
if~yı vazifelerine mnteallik dahili talimat
nameleri tanzim. 

t O - Mlleasesah maliyeden hangilerr 
ile muamele yapılacağım tayin. 

11 - Ortaklığın nukudu mevcudeainin 
sureti tenmiyesi hakkında karar ita. 

12 - Tahsili mümkiln olmıyan matlu
bat ile zarar kayda icap eden mebalil 
hakkında yapılacak muameleyi heyeti umu
miyeye teklif · 
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toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muva
fık görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 11 de 
olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek
tuplarının o gün nihayet saat 10 a kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen malsan
dığına yatıracak ve malsandığı makbuzunun İbrazında mal 
~üşteriye hemeo o gün müessesenin an barında teslim edilecek
tir. Müşteri malı 3 gü.n zarfında müessese anbarından kaldır
mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile· 
cek ve malın kaldırılmasından imtina olunduğu takdirde yapı
lacak ikinci sabıta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri taz
min edecektir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 
Mutat vechile her presenia kanaviçe ve çenberi Pamuk 
yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
S - bin, delliliye, pul gibi resmi masraflar müşteriye 

aittir. 
6 - Malin numunesini görmek isteyenler lstanbulda ve 

lzmirde Ziraat müdürlüklerine, Nazillide Miiessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. (339] 22 25 4 8 . . 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama ka:dar 
hastalarını kabul eder 

BalameYi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 
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~•J OPERATÖR . ~ 

i!l Dr. Nuri Erkan ·· ı 
(~J Birinci ıınıf mütehassıs · ı-· 
: Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezuo i f I~' Muayenehane. Park karf'"'ndo yeni yapbrdığ• . ..ınd.e t f.! her ırün hastalar,., ,.babtan akfama kadar kabul 'eder. 
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Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükümet caddesinde Hava Kurumu karp11adaki . 
muayenehanesinde, hergün saat yediden dokuza ·ve' 
üçten yediye kadar hastalannı kabul ·ve. tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vautuı olan 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

•••••••••••••••••• 
Taze ve ucuz ilaçlan 

Yük•ek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

lıtıuyon caJdui : Mtulron pala. lıGTfUI 

Basım evi 
En temiz, En .çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
/ 
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