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San'at okulu 
sergisinde 

Bölge san' at okulumuz 19 
Mayıs Atatürk günü Ankara
da sergi evinde açılacak kız 
ve erkek san'at okulları ser
gisi için hazırladığı eşyalan 
Halkevi salonunda halka teş~ 
bir etti. Üç gündür halkımız 
sergiyi geziyor, yarın akşam 

saat 22 de kapanacak olan 
sergi, şimdiye kadar hiçbir 
sergınm görmediği alakayı 
gördü. Bunu sergide gösteri
len eaerlerin maddi ve mane
vi kıymeti kadar Türkün ru
hunda meknuz kadirşinaslık 
Ye ince zevka borcluyuı:. 

Bu sergi; Türk orijinalite
sinin, tUrk zevkinin Garp 
tekniğile imtizacından doğmuş 
bir eserdir. 

Bu sergide bedayi, zarafet, 
uvki selim, incelik sailamlık
la imtizac etmiıtir. 

Serği;' Ctimburiyetin endüs
tiirileşme yolunda aldığı mü· 
him kararlann ablan büyük 
aclimlann neticelerini muvaf
fakıyetli tebarüz ettiriyor. 

Sergideki eserlerde~ en
düatri alanında da müstehlik 
"Vaziyetinden miistahıil vaziye
te geçtiğimizi öğreniyoruz. 

Se.r~iyi kac!ın ~kek çoluk 
çocuk bütnn Aydınlılar gördü. 
Bu itibarla qyalar Qzerinde 
a)'ft ayrı d11nnağa. lüzum gör· 
ll>.flyon1m.. 

Hmumi olarak arzedeyimki :· 
Atatürk köşeıi, diğer okulla

..0--amı 1 imci aayfada -

Hallıet1i lıöıai: 
.,,....._ .. --
1 - Saat 15 te dil, ta-

rih •e edebiyat ıubcsi umu
illi heyeti toplanbsı vardır. 

2 - Saat 16 da köycü-
lük şubesi umumi heyet 
taplanha yardır. 

3 - Saat 16 de müze 
ve: sergi ıubesi komite top
bst vardır. 

4 -- Saat 16 da temsil 
şübesi komitesi toplanacak
rtr. 

S - Saat 20 de Avcılık 
ve ahcılık kurumu kongre
si yapılacakbr. 

6 - Saat 20 de halkevi 
hinasında güreş dersleri 
devam edecektir. 

Telgraf ve Radyo 
Büyük Millet Meclisi Toplantısı 

-

Malatya kazıları \ Emlak bankası 
hakkında kon/ erans . . . 

Paris 4 [ A. A] - Bu ay B tertibı hısse sened-
Paris üniver~itesinde Türkiyat lerini sahn alacak 
araştırma merkezince on kon- Ankara 4 (A. A.) - Emlik 
ferans •erilecektir • Konferans ve Eytam Bankasınca evvelce 
Malatya kazıları hakkındad1r. tedavüle çıkarılmış olan (B) -·· Küçllk antant 
iktisadi konseyi 
Bükreşte toplanıyor 
Bükreş 4 ( Radyo ] - Bu 

ayın dokuzunda burada top· 
lanacak olan küçük antant 
iktisadi konseyine iştirak et
mek üzere YugoslaYya ve Çe· 
koslovakya mürahhaslan bu
gün buraya gelmişlerdir. 

Romanya hariciye 
Müsteşarı Billıreşe 
Avdet etti 

Bükr.eı 4 (Radyo) - Anka· 
rada toplanmış olan Balkan 
Antantı konseyinden avdet 
etmekte bulunan Romanya 
hariciye müsteşarı ekselans 
Komnen Petresko buraya va
sıl olmuştur . -···-Bir şayianın tekzibi 

Am.istlrdam 4 ( Radyo ] -
Kraliçe Vilbelminin tahbndan 
vazgeçeceği hakkında çıkan 
şayiaları salahiyettar mabfel
ler tekzip etmektedirler. 

