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Milli Banka 
O. Becerik 

Gazetemiz Milli Aydın Ban
kasının son umumi heyet top
iantısında okunan idare mec
lisi ve murakıb raporile zabıt 

suretini neşretti. Rapor, bize 
Milli Banka hakkında hiç en
dişeye mahal olmadığını ra
kamlarla isbat ediyor. 

İdare meclisi raporunda 
zikrolunduğu gibi, sermayesi
nin yüzde doksan beşini hasıl 
olan itibar kooperatiflerinin 
tarım kredi kooperatiflerile bir
leşmesi, Bankanın geçen sene 
iş hacminin darla tılmasını ve 
faaliyet sahasının küçültülme
sini mucip olmasına rağmen 

yine 12 bin lira safi kar te
min edilmiştir. 

Bir yıl önceki kara nazaran 
geçen yıl karı 3000 lira nok
sandır ki, bu, Bankanın itibar 
kuvvet ve kudretini tamamen 
muhafaza ettiğinin en büyük 
delilidir. 

Milli Aydın Bankasının ta
rihçesini evvelce yazdığımdan 
yine tekrara lüzum görmiyo
rum, şu kadar söyliyeyim ki 
Milli Aydın Bankası kapitü
lasyonlann milli sermayeye göz 
açtırmadığı bir devirde 1911 
yılında Akşehir bankasından 

sonra Türk sermayesile ku
rulmuş ikinci milli Bankamız
dır. 

Bankayı kuranlar mütevazi 
sermayelerile meydana atıldık
ları zaman, karşılarında yıllar
dır türk incircisini emrine 

ram eden, tiirk müstahsilinin 
emeğini istediği gibi istismar 

eden, türk incirini iç ve dış 
pazarda inhisarında tutan 100 

( Devam1 3ncü sahifede ) 

Halker1i kôfHi: 

Bugün: 

1 - Saat 17 de ar şu
besi komitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 19 da sosyal 
yardım ~ubesi komitesi top
lanhsı vardır. 

3 - Saat 20 de zehirli 
gaz kursu sürecektir. 

4 - Saat 20 de İngiliı;ce 
yabanet dil dersi devam 
edecektir. 

5 - Saat 20 de HalkeYi 
binaaanda güre, dersleri Ye

rilecektir. 

Telgraf ve Radyo 
Büyük Millet Meclisinde -

Meclis divanı muhasel?at hesaplarını ve memu
rin kanununun bazı maddelerini değiştiren 

kanun layihasını kabul etti _, ______ _ 
Ankara 9 [Radyo] - Bü- edilmiştir. Müteakiben memu-

yük Millet Meclisinin bugünkü rin kanunuunun 84 ve 85 inci 
toplantısında divanı muhase- maddelerine yeni hükümler 

· batın 1937 birinci kanun ve konulmasına dair olan kanun 
1938 ikinci kanun hesapları layihasının ikinci müzakeresi 
hakkında tetkik encümeninin yapılmıştır. Meclis Cumartesi 
mazbatası okunmuş ve kabul günü toplanacaktır. 

-

Kıymetli bir tayyareci kaybettik 
------------------Musa Gürsel pervane çarpmasile öldü 

Ankara 9 [Radyo) - Türk ve tedavisi için kaldmlan 
kuşunun muktedir üyelerin- Cebeci hastahanesinde ölmüş-
den ve Turizm madalyasını tür. Musa Gürselin ölümü mu-

haiz Musa Gürsel Ahımesut hitte büyük bir teessür uyan-
tayyare meydanında bir per- dırmıştır. Cenazesi merasimle 
vane çarpmasile yaralanmış kaldırılacaktır. 

------==• =-
Mısırda 

Askeri cemiyetler 
ilga edildi 

Kahire 9 [A. A.] - Mısırda 
ki askeri mahiyetteki bütün 
cemiyetler ilüa edilmıştir. 

~ ...... 
Alman hariciye nazın 

Londraya gitti 
Londra 9 (A. A.) - Alman 

hariciye nazırı bugün Londra
ya muvasalet etmiştir. 

Londra 9 ( Radyo ) - Al
man hariciye nazırı cuma gü
nü öğle yemeğini Başvekil B. 
Çemberlayn ile yiyecektir. -···-Kont Ciyano 
B. Bek şerefine bir 
ziya/ et verdi 

Roma 9 [ Radyo J - Ha
riciye nazırı Kont Ciyano Po
lonya hariciye nazırı miralay 
Bek ve Bayan Bek şerefine 
büyük bir ziyafet vermiştir. 

