
Sayısı : 100 Para 

Sevindirilen Yavrular 
O . Becerik 

Hayır kurumlarının gelir iıi-
. nin federe edilmesi, ötedenberi 

üzerinde ısrarla durduğumuz bir 
mevzudur. Bu tezi ortaya attı
ğı~ız ilk günlerde bıraktığı 
akıs, hemde limit verici değildi. 
Ele alı~up, üzerinde işlenmeğe 
başladıgı ıaman bile, aksi dü
şünce ve kanaatlarınde ısrar 
edenler oldu. 

- Geç başlanmaaına, ilk ve tec
ru~e devresinde bulunulmasına 
r~g?1en elde edilen netice bu 
fıkrı üd f ' ~ a aa edenlerin görüş 
ve ıezışlerindeki isabeti teha· 
rüz ettirdi. 

Hemen ilave edelim ki, tezi 
ele alan v .. · d . 1. e uzerıo e ış ıyen 

halkevi sosyal yardım şubesinin 
kararı salahiyetli heyetlerce tas
vip edilince ilbay ve parti baş· 
kanımızın başkanlığında topla
nan umumi heyet, faal komite 
vazifesini Halkevi ıosyal yar
dım şubesine vermekle çok isa
bet ettiği, çok kısa bir zaman• 
da bu günkü ümit verici ve ıe
vindirici neticenin tabakkukile 
anlaşıldı. 

Gezetemizde koruiteye yapı
lan yardım miktarı muntazaman 
neşrediliyor. Son yekün henüz 
?O? lirayı bulmamıştır. Fa1'at bu 
ıçhmai işe köylülerimizinde ka
~ıldığın1 görilnce fıkrin yüriidü
gUue yayıldığına umulan alaka 

b
ve akisleri yarattığına şüphe 
ıra1'mıyor. 

Şu ?oktayı da tebarüz ettir· 
mek ııteriz ki halkı-ız f d · ·ı ..... e ere 
ııı e takip edilen gaye ve mak-
ıadı henüz layıkiyle k 
madı . avraya-

Maks~t anlaşıldıktan ve se
merelerı görüldu"kt d en sonra te-
re diitler tamamen kalkacak 
g~lecek yıllarda halkımızın ha~ 
mıyet ve d _ yar ımını gosteren 
y.ekfınler bu günkü yüzler bane
sınden binlere, on binlere doğru 
tatacak inkişaf edecektir. 

Federe heyeti, bu yıl elde 
ettiği gelirin kifayetsizl iğinden 
ürkmedi, çekinmedi, cesaretle 
yürüdü. hk okulların iyi su ih
tiyacını temin etti, bazı himaye 
heyetlerinin geçen seneden ka
lan eksiklerini tamamladı. Ni
hayet 200 den fazla yoksul 
yavruyu mektep formalarını, iç 
çamaşırlarını, kondura ve ço
raplarını tamamen vererek gey
dirdi. 

. Devam eden yardım, göste
rılen alaka itibarile bu müsbet 
~~rirnin artacağına, yüksclece
gıne kanaatımız çok kuvetlidir. 
Yine bu kanaatla milli devletin 
kuruluş gününe rastlayan çocuk 
bayramında sevindirilecek yav
ruların, bu yılan giydirilen ço
culdar yekununu çok kabarta
cağına şüphe etmiyoruz. 

Yalnız bir nokta iızerinde 
durmak istiyorum, bu memle-
1.c~t itini çok başka zaviyeden 
gorenlerin de mevcudiyetini, bu 
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Yeni 
.-
lngiliz Hava nazırı 

1 
1 lngiliz hava kuvvetlerinin eylülden beri 

1 
Romen kabinesi 

~·~ 
Bir beyanname neşretti 

Bükreş 8 - Rador ajansın

dan: 
Son teşekkül eden Romen ka

binesi millete hitaben bir be
yanname neşretmiştir. Beyanna
menin esas noktaları şunlardır: 

1 - Milli birlik partisinden 
çıkmış olan şimdiki hükumet 
kralın ıiyaai tahrikita karşı gös
terdiği azimden dolayı efkarı 
umumiye sükunet bulmuıtur. 

2 - dört milyondan fazla 
vatandaş derhal milli birliğe 
iltihak etmiştir. a.a. 

Mogolistan demir 
yolu ikmal edildi 
Şanghay 8 - Gazeteler dlf 

Mogolistanı Sibirya hattına 
bağlıyan Uçyüz kilometrelik 
demiryolunun ikmal edildiğini 
yazmaktadırlar. Bir aenedenberi 
yapılmakta olan bu bat Sovyet 
Rusyanın Mogolistana asker 
nakliyatını kolaylaştırmak içindir. 

İngiltere - ispanya 
Arasında müzakereler 

Paris 8 - Löjür gazetesine 
Londradan bildirildiğine göre 
fevkalade ketumiyet gösteril
mesine rağmen Loodra ile 
Bergoı arasında kırk sekiz ıa
a tten beri noktai nazar taatisi 
yapılmaktadır, 

Franko hükumetinin İngiltere 
tarafından tanınması iki şart 
yapmııtır. 

1 - Yabancıların tamamen 
çekilmtsi, 

2 - Mülteciler mesele~iniıı 
halli. 

. 
• ••• oe tı. 

Çembe;layn 
Amerikaya gitmiyor 
Londra 8 - Başvekil Çem

berlayn avam kamarasında Ame
rika seyaheti hakkında sorulan 
bir suale verdiği cevapta Ame-
rikaya gitmeğe niyeti olmadı
ğını ve böyle bir hareketin ka
rışık bir zamanda mevsimsiz 
olacağını söylemiştir. 
=r=a 

işe bütün mevcudiyetile vücu
dunu veren sosyal yardım şube
si başkanile yaptıkları bir mü
nakaşaya şahit olmakla öğ
rendim. 

Maksat şu hamiyet veya bu 
teşekl<ill işi değil, sosyal yar
dım işlerile alakalı bütün te
şekküllerin tam enerji ve faali-
yetlerini bn dava üzerinde tek
sif ederek gayenin daha çabuk 
ve daha şümullü tahakkuk et
mesini temin etmektir. 

Bunu ele alanlar, vazifelerinin 
200-500 çocuğu giydirmek olmadı
ğım takdir ederek işe başladılar. 
Gelecek sene giydirilen adedi 

kuvvetlendiğini söyledi 
Londra, 8 - İngiliz hava kumandanı Mellor eski hava subay

larının verdiği ziyafette bir nutuk irat etmiş ve ez cümle denıiş
tirki; şimdiye kadar oldukça geriledik, fakat şimdi kuvvetli ve düş
mana karşı durabiliriz. İngiliz bava kuvvetleri geçen eylüldekine 
nisbetle daha fazladır. O zamandanberi mühim terakkiler göster-
miıtir. a.a. 

