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Ordumuz Antakyada tezahüratla karşılandı 
Antakyaya köylerden altmış binden fazla adam geldi 

Antakya 8 - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 
Bütün Antakya sevincinden 
geceyi ayakta geçirmiştir. 

Köylerden gelen binlerce halk 
şehri kalabalıklaştırmışlardır. 

Memulfın harici kalabalık, 
baştan başa elektriklerle do
nanan, şehrin sokaklarıoda 

sabaha kadar davul zurna 
ile milli havalar oynayarak, 
havai fişekler atarak en bü
yük bayramlarını büyük heye
can ve sevinçle kutlulamış
Jardır. 

· Askerimiz saat onda şehre 
girmesi mukarrer olduğu hal
de, istikbalciler daha gün 
doğmadan şehri terkederek 
askerin geçeceği yola doğru 
akın akın gitmeğe başlamış
lardır. 

Askerimizin geçit resmi 
yapacağı sahada kurulan tri
biinler saat albda tamamen 
dolmuş ve bir tek kişi ala
mıyacak hale gelmiştir. 

ASiieri istikbal için Aotak
yaya gelenler, altmış bin 
kişi olarak tahmin ediliyordu. 
Askerlerimiz saat onda tri
bünlerin önünden arslanlar 
gibi geçtiler. 

"Merasimde Antakya baş 
konsolasumuz ile iskenderon 
konsolosumuz, vali Abdurrah 
man Melek, parti reisi Abdül· 

gani, belediye reisi ve cema
at mümessilleri bulunuyorlardı. 

Geçit resmi pek muazzam 
olmuştur. siyahlara bürünmüş 
olarak istikbale giden kıı.la

rınıız, askerlerimiz girdikten 
sonra Üzerlerindeki siyah 

elbiseleri çıkarmışlar ve kır
mı~ı beyaz elbiseler giyerek 

geçit resmine iştira'< etmişler 
ve çok alkışlanmışlardır. 

Halkeui k6ıe•i: 

Bugün: 
1 - Saat 16 da Gös· 

terit, 17 de Müze ve 
Sergi toplanbları vardır. 

2 - Saat 15 te Dil 
ve tarih, 16 da Yayın 

şubelerinin umumi heyet
leri toplanacakbr. 

Askerimiz: geç.it resmin
den sonra hükumet caddesini 
takiben istirahdt edecekleri 
garnizona gitmiştir. 

Bu satırları yazarken on 
sekiz yıJ sonra hasretine 
kavuşan Antakya, büyük ve 
misli görülmemiş bir sevinç 
içinde çalkalanmaktatır. 

Antakya 7 [ A. A. J -
Antakyada dün huduttan iti· 
baren iskenderunna kadar 

olan yürüyüş esnasında hal
kın göstermiş olduğu heye
can tarif edilemiyecek bir 
manzare arzetmekte idi. 

Kıtaatımız İskenderun da 
baş konsolosumuz ile kuman
dan Kole ve Hatay valisinin 
önünde bir geçit resmi yap
mıştır. 

Askerlerimiz bu sabahtan 
itibaren Antakyaya doğru 
yürüyüşüne devam etmiştir. 

llS::::0:: 

Numan Menemenci oğlu 
Alman Haricıye Nazırı İte Görüştü --------Beri in 8 [ A. A. J Alman hariciye nazırı Ridentrop Şamen-

bergteki malikanesinde hariciye vekaleti umumi katibi Bay 
Numan Menemenci oğlunu öğle yemeğine davet etmtiş ve 
akşam geç vakıta kadar alıkoyarak kendisile samimi bir gö
rüşmede bulunmuştur. 

Suriye ile dostluk 
müzakerelerine 
başladık 

Ankara 8 [ A. A. ] -
Türkiy - Suriye dostluk ve 
iyi komşuluk muahedesi mü
zakerelerine dün burada baş· 
lanmıştır. 

Fransız heyetine Fransız 
sefiri mösyü Renso riyaset 
etmekte olup hayet, Suriye 
fevkalade komiserliği tara· 
fından gönderilen delkeleraen 
mürekkebtir. 

Miralay Bek 
Fransız sefirile konuştu 

Var.şova 8 - Hariciye na
zıra Miralay Bek, Fransız se
firini k~bul . etmiştir. 

Hükümelçilerin 
Bir muvaf fakigeti 

Barselon 8 - Milli müda
faa nazırı tarafından tebliğ 
edilmiştir. 

Şark cephesinde muharebe 
şiddetle devam etmektedir. 

Kıtaatımız 221 rakımlı te
peyi .zabtetmişlersede F rankist 
tayyuelerle beraber yaptık-

ları taarruzda terketmeğe 
mecbur olmuşlar ve yaptıkları 
parlak bir taarruzla tekrar 
istirdad etmişlerdir. 

