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. Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
Alman Çekoslovak münasebatı 

-----------------------Başvekil Almanya ile müsavat 
görüşmeğe hazırız diyor 

dahilinde 

Prağ 5 [A. A.] - Çekoslo
vakya başvekili parlamentoda 
söylediği bir nutuktan Çekos
Jovakyamn hudutları değiş
mez bir mahiyet arzetmekte-
dir. Çekoslovakya içişlerine hiçj 
bir yabancı mudahale kabul 

Tralı vapurunun 
inşaatı bitmek üzre 

Berlin 5 (Radyo] - Türkiye 
Cumhuriyeti hesabına krup 
fabrikası tezgahlarında inşa 
edilerek 15 kanunusanide de
nize indirilmi, olan Trak va
~urunun teferruatı ikmal edil
mek nzeredir. 

Alman Hariciye na
zırı Londraga 
gidiyor 

Londra 5 [ A. A. ] - Se
kiz Martta Londraya gelecek 
olan Alman hariciye naıınnın 
İngiliz ve Alman efkarı umu
miyeleri arasındaki gerginliği 
izale etmek üzere lngiliz baş 
vekili ve hariciye nazırı ile 
mühim müzakereler yapacağı 
«öylenmektedir. ....... ~ 
Sovgetler birliğinde 

· 25 taggare amelesi 
taltif edildi 

MoskoYa 5 (Radyo) - ha· 
va gemileri inıaabnda fevka-
1i.de yararlıktan görülen tay- · 
yare fabrikası amelesindan 25 
kişi Sovyet birliği bükfımeti
nin muhtelif nişanları ile taltif 
~dilm~lerdir, 

1 - Bugün Saat 19 da 
Almanca dil dersi vardir. 

Yann: 

1 - Saat 17 de yönetim 
kurulu toplanacaktır. 

2 - Saat 19,30 da ar 
şubesi umumi heyeti toplan
tısı vardır. 

3 - Saat 20 de İngilizce 
dil dersi devam edecektir. 

--=-

-···-İtalyanın 
istikraz meselesi 

Londra 5 [ Radyo ] - A
vam kamarasında bir mebus 
İtalyanın istikraz talebinde 
bulunup bulunma -:lığını bir defa 
daha sormuştur. Cevap veren 
finans bakanı, İtalyanın Lon
dradan istikraz istemediğini 
ve İtalya hükumetinin ilerde 
istikraz isteyeceğine dair bir 
emare göremediğini söyle -
miştir. 

Filistinde karışık
lıklar devam 
ediyor 

Kudüs 5 [ Radyo ] - Ma
veraişeriada arap çetelerile 
lngiliz kıtaatı arasında kanlı 
musademeler olmaktadır. Fi
listindeki İngiliz kıtaatı ku
mandanı tayyare ile harekat 
sahasına gitmiştir. Bu mınta
kaya takviye kıtaları gönde
rilmektedir. 

Araplardan ölenlerin mik
tarı yiirmi beş kişidir. Arap 
çetelerinin mecmuu bin kişi

den mürekkep olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Küçük antant 
konseyi açıldı 

Bükreş 7 [Radyo] - Küçük 
anhnt iktisadi konseyi bugün 
burada açılmışbr. 

• 
.. 

ı Cumhur reisliği için 
bir Yat alındı 

Cumhur reisliği için Alman- . 
yamn Ham burg limamnda bu- ı 
lunan bir Amerikan yab sabo 
almmış ve her dürlü muame
lesi ikmal edilmiştir. Bu ge
minin pek yakında İstanbul 
limanına getirilecei'i haber 
alınmıştır. 

Orman kanununda 
tadilat yapılıyor 

Orman kanununda bazı de
ğiıiklier yapılmasına lüzum 
görülmüş ve buna dair hazır
lanan kanun layihası meclise 
verilmiştir. Bu değişikliklerle 

köylere yakın bulunan çabhk 
ve saireden istifade tekilleri 
gösterilmekte ve odun tedari
ki hususunda köylülere kolay 
tıklar yapılmaktadır. 

