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Balkan konseyi 
Dört müttefik devletin a~a siyaseti 

· tebarüz ettirildi 
Ankara 28 (A. A.] -- Bal

kan antantı konseyi dün me
saisini bitirmiştir. 

Resmi tebliğde (umumi po
litikada müşterek menfaat ve 
karşılıklı münasebetlerde tam 
bir görüş birliğinin mevcut 
olduğu, Cenevre müessesesine 
sadık kalınması azmedildiği ve 
Cenevre eserinin kendi poli
tika istiklallerine ve samimi
yetin diğer bütün azası mu
,-acehesinde tam müsavilikle
rine riayet prensiplerine uy
gun bulunmasının lazım gel
diği, Akdeniz sahildar devlet
lerden her birile iyi münase-

. 
'!,alkevi lcöı••i: 

Bugün ; 113i935 Salı 

bet ve iş birliği politikasına 
devam edileceği, Habeşistan 
meselesinin malôm safhaları 
geçirdikten sonra antant için 
gayri mevcut hale geldiği, 
Yuğuslavya ve Ronıanyanın 
İtalya Kralı ve Habeşistan 
imparatoru nezdine yeni elçi 
tayin ettiklerinden Türkiye ve 
Yunanistanın da icabım yap
maları lazım · geldiği kanaa
tine varıldığı, İspanya işlerin
de ademi müdahale politika
sına devam edileceği ve Ge
neral F eranko bükiimetile te
mas tesisi ve bu suretle eko
nomik menfaatlerinin muha
fazasını temin maksadile ajan
lar yollıyabileceği ve kabul 
edebilecekleri ) kaydedilmek
tedir. 

Saylav/arımız 
Aydında 

Saylavlarımız Doktor Maz
har Germen ve Nazmi Top
çoğlu Milli banka umumi he
yet içtimaında bulunmak üze
re şehrimize gelmişlerdir. 

Halkevinde: 

Yönetim kurulu 
dün toplandı 

Halkevi yönetim kurulu dün 
başkan Neşet Akkorun baı
kanlığında haftalık toplantısı- · 
nı yapmıştır. 

Umumi meclisimiz toplandı -Vilayet umumi meclisi dün siline karar vermiştir. 
İlbayımızın başkanlığında top- 937 Hususi muhasebe büt-
lanmıştır. çesine yapılması teklif olunan 

Meclis 936 Vilayet hesabı münakale ve ekler ve 938 se-
katisini aynen tasdik ederek nesi yol, arazi ve emlak ver--
Sultanhisar portakal ağaçla- gileri taksitleri encümenin 
nna snrfolunan ilaç paraları- teklifi veçhile ıu suretle ka-
mn bahçe sahiplerinden tah· bul olunmuştur. 

Yol vergisi 1 Temmuz 938 [ ilk kint'ın 938 
Arazi vergisi 1 Tem muz 938 1 ilk kanun 938 
Emlak vergisi · 1 Temmuz 938 1 EylUI 938 

1 Son teşrin938 1 Şubat 939 
Umumi · meclia 25 Şubat vasıtalarından aylik aşağıdaki 

938 günlü toplantısında her riisumun tahsilini kabul etıiiif-
salı günü Bozdoğanda bir tir. 
hayvan pazarı kurulmasım ve 

ticaret maksadile işletilen nakil 

Qra. 

Tenezzüh otomobillerinden 120 
1 - Saat 15 te .zeytin· 

cilik kursu belge dağıtma 
töreni yapılacaktır. ( 

2 - Saat 17 de dil, ta
rih ve edebiyat komitesi 

Yugoslav Başvekili İstanbulda 
Kamyonetlerden 150 
Kamyonlardan 180 
Sepetli motosikletlerden SO · 

· t~planacaktır. 
3 - Saat 17 de San'at 

okulu sergisi açılacaktır. 
4 - Saat 20de Fransız

ca dil dersleri vardır. 
Yarın : 2131938 Çarşanba 
S - Saat 14 de halkevi 

1 

salonunda Etem Mendres 
tarafından orta okul tale· 
belerine parti prensipleri ' 
hakkında konfr~ns verile- : 
cektir. 

6 - Saat 19,30 da gös
teril kolu umumi heyeti 
•por bölgesi salonunda top
lanacakbr. 

7 - Saat 20 de salonu
muzda doktor Şevket Kır
ba, tarafın<lan konferans, 
aynca konser verilecektir. 

