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-
Orman kanununda 
yapılan yeni tadilat 

münasebetile 
Geçen gün gazetemizin iç 

Telgraf ve Radyo Hatay meselesi 
tetkik edecek komia
yon toplandı 

sahifelerinde Orman kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 
yeni bir kanun layihasının bü
yük millet meclisine verildiği
ni müjdeleyen küçük bir haber 
neşretmiştik. Son gelen Ankara 
gazeteleri meclise sunulan bu 
layiİıanın ana hatlarım izah 
etmek suretile gerek bizi ve 
gerekse bu işlerle yakından 
alakadar olanları aydıolatmış 
bulunmaktadır. 

Sovyet ticaret mua~edesi 
Parti Kamutay grubunda konuşuldu 

Cenevre 8 ( A, A. ) -

Hatayda yapılacak seçim ni

zamnamesini tetkik edecek 
komite dün ilk toplantısım 

yapmış ve heyetimiz seçim 

Ankara 8 [A. A.] - Cum
huriyet halk partisi kamutay 
grubunun bugünkü toplantı-

sında hariciye vekili büyük 
millet meclisinin tetkik ve 
tasvibine arzedilecek olan Türk 

ve Sovyet ticaret muahedesi 
hakkında izahat vermiş ve 
Sovyct konsoloslukları adedi
nin indirilmesi her iki hüku
metin dostane ve mütekabi-

liyet esası üzerinde yaptığı 
bir anlaşmanın mahsulü oldu 
ğunu tebarüz ettirmiştir. 

kanunlarımızın tek bir me
tin halinde toplattırılmasına , 
dair verilen takrir müzakere 

ve münakaşa ekildikten son
ra bu esasa dair tetkikat 
yapılması için grubca bir ih
zari komisyon teşkili karar
laştırılmıştır. 

komisyonu tarafından nizam

name hakkındaki mülahaza

larımız bir mukabil proje 

şeklinde komiteye tevdi edil

miştir. 
........................................ , 

Hükumet teklifinin Büyük 
Millet Meclisinde ne şekil ala
cağı henüz malum olmamakla 
beraber neticenin her halde 
köylülerimizi sevindirecek ma
hiyette olacağını tahmin edi
yoruz. 

937 - 938 Lik maçlarına lıi ~!~ ";~~!?.~~fri- 1 
kamız bitiyor.. Gazetemiz, f 

i okuyuculanna yeni, cazip ve ı 
j kısa tefrikalar bulmayı dii .. f 
ı şünmüş ve bunun için te
l şebbüslere kirmişti 

Bu Pazar Günü Parlak Törenle Başlanacak 

Mesele şudur: Ormanlar 
milletin ve devletin tabii ser
vetidir. Bunları şunun bunun 
tahribinden kurtarmak millet 
·ve memlekete fayda verecek 
bir şekilde yetiştirmek, koru
mak ve yetişenlerden de fen
ni• ve ilmin kabul ettiği ah
val ve şarait albnda istifade 
etmek lhımdır . Geçen yıl 

Bu senenin futbol ve voley· 
bol lik maçlarımn 13 mart pazar 
günü başlaycağını evvelce ha
vermiştik. 

Bu başlama münasebetile 
her sene olduğu gibi bu se-
ne de spor sahasında bayrak 
merasimi ve birde geçid res

mi yapdacaktır. Haber aldı
ğımıza göre klüblerimiz busene 

f tatbik sabasına konulm11f Ye 
bugüa dahi tatbik edilmekte 
bulunmuş olan Orman kanu· 
nonun istihdaf ettiği yegine 
ga_ye Ye maksat budur. 

bu merasime çok kuvvetli 
kadrolarla girmek için hararetle 
çalışmakta ve hazırlık yap
maktadırlar. 

Bölgece hazırlanan merasim 
proğramma göre; saat 13 de 
bütün spor takımları sahada 

1 

Kananun ·tatbikinde tesa
düf edilen bll%1 müşküller ise 
fimdi1e kadar ormanlardan 
başı boş istifade etmekte 
belunmiış olan köylülerin bir
den bire ~a•un şartlanna in
tibak edememelerinden ileri 
gelmif, buna rağmen hükii
•et icabeden hususlarda aza-

( Devamı 2inci sahdede 

isbah vucud edecekler; tam 
saat 13 buçukta istiklal marşı 

çalınacak ve bayrak selam
lanacaktır. Bundan sonra 

sporcu gençlerimiz tarafından 
bir geçit resmi yapılarak me
rasime son verilecek ve bunu 
takiben futbol müsabakaları 

başlayacaktır . 

