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Eski 10 ve 25 
kuruşluklar 
hakkında 

Tetlauülden kaldırılmış o
lan nikel 25 kuruşluklarla 
bronz 1 O kuruşluklar bir 
sene müddetle cumhuriyet 
merkez bankası ve şubele
rine oııkubalacak tedigatta 
kabul edileceği malum ol
masına rağmen fırsattan is
tifade etmek istigen bazı 
muhtekirlerin ucuz fiatla 
hanları topladıklarını haber 
alan Dahiliye oekdleti oi
ldgetlel'e aşağıdaki tamimi 
göndermiştir: 

1 - 2257 Sayıb kanunun 
8 iiıci maddesine tevfikan 
11121937 den itibaren tedavül
den kaldınlan ve ayni madde 
hnkmüoe müsteniden ayni ta
rihten itibaren bir sene içinde 
malsaodıklanna ve hazineye 
devredilmek iizere Merkez 
Bankası ve şubelerine vuku
bulacak tediyatta kabul edile-

' 
ceği Maliye Vekaletince ilin 
olunan nikel 25 kuruşluklarla 

. brom on kuruşlukların bazı 

yerlerlerde türeyen mühtekir
ler tarafınean bu paraların 
geçmiyeceği ve Devlet tara-

fından alınmıyacağı ileri sü
rülerek değerlerinden çok dun 
bir para mukabilinde toplan-

-l>eyamı 2 İGci •aylada -

Sanat okulu sergisi 
~kapandı 

Halkevinde açılan sanat 
okulu sergisi Pazar günü saat 
22 de kapanmıştır. Sergiyi 
alb günde gezenlerin sayısı 
on iki binden fazladır. Sergiyi 
gezmek için İlçe ve kamun
lardan da bir çok yurddaşlar 
gelmiştir. 

Halkevi köıe•i: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de dil, ta

rih ve edebiyat şubesi ko
mite toplantısı vardır. 

2 - Saat 17 de kurslar 
şubesi umumi heyeti toplan
tısı yapılacakbr. 

3 - Saat 19,30 da sos
yal yardım şubesi umumi 
heyeti toplanacaktır. 

4 - Saat 20 de Franaız
ca dil desleri vardır. 

. 
lzmir ticaret 

lisesi 
Nazilli fabrikasını 

gezdi 
Cumartesi günü İzmir • Na

zilli tireni ile Nazilliye giden 
İzmir ticaret liselerinden 30 
kişilik bir kız ve erkek talebe 
gurubu muallimleri ile müdür
leri Nail Esilin refakatinde 
Nazilli fabrikasını dolaşmışlar 
fabrikanın teknik ve muhase-
be işleri üzerinde fabrika 

müdür ve mensupları tarafından 
faydalı izahlar alarak Pazar 
günkü Denizli-İzmir postasile 
lzmire dönmüşlerdir. 

Umumi meclis 
toplandı 

Umumi meclisimiz dün As-

Kasap 
Dükkanlarında koyun 
ve sığır eti bir arada 

satılacak 
Belediye geçenlerde ittihaz 

ettiği bir kararla kasap dük
kanlarında muhtelif cins et
lerin bir arada satılmasını ya
sak etmişti. 

Bir kaç aydanberi tatbik 
edilmekte olan bu usulden iyi 
neticeler elde edilmiş olmakla 
beraber ayni kasaptan günlük 
et ihtiyacını temin etmek is
teyenlerin aradıklarl eti bu
lamamaktan müşkülat gördük
leride nazari dikkata alına
rak İstanbul belediyesinin tat
bik ettiği gibi sığır ve k~
yun eti ile manda ve keçi 
etinin ayrı ayn dükkanlarda 
satılması muvafık görmüş ve 
evvelki kararım değiştirmiilş

tir. başkan Etem Mendcrsin baı
kanlığanda toplanarak gelen 
evrak üzerinde kararlar ver
miştir. 

Y anndan itibaren kasap 
dükkanlarında koyun ve sığır 
eti bir arada satılacakbr. 

-= -
Antalyada 
Atatürk günü 

Antaya 7 [Radyo J -Ata 
tfirkün Antalyaya geldikleri· 
nin yıldönümü dolayısile 
Halkevinde büyük bir tören 
yapılmış ve Atatürkün askeri 
ve siyasi hayatı hakkında bir 
konferans verilmiştir. 

Bu gece bir fener alayı ya
pılacak ve Halkevinde zengin 
bir müsamere verilecektir. 
Halk sevinç içindedir. 