3121938 Perşenbe 
8 - Saat 20 de spor 

şubesi umumi heyeti toplan
bsı vardır. 

41319,38 Cuma 
9 - Saat 20 de kurslar 

şubesi umumi heyeti topla
nacaktır. 

5131938 Cumartesi 
10 - Saat 15 te dil, tarih 

ve edebiyat şubesi umumi 
hey~ti toplanacaktır. 
-~ 1 - Saat 16 da köycü

luk . şubesi umumi heyeti 

lstanbul 28 [ Radyo ] -
Yugoslavya başvekili Doktor 
Milan Stoyadinoviç, bugün 
saat 9,30 ta beraberlerinde 
Yugoslavyanın Ankara elçisi 
ile Türkiyenin Belgrad elçisi 
ve .maiyeti erkanı olduğu hal· 
de Haydarpaşaya gelmişler
dir. Haydarpaşa garı, Yugos
Jay ve Türki bayraklarile 
donatılmıştı. Mi.ittefik devletin 
başvekili istasyonda İstanbul 
valisi, lstanbul kumandam, 
Emniyet dirktörü, Yugoslaya 
ve Yunan konsolosları ve 
matbuat erkanı tarafından 

= 
Cuma ocağında 
toplantı ve Çay 

Partimiz Cuma ocağı Yön
kurulu tarafından evvelki ak
şam Ocak binasında umumi 
bir toplantı tertip edilmiştir. 

İlyön kurulu üyelerinden B. 
Etem Mendres, B. Raif Aydoğ
du ve Helkevi Başkam Bay 
Neşet Akkorun da bulunduk
ları bu toplantıda Raif Aydoğ
du tarafmd.an fırka ve fırka
cılık mevzuu üzerinde bir ko
nuşma yapılmıştır. 

Konuşmadan sonra misafir
lere ve ocak üyelerine çay 
verilmiştir .. 

Toplantı çok samimi olmuş 
ve sık sık tekrarlanması k'a-· ~ toplanacaktır. · 

• rarlaştmlmıştır. 

karşılanmışlardır. 
Muzika Yugoslav ve Türk 

marşlarını çalmış ve as
keri kıt'a selam resmini ifa 
etmiştir. 

Doktor Stoyadinoviç, Akay 
idaresinin Kadıköy vapuruna 
binerek T opane rıhtımına çık· 
mışlardır. Kadıköy vapuru li· 
mana girerken limanda bulu
nan vcıpurlar mütemadi düdük 
çalarak muhterem misafiri 
selimlamışlardır. 

Doktor Stoyadinoviç refa· 
katındaki .zevatla doğruca 
Yugoslavya konsoloshanesine 
gitmiştir. İstasyonda, rıhbmda 
ve yollarda toplanan binlerce 
halk Doktor Stoyadinoviçi 
alkışlamışlardır. Müttefik dost 
başvekil, Kadıköy vapurunda 

( Devamı 3ncü sahıfede 

Hayattan sesler: 
~ . 

Sepetsiz 2S 
•il)~(.....,_ 

Yeni defterdarımız 
geldi 

ilimiz defterdarlığına ta~ 
olunan Naci Sıral şehrimize 
ğelmiş ve dün vazifesine b~
lamışbr. Hoş geldin der. Ve
rimli başardannı dileriz. 

~~ 

Süvegş kanalında 
ltalganıngözü Yok 

.Londra, 2.8 .(Radyo) - Ta1 .. 
mıs gazetesının Kahire mulia. 
biri bildiriyor : 

İtalya elçisi dün Mısır l:>q,. 
vekilini ziyaretle Süveyş lia· 
nalı işlerinde İtalyanın bazı 
fikirleri olduğu hakkındaki 
gazeteler neşriyatının asıl ve 
esası olmadığım resmen bil,;. 
dirmiştir. 

Küçük şeyler ,. 