Çekoslovakya ya 
Yapılan istikraz Avam kamarasında 

' istizah edildi 
Londra 8 - Avam kamarasında Çekoılovakyaya yapılan is

tikraz hakkında muhalif partinin sualine kartı hariciye müsteşarı 
Butler verdiği cevapta İngilterenin Çekoslovakyaya karşı olan 
siyasetinin bütün meıuliyetini kabnl ettiğini ve verilen paraların 
muhacirlere ve memleketin imarına kafi görüldüğünü söylemiştir. 

-== 
Italya - Sovyet anlaşması 

iki hükümet arasındaki ihtilafları halletti 
MoJkova, 8 - Taı ajansının Roma muhabiri bildiriyor: 
Sovyet Rusya - İtalya ticaret anlatmasının imzasından sonra 

bütün ihtilaflı meselelerle iki devlet arasında mübadele ihtilafları 
halledilmiştir. a.a. 

Yapıcı esnafile 
bir konuşma 

Belediye reisimiz B. Etem 
Menden refakatinde Belediye 
Fen işleri Müdürü İrfan Saylim 
da olduğu halde dün akşam 
Yapıcı esnafının toplandıkları 
Behçetin kahvesine gitmiş ve 
esnafla bir konuşma yapmııtır. 

Bu konuşmanın mevzuu yurt
daşın devlete karşı vazifeleri 
ve bu arada yapıcı esnafının 
mevkii, Belediye ile bu esnafın 
münasebetleri ve Parti porğra
mınıo izahı teşkil etmiştir. 

Esnaf bu konuşmadan mem
nun olmuı ve kendilerine te
şekkür etmiştir. 

--·~ 

1 Dalama nahiyesi
nin telefon direkleri 

Dalama nahiyesi, bütün köy
lerinin telefon tellerini demir 
direkler le merkeze reptetmiştir. 
En uzak köylere kadar demir 
direklerle çekilen telefon telle-
ri sayesinde her zaman ve çok 
muntazam şekilde muhabere 
etmek imkan dabiline girmiştir. 

Sekiz dershaneli olarak inşa
sma başlanan büyük ilk mektep 
binasının birinci katı bitmiş, 
iş beton kısmına gelmiştir. 

Çalışkan nahiye müdürü Bay 
Salih Deneri hakikaten çok 
semereli mesai ibraz etmektedir. 

Fırınlar teftiş edildi 
Belediye reisimiz Bay Etem 1 

Mendreı dün beraberlerinde J 

belediye hekimi vekili hükfırt'et 
tabibi doktor Kemal Sivrikoz 
olduğu halde fırınların sıhhi 

telefon muhaberatının md
kemmeliyeti ve ilk okul binası
nın azameti ile, bu nahiye der
hal kendisini göstermektedir. 

,., 1 .. 

Belediye gazha
nesinin açılıp ka

panma saatları . 
1 vaziyetlerini teftiş etmiştir. 

ne kadar çoğalırsa çoğalsın, 

sırtını muhafaza ettiğimiz yav
rularımızın karınlarını da doyu· 
racağız, rejimin ( okuyup yaz
ma bilmiyen tek fert bırakma
mak ) prensibini tahakkuk et
tirmek için, kitap ve ders leva-
zımı temin edememek mevkiio
de olan çocuklarımızın ~bu ihti
yaçlarını da, maddi vaziyetleri 
en çok müsait olanlar gibi ver
mek yollarını bulacağız. 

Gazetemizi ıık sık süsliyen 
hamiyet listesinin manası, bu 
meıut neticenin elde edileceği
ne olan iman ve inanımızın 
kaynağıdır. 

Öğrendiğimize göre belediye 
Gazdeposu, sabahları saat 9 dan 
12 ye öğleden sonra on üç bu
çuktan on yediye ve yalınız cu-
martesi günleri sabah saat 9 
dan on iki buçuğa kadar all
kalıların müracaatlarına açık 
bulundurulacaktır. Cumartesi 
günleri öğleden sonra ve pazar 
günleri resmi dairele kapalı ol-
duğundan tatil gün ve saatla
rında Belediye gaz deposu da 
kapalı bulunacağından muamele 
yapılamıyacektır. 

Depo memuru akşamları saat 
17 den 17,30 za kadar Belediye 
dairesinde günlük muameleleri 
kaydedecektir. 

Mebus 
intihabı işleri -·-Mebus intihabı için başlanan 

hazırlıklar haraetle devam et
mektedir. Heyeti teftişiye broıu 

heyeti tefti şiyeye g elmit olan eaaa 
defterlerinin tetkikını ikmal et
miştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi 
heyeti teftişiyenin tesbit ettiği 
intihap daireleri merkezlerinde 
esas defterleri 11 ıubat cumar· 
tesi sabahı açılacaktır. 

15 gün müddetle askıda ka
lacak olan bu defterler 25 şu-
bat cumartesi akşamı kaldırıla• 
cek ve heyeti teftiıiye kısa bir 
müddet zarfında itirazları tet
kik ederek kararını verecektir. 

Esas defterlerinin tetkikı ıı· 
rasıoda tesadüf edilen kanunu 

noksanlar temamlanmış ve yan• 
lışlar tashih edilmiştir. -···-
Hava kurumunda 

Hava kurumu idare heyeti 

dlln öğleden ıonra B. Ahmet 
Emin Arkayıoın baıkanlığında 
toplanmış ve kurum binasının 
genişletilmeli için münakagaya 
konulan inşaatın ihaleıini yap· 
mıştır. 

Halkevi teİnsilleri 
Halkevinio temsil kolu Halk

evlerioin yıl dönümünde temıil 
etmek üzere " Şeriatcesi " pi

yesini hazırlamağa başlamıştır. -· ... -
8 inci işletme mü
dürlüğümüzden 

bir dilek 

Erbeyli İstasyonuna 2 kilo 
metre mesafede bir durak var-
dır. Bu durak ayni zamanda 
Sınırteke ve Akçeşme köylerine 
yarımşer saat mesafededir .. 

Her gün bu duraktan dört 

yolcu treni geçmekte ve vasatı 
20 kadar' yolcu almaktadır. 