Ankara nümune 
fidanlığı iyi çalışıyor 

Ankara 7 [ Radyo ] - Bu 
sene nümune fidanlığında otuz 

bir bin muhtelif aşılı, iki yüz 
elli dokuz bin aşısız meyve 
fidanı halka dağıtılmıştır. 

Gelecek sene daha çok fidan 
dağıtılması takarrür etmiştir. 

Hatay işi 
konuşuluyor 

Beşler konferansı . 
Toplandı . 

Cenevre 6 [ A. A. ) -
Hatay meselesini tetkik ede· 
cek olan Türk, Fransız, İngi
liz, İsveç ve Belçika delege
lerinden mürekkep Beşler 
konferansı yarın burada to~ 
lanacaklardır. 

·~ 

Milli Küme maçları 
neticeleri 

Ankara 6 [ A. A J - Mil
li küme fütbol maçlarının bu 
günkü karşılaşmalarında İs
tanbulda Fenerle Beşiktaş 
bir bire berabere kalmışlar; 
İzmirde Alsancak Muhafız gü
cünü iki sıfır yenmiştir. 

Ankarada maç yapılmamış
tır. 

Hayattan .esler: ,..,..,...,._ ~ 

Halkevinde : 

Halkevi yönetim kurulu dün 
başkan vekili Etem Mendresio 
başkanlığında haftalık toplan
bsını yapmıştır. 

Beşinci zehirli gaz 
kursu açıldı 

Halkevimizde dünden itiba
ren doktor Hasan Tahsin Soy
lunun idaresinde beşinci zehir· 
li gaz kursu açılarak derslere 

baılanmıştır. Kurslar Pazarte
si ve Salı günleri saat 20 de 
verilecektir. 

Halkevi dil tarih ve edebı
yat fubeıi komitesile ul~aal 
ekonomi kurumu dün halkevi-

mizde müşterek bir toplantı 
yaparak Sultanhisarda yapıla
cak portakal bayramı bakkin

da konuşmuşlardır. 

Ar ıubesi umumi heyeti 
dün akşam başkan vekili 

Haydar Gürelin başkanlığında 
toplanmış, ıubcnin iki yıllık 
çalışma programını kabul et .. 
miştir. 

Köycülük şubesi 
radyo aldı 

Halkevi köycülük şubesi 

köy gezilerinde köylülere din
letmek üzere akimilitörlü bir 
radyo almıştır, 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi avukat Nafiz Karabuda
ğın başkanlığında toplanarak 
havale olunan evrakı tetkik 
etmiş ve karara bağlamışbr. 

~~ 

Karahisarda Halk 
Nasıl görmek isterim! 

evi çalışmaları 
Karahisar, 7 [Radyo J 

Halkevinde bütün komite he-
yetlerinin iştirakile bir top
lantı yapılmış ve Halkevinin 
yeni yıl zalışma proğramı ha
zırlanmıştır. Memleketin zirai 

vaziyetini göstcriz bir broşür 
çıkarılmasına da karar veril
miştir. 

B enim için, ideal'1 Aycµıı,,ın, 
gönüle ve göze ferah ve
ren tarifini yapayim, de· 

dim .. Düşündüm ve kafamda 
kana viçesini, hayalimde şeklini 
çizdiğim, Aydın, şu suretle 
vucud buldu : 

1 - Su işi bitmiştir, Mem
lekete tertemiz bir su geliyor 
ve en modern şekilde tevzi 
olunuyor, halk bundan ucuz 

bir şekilde istifade ediyor .. 
2 - Elektrik tesisab, ihti

yaca tekabül edecek bir du
rumdadır . Kilovat itibarile 
ucuzlamıştır, gece gündüz cer
yan vardır. Yazm sıcaklarda 
vantilitörünüz ve zaman za .. 
man içine dalacağınız bir ha
vuzunuz emrinize amadedir. 

3 - Ayaklarınızı incitıniye
( Denmı 3ncil .abiled• ) 
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Telgraf ve Radyo 
Uza)( Şaşkta büyük bir harp başladı 

----------------------Çin ordusuna Şang-Kay- Şek kumanda ediyor 
Şanghay, 6 [ A.A. ]- San zat idare ettiği bildirilmekte

nehir üzerinde Japon ve Çin d. 
l 

ır. 
kuvayı külliye eri arasında bü-
yük bir harp başlamıştır. Nanseng üzerine taarruz 

Çin ordusunun harekatını eden on beş Japon tayyare-
mareşal Şang-Kay-Şekin biz- sinden sekizi düşürülmüştür. 

