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1 Bingazı zaferi 1 ----ltalyanlar harp 
verebildiler mi? 

"" ·---
A~KfRI VAZIYfT 

ln~ilizler 

Alman mağlubi
yetinin kilidi 

lngilizlerin orta şark se
ferinde mündemiçtir 

Trablusta da mukave
met beklenmemektedir 

Trablusgarp üzerine uo. 
rümeli mi gürOmemeli mi Afr!ka~akl ı.t~lga~lar, 

Biııgazinin ~aptından sonra ttaı- halaskar lngılızlerı se. 
Burada üsler ele geçir

mek /ngilizler için 
mühimdir 

yanlardan külliyetli esirler alınması 
devam etmektedir. Esirlerin miktarı vı·nçıa kareıladılar 
henüz tesbit edilememişse de 40-50 U Y 
bin ı ad desinde oldukları tahmin edil
mektedir. !ngilizler şehrin 150-200 

L kilometre cenubundaki sahayı da iş-
i ondr:ı, 8 (A.A.) - Bingazinin Libyıı çöl harbinde ltaiyan ordul arını hezimete icbar eden lnıriliz gal etmişlerdir. Çok mühim miktar-
h nt!iz dkuvvetLeri tarafından zaptı hava filolarını ·'da re eden pilotlar da mühimmat da ele geçirilmiştir. 

n ın u Röyter askeri muharriri ge- Şimdi harekatın Trablusgarba ka -
3~~· Sir Hober şunları yazmakta- ltalganıar hagrette ! G. Veggand vaziget dar devam ettirilip ettirilmiyeceği 

B 
mesele.~i vardır. Böyle bir hareket, 

ingnzinin düşmesi bekleniyordu. o d t ı· h f d 
Fakat bu dilşüş, tasavvurdan evvel ol- urma an es ım almaktadır e~A~bA~~dgi._~C:sı~e mahzurlu .. 
muştur. Trablusta artık İtalyan haki- ı - Halen Trablusgarp kuvvet-

hıniyeti yıkılmıştır. Bir dümdar mu- olugorlar !eri zayiftif ve kolayca teslim olur-
arebesi müstesna olmak üzere muha- • 

!'ebe olduğu tesbit edilmemiştir. Aıı- Almanlar tazyık !ar k 1 2 - 1800 kilometrelik sahil ta -
er erimizin yalnız uzak mesafe ka- • •• mameıı temizleneceğinden İngiliz or-

tetınekten mütevellid yorgunlukları Bır hucum yap- yaparlarsa dusu ~eıbest kalır ve emre amade o-
V~rdır. İtalyan resmi tebliği, Bingazi 1 
cıvarında muharebe olduğundan bah- k • t • } u~ - İtalyanların buradan tama -
~°fek~ir._ Bu haber, şüp.hesiz !tal- ma ıs emış er Vaziyet degw işecektir men çıkarılm:ıları, gerek ltalyada, 
ı:n ar ıçındır. Fakat öyLe bır muhare- gerekse dünya umumi efkarında mü-

. olsa bile muvakkattır. Asıl mesele, him tesiri.er yapar. 
Bıngazideki İtalyan kuvvetleri baka- Fakat tutturamamışlar 1 4 - İtalyan ve Almanlann, Trab-
Yasının teslim olup olmadığı ve Trab- o takdirde Fransız ar lusgarpten Bingaziye doğru yapabi-
~us istikametinde çekilip çekilmediği- lecekleri her hangi bir harekete im-

lr. Hava kuvvetlerimizle rootörlü 2 general birçok göksek derhal lngı·ıı·zıerle kan kalmaz. kun·etıerimizin havadan ve karadan 1 5 - Tunus hududunda Ve-ygand 
~apacakları taciz hücumları karşısın- Otb ı· b • d.. tÜ b ki ordusuyla doğrudan doğruya irtibat 
a ~yle bir ric'at pek güçtür. r e 1 su ag esır U' ı·rıeşece er ha ıl olur ve bu vaziyet, İngiltere 

$, ımdi İngiliz askeri er•·•nınca hal- Y ı d "" lehine bir vaziyet ihdas edilir. 
e ılınesi lazım gelen bir şey varsa, 6 İ b d v o da Trablusa hü T ·ı - ca ın a, .,ygand ordusu 
ın•~~ö"'d' B cu~al geaskc;ı ıp .geçı - Almanlar acaba ne zaçerin Almangaya İtalyan ve Almanlara karşı mukabil 
"-~gı ır. unun ıç n erı ma.- J' . 

knınlara her şeyden evvel iaşe menzil kl ? t . l . - Devamı 6 ıncı sahifede -
leşkilil.tı vücuda getirmeğe mecbur- yapaca ar esır erı I' "'\ 
durıar. Maamafih İngiliz hava üstün- Kahire, 8 (A.A.) - Bingazide Londra, 8 (A.A.) - Söylendiğl- ı 
I1Uğü, bunu kolaylaştıracaktır. Eğer lt~lyan askerle~inin halen büyük ne göre Bingazinin İngilizler tarafın-
~lyan kuvvetleri, Trablus önünde mıktarlardn teslım oldukları resmen dan silratle zaptı ve bu muvaffakı _ 

cıddi bir hazırlık yapmamı~lnrsn bir bildirilmekt~ir. yetin neticeleri şimali Afrikadn bu
ı;.,y Yaııamıyacaklardır. Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz ordulu- lunan general Veygandın vaziyet al. 
b T

1
rabJustaki İtalyan kuvvetleri ve rı umumi karargahının bu sn'ınh er- masını icabetıirmiştir. General Vey-

un arın vaziyeti hakkında ,lde mev- kenden neşrettiği tebliğ: gand umumi karargahından yaptığı 
cud nıalumat, bunların Trablusta da Bingazinin znptiyle neticeler.en tıı- beyanatla bunu i.sbat etmiştir. Gene
lllııkav~ınet edemiyec.eklerini göster- giliz ilerleyişi, İtalyanları hayret !çin- ral, beyanatında, Hitle_rin 1talyaya 
ı;ıe~tedır. Bununla beraber kendimizi de ?~rnkmıştır. Bu muvaffakıyet, bir yardım etmeic maksadıyle Tun.usa 
M~ nle kaptırmamalıyız. l\apolyonun, İngılız. zırhlı t~şekkülüniiıı 30 ~aattc asker çıkarmasına v.e b~rasını us _o
k <ıekovaya yaptığı hllcumda ihtiyat 150 kılometrelik bir yol katederek arak kullanmasına ımkali olmadıgı-
uvvetıeri de vardı. Bizim d,niz kuv- İtalyan kuvvetlerinin ric'at hatlarını nı bildirmiştir. Diğer taraftan Ami

~etıe.rimizin Trablustaki İtalyanlar tutmnsiyle elde edilmiştir. Mühim al Darlana atfolunnn beyanat ise 
T zerınde yapacağı te•ir büyüktür. İtalyan kuvvetleri gafil avlanarak ni- bundan daha ~ühimdir. Amiral Dar
d ra1ııusuıı zaptı, bütün dünya üzerin- hayet muhasara altına alınmıştır. Bu- lan., Fransız fılosunun Almanlara 
. ~ tesirini gösterecektir. İngilizler nun üzerine piyade \'e topçunun mii- teslım edilmiyeceğini be·yan etmiş
ıçın Malta ve Trablustn üsler el.ı ge, zaheretiyle hareket eden ve ııdedçe tlr Bu haberler, şayaııı dikkat şekil
çırı;ıesi mUhim<lir. ltalyımın umumi faik olan ltalyan zırhlı kuvvdlcri r,.'n- de birbiri arkasından Londraya gel-
rkıl~e mağinbiyeti ,.e yıkılışı, Trab- (Devamı 5 ine:; sahifede) - Devamı 6 ıncı ıahifede -
kusa ınhisar etmiyor. Eritrede İngiliz ----------------------
1 uvvetıerinin ilerleyişi muvaffakıyet
e tetevvuç etmektedir. !talyan muka
~eınetı, ~urnda da uzun sürmiy~cektir. 
uradakı ltalynıı kuvvetleri tutunsa

lar blle diğer taraftan Musavnı üzeri
ne ileri hareketinin devamı kabildir. 

---x:---

Bitler 
ş:ındiden harbi kay

betmiştir 

Alman ordusu 

Zimamdarlarının muh-
ta~ olduğu muza/ feri· 

1/etı temin edememiştir 

dı NevYork, 8 (A.A.) - Meşhur ka
n n lTIUharrirlerden Doroti Tomso -

un mütaLeası şudur· 
•fiiller . d'd . . b t . tir • şım ı en harbı kay e mış-

ce~·ov~ bunu biliyor. Büyilk scvkül-
,. arcketı . . t 

le netic 1 erının hepsi de akame 
c ennıı•r 

Al 
, ır. 

man ordu 
tır fakat zi •u mağl(lp olmamış -

' maındarl • ıcı ı muştur ÇUnk" arı mag P o -
· u Alma d ı rın muhtaç ol<l k n or usu, on a

u ları muzafferiyeti 
temin edememiştir .• 

. ....., ~ . . -... . -- ·-:-· - - .:.. 

lıgal altındaki Paristen bir manz 3ra: Champs - Eliıesa'de 
kahvelerin birinde halk ve Alman askerleri. 

sıra 

F rı nsada buhran Darlcn V.ş·ye döndü 

Laval Bitler 

Fransız kabine- Guya donanma
• • 

sıne eırerse 

Bu, Hitler için mııvaf
fakıyet olamaz 

yı istememiş 

Roma, ihtiyatkar bir 
lisan kullanıyor 

Façistlik "Mareşal Petenin alacağı Fransa, lngiltere ile bir-

Y ıkllacaktır vaziget mühim olacak leşirse ~taıua derhal 

1 Londra, 8 (A.A.> - ıngilterede iş- harp harıcl kalacaktır 
GOZIDE MEBUSUMUZ PROFE- çilerin naşiri efkiin Tektator gazete-

SÖR MAHMUD t:SAD BOZKURT 1 si, Vişi hükumeti üzerine yapılan taz- Paris, 8 (A.A.) - Amiral Darlan, 
ŞEHRiMiZE GELMiŞTiR. GAZE _ 

1 yikte~ bahsederek diyor ki: 1 Lava!, Döbrino ve Almanyanın i~gal 
TEMiZ iÇiN y AZDl~I BU BAŞ - cEg~r P~ten şere! ve namusu baha- sııhasındaki baş mümessili ve büyük 
LIK ALTINDAKI YAZISINI YA sına hıç. bır fedakarlık .Y~Pm~yacak •elçisi Abeslo görüşerek d!in ııkşam 

· olursa-kı böyle yapması ıçın bır çok Paristen Vişiye dönmUştür. Darlan 
RINKI SAYIMIZDA OKUYUNUZ. sebebler mevcuddur- Fra.nsanın ben!iz bu sabah Vişiye varmıştır. 

- Devamı 6 ıncı sahıfede - 1 (Devamı 5 inci sahifede) 

Yalanlar 
lngiltere, Yunanistana 

asker çıkarmadı 

ınoiliz tahtelbahiri Yu. 
gosıav vapurunu tev

kif etmedi 

Atina, 8 (A.A.) Atina ajanaı 
ıu tek:ıı'bi neıretmiıtir: 

Budapeıtede intiıar eden Maır

yar Uıaır ırazeteai, Elen kralının 4 
motörlü lnıriliz fırka&ının Yunanis
tana &'etirilmeaini kabul ettiğini 

yazmıştır. Atina ajanıı, fena ni
yetleri sarih olan bu yalanları bir 
kere daha kat'iyetle tek1(p eder. 

Bel&'rad, 8 (A.A.) - Avala a
ianaı, bir lnıriliz denizaltıaının, Ad
·iyatik dtnizinde bir Yugoslav va
">Urunu tevkif ettiği hakkında ya -
bancı matbuat tarafından neıredi-ı 
1en haberlerin, her türlil doğruluk
tan ari olduğunu bildirmiıt."r. ----------------.. "'~ " .. ., .. 

1 SAR E.Tl.E.R 

Hadiselerden 
ders 

Gene bir aeylap hadiaeoı' ile kartı 
karııya ıreldik. Sular, ortalığı alt Uat 
etti, ovaları, köyleri bastırdı.. lıin, 
genit mahiyetteki teknik kıaımlan 
üzerinde konutmak ıelah'yetini 
kendimizde ırörmüyoruz: F11kat, bu 
aeylabın, ırerek devleti, ırerekıe vi
layeti yeniden büyük rakamlı bir ta
kım maoraflarla karıılaıtıracağından 
tliphe edilemez. Biz, bir noktaya ifa
ret edeceğiz: 

Sular yükselip de tehdidler baıla
yınca, hemen lzmirden sandal iote
niyor ve alelacele, buna çare bulun
mak zarureti haaıl oluyor. Yanlıı bı'r 
ıey 1 .. Daha doğrusu tedbirsizlik .. Bi. 
ze kalırsa, Menemen, Bayındır, Ti
re, Torbalı ve emsali gibi, nehir ya
kmlarındaki kazalarda, hattô. köy
lerde, belediyelerin, jandarmanın , 
ihtiyar hey'etlerinin kafı' miktarda 
sandalı, salı, dombaz vesairesi bu -
lunmalıdır. Bunları lzmirden yetiı -
tirmek, isabetli bir tedbir değildir. 
Geç kalır, yollar kapanmıı bulunur. 
En iyiai, bu vaaıtaları, hem de muhi
te ıröre haurlamaktır, bunu artık ih
mal etmiyelim. 

** 

Kudü•, 8 (A.A.) - Dün 3k~;ım 
r~ıdyodn bir mu,ahabe yap:ııı Fili'
tın ve ~aı ki Ürdün kumnndnnı gene
ral Nenme, İngilizlerin ortaşnrk 'e
ferinin A.man mağlObiyetiniıı kiUdi
ni teşkil edebileceğini.söylemiş rn 
Alman ve ltalyan radvolarınııı iddin
larını tekzip ederek - Filistiııde ve 
şarki Ürdilnde sükun ve nizamın hü
küm sürdüğünü bildirmiştir. 

General Vayvel, bir kumandanla 
konuıuyor 

rıı 11111111il1111111ıu11111111111111111111111111111111111 

Çör çil 
Atina, 8 (A.A.) - Dün Atina rad-

yosu. dem.i~ir ki: Bugün nutuk verecek 
Bıngazının general Vayvel ordusu' Lond g (A A ) B k'I v· 

t f d t At' d h d ~ ı ra, . . - aşve ı ıns
~1 a m. an zap ''. ına a u uusuz ton Çörçil, yarın saat 21 de radyo ile 
bır sr·vınç ve h~~ ec~nla karşılanmış- bir nutuk söyliyeoektir. 

tır. ~a;~~a:gı~zmc~~~~~!~~a~nın 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 ~eyO~IP> va~üyetft I· 
Vilayet dahilindeki 
diğer bazı tahribat 

lzmirden Afyon ve Bandırmaya, Tire ve Ay
dına hala tren işlememektedir 

Dün Torbalının Çaybaşı köyünü su\ göre umumi şose üzerinde bulunan beş 
bastığı haber verilmiş, Kaymakam

1 
köprü, suların hücumiyle tamamen yı

ve jandarma komutanı, acele bu köye kılmıştır. Bayındır - Tire arasındaki 
giderek lazım gelen tedbirleri almış-1 büyük taş köprü tamamiyle yıkılmış
lardır. Köyün Çimenler mahallesiyle tır. Tir.e - Çatal arasındaki demiryolu 
Sepetçiler mahallesini sular kapla-' köprüsü, suların şiddetinden yerinden 
mıştır. Su içinde kalan evlerin eşyası oynamıştır. Bu itibarla tren ifilliyeme-
kurtarılmıştır. mektedir. 

İnsan ve hayvan zayiatı yoktur. KUŞADASINDA: 
ÖDEMl.ŞTE: Kuşadası kazasında sularla mahsur 
Ödemişte devam eden yağmurlar_! kalan koyun sürilleri, çobanlariyle 

dan llkkurşun köyü civarındaki kü-1 - Devamı 2 inci sahifede -
çük menderes köprüsünden sular taş-1 r 
mıştır. 150 dönüm arazi, su altında 
kalmıştır. ı 

TlREDE: 
Tir.ede de diln yağmurlar devam 

etmiştir. Yeni çiftlik ve Subaşı köyle-

Bugün 
Nazlllige tren var 

rini evvelce de yazıldığı gibi sular is- Son dakikada ıu mal\ımatı al-
tlla ettiğ-inden yıeni çiftlik köyünün dık; 
evleri kısmen yıkılmıştır. Subaşı kö-
yünde de bir çok evlerin yıkıldığı şim- Bugün saat 10 da, Nazilliye ka
di öğrenilmiştir. Bu iki köyde oturan dar ve Germencikte aktarma yap
halk, tamamen çıkarılmış, civar köy- mak suretiyle bir tr"n tahrik edi-
lerle .c;adırlara y2rleştirilmişlerr!ir. Iec:ektir. 

Tireden dün akşam gelen haberlere -·------------

Yunan askerleri 

Arnavudluk cephesinde 1 Polonga başkumandanı 

Italyanla; çok 1 Almanyanın . 
fena vaziyete mağlup olaca-
düşürüldü ğını söylüyor 

Mussolıni sadece bir valii 
Taarruza kalkan kuvvet- umumi haline geldi 

ler adeta biçildi 
• • • Yunanistana. hOcum, Al-

Kendı mevzııerınden de manganın düşmanlarını 
Atina, 8 (A.~.tıldıAtina radyosu artırabilir 

dün akşam askeri harekat hakkınd~ Londra, 8 (A.A.) - General Si· 
şu tafsilatı vermiştir: koraki, Polonya milletine hitaben rad· 

. cArnavudlukta !talyan kuvvetle- yoda bir nu·duk söy!iyerek ezcümle 
rı tarafından yapılan ve iki saat sıı- demiştir ki: 

- Devamı 6 ıneı sahifede - - Devamı 6 ıncı ıahifecl• - .. 



-Sahife 2 -

Rad)o gaz~t2c;i- sı•yasAl vazı•yet MalUmdur ki, Pe-
ne gore haft::ı so- ten donanmasını 
nunda dünyanın \'e iislerini Al-
arzettiğı siya ·i vn. nrnnlara vem1iye)-
ziyet şudur: Bingazinin bu derece ceğine dair Arne-

Bingazinin hay- r ikaya ::;öz v.eı~-

ret edilecek bir süra tle zaptı, bütün mh~tir. 
.aüratle işgali, bu- Birleşik Amc-
gün bütün dünya dünyayı hayrete rikanın tngilizle-
matbuatının ü- d r r. nlpacağı yar-
tunlarını işgal et- iışürmüştü r dımın, Amerika 
mektedir. Bütün rad) o ve gazeteler. miımcs. iller mcclis:ncte kabulü l>~kle
bu mühim :wferd!!n bahisle onu İngi- niyor, fakat son dakiknya kadar bu 
lizlerin büyük zaferi diye kaydetmek- hu:susa dair hiç bir hnber gelmemiş
t dirler. İngiliz kıtalarının fe\'kalfıdc tir. Mecl:s, verilen takrirlerle meı:;gul-

f ' 
Kendi aramızda 

A. Ajansından r ica 
G erç i yazdık ve va ralu mih r i 

vefayı k im okur, k;m dinler 
amma, fakat her gün başımıza ge-
lecek l:t:r d erde karş ı susmak da 
e limi7.den ge lmiyor. 