Bugün: Ege Likleri 
1 - Saat 16,30 da kurs- Lik heyeti pazar günü 

lar şubesi komite toplantısı İzmirde toplandı 
vardır. 

2 _ Saat 17,30 da spor Bölgemizin teşebbüsü ve tek 
1 lifiyle Aydın, izmir, Manisa, şubesi komite toıılanbsı var-

dır. 7 . Denizli ve Muğla bölgeleriniıı 
3 - Saat 20 de motör çıkan ve çıkacak takımları 

kursu devam edecektir. arasında her sene deplasman-
4 - Saat 20 de Enver h ve bir davrelik · bir futbol 

Demiray tarafından ( Esas liki tertibi için bu bölgelerin 
teşkilat hukuku, demokrasi murahaslarından mürekkep 
ve demokrasiye karşı dire- bir heyet pazar günü İzmirde 
nen devlet sistemleri) mev- toplanmıştır. 
zulu konferans ve aynca Heyet bu toplantısında bu 

ilıa:-:::ın==ü=z=·ık=k=o=n=s::er=i=v=er::i::le=c=e=k::ti::r=. ::iiiN 
1 
müsabekaların fikstürünü tan-

zim etm~, idare ve idame· 
si için lüzumlu gördüğü esas· 

ları kararlaştırmıştır. 

Bu fikstöre göre bu lik 
maçları 14 Ağustos tarihinde 

başlavacak ve 11 Eyliil tari
hinde bitecektir. 

Son müsabakalar hmirde 

olacak ve bütün bu likJere 
iştirak eden bölgelerin sporcu 

gençliği arasında muhtelif 

spor müsabakaları d~ yapıla

caktır. 

Hayattan •e•ler: 

J Şekip Tanneri, gazetemi% 
ı için, her biri üçer dörder· j nüshada bitecek hikayeler 
ı hazırlamışbr. 

f ilk hikayenin adı: 

l
ı (Günahsızım ben) dir 1 

kuvvetli kalemi ve real i 
tahlillerile, okuyucular da bli-

f yük alaka uyandıracak olaa 1 
j 

bu hikayelerin neşrine pek 

l.:.:~::~~.~~~~:.:::~:· ............ .ı 
Şekib Tanrıeri 

G 
örüşünün ve sezişinin kov• 
vet ve selametine itimat 
ettiğim bir arkadaş an-

lattı: 
[ - Onu, soğuk, berbat bir 

günde tanıdım.. Bir iş için, 
kasabaya kadar gitmek icap 
etti. Otomobil, çamur derya
sından, su birikintilerinden, 
izini kaybetmiş yollardan bata 
çıka yürümeye uğraşıyor, iki
de birde, bir bataklığa sap
lanup kalıyordu .. 

Nihayet, küçük bir Siberya 
seyahatinden sonra, iki saat
lik yolu beş saatte .alarak, 
kasabaya vardık ve şüphesiz 
ilk işimiz, bir kahveye gir-
mek, sıcak bir çay içmek ol
du.. İşte bana, onu kahvede 
tanıttılar .. Bu çekingen, mah
cup, çok mütevazi ve nazik 
arkadaşı, pek az konuşmasına 
rağmen iyi ve içten tamdım. 
Onda, vaktmdan evvel haya
tı anlamışlara mahsus, o müs-

tesna " erkinlik " Yardı.. S.. 
nelerini beyhude Ye avare ge• 
çirmemişti, çok ve iyi oke
muı, az fakat mükemmel yaz
mıştı.. Onan, bu yazılar içia 
0 ehmiyetsiz şeyler, bir iki 
küçük tecrübe n demesine 
muttasıl, bana, divarlan çıp

lak, mobilya namına iki san
daliye, bir masa ve bir kar
yoladan başka bir şey bulun-
mayan bekar odasında oku
duğu yazılar, bir nevi garip 
ve engin bir ruhu tahassüs 
idi .. Her okuyana birdenbire 
kendini, derin acılarını söyle
miyen; katre katre, parça par
ça tadılan ve yavaş yavaş 

sinen bu yazılar; ıstırabı, gö
nül üzüntüsünü, rindane bir 
tevekkül içinde eritmişti. 
Deryadil bir şehname, müla
yim gelen bir melal halesile 
örtülü idi .. 