Bu durağın hemen yarııı 

Aydın ortaokuluna gelip giden 

talebe olan yolcularını, soğuk

ve rüzgardan muhafaza edecek 
tek çatısı bulunmamaktadır. 

8 inci işletme müdillOğümüz

den buraya eski vagonlardan 

bir tanesinin (bazı durak yerle· 
rinde olduğu gibi) bırakılmasını 
temin, Halkımızın dileklerinden 
biri olmaktadır .. 

Yarısı btmüı körpe çağda 

bulunan talebe yavrularımızın 

soğuktan muhafazasını seve se-

ve önliyecek olan 8 inci iflet
nıe müdürlüğümüzden Bu dile· . 
ğin hemen yerine getirileceğini 
umuyoruz. 



YOZ: 2 

Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kon • re ı 

-22 -
26 - Toprak mahsulleri ofisi

nin ilolardan ve elinde bulunan 
sair temizleme vasıtalarından 
tohum temizlenme inde istifade 
edilmesinin temini. 
27 - Her vilayet merkezinde 

senede bir defa mahalli ziraat 
kongreleri akti. 

28 - Bilumum zirai mahsulle· 
re arız olan haşere, muzır hay
van ve hastalıklarla mücadele 
teşkilatının genişletilmesi ve 
ciddi takibi. 
29 - 2814 sayılı kanunun şu· 

muline giren borçlulardan vade
si gelmiş her hangi bir takaidi 
öi:lemiyeoler hakkında yalnız 

bir taksit için takibat yapılması 
(Emvali metruke taksitlerinde 
olduğu gibi) 
30 - Her hangi bir afete ma 

ruz kalan merzuatın bulunduğu 
arazi vergilerinin arazi kanunu 
mucibince yapılacak terkininde 
sürat temini. 
31 - 1837 sayılı bina vergisi 
k~nununun 3 cü maddesinin 7 
ci bendi 2 ci fıkrasındaki (Zilr
raa ait). kaydının kaldırılması. 
· 32 - Köy ki.tiplerinin fayda· 
sızlığı, maaılarının çiftçilere bü
yük bir yük teşkil ettiği anla
ıildırından ilgası. 
33 - Ziraat mahsullerinden 

kara ve deniz nakliyatında alın· 
makta olan navlunların tenzili; 
Haydarpaşa silo Antrepo tari· 
felerinin; tahmil ve tahliye ta
rifelerinin indirilmesi ve Sirkeci 
istasyonunda zahire vagonları· 
nın tartılmasının temini. 
34 - Pancar ve şeker kamışı 

zetiyatina müsait mahallerde 
usare fabrikaları açılması. 

35 - Şeker pancarı asgarı 
fiyatının 50 paraya çıkarılması 
ve alımda kolaylık temini. Pan
car alamında tatbik edilmekte 
olan 00 6 ila 12 fire usulünün 
ilgası. 

36 - Antalyanın ikinci beş 
yıllık sulama programına idhali 
ve mezkur muhitteki küçük su
ların serian tanzimi. 

37 - Bir köyden diğer bir 
köye gidecek hayvanlann sahip· 
leri yedindeki sayım vergisi il· 

ı.ııühRberi ile geçmelerine müsa · 
ade edilmesi. 
38 - Köy sakinleri tarafından 
paz~ra gönderilecek hayvanlar
dan ifraz tezkeresi aranmaması. 

39 - Ziraat odaları kanunu
nun bir an evvel çıkarılması. 
40 - Yabani ağaçların aşı

lanması hakkındaki kanunun 
15 ci maddesindeki müddetin 
uzatılması; bu maddede zikre
dilen müddet içinde işini bitire
miyenlerin düçar oldukları za
rardan vikayesi, 

41 - Pamuk, yün ve tiftik 
müstahsillerine maliyeti koruya
cak asgari bir fiyat temini. 
42 :-- Ziraat vekaletince köy

lünün bilgisini yükseltmek için 
devamlı neşriyat yapılması. 

43 - Köy kanunu hükümleri 
ve köy bütçesi haricinde köy· 

_lülere salma yapılmasının önüne 
geçilmesi. 

44 - Tütün ziraatinde vezin 
usulünün kaldırılması ve tütü
nün uzak mesafelere taşınması-

nı önlemek üzere yakın yerler
de tütün deposu tesisi. 

1 
Teşkilat Komisyonu 

Mazbatası 
1 - A~ağıdaki rapor ve vesikalar 

tetkik edildi : 
1 - Belgeler takım 2 işaret

li kongre yayınında mevcut, 
muhtelif memleketlerdeki ziraat 
vekaletleri teşkilatı ve tecrübe
ler neticeleri ve tarihi teknik 
inkişafları hakkındaki 9 aded 
doküman. 

2 - Belge takım 3 ;taretli 

yayındaki güdümlü ekonomi ve 
muhtelif memleketlerde güdiim 
lü ekonominin ağrikültürde tat
bikatı hakkındaki vesaik ve 
orta Avrupanın ağrikültür si!• 
temleri hakkındaki vesaik, 

3 - Amerikalı tetkik heye
tinin Türkiye ziraati kalkındır· 

ma çareleri hakkında verdiği 
A serisi takım 12 işaretli kon-
gre yayını arasındaki vesika· 

4 - Vekalet miltahassıs he
yetinin bu günkü teşkilatın 

ameli kıymeti hakkındaki rapo · 
ru. 

5 - A serisi takım 21 işa· 

retli kongre yayınında, Akkol: 
köylüyü filen yetiştirmek için 

kestirme yollar, Amerikada 4H 
kulübu denilen köylü çocukları 

ve kadınları arasında devletçe 
himaye ve yardım ıuretile teş· 

kil olunan cemiyetler ve bizde 

Ak kola ııe L astedildiği hakkın
daki yayın. 

6 - A serisi takım 3 işaret· 
li kongre yayınında, köy kal-
kınması ve zirai kalkınma milli 

seferberliğinde mali plan için 
membalar adlt yayın. 

7 - Profesör Van der Vare • 
nin vekaletten ihzar ettiği yeni 
merkez ve taşra teşkilatının 
Türkiyenin hakiki ihtiyaçlarına 

cevap verecek yegane şekil ol
duğunu tetkikatından sonra 
ya~ılan mektubu. 

il - Vekaletçe ihzar ve es
babı mucibesi sadece ~şi~ahe 
verilerek, indikatif olduğu da 
ilave edilen ilişik projeler tet
kik ve münakaşa edildi ve aşa
ğıdaki kanaatlere varıldı. 