B üyük kübik binalar ve 
yüksek fikir neşriyatı, mo
dern Türkiye hayatı ya-

nında, şehirlerin bir çok evle-
rinde, hala kasnak üzerindeki 
büyük, batta) bakır sini etra
fında, tahta kaşıklarla ve dört 
parmakla yemek yendigi ve 
köylünün, k~rısının eski hırka 
artıklarından yaptığı kasket 
müsveddesini başına geçirdiği 

de vardır. 
Şehir içinde, bazı evlerde 

demir ve bazı , evlerde saç so-. 
balar yanarken ve bunlar, a-· 
yaklı ve muntazam bir halde , 
iken, bir çoklarında yine saç 
soba yanar, fakat ayaklan 
yoktur bu sobalann.. Üçer 
beşer tuğla parçasile tutturul .. 
muştur ve tütmesin diye. soba 

• DeTamı Sıı.cii sayfada, 
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'Milli Aydın Bankası 
Umumi heyeti toplandı 

------------~---------Hissedarlara % 5 faiz % 2,5 kar dağıhyor 
10468 lira lıar bahigesi gelecek 

seneye devrolundu ---------Millt Aydın bankası umumi tekrar ve Cemal Pınann 
heyeti 26121938 Cumartesi gü- yerine Hüseyin Kocabıyık ye-
nü idare Meclisi baıkanı say- niden ihdas olunan iki azalığa 
lavımız Nazmi Topçoğlunun da Raif Aydoğdu ve Fuad 
başkanlığında ve hükumet ko- Çimen seçilmişlerdir. 
miseri mektupçu vekili Tevfik Murakıplığe de İzmir esnaf 
Karademirin buzurile toplan- ve ahali Bankası müdürü Abf 
mışbr. İnan tekrar seçilmiştir. 

Rey toplamak üzere Hasan Yeni idare meclisi : 
korkmaz ve cemal Pınar sek- Başkan Saylav N. Topçuoğlu, 
reterliğede Mustafa Yargan Asbaşkan Halim Aysın, iiye-
.eçilcrek idare meclisi ve mu- ler lbrahim Çörüş, Saylav Maz-
rakip raporlan okunmuş, ida- har Germen, Hüseyin Koca 
re meclisi raporunda zikrolu- bıyık, Mahmud Kertmen, Hak-
nan hususat hakkında başka- kı Tellioğlu Doktor Sabri Akın 
nın müsbet ve mukni izahab Raif Aydeğdu, ve Fuad Çi-
einlenerek ittifakla kabul o- menden mürekkeptır. 

idare komitesine: Halim Ay-
lunmuştur. 

Blinço ve kir zarar hesap
landa ittifakla kabul olunduk· 
tansonra hissedarlara %5 faiz 
% 2,5 kar dağıdılması ve 937 
yılı bakiye karı olan 10,468 
liranın 938 senesine nakli ve 

sın, Raif Aydoğdu ve direk· 
tör Akıl ayrılmışlardır. 

Milli bankanın memleket 
ikbsadıyatında ötedenberi oy· 
nadığı hayırkar rol hepimizin 
ve h<:r kesin malumudur. Ban
kamızın 100 bin lira s~rmaye 

müessislere murakıp ve me- ve 50 bin liralık ihtiyat akçe-
murlara 2560 liranın dağı.dıl- sile dünden daha kuvvetli ve 
ması tasvip olunmuştur. daha emin bir surette me-vki-

Bankanın yeni yıl bütçeside ini muhafaza etmektedir. 
10 bin lira olarak tastik edil- Buou tebarüz ettiren blan-
ıııiştir. çosunu diğer sütunumuzda bil-

Müddeti biten idare meclisi dirirken idare meclisi ve mu-
izalanndan Saylav Nazmi rakip raporların da aynen arz 
Topçoğlu Mahmud Kertmen ediyoruz . 

ııa:ıııı Aydın Bankası Umumi heyetine idare meclisi 
tarafından 1937 senesi muamelA.tına ait takdim 

Kılınan rapordur 

Muhterem arkadaşlar, 

Bankanın 1937 senesi muamelatını tetkik etmek için top
lanan umumi heyetinizi hürmetle selamlarız. 

Geçen seneki raporumuzda arzettiğimiz üzere hisse senet
lerimizin % 95 ne sahip bulunan incir satış kooperatiflerinin 
2834 numaralı kanun mucibince Tarım satış Kooperatiflerine 
istihalesi ve Bankamızın en büyük plasman sahası olan itibar 
Kooperatiflerinin 2836 numaralı kanuna uyrak Tarım Kredi 
Kooperatiflerile birleşmesi aleyhimize olarak iş sahasında çok 
biiyük bir tahavvül husule getirmiş olmasına rağmen Muhte-
rem heyetiniz huzuruna memnuniyetle karşılabilinecek bir bi
'linço ile çıkmakta olduğumuzu zanediyoruz. 

Hesababn tetkikinde anlaşılacağı veçhile geçen seneki 
15,093.58 lira safi kira mukabil bu sene 12,000.- lira safi kir 
temin edilmiştir. Geçen sene kinndan devr edilen 9,128.62 
liranın ilivesile halen safi karımız 21,128.62 liraya baliğ ol
maktadır. 