Şöyle ki : 
Erkek spiker le rin dikte se rvisle

r i, muharrir arkadaşların siniri~ -
rini bozarak onları çile den çıkara · 
cak kadar çek/ lmcz bir hal a r zedi
yoi.". (Londra), (Berlin) , (Kahire), 
(Roma ) vesa ire gibi, gazete ler 
kadrosunda ve r a h p biraz oku
muş, isim ve hadisele re kulağı alış-

dür. Hı.ıkum"t t:ırafıııdaıı hazırlanan 
iiratli hareketi, bilhas:sa tebarüz etti- layihad·ıki prensipleri değiştirm':!ge mış insanların değil , hatta la.ılet-

rilıtıektcclir. Şimali Afrikadaki hare- matuf olan bu t klifler, mecliste red- t ayin çocukların bildikleri kelime· 
kat, iki ay dC\ anı -etmiş ve bu müdd <>t dedilmiştir. Layiha, bugiin meclisten ler bile ikişer defa söylen iyor. 

h t•t • J • • • Sonı·a; kelimeler, P.rkPk spiker· zarfında 800 kilometre ilerlenmlştir. g.eçerse a aya ayan mec ısıne V<'rı-

Bunun bilhassa ~on haftası, çok sürat- 1 ~cektir. 
li harekiüla geçmiş setli günde 250 k:- IXGll.!ZT.,EH/N HARP SA '\.A Y IJ 

/NKISAF ED/l'OU: 
lometre katedilmiştir. Bu zafer kar~ı- Kabilden gelen bir habere göre, lıı-
sında .} : lnız İtalya ve Almanya raci- ırilteredeki sanayi merkezlerine Hiıı
yo ve gazet.:leri sükut etmektedir. distandan ameb alınmaktadır. nu hu-

Roma, radyosu, Türkçe neşrh·atın· ..;usta 1 ngiliz kaynnklnrındaİı heniiz 

lerin ağızlarının şurasına, burasına 

tutkall a yapıştırılmış gibi, b ir tür
lü çıkmak bilmiyorlar. Ağır mı 

ağır! ... Hem d e bıktırıcı, usandırıcı 
bir ağırlık .. Bir dikte servisi azami 
500 ke lime .. Günde ,:ki &ervig oldu· 

da. ~imali Afrikadaki hare.katın, neti- haber alınmamışsa da böyle bir Ş '/ iluna uör e topu topu 1000 kelime .. 
ce üzerinde müessir olmıyacağını, İn· 111evzuubah:-. i!IB bazı fikir ve mütıılea- Ha lbuki dikte servisini takip eden 
giliz propagandasının bunu büyük oir ar ileri · ürülebilir: 
zafer olarak göstermekt~ olduğunu İngili.1.leriıı dominyonlarında harp 
bildirmiş ve ncşriyatınrn ~onunda da ;;anayii, çok iııki af etmiştir. Bu du
şunları söyl~miştir: ninyoıılardan l ngilter2ye amel~ geti· 

arkadaşlar, bunun iki mislini, hem 
de raha t rahat za ptedebilirleY. Ev -
ve lce vadedilen ve konuşulan da 
böyleydi .. c ttalj a; Almanya ile sonuna kadar rilmeı;:i ile İngiliz ordusu takviye edil

muhar.ebeye devam edecek ve muzaf. 'llİ~ olacaktır. Çünkü f ngilteredeki or- ~·ca edPriz, bu is hallolunsun, 
fer olacaktır.> hı me\·cudu. yakında beş milyona çünkü bıktık, utandık, illahlla h ar-

Almanyadaki radyolar da Riugazi- vük~'·lec.ektir. Orduya gir.en amelen in tık .. SpikerlPr yanıba,ımızda olsa· 
n in İngı"liz kuvvetlerinin eline tr-""'tig'i- verlerini kadın ve çocuklar doldur-

c-v k d K d l lar, onlara, (Bira z çabuk arkadat · ni bildirmemişlerdir. Yalnız Tobruk 'lla ·ta ır. ısmen or uya ayrı an 
1 d f b "kal rd• \'er nlma1·ta lar, ai!z ınızı oynatın) deriz amma, düştükten ~onra .Frankforter Kuter -ıme c .., a rı . a cı • • .r. - -

gazetesi, nncak Bingnzi alındıktan son. dır. ne çar~ ki sesle ri kulağımızın dibin-
ra vazi)etin ehemmiyet ke bedeceğini Hindi-;tandan getirilecek amel~. ka- de, kendileri ta Ankarada .... 
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Seylap 17 • • ı; ~ v azıyetı ~ ..... 
Ç rşı işleri . . ·· - na; ta rafı 1 nci sahif .. d .- - gün harck-et edemiyecekleri anla~ıl

bırlıkte sandallarla kurtarılmışlarda·. mıştır .. Maamafih burada tamir ekip
Buradu sular kı:,;men çekilmiştir. Kıı- !eri çalışmaktadır. Hava dün açtığı Gaze teler in , sık sık ihtikarla mü· 
Kuşndası - Selçuk ara . .-ında müna- için suların süratle çekilmeleri tabii- cadelenin şiddetleneceğinden bahse-
kale başlamıştır. dir. Bu itibarla yarın Afyon ve Ban- den yazıları, bir dostumu fena halde 

Mb',NB1lIB.ıVDE: dırma trenlerinin hareket etmeleri de !1"nirlendirmiş .. Bu dost d ün bana; 
:\fenemende Tuzçullu ve Süzbeyli kuvvetle muhtemeldir. _Yahu .dedi- aylar var ki, hmir-

kö)'lerinde dün bazı ev ve damlar yı- :\Iani . .;a, 8 (Hususi) - T renler. ne de ihtikar auçu ile yakalanmış ve ad
kılmış, mahalli Kızılay kurumu tara- Afyondan , ne Akhisardan ve ne de )iyeye verilmiş kimse göremiyoruz ... 
fınclan ~eylap7...edelere WO kilo ekmek hmirden geldi. Çerkes. Mahmudiye, Şu halde, İzmirde ihtikar yok, de -
clağıtılmıştır. Veziroğlu, Yeniköy, Karaağaçlı ve mektir ve doğrusu ; İzmir piyasası· 

UORXOl' A D.4: Sclimşah lar köyler i su altındadır. Bu nın bu haline bayılıp da çartının or· 
nornova nahiyesinin l\ler:::iııli mev- köylerde bir çok ev yıkılmış ise de, tasına bir nazarlık takmamak, :nsaf

kiindeki Arapçı deresi tekrar taşmış. inLanca ve hayvanca zayiat olma - sızhk o lur .. Siz, durmadan yazıp 
bi r çok evleri sıı basmıştır. T ehlikeli mıştır. duruyorsunuz, vazgeçin Allak aşkı· 
vaziyette kalan .evler tahliye edilmi...;, Kumçayı da taşmış ve Akhisarııı na ... 
sahiplerinin iskim \·e iaşeleri temin Beyoba ve Sazoba köyleri sular ~l - İtiraf edeyim ki, dostuma hak ver· 
olunmuştur. tında kalmıştır. dim. Sa nki İzmir gül gülüstan olmuş. 

TRNNL NR ı <' KÖPRÜLER: :\Ianisadan hareket eden bir binek tur, ne iht ika r var, ne de buhran ... 
Aydın hattında tren Selçuğa ka- arabası, voltla su lardan mahsur bir ... ~ 

dar gitmektedir. Devlet Demirvolbrı vaziyete düşmü~. arabacı ile müşteri- Ekmekler, topraklı, taşlı çıkıyor .. 
miihendisleri, bütün hatları, tünelleri, !er kurtulmuşsa da araba suların ce- Bir münakaşa oldu, geçti. Fabrika· 
bilhn"sa Aziziye tüneller i mmtaknı· reyamna sürüklenmiş ve hayvanlar !a r ofisi, ofia de fabrikaları çekiştir
~ınılaki heyelan sahalarını teclkik ~t- boğulmuştur. ;fi. Bitta bi be lediye de biraz hisse al-
mektedirler. <.ermencik - E rbeyli ara- Vali, sular altında kalan köylere ~ı .. Faka t mübarek nimet, eskisi gİ· 
ı-ıın~laki seylap. t-ekrar artmıştır. ym dını için lazım gelen tedbirleri bi olmakta berdevamdır .. Halkın diş-

Ödemi~ hattın<ln yık ılan köprüde almış \'C bizzat seylap mıntakasına 'erinin arasında, 1'.ki türlü gıctrtı ko· 
aktarma temini için tertibat alınmış- gitmiştfr. !)uyor : 
tır. Bu köprünün de inşası \'e doR'ru Salihli, 8 (Husu::;i) - Salihlinin Biri taştan, topraktan, biri d e hid-
seferlerin yapılması gün mesele idir. yakınından geçen Çakallar çayı taş- let vıc asabiyetten .. 

Tire hattında yık ılan Hü:>2yin ağa mış, Mit.hat paşa mahalle::;i sular al - Ka bahat, Sammur kürk d e olsa , 
köprüsüniin Hhşap ol:ırak süratlc iıı- tında kalmıştır. İki C\'İn d ıvarları yı- kimse tarafından beniınsenmezmiş .. 
sa:sı ve tek1·nr seyrisefere açılmm;ı kılmıştır. Faka t kulaklarımızın artık diş gıcır-
için in~aata .ehemmiyetle devam edil- Halkevi sosyal yardım komitesi tısına ta hammülü r ·ktur, bu haşin 
mektedir. ve ~·ocuk esirgeme kurumu, C\'leri m usiki} c paydos, <ı<!meliyiz. 

İzmir - Manisa arasında Emiraletn- yıkılanlara yardım etmek için faali
:\foracliye i~tasyonlan arasında alça- yete geçmişlerdir. 
lan sular, 24 saat ıevvc1ki yağmurlar Ovaların bu derece sular altında 
sebebiyle tekrar yükselmeğe ba~lamış- kalması. ~enelerden beri görülme -
tır. Diln burada sular 1.5 metre yük- mif3 bir haldir. 
sclmistir ve sHatte 20 snntimetr~ yük- Afyon ve hmirden tren ler gelenıe-
·elmekte devam etmektedir. Band!rma ınektedir. 
treni cliin Manbaya kadar gelmiş ve l\:aymakam, jandarma komutanı 
orada kalmıştır. ve bel.cel iye reisi vaziyet etrafında 

Bandırma ve Afyon trenlerinin ıfü- tedbirler almaktadırl ar. 

Bir kunduracı . ~ağazasının vitrı!
ninin önünde iki Bayan konU§Uyor: 

- Su kahve ren gi iskarpin değil 
mi baktığımız? 

Evet , ti kendisi .. 
- İyi amma, a kardeş; bir haf ta 

evvel onun üzerinde 7,5 liralık eti -
!<e t vardı. Şimdi 8,5 olmuş.. Neden 
acaba ? .. 

yazını tı. tın ve cocukların Yerlerini alacak veı··--------------

Şimdi Inı!sele şudur: ;malat, durmadan. devam edecektir. JANDARMA ZABiTi OLACAK 1 1 1 1 
f ·ı· 'ı. t1 · B" · · J l k Bu ela gö tcriyor ki. İ ngiltercde fab- HALI( DİYOR Kİ - c uw --~ 
ngı ız .r.UVVe erı. ıııgazıyı a c 1 - 1 Kısa Haberler 1 tan sonra Tralılusa da sarkncaklar mı- ,.ikalarııı i!"tih alfitı cl urmadan devam LiSELi GENÇLER 

- Kı"mbilir, periler, cinler girip 
vitrini karıştırmışlar galiba! .. . 

- Kendime bi~ · çizme almak İsti-
dır? İngiliz makamları. bu hususa Ptmekt ' ve artmnktndırJ Almannı., Tı d • d 'h 
dair bir şey bildirmem{!ktedir. Bu se- Gekoslovnkya, L~histan. Fransa, Rcl- Harbiye mektebine jandarma za- ramvag far a lZ l am -, n·u- _....,.. 1 
b b' 1 k h k"""" .. 1 \' nika V.(' ITollandaılnn miiteha "IS nme- 1 •t• t" t• · ı k .. ı· 1 K k ~ 1 1 l . 1 " ıe yapı aca are ı::-ı.ı gcnera !lY· >1 ı ye ı ırı me uzere ı :-ıe mczum ona· - (, üze ya ı ara::ıınc a ış e - * Vfül,·ct hıfzıssıh h a met:li~i. c.·ar-

1 ı , kt ki ı l akt:ad r 'e topla\lp fabrikalarına gönderebi!ir. geı1 •I • "lı ıac'tktır f>tı l ı ı h .. ı·z k ı t · ı d · le ı k J ' \C e uıra ı arı an aşı m ı . ç eı " ı ' • . ' n ı r n ·• , mc te o an ramvay ar a J o u u . şaııba glinii sıhhat ve iç,tima'ı: muave-
Biz rt"nin mevzuu bah~edilnıeı...tc fakat "ı var ki Almanya sanayii hu- olacakları şartlar İzmir mıntab jan- vap~ıak bir me"ele halini almıştır. . net müdiirliiğünde aylık 'toplantısı 

olma:sı :sebeblyle İngilizler ~caba, Trah dudları dahilinde yapamamaktadır. llarına konnıtnnlığına gelmiştir. flılhhassa saat 19-21 _ a. r~sında .. kı .vaırncaktır. 
l d h .. d k b ··t·· Af "k Onun i,.·n imalathanelerini lngiltcr~ ı b k k k-r d ç u,,a a ucum c ere u un rı ı - ' tı:~vmay aru ~1 ~ma ·a ı . ır. .:un - ı * Husu;;i muhasebe kadı·osunda 

yorum .. 
- Ne den icabe t ti bu böyle? 

Uzun bir yolculuk var da .. 
- Dikkat et. İtalyan biçimi çiz

me alma , yolda kalırsın. Zavallılar, 
Libya çöllerinde Q:zmeleri ata rak 
l<açışıyorlar. 

11111 i.mizlenmel'i mesele:sini de halle· ve uzıık olun Alman,\'anın şarkına doğ. ku bu ~aatlcr ıçınde cvleııne do.ne.ıı bo.;: memurluklara talip olan 21 ki- • • 
d ki . ? L' ı ·1· l l"U nak' tmekte<lir. İngiltere i ·e. boır.- vı· la" yet mecıı·s ·t yarın l l d t 1 t 1 " Bı"r mag~azanın o··,1u"'nden geçı·yor . ece er mı. r.:sasen ngı ız er, g~ne- ~ ~> ~u ~r: a. <; ~~ ı~:ı amu ç.uva .~ ıı:ııı: .. si, dün öğleden evvel vilayet salo -
ral Yayvelin :on zamancla şimali Af- bardım.ınlara maruz yerLerde bile sa- s;ıbı. bırı bırı ustunc ve çok gııçlilk- ııunda imtihan :cdilmi~l~rclir. duk. Mağaza sahibi, müşteriye bazı 
rikada bu derece süratle hareketine na)' i hnr-0ketini devam ettiı-mekt"dir. toplanıyor le. ~iclcbil1!1cktedirle~· ~·e bu izdiham Bir imtihan hey'eti" önünde yapı- eşya isimleri sayıyordu. Yanımdaki 
sebeb olıırak A!ma11 tayyareleriniıı Si. IWM.LVYA PETROi . S.4.IW/ l'. \ - Vilayet umumi meclisi yarın saat kafr gelmıyormuş gıbı, durak yer le- lan imtihan neticc~i nde muvaffak 

0
_ arkadaş ~ ku~:ağ~.ma eğildi.: 

cil)aya gelmi>ler~ni gcbtermekte liı'- TIN! T.41/IJ]I> },.'1'T I: 14 de Ticaret odası konferans salonun. rinden ve sı k ~ık şirket memurları- lanlaı· tc>;o;bit edilerek tayin oluna - - ~lcaık soyluyor -~.edı- hurad_a 
le1·. Bükr R.ten hayrete değ r bir hnbl.'r da toplunacakhr. Salonda meclisi umu- llın dn tramvaylara inip bindikleri caklardır. imtihana girenler arac:ın- tatlı dılden, ~umU§a~ xuzden .. ma~ul 

Deme o Uloı· ı, .-,. enız e :-ı. rnan minin içtimaı mi.inaseootiyle bazı t er- gorü uyor. da lıes lb e mezuııu vardır. • . . ım e ! ır ve muş er.ye k l k . ·'kd · d " ) lınmışlır: l" 1 kazıklar da a l d 1 t 

tay) areleri görı.iııünce Alman ve fngi- Roman.va kool'din:.ısyon kamriyle tiLat alııımıştır. nu kadar izdiham ve bu kndar in- * Bel~clive reisi Dr. Bchçc! U;.. verılır .. ~ıkk8:t .etm~yor ~usu~? m8:· 
lizL-er Bizertede birleşmek istemekte- ltonıam ada benzin sarfiyatını tııhdid tizam.;:ızlıgrın hüd·mckerde bir kaza T•··ıt·· k. h . b 1 . gaza sahıplerının bır çogu , muşterı-

. t • '-' k k d R x ' ' .nu urpar ı ve şe rın azı yer erın- • . k k dirleı·. Bu, i tikbalde Almanya ile !n- •tmış ır. ı a ın zamana ·n ar omaıı- doğurması da pek tabiidir . deki iıı~aat yerlerinin son yağmurlar- terme sı sı ; . . 
gilterc arasında yapılacak muharebe· •ada istih.:.al edilen fazla benzin, kara KAPATILAN KAHVEHANE Tramvayları intizanıa kbymak im- dan a:dığı \'a:t.iyeti tetkik ırtmiştir. - Ayol sem d e mı kazıklayaca -
!erle netice alınacağını göstermektt.I Jnniz tarikiyle muhtelif yerlere bile İkiçe.,ın clik caddesinde 180 nu ma- kam yokg~t saat ID-21 ara:-.ındnki se- ğım. 
dir. Alman)a, şimdi İtalyadaki bnzı {'\'ketlebilmekte idi. Almanya V2 1ta1- rada B. l brahimin kahve"i bir hafta fcdc ı·in -ıklaştırılması suretiyle yor- Deg'"" ı·rmenderede Diyorlar. 
tan·are u lerini alını tır, Fransadan ::ıra Scvk.,dilrnlerd_n fazla kalan ben. · · · · gun bir halde işinden gücünden dö-
da· ~iisler istem. ktedir. İngilizler de, :~. imdiye kadar tahdide tabi tutul- müddetle, S~nek~lı cnd~csı~de 1 ~2 nu. nen halkın ı·ahatçn evlerine gidebil- • I i ---x 
Afr!kadaki İtalyan tayyare ii.:;lerinc namı · tı, böylt> bir karnr Romallyuda mara~a s:rıf o~lu Hu.seyın e aft ber- mclcrinin teminini alfı kadarlnrdan ŞIDDETL ~ B R ZELZELE F . k 
'.·erıeşmişterdir. D€mek ki ttaıya ve i 'itih~a1 olunan benzinin ihtivacn kafiı lıeı· dukkı~.nı .. muaaetsız, kumar oy - beklemekteyiz. OLDU. HASARAT KAYDED-ILDI ecı aza rrelmeclı"g" ı"nden d?t•ı"ldir, bun.tın harici 1.H'1ltmmı atk yuzunılen zabıtaca kupattı-Fransa mağlup olarak abadan çeki!· " _,,, 

SAPAN 

mişler \:e Almanya ile İngiltere.vi ö.ı tesirlerle yapıldığını kabul etmek Jfı- .ı ş ır. HEM KADINI IGFAL _ETMiŞ 
1 l\; d k" . h 1 a·ı b Dii n "'aat 14.25 de Değirmenclerc 6 YAŞINDAKI YAVRU o .. Lou· Plana bırakmışlardır. zımc ır. ""la em ı, ısti sa e ı.en "il· h . . 

na ıyesıııde garptcıı şarka doğnı şid-Diğer taraftan Fransız şimali Af· z inin Romanyada tamnmiyle SHrfouı VE HEM DE ÇOCUGUNU ı u· fk. . . , . . . 
rikasında bulunan general Veygnnd, imkan Yoktur o halde şu mütalealnr • • . c e ı Ye u ı uıhmıneıı be~ smııye de- r u-cd e k ır l.ıekçı l erındeıı A hmed 