J /ngiltere Avusturya 
Hadiselerine 
Karışmak istemiyor 

Londra 9 [ A. A.] - İngiliz 
hariciye nazırı Lord halifaks 
Lordlar kamarasında İngilte
renin bu günkü vaziyet ve 
şartlar içinde Avusturya ha
disleri hakkında Cenevrede 
her hangi bir teşebbüse ön 
ayak olmak niyetinde bulnma
dığım söylemiştir. 

Balo 
Haber alındığına göre önü

müzdeki cumartesi gecesi Halk 
evimiz salonunda şehrimiz spor 
kluhü ile Halkevi sosyal yar-
dım şubesinin elele vermesile 
bir balo tertip edilmiştir. Bu 
b:ılonun verilen diğer balolara 
nazaran daha cazip ve neşeli 
olmasına ehemmiyet verilmek
tedir. 

Hayattan ses~ 

H alkevinde : 
Doğu illerine mücadeleye 

tayin olunan sosyal yardım 
şubesi komitesi üyesinden Lut
fi Bilgenin yerine dünkü şube 
umumi toplantısında doktor 
Nuri Erkan seçilmiştir. Arka
daşımıza yeni ödevinde başa
rılar dileriz. 

-~ 

Enver Demirayın kon-
feransı ve müzik 

konseri 
Her çarşamba günleri Halk

evi salonunda verilmekte olan 

seri konferanslardan üçüncüsü 

nü dün akşam gençlerimizden 
Enver Demiray verdi. 

Salon ardına kadar güzide 

bir dinleyici kalabalığı ile dol

muştu. 

Enver Demiray, [Esas teş

kilat hukuku, demokrasi ve 

demokrasiye karşı direnen 

devlet sistemleri ) mevzuunu 

çok ihatalı ve derli toplu bir 
ifade ile çok güzel anlattı ve 

dinleyicilerin büyük takdirini 
kazandı. 

Konferanstan evvel ve son
ra Halkevi müzik kolunun sa-

lon orkesrtası garp musikisin
den güzel parçalar çaldı ve 
alkışlar topladı. --
Hallıevinde karagöz 

Halkevi yönetim kurulu cu
martesi günlerini, karagÖ% 

günü olarak kabul etmiştir. 

Her cumartesi Halkevi salo

nunda karagöz oynatılacakbr. 

Karagöze halk ve okul tale

beleri serbest gelebilecekler

dir. Salon boşalırsa ilk kara

göz oyunları cumartesi, aksi 

takdirde haftaya başhyacak

tır. 

Ziyafette Kont Ciyanu bir 
nutuk söylemiş ve Miralay 
Bek cevap vererek kadehini 
ltalya kıralı ve Hebeşistan 

Pis Terlıib 

imparatoru, İtalya ve Hebeşis
kıraliçesi şerefine kaldtrmış 
ve bütün Polonya milletinin 
hissiyatına tercüman oluyorum 
demiştir. 

Miralay Bek yarın Papanın 
hariciye nazırını ziyaret ede
cek ve ondan sonra Napoliye 
giderek tamamen hususi ma
hiyette olarak istirahat cdc
eektiv, 

D ünkü "Şekip Tanrıeri,, 
başlıklı yazımda, yine bir 
çok tertip ve tashih hata-

ları var .. Bunlara "olağan şey-
ler,, diyor ve geçiyoruz.. Fa
kat dünkü hatalar, o kadar 
barız ve okadar göze çarpan, 
mide bulandıran şekildedir 
ki, bunu, bugün için mevzu 
yapmıya mecbur oldum. 

Tertip Ye tashih hataları 

iki türlü olur.. Biri, keJime 
hiç mana çıkmıyacak bir va
ziyete girer, harflerin yeri de
ğişir ve busuretle de hata, 
muharrire aid olmaz, ona at
fedilemez., 

İkincisi kelime değişikliği
dir. Muharririn yazdığı kelime 
ya yanlış okunmuş veya yanht 
dizilmiştir. Musahhihin de sıi-

( Devamı 2inci •ahıfede 
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FıkTa 

