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Zirai kredi 
kooperatifleri 

O. Becerik 

Geçenlerde umumi heyet iç
timaını yapan Aydın merkez 
zirai kredi kooperatifinin, idare 
heyeti · raporu, timdi ye kadar 
daima inkişaf hamleleri kayde· 
den bu teıekkülün son yıl bi · 
linçoıunun eski verimde olma
dığını tebarüz ettirdi. 

938 yılına 145 ortakla giren 
bu kooperatifimize, geçen yıl 
27 ortak alınabiliyor, bankanın 
kredi kooperatiflerine açtığı 
pleımanın müsait olmamasından 
bir çok müracaatlar reddolu
nuyor. 

TUrk k6ylü ve çiftçisinin kal
kınması, teıkilitlanma ve ko· 
operatifleıme de olduğu davası 
tahakkuk etmiş, köylü bunu 
takdir etmiştir. Binaenaleyh 
her hangi bir zarnret ve forma-
lite icabiyle. kooperatifin iyilik 
ve kıymetini takdir eden, müı· 
tahıile daha fazla kooperatifle
rin kapısını kapayamayız, bili· 
kiı lcooperatif dıııuda tek milı
tabıil bırakmamak prenıibini 
tahakkuk ettirecek tedbirleri 
almak mevki ve mecburiyetin· 
deyiz. 

Köylilyü kooperatif kadrosu · 
nun dışında bırakmak demelr, 
onu murabahacının kucağına at
mak demek değilmidir? Kanuni 
mania ve müeyyidelere rağmen 
bin türlü fomrüllerle murabaha
cılık faaliyetinin devam etmekte 
olduğunu inkir edemeyiz, Çün-

. ki, bunun böyle olduğunu daha 
ilç ay evvel en ıelihiyettar bir 
ağızdan duyduk. 

Raporun ortay• koyduğu ikin
ci hakikat, fİmdiye kadar her 
ıene kir devreden bu koopera
tifin iki yıldır zararla plançosu
nu kapamaııdır. 

Bu kooperatif, 938 yılında 
(3959) lira kazanç elde ediyor. 
Bundan 3744 lira ana bankaya 
faiz ödüyor; idari maaraflariyle 
yıllık masrafı 5252 lirayı bulu
yor, bir sene evvelden devretti-
ği 800 lira zarar bakiyesiyle 
939 yılına 1292 lira bir açıkla 
giriyor. 

Bunun sebebi şudur; 1470 nu
maralı kanunla evvelce ortak-
lar fazla taahhüde girişiyor, bu 
suretle tahsil edilen paralar 
•~rn;ıayeye kalbedildiğinden ta-
bıatıyle sermaye yükseliyoı, 
kendi sermayelerini yüzde 
9 faizle ortaklarına dağıda-rai fazla kir temin ediyorlardı. 
ope un~an başka her ortak ko-

ratıften istikraz ettiği para
nuı Yiiıd 
diatı k e onunu mecburi tev· 

t v d 00Pcratif kasasına bırak
ıgın an b d 

istikraz pl u a, kooperatiflerin 
d esrnanını yükseltiyor-u. 

2836 nunıaralı k . 
taahhütleri yar anun eskı 
w. .b. 1 Yarıya indirdi
gı gı ı, mecburi yüzd 
diatta ortaklara iadee ond.tle~-
1 v d 1_ e ı ınış 

o dugun an, 11oopratifler ortak-
lara ikraz edecekleri parayı 
ana bankadan "o 8 le alnıak 
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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESi 

• • Mebus eçımı 

Pazar günü yurdun her tarafın
da muvaffakiyetle neticelendi 

Bu intihapta Türk milletinin gösterdiği alaka ve hassasiyet 
Cumhuriyetin kudretini gösteren parlak bir neticedir 

. . . - ......... "..... .~~ -" . ~ ..... _..... .......~, ..... ,,. .,,. .,. 

Bütün ikinci müntehipler ittifakla Partimizin namzetlerine rey verdiler 
Mebus intihabı gerek ıehri· 

mizde ve gerekse kazalarda 
26 mart pazar sabahı rbaşlamrş 
ve saat 11 de tam~ bir muvaf· 
fakiyetle neticelenmiştir. 

Seçim sabahı parti binası 
bayraklarla donatılmıştı. Saat 
dokuzda ikinci müntehipler se
çimin yapılacağı Halkevi salo
nuna gelmeğe başladılar. Bu 
sırada heyeti teftişiye reisi ve 
azaları da gelmişler ve yerleri
ni almışlardı. İkinci müntehip
ler arasında mebusumuz B. 
Adn~n Mendres ile İlbayımız 
B. Ôzdemir Güoday ön aafta 
bulunuyorlardı. 

Saat 9,5 treniyle Köşk, U
murlu ikinci müntehipleri ve 
müteakiben de Koçarlı ve Da· 
lamalılar otobüslerle geldiler. 
Bandonun çaldığı istiklal mar
şından sonra heyeti teftişiye 
reisi bay Etem Mendres l"Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 
altıncı intihap devresine seçe
ceğimiz mebuslar için tarihi va
zifemizi yapmak üzere toplan
dığımızı, vilayetin umumi nüfu
suna göre yedi mebus seçilece
ğini, teı.1zi edilecek rey puslalıt
rına yedi zatın isminin yazıl

masını, söyledikten sonra ' cum
huriyet halk partisi genel baş
kan1 ve Cumhurreisimiz İsmd 
İnönünün Aydın vilayeti için 
cumhuriyet Halk Partisi namı
na namzet gösterilen zevatın 

iıimleri hakkında heyeti tefti
şiye reisliğine gelen telgrafını 
okudu. 

milteakiben İlbay ve parti 
baıkanımız Bay Özdemir Gün
day partimizin yeni mebus nam
zetlerini müntehip sanilere tak
dim ederek bunlara rey vermek 
suretile: partiye olan bağlılığı
mızın tebarüz ettirileceğini izah 
ettikten sonra geçen günkü nüs
hamızda neşrettiğimiz Milli Şe
fin millete beyannamesini okut
turdu. 