Şekip Tanrıeriyi, büyük 
-Devamı 2 il'.'d sayfada -

• 
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"AKiSLER 

Ben de imrendim doğrusu ! .. 
.. Aydın ,, ın dünkü nOshasanda arkadaşımız Güncünün 

.. Nasll g6rmek isterdim ,, baılıklı yazııını bilmem okudunuz 
mu?. Okumadıoızsa bu güzel yazının bir hülisasını yapayım 

size ... 
Mubayyelcsine engin bir vüsat veren hayattan sesler muhar

ririmiz içinde yaşadığı .. Aydın,, ıehrinin şöyle olmasını istiyor .. 
1 - Sodalı su ile gıcır gıcır yıkanmış asfalt caddelerde 

ne kunduralarınızın albnı kirletecek bir damla çamuı, ne de 
üstünün rengini bozacak küçük bir toz lekesi var .. 

2 - Mis kokulu ıhlamur ağaçları ile bezenmiş sokaklar 
tertemiz, yollarda sizi iğrendirecek ve midenizi bulandıracak 
ufacık bir kir bile yok ... 

Sigaranızı yakan kibrit çopünü bu temiz yolların bir görün
mez yerine bırakmağa cesaret edemiyorsunuz. 

3 - Kahveler klasik vasfından çıkmış modern birer isti
rahat ve dinlenme salonu halinde sakin ve rahattır. Başkala
nnın huzurunu bozmağa kendinizde hak göremediğiniz için 
ayaklanmzın ucuna basarak sessiz yürüyorsunuz ve oturduğu
nuz rahat bir koltukta garsonun getireceği köpüklü kahveyi 
beklerken kitap veya gazetenizi okuyorsunuz. 

4 - Lokantalarda, gazinolarda servisler mükemmel, gar
ıonlar simokinli ve temizpik sizi hürmet ve nezaketle 
b;-;!Jıyorkr, Y eqı~lder, i~kiler nefiı ve iştibaa verdir. 

S - Şehri ıüsliyen binalann, evlerin umumi manzarası 
birer çiçek demeti gibi ruhunuzu okşuyor ..• 

Ve siz, bütün bu güzellikler ve bedialar diyarında daima 
gtızel .ve temiz giyinmiı, temiz ahlAklı ve temiz huylu insanlarla 
1'arıı karııya bulunuyorsunuz. 

Bütün bunlar Güncü arkadaşa göre ideal bir şehir değil 
alelade bir şehrin mümeyyiz vasıflarıdır. 

Allah hayalinize kuvvet ve kudret versin dostum... Ben de 
i!D~endim bu şehre doğrusu ..• 

ispanyaya yeniden 
ltalgan glJnüllüsü 
(l!Jnder_illgor 

bondra 7 [Radyo) - Deyli 
ih"ral<lm Cebelüttarık muha

biri bildiriyor. 
.. Musolini lıpanya dahili har

bini çabık bitirmek için yeni 
kıtalar göndermeğe devam et
mektedir. 

iki İngiliz torpido muhribi 
Cebelüttarıkın yedi mil açı-

ğuıda meçhul tayyarelerin hü
cumuna uğramışbr. 

~ytlının telrllı.a•ı:112 

Genca 

lrakparlamentosu 
şark pakhnı tasdik etti 
Bağdad 8 [ A. A. ) - Irak 

parlamentosu Türkiye, ' lran, 
Irak ve Efganistan arasında 

akdedilmiş olan ıµüsavat paktı 
ile hakem ve· dostluk muabe
delerini tasdik etmiştir. 

imtiyaz Hhibi ve Umumi Ne9rlyat 
Mildürü : Etem Meodrea 

B•ıldıtı yer : 
C. H. P. Baaımevl 

• 
Baht işi 

Roman 

Çok zayıflamış olmasına 

rağmen ilk bakışta resmini 
f6rdüğiim genci tanıdım. 
Beni mütehayyir bir bakışla 
siizdü ve bir şey söyleme
den kendimi tanıtmamı bek
ledi. 

- Benim köyümden geli
yorum Macid bey, dedim. Ve 
auf sizi görmek için yap
makta olduğum seyahab ya
rma bırakarak lstanbula gel
elim. 

Birden gözleri parladı. Ke
ıik fakat tok bir sesle sor
du. 

• 

Yazan: V. H. 

- Benim köyilmden mi ? 
Hot geldiniz. KöyliUerim 
nasıl ? 

Ona uzun uzun tafsilit ver
dim. Nasal bir . tesadüfün sev
kile defterini okuduğumu 

söyledim. Köylülerinin ve se
nin onu ne kadar sevdiğinizi 
anlatbm. Sözlerimden müte
hassis olduğunu görüyordum. 