91 

Filistinde müsademeler 
---------------------~ Bir tedhişci gurupu İngiliz çenberini yardı -------------Kudüs 7 [RadyoJ - Şeminede son yapılan müsademe şim-

diye kadar vukubulan müsademelerin en şiddetlisi olmuştur. 
Asilerden yüzü mütecaviz ölü vardır. TedhişciJerden mü

rekkeb bir gurup muntazam İngiliz kıtalarının yaptığı çenberi 
yarmağa muvaffak olmuş ve Miverayışeria hududunu geçmeğe 
_çalışmaktadırlar. 

İngiliz-:-İtalya 
Görüşmeleri bu hafta 

başlayacak 
, Londra 7 [ Radyo J - Bu 
sabah resmi mahafilde bilcli
Hldiğine göre f ngiliz - İtalyan 
müzalierelerine resmen bu 
h\lffa Öaşlanacaktır. 

İtalya liarici:Ye ~azırı kont 
Ciyanu ile müzakerelerde bu-

~unacak r olan İngilterenin Ro
~a elçisi hariciye nazırı · Lort 
Haİifaksten talimat alarak 
Romaya dönmüştür. . . -···- • 1 

.İngiliz filosuıcun 
manevraları 

Cebelüttarik 7 [ A. A. )
İngilterenin anavatan ve Ak
deniz donanmaları bugün Ce-

belüttarik' garbında manevra
ya başla.mışlardır. İlk manev
!a üç gün devam edecek ve 
Martın on dördüle on sekizi 
arasında ikincisi yapılacaktır. 

Aydının tefrika•ı: 171 ......... - ..,,.. 

Yemen velıahtı 
Roma da 

Roma 6 f A. A. J - İmam 
Yahyanını oğlu Prens Hüse

yin dün buraya gelmiş ve 
kıral tarafından kabul edile
rek yeD'.\eğe alıkonulmuştur. 

AVf!Sturya üç tevel
lüdü ashere çağırdı 

Viyana 6 [ A. A. J - A
vusturyada askerlik yaşı yirmi 
olarak tesbit edilmiş ve bu 
kanuna göre 917, 918, 919 
doğumlular askere çağırılmış
lardır. 

. 
Leh hariciye nazırı 
Romada 

Roma, 7 (A.A.] - Polonya 
hariciye nazırı bugün Romaya 
gelmiştir. 

• 
-- -.....=.:=:=.~-- Baht işi --==---==... -

Roman 

1 Gözlerini cebinden çıkar

dığı mendille kurulayan Ce
mil bey yorgun ve müteessir 
bir sesle cevep verdi. 

- Evet Muhtar; şimdi bit
ti. 

Sonra Muhtarın bir şey 
söylemek isteyipte cesaret 
edemiyoı:muş gibi aldığı va

ziyete dikkat ederek ilave 
etti. 

- Ne demek istediğini 

anlıyorum Muhtar. Bu ak
şam yola çıkacağım ve üç 

. gün sol\ra size ondan haber 
göndereceğim. 

'Öteki bariz für sevinçle : 
- İnşaallah göndereceği -

Ya.zan: V. H. 

niz haber hayırlı olur. 
- İnşallah Muhtar. 

İstanbul 

Kardaşım Nusret bey : 
Sana dün bir telgraf çek

miş Macid hakkında malu
mat vermiştim. Umarım ki 

bu telgrafımı " Benimköyü
me ,, ulaştırmış, ondan haber 
bekleyen köylülerini sevindir
mişsindir. 

İstanbula akşam indim ve 
sabahı bekleyerek çok ıztı
raplı bir gece geçirdim. 

Sabahlayın köprüden kal
kan ilk Ada vapurunun tek 

Halkevi Başkanlığından : 
9-3-938 çarşamba günü Halkevimizde saat 

20 de verilecek konferans ve konser proğramı
dır. 

1 - Konser. Birinci kısım Orkestra 
Valzer A : Dorf kinder 

B : Deli gönül 
C: Titanik 

Tango 
Vals 

2 - Konferans (Esas teşkilatı hukuku, demokrası ve 
demokrasiye karşı direnen devlet sistemleri) 

Enver Demiray 
3 - Konser İkinci kısım Orkestra 

D : Barkarala Vals 
E : Şömenin rüyası Vals 
F : Söyletti aşkın . Tango 

Davetiye yoktur, bütün yurddaşlar davetlimizdir. 