İngilterenin 

tertibi hisse senedlerini sahip 
bulunanların arzu ettikleri 
takdirde bu senetleri banka
ya bedelile satabilmeleri için 

bankanın bu ay içinde umumi 

heyetten salahiyet isteyeceği 

haber alınmıştır. ........ 
lngiliz ve lrlanda 
nazırları 

Londra 4 [Radyo] - lngi

liz ve İrlanda nazırları avam 
kamarasında heyeti umumiye 

içtimaı yaparak görüşmeler

de bulunmuşlardır. 

Yugoslavya parla -
mentosu Dahiliye ve 
ziraat büdçelerini 
kabul etti 

Belgrad 4 [ Radyo ] -
Parlamento bugün dahiliye 

ve ziraat vekaletlerinin büd

çelerini tetkik ve kabul etmiş 
tir. Yarın harbiye ve bahriye 

büdçelerini tetkik edecektir. 

J!.~9.!!.'~tll!!" aealım 

H alkevinde : 
~~~ 

Çokluk olmadığından tol>" 
lanamıyan halk dershaneleri 
şubesi umumi heyet toplantısı 
8131938 Salı günü saat 20 ye' 
tehir olunmuştur. 

Kitapsaray şubesi dün ak
şam Başkan Asaf Gökbelin 
başkanlığında mutad toplan
tısını yapmışbr. 

Köycülük şubesi komitesi 
dün başkan Ahmed Emin Ar:. 
kayının baıkanlığında toplan
mlfbr. 

Vilayet Umumi 
Meclisi 

Umumi meclis dün &aJUl 
İlbayımız Ôzdemir Gündayıa 
baıkanlığında toplandı. 

Gelen evrakı varide okun
du. Encftmenlere verildi. 

Bu meyanda iş bölgesi amir 
liğinin ilimiz çevresindeki b&
tün pazarlann bir günde ya-

. pılmaıı hakkındaki teklifi red
dolunarak pazarlann eakiai 
gibi mukarrer günlerde yapıl· 
ması uygun görüldü. . 

938 yılı il gelir büdceıi 
914,402 lira olarak ittifakla 
kabul edildi. 

Meclis Pazartesi günü top
lanacak ve masraf büdcelerini 
konUfmağa baolayacakbr. 

Daimi Encümen 
Umumi meclis toplanb1111-

dan sonra Vilayet Daimi Ea-
cümeni llbayın başkanlığında 
toplanarak gelen evrak be-

rinde karalarını vermiıtir. -···-Halk.evi 
Başkanlığından 

Sosyal yardım koluna yazdı 
üyelerin 8131938 salı günü sa .. 
at 19 da aylık umumi toplau
tıya gelmeleri. 

Milli müdafaa masrafı 
Birbuçuk milyan 

Geçiyor 

Kadınların tarih bedeli 

Londra 3 ( A.A. ) - İngiliz 
hükumeti Milli müdafaa proğ-
ramı hakkında bir beyaz ki
tap neşretmiştir. 

Bu kitaba göre İngilterenin 
1937 yılından 1941 seneleri 
içinde yapacağı masraflar bir 
milyar beş yüz milyon İn
giliz lirasını çok geçmektedir. 

I• zmir umumi meclisi dilek 
encümeninin bir teklifini o
kudum .. Otuz liradan fazla 

· maaş veya ücreti olan kadın
lardan da yol vergisi alınma
sını teklif etmiş.. Dilek, hüku
mete arzedilecekmiş .• 

Encümenin, bu hususa ait 
" Esbabı mucibe ,, mazbatasını 
görmedim ama, şöyle olacağım 
tahmin veya, daha doğrusu 

temenni ediyortım: 
1 - Kadına, erkek gibi Ye 

erkek kadar hak ve salahiyet 
veren cumhuriyet hükümeti, 
son zamanlarda orta mektep
lerde; liselerde okuyan kız 
çocuklarına askerlik dersi de 
göstermek suretile kadınlan. 
erkeklerin en yüksek, en ıe
refli mazhariyetine ortak et-

( Denm• 3ncG sahifede) 
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SAYI 18! 

AKiSLER 
~~ 

l 7 Çocuklu bir aile 
Amerika Cumhur reisi Rozvelt, geçen giln Amerikanın en 

çok çocuklu ailesini Beyaz sarayda kabul etmiş .. Bu hadise, 
nüfusu iıba haline gelmiş olan Amerikada dahi devletin nüfus 
siyasetini tebarüz ettirmesi bakımından şayanı dikkattir. Yoksa 
Amerika Cumhur reisinin çok çocuklu her hangi bir aileyi 