Bankanın yaptığı itler hakkında muhterem heyetinize iza
hat verirken çattığı zorlukl;;rın doğurduğu buhranlı devirler 
hakkında da babralarınızı tazelemeği faidesiz görmedik. 

Yukarıda söylediğimiz veçhile Bankanın % 95 sermayesine 
malik incir sabş kooperatiflerinin yeni kaaııuna uymalanmn 
milessesemizin slltürüktürü üzerinde çok büyük tesirleri olmuştur 

imparatorluk zamamnda en iptidai teıkilitı bile bulunma
yan Türk ekonomisi içinde, Türk köylüsü sözde hür ve müs
takil fakat hakikatta Türk olmayan ekonomi hikimler hesa-
bına esir gibi çalışdığı çağda, bu mütevazi müessese ilk ik
tisadi teşkilatlanmanın temel taşı olarak kurulmuşdu. 

Asd vazifesi Satış kooperatiflerine girecek incir müstab
aıllanna mahsüllerini serbestce meydana getirmek ve Satış ko
operatiflerine teslim edebilmek imkanım vermek için onların 
muhtaç olduklan istihsal kredisini vermekti. Teşkilatlanmanın 
ilk günlerinde bir taraftan bu sahanın darlığı ve diğer taraf-

Kalem ve keser edebiyah 

İnsan ruhu duyduğu hisset
tiği ıeyler karımnda sessiz 
bir görüıme ile neler mml
danmaz t veya o, boşlandığı, 
benimsediği bediiyyat önünde 
fikrin ve mantıkın gemine 
ehemmiyet vermeden nasıl 
şahlanmaz .. 

Kızıl bir güneşin, penbeleş
tirdiği sema, sabahın ilk ışık
larını içen mütevekkil bir 
göl, ve yine bu ilk ışıklarda 
sevdiğiniz bir kadının çaldığı 
kemanın pancurlardan sızan 
sesi.. işte bir sürü incelik ve 
işte bir ıürü şiir .. 

Fuzüli aşkın en ince ritmi
ni satırlarda yaşattı, ve o 
şiiri yalnız kalemin ucunda 
buldu, bize onu kalemin ucun
da gösterdi. 
Haşim " Göl saatları,, nda 

" Piyalesi ,, nde en kaba duy
guları bile titretti. O da 
Fuzüli gibi şiiri bize yalnız 
kalenıin ucunda beyaz bir sa
hifenin üzerinde gösterdi. 

Ve biz asırlar süren ede
biyat mücadelesinde yorgun
ları ve bozgunları halipde 
kah fuzulinin köşesinde ve kah 
Haşimin koltuğunda dolduk 
taştık. 

Ve artık iman etmiş idik ki 
şiir, kalemin ucundan, sahife
nin mahremiyetine intikal 
eden tatlı bir günahtır. Mis
tik asırların gerilediği, iç
timai aleme mimari resim ve 
heykeltıraşının girdiği ve yer-

- ::ı::::=: 

En'ftl' Dealr&J · 

l leımeye bqladığı deYirlercfe 
ltizde şiirin kalemin acundan. 

1 
sahifenin mahremiyetine d6-
küldüğü kanaabnın aandmağa 

1 

baıladığım hissettik. 
Bu sefer şiir, heykelbrqın 

parmaklanndan ( venüs ) te 
kendisini gösterdi, bu sefer 
ıiir, ressamın fırçasının tel-
lerinden karşısındaki tabloya 
kuvvetli veli.yemut bir ahenk 
halinde aksetti. 

Ve bu sefer şiir, havadan 
semadan, yere inerek içtimai 
ilemde var olan iş adamlan· 
nın parmaklannda, ve onlann 
bu iş için kullandıkları vası
taların uçlarında kendini gös
terdi. .. 

Ben bu satırları yazarken 
gözümde hep Hakevimiz sa· 
lonunda yakında açılacak 

olan şehrimiz ( sanat okulu ) · 
sergisi dolaşıyor. Oraya na
sılsa henüz resmen açılmama
sına rağmen dahvermiştim. 