Yugoslavya 
Benzin fiatlarını indir
meğe karar verdi 

Belgrad 8 - Maliye nazırı, 
Yugoslavyadaki vesaitih ma• 
kineleşmesi için benzin ve yağ 
fiatlerinin indirilmesi karar· 
laştırıldığıoı ve benzin ile yağ 
Üzerlerine mevzu gümrük res
minin tenzilinden sonra ma
kineleşme işinin daha vasi bir 
mikyasta olacağını diğer ka
salarda benzin ve yağ fiatı
nın, Belgraddaki fiatın ayni 
olacağını beyan etmiştir. 

-·-
Frankistler 

Bir kasabayı aldılar 
Salamanka 8 - Umumi ka

rargahtan tebJiğ edilmi1tir: 
Kastellon cephesinde Roe 

kasabası Franko kıtaatı tara
fından işgal edilmiştir. 

Yeni bir hava 
Rekoru 

Berlin 8 - Alman tayya
recisi Beoiş yeni bir rekor 
kırmıştır. 

Bremen tayyare meydanın· 
dan motorsl.ı.z bir tayyare ile 
kalkarak, Bovese kadar gi· 
dip hareket noktasına dönmüş 
ve bu suretle üçyüz on dört 
kilo metrelik yol katetmiştir, 

Başeekilimizin 

Keşekkürleri 
Ankara 8 (A.A.J - Başve

kilimiz Celal Bayar; Hatay 
da vamızm hüsnü süretle hal
imden dolayı gerek memleket 
içinden ve gerek Hataydaki 
kardaşlarımızd=1n aldıkları bir 
çok te rik telgraflarına ayn 
ayrı cevap veremiyeceklerin
den teşekkürlerinin iblağım 

Anadolu ajansından rica et-
mişlerdir. .. .... 
Mareşal Çakmağın 
teşekkürü 

Ankar 7 l A. A. J - Ge
nel kurmay başkanı mareşal 
Fevzi Çakmak, kıtaatımızın 
Hataya girişi münasebetile 
kendisine gönderilen tebrik
lere karşılık teşkkürlerinin 
iblağına anadolu ajansını tav
sit etmişlerdir. 

-···-Türk - Fransız 
Grubunun dostluk 
tezahürleri 

Paris 8 (A. A.J - Fransız 
parlamentosunda Türk Fransız 
gurubu Türkiye sefirine gön· 
derdiği bir mektupta :'f ürli 
Fransız dostluk muahedesinin 
iki memleket arasında daha 
sıkı bir yol açmakta ol::luğunu 
bildirerek gurubun Türkiye 
cumhuriyetine karşı olan dost
luk hislerinin Atatiirke iblağım 
rica etmiştir. 

. ·~· 
Su boruları geldi 
Aydın şehrinin su tesisatı

mn ikmali için gelmesi bek
nen çelik su borularide pey
derpey gelmeğe başlamıştır. 

Dün bu borulardan. bir va
gonu şehrimize gelmiştir. Di
ğer borular da yoldadırlar. 

-+- -

Dünkü fırtına bir 
ağaç yıktı 

Dün öğleden sonra başlayan 
rüzgar gittikçe kuvvetini art· 
brarak akşama doğru bir 
fırtına halini almıştır. 

Elektrik santralının karşı
sında caddenin kenarındaki 
bilyük bir çınar ağacı fırtı
nanın şiddetinden yıkılmlf ve 
cadd~yi kaplanuşbr. 
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Yakın bir tehlike Avusturya mülteci- Süveyş Kanalı 
/eri için bir komis-
yon kuruldu grevi bitti 

Hayvanlarda Şap Hastalığı - - -Paris 8 [A.A.J = Avustur Londra, 7 (A.A.J - Kahi-
yanın Almanyaya ilhakı aka- reden gelen haberlere göre 
binde Avusturya mültecileri Süveyş. kanahnda ilan edilen Buna meydan kalmamak 
meselesini tetkik etmek üze- grev umumi bir mahiyette için şimdiden bili istisna her 
re bir beynelmilel konfarans değildir. Bilhassa bazı mab- vatandaşın bu hususta müte-
toplanması için Amerika ta- fillerin ona atfetmek istedik- yakkız bulunması lazımdır. 
rafından yapılan davete cenu leri şiddet ve ehemmiyeti Bütün köy bekçileri, belediye 
bi Amerikanın bütün devlet· haiz bulunmuyor. · ve zabıta amir ve memurları 
leri ve bir çok ta Avrupa Taymis, grevcilerden bir polis ve jandarmalar, hariç 
devleti müsbet cevap ver- kısmının daba şimdiden işe vılayetlerinden gelecek her 
mişti. btşladıklarını daydediyor. hangi bir sürü veya tek bir 