sarayında kabul etmesi bir mana ifade etmezdi. 

En küçüğü üç aylık, en büyüğü 17 yaşını yeni doldurmuş 

olan bu ailenin tam on yedi çocuğu varmış. 
Bu havadisi veren gazete, ayni zamanda ailenin gurup 

})alinde birde resmini basmış. Resme dikkat ettim. Analan 
ve babalar gibi çocukların hepsi de temizpik, neşeli ve sıhatli. 

Bu mesut aileyi kuran ana ve babanın henüz pek genç 
olduklarına bakılırsa her yıl bir çocuk dünyay<\ getirdikleri 
anlaşılıyor. 

Bizde de, ekseriyeti orta halli ve fakirler teşkil etmek 
üzere altı, sekiz, on ve belki daha fazla çocuk sahibi olan 
aileler pek çok olmakla beraber cemiyetin maddi ve manevi 
müzaheretine nail olamadıklarından ne çocuklardan ve ne de 

. -bunları doğuran anadan ve maişet kaygusuna düşen babadan 
hayır vardır. Çocuklar bakımsızdır. Aile yarı aç, yarı tok ... 
Hayabn müşkilleri ve meşakkatleri ile mücadele etmek kud
:ret ve enerjisini kaybetmiştir. Bir sabun köpüğü gibi mahru
miyet içinde söner gider. 

Filhakika hıfzıssıhha kanunumuzun bir maddesi; berhayat 
altı veya daha fazla çocuğu olan annelere nakdi mükafat 
vadinde bulunuyorsa da madde bugünün ihtiyacına ve bilhassa

1 
bizim nüfus siyzsetimize cevap verecek mahiyette değildir ... 
Bu iş . için daha rasyonal tedbirler almak zarureti vardır. 
· · G~ra 

: San'at okulu 
~ergisinde 

~ Baş:arafı 1 inci Sayfada

rmda yapacakları köşelere 

model olacak kadar manalı ve 

ma\<sada uygun tertip edil-
.. miştir. 

Marangozluk kısmı : En müş 
~lpesentlerimizin bile ev eş-

yalarını kendi sanatkarlarımı

za yapbrmakda isabet edece

ğini göstermektedir. 

Tesviyecilik kısmından yeti

şen talebe fabrikada yadırga

m~dan işine başlayacak, di
l~rs~ ürkmeden kendi dükka-
nını kurabilecek bilgisi ile ye
tiştirildiğini eserlerile belli 
ediyorlar. 

Demircilik kısmında çalışan

lar, türk endüstrisinin inkişa· 

f:im temin edecek elemanları 

kazanmakta olduğumuza şüp
he bırakmıyor. 

Yapıcılık kısmının modelle

ri, asri yapıcılığın en büyük 

Tasfı olan ekonomi, metanet 
ve i htiyacı karşılayan hesaplı 

yapılan kendilerine emanet 
edebileceğimiz türk ustaları

nın ~etiştirildiğini müjdeliyor. 
Beni çok sevindiren bir öğ

retmenin şu sözü olmuştr .: 

- Bu eserlerde gördüğü

nüz ö:r çok incelikler talebe

mizin kendi buluş ve sanatla
nna olan sevgi ve bağlıhkla
riie doğmuıtur. 

Açık kredi muame
lelerinden alınacak 
faiz nisbeti 

Ödünç para verme işleri 
hakkındaki 2279 numaralı ka
nunda bazı değişiklikler ya
pılması takarrür etmiş. Komis
yonlar, masraflarda dahil ol
duğu halde faiz haddi yüz de 
8 buçuğa indirilmişti. 

Ancak, açık kredi şeklinde

ki muamelelerde yüzde on 
ikiye kadar faiz alınabilmesi 

için hazırlanan kanun layiha
sının kamutaya verildiği ve 
bu günlerde müzakeresine baş

lanacağı haber alınmışbr. 

Taymis gazetesi 
Bir buçuk milyar 
tahsisatın yetmige-

..,. . 
cegını yazıyor 

Londra 4 [ A. A.] - Tay 

mis gazetesi İngiliz silahlan
ma proğramının talbikı için 

büdçeye konulan bir buçuk 

milyar İngiliz lirasını pulitik 
vaziyet değişmediğ takdirde 

asla kafi gelmiyeceğini yaz
maktadır. 

En çok sevinmemiz icap 
eden bir noktaya bir çok 

eserlerde tebarüz eden remiz

ler ve manalardır. Bunlar ta
lebenin rejimi ve prensiplerini 

anlamış, öğrenmiş ve iman et- . 