Buna dair olan tafsilatı sah 
günkü nüshamızda okurları
mıza bildireceğiz. 

Avcılık ve Atıcılık 
Koııgresi toplandı 
Aydın Avcılık ve Atıcılık 

kurumu kongresi dün aktam 
Halkevi salonunda toplendı. 
Kongre başkanlığına Salih 
Akbaş asbaşkanhğına Mustafa 
Canbir, sekreterliklere Rauf 
Cağaloğlu ve Nuri Sökmez 
seçildiler. 

Başkanın iki yıllık çalışma 
bakkındak izahatl tasvip, he
saplarda Jkebul ve idare he
yeti ibra olundu. 

Nizamnamede bazı değişik
likler yapılması da kabul olu
narak idare heyeti intihabına 
geçildi. 

Hayattan aesleT: 
---~ - . 

Sayısı : ~~ ~-~ 

H alkeoinde : 
1 • t i 

~~ ~ 

Dil, Edebiyat şubesi 
Dil, tarih ve Edebiyat şu

besi umumi heyeti başkan 

Etem Mendresin başkanhğı~da 
toplanmış, şubenin iki ydhk 

çalışma proğramını kabul et-
• • • 1 

mıştır. -···-Köycülük şubesi · 
Köycülük ıubesi umumi 

heyeti dün çokluk olmadığın
dan toplantı 1613/938 çarıan
ba günü saat 17 ye bırakil
mııtır. 

·Müze ve sergi 
Şubesi komitesi 

Müze ve sergi komitesi dk 
başkan O•man Bircanın bat
kanlağmda toplanmııb1". 

' Veteriner müdüri 
Diyar ıbalıır a 
Gidiyor 

Veteriner müdliri B. Liıtfi 
Bilgenin mücadele için muTak
katen Diyanbakıra gidec~ 
haber almmışbr. 

Yeni idare heyeti, Salil. 
Akbaş, Mustafa Dirioğlu, Ri-
fat Eminalar, Halil Öke; Hala 
Ülküatan, Hidayet Uzınaa, 
Fuat Akıncı, Sadık Hançebey. 
Celil Gllngör, Hilmi Pouu 
seçilmiılerdir. 

Murakibliklere Fahri Sar
gan, Nuri Sökmen, hayai1et 
divanına Rauf Cağaloğl11t Şev
ki Sönmez, Kizmı Aydınel 
seçilmiılerdir. 

Yeni heyete muvaffakiyet
ler dileriz. 

Beliğ bir imla nümunesi 

H er halde siz de dikkat 
etmişsinizdir.. Yeni ya
pılan istasyon köprüsü· 

nün tam ortasında bir levha 
var.. Bu levha, şaheser bir 
imla belağatidir .. Beraber oku
yalım: 

f Otomabil . fle. araba ğecemez} 
Otomobil, otomabil oluyor 

ve zavallı " ve ,, önüne arka
sına birer nokta alıyor .. 

Sonra da bu levha, en ka· 
labalık ve herkesin göreceği 
bir yerde .. 

Buradan ne için otomobil 
ve araba geçemez.. Bu da i-

kinci bir mesele.. Aceba be1. 
ton mu eskiyecek, yoksa par
maklıklar mı harap olacak.. . 

Bunu yapan müteahhit, he
nüz kabulü kat'isi yapılmadığı 
halde araba ve otomobillerin 
geçmesinde bir mahzur gör
memesine mukabil. hangi el 
böyle bir memnuiyete lüzum 
gördü ve oraya, adi bir 
mokavva üzerine bir levha 
koydu ve üzerine böyle beliğ 
imlilı bir "Yasakname., yazda. 

Anlasak fena olmaz.. 
00NC0 
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SAY1 lS3: 

Dün ~ece Halkevi Nlouan
da ilk ve Orta tedriıat öğ
ntmenlerimiz mutad aylık 

toplanblarıni yapmışlardır. 