Bilhassa mubtann kızının 
bir gün ansızın gelir ümidi ile 
nasıl hergün odasını temizledi
ğini söylediğim zaman g6zle
rinden iki damla yaş çıktı. 
Solgun yanaldarmclan sftzli-

Orman kanununda 
yapılacak yeni tadilat l. Şekib Tanrıeri . 

- Bq:arah 1 inci Sayfada-

. ıştıraplardan arda kalmış en
gin bir ruh sahibi olarak ta-münasebetile 

(Battarah locl aablfede) 

mi kolayhk yollannı göster
mekten fariğ olmamışbr. 

Bu cümleden olmak üzere 
orman kanununun bir madde
sine göre; ormanlarm yakinin
de yaşayan, odun ve kömür 
satmakla geçinen köylülerin 
buralardan faydalanabilmeleri 
için artırmalara girmeleri ve 
orman idaresile mukavele yap
maları lizımgeliyordu. 

Köylüye bir çok zaman ve 
emek sarfını İcab ettiren bu 
mecburiyetin hafifleştirilmesini 

hükumet yerinde bulduğun
dan bilihara verdiği bir emir
le köylüler arasında yapıla
cak mahdut arttırmalı sabş
larda köylüye vekaleten bir 
kişinin arttırmaya girmesi ve 
ihale bedelininde muayyen 
taksitlerde alınmasını emret
mitti. 

Meclise teklif edilen yeni 
kanun layihası ise bilhusa 
şu esasları ihtiva etmektedir. 

1 - Devlet işletmesi henüz 
teessüs etmeyen yerlerde 18 
inci maddenin birinci fıkrasile 
19 uncu maddede yazılı kim
selere ihtiyaçları için orman
lardan gösterilen bedel ile 
kerestelik veya mahrukat için 
ağaç verilir. 

2 - Zati ihtiyaçlarına mah
sus olmak üzere köylülerin 
39 uncu maddenin sonuncu 
fıkrasına göre istifade ede
cekleri enkazdan ormanlara 
zarar vermemek şartile mev
cut kuru dal ve kuru çalı ve 
çırpılardan toplayıp çıkarma
larına orman idaresince izin 
verilir. Ve bunldardan bedel 
aranmayacağı gibi sırtta nak
ledildiği takdirde nakliye tez-, 
kereside istenmez. 

3 - Geçimleri ötedenberi 
kendi vasıtalarile iç pazarlara 
getirip satbkları ke~este, o-

lerek aktı. 
Ve canlı bir sesle : 
- Ah mel'un baıtalık, 

dedi. Gideceğim bir gün 
oraya. Elbet gideceğim. Ah 
bir kere ayağa kalka bil
sem. 

Fazla yormamak ve üz
memek için ayrılmak iste
dim. 

- Görüştüğiime çok se
vindim Cemil bey, dedi. 
Zahmet olmazsa yine gelme
nizi rica edeceğim, Cuma gü
nü gelirse1'iz kızımı da gö
rilrsünüz. 

Sonra ben aynlırken: 
- Kaymakam beye hür

metlerimi, köylülerime sevgi
lerimi yazmanızıda rica ede
ceğim Beyefendi, dedi. 

Yamndan ayrıhr aynlmu 

nıdım ] .. 
Arkadaşın bu sözlerini din

ledikten sonra, Şekibin yazı
larını okumak, onunla görü.ş
mek arzusile kaç defa, bulun
duğu kasabaya kadar gitmeyi 
düşünmüştüm. 

Fakat olmamıştı .. "Aydın,, 
gazetesinin, " Baht işi ,, tef
rikası bittikten sonra bu ar
kadaşın yazılarını neşretmeye 
başlayacağını öğrenince çok 
sevindim .. Bunlar, üçer dörder 
nüshada bitecek küçük küçük 
hik~yeler halinde imiş .. 

Şekibi, bu, her şeyden ve 
herkesten uzak, kendi köşe
sinde, kendi sanatından nadi
deler ören kıymetli sanatkirı 
tanıyacağımız için seviniyor 
ve yazılanın bekliyor.um .. 

GÜNCÜ --dun ve kömüre bağlı olan 
köylülerin iştirik edebilecek
leri miktarda kerestelik ağaç
lar: sabfa çıkarılacağı gibi 
k6y, kasaba ve şehirlerde sa
tacakları odun ve kömür içinde 
tam tarife bedeli abnara:k 
izin verilir. 