Şefin beyennamt:si bir çok 
defalar sürekli alkışlarla kar
şılandı. Daha ıonra intihabata 
geçilerek rey puslaları dağıtıl
dı. Yapılan yoklamada :Aydın 
merkez kazasından seçilen 216 
ikinci müntehipten 186 sının 
davete icabet ettiği anlaşılmıştı. 
İsimleri okunan ikinci müntehip
ler sıra ile gelerek rey pusla
larını intihap sandığma attılar. 
reylerin tasnificde 186 ikir.ci 

Milli Şef 
İsmet İnönü teşek

kür ediyorlar 
Ankara 27 - Reisicumhur 

ismet İnönü aşağıoaki mektu
bun neşrini Anadolu ajansına 
emir buyurmuşlardır. 

Mebus arkadaşlarımın ve va
tandaılarımın tebrik ve tevec
cühlerini bildiren telgraf ve 
mektuplar aldum. 

Yürekten teıekkürlerimi kabul 
buyurmalarını rica ederim. 

Reisi Cumhur 
ve cumhuriyet Halkpartiıi 

değişmez başkanı 
İsmet İnönü 
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müntehibin kiınilen ve ittifakla 
partimiz namzetlerine rey ver
dikleri tesbit edilerek yazılan 
intihap mazbatası h~yeti tefti
şiye reis ve azaları tarafından 

ımzalanarak vilayet makamına 

gönderildi. 
Öğrendiğimize göre dün ka· 

zaların intihap mazbataları da 
merkeze gelmiş ve vilayet tef 
tiş heyeti bu mazbataları tev· 
hit ederek tanzim ettiği~intihap 
mazbatasını vilayete vermit ve 
bu mazbata vilayet idare he
yetince de tasdik edilerek ~ Da· 
biliye vekaletine gönderilmiştir. 

Yeni Mebuslarımız : 
Eski Aydın mebusu Sıhhat 

ve içtimai Muavenet vekili Dr. 
Hulnsi Alataş, eski Aydın me · 
busu B. Adnan Mendres, eski 
Aydın mebusu Nuri Göktepe, 
eski Aydın mebu'u Nazmi Top· 
çoğlu, eski Aydın mebusu Dr. 
Mazhar Germen, emekli tuğbay 
Mümtaz Kaynak ve Sökeden 
Dr. Şakir Şenerdir. 
Ajansın Tebliği : 
Ankara 26 - Sabah başla

yan mebus intihabı öğleye ka-
dar yurdun her tarafında sona 
ermiş ve cumhuriyet halk par-
tisi namzetleri ittifakla seçil
mişlerdir. Müstakil mebusluklar 
için boş bırahılan Afyonkarabi
sarından Berç Türker, Ankara
dan Dr. Taptas, Eskişehirden 
İstimat Özdamar, Niğdeden Dr. 
Abravaya Marmaralı intihap 
edilmişlerdir. 

iki aydanberi Türk vatanında 
devam eden intihap işinde hü· 
kumet ve parti makanizmasıoın 
işlemesindeki sürat ve intizam 
büyük inkilibımızın en mukaddes 
eseri olan milli hakimiyet ruhuna 
dikkatli bir kıskanclık ve mfite 
kimil bir olgunlukla bağlı bu
lunan her türkün bu intihllp 
ödevinde gösterdiği ıuurlu ali· 
ka ve taassup ve binnetice bu 
gün 40979 ikinci müntehibin 
Milli Ş1:f İsmet lnönünün jlÖı· 
terdiği cumhuriyet halk partisi 
namzetlerine tam bir inanla el· 
lerini vermeleri yeni türkiye 
cumhuriyetinin kuvvet ve kud
retini dünya önüne bir daha 
koyan parlak bir eserdir. 

Halen mebus olanlarn yeni 
liste ile namzed gösterilmiyen· 
leri ıunlardır. 
Hakkı Tarık, Muzaffer kılıç 

Sadri Maksudi, ( Gireson ), Ali 
Şevket ( Gümüşane ), Fikri Mut
lu, Hamdi Ongun ( İçel ), Ali 
Barlas, Neşet Ömer, Hamdi Gür 
soy, Hayrullah. Yaşar Yazıcı 

( stanbul ), Hamdi Aksoy, Meh
med Nazif, Baha Bars, Şükrü 

Şenozan, lbrahim, Sıtkı Şerif 
hden ( Kastamonu ), Hasan F e
rit, Naşid Kervan ( Kayseri ), 
Hasan Hayri Tan İbrahim 
Dıblan ( Kocaeli ), Cemal Te-
kin, Ressam Şevket Mus-
tafa Halit, Mustafa Eken 
( Konya ), Şakir Ahmed, Meh-

med Somer, Naşit Hakkı) Ömer 
Dincer ( Kütahya), Tabir, Tur
gut ( Manisa ), Nuri ( Maraş ), 

Abdurrazzak, Osman Dincer 
( Mardin ), Naki. Şevki ( Muş ), 
Ahmd Tevfik, Kemal ( Niğde ), 
Ziya Naki (Ordu ), Ali Tunalı, 
Mehmed Güodaşoğlu ( Samsun), 
Ömer Diker ( Seyhun ), Meh· 
med Ali, Şevki ( Siirt ), İs
mail Hakkı (Tarif Müdürü ), 
Rasim (Sivas), Vasfi Raşit (Si
vas), Hurı em, Hüsnü, Süreyya 

Gença (Tokat), Behçet Mu
hittin (Urfa), Emin Derman, 

Ömer (Yozgat), Esat Çakmak· 
kaya, Necati, Rağıp Özdem?t
oğlu, Recep Zühtü (Zong-.;idak) 
Ali Kılıç, Remzi Gürc:ı (Gazi
antep), Ahmet Ôzdemir (Eski-
şehir), Ahmet Cavad, Şükrü 
Yaşın (Çanakkale), Akif, Fuat 
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/Türk Ticaret Ban
i kası umumi heyeti 

Ankara 27 - Türk ticaret 
bankası hissedar umumi heyeti 
bu gün toplanarak bankanın 
938 senesi hesabatiy!e murakıp 
raporlarını ve kir ve zarar he
saplarını tetkik ve tasdik etmiş 
ve yeni idare heyetini ıeçmiş· 

miştir, a.a 
-:r: 1'! 