Radyo 
~ 

Saatiniz 20,35 ise hiç dü
şünmeden Radyonuzun döğme

sini "Bari,, üzerine çevirebi

lirsiniz. Derhal hu İtalyan is
tasyonunda Türkçe haline gel

miş dalgaları kulağınız topla

mağa başlıyacaktır, 

Her akşam ya kendi rejim

lerini propağ~nda yapan bir 

konferans veya bizden ya bir 
(Uşaklı kız) dan tutunuz bir 

tangoya kadar fakat musiki

mizi olduğundan da karikatör 

bir halde gösteren ve nihayet 
dünya havadisleri ile nihayet

lenen bir neşriyatla karşıla

şacaksınız,. Yine burada di

limizle ve şübhesiz bir hitap 
ederek İta)yaya aid her dilden 

eserin ve İtalyanca öğreten 
kitapların istenildiği takdirde 

gönderileceği söylenir. Böyle 

bir prpağandaya kapılarak 
mevzuuhais eserleri isteyen 

bir arkadaşda gönderilenleri 

gördükten sonra kendimizi ta

nıtmak hususunda Radyodan 
en başta istifade edeceğimizi 

düşünmemek imkansızdır. 

Kalın hava tabakaları arasında 

fersahlar aşarak kulaklarımıza 

ulaşan ses iz'anımızın ve tah

silimizin bizi inandırmıyan to

katını yise bile az çok gö
zümüzü, göstermek istediği 

manzaranın parlaklığı ile üze
rine çekiyor .. 

Bizim gibi her alanda müs

bet ol'lrak tanınmış bir mem

leketten bütün cihana ynlla

yacağımız geniş dalga halka

ları ise genişlikleri nisbetinde 
bize takdirler toplayacaktır. 

Gazete sütunları hala bazı 

yabancıların Türkü kavuklu 

ve palalı tasavvur ettiklerini 

okumamak için yirminci asırda 

Radyo kuvvetinin ehemmiye

tini h~r kesten iyi takdir et

miş olan devletin bize ağus

tosta açılacağmığı müjdelediği 

Ankara Radyo istasyonunun 
küşadını beklemekte sabırsız
lanacağız. 

Ahmed Özdemir 

-···-B. Şuşing 
Reyiama müracaat 

edecek 
Viyana 9 [Radyo J - Bük

reşten bildirildiğine göro bu 
akşam verecegi nutukta Avus
turya Başvekili doktor Şuşing 
Avusturyada parti faaliyetini 
tahdid etmek üzere reyiama 
müracaat meselesini bahıs 

mevuzuu edecektir. 

Sovyel topraklarına 
meçhuvl bir 
tayyare indi 

Moskova 9 [Padyo] - 25 
Şubat tarihinde meçhul bir 
tayyare Sovyet topraklarına 

inmiştir. Bu tayyare bilahare 
anlaşıldığına göre Rigada Le
tonya tayyare karargahına 
aittir. Tayyareci hükumet 
memurlarına ve Sovyet gaze
tecilerine Letonyaya dönmek
ten imtina ettiğini bildirmiş

tir. ----
B. Çemberlayn 
Avam kamarasında 
silahlanmanın İngiltere 
için bir zaruret oldu-

gunu söylemiştir 
--·--

Londra 8 [ A. A. J - Dün 
avam kamarasında İngiliz si-

lahlanma proğramı hakkında 
müzakereler olmuş ve başvekil 
Çemberlayn bu münasebetle 
bir nutuk söyliyerek; mavkii 

iktidarda hangi hükumet bu

lunursa bulunsun İngiltere için 
silahlanma bir zarurettir. 

Memleketi müdafaa etmek, 
memleketin yiyecek ve ipti

dai madde ihtiyaçlarının te

mini için zaruri olan ticaret 
yollarının hürriyetini garanti 

etmek ve bir harp takdirinde 
müttefikimiz olan devletlerle 
bütün topraklarını müdafaada 
teşriki mesai için silahlanı
yoruz. Masraf olarak derpiş 
edilen bir milyar beşyüz mil-

yon İngiliz lirasının daha şim · 
diden kafi gelmiyeceği anla
şılmıştır. Demiştir. 

Avam kamarası. işçi parti
sinin silahlanma aleyhindeki 
takririni 134 reye karşı 354 
reyle reddetmiştir. 