akla goİmektedir: • c • au· şu·· RTMUM ş ı \'am ed~n .. bir zelzele oll?uştur. Bu !lar- Ayv~z: elinde tuttuğu bir çifte tü -
~~~~ı~:.ab~~~~f~e!~:it\?1~i~~~;~ Almaııyanın, cenuba doğru muhte- ., .. , . _ "" · .. '" . f~~~ı :uzıınclen. bn~ı. lrnıa!arm dt~v:u:- fen~ını ~a~aen at:ş aldıımı.ş, çıkan 
tir. F'akııt diğer taraftan Almanlann, mel bir yürüyilşünde Romanynılakiı BUGONKO PROGRAM . ~?zteped~ .zıya o~lu Sütçu . fo~n~. t ~ has. ~:ıth:mı~ \ e. encl~i . a~s~nt\l"ı.d.ı l~.ur~.un \ ?. s.ıç~ala ı , k~r~~ ~nıafta du-

. k · te ı·kı · notı·ol depo \'e ktıvtıları bomb·ırd ımaıı 9 00 . op 03 A .. • h· b 1 . ızdJ\ aç vadı ~ le :\Iust.afa kızı 18 ) n.,.n .n ı a ugrı) an bazı IJJJıalaı d,ı b lh.ıs- 1 ı .ın .ıltı ) ,ışınd.ı Ümmuj e ısa bet ede-Lavalı iş başına geçırme· ı· c· crı ı -~ • • • ıogram, J . Jans a crcıı , t ·~ k h ·ı b k sa lk k l b' d lk"l · k ··1·· ·· b b" ı · t· B 
de anlaşılı_\ or. edildiği takdirde Almanya ve ftalva- 9 18 1\1""· ·k. 1. 1 • h f"f · da Fa mayı ıgfd edere amı e ıra - ı o u ınasııı a evve ı ere zamı- re o umu ne se e ıye vermış ır. u 

Lavalın iş başma geçirilme~inclen J a nekledilmiy.en benzinler stok ·edil-' l~r (pt.)~ 1 

9:45 ~~~O~r ... ~~ k=d~nıp~r~~= ~~ş _ve ~!~9. içirmek suretiyle ç~cuğunu m_~ten_ yeni .çat~a~l~ı:. hasıl .. ol~uştu!·:I rnka~:a lıi.~· de jan.darma er} kar~ş -
maksad 11_diı"! mekte \'O depolnra konuhcnktır ts- mek r t ,.. · l ') ·w p . 12 33 ~İ .. duşurttugunden ya alanmıştıı. Fdt- İ kı e\, tehlıkelı \ azı.} ete duşmuş, bıı mıştıı. Olum tahkıkatına Tıre müd

tikbaldeki hRdfseler, vn~i:·eti ~lal;a 1 zik .. Gısu··,eıd,ıu.:z f;;slı, {g.g5r0c1 mAJ'·an"' ... hnbnuı·= ma hakkında d:ı tahkika t yapılmakta- ~Ja_ın çökmiiştüı·. Teh likeli ha le diiş(•n! ılciumumiliği tarafından el kO!rnrnş-
FR-.4.. rsADAKl Bl.lllRAS: J - " " ık b ltı l ı ıı tı tuı· 

k h . d" Al çok avdıı1latacaktıı· 1 J • 13 ow 'r·· 'k Gü d.. f l d•r 1 ev, oşa 1 ş r . · 
Bu ual, ~ mu ım ı~ man~, J • • en, . ~ ~ uu: n uz asıpro~ ··~~~ö--~•••••••••••••••••••••••••m•••••••••• Larnlın iş ba,,.ına glçirilmc i Fran :.ı AL. fAN - F RANSIZ İŞBlRLlt. t: rammın devamı, 13.25/ 14.30 ~ Hizik: , 

için dahili bir iş olduğunu ileri <;Üre- Pariste yeni bir parti kuranlardnn Radyo salon orkestraşı ( Violonist N'e- T y YA. RE s • d 
rek Fransanın dahili işlerine miida- Fo~ıknoi: radyoda .. beyanntta buluna-. cip Aşkın idarıesinde). 18.00 P rog- ·A ınem 'Sl·n a TELEfON· 36-46 
hale ctm k i<ıtemediğiııi iddia ediyor. rak Almanların Fransız donanma \ ~ ram, ve memleket saat ayan. 13.1)0 .... U l1 ı 
İngilter ise, arkasında Laval olmı~ an üslerini istemediğini. Frnnsanın müs-ı Müzik: Radyo caz orkestrası (İbraı-
bir Fransa istiyor. Petenle Almanva- takbcJ Auupa iktısadi nizamına gir- him Özgiir jdaresinde) , 18.50 Müzik: BU HAF TA 
nın ıkı münas bata girişmesi miim- ınesini istediğini bunun için de Fran-

1 

Akşam fa~lı, 19.aO Ajans haberleri, :\l ısırrn sinemacılık a leminin <' 11 büyük iki yıldızı 
kun görülmemektedir. Lnvalın. ileı i ·anın Amerikadaki mü temle.kesiyle 19.45 .Müzik: E ki piya~a ve mesir~ Ü Tarafından gözler .!""1------.. Ô·.----=------"'! 
iırduğü talep, bir buhran doğurmu - birl~ktc derha~ bir iktıs.~~i. iş~irliği;ıel ş~rkıl~rı ve oyun .~~\·aları, 20.15 Mii- ABD . LV AH ABIN YE- knmaşbrıcı rekor!- AŞKIN G Z YAŞLARI 

tur. dnhıl olması lazım geldıgını soylemış- zık: Kabare müzıgı (pi. ) , 20.30 l\Iü- " la.r arasında fe\'ka- • • 
Bu beble on giindenberi Fran 1z tir. Bu iddialar, Avrupada yeni niza- zik: Karışık Koro eser ler i (pi.), 20.45 GANE RAKİBİ )fide suretıle can- BAŞ MUGANNIYESI 

nazırları, Yiı;;i ile Paris ara ında me- mın hem siyasi, hem de iktısndi o!clu- Müzik: Solo ve Düo şarkılar, 21.10 ABDU .. LGANJ• E:S'e>Evz·D l nndıran NECAT AL/. 
kik dokumaktadırlar. ğunu göstermektedir. Konuşma GŞair Ali Şir • ':evayinin ~. .ı , TÜRKÇE sözlü A-

Lavalın kabineye alınması karnr-ı Frnnsanın bu nizama giıo,erek Al- Beş ytizüncii doğum yıl-dönümü mü- R APÇA şarkılı ---------..m.--------
laştırılmış ise pe henüz kabineye alm- maı~\·~nın dire1ü~fleriyle hareket ~t: nnsebetiyle), 21.30 1'emsil :. Dc\'let 1 l 
mnmı tır. Arada bazı m!!.Seleler in hal- m~ı ıstenmekteclır. Almanya, kendısı konscrvatuarı tirntro şube~;ı talebele- y f L D f z s u L T A N 
lind_n oııra kabineye alınması muhte- de takdir etmektedi r ki, Avrupada ik- ri tarafından Rejisör: Kari E~rt, 
meldir. Başlıcı-t ihtilaf, Lavala verile- tJ,.;adi bir ctizlitnm te::ikil etmesine im- 22.30 .Memleket saat ayarı, Ajans ha- ------------=-----
cek salahi)·ctlerdir. idin yoktur. Fransız Afrikası, ?u cü- bcrleri, \'e Aj ans spor servisi, 22.50 

Diğl r taraftan Amerika, Fran.,ız zütamı tamamlıyacaktır. İşte o zaman Müzik: Dans müziği (pi.), 23.25 23.30 
ı.i ]eriyle donanması hakhındnki nok- nupa ı1izamı, az çok kendine yeter Yarınki program. ve kapanı~. 
tai nazarını Vişive bildirmiştir. Ame- vaziyete geçmiş olacaktır. ltah•an ordula rmuı imu 
riknnın Visi hükÔmeti nezdindeki mii- Son nokta dıı, Fransanın derhal ııi- .,......._·-----.---"'-------- ---...... 
m ~ il Lihf, Petenle yaptığı bir miila- zama iltihakıdır. Bu dn Almaııyanın, şu da var ki, .F ransayı ve Fransız Af
katta Amerikanın bu meselelerle ala- Fransaya ve Fransız Afrikasına olan rika ını bu iktı adi birliğe sokmak 
kasını \'e noktai nazarını bildirmi tir. 1 kat'i ihtiyacını göstermektedir. Fakat kolay olmıyacaktır. 

VE 
YAKIN ŞARK HARP HAVADiSLERi Lon dranın bombardımanı - Londrada düşürülen , .ı. 

man ta yya re leri .. Bay Çörçilin müdafaa tertibatı nı teftişi - Atinaya gele n İtalyan esirleri ve Atina· 
da yapılan şenlikler - Arnavudluğa mütema di Yunan askeri sevkiyatı - GÖRİCE'nin zaptı için hü
cumla r, Yuna n orduaunun GÖRICE'ye halkın alk ışları arasında girişi - Yunanlıların aldıkları harp 
levazımı. MATiNELER: 2 - 3,30 - 5,30 _ 7,30 - 9,30 Cumartesi Pnzar g ünleri 1,30 da ilave seansı 

•• 

~ ELHA RA SİNEMASINDA BUGÜN = - --- Bütün lzmiri sonsuz hayranlıklar içinde bırAkacak olan cısiz muazzam bir p rogram takdim ediyoruz. ---- -
~ -1- - 2- = 
~ İ T RUY ASI KUYRU LU YILDIZ ~ = -- -= -!::: TÇRKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLÜ E§ 
§ Başrollerde: T AYRONE POWER - MYRNA LOY Ba9rollerde: ROBERT YOUNG - FLORENCE RICE S: = FOKS JURNALDA : Amerı:ka, Yakıntark ve Afrikadan ge len en aon ve e n mühim haberler. ~ 
S SEANSLAR : Bugün : Kuynıklu Yıldız : 11 .lS-2.45-6.15 - 9.45 de Hint Rüyası : 1--4.3~ de başlar. • , 5 
E DiKKAT : Haftanın her gününde ilk ae nalar UCUZ HLK MATİNELERi olup, tenzilatlı biletle 2 filmi de görmek kabildir. 5 
111ıı111111111 il111111ıııH1111ıı1111111111111111111111111111ıım1111111111111111111111111111 n 1111111111111111 1111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111nı11111111ıı1111111111111111111111111111111111111111 ııı ı ı m 
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lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 

Dünkü nüshadan de.-am-
m eh• id. re aza Atını· el Kadıoglu, A. ım V.ııııoglu. [1;ıpıı 

Ad, e Kı. llO hıdu · i\Iec'ı i .ıre 7a•nnın n,sfından fnz1·· · 
~ı ,n Tüı, ".>'mr iI s· rttı,· 

Madde 2e -M•cH i ' 1f \ a eci'cıı e h <r ait , ·. senetltriıH!en 
' "'l'Jll.c.~· , um n iyeı ·n y 1cJ lıi i d .,,recesinde hi.~~e setı~ı 

leril'" rke c k\"dic mPc'ıı.rdurler. B hı.se seııetlerı üz -
riııe .:ı ınd.ıu bulu• ' ~.ı mecli idareııııı hissedarım lıu

lundug• h yeti l'nıı iy in t€Urı.vesiııc kadar 'ıu sen~tleriıı 

'ııtılm·ı cc;nııa u«ir bır da ga vurularak lııfzeılil.r. İ'Lu 
!" d t 'lll c ~ azası ı;ı znman. ıdare:"lind miit"lvcl !d nıe-

sul•y ler nı; kHşı icmi.ı.1• htikmil < edi ·. Bu •e• .'len ı 
atıl n 111.lsını t. nı n etmek meclir-.i ıc..\ .. "ln 1 n cün1lei vezai-

! nd ir Ak,i halde r. cl .. i d ı me • .ılrl!ir. 
Ma<'«" .:!l ~Iecl •i re a.~ ı ıiç ne müddet i~i ı in, h:ıp olunur <;;u 

kr.J~r l ç ı<~n nzaıı ~ t l ar nt habı c:ıizdır. 
'1.fatltle: 22-~f dis < re "•&<ı ~. Lr \ey" t·r <çının \ef:ıt, istiln~ı Vll 

ku . l._ r c1 i idar1.. , ıhal h "'n >t.ı .'.'ı erlere ev:-:.at• ı:ızı'lle~ 

ı ı haiz v, ttan mıirtk'' ıı ve mm·~kkateıı diğer hissedurlnı· 
dan lıirin vc.;a hi~~ dr •• 111 ın vLk in ıntihnp -ccl('C kti .. \'4.ı 

etimacl:ı h ) ( i 1 ır İ.\ cniı• tı: ılikine ,ıı,-zN!ecer.t r. nu 
nret rncc is, Hlnre\t. i ltil: p fılıına"" aza h-"l\'eti unıumiye
nın ctimaı • kadar f.ı) ı rnzif eder. \ e intihalıı v.ıkı h<>ye 
ti mum.\ c :ı d, t cc · liğ• takılın] , ,il ol r: k ifııvı ,. ,jre 

ec · 
• ladd • 2~-~f,.cli iıl l'"e hcı· l' " ı me;~nııHlaıı !ılı· r"ıs iıılıiıap e 

der. R . ·n bıılun'lwd ı c•lse'eıı,> ri;a,ct pfmck üzere aza
ı!.:ın bi i o çtima, nıa'- olmak v·re rei>'c \'ekıllel <•der. T(,. 

t plik ;u:"f . ıni h •lm k üzer~ mec'i~i idare nz:ısınıhıı 

hiı·is \<e.} l nı0cı ; c1 arı~ IG l1ariçten hiri~i kfttip ta~ in cdilil'. 
R<1i!\:n v i e"ii mec. c Is }n ind:-ı jntizam ve n1üzakeı·:ıtın 

mu. f- z, ~1 >tı \e h ~ t mum \e ir in1aL.1rı .... ı l'İ\a~ct ""t 

mPk v i'e~i ıl:ıh i•Hl i · 
,\[adıle: 24 -)f el ı ıd. re rke mu•· v muameıatı liizmu gördükçe ie-

t nı der. Udu'.l •e~ ' bir d a içtima <!tm<.k mct·buicl"ı-. 
Y~1. ı & "lJ n \'ı vahu< ~1ı. tl ı nısf1111n davetiye tizeri 11c dtl' 
•etima c~cl.ıılır lçt malı. irkct merkezinde aklolıınur. F<I" · 
K.ı!,ld r.hv 11 rkct:n n1cıcl.. i İ\!.~ıe i şul>eJ.crind~ i<;tin1a 

ed rl r k y ,.,. • t rd .eki leline tahriren :ıyrıc:ı ırzo-

nur 
)[nd< : 2:>-"Mec i H ,,., .. mu:. rı e • tıl' n •k cri)Ctle verilmesi mutlı•' 

ş.ırtt r. l" 1. e• ıııda kscrıye• zail olursa m jzakernt üdil 
olun•·r. Azanı~ ydnl ğ r"ne ,·ekiılet vermc"5 caiz ıleiiilrlir. 

Ru! nmıyacak olan :ıza ruznameye göre fikir ,. rrıülaleasın 

tahriren t \"di ed bil.r. Bu Lhrirut ""Ccl sin vereceği karnrıı 
uygun buluuJııgu t ıkcı rıle verilen karar muteber olm u~ ol• r. 
Auy.ı ~tima içın giinrl ~ileceK <'..:ıvctİY<'lerl' ruzname n1t1h· 
tevıydının ıhtiv .. •tmcs l<ız m ntduğu gıl•. bu davetnam nin 
ımza mu~a,· ine ı·ziı , )ll taahhüdlil ıos.a le ııönılerilnw-
sı c"· rid r. 

j\fadde. 26-:'<!ecJi .. idare '"k cı(ıım z· bıt defterine kayıd Ve li)"> ;. 

nin rei• v hazır bu • .:nan aza ile ıd\.tip tarafından im1.ıı ,ıl ıı

"'J. ı t' karara muh~I f kalanlarnı <>sbabı mucibe•i ile rıın 

hal fet• .inin b, zapta dcrN)<liln e•i lazımdır. 

.fa~l' : 27-Şırl •tin idare•i \ hı darlara ,., .. ya üçüncii .~ahıslura kar 
~ mulıaki~ ı 'lll n l, lcms. i mcclıs" idareye aittir. Mecli:i 
idare ş rket n u r \' r~val 'lin iılar ·,ive şirketin mak~aılı 
~ a.a .lar her nı v u, t ve nıııa.ınelatın icrası ıçin ıkt ',,rı 

tamm \ şir r, imz ını istim.1 • fatıııı haizdir. Sulh ''' 
• 1İ< hP.ı{, in 'n h, \'tkil tutmak alahiyctine de ım.-

.klir Velhas 1 u muk.ı le ile mcned,lmiyeıı her türlü nı•ı:; 
rıelfıtı fay~ m z .da her bcr şirketın dahili talimat 

:ı ' i ket n ne r ve ınuofal: m ni i ta)·in \"e a7.ıl 
ve ı- rıların rıa..1.~. lic · , y<vm J'e \·c ikraıni eleriııi t.aku1· \' 
esbıt ec r Ş rk. c , s"nde mu•arifı unıumiye;ıni v' m .. 

am • ıt muk rv, • ı c lıit nlac:ık.:ırı tnl•sil v' J,orı· 
hıı !ll t \l,:o e, n l ı t ...... cariye f-unıim VP. bunlarn k~falt--1 

etmek \"C pı • • r·n Li V<' f<'kkiv<> karar ittihaz eınıeı. 

H ı k ti m JO. ı s"•ı ile n üıı:ı. cbattar bilumum m .ıka
'~ enıımek j k< ı .im miılıaml'.lı _r,ı p Lunlarııı ııc
l yı .... ,Tl ı "~ .. 1, ınu nl J. ı ı a nıuame· ltı şirket• i~tin1'1l o .. 
hın ,, n fazla ntı~ '( n \'e ihtiy&t a~çes;niıı sureti stimaP
ni ta) i. e~:r ek \ ıtibaı tizerinc v ya ·rk tin me k~I n•va
li i .. .ır ılık ııt.te m u~ tiyle .3tkrnzatla bııl~nmtık vc lıc 
ıc'i um·1mi:.-deıı i. •ih , .. ı edilecek kararı mrh"''"ı t<'vf"kıtn 
~~rk "p, l'mvali ga_~ ... mt. !{ulC"~ni terh n ve n tı1hviliıt ıh«ıC' 
)leme! ret\: i •ikrr..ı nkcletn "k g= 1>i lln~usnlı ife. mecı 

si L.:tr • ~n c jnılt.. 1 \ "Z:l. rı·Jcndir 
• !adıl<>: 2~ '.\lcc is idare keııdı i 1 ·ine tııl:.•is ett gi d kı<at, basire ' • 

fa iye • rk t 1 ·'ııılc de ııraz \"e saı.,·:ı , mecbıml ıfar 
~leci i idare r efat r it ~;ıne~ tu' ~a1< ve muay~-eıı olan n1iiıl 
t _t löl" nda "ıık ı;c • v ııı. mevcudat d fntiriııi bııançn ' 
kar ve •u•1r hçs4'arını lııttanzim he;ctı uTumiye içtimr.i:ı
ıı_. . .ın e\·vel ı: .l' l;.r a' evv<'l rnurak Jı.e teı d! n liıak•ıl se 
kiz gıi evvel :.is e lr&n; enz:rn t~lkikine koyrııııkln nıük 0 I· 
l ••ir. !!er ~en<>i h ''abiye n.lıayetinde t,uançodan mada Fi•·
hetin • -~· i rıa \'C iktıs,ıd. vr.ziyeti ve yapılan muamelatın 
hulaıns•nı müş' r lıir r"por Lrnzim edeı·. Amortismanhıı· 
ıçin ır!in"3i}J şeKil Vp reti ,-e htiyat akçe,inin m'kfarı;ıı 
tayi , ve t ırettti.ıtı uı tı tevzii~' heyeti umumiyeye teklif 
c "r 1,Lu <:•a• muknv ' n.ımeıı n l"r ne,·· tndilfıtı ve \"en"· 

den madde :ı\· i hnkk· ııln h~yeli umumiy ')'e teklifalla lı:ı· 
:unur He~ et" mumi. eı i içi:-: ıı dnvd ve iş hu ictimnn rır 
nam ni \anzim ,. ' ite <>r. Heyeti umumiyeııiıı uilıim,ım 
r. ~rrcrntır ı "ra ve "n.ı~ z salah • .) eti meclisi idar()nindir. 

1\l:ı.Jıi · 2D- M ~ı. i idare ha"z c'd • iktidar '•' sa.iıhi)'etlcr;n bir kı • 

' l ıı 

mını um~r w muaın 1 . ,ariy •ı ıı teılvir•ni ve itl"hnz rtt"-
K; kara ı r. t t ·inı :ız ı >d,l bir \'e/a oır kaçınıl teffi1. 
'" lıil r k n t.Lvutc murah •a de-ıir '.\Jurahhaslı11· nıiı 
~ ;dıl d ; ek i. etı ı ittiha.ı kıı .r etl lcı· ~ltıral • 
ha · zaya .;rı crlk , - ı f ve lahi~ el ~ 'e ücretlrr nı• cı:, 
ida.ı· ~1rn" '1 n tı~ in olunu • Bu i.iC'rct1 "r n1a..:.arili unıun1i 
ycve ı•h ıl clu ı r. 

: :10-.Mec si u.ı rk nı t ·el\ H cin mıiııasııJ goı·JuKU 
·' :ıı::.1 ti rı" hi. da .1 TI v )a hr t "r \'Pya ııir im, 

.ır " i <le i Bu müdurı rın va ,f, VP s.ıliıhır• leri 
\e. ti rne lltır v ti ri tn .. il v nzilfcr vesui. «1 \ ~ ,la 
n nda K \"ele ak ıl ıili - 'ı.ncak ıııtid rler nı c İdı ıd ll 
ıızas ııı I! ( l ot ın n ıriı t ml " fazla uir zaman için t ·ıôıı 

olur. ma ı bu ilan l n•kn ıır veya bri kaç ıne•ele ıçi" htı. ı, 
\L' -ı n ın 1 mü s ~ r. ırdügıi l r k c l.ıtı nkil ed ı 

1 rler. 
.rk t ı mu .ı .ın,. m olııı "" ı 

onnası ı c rketı •. zam ea •bılmc 
bı.""'mun1 •vı·ııkın ınul J<Jl' 

i iç ıı meclisi ııLlt"ede vaz,-

(ANADOLU) 

•ılinı7..C:\.:.ı 1 ıı ... ")'uıı k1lıııaıı zı,v.ıt t!Jr;ıfınılan sirkct.iıı isnıinin 

lave..:.i :-;ur,•tİ,\ le n"!za l'diln1iş olına:n çorttıl'. Ihı itnz.1lar sicıı· 
t r:ırı.::t .... tesc ~c il:\ıı oı ... nuı· 

~l:ulde: :~2. ).fecıi:-:, idnre Hi;alıgını dt.•ruhtt-> eıl1.:ıı?f·r \·aziefclerin ifası .. 
<lP'l m~fiuldürlcr. \"tızifelerinin adenıi ifası hesabivle sirket l 
,,,K o!~. ı:ırard.ın miitesel,;il "ıfall" me5ııldiirler." :;ıı \:ıdaı· 
... kendilf'rı "" vcrilPn vaıife:ı'n haricinde h('sap yanlı~hkl: .. 
rııı<'l !ığır hat·ı <« vc.vn salilhiyetlerine tt::cavüz ~ureti,\·le \'uki 
nhtıı zar•tr kirnl.·r tarafından ika edilnıı~."-e n1e3tJli)·et yalnız 
cnl.ı ·u terp<]diip tlcı·. nu takdirde >el.eıı olanlara tnzmin el
t;ril r. 

:\[adde: !t\-)leclisi ic <ır~~ :17.a~ı şah~en al:'ıkadar olclugu hu:;us!ıtın n1L1Zh· 

r llP. istiru-.. 1•d.:nıez. \re he.reli unıumiyc<len izin almadıkça 
kendi veya ~ahsi ahar namına bizzat veya bilrnsıta şirket!c• 