Şeker fabrikaları _.._._ 
Şirketi umumi heyeti 

toplandı 

Ankara 27 - Tütkiye şeker 
fabrikaları şirketi hissedaranı 

dördüncü umumi heyeti bu glln 
toplanarak 938 senesi muame· 

lit ve hesabatiyle mürakıp ra• 
porlarını ve kir ve zarar he· 
saplarını tetkik edeı ek tasdik 
etmiş ve yeni idare heyeti aza
larını seçmiştir. 

Şirketin 938 senesinden haaıl 
olan 1,612,355 safi kArdau yüz• 
de on adi ihtiyat akçesine ay· 
rıldıktan ve geri kalan kısım-

dan vergiler indirildikten sonra 
% 6,045 nisbetinde hissedarlara 

temettü tevziine ve artacak pa
ranın da gelecek seneye devri-
ne karar verilmiştir. a.a. 
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8. Nesimi Gürsoy 
istifa etti 

Orta mektep müdür muavin· 
lerinden jimnastik öğretmeni 
B. Nesimi Gürsoyun mitdür mu-

avinliğinden istifa ettiği haber 
alınmıştır. 

~·---
Halk evi 

Başkanlığından 
Halkevimizde açılmış olan 

kursta nakış ve dikiş derslrine 
başlanmıştır. Kurs, istekli ba-
yanlarımıza açıktır. Talebe kay• 
dına her gün devam edilmek· 
tedir. 

Kaydını istiyenler Halkevi 
bürosuna müracaat etmelidirler. 

Bulca, İlynö Sami, İhsan (Çoruh) 
General Şefik (Denizli), Ali Ri
ıa, Naci Riza (Çoruh), Tahsin 
Berk (Elazığ), Şefik Ayaşlı (A:ı 
kara), Tahsin San (.ı\ydıo), 
Tevfik Arıcnn (Antalya), Cemal 
Eşer, Enver (Bahkesir), Mitat 
Dağdemir, Şükrü Gülez, lsmail 
Hakk~ Uzmay, Cevad Abbas 

(Bolu), Halit Onaran, Hasan 
Riza Soyak (Burdur), Asaf ve 
Sadeddin Ferid (Bursa, Şükrü 
Kaya (Muğla). 

Bunlardan Hakkı Saydam, 
Sadeddin Ferit ve Ferruh, kar
deşleri namzet gösterildiğinden 
listeye ithal edilmemişlerdir. 
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Cumhuriyet d&vrin
de Ziraat aıat ve 
makineleri işleri 

Memleketimizde ziraatı maki
nele,tirme mevzuu üzerinde e
Hıh bir ıurette Cumhuriyet 
Hük6meti zamanında çalı7mıt 
ve bilhaasa hafriyat ıistemile 
tuhum islihı meselesinin makine
leştirilmesine büyük bir veçhe 
Yerilmiştir. Ezcümle köylüye 
200.162 lira kıymetinde 7677 
pulluk tevzi edilmit ve prim ve• 
rilmek, ikrazatta bulunmak ve 
hariçten giren pullukların 100 
kilosuna 10 lira resim almak 
ıuretiyle de yeni pulluk imalit
banelerin inkifafına çalııılmıı
tır. Türk çiftçisinin elinde bulu
nan tohumun safiyeti gittikçe 
bozulmakta ve mahsul Avrupa 
piyasasındaki eski mevkiini bu
lamamakta olduğundan Cumhu
riyet Hükümeti tohumun seri ve 
mihanikt surette temizlenmesine 
ehemmiyet vererek muhtelif ıe· 
nelerde memleketin ıartalarına 
uygun olanlardan 912 adet kal
bur makinası mübayaya etmiş 
Ye bunlarla köylü tohumunu 
meccanen temizlemiştir. Ziraatı 
motorlaştırmak ve binnetice is
tihsalitı çoğaltmak makaadiyle 
muhtelif senelerde 573.545 lira 
kıymetinde 221 adet Traktör 
alınarak çiftçiye müsait şartlar· 
la dağıtılmış ve çiftçi elinde 
bulunan Traktörlerde yakılacak 
mevadı müıteilenin gümrük res
minin iadesi için 6.762.920 lira· 
hk muafiyet resmi verilmittir. 

Ziraai istihaalatı çoğaltmak 
ıayesiyle takip oludan motorlaş
tırma mevzuunda daha ucuz 
mahrukat yakan motorlarının 
tamimi için mevaddı müıteile 

muafiyetinin kaldırılması ve eski 
motörle satın alınarak ucuz 
mahrukat yakanların itası ga
yesiyle 1710 numaralı kanunla 
mevcud trakdörlerin kullandık
ları senelerin amortisi be981> 
edilmek suretile 3,5 milyon lira 
tazminat verilerek bunlar mev· 
kii istimalden kaldırılmııtır. Ku· 
raklığa karşı bir tedbir almak 
üzere sulu ziraat sisteminin ta
mim ve aynı zamanda memleke
timizde bahçe ziraatinin teşvi

kine çalııılmış ve su tulum
balarına da mevaddı müşteile . . 
muafiyet rüsumu verilmiştir. Ba-
zı mühim ziraat istihsal şubele
rinin makineleştirilmesi esasları 
da Cumhuriyet hükümeti zama
nında kabul ve tasdik edilmiş 
Ye başlıca pirinç, pamuk, istih· 
ıal edilen :mıntakalarda kulla
nılmak üzere pirinç harman ma
kineleri, pamuk mibzerleri ve 
çapa makinaları tevzi edilmiştir. 
Çiftçinin fazla hasılat elde et
mesine müel9ir olan faktörler
den birisi de tohumdur. Tohum 
ne kadar iyi, muzur ve yabancı 
nebatlardan iri bulunursa temiz 
ve fazla istihsalit elde edilir. 