Erbeyli 
Meyva istasyonu 

hazırlanıyor 

Erbeyli (Hususi) - Ziraat 
dairesinin istimlal ettiği dev
let demiryollarınm 114 ve 115 
kilometreleri arasındaki nümu-

ne bahçesinin eski ağaçları 
temizlenerek toprak düzen iş

leri devam etmektedir. Arazi 
kısmen açılmış eski ağaçların 
odunlarını bir köşeye topla
mak bahcenin hududunu teş
kil eden kenarlar ile su yol
ları açılmaktadır. İstim
lak muamelesi ikmal edilmek 
üzere bulunan diğer bir kısım 
erazide bu bahçeye ilhak 
edilence Eebeyli istasyonun-

r dan başlayarak devam edecek 
l olan "Erbeyli nümune bahçesi,. 

1 

çok güzel bir manzara arze
decektir. 

1 

Demiryolu Fırab ikinci 
defa geçiyor 

Fevzi paşa-Diyarıbakır hat

tı şarka doğru uzanırken 

Malatyadan biraz ileride Frata 

rastladığından buraya nafia

mızın en büyük köprüsünü 

teşkil eyliyen milyonluk mu

azzam bir beton köprü yapıl

mış ve yeni demiryollarımız 

ilk defa 932 de Fratı aşmıştı. 

Şimdj Sivastan Erzurmna 

doğru ilerliyen ikinci şark 

Kafkas hattı, Divrikiden iler-i . 
de ve Sivastan itibaren 208 
kilpmetrede Fratla çatışdığın
dan bu büyük suyu ikinci de· 

fa geçmek üzere bulunuyoruz. 

Burada yapılacak köprünüu 

kagir inşaatı tamamlanmıştır. 
Demir kabriyenin montaj is
kelesi bitmek üzeredir. Demir 

köprünün diğer hazırlıkları da 
tamamlandığından köprü mon-

tajı, ilkbahar sellerinden ev

vel bıtirilip yol buradan ge
çirilecektir. Birinci .köprünün 

uzunluğu 350 metre idi. 

Bu ikinci köprü, Fıratm 

kaynağına yakın olduğundan 

birincisi kadar uzun olmıya

caktır. Bu ikinci karşılaşma
dan sonra, Fırat, Erzurum 
vadis;ni bir daha bırakmadı

ğından. yol Erzuruma varınca

ya kadar Fıratı bir çok defa

lar daha aşmak lazım gele-
cektir. 

Şa11g- Şuda 

Kolera çıktı 
--·-

Ulustan 

Hankov 9 (Radyo) - Şang 
Şuda kolera salğmı çıkmıştır. 

Şanghaydan giden beynelmilel 
heyet halka kolera aşısı yap
maktadır. 

Muhacirlerin çokluğundan 
salğmın ilerlemesinden kor
kulmaktadır. 

.................... ~ ................... .. • • • • ! Pek yakında I 
• • ! dün u Baht işi ,, tefri- ! • • 
: kamız bitti .. Gazetemiz, ı 1 : ı 
ı okuyucularına yeni, cazip ve ı 

i kısa tefrikalar bulmayı dü- J 
! şünmüş ve bunun için te- ! 
o • 
ı şcbbüslere kirmişti ı 

f Şek ip T anrıeri. gazetemiz J ı : ı 
: için, her biri üçer dörder ı 
o • 

i nüshada bitecek hikayeler i 
: ı : hazırlamışhr. ı 

i İlk hikayenin adı: ! • • 
: ( ) : : Günahsızım her dir : 
i kuvvetli kalemi ve real i 
j tahlillerile, okuyucular da bü- J 1 

! yük alaka uyandıracak olan J 
J bu hikayelerin neşrine pek i 
: yakında başlıyoruz.. : j 
! ....................................... .! 

1 

Küçük iç haberleri: 
- Trakya umum müfettişi 

General Kazım Dirik ikiz do
ğan iki göçmen çocuğunnu ba
basına 50 tane meyva fidanı 
hediye etmiş ve bu fidanları 
çocuklar namına diktirmiştir. 

- Edirne - İstanbul asfalt 
yolu üzerinde küçük bir kaza 
markezı olan Silivride 300 
metre uzunluğunda güzel bir 
rıhtım yaptırılmıştır. 

- Diyaribakır Halkevi bi
nasının kalörifer ve sinema 
tesisatı ikmal edilmiştir. Sine
ma bu hafta içinde halka 
açılacaktır . 