Bu toplanbda orta okul mu
siki öğretmeni Abdullah Gü-
leryüzlü tarafından musiki 

tedris usulleri hakkında bir 

konferans verilmiş ve bu esas 

etrafında milnakaşalar yapıl

llllfbr. 
Konferansı müteakip kültür 

direktörü bir çok öğretmen 

arkadaılann isteklerine ter

cüman olarak vilayetimizde de 

bir öğretmen yardım ve bi

riktirme sandığı kurulması 

esası üzerinde bir teklif yapmış 

Ye .bu teklif bütün öğretmen
ler tarafından kabul edilmiştir. 
· Böyle bir sandık teşkil et· 

mek için lazım gelen tetkikat

ta bulunarak gelecek ay top
lanbsmda heyeti umumiyeye 

bildirmek vazifesile tavzif e· 

dilmiş bir de heyet ayrılmış

br. 
Bundan sonra bir çay veril-

miş Abdullah güler yüzlü ve 
diğer muzik bilen öğretmen

ler tarafından keman vepiyano 

ile güzel parçalar çalınmıştır. 

~·· Cama mahallesi 
Ocak başkanlığından 

: Ocağı,mız okuma odasına 17 
cild kitap hediye eden İl yön. 

kurul üyelerinden B. Etem 
Mendres ve 15 cild kitap ar-

~ağ~n eden B. Raif Aydoğ
du ile 5 ~ild kitap armağan 

eden parti matbaası mürettibi 

B. Hilmi Tur~na alenen teşek

kürlerimizi sunarız . 

... Ayt!ının tefrika•ı: 110 

Cami hademeleri 
Hakkında geni 
Hükümler 

Üç ıene evvel yapılan cami 
hademelerine aid nizamname
nin bir maddesi değiştirilmiş 
ve nizamnamenin devlet ş•ra· 
sınca tetkiki bitmiştir. 

Buna göre bir camide birin· 
ci, ikinci gibi sıra takip eden 
ve birden fazla adam tara
fından yapılan hizmetlerde 
yer açıldıkça ondan sonraki
ler sırasile yürütülecektir. An
cak vakfiyelerinde ayrıca bir 
şart bulunmaması ve ilmi hiz
metlere imtihanla alınmış ve 
en az altı sene çalışmış olma
ları lazlmdır. 

Ölenin yetişmiş oğulları mü
sabaka isterlerse o camide 
veya diğer bir camide o de
receye muadil olarak çalışa-

cak hizmet için mutlaka mü
sabaka yapılacaktır. Müddet

siz izin almış ve niyabetle 
Üzerlerine evvelce cihet veril
miş olanlar yerlerinde kala-

caklardır. Yalnız bu vaziyet 
Nisan ayının ortasından sonra 
başlayacaktır. 

Çin ve Japonların 
Aldığı tayyareler 

Vaşinston 5 [A.A.]- Şubat 
ayı içinde Çinliler Amerika
dan bil milyon dokuz yüz on 
sekiz bin altıyüz on üç dolar 
kıymetinde harp malzemesi ve 
bilhassa askeri tayyareler, 
Japonlarda 1,184,900 dolar 
kıymetinde bilhassa tayyare 
ve motör satın almışlardır. ---
Polonya hariciye 
Nazırı 

Varşova ( A. A. } - Harici· 
ye nazırı Miralay Bek Romaya 
gitmiştir. 

• 
Baht işi 

Roman 

Doktorun bütün tavsıyeleri· 
ni yapıyorum ve son günler
de kendimde bir iyilik duyu-
10rum. 

Bu iyilikte bütün güzelliği
le gelen baharın da tesiri var. 
Pek berbat bir şekilde de
Yam eden kötü havalar artık 
kalmadı. Kalın, kara bulutlar 
güneşin parlak yüzünü örtmü
yorlar ve güneş artık eskisi 
gibi solgun değil. Bütün dün
yaya ılık ve parlak hüzmele
rile hayat veriyor. 

Ağaçlar; yeniden yaşamağa 
ye rengi renk çiçeklerile süs
lü bir bahar tuvaletile hüzün
lü gönüllere neş' e ve zevk 
dağıtmağa başladılar. 

Yazan: V. H. 