İslib müesseselerimiz memle
ketin zirai ıartlarına uygun to
humlukların elde edilmesi için 
ıstıfa usulile çalışmaktadır. An
cak bugün çiftçi elinde bulunan 
bozuk tohumlukların mihaoiki 
ve seri bir şekilde temizlenme
ıiae de ehemmiyetle yer vermek 
zaruretinde bıduııulduğundan 

tohum temizleme ve ayırma işin
de ıimdiye kadar yapılan dene
melerde en seri neticeyi ıelek
tör makineleri verdiğinden ve 
ıelektörler hububat tohumlukla
rını izafi ağırlık, ~ekil ve ha
cimlerine göre ayırarak % 99 
temizlik safiyeti temin ettikte· 
rindeo bu tohumla elde edilecek 
mahsulün hektolitre vezni de art
mıı bulunacağından binnetice 
ticarJ kıymeti de yllkıeloıiı ola
cağı fÜphedeo vareste olmakla 
bu makinelerin de tohumluk te
mini hususunda vasi mikyasta 
yardımları nazarı dikkate alın
mıştır. 

Selektörlerde aynı zamanda 
ilaçlama tertibatı da bulundu
j'undan temizlenecek tohumun 
ilaçlanması suretile hastalıklara 
ve bilhassa sürme hastalığına 

karf1 kati ve seri bir mücadele 
temin edilmiş olur. 

932, 936, 937, 938 senelerin· 
de 185 selektör mübayaa edil
mif ve muhtelif istiksil mınta

kalarında faaliyete bulundurul
muftur. Bunlarla çiftçinin tohum
lukları parasız olarak seçilip te
mizlenmekte ve çok müsmirJ ne
ticeler alınmakta ve çiftçi bun· 
lara fevkalade alaka ve rağbet 
göstermektedir. Vekile timiz teş
kili tile faaliyette bulundurulmak 
ta olan bu ıelektörlerle ıimdiye 
kadar 86.828·160 kilo tohum 
t«cmizlenmiştir. 

Tohum temizleme müessesele
ri meaiilerile muhitlerindeki to-

humluklara hakiki bir vasıf ver· 
mektedir. Ancak bu selektörler
le me,.9lleketin hakiki' ihtiyacını 
karıılayacak miktarda olmadı-

ğından bunların adedini artırıl

ması ve bu husuıtaki faaliyetin 
bütün manisile memlekete teş
mil edilmesi zarureti vardır. Bu 
gayenin kısa bir zamanda ta
hakkuk ettirilmesi prensip ola-
rak kabul edilmiıtir. Bu suret
le Veldiletimizin aktif mesaisi 

meyanında giren selektür işi her 
sene daha genişletilmiş buluna
caktır. 

937 senesinde zirai kombina
lar ihtiyacı için 999.965 liralık 

tabsilitla 155 traktör, 41 har
man makinası, 7 biçer döker 
ve 246 pulluk mübayaa edilmiş 
ve bnnlar V ekaletimize · bağlı 
müessesata tevzi edilerek bu 
müessesatın maHoe ihtiyaçları

nın mühim bir kısmı temin edil
miş ve iş ve istihsallerinin ge
nişletilmesine büyü imkanlar ve
rilmiştir. 

B. Tevfik 
Karademir gitti 

Vilayetimizin 1,5 yıl mektup
çuluğunu yapmış olan maiyet 
memuru B. Tevfik Karademir 
evvelki gün kaymakamlığına ta
yin edildiği Şarki Karaağaca 
hareket etmiştir. 

Tevfik Karademire yeni va-. 
zifesinde bafarılar dileriz. 

AYDIN 

Cumhuriyet idaresinde 
okul kitapları 

Cumhuriyet idaresi genç ne
sillerin rejimin ülkülerine göre 
yetiştirilmesi işinde okul kita• 
hının haiz olduğu önemlı rolü 
daima ön plAnda tutmuş ve bu 
işin Türkiye Cumhuriyeti kül
tür davalarına en uygun ve el
verişli bir yolda halli imkanla
rını temin etmiştir. 

Bugün okul kitabı huıusi ser
mayelerin bir intifa mevzuu 
olmaktan çıkarılmış ve halkçı 
bir devletin esaslı hizmetleri 
arasında yer almıştır. Bu aev
Jetleştirme kararı 3 hazirn 1939 
tarihinde Büyük Miillet Mecli
ıince kabiıl edilen 2259 sayılı 
kanunla son ve kati şeklini almış 
bulunmaktadır. 

Altı yıldanberi tedricen tatbik 
sahasında bulunan bu kanunla 
her ders için en iyi yazılmış 
kitaplar arasında seçilen ve 
bastırılan tek ders kitapların
dan bütün memleket çocukları
rının en ucuz ve kolay bir şe• 
kilde faydalanmaları temin e· 
dilmiştir. Ve bu işin tatbik sa- · 
hası bu yıl bir derece daha 
genişlemiş bulunmakta~ır. 

Vekillik bu yıl işleri başar
mak ve okul kitaplarını vaktin
de yetiştirmek için lazımgelen 

her türlü tedbiri önceden almak 
ve çalışmayı muntazam bir 
plana bağlamak suretiyle işe 

girişmiş ve 11vaktinde kitap ye
tiştirme11 ülküsürıü tahakkuk et
tirmeye muvaffak olml'ştur. 

Okul kitablarının vaktinde 
bastırılıp hazırlanması kadar 
mühim olan yerlerini kolaylaş

tırmak için de şu tedbirlere 
baş vurulmuştur: 

a) Uzak vilayetlerin kitap 
ihtiyaçlarını çabuk ve kolay 
temin maksadı ile: geçen sene 
istanbulda açılmış olan yayın 
evi gibi bu sene Diyarbakır ve 
Erzurumda da birer yayın evi 
açılmıştır. 

b) Satış işleri, muameleyi ko· 
laylaştıracak ve kitap satıcılı· 
ğtnı muntazam ve kültür teşki · 
litının daimi murakabesi altın
da bulunduracak şekilde değiş· 
tirilmiş ve kitapçılara azami 
kolaylık temin edilmiştir. 

c) Kitabı bulunmıyan ve 
uzak olan vilayetlerin kitapla
rın temin işi de vekillikçe de
ruhte edilerek 15 muhtelif vi· 
layetin kitapları da bu vasıta 
ile daha eylül başlarında yerle
rine gönderilmiştir. 