miş olarak yetiştirildiğini be
lirtiyor. 

O . Becerik 

B. Şükrü Kayanın Ankara Halk 
evinde verdiği nutkun metni 

Atatürk prensiplerinin veciz bir ifadesi olan 
bu nutku her yurddaş ve her Halkevli 

dikkatle okumalıdır 
-1-

Ana prensipler ve reel 
esaslar 

Atatürk bu müspet ve faal 
elemanları da sistemli ve prog
ramlı bir tarzda tatbika baş
ladı. Milli hakimiyete ve ira
dey istinat eden Cumhuriyet 
bunun için kuruldu. Devletçi
lik. laiklik, halkçılık. devrim
cilik, milliyetçilik, bunun için 
esaslı birer prensip olarak ko
nuldu. Yollar, demiryolları, 
fabrikalar, madenler açılması, 

işletilmesi ve milli bankaların 
kurulması, medeni kanunların 

konulması, mekteplerin, üni
versi teledn ve enstitütelerin 
açılması, dil, tarih kurumları 
kongreleri, siyasal, · sosyal ve 
hususile ekonomik hayatta 
görülen eserler ve ilerlemeler 

ve nihayet en başta olarak 
milli müdafaa kuvvetimizin 

cihanın şartlarına ve hudud
larımızın icap ve ihtiyacına 

göre arttırılması hep bu mem
leketin ve bu devletin müsta
kil ve hür olarak yaşayabil

mesini temin edecek müspet 1 

ve reel esaslardır. "Alkışlar,,. 

Buna halkımızın istihsal ve 
istihlak seviyesinin artması ve 
büyük kitlenin modern bilgi
lerle aydınlanması ve köylü
müzün kalkmması ve her t~rk 
ferdinin ve ailesinin refahla 
yaşaması gayesini de ilave 
etmek İcab eder. Halkevleri 
de bu inkılap kurumlarından 
biridir. 

Menfi, muzır elemanları 
memleketin ve milletin bün-
yesinden çıkarmak ve atmak 
bu memleketin ve milletin 
milli seciyesini koruyarak müs-

pet ilmin ve modern ilmin ve 
modern tekniğin bütün icap-

larını tatbik etmek ve Türk 
milletini tarihte layık olduğu 

yüksek hayat ve medeniyet 

seviyesine çıkarmak. İstihsal 
sahasında bilhassa nüfusta 
kemiyetle beraber keyfiyetide 
arttırmak. İşte, Türk devle
tinin kurumunu ve Atatürk 
inkılabının gayesını hulasa 
eden esaslar. Cihan buna Ke
malist rejimi diyor. 

Biz Türkler ona Atatürk 
inkılabı diyoruz. Ancak ve 

ancak bu inkılabın ve pren
siplerinin memleketimizi koru 

yacağına ve istiklalini kurta
racağına geçmişteki, etrafımız-

daki ve önümüzdeki binbir 
misalle inanıyoruz. 

"Bizde zümre sınıf f arli.ı
goktur,, 

Türk inkılapçıları ve münev
verleri, halk içinden yetişmiş 
ve halk içinde kalmış halk 
adamları ve halk çoukclandır. 
Halkın ihtiyacım memleketin 
dyygusunu halk kütlesi içinde 
yaşıyanlar bilir. Bizim lıaıkçı
lığımız ne insani bir hissin 
.şefkat ve merhameti, ne de 
bir örnek ve hevesi icabıdır. 
Zaten biz Türklerde zümre, 
camaat, sınıf farkı yoktur. 
Hepimiz büyük kütlenin bir 
rlıniş ada m)a rız. Bir çiffçi, bir 
işçi, bir doktor, bir hekim, 

'· bir san' atkar, bir mcb'ııS, bir 
Vekil mi~li ve içtimai çallşma 
hayaıtnda hissesine ~ düşellİ 
yapmakla mükelleftir. Milli 
vazifede şaref ve mesuliyette 
hepimiz müsaviyiz. (Alkışler) 

- SOnu ya;ın -
--~ .. - .. 

Yemen veliahtı 
Romada · 

Roma · · 4 ( Radyo ) 
Yemen veliahtı buüün· Roma
ya gelmiştir. İstasyond~. hii
kiimet mümessilleri, Irak se
firi ve gazeteciler · tarafından 
karşılanmıştır. Saat on iki otuz 
da Veliaht dış işleri bakanı 
Kont Ciyanoyu ziyal'etetmiştir. ... ,.._ . 
Mahsur Japon kıtaab 
Şaghay 4 [Radyo) - Naa

kinin doğu cephesinde çinliler 