Oh; yaşamak ve sıhhatli 
olmak çok büyük bir saadet .. 

Eski şevkım ve eski çalış· 
ma isteğim tamamen yerine 
geldi. Artık bir kaç zaman 
mahrum kaldığım gece top
lantılarına yine muntazaman 
devam edebiliyorum. 

Bu toplantılar samimi bir 
hava içinde başlıyor ve biti
yor. Hastalığın cebrile bir 
müddet ihmal ettiğim mekte
bime ve talebelerime kavuş
tum. 

Sab;ı.hları erken kalkıyorum. 
İyice sarınarak biraz kırlarda 
geziyorum. 

Ben yatarkende köylüleri
min boş durmadıklarını mey-

B. Şükrü Kayanın Ankara Halk_. 
evinde verdiği nutkun metni 

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

dikkatle okumalıdır 
-8-

Memleketimizin bugünkü ik-ı 
bal ve istiklilini ve hürriye
tini ve hususile istikbalini bü
tün milletçe .Atatürk rejimi
nin tatbikında görüyoruz. Ve 
hunu takip ve tatbikte kendi 
vicdanamıza, milletimize ve 
vatanımıza karşı söz vermiş 
bulunuyoruz. 

Bu rejim milli ve realist bir 
rejimdir. Tekniğin yabancısı 
olmaz, onu nerede bulsak al
mak bizim için bir borçtur. 
Sosyal ve siyasal ilimlerin ve 
bilgilerin esası behemehal milli 
seciyeye dayanmalı ve mille· 
tin reel menfaatlerine uygun 
olmalıdır. 

Gençlik t1e Halkevleri 
Bu siyasal ve sosyal ilimle

rin her yerde vasfı esasisi 
milli olmaktır. 

Yabancı telkinlerde, behe
mehal o yabancı memleketin 
menfaati hakimdir. Memleke
timiz bu kadar esaslı, metin 
bir ikbal devresine girmişken 
istikbalimiz ve hürriyetimiz 
maddi ve manevi kuvvetlerle 
emniyet altına alınmışken bü
ründükleri vasıflar ve gös
terdikleri gayeler nekadar 
aldatıcı olursa olsun hariçten 
gelecek tdkinleri dikkat ve 
ihtiyatla telakki etmek ve 
böyle rejimimize aykırı ya
bancı telkinlere ajanlık, çığırt
kanlık, tellallık edenlere mü
samaha ve müsaade etmemek 
hepimiz için milli bir vatan 
borcudur. 11 Alkışlar,, 

Efkarı umumiyemiz ve ba
husus yann bu memleketin ik-

· dana gelen eserlerden anlı
yorum. 

Solumuzdaki Seki köyüne 
giden yol hemen bitmek de
recesine gelmiş, kasabaya gi
den yolun iki tarafınada ağaç-

lar dikilmiş. Birkaç sene son
ra köye gelecek olanlar; pek 

latif manzaralı ve gölgeli bir 
yoldan hiç sıkılmadan geçe
cekler. 

Köyün içinde mahsus bir 
yenilik var. 

Köyün alt tarafında ve ol
dukça uzak bir yerde geçen 
yıl tesis ettiğimiz mezarlık 
alç.ak bir divarla çevrilmiş, 

içi tarhlarla bölünmüş, ve 
ağaçlanmış. bu mezarlığın pli~ 
nım belediye mühendisine ben 
çizdirmiştim. 

Fena olmıyacağa benziyor. 
Yürüyoruz ve yürüyeceğiz .. 
Yenilik aşkının girdiği bu 

haline ve istikbaline hikim 
olacak gençlerimiz, membaı 

meşkük, maksadı mağşuş .her 
biri ya ferdi bir iğbirann, ya 
şahsi bir menfaatın, yahut bir 
inkisarın ve her halde derin 
bir gafletin veya nankör bir 
ihtirasın esiri olarak millet 
birliğini çekemiyen bedhahla
rın ve bedbahlarm tesirinde 
kalamazlar. Böylel yabancı ve 
yalancı telkinlere mini olacak 
müeyyidelerin başında milleti
mizin, hususile yarın memle
ketin mukadderabnı idare ede .. 
cek gençlerimizin yüksek ae
ciyeleri memleket ve millete 
bağlılıkları gelir. Halkevleri 
Atatürk inkılabı prensiplerinin 
halk arasında yayılması, de
rioleşmesi ve kökleşmesi için 
kurulmuştur. Bu itibarla Halk 
evlerine kültürel yayın ve ko
rum yeridir demek lazımdır. 