Yüzlerinde ve gözlerinde içİD · 
de yuvarlandıkları (sanat ve 
teknik ) aleminin izlerini ve 
ışıklarını taşıyan sanatkar 
arkadaşlarımı, eserlerini hak 
ettiklari bir iftiharla tanzim 
ederken buldum, Ne kadar 
zaman geçti bilmiyorum, henüz 
karma karışık olan bu dekor 
arasında bile {sanat ) bütün 
hışmet ve gururile şimdiye 

kadar hayranı olduğum Fuzü-
( Dnam• 3ncü aahlfede • 

tan Aydın'ın diğer ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak emeli 
ve ayni zamanda müesseseye rantabl bir çalışma ve yaşamak 
imkanı vermek arzu ve ihtiyacı, statüsünün bütün bu amaç
lan karşılayacak şekilde hazırlamasını mecbur kılmışdı. 

Geçen senedenberi Tarım Satış kooperatiflerine uyarak · 
istihalesini yapmış olan İncir Satış kooperatifleri ortaklarımn 
istihsal kredelerini Tarım Kredi kooperatiflerinden temin et-
meğe başlamaları üzerine Bankamınn faaliyet sahasında çok 
geniş bir boşluk hasıl olmuş ve yalmz Aydın'ın ticari işlerile 
iktifa etmek zarureti hasıl olmuştur. Bu vaziyet karşısında 
bu kredi müessesesine ihtiyaçları kalmamış gibi görünen sa
tış kooperatiflerinin, sermayelerini yalnız ticari sahada işle~ 
meğe müsade edüp etmeyeceği ehemmiyetle gö.zönünde tutu
lacak bir mesele idi. 

istihsal kredisi dışında Aydın'ın ekonomik hayatında çok 
büyük ve esaslı bir yer tutan bankanın ortadan kalkmaalDID · · 
barakacağı büyük boşluk pek çok işlerde sarsanbuz kalamazdı. 

Bankamz yalnız kredi sahasında değil tasarrufta ve tasar
rufu teşvikte de büyük vazifeler almışdı. Aydmldann büyiik 
ve küçük tasarrufları bu mütevazi mjiesseseniz sayesinde da
' ha büyük verimli olmuş ve tasarrufu teşvik etmiştir. 

Bankamzın ortadan kalkması memleketimizin ekonomik 
hayabnın en büyük mesnedi olan tasarruf sahiplerine de za
rar verecek ve oolann tasarruf hızını kıracakb. 

işte bütün bunları gözönünde tutan idare heyetiniz, teşek
külü itibarile büyük ve hatta en küçük kredi ibtiyaçlanaı 
karşılayabilecek ve taaarrufu verimli bir halde tutacak bir 
mevkide bulunan İzmir Esnaf ve Ehali bankasının müesseae
nizi istihlif etmesi imkanlarım aramış ve temas ebiıiıtir. Bu 
mevzu üzerinde, bilhassa bankamız hisse senedatının değeri · 
hakkında çok büyük hüsnü niyet gösteren, bankamıza ve Ar 
dın'a karşı cidden yüksek alakalarını filen ızhar eyleyen mez-
kür muhterem müesseseyi burada minnet ve ıükranla yadet
meği bir vazife biliriz. 

Bankamızın Aydın ekonomik hayatındeki rolunu her banka. 
• Soau )'anD • 

.. .. 
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SIJlıe Jıallıevt 
Baıkanınıkaybettlk 

Sökeye geldiği gilnden beri 
hilyiik bir enerji ile halk ve 
gençlik için yorulmaz bir ça-

lqma gösteren ve halk üzerinde 
biiyiik blr sevgi yaratan Halk 
evi baıkanı Dit doktoru Nebil 
Tevfik Çobanoğlu pazar ge
cesi kısa bir hastalık neticesi 
aramızdan ebediyen aynlmışbr. 
Pazar günü Söke halkının el
leri üzerinde ebedi medfenine 

götürülen N ehil, henüz otuz 

dört yaşında idi. Bu temiz 
arkadaş, ayni zamanda lzmir 

Ye Aydın muhiti spor sabala

nndaki dürüst ve yılmayan 

aayile tanınmış bir gençti. 

AYDIN : Sökenin bu kede

rine iştirak eder ve geride 

kalan sayın eşile üç yavrusvna 
taziyetlerimizi sunanz. 

Bölge san'at okulu 
DirektlJrlüğünden 

Oklumuzun Ankara Kız ve 

erkek sanat okulları sergisi 
için hazırladığı eşya l/31938 
sala günü saat 19 dan itibaren 

Halkevi Sinema salonunda 

teıhir edilecektir. 

Bütün il halkımn613ı938 pa
zar akşamı saat 22 ye kadar 

sergimizi gezebileceklerini bil
diririm. 

