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Finlandiyahların 
Sovyetlerle siyasi münasebetleri çok 

gergin bir safhaya girdi 
fi'inler hükümet merkezini tahliye etliler 

Ahali dahile çekiliyor 

İıtokbolm, 13 - Finlandiya
nın bükümet merkezi olan Hel 
aingfors'un tabliyesi bütün müş
küllere rağmen dün bitirilmiıtir. 

Şehirde bir tek çocuk kalma
mııtır. Bütlln mektepler milli 
marşın okunmasını müteakip 
kapılarını kapamışbr. 

Memleket dahiline giden yol
lar, trenler halkla doludur. Aha
li büyük bir disiplin göstermek· 

tedir. Hükümet bütün limanları 
kapamıştır. Hariçten gelecek va
purlar yalnız Avabo limanına 

gelebilecektir. 
Köprüler, madenler askeri kı

taatm nezareti altına alınmıştır. 

Resmi Finlandiya mahfilleri 
nikbinliğini muhafaza etmekte
dir. Sovyetlerin kabul edilmiye
cek şartlar ileri sürmiyeceği 
llaydedilmektedir. a.a. 

Sovyetler 
Estonyada iki şe

hir işgal ettiler 

ı Estonya 
1 - ('j$,) 

1 Almanyadan Me-

Talin, 13 - Sovyetler Eston
ya topraklarında Paloski ve Go 
mayı işgal etmişlerdir. Kıtaat 
kı•men fİmendiferle, kısmen ya
ya olarak gelmektedir. 

~· 

Finlan8iya 
Hakkında Amerika ma

hafilinin kanaati 
Vaıington 13 - İyi malumat 

alan mahfillerde, F.inlindiyanın 
Ruıyaya karşı mümkün olan 
fedakirhğı yapacağını, yalnız 
Eıtonya, Letonya ve Litvaoya 
derecesinde ileri gitmiyeceği 

bildirilmektedir. 
Amerika hariciye nazıra, A

merikanın tavassutu üzerine 
Sovyetler birliği Finlandiya ile 
ile sulh münsebetlerine zarar 
verecek hiçbir hadisenin zuhu-

runa sebep verecek bir hare
kette bulunmıyacağını ve bu 
demarşın bir taraflı ve müsta
kil olarak yapılmış olduğunu 
bildirmiıtir. 
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Sovye - Litvanya 
Paktı pazartesi günu 

taati edilecek 
Kovno 13 - Litvanya par

lamentosu Lihanya·Sovyet pak-

meli isteyecek 

Kopenhag, 13 - İyi bir men 
badan ihtiyati kayıtla verilen 
bir habere göre, E\tonya hüki'i-

i • 

meli Sovyetlerin mOsaadesiyle 
pek yakında Memeli Almanya
dao istiyecektir. 
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Macaristan 
Hududundaki Romen kı

taatı geri alınıyor 
l:.oodra, 13 - Royter ajansı 

Bflkreşten bildiriyor. 

Macar - Romen anlaşması ü
zerine Macar hududundan çeki

lecek Romanya kıtaahnm bir 

kı~mı Basarabyaya nakledile-
cektir. • 
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Sovyetlerle Eston
ya anlaşması 

Talin J 3 - Sovyetlar ile 
Eıtonya arasında imzalanan 

mülemmiaı bir itilafoame, Orel 
ve Dagoeli adalarile garp sa-

hilindeki arazi parçası da dabiı 
olmak iizere Sovyet mıntakası· 

na nekadar ku\•vet tevzi edi· 

leceğini ve Talinin cenubunda 

tayyare meydanı tesis edilece
ğini derpiş etmektedir. 

~-tını cumartesi güuü tasdik ede-
.. cek ve pakt pazztesi güaü 

taati ·edilecektir, Kızılordu Vil
nayı tabliyeye başlamışlardır. 
Litvanyalılar Vilnaya girmek-

'. Şima 1 memleketleri 

tedir. a.a. 
~· 

Almanya 
Finlandiyaya bir nota verdi 

Hclsingfort, 13 - Almanya 1 
hükümeti Berlindeki Finlandiya 

• 
aef irine verdiği notada, Sovyet- 1 
lerin 1914 hudutlannı meşru o- 1 

larak istiyebileceğini bildirmiş· 
tir. a.a. 