İtalya bu daveti kabul et- Port-Sait 7 [A. A.] - Sü- hayvan dahi olsa nereden 
memiştir. Bizzat kendi halkı- veyş kanalı müstahdemini geldiğini ve yedinde ,. Vete-
nın harice muhaceretini isti- dünden beri grev halindedir. riner" tarafından vize edilmiş 
yen Polouya, Çekoslovakya İşçiler yevmiyelerinin arttml- sağhk raporu olup olmadığını 
ve Romanya ise müstenkif masını istemektedirler. Cere- aramalıdır. Bu,' hem kendi 
kalmışlardır. yan eden bazı hadiseler üze- menfaati ve hem de memle-

Fransa ise E.-ian konferan- zine polis grevcilere hücum leketin hayati menfaati bakı-
k d f ederek içlerinden bir kaç mından lüzumlu bir vazifedir. ıını anca müşabi sı atiyle tanasini yaralamıştır: 

· t• k tın kt d" F'lb k'k Şap has-alıgv ının Burdur ve ış ıra e e e ır. ı a 1 a Japonlar ·{;:anside 
1919 dan beri Fransaya 400 "-'' Afyon vilayetlerinde balen 
bin ecnebi gelmiş ve bundan 1 umumi taarruza mevcut olmasına göre vilaye-

(Jeçtl.ler timize hastalık en ziyade başkaca iki yüz bih ecnebi de 
tavattun eylemiştir. Binaen Tokyo 8 - Domey ajan- Denizli tarikile gelebilir. Hü-
aleyh Frasarun bu 600 bin sından : kümet gerek Nazilli, gerek 

Ş 'd k" J k t t b Bozdogv an ve Karacasu kaza-mülteci dolayısile istiap ka- ansı e ı apon ı aa ı, u 
biliyeti tamamile aşmış bulu- ayalette tahaşşüt etmiş olan larının Denizli ile olan geçit-

Çinlilere karşı umumi bir !erinden gelecek bütün çift 
nuyor. taarruza başlamışbr. tırnakh hayvanlara karşı al-

Siyasi mabafilin kanaatine Japonya honso/osu dığı tedbirler arasında Deniz
göre encebi muhacirler halkı li baytar müdürlüğünün vizesi 
az olan ve çok zengin bulu- Şanghay belediyesini olmıyan ister raporsuz hay-
nan cenubi Amerika devlet- protesto elli vanların oldukları yerde tev-
leri top aklarına faydalı bir Şanghay 8 - Japon gene- kif edilmesi emir edilmiştir. 

ral konsolosu, dün beynelmi- Mahalli zabıta kuvvetleri 
şekilde yerleştirilebilir. lel imtiya2h mmtakada Çin d 
~ tarafın an yapılacak olan bu 

lngl•ttere ~ı"list. ı•ne tedhişcilerinin faaliydlerine tevkif işine halkımızın da 
ı· 1 mani olmak için belediyenin 

I h d h yardım etmesi lazı mdır. Böyle bir ır a a aldığı tedbirleri kafi gôrmi-
elinde baytar vesikası olmı-

Yazan : Veteriner ınUdiirü Lütfi Bllrea 

5-
mat verilmeli ve bu vasıta

lalr en büyük mülkiye amiri
ne ve vilayet veteriner mü
dürlüğüne bildirilmelidir. 

Bütün vatandaşların bu şe
k•lde ki uyanıklığı iledir ki 
hastalık memlekete ~rmez. 
girse de olduğu yerde 

0

kalır. 
Aksi takdirde son piımaolık 
para etmez. 

Kanuni tedirler: 
Alınacak kanuni ve nizami 

tedbirlerin başlicaları aşağıya 
çıkarılmıştlr. Her ferdin bun
ları okuyup malümat edinmiı 
olması milli menfaatimiz na
mına elzemdir. 

Hayvanların sağlık zabıta
sı kanunun dokukuzuncu mad
desi zuhur edecek her hangi 
bir salgın hayvan hastalığın
dan. hayvan sahiplerinin der
hal köylerde köy muhtarlarına 
çiftliklerde çiftlik sahibine 
veya kahyasına, nahiyelerde 
nahiye müdürlüklerine şehir 
ve kasabalarda belediye reis
lerine veya mahallin baytar 
memuruna veya zabıtaya. 

denizlerde vapurun kaptanına 
şimendiferlerde istasyon me-
mur veya zabtasına ve bunlar 
dahi mahallin en büyük mül
kiye memuruna veya veteri
ne malumat itasile mükellef
tirler. Bu vecibeye riayet 
etmiyenler hakkında kanuni 
takibat yapılır. 