A) Yayım, bilhassa köylünün 
ayağına kadar ihtiyacı olan 
ameli malumatı götürmek ve 
köylünün kafası, eli gözü ve 
kulağı olacak bir teşkilat vücu-
de getirmek bakımından son 

derece isabetli ve zaruri görül· 
dü. 

B) Marketing ve köylünün 
teşkilatlandırJlması ve Akkol 
teşkilatı da bu sistemin bir za
rureti ve kuvveti olarak kabul 
edildi. 

C) İdarei hususiye bütçeleri-
nin liakal % 25 nin köy ve 
ziraat kalkınma işlerine hasrı 

ve köy bütçelerinin ise en aşa

ğı % 70 nin ziraat ve köy.kal· 
kınma işlerine tahsisi son dere· 
ce temennjye şayan görüldü. 

--
Nisbetleri artıyor 

Aydın merkez kazalarile, Ka· 
racasu, Çine, Söke, Bozdoğan, 

Nazilli ilçeleri ve vilayet mer· 
kezinin vergi tahsilat nisbetleri 
günden güne artmaktadır. 

Halkımızın devlet kasasına 
olan borcunu gününde ve zama
nında tahsildarlara teslim etmek 
üzere gösterdiği titizlik ve ala
ka memnuniyeti mucip olmak· 
tadır, 

Vilayet merkezi ile kaza ve 
nahiyelerde yapılan tahsilat 
nisbeti yüzde itibarile 90 - 92 
arasınôadır. 

Bu nisbet maliye tahsil (işle· 
1 

rinin tam bir düzen ve tesanüt
le yol Almasına değerli bir de· 
lil sayılabilir. 

Bir taraftan borçlunun vazi · 
fesini idrak etmesi, diğer taraf· 
tan cumhuriyet tahsildarlarının 
azami sühulet ve vazife · Y,olu~
daki hassasiyeti tahsilatın bu
run kanatmadan yukarıki nisb~ · 
ti arzetmesine amil olmaktadır. 

~-

Lokantacı, aşçı 
ve sütçüler 

Halkevinde toplandılar 
Aydındaki lokantacı, aşçı, 

sütçü ve buna mümasil sanat 
sahipleri dün Halkevinde, Bele
diye reisimiz B Etem Mend
res ve bükümet doktoru B. Ke
mal Sivrikoz'un huzurile bir 
toplantı yapmışlardı. 

Bu toplantıda Belediye reisi
miz ve doktor Kemal Sivrikoz 
tarafından kendilerine belediye 
ve hıfzıııtıha kanun ve nizam· 
nameleri izah olunmuştur. 

-~ 

· Jandarmada : 

Elbise hırsızı 
Karapınar Erbeyli İstasyonu 

civarında bulunan ve Mehmet 

oğlu Mehmet Üzümcüye aid 
olan bir eve pencerede girmek 
suretiyle bir pantalon, bir yelek, 
bir caket bir palto ve yine müs-
tamel bir caket bir yelek ve 
içerisinde 242 kuruş bulunan 

bir örgü kese, bir Kelamıkadim, 
3 adet hesap defteri, bir keten 
çuval çalınmıştır. Hırsız jandar
mamızca takip edilmektedir. 

Gramafon hırsızı 
Kemer köprü başında kahve· 

cilik eden ve Aydının Hasan ef. 
mahallesinde oturan Ali Ürkü
uün kahvesinde bulunan bir a· 
ded sahibinin sesi marka grama· 
fon ile buna aid 50 kadar plak 
ve üç paket tütün çalıQ.tnıştır. 

Hırsız, takip edilmektedir. 

Öküz hırsızı .. 
Araplı köyünden Ahmet oğlu 

328 doğumlu Arif Can'ın Dayı 
oğlu kuyusu mevkiinde bulunan 
tarlasında yayılmakta olan bir 
çift öküz çalınmıştır. 
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Belediyeden ceza 
gören esnaf 

Bu hafta içinde belediye ten· J men, kahveci Bilal oğlu Hüseyio 
bih ve yasaklarına ve belediye Özer Kurtuluş mahallesinden Sali 
zabıta sıhhat talimatnamesine haddin Mişancı, Kurtuluş ma• 
aykırı hareketleri görülen bir hallesinden Mebmed Ali Öcal, 
çok esnaf ve şoförler Belediye Dükkan önünde Ali Ursal. 
reisimiz B. Etem Mendresin 9 numaralı Çine tenezzilh 
teftişleri esnasındaki zati müşa· otomobil şoförü Salih Tuğran, 
hedeleri üzerine suçların mahi· hükumet bulvarında berber Meb 
yetine göre muhtelif psra ceza- med Salih oğlu Mustafa Sorar, 
larile cezalandırılmışhtrdır. Ceza cumhuriyet mahallesinde gev· 
görenlerin isimlerini yazıyoruz : rekçi Murad fırınında Mehmed, 

Ahmet Atay yanında 71 nu- Cumhuriyet mahallesinde gev-
maralı kamyon şoförü, 57 nu- rekçi Kadir oğlu Cavit, Muğla 
maralı otomobil şoförü Muam- oteli odacısı Kadir oğlu Enver 
mer, 1 numaralı Umurlu kam- Ertan, Gazi bulvarında Şerif 
yon şoförü Mehmet Karaimam, Ali hanında kahveci Ramzan 
57 numaralı Muğla yük kam- Sevi, Seyyar şekerci Konyalı 
yonu şoförü istasyon caddesin- eskici Mehmed, Seyyar tatlıcı 
de südçü Cafer Öz Beycamii Gözelhisardan Ali oğlu Recep 
karşısında ~ekerci Lutfi oğlu Şafur, Seyyar gevrekçi Ali oğ· 
İhsan Park karşıs nda kahveci lu Hasan hüseyin, seyyar kura· 
Mustafa Kırbar, garson Ahmet biyeci Durmuş Ali (Kurtuluş• 
ve Ziya, seyyar gevrekçi ve tan ), sayyar tatlıcı Orta ma· 
börekçi Hüseyin, seyar gevrek· halleden Mehmed oğlu Ahmed 
çi Ali oğlu Hasan Hüseyin, 

Asmaklı, seyyar fıstıkçı Kurtu· · Nuri Gürer seyyar tatlıcı Hüse-
yin Onal, Hasan Onal seyyar laş mahallesinden Durmuş Ar• 
gevrekçi Mustafa oğlu İbrahim tan, seyyar tatlıcı Güzelhisar• 
Ay Nazilli köprüsünde kahveci dan Emrullah Hazar, Bey camii 
Mustafa Kiriş, seyyar tatlıcı Mus- karıısında şekerci İhsan, park 
tafu oğlu Mehmet Ali, hükumet karşısında Mustafa Kıryar kab-

·Önlvarında muangoz Avni Çelik- 1 vesinde ga'rsoo Ahmed Beliş. . -

Beynelmilel Gündelik 
• 

Veteriner mukavelesinin 
mühim maddeleri tamim 

ediliyor 

Gayrısafi kazanç vergiler• 

Hayvan ihracatında beynelmi
lel veteriner mukavelesinin bazı 
miihim maddeleri kaza ve na
hiye merkezlerile hayvancılıkla 

alakadar m ntakalara tamimen 
bildirilmek üzere veteriner u
mum müdürlüğünden şehrimiz 

veteriner müdürlüğüne gelmiş 

olan bazı esaslı maddeler, 
tamim edilmek üzere ha
ztrlanmaktadır. 