Sovyet Finlandiya müza
kerelerini dikkatle takip 

edecekler 
Kopenhag 13 - Danimarka, 

Norveç ve İsveç hükumetlerinin 
Moskova eıçileri, Sovyet hükfı 

metine bir Deklerasyon tevdi 
eder ek şimal memleketlerinin 

Finlandiya ile olan müzakere

lerini dikkatle takip ettiklerini 
bildirmişlerdir. a.a. 

H. Vekilimiz Kamyon ve otobüs~ 
Dün ~Iotofla ler hakkında 

konuştu 

Moskova, 13 - Türkiye Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
bugün saat 17 de Kremline gi
derek Molotofla görüşmilıtür. 
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Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

353 36 Evvelki yekun 
1 00 Kasap Arif Tuzcu 
1 00 ,, Ali Riza Gülay 

50 ,, Ali Çetinbilek 
50 ,, Mehmet Çakır 

15 00 Manifaturacı Rifat Koduk 
5 00 ,, Hilmi Y azıcıoğlu 
5 00 Muhiddin Dirik Yorgancı 
5 00 Manifaturacı A. Dumflncı 
5 00 ,, Talat Çerçi 
1 00 ,, AH Gücen seyyar 
1 00 Mustafa Yorgancı 
2 00 Halil Koduğ manifa tu-

1 
r)l.~ı sey~n 

1 00 Ramazan Alper manifa-
turacı seyyar 

2 00 Ali Y enigün manifatu
racı seyyar 

1 00 Hasan Pehlivan mani
faturacı 

2 00 Ali Vebpi Küçlikboyacı 
manifaturacı 

2 00 Mustafa Şevket Özbo· 
yacı manifaturacı 

1 00 Sarraf Rifat Kavasoğlu 
1 00 Halil lbrahim Ünlütürk 

manifaturacı seyyar 
1 00 Ali Balcıoğlu manifatu

racı seyyar 
1 00 İsmail Kemer manifatu

racı seyyar 
1 00 Mustafa Temiier mani

faturacı seyyar 
1 00 Behir Erdem manifalu· 

racı seyyar 
1 00 Şükrü Akyüzlü manifa· 

turacı seyyar 
50 Mehmet Kapancı mani

faturacı seyyar 
50 Mustafa Özten maoifa· . 

turacı seyyar 
50 Hasip Portakal manifa

turacı seyyar 
50 Hasan Özdemir manif a· 

turacı seyyar 
50 İbrahim Pehlivan mani .. 

faturacı seyyar 
50 Süleyman Tümer mani-

faturacı seyyar 
50 Bir vatandaı 
50 Bir vatandaı 
50 Talat Güoay manifatu

racı seyyar 
50 Mehmet Yavuz manifa· 

turacı seyyar 
50 Hasan Yenigün manifa

turacı seyyar 
50 Veli Yağmuroğlu mani

faturacı seyyar 

416 36 Yeldin 

Umumi bir talimatname yapıldı. Bu 
talimatname vilayetin her tarafında 

tatbik edilecektir -
Belediye Reisi B. Etem Mendr~- dıktan sonra yük kamyonlarile 

sin reisliği altında vilayet jan- yolcu ve yolcu otobüslerile yük 
darma kumandam ile nafıa, ve eşy;a nakli ya•k edilecek 
sıhhat ve emniyet müdürlerin- ve nakil vasıtalarının sahipleri 
den teşekkül eden komiyon mensup oldukları belediyelere 
dün belediye dairesinde topla- bir beyanname vererek araba-
narak vilayet yollarında seyrü• larını bııtngi ite tahsis ettikleri-
sefer .eden bilcümle otobiis ve ni plik numaralarile tescil et-
kamyonların tabi olacalcları tireceklerdir. 
seyrüsefer ıartlan hakkında Seyrüsefer esnasında bütün 
hazırlanmakta olan talimatna- qakil vasıtaları ıehir ve kasa-
menin son tetkiklerini yapmıı- balardan geçerken belediyeler 
lardır. ve polis memurları, yollarda jan-