• Devaml var -go••nderı·gor yerek şiddetle protesto et-
yarak gelen her hangi bir 

Londra 8 - Filistinde çı- miştir. a.a. hayvan veya sürünün şüpheli Eski Alman muharipleri 
kan hadiseler dolayısile son Çin akıııcıları ad edilerek derhal karantina Almanyaya döndüJer 
bahar bidayefnde, Filistine Şanghag önünde altında hapis edilmeli ve Varşova 8 - Altı günden-
bir fırka asker daha gönde- Şangbay 8 (A. A.J - Çin keyfiyetten köylerde muhtar- beri Polunyada bulunan eski 
rilmesi kararlaştırılmıştır. akrncı kuvvetleri Şanghayın lara, çiftliklere de çiflik kah- Alıııan muharipleri şereflerine 

Bu suretle Filistindeki as- kırk kilometre yakinine soku- yasına, kasabalerda en yakın verilen bir ziyafetten sonra 
keri kolun mecmuu üç fırka- larak Jap·mlara bir baskın karakol komutanlığına ve memleketlerine avdet etmiş-
ya çıkarllmış olacaktır. a.a. yapmışlardır. zabıta memurluklarına malü- lerdir. a.a. 

~ ==~:::::::::============================-=========================;-:========~======-
Pek iyi, pek iyi. Haydi şim- likler yapıyordu. Annesinin 1••A•y•d•ı•n•"•'•n•t•e•fr•i•ka•••ı•: .. 2•6 ................................ , 

Bir Çocuğun Macerası 1 ı 

Yazan : Jeanne Mairet 

- Ben çocukları severim. 
Fakat çocuk olan çocukları 

severim, dedi. Her zaman 
para ka.zapmaktan ve borç 
ödemekten bahseden çocuk
ları değil ... 

Ne vakıttanberidir, daima, 
Piyer denmesi beni sıkıyordu. 
F aha t bu ; seni burada iste
mem demek değildir. 
Eğer biraz düşünürsen be

ni anlayabilirsin. 
İşte bunu yapmaya çalış!.. 
Sonra sesine biraz daha 

acı bir ahenk vererek ilave 
etti. 

- Sen burada Morisle be
raber kalacaksın. Çünkü o, 
yalnız sıkılıyor ve ben oğlu-

mun 

Çeviren : V. H. 

sıkılmasını istemem ve 
şimdi eğer seni sevmemi is
tiyorsan, bu sevgiyi kazan· 
mağa çalış! 

- Tecrübe edeceğim yen
ge! .. 

Piyer, bu sözü söylemeği 

özleyen öyle bir tavırla söy
lediki madam Delsart sertli
gını muhafaza edemiyerek 
güldü. 

Sonra: 
- Bu beni eğlendiriyor , 

diye haykırdı, pekala yeğe
nim gel beni öp ! 

Bir gün gelipte senin Mo
risin kardaşı olmadığını unut
mıyacağımı kim temin ede
bilir?. 

di ikinizde yatmağa gidiniz!. yanından hiç ayrilmamasına 
.. *• rağmen Moris, Piyerin odadan 

Kışın sonuna doğru güçük çıkmasını bile istemiyor, mü-
Moris hastalandı. temadiyeo onunla konuşu- • 

- Çok çahuk büyüyür, di- yordu. 
yordu doktok. Madam Delsart'ta ister is-

Filhakika Morisin bacakları temer bn hale müsamaha edi-
oldukça uzamışblar ve yü- yordu. 
zünde çocukluk hali kalma- Piyer, yeğenine onu eğlen-
mıştı. Kırmızı yanakları za- direcek hikayeler anlabyor-
yıflamıştı. Ve gözlerinin al- du. 
tında büyük mor halkalar gö- Moris, Bilhassa Piyerio, Pi-
rülüyordu. Artık ne oynaya şonun çiftliğinde geçirdiği 
biliyor, nede çalışa biliyordu. hayatı tekarlattırıyordu. 
Yalnız Piyerin, derslerini ya- Nihayet nekabat devresine 
tağmıo yanında almasını isti- giren çocuğa, doktor bava 
yordu. tebdili tavsiye etti. 

Madam Delsart oğlunun Mösyö Delsart çiftçi Pişo-
baş ucundan ayrılmıyor, hiç na bir mektup yazarak iki 
bir yere çıkmıyordu. çocuğu paskalya tatillerinde 

Bir hastaya nasıl bakılaca· pansiyoner olarak çiftliğine 
ğmı bilmiyor ve bunun için kabul edip etmiyeceğini sor-
ekseriya oğlu ile beraber ken- d u. 
disininde güldüğü beceriksiz- Deyamı Yar 
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Aydın Ticaret ve sanayi odasından! 
4171938 gününde teşekkül eden Aydın İşevinin ana muka

Yelenamesi Ticaret kanununun maddei mahsusasına tevfikan 
sicilli ticarete kaydile tudik ve ilin olunur. 6171938 