- Trakyamn her tarafın

da ağaç dikme ve fidan ye
tiştirme işlerine büyük bir 
hızla devam edilmektedir. Ça
nakkale ve Kırklareli vilayet
lerinde bir milyon kavakçeli
ği hazırlanmıştır. Edirne ve 
Tekirdağında da vaziyet böy
ledir. 

- Adana belediyesi hazır
ladığı imar proğrammın en 
canlı noktalarım tatbik etmek 
üzeredir. Halka sıhhi mesken
ler· yaptırılmak üzere 83000 
metre murabbalık sahanın is
timlakine başlamıştı. Belediye 
ile Hususi muhasebe iş birliği 
yaparak ça~ışacaklardır. 

- İzmir Vilayeti dahilinde 
vaktile kurulmuş oian tavuk
çuluk koopratifinin son kanfıKI 
üzerine " tavukçuluk ve yu

murta satış koopratifi ,. is
mini alması muvafık görül
müştür. 

Pis teı-kib 
(Baştarafı lnci sahifede) 

zünden kaçmıştır .. İşte böylesi 
muharrire atfadilebilir ve o 
zaman muharrir, hiç te günahı 
olmadığı halde, bu hatayı 

yüklenir, yahut ona yükletilir. 
Dün benim ,, Mukabil ,, keli
mesinin "Müttasıl,, olması gibi .. 
" Muttasıl,. , " Mukabil,, in ye
rini tutamaz ve cümlenin ma
nası alt üst olur .. 

Fakat asıl feci hata, "Ruhu 
tahassüs,. diye bir terkip uy
durulması olmuştur .. "Edebiyatı 

cedide., devrine has, bu ağdalı 
ve ağır farsi te:kibini bu gün 
hangi muharrir kullanır ve 
kullansa bile hoş görülür .. Be&ı 
kendi payıma, her hangi bir 
yazıda böyle bir terkip gör
sem yüzümü buruşturur ve o 
yazıyı derhal elimden atarım .. 
0 O bir nevi ruh tahassüsü 0 

olan yazım, böyle feci ve pis 
şekle girmiş .. 

Yazının daha aşağısında da 
bir çok hatalar, meful hata
ları var .. Fakat biricik tesel
lim, öteden beri yazımı oku· 
yanların, böyle bayide terkip
leri yazmıyaceğımı ve meful 
hataları yapmıyacağımı bildik
leri kanaatı ve ümididir. 

GÜNCÜ 
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Milli Banka 
- Baş~arah 1 hıd Sayfada

bin İngiliz lira sermayeli bir 
ecnebi müessesesile rekabeti 
göze almış bulunuyorlardı. 

Sermaye az, bilgi noksan
dı. Fakat müteşebbislerin mil
li iman ve enerjileri bu müş
külü yenmeğe kafi geldi .. Ser
mayeye teşkilatla karşı koy
dular. İlk türk koopratifini 
meydana getirerek türk incir
ciliğini kurtarma yoluna gir
diler. 

İtiraf etmek lazımdırki, 
Umumi harp ve ondan evvel
ki devir her iki müessesenin 
inkişaf ve ilerlemesine mani 
olan sebeplerin hepsini ca
midi.. Bilhassa Umumiharptan 
sonra cüz'i altın sermayenin 
kağıda kalbolması bankanın 
mevcudiyetini hiçe indirdi. 

Cumhuriyet devri, cumhUc 
riyetin iktisat siyaseti Milli 
Aydın Bankasınmda elinden 
tuttu, bugün bedeli tamamen 
ödon.miş 100 bin liralık ser
maye 50 bin liralık nizami 
ihtiyatile hisse senetleri % 50 
fazla kıymetlenmiş bir duru
ni'a girdi. Gelecek seneye ak
tarılan kar fazlasıda dikkata 
alınırsa bugün banka hisse

lerinin kıymeti yüzde elliden 
fazla yükselmiş sayılmak la
.zımdır. 

Yukarda kaydettiğimiz se
beplerden banka yakında yeni 
bir şekil almak mevki ve 
nıecburiyetinde bulunuyor. 

Banka, ya % 95 hisse senet
lerine sahip bulunan koopera
tiflerin bağlı bulunduğu üzüm 

\re incir birliğine geçecek ve

Ya tasfiye olunacaktır. 