tarafından muhasara edilen 
Japon kıtaatı ye'oi org~uı.ize 
edilen motorlu kıtaatla harlle 
devam etmektedirler. · 

Hitler 
lngiliz se/irini 
.kabul etti · 

Berlin 4 [ A:. A. J - Hit
ler dün İngilterenio Berfm 
Büyük elçisini kabul etmiş Ye 

iki memleketi alakadar edea 
mevzular üzerinde bir konq
mada bulunmuştur. 

Amerika 
Silahlanıyor 
Vaşington 4 [ A A. J -

Amerika mebusan meclisi baJa .. 
riye encümeni deniz silahla
rınm arttırılması için 800 mil
yon dolarlık munzam tahsisat 
kabul etmiştir. 

imtiyaz aahibi ve Umumi Netrly•t 
Müdürü ı Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 
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Kadınların tarik 
·. bedeli 

(Baıtarah lacı •ahifede) 

ıniştir •. Hakim, Avukat, meb
us olan kadın, asker de ola
cak, meinleket mildafaası gibi, 
en gururlu bir ödevde erkek 
arkadaşının yanında yer 
alacakbr. Bir askerlik farkı 
kalmıştı, o da ortadan kalktı .. 
O halde, şüphesiz ki erkeğe 
mahsus bütün kaliteleri benim
semiş olan kadın, erkekten 
yegane farkı olan bu maafi
yetten istifade etmek istemez, 
bu biricik kösteği de kırıp 

parçalamak arzusunu gösterir .. 
Bu iddiamızın tevsiki kolaydır. 
Sorunuz kadınlara, hep bir 
ağızdan verecekleri cevap şu 
olacaktır: [Erkekle hiç bir far
kımız kalmamıştır, biz de yol 
vergısı vermek suretile, bu 
biricik engeli ortadan kaldır
mak isteyoruz. ] 

2 - Kadın, erkekten daha 
çok gezer ve daha sık adım 
atar, maksad yolların eksimesi 
ise, küçük iskarpinler altında, 
zavallı yollar o kadar çıgne

nir ve kadın ayak kapları, 
erkek ayakkaplannın altı gibi 
düz ve müsettab olmadığın

dan, sip sivri bir ökçe ve dar, 
ensiz bir satıh altında o ka
dar örselenir ki, bazen, daya
Damıyarak, can acısile isyan 
ettiği olur ve bir yumurcaktan 
intikam alır gibi, hazan. o sip 
sivri ·ökçeyi koparıverir ... 

• 
3 - Kadı'n gurur ve izzeti 

aefs bahsıoda, kendisini çok 
ileri de ve erkeği daima ar· 
kada görmek illetinden kur
bdmamışbr.. Bunun için, ken
dilerine bir iane gibi inayet 
olerak telakki ettiği bu maa
fiyete karşı, şüphesiz kin bes. 
lemektedir .. 

4 - Ve daha, daha birçok 
••esbabı mucibe,, ki, sütunum, 
btitün bunları burada sayıp 
dökmeye müsaid olmadığından, 
~iran evvel, yol vergısının 
iladınlara da teşmilini hara
retle temenni ederim .. , 

GÜNCÜ 

Çocuk düşürmüş 
Köşk (Hususi) - Kamunu

•uza bağlı çiftlik köyünden 
Pabuççu kızı 20 yaşlarında 
.leliha Köşk kamunnndan Ha
san yıldırımın beş senelik ni
kihlı kansı bulunduğu halde 
~iftlik köyünden dürüklerin 
lsnıail oğlu Ahmed İri ile 
gayri meşru münasebatta bu
lunduğundan hamile kaldığı, 
beş aylık erkek çocuğunu ter
tip etsirdiği kocakarı ilaçlan 
ile bililtizam düşürttürerek 
gizlice gümmek istemiş ise de 
Lun haber alan kamunumuzun 
uyanık karakol komutam Meh
laed Yıldırım bu cürmün fa
illerini yakalayarak ciheti ad
iyeye teslim etmiştir. 

AYDIN YOZ 3 
-= 

Nazilli sulama kooperatifi esas mukavelenamesi . 
mukarreratı hilifana icra edecekleri muame
lattan mütevellit zarar ve .zi}'andan müşte
reken ve müteselsilen idare meclisi azaaı 
mesuldür. Mesuliyetini mucip ve tazmini 
müstelzim muamelata itiraz eden bu itira
zını sureti resmiyede idare meclisine hitap 
bir istida ile bildirir. idare meclisi de 