Başsekreter Başkan 
Hasan Taşer Eyyüp Şahin 

Ana mukavelename 
İşbu ana mukavelename 

altında isimleri yazılı kimse
lerle ortak sayısı elliyi geç~ 
memek üzere sonradan bu 
mukavelename hükümlerini 
kabul ederek ortakltğa gi
recek kimseler arasında mer
kezi Aydında bulunmak ve 
lüzum ~örüldüğü yerlerde 
şube veya ajanlıklar bulun
durmak ve ticaret kanunu 
kükümlerine bağh olmak üze
re bir özel ticaret şirketi 
kurulmuştur. 
ŞİRKETİN FİRMASI : 
Madde 1 - Şirketin fir

ması ( İşevi Hamdi Toksöz 
ve arkadaşları - Aydın ). 
ŞİRKETİN MAKSAT VE 

GAYESİ: 
Madde 2 - Şirketin mak· 

sadı toprak ürünleri üzeriode 
doğrudan doğruya veya ko
misyonluk mukabilinde alım 
ve sabm işleri yapmak mües
s~sat ve ordu ihtiyaçları için 
taahhüt işlerine girişmek, zi
raat işlerile ilgilenmek ve bu 
maksatla ufak bir zirai kom
bine vücude getirerek ortak
lardan ve başkalarından is
ticar edeceği araziyi ektir
mek ve hayvan yetiştirmek 
velhasıl ithalat ve ihracat 
işlerile ticaret ve ziraatin 
her hangi bir branjmda ça· 
lışmaktır. 

ŞİRKETİN MÜDDETİ : 
Madde 3 - Şirketin müd

deti 10 senedir. Umumi heye
tin ekseriyetle vereceği ka
rarla bu müddet uzatılabilir. 
ŞİRKETİN SERMAYESİ : 
Madde 4 - Şirketin üç 

türlü sermayesi vardır. 
A) Adi sermaye 
B) Mütehavvil sermaye 
C) İhtiyat sermayesi 

Madde 5 - Şirketin no
minal sermayesi on bin lira
dır. Dörtte biri şirketin hini 
teşekkülünde tediye edilmiş 
bulunur. Bakiye dörtte üçüde 
üç ki.mil sene zarfında öde· 
llir. Yalnız sayle iştirak eden
lerden gayrisi 500 liradan 
az adi sarmaye ile şirkete 
iştirak edemez. Ve bu hini 
iştirakte ödenir. Çiftçi ortak
lar ilk sene ürünlerinin 
tamamını şirkete terk ve 
temlik ederler. 

Bunun beş yüz liradan aşağı 
olmamak üzere dilediği 
kadar adi sermayeye geçi
rildikten sonre artanı müte .. 
heTvil sermayeye geçirlir. Mü· 
teakip senelerde umumi he-

Resmi mühür 638 
yetçe bunun devamı zaruri 
görülmezse devam ettirmek 
ortağın isteğine bağlıdır. Şir
ketin adi sermayesi nominal 
sermayeye geçebilir. O tak
dirde keyfiyet ilin edilir. 

Madde 6 - Şirketin mü
teba vvil sermayesi 25 inci 
ınadde hükümlerine tabidir. 

Madde 7 - Şirketin ihti
yat sermayesi adi sermayesi
nin dörtte birini geçmemek 
üzere şu kaynaklardan terek
küp eder. 

A) Her sene safi kazanç
tan tefrik edilecek % 10 lar
dan, 

B) 20 inci madde mucibin
ce çıkarılan ortağın o seneki 
kardan hissesine isabet eden 
mikdardan, 

C) 18 inci madde mucibin
ce sayile iştirak etmemiş ad 
edilen ortağa aid o seneki 
% 30 kazançtan, 

Ç) Ortakların teberrüünden, 
İhtiyat sermeyenin şirketin 

tasfiyesine kadar hiç bir ve-
cihle tevzi ve taksimi mümkün 
olamıyağı gibi biç bir vecihle 
şirketin muamelatı ticariye
siode dahi kullanılamaz. Milli 
bankalardan birine tevdiat 
olarak verilir. Veya gelir 
temin edecek aksiyon alınır 

veyahut şirket işlerinde lazım 
olan bina satın alınıp veya 
yaptırılır. 

ŞİRKETİN TARZI İDARESİ: 
Madde B - Şirketin idare 

bünyesi şunlardan ibarettir. 
1 - Heyeti umumiye 
2 - İdare heyeti 
3 - Mürakabe heyeti 
4 - Müdürler 
Madde 9 - Heyeti umumiye 
Ortakların heyeti umumi-

yesinden ibarettir. Her sene 
Nisan ayında alelade olarak 
toplanır. İdare heyeti ve mü
rakıp raporlarmı tetkik ve şir· 
ketin bir yıllık faaliyet ve 
hesabatını tasvip ve tas
dik ve şirket muamelatına 
müteallik sair jşler hakkında 
karar ittihaz eder. Heyeti 
umumiyede kararlar ekseri
yatle verilir. Sermayesi ne 

, olursa olsun her ortağın bir 
reyi vardır. 