Arkadaşlar, · 
Halkevlerimizin Atatürkün 

yüksek gayesine uygun olabil
mesi için her şehirde, her ka
sabada bir Halkevi · açılması, 
halk hatipleri yetiştirilmesi 
bütün münevverlerin Türk köy
lüsünü ve Türk kitlesini bu 
günkü medeniyetin temsil et· 
tiği yüksek seviyeye ve tarih .. 
te layık olduğu mevkie çıka-r
masına çalışması lazımdır. 

Her zaman inkılabın 
emrinde ... 

Halkevine düşen bu var:ife 
bugün tam olarak yapılmakta 
değildir. Çalışmamız ve eser
lerimiz sizi onun için tatmin 
edemez dedim. Falçat sizin 

köyde artık geriliğin yeri 
kalmadı . 

Güzel vatan · ! 
Her bucağınıo böyle beyar: 

ve yeşil köylerle bezendiğini 
görmek istiyorum • . 

Bu olacak, bu tahakkuk 
edecek bir gün .. 

"' • • 
Macidin defteri burada bi .. 

ti yordu. 

Cemil bey kendisine uyku
suz bir gece ve iki gün ge
çirten bu defterin son satır· 
larını çoktan bitirdiği halde; 

önünde açık duran sahifeler
den gözlerini ayırmıyor, dal
gın dalgın bakıyorda. 

Kapıda bir hareket onu bd 
dalgınlıktan çekti. Gelen Mub"' 
tardı. 

- Bittimi muallim beyin · 
yazdıkları ? Dedi. 

(De•a -ıu yarın) ı 
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Kokun Gilmrilk 
resmi 2 liraya 
lndlrlllgor 

Memleketimizde kok k6mii
ri ~rfiyabnı ıüratle inkişaf 
etme.U.e rağmen g~rek hariç
ten idhal olunanlardan alınan 
giimrOk resmi ve gerekse da
hildeki nakil masraflan, kokun 
maliyet ve satış fiyab üzerin· 
de tesir yaptığından pahalıya 
sablmakta idi. 

Ahiren icra Vekilleri heye
ti hariçten idhal olunacak 20 
bin ton kok kömürünün güm
rük resmini ton başına 7,5 
liradan 2 liraya indiren bir 
kararname ittihaz etmiştir. --Sulaanhisarmda bir 
dikiş yurdu açıldı 

Sultanhisar (Hususi) - Bir 
haftadan beri kamunumuzda 
Navman dikiş kumpanyası bir 
dikit ve nakış yurdu açmış, 
meccaaen de tedrisata başla-
ınıştır. . 

Dikiş öğrtmeni Bayan Hay
riyenin candan çalışması ve 
derin vukufile pek kısa bir 

zamanda talebe adedi büyük 

mikdara . varmıştır, Hemen 
Sultanhisar halkının mühim . . 
bir kismı ailelerini bu yurda 
devama başlatmışlardır. Öğ
retmenin de güzel bilgilerinden 

istifade de görülmektedir . 
Velevki satışı temin mak

sa~ile iş gören bu müessesenin 
bu şekildeki kültürel yardımı 
tebrike şayan vetakdirdir.Bil

hassa bir çok yerlerde oldu
ğu gibi kamunumuzda da yük
sek tevecühler kazanan öğret· 
men Hayriyeyi tekrar tekrar 
tebrik ederken faideli mesai
sinin kamunumuzda biraz da
ha uzamasını candan dileriz. 

yüksek varlığınız türk milleti
nin büyük tarih ve istikbali 
ve münevverlerimizin millet 

ve vatan sevgisi ve nihayet 
AtatürkDn büyük ideal irşat 

ve emri az zamanda bu gaye
nin de tahakkuk ettiğini bize 
gösterecektir. Halkevleri ve 
Halkevcileri Atatürkün ve mil-
letimizin büyük irşat ve emir
lerini yerine getirmek için her 
Zaman inkılabın emrindedir. 