Mukavelenin mühim bir mad
desine göre ihracata salih hay· 
vanların menşe nahiyesi ile bu 
nahiyenin 40 kilometre civarın· 
daki sahanın laakal kırk 
günden beri hummai kulai 

ve' çiçekten salim olması lazım
gelecek ve ihraç edilecek olan 

hayvanlar ihraç tarihinden evvel 
beş gün karantine altında bu
lundurulacaktır. . 

Kızılay piyangosu 
çekildi 

Bayram münasebetile tertip 
edilip 416 parça kıymetli eşya
sı bulunan Kızılay piyangosun
da 2612 numaraya bir adet Na
uman dikiş makinesi, 2710 nu-
maraya halı seccade, 3768 nu· 
maraya çocuk arabası 5156 nu· 
maraya bir rnotopisiklet 5536 
numaraya da bir gramafon isa
bet etmiştir. 

Kazanç vergisi kanunumuzı.Jll 
21 ve 23 üncü maddeleri mu• 
cibince toplanması lılzımgeleıı 
heyet dün öğleden evvel saat 10 
da defterdarımız B. · SüleymaP 
Ertok'un başkanlığında toplanııı1f 
ve gündelik gayrısafi kazaııÇ 
vergisi ile teklif edileceklerin 
gündelik kazançları takdir .,e 
tesbit edilmiştir. 

-~-

12 Yıla mahkum oldu 
2/10/38 tarihinde NazillioiJJ 

Mesçitli köyünden Mehmed oğlU 
Ahmedi orakla başından yara" 
lamak ve binnetice öldürmek" 
ten suçlu aynı köyden MebJJJed 
oğlu Ali Ok'un, ağır cezada soıı 
duruşması yapılmış ve mücriıı> 
12 yıl ağır hapise mahkum ol" 
muştur. 

ı;;;=;;:-.::;:;:;;:o---~o=:;;;~------==-;;;..~ 

Aydın ~apu sicil muha" 
fızhğından 

Balntçık köyıindeo ibrabiJIJ 
cabar murisi babası hacı rnelı" 
met ali oğlu kara ahmedde: 
intikalen kenker köyünün ıır 

lan ini mevkiinde doğusu Ç~~ 
batısı tirel yeri kuzeyi dere g .. 
neyi salih kızı naciye ile ç~f .. 
rili 5514 m2 150 ağaçlı zeyli~ 
liğin tasarrufunun tahkiki iç;~ 
gazete ile ilan tarihinden t 

gün sonra mehalline meıJJ~. 
gönderilecektir. Bu yerde ıJJ&l i 
kiyet veya her hanği bir •Y" .. 
hak iddiasında bulunanlar "'

1
, 

sa resmi belgelerile birlikte yee 

Hayvanların Tire istikametine 
kaçırıldığı umulmaktadır. Taki
bata devam edilmeldedir. 

Talili yurtdaşları tebrik ede-
1 riz. 

rinde bulunacak memura ~ş 
yahut o güne kadar 1037 ı' 
numarasiyle tapu sicil muhaf1

1
,. 

lığma müracaatlara ilan olu0ıı' 111 
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DAMLA DAMLA : 

Aramızdakiler 

Onu arasıra görllrllm.. Her 
kes ıırbnda kaha palto, boy
DUJ?da atkı, ellerinde gllderi 
eldiven ta~ır ve bütün bunların 
içinde yine ıoğuktan tikiyet 
ederken, o; az kıllı göğiis ta· 
mamen açık, ayaklar yukanya 
kadar eski giyimlt: çıplak, kol. 
lar, kııa çuha işliğin içinde nr
y~n olduğu halde soğuğa, rüz
gara, "Senmisin?" demeden ge· 
zer, dolaşır, durur. 

GlSzleri, en ateşli genç vtı· 
cudlara has bir parıltı ile par
lıyor · Y anaklar1 tatlı bir kırmı· 
zıhk içinde yanıp s5nUyor, gö
rüşürken diidakları zinde 
d .. ü ve 

ur ıt açılıp kapanıyor .. 
Onu ıon gördüğüm gün, et

rafımda bulunan 3,4 kişiden biri 
-: Amca kaç yaşında sın? 
Dıye sormuştu. 

O;. ~inçliğinin ve zindeliğinin 
kendmne bissettirmcd' •. k ıgı gurura 
. arşı, mütevekkil bir tevazu 
ıle: 

- 85 yaşındayım oğul ı 
Cevabını vermişti .. 
.Bu cevap karşısında, kendi

mızt genç bildiğimiz bizler, o 
anda galiba biraz utanarak bi
rihirimize bakı,mıştık. • 

85 Ya11ında bu!. Tarih kitap
larının tasvir ettiği, cenk ve 
savaş türklerinden arda kalan 
bir tane but.. 

Kendilerine halef olduğumuz 
dedelerimizden sevimli ve ca· 
zip olan bu tek tipi, hayranlıkla 
ıeyir ederken filmlerin sun'i 
"Tarzan,, ı yerine Türk mille· 
tinin hakiki "Tarzan,, larından 
birini yakinen görmekle gurur 
duyuyordum. 

"Bir .arahk kendi sreoçliğimi 
ş~yle hır yokladım .. Ve hisset-
tım\ci 25 yaşınde bu halde bu-
lunan b .. 85 
d 

u vucut; ya~ına ka-
ar 3 defa ölür .. 

Çiğdem 
~ 

Halkevi binası 
ikmal edildi 

Umurlu ( Hususi ) - Bu ıl 
açılacak olan Halkev· . . y 

1 
ımızın ya-

pı. makta olan binası ikmal edil-
mış.1b~y~ma ve tefriş itlerine 
geçı mıştır. 