Madde 1 O - İdare heyetinin 
göstereceği lüzum veya ortak· 
larm üçte ikisinin taleplerile 
heyeti umumiye fevkalade 
olarak toplanır. Ruznamede 

ı on beş gün evvel ortaklara 
bildirilir. 

Madde 11 - idare heyeti: 
Heyeti umumiye arasından 

ve asgari üç azami beş kişi· 
den mürekkeptir, İdare he-

yetinin müddeti üç senedir. 
Her sene içlerinden biri kura 
ile çekilir yerine bir digeri 
intihap olunur. Çekilen üyenin 
tekrar intihabı caizdır. 

Madde 12 - Şirketin bil
cümle muamelata idare he
yeti tarafından tedvir edilir. 
İdare heyeti muamelatından 
umumi heyete karşı mesul
dür. Harice karşı olan mesu
liyeti heyeti umumiye de 
racidir. İdare heyetinin sala· 
hiyet ve mesuliyetlerile ken
dilerinde aranılacak evsaf 
ayrıca ilk umumi heyet top· 
laobsında kabul edilecek bir 
nizamname ile belli edilir. 
Sayile iştirak eden ortakların 
ne gibi işlerde çalışacağı ve 
yanlarına yardımcı verilmek 
icabettiği takdirde onların 
memuriyeti idare heyetince 
saptanır. Lüzum görülen yer· 
lerde ajanlık ihdası idare 
heyetinin salabiyeti dahilinde
dir. idare heyeti ayda en az 
iki defa toplanır. İdare he
yetine verilecek hakkı huzur 
umumi heyetçe belli edilir. 

Madde 13 - Mürakabe he
yeti: 

Heyeti umumiye aralarlD
dan veya hariçten seçecekleri 
bir veya iki zat tarafından 

şirketin muamela.tmı mürakabe 
ettirir. Mü· ak iplere verilecek 
ücret heyeti umumiyece tayin 
edilir. 

Madde 14 - Müdürler: 
Heyeti umumiye lüzum gör

düğü takdirde şirketin idare
sini aralarından vaya hariçten 
seçecekleri lbir veya daha 
ziyade kimselere tevdi ede· 
bilir. Müdürün vazifesi idare 
heyeti ile müştereken şirket 
muamelatını tedvir etmekte
dir. Müdür şirketin umurun· 
dan dolayı idare heyetine 
karşı mesuldür. İdare heyeti 
reis veya azasından biri ile 
müştereken imza salahiyeti 
bulunur. İdare heyetinden 
biri veya müdür şirketi ta
ahhüt altına koymamak kay
dile sadece mubaberat işle
rinde tek imza ile şirketi 
temsil edebilir. 

ORTAKLARIN EVSAFI 
VE ORTAKLAR HAKKIN
DAKİ HÜKÜMLER: 

Madde 15 - Şirkete üç 
türlü ortak alınır. 

A ) Sayi ve sermayesi ile 
B ) Yalnız sayi ili 
C) Yaloız sermayesi ile 
Madde 16 - Ortak olacak 

kimselerde aşağıdaki evsaf 
aranır. 

1) Medeni haklara sahip 
olmak. 

2 ) Muhitte hüsnü halile 
tanınmış olmak ve iflas etme· 
miş olmak. 

3 ) Şirketin işlerinde çalı
şabileceğine idare heyetince 

YÜZ 3 
·---=-

kanaat getirilmiş olmak bu 
evsafı haiz olanlar idare he
yeti kararile şirkete ortak 
alınırlar. 

Madde 17 - Şirketin tas
fiyesine karar verilmedikçe 
hiç bir ortak ortaklıktan ay
rılamaz. 

Madde 18 - Siyi . Ye ser• 
mayesi ile veya yalnız sayi 
ile şirkete iştirak edip te 
şahsi kazanç temini için alış 
veriş yaptıkları sabit olanlar
la şirketin gösterdiği işi yap• 
mayan veya matlup şekilde 
çalışmadığı idare heyetince 
sabit olan ortaklara o sene 
verilecek % 30 kazanç ken
dilerine verilmiyerek şirketin 
ihtiyat sermayesine geçirilir. 
Yalnız sermaye ile iştirak et
miş addedilir. Çifçi ortaklar
da kendi ziraat işleriae ne
zaret etmek haklan bakidir. 

ORTAKJ IKTAN ÇlKMA: 
Madde 19 - Ortaklar şu 

gibi hallerde ortaklıktan çe
kilebilir. 