Bugün Halkevlerine iltihak 
eden 42 evin çalışması töre
nini yüksek huzurunuzda kut
lularken, bütün Halkevi arka
daşlarım namına derin bağlı

lık ve saygılarımızı büyük mil· 
letimize ve onun Ulu Şefi 

Atatürke arzetmeği şerefli ve 
Zevkli bir vazife bilirim. ••Şid
detli ve şür~kli alkışlar,,. 

- Bitti -

""72 ., 

Aydın Milli Bankasının neşredilen ~lançolarındaıl 
bakiye Umumi heyet zabtı · 

Milli Aydın Bankasının 26 şubat 1938 tarihinde toplanan unıumi heyeti 
- · tarafından müzakere edilen mevaddın zabb 
Aydında çıkan Aydın gaze

tesinin 28 ikinci kanun 1938 
tarihli ve 154 sayılı nüshasında 
yapılan ilinat ile usulü daire· 
sinde tebligat yapıldığı anla
şılmakla Milli Aydın bankası
nın senelik alelade içtimaının 
akdına bir mahzur olmadığı 
komiser sıfatile hazır bulunan 
Vilayet maiyet memuru Bay 
Tevfik Karademir tarafından 

bildiilrmiş ve Nazmi Topçu 
oğlu Sitatüniin 51 inci madde
si mucibince içtimaa riyaset 

devre ve safhalar hakkında 

yazıdaki menfi propaganda 
yapanlar ve tevdiat üı:erinde 
rol oynayan kimselerin bildi
rilmesi ve hadiselerin tesbiti 
istenilmiş, reis tarafından 

madde zikri suretile vakayi 
tesbit edilmiş ve doktor Bay 
Sabri Akının teklifile müzake· 

lisi azalığının sekizden ona 
iblağı dolayısile yeni aza inti· 
intihabına geçilmiş ve intihap 
neticesinde doktor B. Sabri 

Akın müttefikan ve B, Nazmi 
Topçuğlu 139, B· Mahmud 
Kertmen 149, B. Hüseyin Ko
cabıyık 119, B. Raif Aydoğdu 

149 l ve B. Fuad Çimen 129 
reyle aza seçilmişlerdir. 

renin kifayetine karar verile
rek ruznamenin diğer madde
lerine geçilmiştir. 3 - Murakıb intihabı neti

cesinde eski murakıb İzmir 
Esnaf ve Ehalı bankası umum 
müdürü B. Ahf İnan mütte
fikan murakıp intihap edilmiş
tir. 

Blanço okunarak idara mec
lisinin teklif ettiği veçhile his-

etmiştir. Nisab mevcud oldu
ğundan celse açılmış ve rey 1 
toplamak üzere B. Hasan Kork 1 
maz ile B .. Cemal Pınar ve 
katipliğe Mustafa Y argan in
tihab ve kabul olunmuşlardı. 

sedarlara % 5 faiz ile % 2,5 
temettu tevzii ve mütebaki 

10,468.62 liranın gelecek se
neye devrine ve yine esas ni· 4 - Umumi heyet saat 16 

da ruznamesindeki hususab 

tamamen müzakere etmiş ol
duğundan içtimaa nihayet ve
rilmiştir, 

1 - Bundan sonra ruzna· 
meye geçilmiş ve idare meclisi 
raporu, murakıb raporu okun· 
muş ve bilanço ile kar ve za
rar hesapları okunarak mütte
fıkan kabul olunmuştur. İdar'e 
meclisi ve murakıp raporları 
ve bilançonun kıraatından son
ra raporda Bankanın geçirdiği 1 

zamname mucibince müessisler 
idare meclisi, murakıp ve me
murlara isabet eden ceman 
2,560 - liramn tevziine ve 
idare meclisinin ibrasına müt
tefikan karar verilmiştir. 