Binanın avlu dnvarlarının inşa 
sın~ da girişilmiştir. Bu yolda be-
t.dıye reisimiz B, Mehmed Diri
ın meşkur çalışmaları kayde 

ıayandır. 

Aydın asliye hukuk 
mahkemesinden : 

Sayı : 47 
Aydın meıudiye mahallesinden 

tırucu mehmet kıu cemile ve· 
d' 1 avukat Osman tarafından ay-
uİ b mesudiye mabaııesinden 
l 

u orlulu Niyazi aleyhine açı-
an boşa d nıakt nma avasının yapıl-
ttıüdda olan muhakemesi ıde : 

eaaleyh N' . . 'l 
yapılan tebl' ı~azı~ın ı inen 
mesi d ıgat uzerıne gelmt-

n ~n ve 'k meçhul ol ı ametgihının 
masında ·1-

kararı tebı·~. n ı anen gıyap 
nin 17 /2/93'/ıne ve muhakeme-

cuma g" .. t 9 za bırak l unu saa 
rilmiş oldugv ıumndasına karar ve· 

an m"dd 
Niyazinin mezkur .. 0 eaaleyb 
Aydın asliye huk~kn ve saatta 
· b' rnabkeme-
ııne ızz t gelmesi k 
nuni bir vekil _veya a-
aksi takd' d gondermesi 

ır e mubak . 
gıyabında bakılncagı· . 1 ;nıen1 ın nur. 1 an o u-
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AYDIN 
: 

llmt Bahisler : 

Sıvık yağlar, Katı yağlar 
1-

Sıvık yağlar, Katı yağlar isim· 
leri altında bir çok cioıler var· 
dır. Bunlar hayvanlar ve bitgi· 
lerde bulunur. 

Sıvık yağlar adi ısığ derece· 
ıinde mayi olup terkibinde en 
ziyade olein vardır. Zeytin, Su
sam, Pamuk, Kolıa, Badem yağ· 
lan gibi. 

Katıyağlar adt ısığ derecesin
de ıulpdur, et, kuyruk, iç, ilik 
yağları gibi. Bir de yarı katı 
yağlar vardır. Koko, tereyağı 
gibi 

Yağlar arı oldukları zaman 
renksiz ve yahut hafif sarı renk· 
tcdirler. Saf olmıyan ticarette 
bulunan ııvıkyağlar sarı kırmı· 
zımtrak, esmer, ıiyah, bir çok· 
ları da klorofilden dolayı yeşil 
renktedir. Yağlar klğ1t üzerin· 
de sab'0 t leke bırakırlar, hepai 
ıudan hafif olup özgül ağırlık
ları (sı1deti izafiye] 0,875, 0,970 
arasındaır. Yağların bileıimin

de [ terkibinde ] karbon, b.id
ro jen, o1uijen vardır. Yağ-

ler bava ile temas etmezse 
uzun zaman saklanabilir. Bezir 

yağı, keten yağı, kendir yağı 
ince tabaka halinde havaya 
maruz kaldıkları zaman okıit
leşerek sarı şeffaf, verniğe 
benzer elastiki bir hal alırlar, 
bu yailara kuruşan ( zeyti mü
ceffif J sıvık yağlar denir. Bo· 
ya imalinde kullanılır. Kuruş

mıyan yağlar hava temasında 
başkyanıtem [teamül) gösterir. 

Ecnebi maddeler bulunmıyan· 
lar değişmeden saklanabilir. 
Halbuki ticrette bulunanlar ya• 
vaş, yavaş ıaıoır rengi ve akcı
lığı gider, acı ve hoşa gitmiyen 
kokulu, yanıtımı asit olur. 

Bu değişme yağların içinde 
bulunan hayvani ve nebati hüc
re dokuları gibi yabancı mad
delerden ileri gelir J Bu madde
ler mikroplara besin olup yağ 
asitlerinin serbest hale geçme
sine yardım eder. Böylece acı· 
laşmış yağlar sıcak su ile çal
kandıktan sonra soğuk sodyum 
karbonat eriyikile muamele edi
lirse yağ evelki halini alır. 

Yai' çıkrmak, arıtmak : 
Hayvan dokularından çıkar

mak için ( Morina balıkyağı ) 
teaffüne terkedilir, sonra hafif 
bir basınçla yağ husule gelir. 
Kuyruk ve diğer iç yağlan ısıt
makla elde edilir. 

Bitkisel dokulardan çıkarmak 
için taneler iyice ezildikten son
ra ya adi derecede veya yağla
rın erime derecesine yakın ısı
tılarak tazyik edilir. Mihaniki 
usullerle dokulardan yağı tama
mile ayırmak imkanı yoktur, 
Yağları arıtmak menşeine göre 

değişir. Bezir yağı ay ı şığına bı
rakılırsa tamamile arıtılır, bazı 
yağlar da ı11ğla arıtılır. Yağ· 
ları durultmak için hayvan 
kömürü, bitkil kömür, kaolen, 
alçı, ~il bunlardan birile karış· 
tırılarak sık kanava torbalar
dan süzülür. Ekseriyetle su ile 
karıştırırlar, su buharına tutu· 
lur, bazan suya yüzde bir iki 
oranında ıülfürik asit (H 2 So 4) 
ilave edilir. Papuk, zeytia yağ-

Nimet Ak 
larını durultmak okıidajyonla 
olur meseli: ıu bubarile mua· 
mele edere1' içiaaen hava ge· 
çirilir. Balı1( yağlan tanen ve 
su ilAvesiyle durultulur. Tane
nin fazlaca alomioyom asetatı 
veya kurıunla ç5keltilir. 

Siccatif ( Zeyti müceffif ) re· 
düktör vasıtalarla durultulur. 
Met'elı: · Beziryağı kurşun yap
rakları veyahut kurıun tozu ile 
ziyaya arzedilir. 

Zeytin t1e Zeytinyağı 
Zeytinyağı: Zeytin danelerin· 

den tazyık ile çıkarılır. Yemek· 
te kullanılan zeytioyağları en 
iyi nevileri olup gayet açık sarı 
renkten altın sanıı rengini ve 
bazen mevcud klorofılden dola· 
yı açık yeşil renkte olabilir. 
Rengin değifmesi zeytin dane· 
ıinin kemale gelmiş olup 
o 1 m a m a • ı n d a n, Janelerin 
toplanmasında tatbik olunan 
usuller ve nihayet baııncın ha
fif, şiddetli olmasından ileri 
gelir. El ile devşirilen taneler 
kemale gelmitıeler en iyi ve 
nefis zeytinyaiı haııl ederler. 
Silkerek veya sırıkla vurarak 
dütürülen tanelerden çıkanlan 
yağ ikinci derecededir. Tama· 
mile enniı ve gcçmlt taneler
den çıkarılan ya"ğ aarı renkte 
lezzeti ekti fena kokulu olur. 