Eski 10 ve 25 
kuruşluklar 
hakkında 

(Baştarafı lnci sahifede) 

makta ve bu meyanda bilhas
sa köylünün iğfal edilmekte 
olduğu Kastamonuda çıkan 

Doğru Söz gazetesinde görül
müştür. 

2 - Bu işi gayri meşru 

kazanç vasıtası edinerek halkı 
aldatanlar ve Devlet parasını 
kıymetinden aşağı düşürenler 
hakkında umumi me'vzuata 
ve köy kanununun 13 üncü 
maddesinin 31 inci fıkrasına 

göre sıkı takibat yapılması ve 
bu hallerin önlenmesi icabe
der. 

3 - İlan edilen müddet 
içinde bu . paraları değiştirmi

yen köylüleren malsandıklarile 
yegane temas vasıtası olan· 
tahsildarlara vergi borçlarını 
.verdiklerinde 11121938 tarihine 

" kadar bu parları vermek su-
retile elden çıkarmaları müm
kün olduğu da Maliye veka-
1etile bilmuhabere anlaşılmış. 
olduğundan işin buna göre 

Ypılacak bir harp
ten /ngiltere galip 

çıkacakmış 
· Londra 7 [ A. A.] - İngiliz 

ziraat nazırı söylediği bir nu
tukta; İngiltere diğer memle

ketlerin gelir menbalarından 
ve dahili vaziyetlerinden ha
berli bulunmaktadır. 

Bugün bir harp çıktığı tak
dirde İngiltere bu harpten 
galip çıkacaktır . . Demiş ve 

Bay Edenin uzun zaman ka
bina dışında kalmıyacağıoı 

ilave etmiştir. 

ayrıca ve müstacelen tetbir-

1enmesi ve keyfiyetin bütün liöy 

idarelerine ehemmiyetle teb
liği, ve mutat vesaitle alaka-

' darlarına' . i.~lağı,. köylÜnün 

.mutazarrır olmasına meydan 
verilmemesi tamimen reca 
olunur . 

. 4 - Bütün. Vilayetlere ve 
umumi müfettişliklere yaııl

mıŞtır. 

· Dalhiliye Vekili N. 
İ. S. Çitak 

l 1 

· tük yolcu;arının biriside ben- lasa ettim. 
dim. Bu kadar aceleme rağ- - Görüyorsunuzya doktor; 
men öğlden evvel onu gör- · dedim. Bu zatle alakam 
mek ve ondan bir haber al- bundan ibaret. Binaenaleyh 
mak mümkün olmadı. sıhhi vaziyeti· hakkında bana 

Vizitesini bitirip gelen dok
tora onu sordum. 

- Macid bey mi ? Dedi. 
Evet biraz fazla hastadır. 
Fakat ümitsiz değiliz. 

Sonra gösterdiğim heye
canlı alakadan dolayı müte
reddit bir tavırla sordu. 

- Akrabanız mı dır bu 
genç sizin ? 

- Hayır, dedim. Hatta 
kendisinin bir defa bir res
mini gördüğüm için şimdi 

görsem tanıya bileceğim de 
şüpheli . 

Ve bilmecburiye bu ala
kamın sebebini izah edebil
mek için bütün macerayı hu- · 

daha açık malumat vermeniz
de mahzur yok. 

Doktor kat'i bir ifade 
ile : 

- İlk söyldiklerimi tekrar 
ediyorum, dedi. Macid bey 
hastadır. Fakat hemen öle
ceğini zannetmiyoruz. Beş 

on gün evvel bir kriz ge • 

çirdi. O vakit bizide korkut
muştu. Lakin şimdi iyicedir. 
Zaten validesinede söyledik. 
İyi bir tedavi ile daha uzun 
müddet yaşayabilir. 

Kendisini görüp göreıni

yeceğimi sordum. Muvafakat 
etti ve beni odasına götür-

} 

dü. 
{Deva -.:ıı yarı.n) 



, 
S~Yl : 1&4 

'Nasıl görmek 
1sterim I 

• Bat~arafJ 1 inci Sayfada

cek, nasırlarınızı sızlatmıyacak 
düm düz, tozsuz ve kirsiz so
kaklar .. Yağmur yağsa, tufan 
olsa; bora, fırtına kopsa pa
çalannıza bir fiske çamur ve 
veya yaş sıçramıyacak., Üstü
nüze bir parça toz konmıya
cak.. 