Reis Nazmi T opçuoğlu 
Aza camii : Hasan Korkmaz 
Aza camii : Camal Pınar 
Katip Mustafa Y argan 

İdare meclisinin teklif etti
ği bütçe 10,000.- lira olarak 
kabul ve tasvip edilmiştir. Hükumet komiseri V~layet 

maiyet memuru 
Tevfik Kara demir 

2 - Müddeti biten idare 
meclisi azaları ile idare mec-

Nazilli sulama kooperatifi esas mukavelenamesi 
( Dünkü say!-dan devam ) 

• 

2 - Müdürlük: 
Madde 37 - Müdür ortaklar arasından 

ve mümkün olmadığı takdirde hariçten idare 
meclisi mukarreratına reyi istişari ile işti
rak eder. Hariçten olursa edemez. 

Murakabe heyeti 
Madde 38 - Ortaklığın muamelat ve 

hesabatının murakabesi meclisi idare aza
sına taalluk ve karabeti olmıyan ortaklar 
arasından · heyeti umumiyece gizli rey ile 
intihap olunan üç zattan mürekkep bir 
murakabe hayeti tarafından ifa olunur. 

Madde 39 - Murakabe heyeti azası 
meyanına dahil olacak zevabn meclisi ida
re azası gibi laakal yirmi hisseye malik 
olmaları ve bu hisse cüzdanlarını memuri
yetlerinin sonuna kadar geri almamak 
şartile ortaklığın kasasına yatırmaları la
zımdır. 

Madde 40 - Murakabe heyeti her sene 
tecdit olunur. Mahaza mflddeti hitam bu. 
lan azanın tekrar intihabı caizdir. 

Madde 41 - Murakabe heyetini teşkil 
eden iza içlerinden birini reis intihap 
ederler. Bunlardan biri meclisi idare içti
malarında hazır bulunarak bili rey müza
kereleri dinler. Esas mukavelenameye ve 
ortaklığın menafiine muhalif gördüğü mu
karrerat hakkında sureti r-esmiyede heyeti 
umumiyeye bildirir. 

Madde 42 - Murakabe heyeti laakal 
üç ayda bir kere ortaklığın hesaplarını 
ve defterlerile evrakı müsbite ve ticariye
sini münferiden veya müştereken tetkik ve 
veznede mevcut nukut ve evrakı nakdiyeyi 

tadat ederek yolsuz gördüğü muamelatı 
ha müzekkere meclisi idare riyasetine bil
dirir. Riyaset mecli-;e havale ile behemhal 
üç gün içinde bu bapta bir karar verir ve 
icabını bildirir. 

Madde 14 - Meclisi idare murakabe 
heyetinin vezaifine müdahale edemez. Mu
rakabe heyeti iodelicap ehli hibreye dahi 
müracat edebilir. 

Madde 44 - Esas mukavelenameye ve 
ortalığın menafii asliyesine muhalif hususab 
men için selahiyetini istimal etmiyen mu
rakabe heyeti azası heyeti umumiyece meç
lisi idare azası ile müştereken mesul tutu
lur. 

Madde 45 - murakabe heyeti ortaklı
ğın muamelibnda büyük bir yol!~uzluk gör
düğü takdirde heyeti umumiyeyi sureti fev· 
kalidede içtimaa davet eder. 

iktisat vekaletinin hakkı marakabe 
ve teftişi 

Nadde 46 - Ortaklığın esas mukave
lesinin tamamile tatbik olunmadığını ve 
her nevi muamelat ve hesababnı tetkik 
için iktisat vekaletinin hakkı murakabe ve 
teftişi vard1r. 

Murakabe heyetine verilecek ücret 

Madde 47 - Murakabe heyeti azasına 
heyeti umumiye kararile kazançtaki yüzde 
birden gayri hesap senesi nihayetinde 
heyeti idarenin teklifi üzerine heyeti umu
miyenin takdir edeceği ücret verilir. Bu 
ücret gelecek senenin masraf hasabma 
kaydolunur. 