Zeytin tanelerinin torbalar
da cU:c'i basine ile çıkanlan 
birinci derece yemeklik torba 
zeytinyağı olur, bu ameliyattan 
kalan ba~iyyc kaynar ıu ile 
muamele ve tekrar sılolırsa 
ikinci cins zeytinyağı elde olu
nur, geri kalan posalar karbon 
sülfürü veya benzin ile muamele 
edilerek üçüncü nevi yağ çıka· 
rılırki lezzeti acı kokusu kerik 
doluğundan yenilmez, makinele
ri yağlamakta ve sabun imalin
de kullanılır. Geri kalan posa· 
lar karbohitratları. proteinleri 
ihtiva ettiğinden hayvanlar için 
mükemmel bir besindir. Karbon 
şülfürü, benzinli posalar zehirli 
olduğundan hayvanlara veril
mez. 

ııan 
Çine Sulh hukuk 
Hakimliğinden : 

939/11 
Çinenin Hamitabad mahalle· 

sinde mukim iken tegayyup e· 
den mustafa oğlu Mehmet ça· 
vuş oğlu Tevfik. 

Çinede Mustafa Sanlar tara
fından aleyhinizde açılan tak
sim davasının mahkemesine gel
mediğinizden gıyabınızda ma
bakeme icrasıoa ve tal,simin 
11/2/939 tarihinde yapılmasıoa 
ve muhakemenin 13/2/939 tari
hine talikine karar verilmiştir. 

Yevmi taksimde bulunmadı
ğınız takdirde gıyabınızda tak-
sim yapılacağı va mahkeme gü
nü dahi bizzat veya bilvekale 
bulunmadığınız takdirde bir da· 
ha mahkemeye kabul edilmiye
ceğiniz gıyab kararı tebliğ ye· 
rine kaim olmak üzere illnen 
teliğ olunur. 1109 

1 RADYO 1 
9/2/39 PERŞEMBE 

ANKARA R.ADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcı1. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği .. Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Uvertürler 

ve bir konser!o ) Pi. 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik ( Hafif tarkılar 

Pl.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği ( incesaz 

faslı takımı : Kürdilihicazkir 
faslı ) Safiye Tokayın iştirakile 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

2015 Türk müziği. Okuyan· 
iar : Necmi Rıza, Semahat Öz· 
denseı. Çalanlar : Vecihe, Fa• 
bire Ferıan, Refik Fersan, Cev· 
det Çağla. 1 - Osman bey .. 
Uıak peırevi. 2 - Ali efendi .. 
Şarkı : Daim seni ben ararım. 

3 - M. Celalettin Pş. - Şarkı: 
Narı firkat ıule paş. 4 - Şev
ki bey Unak - Şarkı : Tut.uld.u 
damı zülfiyare. 5 - Suphı Zı· 
ya - Unak şarkı : Gilcendi bi· 
raz sözlerime. 6 - Fahire Fer
ıan .. Kemençe taksimi. 7 -
Refik F ersan .. Hicaz ıarkı : 
G&kıümden kaçıp gittin. 8 -
Refik F ersan - Hicaz şarkı : 
Ey benim gonca gülüm. 9 -
Tllrkü : indim yarin bahçeıine. 
1 O - Saz semaisi. · 

21 00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - Nukut borsası (fiyat) 
21.30 Müzik ( Saksfon solo· 

lar1 • Şükrü Sarıpınar tarafın
dan ). 

21.40 Müzik ( Melodiler - Pi.) 
22 00 Müzik ( Küçük orkes-

tra - Şef : Necip' Atkın ) 1 -
Liooke - Eğlenceli marş. 2 -
Yvain - 11 Dudaklann!. ,, opere
tinden potpuri. 3 - Pachernegg 
Viyananın cazibe~i ( valı ) 4-
Leuschner - Mazurka - Fan tezi. 
5 - Rosıini - 11 H1r11z saksa
ğan ,, komik operasının uver-
türü. 6 - Lincke - Venüs·vals 

23.00 Mürik ( Dans müziği ) 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Açık eksiltmeye konulan 4165 
lira 64 kuruş keşif bedelli Ay-
dın· Çine yolunun 20 + 222.80 -
20+ 465 de imli ve şose inşası 
20 + 332 deki böcekderesi üze
rindeki 8.00 metrelik betonarma 
tahliyeli köprü illfaah açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2712/939 pazarteıi 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu iıe ait keşif, mdraj, şart
name ve resimler nafıa müdür· 
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 312 lira 
42 kuruştur. 

YÔZ ~ --
Aydın Vilayet daimi 
Encümeninden: 

pı:u 

1 - 30/11939 günü k'.apalt 
zarf usuliyle ihalesi yapılmak 
üıere yeniden ekıiltmeye çıka· 
rilan (27570) lira 31 liuruı ke· 
şif bedelli Ginede ilkokul inıa· 
atına taliı> çrkmadığından 30/1/ 
939 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla neticel~ndiril· 
mesine karar verilmiıtir. 

2 - Bu işe ait ıartname ve 
evrak 9unlardır. 

A - Kapalı zarf uıulile ek· 
siltme şartoamesi. 

B - Mukavele projeıi. 
C - Bayındırlık işleri genel 

ıartnamesi ve yapı itleri ıeraiti 
umumiyeıi. 

D - Fenni şartaame. 
E - Keıif, metraj cedvelleri 
F - Resimler. 
isteyenler bu evrakı Nafıa 

mndürlüğünde görebilirler. 
3 - P•zarJık 30/1/939 tar;

rihinden itibaren 2/3/939 tari· 
hine kadar encümen toplantı 
günleri olan pazartesi ve pu· 
ıenbe günleri saat 15 de vlll· 
yet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Pazarlığa ııirebilmek için 
isteklilerin (2068) liralık muvek
ka t teminat vermeıi ve ihale-
den en az 8 gün evvel rilAyetc 
müracaat ederek bu it için mll• 
teahhitlik vesikası alması ve rnü
teabhin yaptığı en bnyok itin 
bedeli (25000) liradan aşağı ol· 
ması müteahhidin bizzat diplo· 
malı mühendis veya mimar ol· 
ma.sı veya bunlard~n birisiyle 
müıtereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmeli 
lazımdır. 1105 

sı 

Aydın Vilayet Dal
mi Encümeninden : 

590 lira muhammen bedelli 
ikiyth teneke benzin alımı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bn işe ait şartname Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Eksiltme 2712/939 paıartesi 
günü rft~t 15 de Vilayet Daimi 
encümeni salonunda yapılaew 
tır. 