4 - 0rman kanununu bi
rinci maddesinin ikinci fıkra
sı mucibince orman sayılma

yan sahibli arazi üzerindeki 
ağaçların kesilmesi orman 
idaresin;n ıznıne bağlıdır. 

Bu gibi yerlerin keşfi ve 
ağaçların kesilmeainin izine 
bağlanması için sahiplerinden 
hiç bir masraf alınmaz ve bu 
mamulat, meccanen verileeek 
tezkereler ile nakledilir. 

Görülüyor ki yeni kanun 
;ayibasının ihtiva ettiği esas
lar Devlet ormanlanndaa İ• 
tifade eden köylilye geniı 61-
çüde kolayhklar verdiji gibi 
sahipli arazi üzerinde yetişen 
ağaçlardan istifade prtlarını
da kolaylatbrmlf bula..-ak
taclır. 

A. Gökbel 

hemen telgrafu~ı çektim. Bu 
günde bu mektubumu yazı

yorum. 
itte aziz kardaşım : 
Sana ve benim köylülerime 

karşı olan vadimi yerine 
getirdim. Sevdiğiniz ve bu 
giln benim de sevdiğim bu 
genç hakkında beklediiiniz 
hayırlı haberi veriyorum. 

Cuma güpü yine gidece
ğim. Kızınıda göreceğim. Si
ze yine yazarım. Benim 
köylülerime (liak arbk ben de 

benim köyüm diyorum ) bo 
haberle beraber selim ve 

sevgilerimi söylemenide rica 
eder gözlerinden öperim kar
dqam. 

Bitti 
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~' ~ 1 ::.. ·· === 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Moralı köyünden kara İb
rahim oğlu Hüseyin veresesi
nin tescilini istedikleri moralı 
köyünün köy civarındaki 
doğusu ve kuzeyi Ali oğlu 
Mebmed emin bahçesi babsı 
yol güneyi kör Salih verese
leri ve kara Hüseyin bahçele
rile çevrili 3676 M2 bahçenin 
tapu sicilinde kaydı olmadı

ğından senetsiz tasarruftan 
tescili için ilan tarihinden iti
baren 11 nci günü yerinde tah
kikat yapmak üzere memur 
gönderileceğinden bu bahçeye 
tasarruf iddiasında bulunanlar 
varsa muteber vesaikle bu 
müddet içinde tapu sicil mu
fızlığına veya keşif günü ye
rindeki memuruna 423 fiş sa
yısı ile muracaatları ilan olu-
nur. (369) 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Mayıs 935 defterinin 33 sı

. rasında 16 hissede 7 hissesi 
• moralı köyµnden kara ibrahim 
oğlu Hüseyin kızı Bedriye ve 
2 hissesi karısı Peruze ve 7 . . 
hissesi de Nisan 937 defteri-

$ Din 14 sırasında Ali oğlu meh
ined Emin adına kayıtlı moralı 
köyünün köy civarında vaki 
:doğusu tatarlı Mehmet tarlası 
~eyi yol babsı Derviş oğlu 
Murad veresesi kasap Halil 
ile çevrili bahçenin mikdarı· 

nın f~zlalaşbrılması için vaki 
talep üzerine ilan tarihinden 
,itibaren 11 günü yerinde tat
bikat ve tahkikat yapmak 
için memur gönderilecektir. 
· Bu bahçeye ayni hak iddi
asında bulunanlar varsa ve 
yahut komşularile munazaası 
olanlar varsa bu müddet için
de tapu sicil muhafızlığna veya 
keşif günü yerindeki memura 
424 fiş sayısile muracaatları 
itin olunur. (370) 

Aydın sulh huhuk 
mahkemesinden 

Aydmm Güzelhisar mahal
lesinden Mehmet kızı ve Ah
met karısı Dudu tarafından 
Aydının Kurtuluş mahallesin
den Mustafa oğlu Ahmet 
eleyhine açtlan nafaka dava
smın muhakemesinde müd
deaaleybin ikametğahı meç
hul kaldığından mahkemece 
ilanen tebliğat icrasına karar 
verildiği cihetle muhakemenin 
nıuallak bulunduğu 14141938 
tarihinde saat 9 da Aydm 
sulh hukuk mahkemesinde btz
zat bulunmadığı veya vekilde 
göndermediği takdirde hukuk 
usula muhakemeleri kanunu 
mucibince gıyaben muhake-
11.leye devam edileceği dave-
tiye makamına kaim olmak 
İİ%ere ilan olunur. 