bir mu:ım~lei ticaı-iye yapmazlar. Keza heyeti umumiyt•nin 
miis:ındcsin" almaksızın şiı"ketin ıcra eylcdiğ"i m,.amele tica
riy ıı<'vindcıı bir munmelevi krncli vem ııheri hesabına rn
pan1ıvıı.cıığı gibi a.rni nLvi ~munn1elei l!cariyi"" ile m:.:~gul ·~_ıil' 
~i1 krıtı• ~~-h:-:en mesul aza sıfatiyle dahH olanıazlnl'. 

M:ıdde: -~-1-~Iec"isi id<'re şirkt<t hesabına s!rket hb'e seııed:ıtını ;,tira 
1·0y.ı işbu s ııedntı rehin mukabilinde kabul ederek par:; ik
rnz \"eya :.l\"llns ita edemez. Şu kadar ki his•edar elindeki hi>.
·e !'len tlin c inden çıkarrnnk istcı~ iHbu esas mukavelenumP 
ile t•) n edilrn mfüldetlerin mürunıı;daıı ve hc\"cti umumi
yenin lıu Lapta \"ereceği kurıırclnn sonra şirketiı~ ihtivat ıık
çcsinde m~vcud nıelıaiiğ senedatı ıııezküre b<'ıleline k~fi ~r·?l
dwi takdirci · irkct namıım salın alınır. 

• fodd : :ı:,. -~lecli i iJar aza ı i~bu esas mukm·elcnameııiıı 71 incı 

nınılılc., mucibine,· tefrik \"e ita .. cı:ıecck t.·mctlii hisReRin
dc mntla her oçtinıa günli için miktarı h yeti unıumiwcc t:ı
) in ve La,dik ·d'lcn miktar iizcriııden ücreti huzur ulırlrır. 
içtı ııadn lıııuln"lı)·r.nalm bir sey verılmez. Aylık \"e ReılP'k 
olanık nıaHuen hakkı huzuı· v;rilmez. Bu içtimalarda hiss~
ılar olamayıp ta ifayı \"U?.ife eden kiı ipler \'e müstahd'min 
lıu m ı ·-iretteıı i · isıı:ı crl:lmişlerılir. 

MÜRAKİP 
:lf:ıılıl.: ;\ô -Heyeti umu> İYP hor <rnc gerek h',;~darlanlan ve gerek-;" 

hariçt0 n JLı "-ıt{)Jı anlı~·:ııı bir ,·cya iki mlirnkip intihap i>deı. 
;\lürn:dplerin Türk olma'ı şartlar. Şu kıtdıır ki ilk müe~ı;ilı'r 
t caret kanı.mm keııdibrlııe Hrdii(i sali1hiycti biliı;timal he
yeti um;;miycniıı ilk içtimaına kadar olan devre için Bay Vr
li Üzümcüyü münıkip tayin etmiştir. 
\'azi[Pleri hitam lJ11bn mürakiplerin yerine meclisi id:.,re a· 
7.ıJlnrınclan lıirin;n intihabı halinde o meclisi idare azasından 
geçmiş senc;e ait muıımeliitınclan tebrİ\·e edilmesi liızımdır. 
Akti halıle münıkip tayin edilmezler. ;\lürakipleı-in mechı 
idare azalıklıırııw ve şirketin muamelatını teıkire memur ta
)·in edilmeleri eniz rleğiltlir. ;\lürnkipler her zaman heveti u
mumiye tarafından azil olunabilirler. Mürakiplerin tayin w 
tebdilleri halinde meclisi idare keyfiyeti dPrhal sicili ticare
to te•c 1 ettirmekle beı-aber gazetelerle ele iltın ettirecekler
d:r. Biı· içtill"..ı d 'ITe,ı deıı diğer içtma devresne kadar ta
yin ediwn nıiiı·ak'ıılerdcıı ikisinden bir•i her ne sebeple olur
sa ols11n vazifesiııd·~n çekildiğ"; takdirci~ diğeri içtima devre
sinin n ha.v ·!tıp kadar hir mürııkip vazife·i görebilir. Fakat 
mü'rakibn bir olması halinda i,;e keyfiyet derhal ı;icili ticare
t' haber ı·crmı·k!e beraber heyeti umumi.ve derhal içtimııa 
davetle bir rnii rakip t~ıyin eder. 

).Jaddl': ~l7-l\Iürakbin vaz~fpı:;j şirketin nıuurnel(.1tı umun1iycsini müra 
kulJ1· ve he~alıatını tı1tkik ve tefti ve mecli i idnrt? uza~n H,~ 

mliltefikan Lilaııçoııuıı şekli tanzimi tayin \"e hisse senedatı
nııı \"aziyetiııi •eslıit velhasıl şirketin men:ıfine muvafık gör
düğü her m·,·i mür:ıkabe ve tefti~atı icra ve üç aydan fazla fa
••la vermemek şartiyie zaman zamnn şirket kasn-sım \'e kuyut 

0

\"C defatirilli kontrol ederek mevcudun kuyudata muvafık 
olduğunu te~bit \·e rnccli~i idare .azaiiının kanuna ve t'irkPt 
n1u~:avtılL•nnmesi uhkfımına taınan1iyle ria~·et etmelerine ne .. 
zaret ve s<·ne ııihnyl'tiııde içtim:ı edecek olan heyeti umu· 
rniyyc {rkt \"aziye!i h~•alıatı ve lıilançosu ve meclisi 
idarenin faaliyı•ti hakk nılaki kanaati havi bir rapor tuktiııı 
.clntckt'ır. i\lürı::kip bu \"azifeler:ııin ch!recei nisb-ctin~ 

pı:.~ığı teftisteıı e,;baJ,· muci'.>e ve müstacele ııördüğü ta:{
ılircle heyet U'T.ıınıiyeyi fe\"kaliiıle olm·ak içtima dawt "''' -
lıili ı·. 

:ıiaddc: ;)~ -i\Iürakipler kanunen ,.~ işbu esa> mukavelename ile kendı
leri 2 lcvıli olunan l"nzifey" hü~nii sureti~ ifa etmedikleri 
takdirde mesul, vukııa gelecek zarar ve ziyanın da ayrıca me
sulüdür. 

Macide: a!l-)fiirakipler hi•,edaran ta~afından meclisi idare aza,;ı ve~:a 

müdür nlerhine vaki olııc:ık şikfıyeti tahkik \"e tetkik ile sıh
hatine kail oldukları taktirde keyfiyeti •enclik ra1ıorların:ı 
derç .. ıl~ceklerdir. s_rm:ırei ·şirketin onda birine malik olan 
hi ~ clarııııın talcU! üzerine mürakip~cr heyeti umunıiyeyi 

f"ı·kalade olarnk iç' maa rla\·et etnıeğe mecburdurlar. Ru 
d~vrtl >re sebep olan hfıdise ruznamedc zikredikcektir. 

)!qdde: 10-Serm:ıyei şirkftiu ond:ı. birin<.> muadil hisse ı<enedntına ma 
lik olan h;ssedarlar heyeti umumiyeniıı kararı hiliifınn mec
lis: iılare az:ırı aleyhine ikamei davıt edilme inde israr ede•·
lers~ bir ay zarfı:ıcfa mürnkiplcr ikJmei davaya mecburdur
lar. Şu kadar ki lııı akalliyet mür:ık~,;ler haricinde bir vekil de 
int"lwp ve ta; .. i•ı ecl'l,.Jfr. \'c his~e scHtlerini de. şirketin mel 
huz zarar v~ ziy::uıına kar~ı teminat olarak davanııı hitamı
na kadar kalnı:ık iiz•re muteber bir bankay:ı tevdie mecbur
dur!ar. Davanın redd" hıılind() darnyı talep eden ekalliyet ~ir. 
ketin maddi '"C hakiki zarar ve ziyanını tazmine mecburd~r
lnr. Iler~ti u miy• ·1ın her ne sebebe müstrnicl olursa ols•1'l 
mecli. ' itiare a &,ı ne~ h'ne ikamei dava olunmasına müt•
rlair 'lıuhınan karıırııı icrası keza mü rakiplere aittir. 

.. !adde: 41--;ı.mrakir •. r m~cii< idııre nıüzakeratıııda rey ve müzakere. 
re istirak ct":Jemc P beraber nıüznkerede hazır bulunııbilir
lı r. \ ~ miiııa~iıı görılükl~ri teklifl<'ri meclisi idare ve hey<•!i 
uınıınıiy nlıı adi \'(' fe\·Hahiı1e içtimnları ruzna.mell"r:nP ichul 
ett: l"i'U i 1 i r. 

\l>ııldl•: -12-~lılrlıkipl r hl\·cti unıı ıııiıece taktiı· \"l' teshil t•rlılccek iie
reti alırl;ır. 1 hıı ücret şirketiıı n-:ıs:ıı·ifi unıumiycsi ıl'0\"8111-
na itha~ ediliı. 

BEŞİf\JCİ FASIL 
Heyeti uınumiye 

11aıldı·: ~" :;;:rk t ıı hisseıiarı~rı senede liiaka. bir defa heyeti ıı , mı -
' inde i,_tima erlrrler. Kamına ı·e i'bu e."ıs mukawlena
nı .Jrkft ııın muvafık sureli<> içtima ednıı heyeti umumire
.n mum his ednnl'ıın heyetı me~mua,ıııı "temsil eder nıı 
" .r t.e .çtim.ı ede l>eyet umcm\yede itt;haz edlleıı kararlar 
gerek nrıhali: knlnn w gc~ek içtimada hazır bulıınmıyanlM· 

-Sahife 8-

lıukkıııdıı ılahı ıııı rı ,." ıııutdx·rılir. lkyı·I ı •ırııt1ıııiyclcr .ı 
:idı.ren ,.,._ı•a fr.ık:ılüılc olarak içtima ederler. Adi içtima deı·
rc· he.;alı')·eni hilıımındıın itiuurcn ü~ ay zarfında ve <eıı~
cle her haldı• bir defa \"Ukubulur. flıı içtimada 'irkctin .;eJI!'· 
Lk muamı•li"ıtı uıııum;yp re hesabiyPsi tetkik n ilbhazı karar 
olunur. 

ff.yeti uını.Jnlİ\ fc\·k~t. de ı-. ~.rkct rl1tuıınelidıı1111 istılzanı 
ettiği ahval ve znma'1 larlla içlı111a ~llı:r. Tesis hercti umun1iye 
leri bu fasılda ta,ı·ih edilen heyeti umumiyelcrdcıı hariç olup 
lıunlnr hakkında licarel kanununun \"C i~bu esas mukavelena
nıenin krnnıı mahsu~undıı nıiinderiç ahk,im caridir. 

Mndde: ·l·l-He.veti umunıiyei iıdiye zamanı mua~'.)'eninde meclisi idnre 
n bunların ademi teşebbüsleri halinde ticaret vekiıletin"n 
daveti ile akdi içtima eder. Bundan başka doğrudan doğrura 
meclisi idare \"Cya mürakiplerin veyahud sermayei şirketin 
laakal onda lıiri kıymetinde hisse 'enedatına mıılik olan his
sedarların e•babı mucii>eyi havi talep tahrirleri üzerine mec
lisi idare vera mürakiplerin ''e ledeliktiza ticaret vekaleti
nin hereti umumi;-e.t·i sureti ferkaliide içtimaıı davet sa!ıih'
yeti \"ardır. Bu suretler ile vaki olacak da\"etlerde ye'l>mi içti
ma saat ve meclisi içtima tesbit olunarak dnvet ve içtima gün
leri dahil olmamak iizeı"<' yevmi içtimadan liiakal iki lıafla 
evvel gazetelerle ilan olunur. Heyeti umumiyenin içtimaına 
müteallik olan dnveti.ı·e ,.e iliııı:ılta ruznamei müzakerat der
cedilecektir. Rtı nızııamei müzakcr:ıtın meclisi idare ve mü
rakipler tarafından verilen raporların Jurnalini bilanço w 
me,·cud.ıt deft~rlerine kılı· V<• zarnr he<alıı ve temettuııun ~u
reti tevzii hakkındaki tPklifat müddeti munkaziye olan mee 
lisi idare azası ile miil':ıkiplı>rin tekrar intihnlıı ve bunları.ı • 
icurntını tayin \"e lüzum görülen mevadı sııire ithal olunu~. 
Ruznamede gösterilmiyeıı hususat mevzuu müzakere olamaz. 
Fakat ruznamecle münderiç bir meselenin müzakeresi esna
sında o meRele ilP alakadar bir hususun tahh karara alınma
sı lazım geldiğ"i takdirde hisseılaraııın arasına müracaat edi
lir. Sermayei şirketin onda biı-i kıymetinde hi•se senedl
ne malik olan hissadaranın e•babı mucibeyi havi talep tah
rirleri iizerine miizak<•resini arzu ettikleri mevadııı akdi 
esasen mukarrer olan ht'.ı·eti umumiye ruznamesine meclisi 
idarece ithali mecburidir. İşbu talebin i!İtnen davet vukuun
dan evvel dermeyan j>dilmesi şarttır. 

::lfndcte: 15-Heyeti umumiye şirketin merkez idaresinde veyıı merkezi 
idarenin bulunduğu ~t·hr'n diğ"er müsaicl bir mahallinde ict'
ma etler. 

Madde: 46-Cl('rek adi \'e gerek fc\'kalade heyeti umumiye içtimalarınııı 
yevmi içtimadan ;l"irmi gün evvel tahriren ticaret vekaletine 
bildirilmesi ve ruznamei müzakerntın \•e buna müteferri <'V

r11kın biı-er ,;uretlerinin irsal olunması lazımdır. Bilümt•nı 
içtimalarda ticaret ''ek:ileti komiserinin huzuru şarttır. 

Madde: 47-Hili\fın:ı gerek ticııret kanununda ve işbu esas mukawlenn
meden sarahat bulunmıyan ahvalde gerek fevkııliide w gerek 
aleliıde içtima edecek oian heyeti umumiyelerde nsnleteıı 

veya vekiıleten liıakal ,;.~rmayenin rubunu temsil eden his
sedarlarrn huzuru sarttır. ilk içtimada nisap hasıl olmadı
ğı takdirci~ hissedar~n tekrar ikinci defa içtimaa davet e
dilirler. İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların tem 
sil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun birinci içtima
da müzakere olunmak ÜU're ihzar olunan ruzname hakkıııda 
icrayı mlizakerata v-: itayı karam salahiyetleri olncaktıı·. Bu 
\"l"!çhile ı:t!reyan eden müzakerat meri ve muteberdir. K:ırar
nr muteber olmak i~in her halde asaleten veya vekaleten itı 

erlilt>n aranın ek•eriyeti ~arttır. Birinci içtima ile ikinci irti
mn arasındaki müddet on beş günden az bir aydan fazla· ve 

• 
ikinci içtimaa ait da\'et içtimadan on beş gün e\'l"el ilan ,,_ 
lunacaktır . 

:lfadde: ·IS-Hilafına gerek ticaret kanununda ve gerek işbu e'as mu
kavelenamede 'nrahat bulunmıyan ahvalde gerek fe,·kaliı
de ve gerek alel<ıde hevcti umumiyelerde hazır bulunan his
s,eclnı:ların beş hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki her 
bir hissedarın ondan zi)"ade r<>yi olmıyacnkhr. 

.1.Indde: 49-i\fe\"ıtı veya ne\"i şirkPtin tebdiline miitenllik heyeti umu
miye içtimalarında ~irket sermaye"inin asaleten veya \·ek~
leten nkali iiç ruhunu temsil eden hi•>1edarnııın huzuru ve bu 
içtimada ittihaz olunan karıırlarııı muteber olması için •il· 
liisam ekseriyet «ranın husulü şarttır. İlk içtimada serma
yenin üç ruhunu lemsi! eden h:"'edaraıı hazır bulumiıad•k· 
lan halinde işbu ni.;ap hasıİ oluncaya kadar meclisi idare 
maddei iıtiyedeki şekil dnir~sinde iliın etmek 'uretiyle he
yeti umumiyeyi içtimaa davet edebilir. 

Madde: 50-Maddei •abıkada muharrer hu'lısların gayrisine mütedair 
Uıdilat için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimaıncta 
keza şirket sermayesinin asaleten ve vekaleten üç rubunu 
temsil eden hisseranın huzuru şarttır. İçtimada matlup ni
sap hasıl olmadığ"ı takdirde keyfiyet gazetelerle on beş giin 
faRıln ile iki kene illın t'dildikten sonra ikinci bir içtima 
nktolunur. Bu ikinci i~tiınadn sermayei şirketin laakal yarı. 
sını temsil eden hissedarların huzuru kafidir. lşbu ikinci 
içtimada dahi nisalıı mılzakere hasıl olmadığı takdirde ~n
lifülbcyan şerait duire•iPde üçüncü lıir içtima aktolunur. Ve 
bu son top!aııtıdn milzakeratın icrası için sermayei şirke
tin ııkali bir •üliisünü temsil eden hisseclaraııın huzuru ka
fidir. Bu suretle inikad edecek olan heyeti umumiyelerin k« 
rarları mutelıeı· olmak için asale>ten ,.e vekaleten hazır bu
lunmuş olıın hissedarların sülüsnnı aranın içtimaı şarttıı. 

İçtimaı ihbar için yapılacak ilanlara bir ruznamei mür.ake
rııt ile beraber içtimaı <abıkın zamanı vukuu ve n!'ticeei ve 
teklif edilen tadilatın metni dercol~ınur. His"" senetlerintn 
nama muharrer bulıınduğu müddet zarfıııdn bu senednt sn
hiplerine ayrıca da\"etnnme tnsdi ,.e işbu davetnam•lere 
baladaki tafsiliıt ila,·e olunur. 

· I.tclcl~; fil-Şirketin tebdili tabiiyeti ile hi;sedaranın tezyicl taahhüdııtı 

için inikacl ede~ı·k olan heyeli umumiye içtimalarında bilfı· 
mum hi>'. t'clarlarn asale!t•n w;-:ı wk<.let<'ıı huzıır ve ittifakı 
~arttır. 

;\l;ırlcle · 52-~irkel mıık:ıı·elenanıP<indCI irru edilecek her ıievi tı.diliı: 
içiıı vu ubul:ın içtimaaL \"C miizakeratıııa bir hi:ısesi olan hi• 
st•dnrların da stirnk ve rey ita etmeğe hakkı vardır. Birrlen 
ziyad his<e~( olan e~ha>'lll reyleri hisseleri ni<lıctind<' nıü
t~::;;a\'İyen tezayüt eder. 

)[acltk>: 53-He;·di umumi)·elerde hissedarlıır I.ıcndii~ri .. i diğeı· h.soe· 
clnrlnr rnsıtasiyle bilvekale temsil ettirelıilirler. Vekil olan· 
!ar kendi reylf'rindl'n ınada temsil ettikleri his<edarlardaıı 
her birinin m:ılik ohluğıı r~yleri istimale saliıhiyett rtlırlnı·. 

Salıihiyetnamelel"in şeklini mecli'i idare tayin \"e iliin eder. 
Emvalinin idaresi kocalarııııı mefuz bulunan kadınlar koca
ları ktiçiikler w mahcurlar vdi ı·e vasileri şirketler şirke
tin şahsiyeti mııneviyesini temsile salahiyettar olnn mli. 
mesilleri \"eya saliihiyt>ti hustıs:yeyi haiz diğer bir zat mıı-
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r feti~·le temsil olunurlar. lluııların bizzat his>edar lıuaııı

ma,;ı 8Urt değildir. C'emiy0 tlerle müna>ebatı umumiye ken
dilerini haizi saliıhi.ı .. 1 miidilr ,.e mümes•illeri mnrife'i:I•• 
tt•msil c:ttirirıcr. Biı· his.< "'nedini hakkı intlfaı ib hakkı 
tasarruf başka lıa~ka k.mselere ait lrnulnduğu takdinle a•a
larınun lıiltilaf keııdileriııin münasıp gürdilkleri şekil ,.e sn 
rette temsil eltirel.ıilirlcr. ltilfıf Nlemezleı·i<e he~·eti umumi
yelere iştirak ve re)' vermek hakkını hakkı intifa sahibi i'
limal eder. Heyeti umumiyeye dahil olmak için lüzım gclea 
miktardan dun hbseye malik olan hiHsednrlar, müştereken 
:.ral:ırından lıir;ni kendiler · temsil etme!, üwrP \·ek 1 oln

rak intihap P<lelıilir!er. 
l\ladde: 54-N~:-\rıbı •Pk:-ıeriyc' ı .1nlaşı~:ı 1 ıilm .. si iç n hf'yC'.. Lmuın~yedt1 

hazır frnlunacı.k hk•ednrıar g.r~k ""ıılelen ve gerek vekiilr
ten hamil oldukları h•sse ,;cnedatını veya bLnu müslı<ot w
s:ıiki içtima giinüııtJ,•n bir h,ıfta end merkezi sirkrte VP\'ll· 

hııd mccli•i idnr~ tarafından rm~ cdilı,cek lıir ~ahallc te\'ıl• 
edilerek mukn6ilinde hi. sc s~netlrriııiıı adetle numaraları
nı mühcyyin birPr cluhuli.re kartı alacııklarılır. Ilu k:ırtlar 
l.ıiriııci içtimada ni<abı <•k<eriyd hasıl olmnzsa ikinci irti
ma için verilmiş olan salfıih>·et \'e vckfıletlcr hili<fı tnbliı'.; 

<>dilnmlii\'i t:ıkdir<le ikinci içtinrnlar iç n dahi muteberdir. 
)!adılı•: ;;ı>--Heyeti umumiycn!n hini içtimaında hazır bulunacak his 

!;e<larlnı· \"C'Ytt ınün1es·.:illerinin i!{in1lt>ı;inı \'~ n1"ktar ı~j~ı;; ~ 