F azla yük ve yolcu almak, darma karakolları ve köy hudut• 
yollarda haddinden fazla sürat· ları içinde muhtarlar ve k ır bek-
le gitmek veya fenni muayene- çileri tarafmdan durdurularak 
leri iyi yapılmamak yüzilnden fazla yolcu veya yük alıp alma-
bir çok facialara sebep olan dıkları kontrol edilecek, hyin 
otomobil kazalarıoı tamamen olunan hadden fazla yük veya 
ortadan kaldıracak mahiyette yolcu alan şoför ve otobüs ••· 
bükümleri ihtiva eden ve otobüs bipler; idarei umumiyei villyet 
sahipleri ile bunları idare eden kanununun 68 inci maddesi mu-
şoförlere mesuliyetler yükliyen cibince cezalandırılacaklarcbr. 
bu talimatname bir kere de vi- Talimatnameyi bazırlıyan ko-
liyet makamınca tetkik edilerek miıyon clyevm yolcu naklinde 
tasdik olunduktan sonra bütün kullanılan otobüs ve kamyon 
vilayet hudutları içinde tatbik tipindeki bir kaç nakil vaııta· 
olunacaktır. sıoı da Belediye öoilne getirte-

Öğrendiiimize göre talimat- rek ayrıca tetkikatta bulunmuı-
name tatbik edilmeğe başlan- tur. 
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Estonyadaki 

Alman ekalliyetleri 
Riga, 13 - Talinde muhtelit 

bir Alman - Estonya komisyonu 
Almanların ve Alman ekalliye
tinin memleketlerine avdctleri 
hakkında bir itilaf vücuda ge
tiriDiılerdir. 

Maamafih gayri menkul em· 
valin tasfiyesi meselesinde bazı 
noktai nazar ihtilafları çıkmış 
tır. 

Talin ve Riga limanlarında 

20 Almam gemisi Alman taba
sile Baltık memleketlerindeki 
ekalliyetleri Almanyaya götür
mek üzere beklemektedır. 

Letonyada 62 bin, Estonya· 
da 14 bin ve Litvanyada 15 
bin Alman ekalliyeti vardır. 

a.a. 

Norveç hesabına 
İngilterede yapılan 12 

torpito yakında teslim 
edilecek 

lstokholm, 13 - Gazetelerin 
yıızdığma göre İngiltere, Norve- \ 
çe, bu memleketin harpten evel 
sipariş ettiği 12 torpitoyu ya
kında teslim edecektir. a.a. 

B. Mitat Aydın geldi 
Trabzon mebusu Bay Mitat 

Aydın dün şehrimize gelmiştir. 

Fransız 

Nazırlar meclisi toplandı 
Paris 13 - Fransız nazırlar 

meclisi bu sabah toplanarak 
baıvekil Daladiyenin diplomatik 
ve askeri vaziyet hakkında 
verdiği izahatı dinlemiştir. 

a.a. 

Spor kulübü idare 
heyeti toplandı 
Yeniden intihap edildiğini ev

velce yazdığımız Aydın ıpor 
kulilbü idare heyeti azaları dün 
akşam Bay Feyzi Germenin ri
yasetinde ilk toplantısını yap
mıştır. Veznedarlığa Bay Macit 
Pehlivanoğlu, umumi katipliğe 
Bay Nuri Güngör ve umumi kap· 
tanlığa da Bay Zihniyi seçtik· 
ten ıonra çalıtma hakkında mü 
bim kararlar vererek her hafta 
cuma günleri toplanmak üıere 
içtimaa uihayet ver mitlerdir. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Spor ıubesi umumi heyet top 
lantısı çokluk olmadığıDdan 

18/10/939 çarıamba günü saat 
8,30 za tehir edilmiıtir. 