4 - Lokantalara girdiğiniz 
zaman, masalarda ve duvar
larda, bütün eşyada en küçük 
bir leke yok., Garsonlar, ciddi 
ve ağır başlı, bembeyaz pros
telah ve gıcır gıcır yıkanmış 
tertemiz yüz ve elleri, taran
mış saçlarile müşterinin gön
lünü açıyor .. Gözlerimize du
man girmesinin, masanın üze
rine dayanan dirseklerinize 
en küçük bir kir bulaşmasının 
imkanı yok .. Ya ucuzluk. .. Da
imi kontrol albnda olan lo
lrantalann, yemek listelerini, 
borsa cedvelleri gibi, inip çı

~arması kabil mi? .. 
5 - Kahveler, bizdeki kla

sik " Kahvehane ,, olmaktan 
Çıkmış. kendisine mahsus ağır, 
·koyu ve küflü kokudan kur-

tulmuş, ferah, parıl parıl par
layan birer istirahat yeri ol-

muş, oyu~ yerleri aynlm:ş, gar-
. sonlar; sakız gibi gömlekleri 

ve daima boyanmış potinleri, 
taranmış saçlan ve temiz elle
rile; sade Fakat tertemiz bir 
• • ;ncan içiiıde, iştiba açan 

.kahvenizi getiriyor. Kahveha

.ııede sine~·, en küçük bir toz, 
sigara dumanı yok., Ailenizle 
oturacak kadar ciddi ve güzel, I 
havadar birer köşe olmuş;. .;ı 

Fakat biz, bunları, (İdeal f 
aeğil, alelade 1 bir şehir vasfına 
has bu numaraları sayıp dö
kerken , sütunun dolduğunu 

~nudacak ·ve haddi tecavüz 
edeceğiz!! 

GÜNCÜ 

Aydın 

Defterdarlığından 
Yaptığı tahsiattan % 5 ai

datlı Milli Emlak tahsildarlı
ğına talip olanların evrakı 

müsbitelerile birlikte defter
darlığa müracaatları ilan olu-
nur. (366) 

Zayi 
Tatbik mührümü zayi oyle

dim. Yenisini çıkrtbğımdan 
eskisinin hükmü olmadığını . 
ilan ede-im. 

2 inci sınıf malullerden 
(367) Alioğlu Mnstafa 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
!Müdürü : Etem Mendrea " 

Basıldığı }'Ct : 

C. H. P. Bas1mevi 

. AYDJN Y.Oz 3 
. ·, 

Nazilli sulama koopeıatin esas· mukaveleiıamesi . 
(Dünkü sayıdan devam ) 

4 - Heyeti umumiye 
.Madde 48 - Her senei hesabiye niha

yetınde giren senenin ilk üç ayı zarfında 
meclisi idarenin daveti üzerine bilumum 
ortaklar sureti adiyede içtima eder 

bu içtimaa heyeti umumiye içtimaı 
dinler. Meclisi idare veya murakabe heyeti 
veyahut iktisat vkileti tarafından vuku 
bulacak davet üzerine dahi heyeti umumi
ye f evkalide olarak içtima edebilir. Adi 
fevkalade içtimalarda işler bir günde bit
mezse müteakip günlerde içtimaa davet 
olunur. 

Heyeti umumigenin ilanı 
Madde 49 - Sureti adiye ve fevkala

~ede heyeti umuıniyenin toplanması için 
ıçtima gününden laakal bir ay evvel ortak
lar münasip vasıtalarla keyfiyetten haber
~~r edilir ve mevcut yerlerde gazetelerle 
ilan o!unur. D~vetname ve ilanlara heyeti 
umumıyede muzakere edilecek maddeleri 
~~beyyin ruynaıne dere olunacaktır. Bu 
ıçtımardar komiser bulundurmak için iktisat 
v~kalatine dahi toplanma gününden laakal 
bır ay evvel tahriren malumat ita ve se
?elik hesap ve planço cetvellerile meclisi 
ıdare ve murakıp raporlarının ve ruzname
nin birer sureti irsal olunacaktır. 

Ruzname 
Madde 50 - Heyeti umumiye içtimala

rmın ruznamei müzakeratı meclisi idare ta
rafmdan . ta?zim olunur. .Murakabe heyeti 
veyahut ıktısat vekaleti tarafından vuku 
bulacak fevkalade davetlerin ruznamesi 
davet edenler tarafından yapılİr. Adi içti
malarm ruznamesioe 56 ıncı maddede tadat 
olunan hususat ile iktisat vekaletinin ve 
murakabe heyetinin teklifleri ve ortaklar
~a~ Jaakal yirmi kişi tarafından yevmi 
ı(tımadan bir ay mukaddem meclisi idareye 
tahriı-en bildirecek teklifat dahil olucaktır. 
Ruznameye dahil olmıyan mevad hakkında 
müzakere icra olunmaz. ' 

Madde 51 - Heyeti umumiyede hazır 
bulunan ortakların hisseleri ne olursa ol
sun bir reyi vardır. Mazeret üzerine mec
liste bulunmıyacak olan her hangi ortak 
yuka~da i~zası veya mührü mahfuz olduğu 
veçhıle o ımza ve mührü ile hususi bir 
mektupla istediği ortak arkadaşım ruzna
medeki işleri müzakere etmeğe ve namına 
rey vermeğe tevkil edebilir. 