ll'l'ini miilıe.vyin olıırnk tanzim oluııacak t't•dvel ın•cli:< 1-

ı·ece bittas<l:k miizakernta müb:ışı.•r('ten t>\'\' ·I hisseclar11nııı 

göre'Jilecekleri bir mahalle talik rn Lir :ourN' ıl .. he\e'; ıı

nnımiye kit~ı.bl·tine lf'vdi o:unul'. 
~!adde: 56-Şirketin h, »e senetleri hey 'i umLmiye içtim~.ııa tnk· •

dütn eden y\.:dı gün zaı fında 4hnra <levr \'C frrağ olunan1n~. 

:O.lııdde: 57-Heyet. umumiye içtimaların:ı meclisi idare reisi bulunma
<lığı tııkdird~ reis vekili o t!ıı lıulunma<hğı takılircle m •eli.' 
idare tarafından irac ve intihaıı .n<lile~k bir zat riy:ıset t.1 -

tler. R"isin vazife•i mıizakrratın muntazam lıir surcttt' (· -
ı·eyan etmesi \·e nizamnan1en n kanun Ye i.]lıu nıukavelena-1 
me nhk:.1n1ıııa n1uv:ıfık bir surette tut imasını t n1i l(l! .. n 
'barcttir. Heyet' umumiyede h:ızır bulunan ve en çok hi,;,; 0 

ve mal k bulunan iki hi"8eclar rey toplam:ı hiz!".ll!tini ifa 
eder. Bunların ademi kabulleri haliııd; kal.ıul <•diline ve k ı
<lar hu sıır<:tle devam olunur. Heyeti umumiye k>ıtibi ı·~is il' • 
rey topiamağa memur olaıı tıırnfından g~ı-ck hissedar·ırı :~

rasınclan ve gerek hariçten tayin ve intihap olunurlar. lh·
yeti umumiyı- içtimıılmındıı hnzır bulun<lll h :osecl,ır:ının ,·e
ya miimessilk·rinin bimleri ilt• mahalJi ikametleri miktar 
his<e ve reylerini mübeyyin b:r cedvd tanzim olunarak m 0 v
cucl olanlar tarnfından tasdik edildikten •onr:ı zabıtııam<•· 

ye raptolunarnk muhafazn w talep nıkuuncla alftkadnrlara 
irae olunur. 

:\!adde: 58-Heyeti umumiyelerin ittihaz ettikleri karnrlar muteber ,,_ 
labilmek için ittihaz olunan kararların mahiyet ve netarici 
ile muhalif kalanlann esl:ıııbı muhnlefetini mübeyyin bir z:ı 
bıtname tutulması liızımdır. İşbu zabıtname reye iştirak e
den hissedarlar ile hazır bulunan komiser tarafından imza 
olunur. His8€darların imzaları tahtında vereeekleri bir sn
lahiyetname ile reis ile cemmiaraya memur zevatı zabıtna
meleri imza etmeğe tevkil ı:>tmeleri caizdir. lçtimaa davetin 
usulü dairesinde cereyan ettiği mü•bet ,·esaikin zabıtname· 
ler raptı \'e münderecatıııın derci lazımdır. Meclisi idare i~ba 
2abıtnamenin musaddak bir suN>tini derhal sicili ticarete t!'<
<Ul w hulasasını iliin ettirmekle mükelelftir. Bu zabıtnamele
rin ıı•~rek mahkeme \'e gerek makamatı saireye ve eşhasa 
ibraz ecli!mt•k üzere çık:ırılacnk suret ,·eya huli1'aların ~ic
ket namına vazıimzaya mezun kılınan zevat tarnfın<laı im
za f'dilme:->i rnuktezidir. 

:'rlıtdde: 59--lleyeli umumiyenin s:ılnlıiyetleri mecli:;i idarenin ;alahiy,,_ 
tı fevkinde bulunan mesaili bilmüzakere tahtı karara almak 
meclisi idareye mü,aadei mahsusn Hrm~k \·erdiği w·kiılt•
tin serailin tayin ve şirket memurunun sureti idarcqiııi 1es
bit ;tmek meclisi idare \'e mürakiplerin şirkPt memuru hak
kında tanzim ettikleri rııporlr.rn biliınço kür \'e zarar hc:<n
lıı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul 
kararı ita ve baclelmtinakıışa yeniden tanzim etmek mecli•i 
idarenin zimmetini ibra \"eya mcsııliyetine karar vermd< 
ıımortismanl:ırı tahtı karara almak ,.e tavin edi-
lecek temettüat' lıissdnini teslıit etmek mı>elhi 
irtare azııları il<' miirakipleri intihap ve ltizum ır,ördü-
ii;ü takdirde bunları azil ve yerlerine diğcrkrini ta;· in ed '-

' mek nı('Cli~i .clare ıiz3:-:1na ,·':lrilec<'k hakkı hnzur ve müra
kiplcre verilecek tahsisnt miktarn11 tesbı. etnwk nwrli•i iıb
re aza~ının evYL•l ('tnirde şah . ..,en nıi.i~anUe v l istih:,fıl etm1"si 
liızım g~l.en hnsusata n1Usnutl~ .ta \'~ aLlen\i İt!i.-.1 h·1kkın• 1 a 
krırar wrnwk şiı·ket:n ı•nt\'o li gayri menkııl .. sini terlı'n \'C• 

yn uıhvilf<t ıhrncı suretiyle bt:krnz akdine müsaade etmPlt 
idareye veyn esas mukavelenan1-eııin tatbikine müt "'d.iir ru::
naınei m!izakerattıı meYCttıl mesa'l hakkıntla kal'ilr wrmek 

gibi hususattır. 
Madde: 60--Rilançonun tP>dikine dair ·ıla•ı lıe_r..ti uıııumiyenirı kar,ın 

meclisi idare azası ile mildiirln \'e mlirakiplerin forasınt tl:. 
mutazıımmıııclır. Ancak hiliıııçoıla bazı r'lıetler mesküt kal
mış n•yıı hilıinço yanlış olarak tnnz!m cclilml~ is;ı biliiıı~c
nun tasdiki ile ht~yeti idarP n2nlarına n1ticlürlcr \'C:' müı·:~

kipler ikli•ap beraat etmiş olamazlar. ~lürakipl"rin ver
miş olduğu rnpornıı kıraat \ ~ ist'mnınclan mukııcldenı lıiliın

ço ile he.<ıtbı.lın kahıılü hakkında \'el'ilPn kınarlar keemlcm
yekündur. 

)!adde: 61-Hb<edarlar şah:l(m aliıkadnr olduğu mesailiıı heyeti ı.mıı
miyelerde müzaker•~i esnnsında hak re;·ini i"timal edemı•z
ler .. 

)!adde: 62-Heycli umumiyede Jıilünçonun tasd:ki hakkındaki miiıake
re ~ktlt-riyetin veya sel'maye! ~irketin onda birini tıınt-;iJ 
ed•n ekalliyet;n talebi üzerine on beş gün so>ırn.,·a talik \"e 
ıki içtima iç ıı vaki olarnk dawt alelusul ifa olunur. l•l•tı 
.kinci içrmnda ekniliyd tnrafıncl:ın mtizııkerenin cl•ğer bir 
ic;ıimna t;tlik htı:-3Usunrla vak~ olacak talebin mute'1er n1n
lıilır. ~i ic;in hıJiın~onıın ev\·elcP itiraz Niilen noktalıırı hıoh 

kında ınhatı muktaziye \' rilmiş olması limmdır 
:\Iadrle: 63-Hcyetı uımımi,·e karurlıırı aleyhine tarihi suclurhrındttı. 

itibaren üç ay zarfında :irket merkezinin bulunduğu m·1hal 
ınahkeme,incle heytli umumiye zııbıtnamc;<inrle itirazlnn 
te•bit-etl 'rilr.ıi~ olmak .~nrtiyle muhalif kalan \'" hakkı !'Pvi 
istim:ıle mü,ade ed imiş r söe<larlar ile şahsen mcsuliy~tlc
l'İne k:ıclar \'erilen nıfcli"i idare azası \'e mürnkipler tara
fından ikame: dava cdile!Jilir. Ancak işbu davanın suirıiy...t

le ,·npıldıi\'ı tahakkuk ettiği takdirde bu yüzden hasıl olıın 

hakiki zarar ,.e zi;·anılan itiraz f·deııler milte>:elsilen me~ul
dürleı-. lt ra2 üzeri~• ıııııhakcm.'ce verilip iktisabı knt'i;·~t 
eden ilfimın bir suret:ni mcc'.isi dare derhal tescil eltir!ncğ0 

vu<l'ADOLU) 

mecburdur. 
:'.!adde: 6·!-Acli his,e senedatından gayri muayyen bir nevi hisse sene

datı sahiplerinin hukukunu muhil olmak üzere heyeti umu
miyecf' ;ltihaz olunan kararların mııtelıcr olabilme3i mPz

kür his,;e senedatı e,habının elli birinci maddeve tevfikan 
heyeti umumiye halinde bili~tima ittihazı karar 

0

ederek .tas
vip ve muvafakat etmelerine vabestedir. 

:'.!adde: 65-İşbu esas mukavelename maddelerinde icra edilecek her ne 
vi tadilat meclisi idare tarııfından ticaret vekiıletine tıı.,lik 
w sicili ticarete tescil ve alelusul iliin ettirildikten sonra 
m0 ı·'i \'e n:ıfiz olur. 

.\!adı'.>: 66-Heyeli umumiyelerd:> reyler el kaldırmak suretiyle veriLr. 
Ancak h:ızır bulunan hissedarların temsil ettikl~ri serma)'e
nin onda biri .e ınalik bulunan bir \"eJU Lir knç hi ... sedu1·111 
tal.,lıi üzerine r yi !>afiye mürucaat mecburidir. 

i\lııclde: 67-~Lslisi idan: ,.e nıüraldp raporu ile senelik bilançodan ,.,. 
hcy<>ti uıl"umi.ı·c ~:ılııtııamelerindcn ve heyeti meıkürede ha
zır bulun~ ı hi»*ılaraııın esami ve mikt, r Jıi"elerinı nıi.i

lı<'Y; i!l tl'ılwid'·n musnddak dörder nüsha heyeti umıınıi.'·"
nin son içtima glin inden itibaren nihayet bir ay zarfıııcla 
tica "C·t Yckıl!eti "'e ir~nl ve tevdi kılınacaktır. 

AL TiNCi FASIL 
Hesabatı seneviye-Mevcudat defteri 

.Ilı· lele: 68-Şirl,din · nd h~.,aL:yesi kiiııuııusaniııiıı birinci günündPıı 
bn~lıyaruk krımı ıueV\·elin sonuncu günü hitam bulur. Fa
k:ı• Lirinci he3Hp sene~i müstesna olaruk şirketin sureti ka
ti;c,\e t~ek ,ül t.ırihi ile o seııenin kaııunuevvclinin sonun
cu günündeki nıiiclcleti ihtiva ~decektir. 

:ı!add.,: 6n-)fov~ııdat ''" mu»az ne defteri bilanço kı!r ve zıırar hesıı
batı heyeti umıımiy · içtimaı için tayin olunan günden lfta
kal bır ay .:n•el mür1'kibin nazarı tetkikine aı·zolunur. ls
Lu lıe,alıııt meclisi idare larnfındıın heyeti unıumiyeye tak
dim <ılunur. Hissed«ran yevmi içtimaa takaddüm -:-den nıı 

lıeş gt;n zarfıııdıı ~'rket merkezine miirı.ıcaatla mevcudat '"' 
muvazene defterini kin· ve zarar hesabını ve bilançoyu mu
rııkip ve mccl'si idar<> rapol'larını tPtkik ve l.ıir surelleröni 
ııhzedebilir. 

YEDİNCİ FASIL 
T emettüatın sureti taksimi-İhtiyat akçesi -Maddo: 70-Şirketin ma~arifi umumiyesi ile ba muknV'Clename mUclüri-

·'·et0 \·eya hıer hangi bir rnzifeye memur edilen kimselere u
mumi veya lnmısi temettliatta tahsis edilm yüzdeler ve 
muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe tediye ve 1Rf
riki mecbuı·i olun meb!liğ şirketin hesap senesi nihayetind" 
tanzim olunnn senelik me\'cudat ve muvııune defterinden 
tesbit olunan hasılitttan badettenzil baki kalan miktar te
meltüatı Mfiyeyi teşkil eder. 
Bu suretle hasıl olacak temettüatı safiyenin evvela yiizde 
lıeş ihti.at akçesi ve saniyen itfa edilmemiş olan hisse ı;e
netlerinin bedelleri tesviye olunan kısmına ytizde sekiz ni.,
betinde birinci temettü itasına kifayet edocek meblağ ifrl!.Z 
edildikten •oni·a baki kalan kısmıııdan heyeti ıımumiyece 
münasip görillecek şekilde meclisi idare azasına ve ikinci 
hissei l€mettü olıırnk hisse senetlerine ve mevcud olduğu 
takdirde intifa sahiplerine te,·zi ecLilir. Heyeti umumiye i··

ter~ bu mütebakideıı bir kısmını veya tamamını fe\'kalft
de ihtiyat akçesi veya hisselerinôn itfası için hususi bir ih
tiyat akçesi olımık tefrik \'eya teV'li etmryerek gelecek "P~<'
ye nakleder. 

l\Iadd: 71--Seııelik tahakkukatı safiyl! birinci his.ei temelunun t:.nıa

men tesviyesine kifayet etmediği takdirde yalnız mevcucl 
temettü tevzi edilir. Hissedarandan hiç biri müt~bakı,ini>ı 
~irket sermayesindı-n ikmal edilmesi vera müleakıp senPlec· 
temettiilerinden enelcc tediyP ArlöJmiy•n miktarııı t~cliye
•ini talep edemez 

~Iadde: 72--He~·eti umumiye bir den-ei hcsabiye zarfında hasıl olup 
, !Rvzi olunacak t•mettü:ıtı safiyenin bir kısmını Yeya tama

mını senei fıtiyeye deviı· veyıı fevknliide ihtiyat akçesi nl~
rak tefrik edebilir. 

;ı[aclde: 73-Temetttiatı seneviyenin hissedarana hangi tarihlerde \'e 
gi ,.a~ıtalarla \'e ne şekilde tesvi~·e olunacağı meclisi ;ciaı·e
nin teklifi üzerine heyeti umumiyece kararlaştırılır. fşlıu 
esas mukıiv lename ahkiimına tevfikan tevzi edilen temet
tünt istirdat olunmaz. 

Mad<le: 74-70 inci madcle mucibince tcmettüatı seneviye<l~n ınüfrı;~ 

mı·lıaliğin terakümündeıı hn"11 ol:tn adi ihtiyat akçesi şiı·
kelin muhtemel zararlarınn karşılık olarıık hıfzolunur. Bu 
suıetle t .. rnkilm eılPcek olan meblağ şirket serma~-.·sinin 

ylizde yirmi be~in• müsavi raddeye baliğ oldukta artık 
ihtiyat akçesi ifrazııın devam edilmez. Şu kadar ki l.ıu 

mikt:ırn b'ıl'ğ oldukta~ sonra sarfiyat icrası ile ihtiyat ak
çesinin miktarı tenezzül edecek olursa tekrar temet1üattan 
tevkifat icra NJileceKtir. 

Madde: 7.5-1! sse 8en~clatının il> ·aç kıymetleri kıymeti muayyenesin
cl.ıı zi:,aıb olur;:_ fazla kıymet ihtiyat ııkçe8ine ilave olu
nur .. 

~Iadd~: 76-Şirke+, ~ zaı·a~· "'n1<·s:ııdon dolctyı tenakus eden ~crn1ayenin 
ikmal -;e iht;y,ıç akçesi kafi gdmecliği halde zararın t.~ma
man tclafisln~ ka.!ttr his_..;e<laruna temettü tevzi olunmaz. 

~fodde: 77-İhti.; ut ııkç•s• W99 numaralı bankalar kanununun 45 ve 26 
ıncı macld»krin<' [\,\·fikan maliye vekaletinin muvafakati 
ab K.1 rlevlet dııh .li '<likraz tahviliıtından veya bu lahd!ler 
deıı·cesind.> faiz getiren diğer menkul kıymetelre yatırıla
caktır. lhti) at akçes; amorti~man bedeli olarak aynlnn mc
lıal.giıı balilda tııy.n ol•rnaıı suretlerılen birisi ile i"timali 
heyeti dairesintli' tayin ~eler. 

Amoı ti>nıaıı ı •df'll<'ri ile fHkalade ihtiyat akçesi heveti 
1ılııre münil p göenceKi şekil ve Httrette istimale saliihiy~t
lar lır. Rir elen~ Jı,•s:ıbi)oenin hasıliılı hisselere temettil te\·· 
zi m k:ifi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin bu 
ht. ·usta ,slimal. cııizcl r. FeYkalitde ihtiyat akıc si teclri<'i 
surettP s•ı-nın.;c~i'l itfo81 için clahi istimal olunabilir. 

~foclde: 78~';\irk ,tin inkiıaı miidıletinde vcyahud vaktinden evvel fe•ih 
rn tasf:re;ıncl hıldim ~ taahhüdatı ifa olunduktan ~onrn 

·htiyal akç""i hi»Nlal'larııı h'sseleri nisbctind0 taksim olu • 
nacaktır. 

SEKİZİNCİ FASIL 
Şirketin fesih ve tasfiyesi 

l\!ttdde: 79-;\!eclisi idare her hangi bir sebeple ~irketin fesih ve truıflye 
muamellltını veyahud devamını müzakere etmek üzere he-
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yeti umumiy~yi davet edebilir. Bu içtimalocda kırk doku
zuncu maddedeki n:sap içtima ve ekseriyet aranır. 

Madde: 80-Müddetin h:tamı şirket scrnıayes;nin ik! sülüsünün zayi ol
ması veyahud maksadı şirketin husu:ü veya husül imkanı
nın zevali hisseduran haddinin beşcl<?n aşağı düşmesi dnirı

lerin talebi ~irket nıukawlenamesinde bir sebebi fosih tayin 
edilmiş i,;e onun tahııkkukıı şirketin diğer bir şirketle birle~-

mesi şirketin ifliıs haller inde meclisi idare hissedarları heyeti 
umumiyesini içtimaa davet etmeğe mecburdur. Hisseleri 
miktarı her neye baliğ olursa olsun his<ednrların kaffesi 
işbu içtimaa davet olunacaklardır. İşbu içtimalarda 47 ıı
ci maclcled2kl ııisabı i~timıı ve ekseriyet aranacaktır. Yalnız 
emvali ~irkctin toplan furııhtu hakkında tasfiye menltlria
rnıa salidheyt it1'Sınclan ınütecbir heyeti umumiye kararla
rında 50 inci maddedeki nisabı ekseriyet aranır. 

Madde: ıll-F<0sih \·e infisah iflastan gn,ni bir sebebe tnüstenid ise mec
lisi idan• birer hııfta fasıla ile iiç defa iliınııt yapacaktır. Jlu 

ilfınnanıe:. e sı !'het •la.dnleriniıı şirketteki hukukunu niha
yd •>İr ~ene zarfında lıôlnıüracaat isbal etmeleri lüzumu 
tlercolunul'. B'r scn,.lik müddetin mebdei üçüncü ilanın t.ı" 

rihı intişar1dır Şn~·{'t n1ec1isi idarP Lu vazifesini ifa etmez 
\'e~·ahud hp\-ı 1ti ıın1ıın1iyeııin i~bu tısas mukavelenamedeki 
~ern t <lairesinde içt mıı ımkanı olmazsa şirketle alakad.ır 

h~r sahıs nıahkerr~ye müracaatla şirketin fesih ve tRsfiy~
s'ni talep ~ııııek hakk nı haizdir. Heyeti umumiyece !ttihıız 

olu11an mukarrrr:lt eılftknchırnnca rnalUm olmak üzcırfl' ilfPı 

olunur. 
.\!arlık·: 82-t~ııu ,s:ıs mukaveleırnmede muharrer müddetin hitıımnvla • 

veyııhııcl her hangi Jı:ı· sebeple vaktinden evvel şirketin fes
hine heyeti uınumi.\•ec·e knrar verildiği takdirde heyeti umu
miyed<n tasfiy~nin suı eti icrası tesbit ve bu muameliıtı ifa 
cclPcek süı-çk,iclan ve ~ürekünın gayrisinden bir veya bir 
kaç tasfiye memuru ve bunların salithiyetlerini tayin edoı-. 

\'e tasfiye memurlnrıııın münferiden veya müçtemian ha
reht etmeleri hakkında ittihazı karar eyler. Bu hususa mü
tPuair knıarlar l 0 scil \'e ilfin olunur. Heyeti umumiyece hı~
fiye meınurlıırı intihap edilmezse tasfiye vazifesi mecli.~i 

idare tarafından ifa olunur. 
:\-fndde: 83-Tasfiye memurları vazifelerini yekdiğerlerine devredeme?.

lerse de bazı umur ve muamelat muayyenenin ifası için iç
lerinden birini veya bir kaçını veyahud bir şahsı aheri tev
kil edebilirler. .--:-----

Mudde: 81-Tasfiye memurları şirketin başlamış olan umur ve muame-
latını ikmal \'e intaça saliıhiyettar olup tasfiyenin icabatından 
olmıynn yeni muamelelere girişmekten memnudurlar. Gi
riştikleri takdirde bu muamelelerinden tevellüd edecek me
suliyet müteselsilen kendilerine aittir. 

Madde: 85-Tasfiye memurlarının tayini ile beraber meclisi idarenin 
snliıhiyeti hitam bulur ise de müraldplerin vezaif nezareti 