(372) 

AYDIN YÜZ 3 ·---

Nazilli sulama kooperatifi esas mukavelenam~si 
( Dünkü sayıdan devam ) 

Heyeti umumiye zabıtnamesi 
Madde 58 - Heyeti umumiye katibi 

tarafından içtimada hazır bulunan isim ve 
ikametgahları ile malik oldukları hisseleri 
miktarı hakkında bir eetvel tanzim edile
ceği gibi heyeti umumiye müzakere mu· 
karrerab zaptolunup reis ile cemi araya 
memur edilen ortaklar ve katip tarafından 
ziri tasdik ve imza olunduktan sonra bir 
defteri mahsusa kaydedilir. İçtimada hazır 
bulunan iktisat vekaleti komiseri de vazı 
imza eyler. Zabıt ve cetveller meclisi ida
rece tabettirilip umum ortaklara tevzi ve 
irsal olunur. 

Madde 59 - Mahakim vesair mahal
lerde ibraz olunacak heyeti umumiye zabıt 
suretleri yahut bazı fıkraları meclisi idare 
reisi veya reis vekili ile azadan bir zat 
tarafından imza edilmek lazımdır. 

Madde 60 - İdare meclisi ve murakbe 
heyeti raporları senelik hesap cetvellerini 
heyeti umumiye zabıtnameleri heyeti umu
miyede hazır buluan ortaklarm isimlerile 
hisselerini mübeyyin cetvel dört nüsha 
olarak içtimaı umumiden sonra nihayet bir 
ay zarfında iktisat vekaletine gönderile
cektir. 

BEŞİNCİ FASIL 
Muamelti.t ve lstihsaliit: Ortaklığın 

/stihsaliitı 
Madde 61 - Üçüncü maddede yazılı 

olduğu üzere çiftçiden alınacak sulama 
ücretleri mahsulü yüzde nisbetile veya dö
nüm başına nakit olarak meclisi idare ta
rafından tanzim ve heyeti umumiyece tas
tik olunacak talimatname veçhile ceryan 
edecektir. 

Ortaklığın muamelatı maliyesi 
Madde 62 - Ortaklığın muamelatı ma

liyesini şeraiti mütesaviye altında tercihan 
ziraat bankası ile ve ileride tesis olunacak 
köy bankaları veyahut kooperatifler ban
kası ile ifa· edilecektir. 

istikraz 
Madde 63 - Ortaklık lüzum gördüğü 

takdirde meclisi idarenin üçte ikisinin ka
rarı ile lazım gelen teminatı götererek faiz 
mukabilinde hariçten istikrazda bulunabilir. 

Ortaklığın hesap senesi 
Madde 64 - Ortaklığın hesap senesi 

Kanunusani iptidasından başlayıp o sene
nin Kaniinuevvelinin sonuncu günü hitam 
bulur. Fakat ilk hesap senesinin müddeti 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

1 
1 

ortaklığın hükfunetçe tastiki: tarihi ile ka
nunuevvel gayesi arasında geçen zamandır. 

Madde 65 - Meclisi idare her hesap 
senesi nihayetinde ortaklığın malik olduğu 
demirbaş eşyayı ve mevcut emtiayı tetkik 
eder bir senelik geliri ile masraflarım alıp 
vereceklerini tahakkuk ettirir. Bunlar için 
tutulacak defterleri hesap hulasalannı ve 
blançoyu heyeti umumiyenin inikadından 
kırk gün evvel murakaba heyetine badehu 
heyeti umumiyeye tevdi eyler. Bilcümle or
taklar heyeti umumiyede inikadından evvel
ki on beş gün zarfında işbu hesap evrakı
m ve ortakların esamisini havi cetveli mu
talaa ve tetkik etmek üzere ortaklığın 

merkezi idaresine müracaat edebilirler. 
Ortaklığın gelir ve masrafları 

Madde 66 - Ortaklığın geliri alınacak 
sulama ücretinden ibarettir. 

Ortaklığın masrafları 
1 - Memur ve müstahdiminin maaş ve 

ücretleri, icar ve teshin ve tenvir ve kır
tasiye gibi idare masraflarıdır. · 

2 - Bir senelik mas:raflar yekünu bir 
senelik veridattan çıkarıldıktan sonra kala
cak miktar kazanç itibar olunur. 