Okul kitabı işinde üstünde 
durulan meselelerden birisi pa
halıhktı. Bu gün ilk o kulların 
birinci sınıf kitapları (20), 2 ci 
sınıf kitapları (17,5), 3 cü sınıf 
kitapları (25), 4 cü sınıf kitap· 
ları (140) ve 5 ci sınıf kitapla
rı ( 175) kuruşa temin olunabilir. 
Dört sene önce sade bir alfabe 
kitabına 25 kuruş verildiği göz 
önüne alınacak olursa aradaki 
fark olayca anlaşılabilir, 

Orta okullarda da bir smı
fm bütün kitapları 250 - 300 
kuruşa alınabilmektedir; 

Liseler için yeni bastırılan 
kitapların fiyatlarında da 0 0 
25 - 40 nisbetinde bir ucuzlat
ma temin edilebilmiştir. Daha 
ilerisi için de çalışılmaktadır. 

Maarif vekilliği, bir taraftan 
kitap fiyatlarını ucuzlatmaya 
çalışmakla beraber bunların 
baskı vasıflarının yükseltilmesi 
ve mukavemetlerinin arttırılma
lı suretiyle de değerlendirilme· 

lerine ayrıca çalışmaktadır. 
Neşrolunan kitapların kapları 

ve ciltleri tetkik edilecek olursa 
bu kitaplardan muhtelif sene
lerde bir kaç talebenin istifade 
etmesi imkanının temin edilmit 
ve binnetice ayrı bir ucuzluk 
yapılmış olduğu da görülilr. Ki
tapların metin ve resimlerinin 
basımlarında ~itina ve elde edi· 
len muvaffakiyet de bir çok kom
şu memleketlerdeki emsali ya
nında Türk basım işçiliğinin yü
zünü ağartacak bir vasıftadır. 

Cumhuriyet idaresi okul ki
tabı işini bir derece daha ko· 
laylaştırmak ve kitabı yurdun 
her köşesinde kolay ve ucuz 
temin olunur bir hale getirmek 
için bu günkü Devlet Basımevi
ni " Maarif Matbaası 11 adı al
tmda münhas1ran okul ders ki
taplarını hazırlamak vazifesile 
Maarif Vekilliğinin emrine bı
rakmış ve kitapların kolay ve 
ucuz yayımını temin için de Ma
arif Vekilliğine kanuni salahi
yetler vermiştir. Vekillik bu su
retle yurdun muhtelif merkez
lerinde tesis edeceği depolarla 
gerek okullar derse başlarken 
gerek bütün ders senesi süre· 
rince her talebi karşılayabilecek 
miktarda kitabı daima satışa 
hazır bulundurabilecektir. 

Bütün bunlardan başka ola
rak Cumhuriyet Maarifi, Eğit
menli köy okullarında okuyan 
ve bu yıl sayısı yüz bine yak
laşmış olan köy çocukları için 
köy muhitinin tabii şartlarına 
ve ihtiyaçlarına uygun bir şe
kilde hazırlatarak bastırdığı ders 
kitaplarını da bu yurtdaşlara 

parasız dağıtmaktadır. 
~ 

Zirai kredi 
kooperatifleri 

O. Becerik 
Baş tarafı birinci aahlfede 

mecburiyetinde kaldılar. Bunu 
% 9 la verdiklerine 'göre de 
umumi masraflarını karşılamak 
üzere yüzde bir gibi cüzi bir 
kir kalıyor. 

Gerçi, evvelce, ortaklar aldık-
ları her paradan, bugüne nisbe
ten iki misli taahhüt ayırmak 
ve ayrıca yüzde on pay vermek 
mecburiyetinde kalmalarından 
mütemadi şikayet.ederlerdi, ye-
ni statüde bu umumi şikayet 
ve dilek üzerine tatbik mevki
ine konulmuştur. 

Fakat iki yıllık tecrübe, bu 
usulün kooperatiflerin inkişafı
nı durdurduktan başka umumi 
vaziyetlerinde bir sıkıntıyı mucip 
olduğunu belli etmiştir. 

Bunun için ya kredi koope· 
ratiflerinin ana bankası olan 
ziraat bankası, kooperatifler 
menfaatine faiz haddini yüzde 
iki indirmeli ve yahut umumi 
masraflar devlet hazinesinden 
ödenmelidir. 

18 milyon Türk milletinin tam 
bir itimad ve güvenile seçilen 
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Lik 
Maçları başladı 
Bölge futbol lik maçları pa• 

zar günU Aydında merasimle 
başladı. 
Aydına otomobil ile gelmekte 

olan Söke takımı taıan dere~ 
lerden geçemiyerek Germencik· 
te kaldığından merasimde ve 
ıahada bulunamamıştır. 

Merasim program mucibince 
tam saat bir buçukta başlamış· 
tır. Sahada bölge baıkanımız 
İlbay Ôzdemir Günday, mebu
sumuz ve Türkıpor kurumunun 
eski başkanı Adnan Mendrca 
ile belediye reisimiz Etem Mend· 
res te bazır bulunuyorlardı. 

Geçit resminden ıonra Söke 
gelmediği için Çine takımı Se· 
remoni yaparak hükmen galip 
ilan edilmiş ve Sümer takımı 
ile bir eksersiz maçı~ yapmııtır. 

Bundan sonra Aydın - Kara· 
pınar maçı oynanmıştır. 

Aydının 8 - 1 galebesile ne· 
ticelenen bu maçta birinci ek· 
zersiz maçı gibi biç heyecan 
uyandırmaksızın tamamen zevk· 
aiz olarak ceryan etmiştir. Kar
ıılaşan kuvetler arasında bir 
müvazene olmaması maçın zev· 
kini kaçırmıştır. Aydınlılar bi· 
rinci devrede birincisi Osman, 
ikincisi Mukadder ve üçüncüsü 
kendi müdafileri tararfındau 
atılan üç golle galip vaziyette 
bitirmişler, ikinci devre de bet 
gol daha yaparak ve hasma 
ehemmiyet vermemek yüzünden 
bir gol yiyerek maçı 8 - 1 ka· 
zanmışlardır. 

Maçlar, Naim ve Erem taraf· 
tarından idare edilmitdir. 