murakabe heyetine havale eder. Tetkik ve 
teftiş ile basıl olacak neticeyi murakıp 

heyeti bildirir. İdare meclisi muame)esini 

( Dünkü sayıdan devam ) 

13 - Esas mukavelenamede lüzum gö
rülecek tadilatı keza heyeti umumiyeye teklif 

14 - Ortaklık muamelatında lazım 
olan protestolar ve davaları ikame ve dava· 

lardann ferağat ve hakem ve ehli hıbre tayin 
ve sulh akid ve ortaklığın menfaatine haciz 
vaz ve mevzu hacizi fek. 

15 - Ortaklığın tevsii muamelatı ve 
teksiri varidatı esbabını taharri ve gayri 
menkul icar ve isticar ve inşaata müteallik 
olarak aktolunacak mukaveleleri tetkik ve 
tasdik. 

16 - İşbu esas mukavelename ile haiz 
oldğu vazife ve selihiyetlerden bir kısnıını 
ifa etmek üzere idare meclisi kendi arasın
dan veya ortaklardan veyahut hariçten bir 
veya bir kaç zab bir müddeti mahdude 
ve bir mahalli muayyen için tevkil eder. 

Madde 31 - İdare meclisi reisi ortak
lığı harice karşı remen temsil eder ve 
idare meclisi kararlarile bizzat veya vekil 
tayini ile ortaklık namına ikamei dava ve 
müdafaa ve ortaklığın bilcümle muamelatı
nın işbu esas mukavelename ve heyeti 
umumiye ve meclisi idare mukarreratı dai
resinde icrasına nezaret eyler. 

İdare meclisinin azli 
Madde 32 - Heyeti umumiye mucibi 

meseuliyet ahvali tebeyyün eden idare 
mecli azalarını azil ve yerlerine diğerlerini 
intihap ve tayin ve icabı halinde azayı 

mezkiıre aleyhinde takibatı kanuniye ic
rasına selaheyettardır. Mucibi mesuliyet 
ahvali görülen idare meclisi azasını iktisat 
vekaleti dahi işten men ve icabederse heyeti 
umumiyeyi içtimai fevkaladeye davet eder. 

İdare meclisinin mesuligeti ' 
Madde 33 - Kavanini mevzua ve işbu 

esas mukavelename ile heyeti umumiye 

Aydın icra 
Memururl11ğunda11 

j 

yapar. 

Madde 34 - İdare meclisisi işbu esas 

mukavelename ahkamı ile heyeti umwniye 
mukarreratına tevafiki harekete mecbur 

olup ortaklık muamelatının hüsnu ceryanı 
ile defter ve hesaplarınm intizamından ve 
müdür ve memurinin hüsnü istihdamından 
ve menkul ve gayri menkul emvali ve nu-

kudun muhafazasından heyeti umumiyeye 
karşı mesuldür. 

Madde 35 - Hususatı mühimmeye mü
teallik evrak ve senetler idare meclis reisi 

ve reisin bulunmadığı zamanlarda reisvekili 
ile müdür tarafından ve idare meclisince 
tayin ve tahdit edilecek mevadda ait olan
lar dahi müdür ile vazı imzaya mezun 

olanlardan biri tarafından imza olunur. 
Ortaklık namına vazı im?;aya mezun ve 

selahiyettar olanların isimleri ile mühür 
veyahut imzalarının tastiklerini ortaklık ile 
muamelede bulunan devair ve müessesat 
ve eşhasa işar ve imza veya mühürleriniıı 
birer musaddak tatbiklisi de irsal edile
cektir. 

idare meclisinin içtima ücretleri 
Madde 36 - Meclisi idare azasına her 

içtima için 56 ıncı maddedeki üzretler ve
rilir. 

- Qevauu var -

Ortaklar Tarım kredi koop 
ratifine borçlu ortaklarda mu
kim balatçıklı Halil İbrahim 
kızı Fatmaya ait ve mahcuz 
tapunun kanunuevvel 936 ta
ve 8 No. sunda kayıtlı Balat
cık köyünün Y elbeleni Mev
kiinde şarkan ve şimalen yol 
garben Ahmed karısı Fatma 
Müfrez bahçesi cenuben ulu
borlulu Mustafa bahçesile çev
rili içerisinde 174 adet irili 
ufaklı incir ve 14 zeytin ağa-

bedelinin paylaşılmasından ha
riç kalırlar. 