tasfiye müddetince devam eder. Heyeti umumiye şirketin 

mevcudiyeti zamanında olduğu gibi tasfiye esnasında dahi 
iktidar ve salahiyeti tammesin.i istimalde devam eder. Tas
fiye memurları ve heyeti umumiye karariyle ve hükOmetin 
müsaadesi ile şirketi mefsuhanın h ukuk ve senedat ve ta
ahhildatının tamamını veya bir kısmın ı bedeli iştirak ola
rak aynen diğer bir şirkete devir edebilecekleri gibi her han
gi bir şirket ve şahsa da devriyle mukabilinde kaffesi v~
ra bir kısmı için nakde veya bedeli tediye olunmuş hisse se
sedatı ve esham ve tahvilat veya her hangi b ir taviz alabi
lirler. Heyeti umumiye her zaman !Uzum gördüğü takdirde 
memurlarını ve tasfiye vezaifini ifa eden meclisi idare aza
sını azletmek ve yerlerine di~rlerini tayin etmek salah iye 
tini haizdir. Keza tasfiye esnasında kararın iptali ile tasfi
ye memurlarının teklifi üzerine fesih şirket hakkında evvel
ce ittihaz edilmiş olan kararın iptali ile tasfiye memurları

nın saliihiyetlerine nihayet vererek yeniden bi r meclisi ida
re ve mürakip intihap edilir. Bu takdirde 'fesih kararından 
sonra hissedaranın gayri eşhasın iktisap ettikleri hukuk 
mahfuz kalır. Tasfiye esnasında şirketin menkul ve gayri 
menkul emvali gene şirket şahsiyeti maneviyesine ait olup 
hissedarlardan hiç biri işbu emval üzerinde şahsi bir hak 
iddia edemez. Tasfiyenin devam ettiği müddet zarfında he
yeti umumiyeyi tasfiye memurları ve mürakipler lüzum gör
düğü taktirde ticaret vekaleti içtimaa davet ederler. Bun
dan başka sermayei şirketin yüzde onunu temsil €den hissc
darnn tarafından talep vukuunda tasfiye memurları ve mü
rakipler heyeti umıımiyeyi içtimaa ve bunlar tarafından 

irac edilen husu<atı ruznameye ithal •?tmeğe mecburdurlar. 
Tasfiye muamelatı bir seneden fazla devam eylediği tak
dinle tasfiye heyeti şirketin muamelat ve hesabatını mii
bcy_rin tanzim edeceği mevcudat ve muvazene defteri ile 1ı;

laııçoyu l~nli etmek ve tasfiyenin ikmaline mani teşkil edon 
eı.lıabı nrzetmr·k üzere heyeti unıumiyeyi içlimaa davet e
d•;cektôr. Tasfiye esnasında aktolunan heyeti umumiye içti
mal3rına ait zabıtnameleriıı sureti veya hulasaları muteber 
olmak için la"fiye memurlarının imzasını havi olrne.•ı 

şarttır. 

Madde: Sil-Şirketin hali ta•fiyede bulunduğu zamanlarda şirket namı
na tanzim oltınncak bilcümle evrak Ye senedatının şil'keti i!
zam edebilmesi için hali tasfiyede bulunan 
Toprak iirünleri Türk Anonim şirketinin tasfiye memurları 
;baresinin ila\·esi ile tasfiye memurları tarafından imza erlil
me.-i şaı ttır. 

Madde: 87-Şirketi münfosihaııın mevcudu duyunu tasfiye ·edildikten ve 
infüahııı fiçiincü i1;1ıuıdan itibaren bir sene murur ettikten 
sorra hissı:claran aı·asında hisS€lerine göre taksim olıınur .. 
]Jefl rleden \eya makbul sair \'cSaikten clayin olduKlan 
anlaşılan eşhı" taahhütlü mektuplarla istifayı hakka davet 
edebilirler. İcabet !'tmiycnlerin veya hakları henüz mühtc
lifünfih 'ı·,lunnnların alacakları muteber bir bankay~ tevdi 
olunur. 

:lfadde: 88-Kanu•ıa ve işlrn mukavelenam, ahkamına mugayir hareke• 
cılen tasfi.ı·e memurl:m şürekaya ve iiçüncü şahıslara mü
teselsilen mc•ul olııLilecekleri gibi tayin ve istihdam ettik
leri eşhasın bu kabil muamelelerden dahi kezalik ayni veç
hile mc,;ul olacııkardıı·. 

.ıiadde: sn-Ticaret V<.'kalcti ~irketin esas mukavelenamesinden müle
vdlicl hırnusat h•kkındıı şirket Uzerinde miirakabe hakkını 
haizdir. 

Madde: 90-Ş:rket fesih ve tasfiyesi he mütedair heyeti umumiye mu• 
karreratı aicili ticarete tescil ve usulen ilfııı olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 
Mevaddı müteferrika 

Madde: 91-ŞiTketin gerek fıuıliyet ve gerek tasfiyesi esnngınck şlrh! 
umuruna milt.enllik olarak şirket ile hissedaran arasında ta-
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Bıçak taşıynnlar : 
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Hırsızl ık : 

Knrantinachr Ege lise:ıinde hizmet
•i Hüse\ in karı"'ı Habibe, muhtelif 
•arih]('rde mJktepten tal('be.re aid 
·~27 tane çorap, fanila vesaire caldı
~pndan tutıılmu~. adliY".\'C' \'ı'rilmi!'-

(ANADOLU) SAHiP! 1 

i ta/yanlar hayrette! Darlan Vişiye döndü ,lllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf/lk._ 
Durınadan teslinl - Bas tarafı 1 nci aahifede - ~ 

Londnı, s (J\.A.) Alman kon - = fz • ffa)k M•• •d = oluyorlar trölU altında lıuluııan Paıi~ radyosu. s mır ına UJ e E§ 
-Bn~ tarafı 1 inci sahifede- Paıistt' kurulan yeni Fransiz partisi = Halkımız gayrıi sıhhi mahlut yağı k ullanmakta n kur tuldu = 

müe islerinden F'ontenbu\'amıı be - j -
berimizden Jışarı çıkabilmek için bü- ,·anatını nr.ş,retmiştir. F'ontenbuva, : stanbul belediyesi memurlar kooperatifi =_ 
yük gayretler sarfetmiştir. Bu suret- Almanların, Fransız donanm!"tsiyle 
le yapılmı her teşebbüs tlü~mana bü- Akdeniz ih;)erini istediğini yalanla- ;;;; Yağ işletmesinde mütehassıs doktor ve kimyageri nezare tinde -
yük zayiat verdirilmek suretiyl€ geri mış ve Fraıı. :ının Avrupa birliğine = imal ve rafine edilip İzmir beled iye k imyahanesinde yapılan = 
piiskürti.ilmüştür. İtalyan tankların- girme~ini. Fransız Afrikasında da =: tahlil neticesinde formü lüne uygun olduğu tebeyyün eden _ 

dan 60 kadım tnhrip edildikten sonra ;;~~~;·ı~;ı~t~~ş~;:: iktısadi :~biı !iği : Yemeklik ve bo .. rekıı·k sade gag"*'larını = 
c.lü:;ıman muhar.ebeye nihayet Yer- .Nc\'york. 8 (A.A.) - NM·york -
miştir. Taymis gazetesi, B itlerin ·bugün ;;;; He r yerd en arayınız = 

ltnlynnlaı· şimdi bilyük miktarlarda Fransız : Alman muahe<!e;ine taraf- - Sıhhi ve nefis ol~asına rag"' men her = 
te«lim olmnktnclır. E~irler arasında tar oJdugunu, Fransız sılahlarının . -
lıir ordu kumandanı general bir kol- ~endi ~ilahlarından çok aşağı olaca- = keseye elverişlidir = 
ordu kumandanı general v~ bir çok 1{111~ zı:nnettiğini ~~e. ~u sebebi ·ca~yik - = 
yüksek rütbeli subav vardır. ~~~ıle~ı addeyledıgını yazarak dıyor =18 K~loluk tenekelerde böreklik , pastalık sadeyağı K ilosu 85 « 

Büyük miktarda ·her cinsten harp kı : .. . . • =18 kıloluk tenekelerde yemPklik sadeyağı Kilosu 100 kuru~ 
------malzemesi de iğtinam edilmiştir. cAlmnnların muthış sılnhI~:ı \'ar- ~= Toptan alıcılar için müracaat ye11: 

Londra, 8 (A.A.) _ İngiliz Orta dır,~ faka~. F~·ansı~d~rın da. ~ılahları, 
sat'k onluları başkumandnm general a~agı degıldır .. A.frıkada~ı .Fra~sız = KESTANE PAZARINDA No 24 Şemsi Güneşliler §§ 
Vayvelin ndı. muasır a~kcri tarlhin en °~.clmm, kt1\'\•etlıdır ve mııhım ışl er = 

'> kılo 38 75 
<-A.HIRE: 
2 K.~ 

1 
~00 Çuval Fasulya 20 

K. S 
20 

1 

güzel sahifelel'ine geçecek \'.e elde C?t- gorelıi.lir .. M arcşa.ı P~teı:ı. ~ın.ıaıı is - = müessesidir = 
KA RŞ 1 y AKA HAL KE v 'NDE ~~~!l:-~~!e~~~c~~~:;:,oliııi için meş'um neti- ~~~~:ı·~~1e f ~~r!1 f~1dak~:ı1ı kçı~~~~~~y~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!H!!H!!!!!!!!!!!!rı!H!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! ! !!!!!!H!!!H!!!!!!HH!!H!!H!~~!!!!!iiii 
Bu ak a~n saat 20.~0 ~.ı Karşıya- . İngiliz ku\'vetleri. son 48 ı-aatte 140 cak~ır. . : • L A""' • l • : 00 Çuval Susam 29 50 

an 0go B~lya Pamuk 72 25 
' O Kılo P. çekirdeği 5 75 

29 50 
72 25 

ı<a Halkevınde !11uallım Kem~l Batu kı!ometr(" ilerliyerek Bingaziye gir- NevyMk .. lleral? Trubun. gazete!iı, -~Jzm lT e VQZlm ffllT İg., i ilanları-_~ 
.arafından ctarıh> mevz~ılu. ?ıı· kon: mı~lerdir. Bu hareket sayesinde İtal- Romanın }' ransa ıle. ak?e.dıle? mua- • _ 
e~:aı:ıs, ant 21 de de T_ılkıhk Partı yan ordusu parçalanmış, ınaneviyatı hc5le ahkanun~n_n ~ır şı~ayetı olm.a-. • .............................................................................................................. : 
ı;uzık ~olu taraf111dan bır kon.;pr w- knlmnmıştır. İngiliz kun·etleri, iki dıgı ~-akkın~akı ıhlı~·atkar h:weketını lzmir levazım amirliği satın alma kom isyonundan: 

5 75 
---x·---

ZEYTINYAGJ VE ZAHiRE ·ılccektır. ·ı,\•d.a 800 kilometre ilerlemiş, miihim teb~ruz ettırmektedır. . . 1 - (120000) kilo makarnaya verilen fiat gali görüldüğünden ye----o--- netıceler almıslardır. Noye Telegram ga.zetesı ... Hıtlerle niden kapalı zarf usuliyJe 17-Şubat-941 pazartesi günü saat 

1 
SATtŞLARI iÇiN 

unı~rı:cn.~l ve idhaliı.t~ birlikleri 
bet~ tnı .katibi B. Atıf lnaıı, bugü11, 
tac ~htrınde 7...eytjnyagı ve Zahire ih
aıa atçılar lıirliklen idnre hev'etleri 
buı:ın~an iki zat olduğu halde istan
llıQ gıd.ecek \'C İngiliz Ticaret birJiğ'i 
tış1~e?sıli ile zeytinyağı ve zahire sa 

Manisa da 
Kostümlü balo 

Maııhm. 8 (Ilusuı.;i) - Kı:lılay 

~-~~~=~~~:.~.l~~·.c~::.~~~~.~.~~~.~tı.r. 

nenfaatıııa bu gece ko:.tümlii balo 
crtip cdilmiştiı'. Bu balcı.' n .:\fanisa-

1111 <'il ki bat· aile ll'ri iş'dra k etmiş ve 
>alo. geç vakte kndar tirmüştiir. 

haddus edecek ihtilaftan ..,irket merkezinin ~~ğ;-;a4 
hal muhakiminde ahkamı kanuniyeyc 1evfikan hal ve fa:;l 
olunur. Şirket umuruna ait olarak his. edarmı beyninde ta
haddü edip şirketin hukukuna müeessir olacak ihtilafat1n 
halli dahi kezalik şirket m~rkeziııin bulunduğu mahal muha
kemelerine aittir. Bu kabıı ihtilafın zuhuru halinde mahke
meye müracaat etmi~ ola.ı hi scdnr .. irk<ıt merkczitıin bu
luııduğu nrnhald her gilııa tebligatı kanun 'yenin jfa.;ı içın 

·ta 11 bir ikametgflhı kanuni :n 'hap ve iraesinc mecburdur. 
(ıe · n., II l 'l'h·~-1 'it' · · .. - er ı:mgı oıı· ıssıc-uar şıı· \C n umur \'C muamcliitıncb gfü·-

diiğif bi r yolsuzlukbın do a.rı ~irket mlimessilleri \'ey ·ı onlar
dan biri ale~ hine doğrnd~ n doğruya ve ferden ikamei ela va 
edemez. Ancık 40 ınc."ı nr.ı ide nhkfimınn tevfikan ikanıei <la-

l \'fi olunabilir. 
• rı<1cıe: 93-Şil'kct işbu e~as muk<.welenamcyi tabettirer<'k talep edecek 

hi scdarlarn ita eyliyeceği gibi elli nüwhasını bir defam 
l~lııcı mah us olmak üzere ticar~t v~kfıletine irsal edecektir. • 

d<>·'v. H"k" t t f · f- u ume ara ındaıı .kcınuııu mahısusuna te\ fi kan :sebkat 
.edecek talep uzeriııe şirl- t istatistik dairt>sinin \'Crec rd mı

:\hıd 1 . _ muııeye göre her .... ene bir istntistik ced,·eli vcrf'C<!ktir. 
< e ·!la-şirketin bilumum memurin ve mfü;tahdimini Tiirklerden , ,, 

nncak bazt müteha5'sH;lr r ticaret vekfıletiniıı müı:;aa(iesi~·lt-

:\hıddc. şirketçe nrnvakk<ıten istJıdam oluııabil ccktir. 
· !>G-Kt\nuııa \'C işbu e. as ınukavelen.ıme~·e mugarir ve feshi şir

keti mucip ahrnlin tahakkukuncl,ı ticnı •t Hkfılcti tarafın
dan fesih da,·usı ikame olunur. 

rn-1 ·inciieşriıı·l !140 
15 Kuruşluk Damga pulu 

l Kuruşluk 'l'ay) .ıre pulu 
Ahmed 
inızaı;ı 

•. Kadıoğlu Şükrü)<' Kadıoğlu F. C'zliıncü 
l\f. A ·1m Adile Kadıoığıu N. K.ıclıoghı 

l\funffcr Kadıoğlu bilvihiye: 
Ahmed 1' 

'.ır·~Prak iİl'iınleri Tiiı k anonim şiı keti c-::rn muka\'cl ııamesi 13-1-94 l 
tıı 1~t v.e 2-15007 stı) ılı icra \'ekilleri heyeti knrarııamesi.rle tasdik '"im

" ıı·. 

!ıo 21-l<ıinunusani-1941 
O kuı-uş damga pulu 

1'· 'ficnret vekfıleti 
ıearct umum müdurlüğu 

l'esmi miihrii ve 

Tic:ıret Vekili X. 
imza oku ııam:ıcl ı 

l· İtnzn okuanam:ıclı 
~!\a : 941 2u2 İzmir Ticar t l\lahkemesiııuı 30 1 !l4 l 

arnr. 
İl · taı ihind verdigi karardır. 

C <'!İ • Aza Azn 
lllip l.• . 
~l(i ~noğlu F~.rzi Uslu Hikmet Snııçar 
~ fzıuirdt: Toprak 'Cninleri Tiirk Anonim Şi rketi 

Ad'l'CJ ııra]{ Ü .. l . TM k A • ş· k t' . . . d ""- İl<: ruıı erı ur .nnonım ır ·c ınııı tasdıkı \'C nıHessisler eıı 

fıh<la~ ~Ukriiye, Nazım, Ahmet. Sehavet, \'e • Iuumnıcr K:ıcJoğlu tara
\'<: aik \erilen i tida il 0 talep Edilmi~ olmakla mahkemeye tevdi kılınan 

G 1€tkiki edilerek. 
ere~. t • 

gı kon u ılc u : Merkezi 1zmir \'e anı olarak teı:ekkill e<len 8ir-
.............. ~ .. 

ketin k , 
~tın n~un1ı ~artları cam· olun mübrez rn 11 940 tarihli esas mukave-

ll'lenın crn V 'k'll · h t' k b 1 l k R · · h · k ek ~ • . . . ı erı e)e ınce n u o uııara · eısıcum urun yü ·-
l 

941 
sd~"lnc. ıkt r nn etmiş oldu{,ru mübrez ımıkavel~name altındaki 1;~ 

l;l'as tarıh \e 2 l 5007 sal ılı Ticaret Vekaleti şerhinden ve 50000 Tiirk 
l'· ından ilıar t olan <!.! a sermm·€siıı:n dörtte birini teşkil eden 12500 

.ı <ttıın ls Baıık sı 1z-· ş · . ~ı~ ~ ' ... ı r ubcsine şirket müessislerı tarafından rntırıl-

'llıl 15111 840 tarihli meıkür Bnnka makbuzu ~ureti münderec~tından 
1'0 aşılmasına binaen tnsdikinde kanuni bir mani görUlm'iY-<m nJıPzkı1r 

~tnk 0 .. J • T" k A · lııa<J cJ . run e:ı ur n?.n.~~. Şirketinin T icaret knnununun 2!)!.l uncu 
~Q • :sıne tevfıkan ~ekkuluııun tn dikine \'C 300 ncii madde mucibin-

ıtıeıı· ']'' ı t ·ı ~iır ı ıcaı·ete usu en se ve ilfınına 30 ı 941 tarihinde ittifakla ka 
Verırdi. 

lteis 
~a10 .. ,. 

1ll l<ınoğlu 

Azn 
5706 

J<'c.} zi U,.;lu 

Aza 
5783 

Hikmet Saııçar 
Do:.;yadnki aslı gibidir. 

7/2/9'11 
45 kuruşluk Damga pulu 

Katip 

okunamı:!dı 

İzmir Sicili T icaret memurluğu 
Resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

Eritrede Keren müstahkem mev- Fraıı.sızlar arasında fıl~ ve usler me- 10,30 da eksiltmeye konulmuştur. 
kiinin sukutundan sonra 1t:ılyan müs- cıelesı mevz.uub~hs olduguııu ~·aznıak- 2 - iı1uhammen bedeli 36000 liradır. 
teml<:>kesinin tamamen zaptcclileceğiııe ta v~ ~~nları ilave etmek~edır: . 3 - Muvakkat teminatı 2700 liradır. 
dair kııvveili cJeliller mevcuddur. D?brın~ ,.; Daı lan <!nı~.a .. Pctenın 
Loııdra, 8 (A.A.)- İrning Standard :ml'Jııdedır. F azl~ tazyık ?orurse ma- 4 - İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gilıı ve ek.:ıiltıneyi 

ga7.etesi. Biııgazi zaferinden bahsede- 1 ~şalı~ı har~ t~ı·cıh eimesı m.u~temel: açma saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektupla-
rek şimdi Grazyaninin garbe doğru <~1 ~" l• raıısız fılost.ı ''c .Atı:ık~dak~ riyJe ve 2·190 sayılı kanunun 2-3 nciı maddelerinde yazılı ve-
ric'ııtinı· M,·•ı"'no.0iı·on1 cled1'kleı·1· AJ,·cl.e- l ı an.:srn kuvYetlen harbe gırdıklerı 'k ·ı b' l'kt "'I · d k • t l k · b k • c ·' t kd t 1 saı ı c ıı J ~ ~' aııısa a as ·erı sa ın a ma omısyonu a~ an-
nize ılüşmeden ~ apamıyacağını ya~~- kı ı:de ta ya, derhal haı P harici lığına müracaatları. 1 r> fi 1 5 
makta ve. alacaktır. 

- Şim.di uiiyiik zafer kar~ısın<la p Vjşi. 8 ~:\:A.) -. A mira! Darlan. fzmir Levazım Amirliği Satın Alma K omisyonundan : 
Almanlar ııe yapacaklardır? ~r~.sten \ 1:51Ye gehr gelmez devlet 1 - i\'allık demiri ciheti askeriyece verilmek şartiyle yaptırılacak 

I~iye sormnktadır. ~:_ı:ı. )J~re.:~l Petenle uzun ıızadıya nallara teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar pnzar-
Kahire. 8 (A.A.) _ Kahircde İn- goı ü-.muştuı · lığı 15 2 941 günii saat 11 de yaptırılacak1ır. 

giliz askeri sözcüsü, dün radyoda be_I x Yapılacak nal miktarı 90 ile 100 bin giyim ara ıııdadır. 
ya~ıa.tta ~ulunnrak bütün B!.ngazi eya-J YENI NEŞRiYAT 2 - Şartnamesi her giın komisyonda görülebilir. 
letının bır kaç karakolu mustesna ol-ı'!!.-·-·-·-·-·-·-·... ~ - Bu iş_e gireceklerin en geç 11 12 941 gününe kadar ııal atel-
mak ü:;r..erc tamamen İngiliz kuvvetle- O t k [ ·y~lerini muayene hey'etine göstermek bu işi yapabileceklerine 