NOT ; Sergi her gün saat 

17 den 22 ye kadar açıktı. 

Aktif 
~~ 

HESABLAR 

Mevcudat: 
kUa mevcudu 

AYDIN 

Yugoslav başvekili 
lstanbulda 

(Baıtarafı lacl Hhlfede) 

ajans ve matbuat erkinını 
kabul ederek gerek istasyon
larda, gerek İstanbulda gör
dllğü hiisnü kabulden dolayı 
fevkalade mütahassıs olduğunu 
bildirmiştir, 

Muhterem misafir saat 17 de 
maiyeti erkioile Taksime ge
lerek cumhuriyet abidesine 
muhteşem bir çelenk koymuş
tur. Törende Vali muavini, 
emniyet direktörü, Yugoslavya 
elçisi ile maiyeti erkim hazır 
bulunmuştur. Taksim meyda
nında bulunan binlerce kişi 
müttefik devletin başvekilini 
şiddetle alkışlamışlardır. 

Acı bir IJlüm 
Şehrimiz öğretmenlerinden 

B. Saib Baysa:ın babası eski 
devlet şurası memurlarından 
B . .Arifin İstanbulda vefatetti
ğini haber aldık. Arkadaşımız 
B. Saibe baş sağlığı ve ölüye 
rahmet dileriz. -···-itizar 

Münderecabn fazlalığından 1 

Baht işi ve Terbiye karşısında 
edebiyat tefrikalara bugün ga
zeteye girememiştir üzür di
leriz. 

Karacasu asliye 
sulh hakimliğinden 

Karacasuyun Cuma mahal
lesinden Ali klzı ve Köseoğlu 
İsmail karısı Hatice tarafın
dan kocası ayni mahalleden 

Kalem ve kes"r 
edebiyatı 

~ 

(Baıtaraf 2ncl HblfNe) 

linin, kafamda dolaıan ve 
Haıimin içimde yer eden 
mısralarını id~ta istihfaf edi· 
yordu. 

( Aydın sanat okulu ) ve 
onun ( genç sanatkarlan ) 
anladım ki şüri gökten par
maklarının , parmaklarından 
keserlerinin ucuna ve destre
lerinin dişlerine indirmişler. 

Oolar Fuzülinin ( Leyli ve 
Mecnunu ) Haşimin (Göl sa
atları ) na kaba bir ağacı iş
leyerek en kamil ve en coş
kun bir nazire çıkarmışlar •• 

Ve gördüm ki asırlardır içi
mize sinen kalem ve kağıt 
edebiyatı keserin ucundan des
terenin dişlerinden çıkan bu 
günkü edebiyata gıbta ile ba-
kıyor, ne mutlu o sanatkar
lara ... 

Köseoğlu lsmail aleyhine ika
me eylediği boşanma davasın
dan dolayı cari muhakemede 
müddeialeyh namına çıkanlan 
davetiye on iki senebenberi 
ikametgahı mechul bulundu
ğundan bili tebliğ iade edi
mesi üzerine işbu tebliğatın 

gazete ile ilanen ifasına karar 
verilmiş olduğundan müddeia
leyhin yevmü muhakeme olan 
3 Mart 938 Perşenbe günü 
bizzat veya bir vekil gönder· 
mediği takdirde gıyaben mu
hakemenin icra edileceğinin 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 
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MİLLİ AYDIN BANKASININ 

31 - 12 - 397 tarihinde Tanzim kılınan Pilançosu 

Lira K. Ura K. HESABLAR 

Sermaye 
İhtiyat sermaye 

4, 360. 57 

Em.ali tayri menkule: 
1931 de aalı 24, 500. - Düyunat: 
Amortismanı 7, 100. -

( banka binaıı ) 17, 400. - 17, 400. - Alacaklı cari besablar 
Küçük cari besablar 

~emirbat eıya : Vadeli mevduat 
Aalı , l,130. -

Muvakkat hesablar: 249. 10 Amortllmanlan 

Kısalar 880. 90 - 395. 90 - 485. - Mevduat munzam kartılıfı 
llaklnalar 325.25 - 149.25 - 176. - Teminat mektubları kartılıtı 
Tesiut 738. 30 - 342.30 - 396. - Muhtelif alacaklılar -
Mefru9at 1,173.63 - 467.63 706. - Muhtelif heaablar - -

Kaçak ıegler 
• Bq:arah 1 inci $a7fada

bortılarının ek yerleri, avu~ 
avuç çamurlarla bezenmiftir. 