gayri menkulun muahammen 
kıymetinin % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban-

cını muhtevi tapuca 4595 M. 
M. kayıtlı ve halen tahminen 
9190 M. Murabbaında 1000 
lira kıymeti muhammeneli bah
çenin mülkiyeti açık artırma 
ve peşin para ile satılğa çı

karılmışdır. 

1 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri İcab 

eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 

2- Artırma şartnamesi del 
laliye dairesinde ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır . 

İhale 5141938 tarihinde sah 
günü saat 16 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 

ve şukadarki işbu gayri men
kule takdir edilen kıy
metin artırma bedeli yüzde 
yetmiş beşini bulamadığı tak
dirde son artırmanın teahhüdü 
baki kalmak üzere artırmanın 
onbeş gün daha temdid edile
rek on beşinci güne müsadif 
2014;938 tarihinde çarşanba 

günü aynı saatte en çok arb· 
rana ihale edileceği 

3 - Artırmaya iştirak için 

kanın teminat mektu~unu tevdi 
etmeleri lazımdır. Alıcı arbrma 

bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullarmı ve dellaliye re-

smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarını ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
93811429 dosya No, siyle me
muriyerimize müracaat eyle-

meleri ve arzu edenlerin tayin 

edilen gün ve saate şartname

yi okuyarak hazır bulunmaları 
veya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şartla
ra riayet etmeleri ılin olunur .. 

( 362) 
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YOZ 4: AYDIN SAYI: 182 

Aydın Daimi Encümeninden: 
21131938 günü saat 15 de Aydın daimi encümeni odasında 

iki bin lira keşif bedelli kuyucak köyünde yapılacak ilk okul 
intaab açık eksiltme suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj resim vesair evrak Aydın nafıa 
müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
İsteklilerin teminat mektuplarile ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikasını 21131938 pazartesi günü saat 15 e kadar vi
layet daimi encümenine vermeleri lazımdır. [360] 5 11 15 19 

Nazilli İslah İstasyonu Müdürlüğünden : 

Saf Akala Pamuğu Satışı 
Nazilli Pamuk Üretme ÇHliğinin mütedavil sermayeye ait 

937 senesi saf Akala Pamuk mahsulü aşağıdaki şartlar dahi
linde sablacaktır. 
1-Müessesenin bu sene mahsulünün mütedavil sermaye kısmına 

aidl5927kilosu A markalı ve40092kilosu B markalı olmak üzere 
ceman 294 peresede 56019 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2 - Sabş 111 Mart I 938 Cuma günü Nazillide belediyede 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muva
hk görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 16 da 
olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek-

.tuplannın o gün nihayet saat 15 e kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen müessese 
· Yezoesine yabracak ve veme makbuzunun İbrazında mal 
· müfteriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecek~ 

tir. Müşteri malı 3 gün zarfında müessese anbarından kaldır
mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile
cek ve malı kaldırmakdan imtina etliği takdirde yapı-

, lacak ikinci sabşta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri taz
min edecektir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 