Milli bankanın Aydın ikti

sadiyatında yaptığı büyük 

hizmet ve yararlığı bilmiye

ninıiz yoktur, bir çok mües

seseler yükseltilmiş, bir çok 

müesseselerin felaketini önle

miş olan Milli Aydın banka

sını adile ve olduğu gibi ya

Şatınak yollarım aramak ve 

lndmak yolunda girişilecek 
teşebbüsleri arkalamak hepi

mi.zin vazife ve borcumuzdur. 
Sitnırım. 

O . Becerik 

:·•...... Abone şeraiti ········ı 

E Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
! ~ltı aylığı 3 liradır. ~ 
: idare yeri: Aydında C. H. : • p • 
i · Basımevi. : 
~ gazeteye ait yazılar için ~ 
i Yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i . ı . . 
i ar ıçin idare müdürlüğüne : 
L.tn.üracaat edilmelidir. i ................................................ : 

1
tntiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Eten1 Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. BaınmeYi 

AYDIN YÜZ 3 

Erbeylide dihiş ve 
nakış kursları 

( Erbeyli Hususi ) - Bu -
rada 15 güne yakın bir za
mandanbeti Singer kumpan
yasının bedava diğiş ve nakış 
öğretme salonu açılmıştır. 

/ngiliz .. ltalyan 
görüşmeleri 

başladı 

Balearın zayiatı 

altı yüz kişidir 
Cebelüttarık 8 l A. A. J 

İspanyanın iki taraf deniz kuv

vetleri arasında vukubu1an 

muharebe hükumet donanma

sının batırdığı franksit Balear 

krovazörünün batması netice

sinde zayiat plançosu amiral 

süvari va zabitlerde dahil ol

mak üzere altı yüz kişi kay

dedilmektedir. 

Londra 9 [ A. A. ] - İn
giliz - İtalyan görüşmeleri dün 

Singer dikiş makineleri kum
panyası her nekadar satışının 

ve makinelerinin reklamını 
temin etmek için bu işi yap
mışsada yurdun her köşesin-

Romada başlamış ve bütün 
meseleler hakkında ihzar o

lunan tetkikar tamamlanmış
tır. 

de zaman zaman açtığı salon
larla hevesli genç kı.zları
mızı etrafına toplayarak onla
ra evlerinde lazım olacak her 

türlü dikiş ve buna benzer iş
leri öğretmekle bizleri fayda
iandırmaktadır. Köyde birkaç 
makine satmakla bu fedakar
lığına devam ederek salon 
hala faaliyettedir. 

İnigiliz torpitoları iki yüz 

kişi kurtarmışlardır. 

Nazilli sulama kooperatifi esas mukavelenamesi 
(Dünkü sayıdan devam ) 

AL TiNCi FASIL 
Ortaklığın f esh ve muamelenin tas/ iysi 

f esh ve tasfiye 
Madde 71 - Ortaklığın müddeti bittiği 

ve yahut hitamı müddetten evvel ortaklık 

56 ıncı madde mucibince feshedileceği tak
dirde içtima eden heyeti umumiye ortaklı
ğın tasfiyei muamelat ve hesabatına karar 
verecek ve tasfiye işleri kendi azası ara
sından ve akalli üç azadan mürekkep bir 
heyete tevdi edecektir. Heheyeti umumiye 
ortaklığın mevcut bulunduğu zamanda ol
duğu gibi tasfiye esnasında. dahi iktidar 
ve salahiyetine devam eder. Iksisat vekale
ti tasfiye muamelatının devamı müddetince 
teftiş ve murakabe hakkını haizdir. Tasfi
yeye memur olanlar ortaklığın hukuk ve 
senedat taahhüclatım heyeti umumiyenin 
karc:ri!e diğer bir ortaklığa veya bir ban
kaya veyahut şahsı ahara devr ve ferağ 
edilecektir. 

Tasfiye heyetinin vazifesi 
Madde 72 - Hali tasfiyede bulunan 

ortaldıgın tasfiyesine memur olan heyeti 
ida;:e meclisi makamına kaimdir. Yeni va
zife ve salahiyet hususunda meclisi idare 
azasının tabi olduğu ahkama ve murakabe 
deyetinin murakabesine tabidir. Devair ve 
mabakim ve eşhası salise nezdinde ortak
lığı bunlar temsil ederler. Ancak ortaklık 
namına vazı imza edecekleri zaman ortak
lığın namını zikretmekle beraber tasfiye 
halinde bulunduğunu da ilave ederler. 