Madde 52 - Meclisi idare azasının 
hey'ti umumiyede ahara vekaletleri caiz 
değildir. Meclisi idare azası senelik hesap 
cedvelleri ve demirbaş def teri erile meclisi 
idare raporunun tetkik ve kabulünde rey 
vermez. 

Madde 53 - Şirket, banka ve saire 
gibi eşhası hükmiye ortaklığa dahil olduğu 
halde hey' eti umumiyeye vekilleri vasıtasi
le iştirak ederler. Ancak bunların diğer 
ortaklara vekaletleri caiz değildir. 

Madde 54 - Ortaklığın içtimaı umumi
den bir ay evvelki mecmu sermayesinin 
onda birine 51 nci maddedeki sarahat veç
hile malik olan ortaklar esaleten veya ve
kaleten hazır bulunmadıkça hey' eti umu
miye mün'akit addolunmaz ve hiçbir me-
~ele hakkında müzakere cereyan edemez. 
ilk içtimada bu miktar bulunmadığı tak
dirde 49 uncu madde mucibince heyeti 
umumiye ikinci defa içtimaa davet olunur. 

! 
1 

Bu ikinci içtimada hazır bul~anların his
seleri ne olursa olsun içtima münakit ad
dolunur. Ve birinci içtimam ruznamesinde 
münderiç mevat müzakere olunarak kara
ra raptedilir. Ancak ticaret kanununun 
386 mcı maddesine tevfikan hareket edil
medikçe ve mezkur madde mucibince heye
ti umumiyece hazır bulunması lizımgelen 

hissedarlar hazır bulunmadıkça işbu esas 

mukavelename ahkamının tadiline asla ka

rar verilemez. Mukavelenin tadili hakkın
daki müzakerede her ortağın sahip olduğu 
hisse kadar reyi vardır. 

Madde 55 - Heyeti umumiyenin mu
karreratı içtimada hazır bulunmıyan yahut 
muhalif reyde bulunanlar dahi dahil olmak 
üzere bilcümle ortaklar hakkında caridir. 
Heg'eti umumiyenin vazifeleri temdit, . 

tebdil ve tevhit 
Madde 56 - Her sene alelade içtima 

eden heyeti umumiyenin başlıca vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Meclisi İdare ve murakaba heyeti 
tarafmdan verilen senelik hesap cetvellerini 
ve plançoyu ve emtaa demirbaş defterlerini 
tetkik ve raporları istimal ederek ıca~ 
eden mukarreratı ittihaz eyler. 

2 - Kazancın 66 ıncı madde mudbin~e 
~evziine karar verilir. 

3 - Senei atiye bütçesini bittetkik .ay
mm veya tadilen kabul eyler. 

4 - Meclisi idare azasından müddeti 
memuriyetleri hitam bulanlarla vefat veya 
jstifa edenlerin yerlerine ibkae.n veya tec
diden aza intihap ve meclisi idare azasının 
ücreti 'içtimalarını teşbit ~er. · 

6 - Mecburi mesuliyet ahvali tebeyyün 
eden meclisi idare azaları~ı azİ iie yerleri
ne diğerlerini intihap ve tayin eder. Ve 
icabı halinde azayı mezkfıre aleyhinde 
takibatı kanuniyede bulunur. 

6 - . Senei atiye i~in murakabe · heyeti 
azasını intihap ve cüre~lerini tesbit eder. 

7 - Şirketçe akdolunacak avans ve 
istikrazların tayini II!iktarı ve meclisi ida
rece gösterilecek lüzum üzedne emvali 
gayri menkule mubay~ası ve ortaklığın 'mali 
olan emvali menkule ve gayri menkulenin 
bey'i ve tahsili mümkün olmayan alacakla
rın zarar kaydı ve ortaklık maksat
larının daha faideli bir surette ifası iÇin 

yeni tedbirler. ittihazı ve ortakların ihracı 

ye lüzumuna göre meclisi idarenin iktidar 

ve selihiyetinin kasır ve tevsikı velhasıl 
işbu esas mukavelename ahk"amı dairesinde 
ortakların bütün işleri hakkında karar itti
haz eyler. 