İşbu kazançtan : ' 
1 - % 10 İhtiyat akçesine 
2 - % 5 İdare meclisine 
3 - % 1 Murakaba heyetine 
4 - % 5 Memur ve müstahdimine 
5 - % 79 Bedeli tediye edilnliş hisse

leri nisbetinde ortaklara tevzi olunur. 
Madde 67 - On dokuzuncu m~dde 

veçhile ortaklıktan istifa etmek veya ihraç 
edilmek suretile ayrılanların temettuları İcen 
dilerine verilmeyüp ortaklığm ihtiyat akçe
sine zain ve ilave olunur. " 

İhtiyat akçesi 
Madde 68 - 17, 19, 66, 67 inci mad

deler muc.ihince icra edilen tevkifattan mu
mutahassıl ihtiyat akçesi, zuhuru ınuhtemel 
zararlara karşılık tutulacakbr. 

Madde 69 - İhtiyat akçesi liİymetli ve 
teminatlı esham ve tahvilat mubayaası su
retile hıfz ve tenmiye edilir. Bu e·sham ve 
tahvilatın türk veyahut ecnebi borsaları~a 
kabul edilmiş olması şart olup cinsi ve 
miktarı meclisi idarece teyin olunur. 

Madde 70 - Ortaklığın müddeti bitin
ce bilcümle teahhüd:at ifa ve tesfiye mua
melesi ikmal olunduktan sonra ihtiyat ak
çesi ortakların hisseleri nisbetinde kendi-
lerine taksim olunacaktır. · 

- Devama var -

Aydının Ovaemiri ve Deş
tepe köyünün Hasan kuyusu 
civarında Çorak içi mevkiinde 
şarkan Tarik garben Koca 
Ali damadı Veli şimalen Sa
kızlı Dimirakiden metruk ha
zinei maliye cenuben Semerci 
Hacı Ahmet ve Gazezoğlu 
Hafız Mehmet ile çevrili 25 
dönüm muadili 2 hektar 2975 
M2 tarla Musevi Mişondan 

metruk olduğundan defterdar
lıkça 551 numaralı terfi ka
nununa tevfikan malôlini as
keriyeden Ahmet oğlu İsmaile 
verilmiş ve mumaileyhte fev-

Bel aoluklulu, Firengi ve Cilt ha•talıkları mütehaasısı 

Muayenehanesi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 

tile veresesine kalmış olup ta

puca kaydı bulunmadığı için 

gazete ile ilin taTihinden 11 
gün sonra yerinde tasarrufu 

nun tahkikini yapmak üzere 
memur gönderilecektir. 

Mülkiyet veya ayni hak 
iddia edenler veya resmi vesa 
iklerile mahallinde bulunacak 
memura veyahut o güne ka-
dar Aydın tapu sicil muhafız
hğına başvurmaları bildirilir. 

(371) 

• 



• 

YOZ AYDIN • SAYJ: 185 

Nazilli fslah istasyonu Müdürlüğünden: 

Saf Akala Pamuğu Satışı 
Nazilli Pamuk Üretme Çmiğinin mütedavil sermayeye ait 

937 senesi saf Akala Pamuk mahsulü aşağıdaki şartlar dahi
linde satılacaktır. 

1-Müessesenin bu sene mahsulünün mütedavil sermaye kısmına 
aidl592 kilosu A markalı ve40092 kilosu B markalı olmak üzere 
ceman 294 presede 56019 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2 - Satış 11 /Mart/ 938 Cuma günü Nazillide belediyede 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muva
fık görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 16 da 
olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek
tuplarının o gün nihayet saat 15 e kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen müessese 
veznesine yatıracak ve vezne makbuzunun İbrazında mal 
müşteriye 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 ettiği takdirde yapı
lacak ikinci sahşta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri taz
min edecektir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 
Mutat vechile her presenin kanaviçe ve çenberi Pamuk 
yerine gidecektir. 

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

teriye aittir. 
6 - Malin numunesını görmek isteyenler lstanbulda ve 

lzmirde Ziraat müdürlüklerine, Naziliide Müessese müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. [340) 23 26 5 9 

Aydın incir istasyonu müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan : 

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

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif, Metraj cetvelleri . 
F - Resimler. 
lıteyenler Bu evrakı Ayd1n Nafia Müdürlüğünnde görebi

lirler. 
j - Eksiltme 25/Mart/938 cuma gunu saat 

hükümet konağmda nafia dairesinde toplanacak 
yapılacaktır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

15 de Aydın 
komisyonda 

· 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3136 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alanmış 
yapı müteahhidliği vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 35000 liradan eşağı olmaması müteahhidin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birisile 
müşterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı 
sa.attan 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 

............................................... ~······~ • • 
: DOKTOR : • • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı • • • ! Muayenehane : .4.ydın-ia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdao akşama kadar Hasi:a1arını kabul eder. : 
• • ............ ~ô····(f··~ ........ ~., ........... ~ ........ . 