Şehirde, bazı evlerin med
halinde port manto vardır. 
Bunu bulamayanlar, muntazam 
bir askı asmııbr.. Fakat bir 
çok evlerde, kapının arkasına 
isabet eden duvara gelişi gü
zel, bilyük büyük çiviler ça
kılmışbr. Bunlar, zamanla gev
şemiş ve düşmüş, duvardan 
bir büyük parça sıvayı da be· 
raber düşürmüştür .• Duvarda· 
ki bu yara durur ve çivi usu
lü biraz daha sağa veya sola 
çakılmak sure tile devam eder. 

Bu tarzda bir çok, pek çok 
misaller bulabiliriz.. Bunlar; 
maddeye, varlığa dayanan; bir 
haylı masraf ihtiyarına ihtiyaç 
gösteren şeyler de değildirler. 

Duvarın çivilerle altüst edil
mesi, sıvaların dökülmesi ve 
bilahare tamire lüzum göster
mesi ve bunun için de epeyce 
para harcanması yanında ya
rım liralık bir askı, hem inti-
zamı, hem fazla masraf yap
mamayı temin eder .• 

Sobanm. yazın iyi muhafa
zasile, ayağını kaybetmemesi 
kabildir.. Büyük, battal bakır 
sininin parası, bir değil, dört 
tane alelade yemek masası 
yapılması için bol bol kafidir. 

O halde inkılabın, şehrin 
ta içine girmesi ve köyün en 
uzağına götürülmesi lazımdır .. 
Bunu yapacak müesseseleri 
arayalım ve bir an evvel va
zif dendirelimJ 

G0NC0 

Pasif 
-

K. I Lira K. Lira 

100,000. 
I• -

50,000. -
150,000. -

37, 537. 15 
69, 186. 43 
57, 944. 04 164,668. 22' 

I ' 

3, 990. -
899. S4 

ı, 827. 87 
761. 44 

3, 118. 08 - 1, 355. 08 1, 763. - 1, 763. - lıkonto aenedatı ve ihbarları me.duat 2, 794. 83 10, 273. 68 -
8(] 

faideri karşılığı 
ı: T•h•llat (Ercaal n S1•••. Ersaa"'a 19' •det) 3,866. % S muhtemel zarar karıılıtı 792. 8°ı ı ı Mevduat munzam karf ılıtı 10, 16S. .Kefaletten dolayı alacaklılar 2, 159. 38 ı : 

( 6175.- lirHI 325 adet tertlb 3 SlYAI • Nazım heaablar ıı, ıs5. 43 
Erınam tahvili) Safi kir ı · · 21, 128. 62

1
1: 

% S Zarar kartıhfı tabvlllt be .. bı 
792. 80 '! ( 40 aded tertlb 3 sı .. ı-Erıturum tahvili ) 

1 

Pdatlubat: 
10, 957. 8~ 

ı; 

,, 
~ ,. 
8-ka cari heaabları 33,225. sc 
Borçla cart beıabla~ 208, 981. ıs 
Senedat cGzdaaı 65,671. - ... 
~UYakkat hesablar: 

274,652. ıs 

tıluhtellf beaablar 637. 50 •• 
ı ı 

ltefaletten dolayı borçlular 2,159. 38 
I ' ~bam beıablar 11, 155. 43 - I ' 

360,178. 13 360,178. ı~ , 
1 ~ 



Y'OZ !1 t AYDIN" 

Akarı 
11115 mülhak 

3129 " 
11127 Mazbut hazine 
17128 " " 
17131 " " 
17129 ,, " 
17130 " " 

1177 " " 

Vakfı 
Cihan zede ümmügülsüm 
[hacı] mustafa kızı hatice 
Veysi paşa Mahallesi 

" " " 
" 

,, " 

" " ,, 
,, ,, 

" 
" ., " 

Yukarıda mevki ve miktarları yazılı 8 parça gayri menkul-
lerin mülkiyetleri satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. İha-

Mevkii 
Mimar kemaleddin caddesinde 
Kocak köyü dibek başında 
Kurşunlu han çıkmazında 

" ,. 
" " " 
" " 
" ,, 

" ,, 
" leleri 22131938 salı günü saat 

vakıflar idaresine müracaatları. 