Ticaret kanununun 386 ıncı maddesine 
tevfikan hareket edilmedikçe ortaklığın 
tecdidi müddetine veyahut müddeti muay
yenesının hitamından evvel feshine veya 
başka bir ortaklığa tebdil ve tahviline ve
ya başka bir ortaklıkla tevhidine karar 
verilemez. 

Madde 57 - Heyeti umumiyeye heyeti 
umumiyece müntehap bir zat riyaset eder 
ve her içtima için reylerin cem ve tasni
finde içtimada hazır bulunan ortaklardan 
iki zat intihap ve memur edilir. Ve katip
lik vazifesini ifa için dahi reis ile cem ve 
tasnifi araya memur oulunan iki ortak ta
rafından ortaklardan bir veya müteaddit 
kimseler intihap olunur. 

- Devamı var -
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Nazilli lslah istasyonu Müdürlüğünden: 

·Saf Akala Pamuğu Satışı 
Nazilli Pamuk Üretme Çmiğinin 937 senesi saf Akala 

Pamuk mahsulü aşağıdaki ıartlar dahilinde sablacakbr. 
1 - Müessesenin bu sene mahsulünden ıslah kısmına aid 

932 kilosu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere 
ceman 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

2 -Satış 1 l!Mart/938 Cuma günü Nazilli malmüdürlüğünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muva
hk görüldüğü takdirde ihale, sözü geçen günde saat 11 de 
olacaktır. Kanunun tarifettiği şekilde hazırlanan teklif mek
tuplarının o gün nihayet saat 10 a kadar komisyona verilmesi 
lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bedelini tamamen malsan
dığına yabracak ve malsandığı makbuzunun İbrazında mal 
müıteriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecek
tir. Müşteri malı 3 gün zarfında müessese anbarından kaldır
mağa mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irad kaydedile
cek ve malın kaldırılmasından imtina olunduğu takdirde yapı
lacak ikinci sabıta vaki olacak zarar ve ziyanı müıteri taz
min edecektir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. 

Mutat vechile her preaenin kanaviçe ve çenberi Pamuk 
yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
S - bin, delWiye, pul gibi resmi masraflar milşteriye 

aittir. 
6 - Malin numunesini görmek iıteyenler fstanbulda ve 

lzmirde Ziraat müdürlüklerine, Nazillide Müeueae müdürlüğüne 
Müracaat edebilirler. 

Nazilli icra 
Memurluğundan 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı 

D. No. 938117 
Alacaklı : Nazilli vakıflar 

idareıi. 
Aorçlu : Saluvathdan Rama

zan oğlu Galip ve Atçadan 
Ramazan oğlu Hulfui 

Bçık arbnna ile paraya 
çenilecek gayri menkulün ne 
olduğu : Atça çartıauıda ma
;aza Ye atçada tarlL 

Gayri menkuliin bulunduğu 
mevki: Tapunu temmuz 341 
tarih ve 29 numarada kaytb 
atça çarıısında sağı nalbant 
Mehmed solu kerpiççi Ali ar
kası Melımed ve evkaf han 
araua ile sınarh Ye Oç demir 
kepenkli taban ve tavan tah
ta. camekinlı, 84 arpa ana 
lzerinde yapılan bu mağaza 
1200 lira kıymeti muhammenli 
tapununu : Şubat 930 tarih 
4 numarasında kayıtlı hasırcı 
ovası mevkündeki bağrülcelik 
mevkii f&rkı ltlak oğlu Ah
met kansı Fadime, Şimalen 
çilEmir ayşeıi, garben yol, 
eenuben müezzin muıtafa ve 
haber oğlu Ahmedin Hüseyin 
tarlası ile sınırlı 1 hektar ve 
500 lira kıymeti mubammeneli 
tarla tapunun mayıs 341 tarih 
ve 54 numarasında kayıtlı 
hasırcı çayı içinde gebeş ku
yusu mevkiinde ıarkan Ahmet 
veresesi, ıimalen Mehmed kızı 
garben yol oenuben Hüseyin 
ıevceıi Leyla ile 11nırh 4000 
M3. 300 lirakıyemti muham
meli tarl. 

(339] 22 25 4 8 
Satış : 228ô numareh kanun 

hiikilmlerine g6re yapılacaktır. 
Birinci arbrma 4141938 pa

zartesi saat 10 dan 12 ye ka
dar. 