Madde 73 - Tasfiye heyeti mefsuh or
taklığın muamelatı cariyesfoi ikmal ve 
ve taahhütlerini ifa emval ve eşyasını nak
de tahvil ederler ve tasfiye için lüzumu 
hasıl olduğu takdirde yeniden bazı muame
lata dahi girişebilirler. Tasfiye heyeti fesh 
kararının ita olunduğu tarihe ait plançodan 
başka tasfiye muamelesinin hitamına kadar 
her sene planço tanzim ve heyeti umumı
yeyi içtimaa davet eder. 

Tasfiyenin hitamı 
Madde 74 - Tasfiye muamelesinin hi-

. tammda tasfiye heyeti kati plançoyu tan
zim ve ortaklığın nukudundan her ortağa isa 
bet eden miktarı buradan irae ve tayin bir 
suretle tanzim olunan planço murakabe he
yeti tarafından tasdik olunarak heyeti umu-

miyeye tevdi olunur ve heyeti umumiyece dahi 
tetkik ve tasdik olunduktan sor.ra iktisat 
vekaletine ita ve ilan olunur. Feshedilen 
şirketin düyunu tasviye edildikten ve infi
sahıoın üçüncü ilanından bir sene geçtikten 
onra kalacak mevcut hissedarlar arasmdan 

" 

hisselerine göre taksim olunur. 
Tasfiye heyetine verilecek ücret miktarı 

heyeti umumiyece tayin kılınır. 
Tasfiye muamelesinin icra ve ikmalin

den itibaren ortaklık tamamen münfesih 
addolunup ortaklığın defterleri notere tevdi 
ve orada onbeş sene hıfzolunur. Alakadar 
olanların bu müddet zarfında mezkur def
terleri muayene hakları vardır: 

Mevaddi müteferrika işe başlamak 
ve ilan 

Madde 75 - İşbu esas mukavelename 
şirketin teşekküfünü müteakip ticaret ka
nununun 33 üncü maddesine tevfikan sicilli 
ticarete tescil olunduktan sonra neşir ve 
olunacağı gibi mukavelede hükumetin mü
sadesile vukubulacak her güna tadilat ve 
her senenin heyeti umumiye mukarreratı 
vesenelik planço suretleri dahi hülasaten ilan 
olunacakbr. 

Esas mukavelenamenin tabı 
Madde 76 - Ortaklık işbu esas muka

velenameyi tabettirerek talip olanlara.i ita 
eyliyeceği gibi on nüshasını da bir defaya 
mahsus olmak üzere iktisat vekaletine 
gönderecektir. 

istatistik 
Madde 77 - İstatistik idaresince ita 

olunak nümuneye tevfikan şirket her sene 
muamelatına dair istatik.tik cetveli tanzim 
edilip iktisat vekaletine gönderecektir. 

Memur ve müstahdemler 
Madde 78 - Ortaklığın bilumum me

murin ve müstahdemini türklerden olacak
tır. Ortaklığın iştigal eylediği madde hak
kında idare meclisi karilete lüzum görülür
se bir ecnebi mütehassısı celbolunabilir. 

Kanun ve nizamlara riayet 
Madde 79 - Ortakhk gerek muamelat 

ve gerek faaliyeti nmumiyesi ve gerek me
murin ve müstahdemini hakkında kavanin 
ve nizamat dahilindeki hükfunetin tebliğa
tına riayet edecektir. 

Tadil günleri 
Madde 80 - Ortaklık pazar günleri ile 

resmi tadil günlerinde icrayı muamele ve 
faaliyet etmez . 

Madne 81 - Ortaklığın bilumum mua
melat ve hesabatı türkçe olacaktır. 

Madde 82 - Ortaklık ayni maksatla 
teşekkül etmiş olan diğer ortaklıklar koo
peratif şirketleri ile dir ittihat heyeti teş· 
ki edebileceği gidi türkiyedeki bilumum 
kooperatiflerden müteşekkil olarak tesis 
olunacak umum türkjye kooperatifleri he
yeti müçtemiasına dahil olabilecektir. 

Son 
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Nez illi /er ti 
Memurluğundan 

35129 
Gayri menkullerin açık ar

tırma ilanları 
Alacakb : Karacasu inhisar

lar dairesi. ~ 
Borçlu : Eski Karacasu in

hisarlar memuru Kuyucakta 
Kasım. 

satılan gayri menkuller: Tar
la, tarla ve zeytinlik hisseleri. 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkullerin 
T. K. No: larile me-: Tapunun 
haziran 1929 tarih ve hudut
ları ve mikdarları. 