Metre ,6 
31 Zeytin 

23 metre 
1 
75 s. dükkan arsa11 

27 
30 
32 
52 
47 
10 da 

" " " " 25 s. " " 
" 52 s. " ., 

" 00 " " 
" 50 s. " " 
yapılacaktır, Talipleriµ 

(356J 1 6 11 16 
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T. C. Ziraat Bankası Söke ajansından: 
Miktarı 

Cinsi dekar M. 

Tarla 138 308 

" 64 330 

" 
37 679 

Bahçe 25 042 
Tarla 73 520 

.. 91 900 

" 63 411 

" 22 975 

" 
49 626 

Gayri menkulun 
mahalle veya köyü Mevkii 

Savuca köy civarı 
Söke domuzlu tarla timarı 
Karatlı Cevizli kuyu 
Argavlı Köy civarı 

Kalçık Akdede 

" " ,, Köy civarı 

" 
Azmak civarı 

" Hatip tarlası 

Borçlunun adı 
Yusuf oğlu hacı Bekir 

,, 
" ,, " 

Deveci Ali kızı Fatma,Ayşe v. 
Hüseyin oğlu Emin 
Uncu Mehmet oğlu Ömer 
Şamcı oğlu İsmail 
Hatip hacı Ali 

,, ,, 
,, ,, 

:........ Abone şeraiti -ı 
! Yıllığı her yer için 6 lira. ı 
İ Altı aylağı 3 liradır. 1 
: idare yeri! Aydında C. H. j 
f P. Basımevi. f 
i gazeteye ait yHılar için İ 
j yazı İfleri müdürlüğüne, ilan- f 
J lar için idare müdürlüğüne i 
! müracaat edilmelidir. 1 
: ............................................ ..... 

Bankamıza ipotekli bulunan yukanda yazılı gayri menkuller tahsili emval kanununa tevfikan 
18121 938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır. 

lmtiyax .ahibl ve Umuml Nc9rlyat 
Müdilril ı Etem Mendrea 

Baaıldığı yer· ı 
C. H. P. Baaımevl 

Talip olanların açık artırma kağıdım görmek ve şeraitini aiılamak isteyenlerin Söke Ziraat 
bankasına müracaatları ilin olunur. · [355) 
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l~~ BAKTERiYOLOG ~·~ 
.... D k Ş k K b -•= l•J o tor ev et ır aş ı•ı . 
[!1 Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı e] 
f.+.; Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki f:+] 
J:l muayenehanesinde, her gün saat yediden dokuza ve p !) 
[+] üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi (+] 
r+i eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra ~·~ 
v+J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [+j 
Ct1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [+] 
~~~-''llli~ll'"'llll"''lPll"lllllMQJll"ll(fl'"'lllll"9Jlll11 QllJl11"1111"1ltll"''Qlll'~P•!llllll"qllll"qlfll"IQfll"!lllJll'l1tlJl"llllll""llll"•lll1"':zQj 
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r 
...................... , 

DOKTOR 

t &I •ofukluf! ~~~i~ax~:.~!~ mMa .. ,.. . ı 
D Muayenehanesi: 
D Çocuk parkı karşısında köşe başında 

f) Muayene aaa.tleri: 
:. J} Sabah saat 7 - 8 
İ> Akşamlan 15 - 18 kadar 

laıaa.~ı1ı1111•••aatıaıı!Mbıılba••Aı1ı.ıl 

Diş D~ktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

' 
Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

• • • • • .. 
• 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci aınıf mütehassıs 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
+ Muayenehane: Park karşışında yeni yaptırdığı evinde 
+ her gün hastalarını sabahtan akıama kadar kabul eder. 
• 130 • 
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1•1 Taze ve ucuz ilaçlan • 
l!) Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan : 

f!) Yalnız 1 

f: Emniyet Eczanesinde 
[t Bulursunuz ı 

fL l.ta•yon cadde•İ : Madran pala• ktn'ır•ı f. 
fll!!lllil!:!ll~P1''!111P"IQll'"l111P11l11P~'lllfll"!Q~lltl,.,lfll'"'QP!!'llll~H~lllllllJll•"'ljlll'~~ -'"' 
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:4 .................................................... : 

f • 

: DOKTOR .: . : . I FAHREDDİN SÜGÜR i . 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassw ! . 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisasla :• . ' 
: Muayenehane: ~.ydın!ia Gazi Bulvunıda Bafalıoglu dükkinını-. : i üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını ka,bul eder. ı ............................................ ~ ......... : ~ 

c 

AYDIN 
• • 

ilin; her köŞesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik . '. 
gazetesidir. .. ~ 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 