Satış : ikinci arbrma 18141 
938 pazartesi saat 10 dan 12 
ye kadardır. 

S&tışın yapılacağı yer: Na
zilli icra dairesinde. 

1 - lıbu l'ayri menkulün artır
ma ıartnameai 25/3/938 tarihinden 
itibaren 938/17 1ayıla Nazilli icra 
memurlutunun muayyen 1ayıaında 
her kellin r4rebllmeal için açıktır. 

lllncla yazıla olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler itba 
tartnameye ·.-e 938117 dosya No. 
siyle memariyetimize muaracaat 
etmelicllr. 

2 - Artırmaya iftirik için yu
karda yuıla kıymetin % 7 ,S niabe
tinde pey akçesi nya milli bir 
bankanın teminat mektubu te•di 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
diter alikadarların Ye irtifak hak
lu sahiplerinin rayri menkul üze
rindeki haklarını huauaile faiz .e 
maarafa dair olan iddlalannı 

itbu ilin tarihinden itibaren 20 
rün içinde evrakı milabiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Akü halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça aatrı bedelinin 
paylaımasaadan hariç kalarlar. 

4 - g<Ssterilen günde artırmaya 
lttirlk edenler artırma ıartname
aini okumuı malumata almıt ve 
bunları tamamen kabul etmlt ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batıraldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
hammea kıymetin % 7S tini bul
mu •eya aabf iateyeDİD alacatı· 
na rilchanı olan dlter alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o ray-

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •ofulılufu, Firengi O• Cilt laaatalılılcuı matelaanı•• 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

• Muayene aaatleri: 
lir Sabah saat 7 - 8 
.. Akşamları 15 - 18 kadar 

D.••A~~a.a•~aw, __ 

1'•'••'•''''•••'"''•••""1•''''°"'~ • ._ D DOKTOR - OPERA TÔR G 

İ Memle~~~~~!n~?e!~~rat6rü 
w Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
p Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kat.oda 
t kabul eder. 
w Muayene saatları: 

L 
Sabahları 9 kadar 
Akıamlan 3 - 8 

6ılıAAAAı•AdlııdMlll ........... ~ 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci sınıf mütehaNI• 

BAKTERIYOLOO 

• • • Doktor Şevket Kırbaş 
• Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
1 Hükfımet caddesinde Hava Kurumu kal'flSlndaki 
• muayenehanesinde, hergün uat yediden dokuza Ye 
1 Oçten yediye kadar haatalanm kabul Ye tedaYi • f eder. Her tnrlii kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
f edilir. Veremliler, en aon teda Yİ Yaaatua olan 
f P-momotorakai ile tedavi edilir. (353) . ............................ . 
...................................................... ! i DOKTOR • 

1 FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hut•hkları MübbHa• : 

i Parla Tıp Fakültesi Hutaneleriaden lııtiauh i f Muayenehane: >.ydın.Ja Gazi Bul•anada Bafalıorlu dGkkiaıDJa i 
ı Gzerinde her rün sabahdan alqama kadar Hutalannı kabul eder. ı 
...................................................... , 
ri menkul ile temin edilmit ala- ihale karan bozularak kendı.ln
caklannın mecmuundan fazlaya den evvel en yiluek teklifte 
çıkmana en çok artıranın teah- bulunan kimse arz etmlt oldafU 
hu-du· b k" k ı k ü rb bedelle almata razi oluna oa• a ı a ma zere a rma 

razı olmaz •eya baluamaua lıe
on bet rün daha temdid •e onbe- men on bet rün mGddetle arbr-
tinci rünü aynı aaatta yapalacak maya çıkArıhp en çok artıran• 
artırmada, bedeli satıı isteyenin ihale edilir. iki ihale aruıadald 
alacatına ruchanı olan dij'er ala- fark ve geçen giinler için yitıde 
caklaların o gayri menkulle temin betten hesap olanacak fab •C 

diter zararlar aynca hilkme hacet edilmit alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak tartiyle en çok 
artırana ihale edllir. Bi>yle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya· 
pılmaz ve satıı talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya n

rilen mGhlet içinde parayı vermeue 

kalmaksızın memurlyetimiue ab
cıdan tahail olaaar. Maecle (153) 

G.yrı menkaller Vakarda~ 
terilen 4141938-18/41938 tarihbad• 
Nuilli icra memurlatu odall•• 
ltba ilb Ye ratvilen ...... 
tartnameai dairesinde sablad'1 
ilin olunur. (36S) 