riııin <:>!ine geçtiğini bildirmiş \'e de- • r ao u dair alacakları \'esiknyı pazarlık günü bernber getirmek mec-
miştir ki : l)ğrdmen Bay Şinasi Revi tarafın- buı idir. 

- ningnzi limanı . İtalyanlar tara- elan <,:ıkal'ılmakta \'e mel!muacılık ta- 4 - Muhammen bedeli 40000 lira olup kat'i teminatı 6000 liradır. 
fınclan mühim pnra sarfiyle geni~le- rihimizdc miihim bir boşluğu rlolclur- 5 - 1,teklilerin belli gün \'C saa'ttc Fındıklıda Komutanlık satın 
tilmisti. Rüyiik hacimde 6 vapur ahı- mııkta olan (Ortaokul) talebp mcc- alma komisyonuna gelmeleri. 7 9 
bilir. nıuasının çok zengin ve ı•eııkli mlln- İzmir Levaz ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Askl'rl mak:ımlıır, işgal eclilcnl ılerccatla dolu :1 ncil :>a?ısı <la inti - Pazarlılka (:rn) kalem yemek ve tabilot takımı satııı alınacaktır. 
sahadıı alınacak idari tedbirler hakkın- şnr ctmiştiı'. 
ela simcliden plfinlar hazırlamaktadır- Derslere yarchıncı \'e mi.lfredatı Taliplerin 1 O-Şubat-941 pHzartesi gtiniı saat on beşte kı .. lada iz mir le-
lar. takip eden ( Oıtaokul). bütiin ~·m d- vazım amiı hği satın alma komh;yonuna müracaatları. 

da umulmadık bir sevgi ilt• takip e- 1 h• 1 •• d •• 1 .. ...., •• 
1 •• dilmektedir. Bu gil~el mecmua,·ı hü- n ısar ar umum mu ur Ue"Un-
~ Doktor A ta Ozkal tiln talebelere tavsıye ederiz. 

a- =---,den· Çocuk hastallk- Hali• zeytinyaiından mamul 1 - Snrtnamc ve niimuncsi mucibince «10.000> ndct bira Jandı~ı 

1 
•• t h Onıer Muharrem kapalı z:ırf u--uliyle ek:;iltmeye konmuştur. 

~ a~ı mu e aSSIS·lı Çamaşır Sabunu 2 - :'ııuhammen bedeli «40.000:. lira munıkk::ıt teminatı .-3000» 

, ~· h.nrş~ynk:ı, Bah:ıriye mahallesı, T 0 p TAN K l L 0 SU liradır. 
J Şımcııclıfoı· cnddesı Xo. 103. ~\ - Eksiltme 20 2 941 Perşembe günii saat 15 de lstanlıulda Ka-

J • Tdl'foll: 5057 D 36 Kuruştur bataşta Levazım ve rnlihayant şube indeki alım komisyoı1uncla 
~ yapılacaktır. T. iş Bankası .. 4 - Asgari c2000» den aşağı olmamak üzere parti halinde tle tek-

A L S A N C A K lift<! bulunabilir. Bu takdirde teklif edilecek miktar üzerinden 
Küçük tasarruf latasyonu kartısında yeni açılan lcmiıınt yatırılacaktır. Fiat mii!mvatı halind~ tamammı taah-

hesap/arz E G [ hücl edecek firma tercih edilir. 
1 9 

4 
} 5 - Şartname sozü geçen şubeden ve İzmir Ankara Ilnşmiidürliik-

hususi Hastahanesi !erinden 200 kuruşa alınabilir. 
lkrarniye planı 6 - • Iünakasaya girecekler miıhürlü teklif mektuplarını kanuni 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 
keşideleri A D 1 L B J R 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 
3 ikinciteşrin ta r ihle-

r inde yapılır. 

- 7947 ikramiye/eri-

l 1 adet 2000 liralık - 2000.- liral 
3 > 1000 > - 3000.- > 

2 > 750 > - 300.- > 
4 > 500 > - 2000.- > 
8 > 250 > - 2000.- > 

35 > 100 > - 3500.- > 
80 > 60 > - 4000.- > 

300 > 20 > - 6000.- > 
,~ . H er §Ubeye aid hastalar kabul v~ mü-

'I urkıye fş bankasına para yatır· tehasaısları tarafından tedavi edilir. 

makla yalnız pa~a bir ik tirmis ve faiz Müessesede her Zc man 
almış olmaz, aynı zamanda taliinizi de 
O#'nP.mis ol ıır11ıınuz doktor bulunur. Tel 2918 

ızmir inhisarlar başmüdürlgetinden: 

\'esaikle ', 7,5 giivenme para ı makbuzu \'eyu Banka teminat 
mektubunu ihtinı edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt
me ~natiııden bir saat evveline kaclnr mezkiır komisyon Başkan

lığıııa makbuz mtıkahilinde vermeleri lfızımdır. 
5 9 rn 17 (7 3!>/371) 

Deniz Levazım satın alma ko
----
,., "ıf'"": misyonundan: 

Beher kilosm10n 
tahmin bedeli 

2oı.:rno Kilo Sığır eti 48. 77 Kuru~ 
105.123 Kilo Kuzu eti 68.70 Kuruş 
148.442 Kilo Koyun eti 71.38 Kuruş 

1 - Yukarıda cins v.e miktar ve b ehcr kilolarının tahmin edilen lı<?· 
deli yazılı üç kalem elin 26-Şubat.941 çnrşaııba günii saat 14 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

•) - llk teminatı cl4.805> Hra c2 3> kuruş olup şartname;;;i her giiıl 
komisyondan 1~82 kuruş bedel mukabilinde alııwlıilir. 

:ı - ı~ttıklilcrin 2490 sayılı kanunun istediği tarzda tanzim edecek· 
!eri kapalı teklif mekuplannı havi kapalı zarflarını en gec brl· 
li gün ve saattan bir saat evvc.cliııe kadar Ka~ımpnşada bulu
nan komi~yon başkanlığın makbuz mulrnbiliııdc ,·ermeleri. 

9 14 Hl 24 440 817 

Çeşme. Dikili, Alaçatı , Kuşacla:-ıı, Urla inhisarlar ziraat tah ı·ir kon
trol mcmurluklarııı,ı -orta-meslek- zıraat mektepleri mezunlarından 

nıiirın iplt•t'i tayin t-dileceğinden talip olan mezklır mektep mczuıılnrı-

nın şahadetname, nüfus ciizdanı, A.;kcrlik \esikngı, hüsnühal kagıtları. lzmir p. T. T. Mu·· duG• rıu·· g" ünden: 
nın ve iiç adet fotogıaflarını h·ımilen 'ci. şuh~mize milracant etmeleri 
ilaıı olunur. l!i - Şulıat - !J41 akşamına kndar. 463 1 - fi65 lirn 09 kuruş bedeli keo;ifli Morcloğan P. ':l'. T. binagının ar~ r "'\ - - kn kısmına ilav;? i'tıretiyle yapılaca1< bir oda ile bodı um~ havi 

j ~\F}MA+J>.4.ŞA /Citı\ MEMUR!.lJ- kısma ait inşaat ve tamiratı 9 -2-941 tarihinden itibaren 15 gün Sa tllıktır ô l .\ DA.\ : müddetle münaka~aya konulmuştur . 
Kadıoğlu Ahmede borcundan dola- 2 - lhnlesi 24-2-941 tarihine m üsadif pazartesi giiııü ~aat 14.30dn 

· Karşıyakada Z afer sokağında yı €Ski tahsildar ll iioınüııiin ipotek ey- İzmir P. T. 'r. müdürlük l.ıinnsındu te~ekkiil edecek komisyon 
62 numaralı elektrik fabrikasında lecliği K. P. Ulucak yolu Yağlıea ha, huzurunda nçık eksiltme ile yapılacagmdan şnrtname \'e lıuna 
mcvcud ve halen gayri faal bulu- şın<ln ic;,';Crisinde 4 Armut ve 2 Zeytin müteferri evrakı gurınek istiyen taliplerin miidüriyet le\•azım 
nan her türlü hata ve kusurdan sa· 20 kiraz <ığnc ı mevcud :1676 :M.:\l. Ye k 1 . 

240 lira kıymetindeki bağııı bi rinci ·a emıne müracnatları. 
lim ve 45 beygir kuvvet inde elek- ~ıçık artırması :3 :J/~).i l pazar tesi gil- :1 - F,ksiltmeye girebilmek için 42 lira 38 kuruşluk mm ak kat temi-
trik mo törü ile dinamo ve ih tiyat nü suat on birden 12 y.e kadar K. Pa- · ııat vermeleri ve İzmir nafıa miidiirlügünden bu işe gircbiiecek-
dinamo vcsair alat ve e deva t ve 1>1n İcra dairesinde yapılacaktır . Bu lerine dair aluımış ehliyet vesikası ibraz .etmeleri .azımdır. 
kablolar a cele olara k satılıktır. artırmada teklif edil~cek bedel mu- 9 12 15 18 439 
Görm ek istiyenler Kar§ıyaka Za • hammen kıymetin ~o 75 ini bulur.::ıa ------------.-------- - --------

en çok nrtıramn üzerinde ihalesi ya- aı·tırma da en çok artırana ıhale edi- dan hariç kalırlar. Satış peşin par3 
fer soka k 91 / 1 numaralı evde Ba- l·c·ık , ~. t kl' d k t lecektir. Bu gayri menkul üzerinde il clir. Mliı:teriden aynca re iki buçuk 
yan Şeref Donulay ile lzmirde hah- pı '1 

' \C n .. sı. a c_ır e en ço a.r ı- her hangi bir suretle hak talebinde de laliye alınır. Şartname ilan tari
çclilcr hanında 3 numa rada avukat ranın taahhudu bakı kalmak ~artıyle bulunanlar ellerindeki resmi vesikaları hinden i 'baren her kese aç.ıkhr. Ta
Kcmalc ddin Serbcse mUracaatları satış on glin daha uzatılarak 2 inci ar- ile birlikte 15 gün zarfıııda m üracaat- !ipler i < yed i buçuk pey akçası veya 

ı 
tırması 13/3 941 perşembe günü ayni Jarı lazımdır. Aksi halde hakları tapu )1illi banka itibar mektubu ile lıirJik· 

1,:ı.a.n-o.ıu.n.u.r •• ____ o_. _5 ____ 1 saat ve ayni ye rde yapılacaktır. Bu sicilinoo m alUm olmadıkça paylaşma- te müracaatları ilan olunur. (4G7) 
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Nizameddin 
Ali-Şir-Nevai 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Büyük Türk Şair ve müellifinin bazı asarı 
yeniden dil kurumunca neşredilecek 

Ankara, 8 (A.A.) - Türk dili kurumu genel sekreterlijinden bil
dirilmi tir: 

Bugün büyük Türk dil ve edeb 'yat adamlarından Ali Şir Nevai'nin 
Büyük ve mütefekkir Türk şairi doğumunun 500 ncü yıldönümüdür. Türk Çağatay dil v~ edebiyatı· 

Ali-Şir-Nevai, bugün, lam beşyüz yı- nın banisi olan Ali Sir NP-vaj, Heratta Hüseyin Bav Karanın veziri 
lın ( l) uzak ve derin karanlığı için- olan hükumetin başında bulunmuş bir devlet adamıdır. Türk dilinin, 
den yirminci asrın ileri ve yeni Türk Farı dilinden üstünlüğünü ve genişrğini o vakit ileri sürmüştür. Ku-
dün~aıınn doğru bir saniyede bu me· rumumuz, Ali Sir Nevai'nin Muhakemctüllügateyn adındaki eserini 

Yardım projesi lngiliz tayyareleri 
Amerika parlamento
sunda kabul edilmek 

üzeredir 

Amerikalılar 

istila altındaki liman
lara hücumlarda 

bulundu 

Akınlar 
ıafeyi kateden bir ı§ık gı'bi, çıkagel. Türk dilind~ neşrini v~ endeksleriyle birlikte n~şrini kararlaştırmış· 
di. Osmanlı tarihinde, mnhdud bir tır. Türk dünyasının ve taıı'hinin en büyüklerinden biri olan, Türk di- Nihai zaferin müttefik-
znman için, gene mahdud bir edebi- linin üstünlük ve genişliğini beş asır önce söyleven bu büyük Türkün, Çok şiddetli olmuş Ve 

Son Dakika 

Mart ayında 
Almanların lngiltereye 

hücumu bekleniyor 

Taarruz 
yatçı zümresi arasında okunan ve doğumunun 500 ncü yıJdönümünü kurumumuz hürmetle selamlar ve ler tar'4fından kazanda- b •• ··k · J 
ezberlenen Ali-Şir-Nevai, ne yazık ki yer yÜzünde nerede yerleımişae büyük medeniyet eserleri yaratan ~ k . d" ı uyu yangın ar Kütle halinde olacak 11e 
konduğu o devir içinde, kendi öz ve bütün Türkler~ candan kutlular. cagına anı ır er çıkarılmıştır .. c •• 

1 
k t t ı•h., 

haysiyet\' dil davası üzerinde en Vaşington, 8 (A.A.) - Demokra- L d B (AA) ! .
1
. h paraŞU't'.ÇU er l aa 

küçük bir intibah verntiba uyandıra· R b·ıd· d. G K 1 ı·ı ~ilerc ynrdım kanununun bugün Ame on ra, .. - ngı iZ ava k 
mamıştır. Osmanlı ıairleri ve müte. Oma 1 Jr } e Ç U e J er rika mümessiller meclisi tarafından kuvvetlerine mensup bombardıman racına yardım edece 
fekkirleri, onun Türkçe ve Faraca - tasdik edileceği bildirilmektedir. ~~~Y~;eler;, dün ~~adntşl üzberin0d~ki hı- Londra, 8 (A.A.) _ Mart 3yıııl 
yazdığı şiirlerdeki hakİın Türk ru- Beyruttaki Fransız do· Mümessiller meclisi: harp malz.eme- ı a ıman arını şı e e om !ı.amı~- ba. d ı "lt . h . C ktnııırı· 
hunun terennümlerini duymamışlar l . Müktıçatlarını aldılar s_i ~~şaatının 1,300,000.000 dolar~.·ı !ardır. Hail<, İngilterenin cenubı şar- şın a nrı erenın a}a ı.no tr b' 
ve tanzİınntı müteakip bile, onun kıy. nanmasının tes imı J 1 bl- - k I t ,... f ki snhilleriuden hücumun bazı safha- 11~ A:Iman ar tarafı~dan şıdde e1,, 1i· 

1sı~ b 1 8 (T 1 f 1 ) 17 1 1. ı agını .arnr aştırmış ır. m anma ıh 1 k d 0.1 • t gilndüz ve gece tanrı uzu beki em l\ -'' met ehramının zirvesine bakan olma- • • · wın u, e e ona - \.U e ı b h · t .. kl 1 · }At arını ta ip e e ı mış ve ngiliz l.ıom- . . Jtır"" ıstenm:ş A"k • 1. . . b't' 1 b il u ta sı~a ın musta )C ımn u a şa- b 1 b b ld zımdır Şıddetlı bombardıman ~ 
mıştır. Büyük Türk aan'atkii.r ve mü- "' .er~ ısesın_ı A ı ır<m gen~ ere. ~g ıı mil olmadığı tasrih edilmektedir. a arının se e o uğu bü\·Uk infilak- '.. . • t iıt 
ellifi, nihayet, Türk tarihinin, Türk Romn, 8 (A.A.) - He11üz teyid me .. rnsımle mükafatım· tevzı edıldı .. Bu A•·nn haı·ı'cı'."e encu"meııı· reı'uı· Blum, lann alevlerini görmüştü;. gazlı hucumları, tan~are ıle kıtaıı r~· 

1 " • " B ı .· k · . · rncmı kolaylaştırmaga memur P~ medeniyet ve kültürünün, Türk dil c?ilmeyen bir hnbcııe ~öre, İngilter-e- munasebet e komutnnla~·. ~~e.:asımde 1r{giltereye yardım projesi hakkın. u on;p mınta ası bılhnssa şıddetlı üt ül . tak" __ 1 ~. .. ho ·zdır· 
ve zan'atının kıymetlendirilip ilmi 11111 Ortnşark kuvvActlcrı ba~ku~and~- b~lunmuştur. l\1ek~p ınudu~·u Ekre- da bir teklif ileri sürmüş ve bu tek. hücuma uğramıştır. ş fy ~ın 1 

11? ~e':~· şup ·~ tııf-' 
bir tahlile tah" tutulduğu ve ayağa nı, Suriye. fevkalade komısenne bır mm nut~u~ın talebeden Cnhıd muka- lif, encümence derhal kabul olun_ Londra, 8 (A.A.) - Hava nezaı·e- . 1 ero en ısının e ı marn ·ııi\1ı 
kaldırıldığı yeni Türkiyede ehramı- noL'l vermış ve Beyrutta bulunan .Fran bele etmıştır. muştur. tini;ı tcdblidği3 . ~ı~ü~~~e~ec~~~~iarı~~va b~a~~~tle 
nın bütün paı·lak satıhları ile meyda- ı.z don.a1.1m. asın.ın.24 saatte tcslım e- Va?ington, 8 (A.A.) _ Yardım Kay e eger bır şey olmamıştır. "t 1 . tm k~ftd' B .... uııJ1 
na çıkmış bulunuyor. Bu aatıhla .. a dılmesını ı temıştır. proj~~i, mehusan meclisinde kabul Londra, 8 (A.A.) - Londrada öğ- ~.u a ea e e .w ır.. u me<:·:mı.nP bak1nız: Askeri vaziyet edilmek üzeredir. Bu münaS<!l.ıetl-" ni- renil<liğine göre, bu gece Dunkerk ve gor~. Almanlaı,. ha\Ja ş~rtları J rrıı.S 

Orada Ali-Şir-Nevai bir •airdir, p } B k d .... Ostnııd istiJii. limanlarına karşı İngHi1 ~·erır veı.·n:ıe. z, kütle halınde tıııı 
" O onya aş uman anı -Bo.ttarafı t nci Sahifede-- hai zaferin müttefikler tarafından --decekleıdıı 

fakat ruh itibarivle orijinal bir Türk kazaııılacağı hakkındaki kanant et_ hava kuvvetleri tarafından çok geniş • · . rrılı 
r.a-ı·n·dı'r. Al ""l,.. l cephe ahı-sa, lngilizlerle en kısa yol- hücumlar ,_.apılmıştır. . . Geç~n sene Skandınayyaya tan . .., . .,, manyanın mag up O a- rafında tezahürat ~·apılmaktndır. J ı"ın Nısnn a'-·1111 beklem şlerse de şw 
Zamanında Horaa:ın illerine ha- dan işbirliği yapılabilir. J 1 " .. .. .J ı . !JI 

kl·m lan Fars dil ve kültürüne rag· - cag"" ını sÖy}Üyor 7 - Trablus hava üssünden isti- x ta yanlar :ii ilk hni Manş üzerinde olduğu !çııcl-
f d l ·ı k ld s· . y d bu taarruz hareketine beş haftıı u 

T~:k ~!t~i:~~eba~tüt;rei~~:.1;r~:!~ - Ba• tarafı 1 mci aahifede - \'~ ;d~~sıı:ı~e~e eltai~?:ny~lll=~~ta:~1~; unan or usu Bı'ngazı·gı· tesıı·m ettikle- intizar edilebilir. 
muhafaza ctmittir. - Alman devlet adamları, bu har- inue siı hava taarruzlnrı yapılabilir. ---"' 
Ehramın diğer sathına bakınız: l.ıin kazanılması için Amerikanın yar- 8 - Sicilyanııı Akdenizdeki teh. Bütün müşkülleri yen- . 1 • ı· emed'I J . 
Oradn airi, Türk gibi düşünmek dım etmesinden her zaman korkmuş- ditkar vaziveti izale edilir rını gız ıg 1 er 8p0n Jmpara" 

ve duymak, fakat ayni zamanda Jardır. Bu korku artık bütün Arnerl- 9 - l\faİtanm vaziyeti, daha emin mekte devam ediy or 
Türk di',· ile yazarak bu dili, kendi kan milletinin heyecanlı müzaheretiy- , bir hale gelir.. ltalyada ~ir mihal, 8 (A.A.) tOrU 
edebiyatının efendisi yapmak ideal 1e gittikcc hakikate jnkilup etmekte- MAHZURLU KISIMLAR: İtalyan orduları umumi karargahının 
ve hummasının, Ortaşnrkta fışkıran <lir. 1 - Bin gaziden Trablusg:ırba ka y k d 246 numaralı resmi tebliği: 
ate:şli bir iıtiyakı halinde görürsü- Ruz\·eltin şahsi mümessili Hopkins dar olan 800 kilometrelik çölii aş - 8 JD 8 Yunan cephesinde 11 inci ordu mın-
nüz .. Çağatay edebiyatı, bu ruhu an- ile, Vander Vilki ile görüştükten son- mak mecburiyeti. takasında düşmnnın bir hücumu tar-
cak Ali-Şir-Nevaiden almıştır ve de- ra diyebilirim ki Amerikanın, Polon- 2 - Büyük kuvvetlerin 1000 ki- D l A l dedilmiştir. Düşmanın zayiatı ~ğır-
nebilir ki şair, kendi tesirleri ile Ça- ya ve müttefiklerin davasına karşı va- lometrelik bir .saha dahilinde yeni_ raç a V onyanın SU· dır. 
ğntay edebiyatındaki yeni devri aç- ziyeti bilhassa nazizmin mağlilp edil- den yayJlma ı.. kutu Ümit olunabilir . Bu muharebede ~ilhass~ . 13 üncü 