Kasap esnafının- nazarı dikkatine 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

Kasap dükkanlarında et satışını kayıt altına alan 611/938 
tarih ve 14 numaralı encuümen kararı aşağıdaki gibi deniş
tiril m iştir. 

1 - Kasap dükkanlarındr Koyun ve sığır eti ayrı, manda 
vekeçi eti ayrı satılır. Koyun veya sığır eti satılan Dükkanda 
manda veya keçi eti satılması memnu olduğu gibi Manda 
veya keçi eti satılan bir dükkanda da koyun veya sığır eti 
satılması memnudur. 

2 - Bütün kasaplar Dükkanlarında sattıkları etin cinsini 
gösterir bir levhayı etin üzerine asmağa mecburdur. {Koyun 
eti), (Kuzu eti), (Sığır eti), (Manda eti), [ Keçi eti] ve saire 
gibi. Bu levhalar büyük harflerle ve herkesin kolaylıkla kar
şıdan okuyabileceği şekilde olacaktır. 

3 - Bu karar 9131938 aarşanba gününden itibaren tatbik 
olunur. 

4 - Bu karara aykırı hareket edenlerden beş lira paşin 
para cezası alınır. Peşin para cezası vermekten imtina eden
ler hakkında salahiyettar memurlar tarafından tutulacak zabıt 
varakaları üzerine Belediye daimi encümenince Belediye ah
kamı cezaiye kanununa tevfikan cezalandırılacaklardır. (373] 
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~ DOKTOR - OPERATÖR 4j 

S Medeni Boyer 1 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü @ 
e:.l)J Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ı@ 
115?" Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 

kabul eder. 
~ Muayene saatları: 4'I 
~ Sabahları 8 kadar 41 S Akşamlan 3 - 8 368 ı 
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Birinci sınıf mütehassıs 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden meZ11n 
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'f+~ BAKTERİYOLOG !la 
SJ Doktor Şevket Kırbaş ~: 
[!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı r3 
~.~ Hükiimet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki '?t"E 

t=~_=--=--__ :.===-~=~--_: __ - muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~-~-~:::_-__ =--!-,,,,-~:~-:_ 
_ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ;-
~t] eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+.§ 

f•l edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan t•J 
[+~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) '+] 
i'1,llffll"11f1111'11tfll"llll11"1ftfl1"111i1•"1Qfll"llffl1"111fl1"111fll"llltl1"11(fll"llflll"llf111"11fll1"111111"111fl1"11tfll 111Jlpıu!11111"1flfl1"111fJl"1fll11"111111'"Q~J 
i!ffiiııı:.rlır~ıırı~ııh~ııı~urı~ırı~ıu~ırrı~ııı~uıı~nı~ıuı!:'ıırı~uıı~nı~uı~m~ııı~ıuı~ıııı~ıllıı~ı1ı~ııı:.iıı ~ 

~n;!'lf~f111!;.1Qlı.:G:!lf~lll;'l f';,llll;ıııı;,ırıı;!.'ll';'IP~ll~Qll.llll~l~~f~qır;e:ı~ı~ıııı;,rııo;,ııı~l~~n:4i) 
lfr"lııUilJhı..ııJlı.i;Jılfıı;,idllbıtllflboıllll•ılllflıııııflıboıdfııoıllfllıuıilfııuıillıioııllflboJJll~oıdtflııoı•fııuıllflı.11Uliı11ılUiı;;ııJltıı11Jflıııdlfk~biiıiılbıilli 

ı~~ Taze ve ucuz ilaçları ,.l 
[!] Yüksek 

1 
derece ve sabit kokulu kolonyaları [!j 

f ·~ Yalnız K~ ~ ~~ 

f!j Emniyet Eczanesinde fi 
r+1 Bulursunuz (•} 

f+J istasyon caddesi : Madran palas harşısı [+] 
f i't...ııll!'lflfl'!'li~'lflfll!!llffll'''~ill"qlll'"'Qll'"''lfl'"''"'''"'fll''~''~''."llfll"lllfl'"'Qll'"~"'"''"''"'llfflllll01'"''111'''11[f!lhlQJJl!!llll~':'lll~ 
~ı1ıı~~ı:.üı~u::iı~~uı1~ııı!iı1ı~1ıı"l:iı11ı1.iıı1ı~ı~ıa~tı!:ııı~ııı~1111ı~ı~ıhı~1~~ 