Ve 40 No sunda kayıtlı: 
Kuyucak yeni köprü saz ko
rular mevkiinde şarkan yol, 
mendres, garben mendres ve 
hafız oğlu Hüseyin, cenuben 
yol ile sınırh 9 dönüm 6 his
sede bir hissesi borçluya aid 

olup esnayi teshitte bu tar
lanın kısmen Mendres girmiş 
olması basebile Dört dönümü 
mendres içinde kalarak halen 
beş bin M2 tarlanın tamamı 

200 lira k. 

Tapunun haziran 929 tarih 
ve 41 No. sunda kayıtlı saz 
korular mevkiinde namı diğeri 
yaldızcı mevkünde şarkan ha
cı Ömer oğlu Mehmed, şima
len alafcı oğlu Mehmed ve 

Ali ef gartim,garhen ateş hoca 
veresesi, cenuben Hüseyin baş 
oğlu Mebmed, Süleyman oğlu 

Müstafa vereselerile sınırlı 19 
dönüm tarlanın 6 hissede bir 
hissesi (tamamı 600 lira kıy
meti mubammeneli) 

Tapunun haziran 929 tarih 
ve 42 No. sunda kayıtla Ku
yucak istasyon civarı mevki
inde şarkan ve garben yol, 
şimalen arazii haliye, cenuben 
sahibi senet ile mahdut 21ağaç 
zeytinliğin 6 hissede bir his
sesi [tamamı 150 lira kıymeti 
muhammineli J 

Satışın nevi : 2280 No. lu 
kanunu hükiimlerine göre ya
pılacakbr. 

Satışın yapılacağı yer gün 
ve saat : Nazilli İcra daire
~inde 

Birinci 18141938 pazartesi 
günü saat 10 dan 12 ye kadar 

İkinci artırma 215;938 pa
zartesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar. 

1 - ltbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 8/4/938 tarihinden 
itibaren 35/29 taşra numara ile 
Nazilli icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

şartnameye ve 35129T. dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğ'er alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş malumatı almış ve 

bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık-

tan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mu
hamme• kıymetin % 75 şini bul
maz veya sabş isteyenin alacağı-

na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala-
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuuodan 
fazlaya çıkmak şartiyJe en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya

pılmaz ve sabş talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Gayrı menkuller Yukarda gös
terilen 18/4/938- 2/5/938 tarihinde 
Nazilli icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilin olunur. (374) 

10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MllZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 
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~ DOKTOR 1 
i Fuat Bayrakdar <! l Bel 11ofuklufu, Firengi ve Cilt hastalıkları müteha11srsı i 
~ Muayenehanesi: 4 ~ Çocuk parkı karşısında köşe başında 41 
~ Muayene saatleri: ı 
& Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar ~ 
İlbtıtııttllhıı"'ıılmııııiıılıılıı~ılııluııD!ıı111Wııı~ı:lıılııımlııııiıılıılbılıılıılıılllllrıılıadfi 

P''ıı'u'ııı11ıı•1'1''ıı'ıı'ıı'ıı''ııt'ııııııııııııııııııııı'r~nııııııı,11ııııımıı~ 
~ DOKTOR - OPERATÖR ~ 
~ = S Medeni Boyer ! 

Memleket Hastanesinin yeni Operatörü -1 Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında J 
~ kabul eder. =-- ~ 
~ Muayene saatları: çj 
~ = 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 368 : 
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~+1 OPERATÖR r+ 
ffi ~ 
C•l Dr. Nuri Erkan ,. 
ro ~ [+] Birinci sınıf mütehassıs ,. 

(!i Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun ~ 
[tj Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde f+ 
[+] he• gün bastalmm oababtan akşama kada• kabul ede.. ..'·ı 
[•J 130 f'.i 
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[+1 BAKTERIYOLOu f+~ tl Doktor Şevket Kırbaş fŞ 
r+] Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı [!j 
[+J Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [+! ,.l muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~+j 
§:t~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi [~ (:1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t3 
[+J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [tJ 
[+l Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [+] 
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:········· ............................................ : 
: DOKTOR : • • 
i FAHREDDİN SÜGÜ.R i 
• • • • • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı • • ı 
ı Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtiaaalı : 

i Muayenehane: >.ydın.Ja Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkinıaıD i i üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. i 
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