Mutat vecbile her presenin kanaviçe ve çenberi Pamuk 
yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
· 5 -hin, dellaliye, pul mukavele gibi resmi masraflar müş 

teriye aittir. 
6 - Malin numunesini görmek isteyenler lstanbulda ve 

İımirde Ziraat müdürlüklerine, NaziUide Müessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. (340) 23 26 5 9 

Aydın incir istasyonu müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Erbeyli istasyonu 
dvannda inşa edilecek meyvacılık islih istasyonu binalarıdır. 
41806 lira 68 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapab zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif, Metraj cetvelleri . 
F - Resimler. 

· isteyenler Bu evrakı Aydın Nafia Müdürlüğünnde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 25/Mart/938 cuma günü saat 15 de Aydın 
hükümet konağanda nafia dairesinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3136 liralık 

muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhidliği vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 35000 liradan eşağı olmaması müteahhidin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar olması veya bu!11ardan birisile 
müşterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar nafia dairesine getirilerek 
eksilte komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zerfın Mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkme-
ler kabul edilmez. (359) 5, 9, 13, 17 

Aydın tecim ve Endüstri odasından 
Aydın demirciler çarşısında timdiye kadar bezirgan oğlu 

Mustafanm tahtı temellük ve idaresinde bulunan demir Ye 

malzemei inşaiye mağazası Aydın noterliğinden resen tanzim 
kılınmış bir kıta senetle bize mülkiyeti intikal etmiş ve bu 
suretle 1 Mart 938 tarihinden itibaren ticarethane bizim na
mımıza temdid ve tecdidi faaliyet etmiş olduğundan ticaret 
odasından dahi namımıza tescili hususunda icabeden muame-
lenin ifasını dileriz. 28121938 

Aydında bezirgan oğulları Mehmet Mustafa Ali 
Bıçakçı ve Sadık Candaş 

Demirci Bezirgan oğlu Nustafanın noterlikten resen tan
zim ettirdiği bir kıta senetle demirciler çarşısındaki magaza
sımn içerisinde mevcut demir ve malzemei inşaiyeyi satış eyle
diği hakkındaki senet sureti sicil dosyasında mahfuz olup 
şimdiye kadar bezirgan oğlu Mustafa namı altındaki firmanın 
1 Mart 938 gününden itibaren Mehmed. Bıçakçı Mustafa Ali 
Bıçakçı ve Sadık Candaş namı altında teşekkül etmiş oldu-
ğundan işbu ünvan ticaret kanununun maddei mahsusasına 
tevfikan sicili ticarete kaydile tasdik ve ilan olunur. 

4/31938 Aydın ticaret odası resmi mühür ve imzası 
[361 ı 
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Muayenehanesi: 

Çocuk parkı karşısınd~ köşe başında 

"' Muayene saatleri: 

9' Sabah saat 7 - 8 
a. Akşamlan 15 - 18 kadar ' 

·~66~11166-Araıl 
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Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden dokuza ve 
üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci sınıf mütehauıı 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park karıısında yeni yaptırdıj'ı mnde 

her gün haatalarını sabahtan akfama kadar kabul eder. 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 