1 - Ölüm halinde 
2 - On sene ortaklık yap 

bktan sonra 
3 - Şirketin li'llitet halini 

alması umumi heyetçe karar
laşır ve buna intibak etmez
se 

4 - Nakli mekan ve saire 
gibi haller dolayısile ortak
lıktan çekilmesinin bir zaru· 
ret halini aldığına idare he
yetince kanaat getirilm~ş olur
sa. 

Bu gibiler ortaklıktan çı
karılabilir. Ancak sermayeleri 
o senenin karile beraber bi
lançonun tasdikinden sonra 
verılir. 

Şirketin bilançosu zuarla 
neticelenmiş ve ertesi seneye 
zarar devretmişse sermayesi
nin lüzumu kadarı mevkuf 
tutulur. Yalnız ölüm ha inde 
verese dilerse bilançonun tas
dikini beklemeye hacet kal
maksızın adi sermayesinin % 
onuna kadar bir para vc:rile
bilir. 

Şayet sonradan diğer ve
reselerin inzimamı muvafaka
tile içlerinden biri ölen or
tağm yerine geçerse bu tak
dirde verilen yüz de onuıı 
derhal iadesi lazımdır. 

Sermayesini başkasına dev
retmek istiyen olursa idare 
meclisinin tasvibi ve umumi 
heyetin kararile bu dilekle· 
ri terviç edilir. 

ORTAKLIKTAN ÇIKA -
RILMA: 

Madde 20 - Orta~lar şu 
gibi hallerde ortaklıktan çı
karılır. 

1 - Şirketin şeref ve 
haysiyetini ihlal edenler. 

2 - Gerek şirketin mü
nasebatta bulunduğu üçüncii 

[ Lütfen çeviriniz J 
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şahıslara ve gerek şirkete 
karşı hileli iş yapanlar. 

3 - İstifa eden veya 18 
inci maddenin 2 ve 4 üncü 
fıkral~rında yaztlı haller le 
ortaklktan çekilmek ıçın em
rivaki ilıdas edenl~r. 
Ortaklıktan çıkarılırlar. 

Bunların sermayelı:: ri üç ka
mil sene mevkuf tutulur. 
Kazançlarıda ihtiyat serma
yeye geçirilir. 

Madde 21 - Gerek istifa 
gerek meşru sebeplerle ve 
gerekse ihraç suretile şirket
ten alakası kesilen ortakla
nn sermayelerioin iadesinde 
ortaklıkta bulunduğu senelere 
ait zarara iştirak eder, hisse
sine isabet eden zarar mik
darı sermayesinden tevkif 
edilir. 

KAR VE ZARAR : 
Madde 22 - Her sene 

birinci Kanun sonunda tan
zim ve nihayet Mart ayı so
nuna kadar idare heyeti ve 
murakıplar tarafından tastik 
edilerek kar ve zarar vaziye
ti tespit, Nisan ayı içinde 
umumi heyetin tasvibine ar· 
zedilir. 

Madde 23 - Blançoda gö
rülen kir bakiyesi aşağidaki 

şekilde tevzi ediliı. 
A) % 10 İhtiyat serma

yeye. 
8) °!o 10 idare meclisile, 

memurlara ve ortaklardan 
bu vazifeyi görenlere. 

C) % 50 Adi sermayeye 
Ç) % 30 idare meclisi 

azasından olupta asli vazife
sile beraber şirketin büro, 
teknik ve diğer işlerinde ça
hşanlarla şirketin işleriıı e 
sayi ile de iştirak eden diğer 
ortaklara. 

Madde 24 - Şirketin mu
amelitından müte vellid zarar 
lar iıd senenin karile kapan
madığı takdirde evvel emirde 
şirketin ibtiyatile karşılanır. 
Bunuolada karşılanmadığı tak
dirde ortaklara grameten tak
sim edilir. Fakat her ortağıo 
zarardaki mesuliyeti hiç bir 
zaman teahbüd ettiği adi 
sermayeyi tecavüz edemez. 

ŞİRKETİN FE SHi VE 
TASFİYESi 

Madde 25 - Şirketin feshi 
ve tasfiyesi ticaret kanunun 
hükmüne göre icra edilir. 

Şürekanın ekseriyetile işbu 
şirket müddetin hitamından 
evvel limted şirketi haline 
ifrağ edilmek ü:ıere fesih ve 
tasfiye edilebilir. Bu takdirde 
şirketin adi ve ihtiyat serma
yesile birliktde mevcudat ve 
matlubat ve duyuoatı limted 
şirkete devredilir. 