Gelecek hafta Aydın Sümerle 
Nazillide Karapınarda Çine ile 
Aydın sahalarında karıılaıa· 
caklardır. 

Celecek haftanın maçları ku
vetler arasında müvazene bulu· 
nacağından dolayı her halde daha 
zevkli olacaktır. 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Söke dava vekillerinden Ah
met Çetinkaya müvekkili Aydı· 
nın koz dibi mahallesinden Mah 
mut oğlu Mehmet Akpakın mu
risi Mümin oğullarından Meh-
met oğlu mahmuttan intikalen 
müekkiliye kız' kardaıı Hediyeye 
kalan Koçarlı ilhanlı k&yilnün 
köy civarı mevkiinde vaki bir 

kıta ve iki tarafı Sadık ağalar 
veresesi iki tarafı pabuşçu ka-
rısı ile çevrili olup tapuda kay
dı bulunmadığından tasarrufu· 
nun tahkiki için gazete ile ilan 
tarihinden 15 gün sonra mahal
line memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa 1219 
tiş sayısiyle yerinde bulunacak 
memura müracaatları ilin olu· 
nur. 1236 

beşinci Büyük Millet Meclisimi
zin, Türk köylü ve müstabsıJın
dan tek ferdin kooperatif dıtın-
da kalmasını ve kendilerini mil· 
rabahacılardan ebediyen kurta• 
racak kooperatiflerin inkişafını 
temin edecek isabetli kararla.
alacağına iman ediyoruz. 
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Okuyamamak illeti 
Okuyamamak gaJma bir sal

gın. . . içimizde laemen pek azla· 
rı var k~ nqriyatla alikadar 
oluyor,. 

k 
. T etbiı edilemiyen bu haatahk 
üçülderimizden tutan da ' te• 

kaUde aevkedilmit işsizlerimize 
kadar almıı yürimllf .. 
G~ memura aoruyorum der• 

bal cevap veriyor: 
- Aman azizim, ıabahtan 

akşama kadar bir ailrü evrak 
lçindea çık da gene oku imkanı 
var mı? 

Bayana soruyorum. Hemen 
y&zün& ektiderek: 

AYDIN 

ONA 
Sandın senden bir kaç ay, uzak yqamalda 
Günlerimi dolduran, hatıralar ailindi. 
lnanki b~ gurbette, yapayalnız yaprken 
Gözlerimde dolaıan bep aenin hayalinc:li. 

Sen hiç üzlllme aakın utraıma kederlerle, 
Gözlerimden silerim senden baıka her ıeyi. 
Ah ben akınz kalbimi avuturken emelle 
Sen diyorsun bıraktın artık eıki uqeyi 

Fırkatın kanabyor bairımı elem ile, 
Sevmedim ıevmiyorum aendcn gayri kimseyi 
Değil b&yle yaşarken. 6mr6m tllkenae bile 
Gazlerimden ailerim senden gayri herıeyi 

ben, 

Ali Bir/can 

- AYŞE -
Sıva kollarını, aıva göresin, 
Dökülsün aaçların, daiılsın Ayşe •. 
Sık baı adımların sık bas döneıin 
Kızlar hayran olıun bayılaın Ayte .. 

Sık bas ki adımlar kıvrılır olsun, 
Vurdukça fıstanın ııyrıhr olsuu, 
Dizlerin bir lihze kırılır olsun, 
Toprakta kan izi, sayılsın Aşye .• 

Vurdukça di?.lerin kırılır ıibl 
Sarı ıırma fııtau sıyrılır gibi 
Yaralı bir ceylan kıvrılır gibi, 
Çepkeninde alkan yayılsın Ayfe, 

vOz s 

A. E. 
- Ay.! Ona imkln varmı .. • ••• ,.... •••• W' •••• ,,. ....................... ys .......... ., ............ 24 ~ ~ ....... .., 'J"4' •• Y" y .... ,,. •••• ~ y y '~ • ~ 4";t Vft:f W' •• y • 

Gelen gidenden arkadaıımın 
yolladığı mektubu bile okuya· 
bUyorum .• I Doğru sözler! 

Mütekaidia annnde hürmetle 
e;ilerek iıtifsarı hatıradan sonra 
okuyup okumadıiını anlamak 
için kllçllk bir cümle sarfediyo· 
ram bittabi cevap': 

- Bugün olmaz arbk. Yarına. 
yarına .. ! Tenbellcr baylc der .• 

- Hey gidi oğul! Da ha ben· 
den ne beklersin? oluyor,. 

Ç. F. Weiıe 

Faydaıız bayat, bir erken a
lüm demektir. 

Muharrire gidiyorum! 
-Yazmak 1 bizden.. Okumağı 

baıkalan.. it.vale ediyoruz. 
Diyor •• 
Öğretmene aokwayorum: 

Goctbe 

Kazanmak hUkiim sürmek 
mecburiyetindesin. ya öra, ya 
çekiç olacakeın! 

Goethe ...... - Deilmi oldun arkadaş? Di
yor. Talebe cıvıltaaından ayrılın
ca baltığımız yeri görmiyoruz ki. 

Talebeye ıoruyorum: 
Babası kim olur? 

- Eh, Ağabey diyor.. Sınıf 
geçmek içia lizım olduju kadar 
okuyoruz.. Veli.. 

Hullsa teıhis edilemiyen bu 
hastalık hepimizde derece de· 
r~ce . ~endiıini ıösteriyor. Ve 
hıç bırımizin aklına bu huta-
lığa ilaç aramak gelmiyor .• 

E. D. 

.... ~ ............ ,.. .... . 

Küçük Yılmaza babası ıorar: 

- Yılmaz, bir kardaıın daha 
olsa, onun babaıı kim olur? 

Yılmaz, çapkın çapkıd gtıle· 

rek cenp verir; 

Ne o baba ... Aıanemden tOp

bcmi ediyorsun yoksa.? 

- .. ! 

• .. • • • • • • • "'-' • ,.._. +-. 