Muvakkat teminat mıktarı (44) ' 
lira 25 ~kuruıtur. 

isteklilerin muvakkat teminat
ları, • ticaret odası vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve eaatta 
Aydın Vilayet encümeninde ha-
zır bulunm 't ları ilin o!unur. 

9, 12, 15, 19 1104 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Beher adedi 60 lira muham
men bedelli nafıa nNidiirlüğüne 
ait 10 adet malit'uti amele , ... 
dır alımı açık eksilbneye ko· 
nulmuştur. 

Ekıiltme 2712/939 pazartesi 
günü saat 15 te •illiyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait resim. şartname 
ve nümune ıaafıa müdürlüğ-Uode 
gilrülebilir. 

Muvdkkat taminat 45 liradır.f 
isteklilerin muvakkat teminat· 

ları ve ticaret odası vesikala· 
rile yukarıda yazılı gün ve aaata 
vilayet daimi encümeninde ha· 
zır bulunmaları ilin oluDur. 

9 12 16 21 1107 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve
sikası için ihaleden 8 gün ev
vt: 1 vilayete müracaat etmiş 
olmaları ve muvakkat teminat· 
ları ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve 
saatta vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilin olunur. 

9 14 18 23 1106 

:-······ Abone '.~raiti ........ i 
~ Y ılhiı b~r yer için 6 lira. ! 
i Altı aylıtı 3 liradır. j 
: !dare yeri: Aydında C. H. l 
! p. Buımevi. i 
~ gazeteye ait yaular için i 
~ ya:ıı iııleri müdürlütüne, tliD- i 
i lar için idare müdürlOtüne j 
! 'llÜracaat edilmelidir. i ................................................... 



YÔZ: 4 . 
~tliıı ıiııl~ı~ıılmıııtııılıaJn!ıııı!lllııılJı!!llllıııfimıı ' ııQıınlıı~ııııtmır.ılıılıulııttlıılııımlııılı 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
_ Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 7 

__ Palas oteli altına nakledilmiştir. ~ 
İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua ~:' 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için- ._ 

~ de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ~ 
şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. p) 

1098 
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Doktor Şevket Kırbaş ? 
Memleket· hastanesi bakteriyoloğ 

entani hastalıklar mütehassısı 
ve • • [• 

•l 
· Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu •l 
Süleymanın hanesine naklettim. t 

hastalarını her güb saat yediden sekize kada~ ve ~~ 
c! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, ~] 
[• kan, balgam, maddei ga~ta ve her türlü tahlilatı icra +1 

eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ·~ 
orakıi ile hastaları tedavi eder. (971) dl 
~ .. ~~il'!'~ ~u~~~~'""liJl~!P!!.'11~~~ 
~~~ .. ~~~n~ıı:'.ıı~u.~~b~~ı~11ı~~1ıı~~~ • ~~ 

200Sayı ı 
Aydın Tarım Kredi Kooperatifi 

Başkanlığından : 
Kooperatimizin 1938 hesap senesine ait normal genel kurul 

toplantısı 25 şubat 1939 tarihine tesadüf eden Cumartesi ıünü 
ıaat 14 te Aydın Halkevi salonunda yapılacaktır. 

Aşağıdaki ruznamede yazılı maddelerin görüşülmesi ve karar 
verilmesi için bütün ortaklaran toplantıya gelmeleri rica ve ilao 
olunur. 

RUZNAME 
1 - Bilinco ve kar ve zarar hesaplariyle yönetim ve kontrol 

kurullaı raporlarının tetkiki, bilançonun tastiki ve yönetim ku
rulu üyelerinin ibrası. 

2 - Müddetini dolduran yönetim kurulu üyelerinin yerine 
yenilerinin Ye ayrıca iki de yedek üyenin seçilmesi. 

3 - Bir umumi heyet kontrolörü seçilmesi ve umumi heyet 
namına seçilmesi lizımgelen ikinci kontrolörün tayini hususunda 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına salahiyet verilmesi ve bu 
kontrolör için mezkur bankanın kooperatifimiz hissesine ayıracağı 
masraf miktarının ödenmesi hakkında karar verilmesi. 

4 - Ortaklar arasından üç kişilik hakem kurulu seçilmesi. 
5 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından istikraz da 

bulunması için yönetim kuruluna salahiyet verilmesi. 
6 - Kooperatif için bir yıllık masraf bütçesinin tanzim ve 

tastiki. 
7 - Ortaklardan çıkarılmalarına karar verilenler hakkındaki 

çıkarma kararlarının tetkik ve tastild. 
8 - Kooperatif işleri yönünden lüzumlu görülecek diğer mev-

zular hakkında karar vermek. 1108 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Her türlü satıcdarın yük
sek sesle bağırmaları, 

2 - Kahve garsonlarının ser· 
vis yaparken gerek kahve için
den ve gerekse kahve dışından 
yüksek sesle ocakçıya seslen
meleri Belediye daimi encümeni 
kararile yasak edilmiştir. 

3 - işbu ilan tarihinden 
ıonra yukardaki tenbih ve ya
saklara muhalif hareket eden
lerin umuru belediyeye müteal
lik ahkamı cezaiye kanununun 
birinci maddesi mucibince ceza
landırılacakları ilan olunur. 

1102 

ilin 
Aydın Belediye 

Reisliğinden : 
Bazı kahveciler tarafından ki

ralanan boş arsaların kahve 
olarak kullanılması belediyeden 
ruhsat almağa bağlı olduğundan 
bu gibilerin usulü dairesinde be
lediyeye müracaatla ruhsat al-
maları, aksi takdirde her ne 
suretle olursa olsun 2rsalara 
sandalye konulmasına mani olu
nacağı Belediye daimi encümeni 
kararile ilan olunur. 1103 

imtiyaz nhibi ve Uınumt Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendreıo 

Basıldığı yer 

C H P Basım•vi 

AYDIN SAYI ı 450 

·~--------------------------------------------------
MEHMET GÜRER 

TECİM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi X2 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve 'en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğn~leri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
. layıbalar) . enyaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19f19 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayı~ müşterilerinıize iftiharla bildiririm. 

• 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kr 
vrak kayt 

Evi nme 
Doğu in 

defter eri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 

• 