mıştıı·. mesi ve mağ!Qp memleketlere zulüm ~ - Ne kadar süreceği bilinme • .. . pıyade alayı temayüz etmıştır. 

Ehramın diğer bir cephesinde, şa- etmekten başka bir şey olmıynn Hit- .ren harekata mukabil Balkanlarda Londra_.. ~ (A.A.) - ~oyt.er aJa.n: Tayyarelerimiz Prezevede askeri 
iri, müellif ve mütefekkir sim~uı ile lerin yeni nizamına karşı kanun ve Almnnlnrın bir harek~te geçmeleri ~~nın s~lahıyettar as.kerı muharrırıl hedefleri bombardıman etmiştir. 
görüyoruz. Onbe!,!!'nci asırda, Hora. niznmn istinad .eden bir Avrupn ku- ihtimali.. dıyor kı: 6/ 5 şubatta. Bingazi cenubunda ce· 

Sulh murahhaslarını 
kabul etti 

Tokyo, 8 (A.A.) - japon imP'~~ 
toru, bugUn Siyam ve Hindiçini s~ 
murahhaslarını kabul etmiştir. 1'f.° 
kabul merasiminde Siyamın To 1ı 
.:?!çisi, imparatora elmas taşlıı:~i! 
~üslenmiş bir tabaka takdim ctmı~· 

san illeri, hükümdar Hüseyin Bay. rulması hususunda snrnimi olduğu 4 - Mısırdan 2000 kilometre u- ~Yunanlılar; güçlüklerle, kar, fena reyan eden muharebede insanca ve 
kare ilf' onun büyük ve değerli veziri kadar dostane, anlayışlı ve nyni dere- zağa gitmekle muhtemel bir ikmal hava.lar ve ç.~!i~ yollar gibi mü~hi~ vasıtaca zayiatımız ağır olduğu gib: F'. • d b h 
Ali-Şir-Nevaj'nin açtıkları büyük bir cede de katidir. rnüşküh1tına maruz kalınması ... Ger- ~nnıalara gogus germe~ mecburıy?- düşmanın da zayiatı fazla olmuştur. Tansa a U ran 
kültür faaliyetinin anhn,.sini teşkil HitJ.erin son nutku, Mussolininin ci. :Mısırdan, 800 kilometrelik kl!~ma tınde kalm~şl.~rsa da, mükem!1'1el ~ır 6 şubatta kuvvetlerimiz şehri tahliye -Baıtarafı ı aci Sahifede-" 
ediyordu. Vezir ,aı·r, hem bizzat artık Romada bir gavlayterden başka kndar vapurla nakliyat yapıln)akta cesaretle bütun bunları yenmışlerdır. ettiklerinden Bingazi düşman tarafın- ·ş 1 ed"l . . 1 .· de ı:tidôe' 

bir şey olmadığını gö"termiştir.» ise de. mütebaki kısım irin bir tek a- Yunan ordusunun dnha aşağı olnn dan işgal ed'l · t' ı ga ı memış )er eun v-
manzum ezerlerini, teliflerini '\'C'riyor " sahil mrntakn~mn k~dar yakında biı· Ş k. Afı .mk ışd ır.K d k 1 ki mukabelei bilmisle maruz kalması.11 T .. k d'l" · h d T" 1 Polonya Baş\•ekili. nutkuna .şöyle hil yolunun inhisarına kalmak nıuhte • ~ ar ı rı a a eren e ar ı ı ı t' 1. d F k H' 1 b' 11 ve ur ı ını v Y yor, em e ur t, l t . t" Jd' v \'Ol açmasına intizar etmek lazımdır t 'dd tr f l' t· l t T r ıma ı var ır. a at ıt er, ır J1l d 
Hir.d, İran ve lslam illerinden ,,.elen <evam e mış ır: me ır . .ıani zarmlnr ve fayçlalar Bu ~uretle ~·akmd~ Avlonyanın ve' opçul ş~ .e ~ .. aaıye ı omuşilu~ .. ay-ır.eke ile kendisine bağlı olan Fratı 
m "tef kk·rıe · A• ı · d' 1 • - Balkanlar ve şimali Afrikada birbirine müsavi gibidir. Fakat bil- J '• ynre erımız '(.ıuşma.n me-Yz erım ve. Al k 1 .1. h tınrı 
san'atkarlnrı ile muhitin kiiltür hare- man arın mümkün gördüğü muhte- has<:a son günlerde Ilalkanlar vazi- · \ası a arını om. ~r ıman e f!IlŞ n. da yer alması ihtimaJ.ine karşı bU r 

u e ı rı, §aır Prı, e ıp er·, Al 1 Dracın dUşmcsi ümid <>dilebilir • . t l b b d t . t' · ı nın manyaya arşı ngı ız a .. ~· 

ketini ileriye sevkediyordu. lif harekattan hiç biri harbin ı:;ommu yednin inkişafı dolayısiyle Trablus- x Avcılarımızla lngılız .tayyarelerı ara- 1 ıu oynıyabiiir mi? 
Onun, san'atkar ve şair cephcsin- tesri ctmiyecektir. Yunanistmıa garp üzerine harekat yapmaktansa, Mevlevı· mu··zesı· sın~ıı; cereyan e?e~ ~ır _mu.hn~ebed~. 4ı· Laval, tazyik ile kabineye sol:~ 

den evvel, orijinal ve dalın mühim karşı bir hücum, İtalyanları takviye ordunun hey'eti umumiycsinin her İngılız tayyares! düşilrülmii~~~r. Duş- mak istemektedir. J.~akat bu, Petef. 
olan ş hsiyetı:, bilhassa Türk diline edebilirse de mihv-erin düşmanlarını ihtimale karşı elde hazır bulundurul- İstanbul, 8 (Telefonla) _ tstanbulu ma~. ta):yarelerı Keren ve dıger yer- Alman.raya karşı bir teslimiyeti de§~ 
karşı taşıdığı a k ve onu kıym"'tlen- artırmaz m.ı? ~.imali Afrikaya. karşı mnsının daha .muvafık olacağı ka - sevenler cemiyeti bugün toplanmıştır. ler uzerıne akınlar yapmışlardır. dir. Vişi hükumeti, böyle fedakarh~I 
dirip edel:{yat dili yapmak ve hu dile yapılncak bır hucumda~ ewel ıse İn- nnaiindeyiz. :\tanrif Vekili Hasnn. Ali Yücelin Ga- 31 ikincikanunda bir bomba remor- yapılırsa, Hitı.ere karşı esaslı bir ıf1 
hakim yabnncı dillerin bütün t~sirle. giliz donnn.ması~ın. maglfıp ve ~Ialtn- * lata Mevlevihanenin Mevlevi müzesi körü bir düşman denizaltısiyle harbe vaffakıyetsizliği gizliyecektir. J 

rini kırmak hususundaki mücad,Je -ı n!n ~aı?~<hlmesı lazır"?~ıı·. İn__gılt~rc- A. dl k h • d yapmak husu undaki teklifini takdir- tutuşmuştur. Tahtelbahire tam isabet Diko Niyuz gazetesi, Fransanın 11 

sinde kendisini gösterir.. nın 1?tılası Almanlar ıçın yega~e hal '-\.rnavu U cep esın e le kabul etmiştir Vekalet Galip Gnvsi kaydedilmiş, remorkörUmüz batmıştır. nanma ve üıderini Almn.nyaya tes~ll 
Ah'-Şir-Nevai'nin yapmak i:-tediği s~retı .?!arak kalı~·orsa cin l~gılter~- -Bat tarafı l inci aahifcde- dedelerle Kumb~racı Ahmed paşo.nın 67 kişi olan mürettebatından 48 kişi ihtimalini pek varid görmemekte, \ ~ 

inkılap, tam beş yüz yıl sonra bu- ~!n b ~udafa.n tfrttn~ oh vnz!Y~!te~ır ren bir taarruzda düşmana çok büyiik kabirlerini bu müzeye nnkledecektir. kurtarılmıştır. de Al manyaya esir yalnız bir kiei 
11 günkü Türkiyede halktan en yüksek ı ~~ıaya 'ap~ nca .~r.ynngı h~. e- zayiat verdirilmiş, İtalyan piyade 1 1 y •ı • Iunduğunu, bunun da Lava! olduğıl., 

mekteplere ve tefekkür sahamıza şebbus muvafiakıyetsızlıge ma um- kU\'Vetleri adeta biçilmiştir. İtalyan- R At hı· v l eşı ay cemıye· geçen harpte oynanan dramın dıı f~ 
kadar hepimizin müşterek akide ve dur. lar bir çok ölü bn·akarak kendi müda- esmı e 12" er • •• • nız onun tarafından oynandığını j' 

davası haline gelmiştir. Ge .. çi bu --1' faa h:ı.Uarının ötesine atılmıştır. Bir tJ musamereSJ makta ve şunları ilave etmektedir:J 
aradaki zaman zarfında Türk dilinin Al "["" b • i • çok ıegir ve gnnaim elde edilmiştir. Knhire, 8 (Saat 21,10 da Londra Hitler, Fransayı tazyik etmektecı 
ıılah ve tekamülü etrafında dağınık manya mag U ıye l· ltalyanlann bu nevmidane hücumu, radyosu neşriyatından) - Bugün öğ- İstanbul, 8 (Telefonla) - Yeşilay Hitlerin kozları şunlardır: 
ven.kim kalmış bnzı mücadele vece· nin ki/idi ha\•:ı.Jarın fena gitmeı-ine rağmen ya- leden sonra neşredilen tebliğ: cemiy.etinin azası bugün bir milsame- İki milyon Fransız harp esiri, f1 
hidJerin mevcudiye 

0

ni kimse inlcar pılmıştır. Şarki Afrikadaki muharebe devam re vermişlerdir. Cemiyete :reni<len 75 :ıanın iktısadi zorluklan, Pnristc 7 
edemezse de hiç bir &"s ve he:r<'ket. -Baıtarafı 1 nci Sahifedto-- Alina. 8 (A.A.) - IJiin akşam neş- etmektedir. Eritrede Keren mıntaka- g~nç aza kaydedilmiştir. Bu gençler manyaya taraftar bulunanların \ 11

• 

onunki kadar eski değildir v,. o, bu kullandığı sevktileeyş .rnyc~indc bu redilen Yunan resmi tebliği: funda Rritnnya kuvvetleri, tazyiklerini içki aleyhinde sık sık konferanslar ve- ye soğuk davranmaları. 1 

cehdi, sadece dil tekamül ve rntıfas1 ok mühim İtalyan a:.keri ve bnhri Topçu ve keşif kolları faaliyeti diiş- artırmışlardır. Daha cenupta Areza receklerdir. Fakat Petenin elinde de ku\'"''~ 
endişe ve gayreti gibi dar bir kalıp is ünün düşmesi itimadla bekleni - mana çok ciddi zayiat verdirmiştir. ş2hrine doğru çekilen İtalyan kuvvet- MANISADA BiR TOPLANTI kozlar vardır. Bunlar İngiliz mul<llı:' 
içinde değil, onda ır.ı'lli bir nıh ve \'Ordu , fakat ileri hareketinin çabuk- Atinn, ~ (A.A.) - Yunan emniyet !eri takip edilmektedir. Kerenin 60 ' metinin devainı, Fransız müstcmle 
§UUr haleti arıyarak yaomıttır. uğu dtlnyayı da İtnlyanlnr kadar nezarUiniri tebliği: kilometre şarkında ve Aı:;ma1·anın G5 Manisa, g· (A.A.) - Zirai vaziyl!ti !eri ve bunların içinde bulunan C~ 

Horasan divarın n büvük siması 'ıayrete dü ürmüştür. İngilizler fara- Düşman hava kuvvetleri, Epircle kilometre garbınrla bulunan Şoylen- görüşüp konuşmak ve icap eden ted- ral Veyganddır. 
bueün, bizde de dil inkılabımn vuku 'ından zaptedilen Afrika şehirlerin- bir şehri bombardıman etmiştir. Hr1· hat zııptedilmiştir. birleri almak üzere bugün Halkevin- Endepandans Tnyms gazetesi 
bulduğunu görecek değildir nmma. ı~ yerleşmiş bulunan İtalyanların sar ve telefat yoktur. Habeşistanda İngiliz kU\'Vetleri 1 de bir toplantı yapılmıştır. Manhıa diyor ki; . 
hnrck,,.t başlamıştır, ağır ağır, o da ıalfıskar İngilizleri memnu'1iyetle Garbi ~forada bir şehir üzerine Gondar şehrine ??ğru iJ.erlemek~ed~r., mebu_sla~ı, Parti ve Halkevi reisleri Almany~, .Fransa ile iklısadi bir~ 
bafarılacaktır. lrnrşılnmaları bilhassa mnnidardır. bombalar atılmıştır. Telefat yoktur. İtalyan ı:;omnlısınde kuvvet!ıerımv~. ve köylüler, toplantıda hazır bulu~- nrtırmak ıçın çalışmaktadır. f~~ 

-qüyük müttefikimizi tebrik ederiz. Hasar ehemmiyetsizdir. memleket içlerine doğnı girmektedir. muşlardır. Lavalın, kuvvetini belli olmıyan ı·C' 
(1) - Afqani.slanda Jlcıatta dorj

muştzır - 1441 
ewı:sw&w• '- w w • EME* * w için kullanmak istediği anlaşım 1 

Zozo; hizmetçisini sevi rnrdu. Çün· ~ • tiln ı;atıcıları gibi önünde bir tabla Lnval, bir iki haftadan beri AJmtı~ 
Kii hakikaten süt gibi temiz ve nazik 1 VA AN ş taşıyıp sıgara kibrit Ve$aire satacak- ile tam bir aı:;keri işbirliğine tarrı!A 
bir kızdı. Ayni zamanda işine çok V A sın!.. Fransızlar Türkiye mamulatı olduğundan Hitler de şimdi bu ııP· 
bağlıydı. Bu sebeple onu casusluğun Samsun kokulu sıgarları tercih eder- yu izhnr e~ktedir. 
mülevves çnmuruna sokmnk istemi- !er. $imdi piyarnda onlardan bula - Gazete, Vişi hükumetinin yıı~ 

almaktadır yord u. - mazsın. Harp dolayısiyle getiremi - tedbirleri kabul etme.sine imkan 11" 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

G. Veygand vaziyet 

. t• -FBaı taradfı ı inci sahifetde-ı· ~ınFl1~k~~te:s~r~~~İ}~:~:ln~~~l~iı~ii~ ck:J~~ Karım seni gakalıuorum' casussun ~~~~a~n~~1ba~kib~e~~~ ~~e~a;e~::ee~ memek~dir.A D o L~V 
mış ır. rnnsız onanmasının es ım uyandırdı _ - ı 8... 1 ğim ve onları Yunan sıgalarının al - A N 
edilemiyeceği haberi mühimdir. Ak- - B'z·~ hanım. ünler c tik e . ' tındn saklıyacaksın. ÇUnkü yolda 
si takdirde Amir_:'l.ın,. F!~ı~sız donnn.I esraren' iz hi; şek!~ girivor.gtn~all~h - $~halde ~~n.; v::ıpura ~adar gı- le .. geldi. Bu ~eehhür tabii idi.. Çiln - bir çok müşterinin zuhur etmesi ih- -••••••••••-""' 
masını ba~ı:a.cag~ bıldırılıyor. Al- onu ha~·ırlı olur. Bn~n ·gelince, ben dccek~ııı, k<!ndı.,ını goreccksın ve v:ı: k.u. tahtelbahır korkusu bunu ıcabet- timali mevcuddur. o vaziyette mira-
~a~lar, Vışı iızennde ~·aptıklnrı taz- ne diye· müteessir olayım. neden bu ~urdan çıkar çı~n:ıaz b.~r~~·a gel~e~ı tırıyordu ve SeHlnik limanına gelen tay Rişnrın evi önünden, mu:ıyyen Sab.ı1ti Te Ba,maharrirl 
) ıkı arttırdıkl~rı tnkdırde Fransız • i tere daha fazla alftka gösterevim? luzumunu kendısıne soyluyecek~ın ·· vapurun geceleri acık denizde kans saattn geçeceksin. Yazıhanenin bu - HAYDAR ROŞTo OKTEJııf 
lar, Almanya ıle başlamış bulunan S • . b k ıı .... ·• 1A · ? Acaba vapur kaçta gelecek? . - . . ı d ~ k · d d alii.knl"nnı ke k , . 1A Af . en, ıŞme a ll!Cll, nene azım.. D ~ . b"l . 1 yapmak ı:;uretıvle limana gırıyor!ar- un ugu ısım, esas evın en ayn ır 

~· ec? 'e. şıma .1 ~1 • Diye mırıldandı ve ı::okak kapusu- - .,. ogı u~u ı mıyorum · dı · \'e knpu, daima açık duruyor. Arka-
~adakı ~uyvetlcrı ve fılosu ıle bır - nun vnnıba ındaki odasına irerek - N~deı.~ · • 1 · . . y . . daşımız, seni kar.şılayacnk ve mirnln-
lıkte tn.gılızleı tarafın.a .geç. rPk Al- el i~i;·ıe meşiul olmağa haşlaJı. - Çünku ncentadan sormagı mu-! . ~srarengız tcrzı; aldı~ı. dırekt_ıfe ya sıgara satmak için müsaade yolu-
rn~nyaJ a knrşı lınr.be 1ş~ı:ak edcc~k- Fakat rahat edemi\•ordu. Bir mik- \'afık görmedim. Olur da şüphe u • rı.a).et ederek doğru artıstın e\'lne nu açacak. 
l ıdır. Trablusdnkı İngılız hnreka'l:ı, k f d .. 1 • d' ·ı · · a F k t ı· • k k t· gıttı. 

J nd b .. tik 1 H'tl . Af cıp, n asın a mu cma ven zı ınını van ıı ırım. n -a ımnn ayı çı .ı- ? 1 d 1 l . k n ı: .ır uy o ur:.a. ı r.n - ı. d B'lh kk 1 • - numara ı casus ama ıuc pıs a-
r kava va d .. 1 . d k ":.rıştııı or u. ı assa, ayn np a. rından aldığım mnlfımntta vapurun dın k f. t• . h f d k b k 

. • • r ım gonc erme ı e -o a - r·nı çık·ırdı ,.e merdiven başına lrn . . . ıya e mı mu a aza e ere e -
dar iınk l ı ızdır. Bu zaferin, rnlnız a' 'lf F k t k k k ' · 18 ile 19 arasmda Sel anık lımanıııa liyor<lu Akşam vemeğini Zozo ile 
ftnl~:ı üz, rinde değil. Alm mlar üze- at~ ~ıkı. d~ı dn ~b·u 1 arı cdı ma ccım-1 gireceğini öğrendim. yimişti." · 
. d k' t .. d .k. l re mı n ın e u ama ı. '7 t• b kt Alt k T." • • 2 1 ı n,. e ·ı. e~ırı • aşı an u; Cç casus yalııız knlınca Zozo gar- ..-..ozo saa ınc a ı. ıya çeyra 1•.sraren~ız ter~ı; numnra ı a.,1:-

• e\) ork, 8 (A.A.) - Nevyork He 

1 

sondan sordu. 1 \"ardı. kadaşıııı bırden hıre tammnmıştı. Nı. 
r~ d Tribun gaze~e i .. m:ıgazi z~feri- _ Patronu;ı hu akşam geleceğini, ~ - Va~it y~klaşıyor-dedi- limanda tckim.t~kdim ett!~ten sonra o da gar-
n. hevecnnlı ve sıtuyışkarane b r şe- h\t'i olar· k lflivor mu~uı 1 ı Jnalettnyın bır kahvede otur ve va- son gıbı hayret ıçınde kaldı. 
kılde kayd.derek, bunun \•alnız İta! · _ Ha ::r 1 ı Fakat t~h~i~ divo _ puru bekle! .. Dnhn geç gelirse bile Aralarında tekrar bomba me~~ıe-
' ?nlar ~çin değil, Almanlar İ"in de . um Cü;kü ·d~hn buradan a\•:lırken oradan ayrılma!.. Akşnm yemeğini si konuşulmağa başlandı. 
b r zımet olduğunu yaz~akta.dı.r. · cc~t.aların sefer ilanların; · tetkik de orada yirsin ! .. Haydi güle .g~lc !. . Dil?~r :ırtist; bu bomba lı:ıkkındn 

L drn. 8 (A.A.) Bmgazınm e'mi ve sevahatini ona öre tanzim Garsonun arkasından .M:erıyı de kı talımatı okudu ve ayrıca bu mev· 
~ ra~le zaptı, Yeni Zelndadn hayrC'ti d r!k ~üf~re,knt etmiş~ir Bugün bir mektupla bara gönderdi. O ak- zu üzerinde 2 numaralı casusla ce. 
muc. P olmuştur. Haber. akşam geç 

1 
ğ" . d x 

1 
. t• · şanı biraz rahntsız olduğunu ve bi - reynn eden mUkfil('mcyi de an tattı ve 

\; nk. t gelmişti . G~neral Vnyvil ve rre ece mı e suy ernı~ ı. naennleyh bara gidemiyeceğini bil. ilit\•e etti; 
f ngıl z kuvv tierinden sitayişkarnne ı - Mektup nlmadınız mı? dirdi. - O gQn sen de arka<iaşınm bu 
bir şekilde bahsedilmoktedir. - Hayır!.. Vapur hakiknten iki saat teehhür- kıyafetine gireceksin ve aej-yar tü. 

Şimdi dikkat et! .. Yazıhaneye gi
rince doğru miralayın oturduğu ma
~anın öniine dikilecek ve tablanın ön 
kısmını yazı masasının ilzcrine otur-
tacak.-ın; miralay tablnnın muhtevi
yatını kn.rıştrırken sen ayaklarını 

ir1eştirecck ve sol l'linle taşıyacağın 
JOmlıayı ayaklarının üzerine düşiir
mcğe gayr.et edeceksin!.. Böylece giL 
rültü hasıl olmıyacak, yaptığın bu iş 

de bittabi o andn meydana çıkmıya
cak. 

Esıarcngiz terzi korku ile sordu; 

- Devam edecek-

Umumi Neşriyat Madara 
HAMDİ NüZHET ÇANÇA1' 
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