Gurubu Seyrederken 
Semavi ufuklar yiae kızar-.. 
Onlar artık timdi aleYle yaamıı 
Dağlar baıta• baıa aura boyanm11 
Gilneı alevlerken ufukta ıimdi 

Dl allarda bir ninni rüzgirdao esİf 
nen aiyah perde ruhumamı eı 

Son fuleleriyle gömDldn gilneş 
O timdi denizin bağrına sindi 

Yollar tenbalaıtı kimsecikler yok 
Her ıur~ kalbime bir zehirli ok 
Hat.ram canlandı talıammlliim yok 
Gaz yaıım akarak içime indi 

Göriirdlm sularda narin akıp 
Saaırdım saadet rulıa yaklfı 
Tabi~tın bana bu zıt bakıfl 
Kalbimde çırpıntı haline girdi 

~Ykuılar öterdi durmadan akıam 
T ~!•da tutuımuş yanmııtı her cam 
a:k~·t ta gllzel. içindedir gam 

un Y•vaı, yavaş ufuk silincL 

Çökerken h 
Duydunı b er yere bot karanlıklar 
Baki Neı en •ilıyor hem bicranlılar 
Bakbın g:-lctdtiıb~ndü bağrı yanıklar 

e ır ay parlar gibiydi. 
Korkumdaa durnı 
Eilenmeıki ruh .. !d1!1 burada fazla 
T b. b b ..... tnrle ıazla 

a ıa er a11 içtinı b 
Duydum bir ürperif beed hazla . . 

A clı n e hem şımdı 
...., • • ........ - _ y il orta 01'. : Ahmet Kanlı 

............. f'f ••• ,........ 

Köyüm --
Gttnet ufukta kaybolmak Oze· 

re, aema koyu bir luııllak içinde, 
ayaklarımın albna yqil ovanın 
ortaaındaa kıvrak bir kadın 

ahengi ile dzile, llıllle Men• 
derea akıyor. Babaraa müjdecisi 
badem çiçeklerinin kokuıu in• 
aana yeni bir hayat veriyor. 
Arkama bakıyorum etrafı kap• 
lıyan yan karanlık içinde kendi 
ıı11zlıflna gömOlmlt köyüm. Ge · 
cenin bu ıuızlıtını illhilef tiren 
ezan aeai dalga, dalga yayala
rak ovalara iniyor, tek, tok tit· 
reıen lamba ıııklan sanki bay· 
kuşların meşum seıinden ken• 
dilcrini korumak istiyorlar, biraz 
ötemde kimbilir hangi sevgili 
hayaline dalarak kalbinin bütün 
hüznilnn kavalına haykırtan ço· 
ban 1 Daha kim bilir ıen kaç 
receler burada o sevgilinin ha
yaline dalarak fU zavallı kava
lını inletecekıin. Aylarca her 
gün ayni saatte köye diSnerek 
evlerine dağılmak itiyadını almıı 
••ğır sürOleri birbirini kovahya· 
rak köye giriyorlar. 

Şimdi koyu karanlık araaın· 
da Mendres adeti kurıuni bir 
ıerit gibi olduğu yere uzanmıt 
uyuyor. Yavaş, yavaf yerimden 
kalkıyorum, ruhumdaki büznil 
dağıtmak için oturdğum bu 
yerden kalbim daha kederli ve 
daha elemli olarak ıssız sokak· 
larından köyOmlin karanlığı içine 
dalıyorum. Karahayıttan 

Sabri Erlaçin -···. Rekabet etmiş! 
Gardiyan yeni gelen hapıe 

ıorar: 

- Neden mahkum oldunuz? 
- Rekabetten! 
- Ne rekabeti? 
- Para · basmakta darphane 

ile rekabet ettim de .. 

• r-·.. Abone şeraiti - .... : 
i Yıllıj'ı her yer için 6 lira, ! 
ı ı 
İ Alb aylıtı 3 liradır. i 
: idare yeri: Ayduıcla C. H. i 
f P. Buınıni. . . İ 
1 razeteye aJt yazılar için f 
i yuı itleri mGdirlütGne, UiQ- ! 
İ lar içia idare midiirlütiae i 
! "Dilracaat ed.ilmelidir. ! 
• • ............................... , ................ . 

1 RADYO 1 

SALI • 28/3/39 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

20 Kw. 
12,30 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı, meteoroloji haberleri. 
13.45 14 Konuşma ( Kadın 

ıaati • Ev kadınlığına dair). 

17 .30 Konuıma (lnkillp tarihi 
dersleri • Halkevinden· naklen). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Nqeli müzik 

Pi.) 
19.00 Konuşma (Tiirkiye pos

tası ). 
19.15 Tilr müziii ( Fasıl he· 

yeti). Okuyan: Tahsin Karakaı 
ve Safiye Tokay. 

20.00 Ajau, meteoroloji. :ıi· 
raat borsası (fiyat). 

20.15 Türk müziji 
Çalanlar : Zübtil Bardakoilu, 

Cevdet Çatla, Cevdet Kozan, 
Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuaaalar: Sadi Hoıaes, Se
mahat Ôzdenıes. 

1 - Hicaz peşrevi • Otman 
beyin. 2 - Şerif lçlinia • Hicaz 

ilan 
Aydın Belediye 
reisliğinden 

1 - Aydın Belediyeıi elekt· 
rik santralına iliveten konulacak 
240-250 beygir takatında bir 
Mot6r ile JeneratiSr Alternatar, 
tevzi Tablosu ve bunlann tefer
ruah ve montajlan 22 Mayıs 
1939 Pazartesi günü saat 15 de 
Belediye daimi encilmeninde 
ihale edilmek üue yeniden ka
palı zarf usülile Eksiltmeye ko
nmuıtur. 

2 - Tesiıatın muhammen 
kıymeti 29360 liradır. 

3 - Bu işe ait eyrak şunlar· 
dır: 

A Fenni şartname 
B Keşifoame 
C Ekıiltme ıartnameıi 
D Planlar 

şarkııı ... Derdimi ummana dök· 
tün. 3 - Şevki beyin • Hicaz 
ıarkı Areyle ıuçum eygüliter. 