UMUMl HÜKÜMLER: 
Madde 26 - Ortakların 

çoğunun çiftçi olmalrı ve top
rak ürünlerinin tamamım bu 
mukavele ile şirkete terk ve 
temlik eylemeleri dolayısile 

ihdas edilen mütehavvil ser
maye, mahiyeti itibarile or
takların ihtiyaçlarını da kar· 
şılamak üzere serbest tasarruf 
hakkı verilen bir nevi hesabı 
cari ifade eder. Bununla ihti
yacını karşılamıyan ortağa 

idare heyeti kararile ayrıca 

avans dahi verilir. Fakat kir 
vaziyetinin müsaadesi halinde 

verilecek olan bu avans hiç 

bir zaman o ortağın adi ser

mayesinin yüzde ellisini teca

vüz edemez; Ortaklar üçüncü 

şahıslara karşı taahbüd ettik

leri sermaye nisbetinde mesul

dür. Adi sermaye hesabının 

matlup ve zimmet bakiyeleri 

idare heyetinin tesbit edeceği 
bir nisbet dahilinde ve o se

neki kir nazarı itibara alm
mak suretile faize tabi 

tutulur. Şirket · zarar ederse 

veya karda etmemişse faiz 

verilmez. 

Madde 27 - Şürekanın adi 

sermaye hesabındaki hisseleri 

ortağın alacaklıları tarafından 

haczedilemez yalnız onun mü

tehavvil sermayedeki matlup 
bakiyesile senelik kardan ala

cağı temettüü baczedebilir. 

Madde 28 - Yalnız sayi 

ile şirkete girebilmek için 

idare heyetinin kararı lazım

dır. Bunların şirketin her han

gi branjanda vucudundan aza

mi \stifade edilebilecek tek

nisiyenlerden olması meşrut

tur. Bu karar ilk umumi he· 
yetin tasvibine arz:edilir. 

Madde 29 - Şirketin he
sabatı ticaret kanunu hüküm
lerine göre tutulur. 
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ı·ıa,.,.n Vilayet daimi 
encümeninden 

Şehrimizde bulunan banka
lar 11171938 Pazartesi günün 
den itibaren kasa saatlerini 
aşağıdaki şekilde tesbit et
tiklerini sayın müşterilerine 
bildirirler. 

Cumartt.sinden gayri gün
lerde sabah 8 den 13 e kadar .. 

Cumartesi günleri sabah 
saat 8 den 12 ye kadar. 

[642] 8 10 12 ---
Aydın daimi 
encümeninden: 

3141 lira 55 kuruş keşif be
delli Aydın vilayetinin Bozdo
ğan kazasındaki ilk mektebin 
medhal merdiveni ve ahşap 
aksamın boyanması ve bod
rum kısmında mevcut odalar
dan ikisinin dersane şekline 
ifrağı açık ekııiltmeye kon· 
muştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 

encümeni salonunda yapılacakbr. 
Bu işe ait resim, keşif ve 

şartnameler Aydın nafia mü· 
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat. 236 li
radır. 

isteklilerin muvakkat temi
natları, ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu
karıda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda hazır bulunmaları la
zımdır. (612) 29 7 9 16 

:......... Abone şeraiti ... -·ı 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
ı i Alb ayhğı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Basımevi. i 
: t •t 1 . l ı i gaze eye aı yazı ar ıç n : 
i yazı işleri mildürlüğünet llAn· i 
i lar için idare müdürlütilne ! 
f müraeaat edilmelidir. : : ......................................... i··~i 

lmtlyaz aablM ve Umum1 N~rlyat 
MlldOrO ı Etem Mendru 

8a•llcbiı 'er : 
" C. H. P. Baaımeorl 

3185 lira 70 kuruş bedelli 
Aydm 7 Eylül mektebinin sol 
cihet ilavesi inşaab açık ek· 
siltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18171938 pazarte"i 
günü saet 15 te vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak· 
br. 
Şartname resim ve keıif 

nafıa müdürlüğünden görüle
bilir. 

Muvakkat teminat 239 li· 
radır. 

isteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarile yukarda 
yazılı gün ve saatte 'iliyet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

29 7 9 16 (613) 

Aslige hu:Jıuk 
Mahkemesinden 

93811~2 

Aydının kurtuluş malialle
sinden Ali c>ğlu Alirizaoın 

Aydın kozdibi mahallesinden 
iken ikametgahı meçhul bulu· 
nan Sadık kızı karası hatice 
aleyhine açtığı boşanma da
vasının muhakeuıesi sonunda 
tarafların boşanmalarına ve 
kababatlı olan karının bir 
sene evlenmemesine ve mali
keme mesraflannın m.ezbure
ye tahmiline 17161938 tari
hinde kara!". verilmiş ve hati
cenin ikametgahı meçhnl bu· 
lunduğundan bu babtaki ili
man sureti mahkeme ilin lev
hasına talik edilmiş olduğun
dan işbu ilin tarihinden iti
baren kanuni müddeti içinde 
kanun yollar·ına müracaat e· 
dilıaediği takdirde verilen 
liüküaı katiyet kesp edeceği 

ilin olunur. 643 