• Devamı var -
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Aydın defterdarlığından: 
Cinsi Mevkii Muhammen kıymeti Li K. 

H.apisane bakkaliyesi Topyatağı 100 7 50 

Yukarıda yazılı Aydın hapisane bakkaliye dükkanının bir 
senelik icarı 7131938 tarihinden itibaren 16 gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. 18131938 cuma günü defterdarlıkta iha 
le edilecektir. Taliplerin % 7,5 teminat akçasile birlikte mü-
racaatları ilan olunur. [364] 

Söke 
Malmüdürlügünden : 

1 Mart 938 tarihinden Şu- 1 

bat 941 tarihine kadar üç 

sene müddetle balık avlamak 
hakkı ile % 12 saydiye iltizamı 
müzayedeye çıkarılmış olan 

Söke kazası dahilinde kiin 60 

lira muhammen bedelli Batnas 
Menderes ağzı dalyanının mü-
zayedesi 17121983 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmış olduğundan 

talip olanların % 7,5 teminat 
muvakkatelerile Söke Malmü-
dllrlüğütte müracaatları ilan 
olunur. 

(344) 24 6 

Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Koçarlıda maa tahsisat 11 
lira 90 kuruş ücretli millhak 
cihan zade mustaf a camii mü
ezzinliği açıkbr. 19131938 cu-

martesi günü saat 10 da mü· 
sabaka imtihanı yapılacaktır. 

Talipler hüviyetlerini ve iyi 
huylu olduklarını gösterir ve-
saikle beraber yevmi muayye 
ninde vakıflar idaresinde te-
şekkül edecek encümene mu-
racaatları. (363] 

lmtiya:ıı ıahibi ve Umumi Netrlyat 
MijdOr{i ı Etem Mendre•. 

Baııld ıjrı ) er : 
C. H. P. Buıme•i 
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'~~ BAKTERİYOLOG ~·~ 
t!i Doktor Şevket Kırbaş t!] 
~ " ~ ırt1 Bulaşıcı hastalıklar mutehassısı 1•1 
f•1 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki '-•l 
~.! muayenehanesinde, hergün saat yediden dokuza ve [t] 
,., di k d h l k b l d . i•] 1t1 üçten ye ye a ar asta arını . a u ve te avı ft~ 

ft1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra ft~ 
[tJ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan f+] 
[•L~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) r+~ 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Mevkii 
Mimar kemaleddin :cadd~sinde 
Kocak köyü dibek başında 
Kurşunlu han çıkmazında 
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" leleri 22131938 salı günü saat 10 da yapılacaktır, Taliplerin 

vakıflar idaresine müracaatları. (356) 1 6 11 16 
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~ DOKTOR 

i · Fuat Bayrakdar 
~ 

" & 
. ~ 
~ 

Bel ~otukluRu, Firengi ve Cilt ha•ta/ıklari miitehaHısı 

Muayenehanesi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 
Muayene saatleri: 

~ Sabah saat 7 • 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 

~ıadlıırtllBıııılıılıııaıtmııııtıııtlbıılııılııılııımlarlıııdllııAı~ııllıdlllıııDtH.-ılld 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci sınıf rnütehua11 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezua 
Muayenehane: Park kartıınnda yeni yapbrdıj'ı evl•de 

her fiin haatalarını ıababtan aktama kadar kabul eder. . 
130 

Yalını 

Emniyet Eczanesinde 

....................................................... 
! DOKTOR · i 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR .i . . : 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları MütahUSISI · • • • 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastatıelerinöen İhtiıuh : • • 
: Muayenehane: Aydın-la Gazi Bulvarında BafaJıoglu dükkinınua i 
ı üzerinde her gün ıabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. • 
:. ....................................................... : 
t 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın k.Jy~ 

metli bir örneği olan AYDIN TARİHini Aydında Belediye kartı•nd• 
Süleyman Ge2er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebi.,._ 

siniz. ,, 
Aydının bütün tarihi malumatından başka cotrafi tabii rnal••-

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz
Fiab 250 kuruştur. 