4 - Şekip beyin- Hicaz şar· 
kı • Mahvolsun o tali. 5 - Ke· 
mal Niyazi Seyhun • Kemançe 
taksimi. 6 - Y esarı Aımın • 
Hicaz ıarkı Sazlar çalınır. 7 -
Hicaz türkü· Çıkayım gedeyim 
be kuzum. 7 - Mahmut Cela· 
leddin paş - Hüzzam şarkı • 
Kerem eyle mestane kıl. 

9 - Rakımıo - Hüzzam far
kı- Aıkın bana bir gizli elem 
oldu yar. 10-Leminin ·Kürdili 
hicazkar şarkı • Nazlandı bülbGI 

21.00 Memleket ıaat ayarı . 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo • nukut borsası ( fiyat ) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik ( Radyo orkeı· 

trası • Şef : Praetorius ) 1 -
L. van Beetlioven : " Die W e· 
ihe des Hauaea) uvertürü, Op. 
124. 2 - L. van Beethoven : 
4 iiocü senfoni mi bemol maj6r 
( Eroika ), Op. 55. Allegro con 
brio. Marcia funebre, Adagio 
aaaai. Soherıo, Allearo vivace. 
Final, Allegro molto. 

22.30 Mtizik ( Operetler-Pi. ) 
23.00 MOzik ( Cazband - pj ) 
23.45 24 Son ajana haberleri 

4 - Arzu edenler bu evrakı 
Aydın belediyesinden görebilir· 
ler ve parasız alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek İ\ in 2202 liralık mnTakkat 
teminat makbuzlarını, 1939 ae
nesine ait ticaret odası vesikası 
ve eksiltme tarihinden en çok 

bir hafta e~vel Vilayet Nafia 
müdürlüğünden usülü dairesinde 

alınmış ehliyeti fenniye vesikası 
ile birlikte teklif mektupianna 
lef etmeleri icap eder. 

6 - Tesisatın ikmil müddeti 
ihale tarihinden itibaren onbcş 
aydır. 

7- Teklif mektuplarıoıo iha
le gün '.ve ıaatından bir ıaat 
evveline kadar Ayd1111 belediye 
reiıliğine (makbuz mukabilinde) 
tevdii lizımdır. (Postada olacak 
geçikmeler kabul edilmez.) 

28 3 8 13 1235 



vazı' 
-

lıan 
Aydın Belediye 
Reisliğinden , 

1 - Belediyenin mülkiyetin

de bulunan Meırutiyet mahalle

ıinde 391 ada 3 parsel numa

ralı ve 104 metre murabbai ar

sanın mülkiyeti açık artırma 

ile 1atışa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli met
• resi 40 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşin öde· 
necektir. 

4 - isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere Belediye yazı if· 

leri müdürlüğüne, artnmaya iş· 
tirak etmek üzere 312 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuılariyle 
birlikte 3 niıan 939 pazartesi 

ğünü saat 16 da Belediye daimi 
encümenine müracaatiarı ilan 
olunur. 

1213 18 23 28 1 

· ııan 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

Aydtn sanat okulu demir a
tölyesi inşaatında kullanılacak 

1746 lira 90 kuruş keşif bedelli 
inşaat malzemesi alımı açık ek-
siltmeye konmuştur. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir, 

Eksiltme 11.4.939 Salı günü 
saat 15 te Nafıa müdürlüğü o-
dasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 
132 liradır. 

isteklilerin muvakkat temi· 
natları ve ticaret odası vesika· 
lariyle yukarıda yazılı gün ve 
saatta Nafia müdürlüğü odasına 
gelmeleri. 
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imtiyaz •ııhlbl ve Umumi Netrlyat 
MGd\lrn : Etem Mendrea 

BHıldığ'ı yer 
C H P Ba.ımevl 

r·--ıııımıHA L K E. v r 
• Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

" 
Sah 

Çarıamba 

" 

Perıembe 

" 

Saat 

2-3 

3-4 
4 - 5 

2-3 
3-4 

4-5 

5-6 

4 - 5 

Doktor arkadaşım ı zın adı 

Doktor F abrettin Sügür 
(Çocuk. hastalıkları mütahassıaı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt ha~talıkları mutahassısı) 

Operatör Nuri Erkan . 
Doktor Şevket Gözaçan ~ 

(Göz baatalıkları mutabaasıaı) ~ 
Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahaasısı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
cfotani hastalıklar mutabasaııı) 

!: 
~ 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahassısı) ~ 

Doktor Nafiz Y ~zgan 
Doktor Halil Gaıaydın 

. 1'1 .. '"" 

AYDIN SAYI ı ''° 

l • C. H. P. 
• ~-· .... ~· ~ ~*dlha-~6 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiftir. 
lstanbul - Ankara - İzmirde mllnteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
41 kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için- ~ 

de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- " 
titli ve temiı kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

1215 !> 

.~···~~~asq 

: Doktor Şevket Kırbaş : 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı t .. . 
f Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu f 
t Süleymanın hanesine naklettim. J 

f hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve • 
: öğleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, [:] 
+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra ~ 
f. eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- • 
f toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) +] •••••••••• -... ~···············•7+•.:ı>.•~r.:.·.~·.#;!4"4.~ - - ·~11.-ıı~llWıi~~~~~..._: 

BASIMEVİ s 
~ 

------- t~• --- --- 1 

Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

bütceleri 
' 

~---~;.-..;;;;;;.;;;;;;;;u;;;="-= ...... '-'==--=;;;.:;;;---=~~----=--· ~ 
cağından taliplerle fazla maluııt•t 
almak isteyelerin 41 lira uıe: 
rinden yüzde yedi buçuk nisbe .. 
tinde teminatlarile birlikte A~ .. 
dıu Vakıflar müdürlüğüne rO 
racaat eylmeleri 

Aydın vakıf /ar ida
resinden 

Davilyanın köy içi mevkiinde 
kain Hasau Hüseyin hoca kızı 
Rabia vakfından Davilya köy 
içi mevkiiode 4 dönüm incir 

bahçesi müstecirinin vefatile 
ihalesi fesih edildi. 

İcar müddeti ihale tarihinden 
itibaren 30/9/941 kadardır iha
lesi 4/4/939 sah günü saat 10 
Ay~ıo vakıflar idare sinde yapla- 22 25 28 1223 