O gün ve saatta şubeye ya
zılı azaların halkevi salonuna 
teşrifleri rica olunur. 
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1 RAbYO l 
CUMAERTESl 14/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program ve memleket 
. saat ayarı 

13 35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

13.50 Türk m'üziği. 
14.30 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef Ihsan Künçer) 
15.15-15.30 Müzik (D•ns mü· 

ziği Pl.) 
8.00 Program 

18,05 Memleket saat ayarı, 
ajans ve eteoroloji haberleri. 

18.25 Müzik ( Radyo caı or-
kestrası ) 

19.00 Türk müziği 
20.00 Konutma 
20.15 T rk müziği ( Karııık 

program) 
21.00 Müzik (Küçük orkeı

kestra Şef : Necip Aıkın ) 
22.00 Ajans ve ziraat haber

leri. 
22.15 Konuşma (Ecnebi dil· 

lerde) 
22.45 Müzik (Cacbad · Pl.) 
23.25 23.30 Yarırıki program. 

ve kapaaış. 

Çine tapu sicil memur
luğundan 
Soğuk oluk köyünün mezar· 

lık mevkiinde tarkan kelet ali 
•e mehmet vereseıi zeytinliği 
şimaleo can ali vereseıi zeytin
liği garben musa mebmet "ve 
kara kulak veresesi zeytiolilde
ri cenuben ali zeytinliği ile sı
nırlı 14 dekar ve 150 ağaçlı 

zeytinlikten 20 ağacını h6seyin 
oğlu mebmetten va gilrdere 
mevkiinde ıarkan karpuzlu yo· 
lu fİmalen koca ali oğlu halil 
ve İsmail kızı ayıe zeytinlikleri 
garben palbralır: oğlu mehmet 
ve ali kızı gülsllm ve kihya 
mehmet ve ibrabimin kızı dudu 
zeytinlikleri cenuben kihya 
mehmet ve ibrahimin kızı dudu 
zeytinlikleri ve yol ile sınırlı 
92 dekar zeminli ve 1200 ağaç 
lı zeytinlikten 100 ağacını imam 
oğlu koca aliden horicen satın 

almak ve mütebaki yerini dev
lete ait pınarlık boı yerlerin 
temizleumesi ve yaba11i delice
lerin aşılanması suretile zeytin· 
lik haline konularak halen ali 
oğlu ali erdaşın kırk seneyi 
mütecaviz nizasız tasarrufunda 
bulunduğu keşif ve tahkikatla 
anlaşıldı. Tapu komisyonu bari· 
cen alınan yirmi ve yüz ağaçlık 
kısım için tasarrufu lastik etti
ği gibi idare heyeti dahi !hya 
olunan kısmın meccanen temli
kini kabul e::tti. İlk satanların 
oturak yerieri bildirilmediğinden 
ve timdiye kadar hiç bir itiraz 
da bulunulmamışsa da 1515 No 
lu kanun ahkimınca ~haricen 
alınmıt olan 120 ağaç sahiple
rine tebliğat yapılmadığındpn 
gerek bu satanların veya vere · 
selerinin ve gerekse her hangi 
bir ,.şahsın bu iki zeytinlikle 
taıarruf ve ayni bir hak iddi
asında bulunanlar varsa ilin ta · 
ribindea itibaren 30 gDn 

AYDIN 

Ortakçı ılıcası imtyazını işletme limi
ted şirketi mukvelenamesidir 

. 
-Dünkü sayıdan devam-

Madde 6 - Hisselerin şirke
te tevdi olunmamış kısmı ge; ek 
birinci hissedarlardan ve gerek 
mezkur hisseleri devren tekab
biil edenlerden ve sair suretle 
ve balefiyet tarikile sahip olan
lardan talep olunabilir. Ancak 
hissesini devretmiş olan hisse
dar tarihi devirden itibaren iki 
sene sonra bu mesuliyetten kur• 
tulur. Sermayesini şirketçe tayin 
olunan müddet zarfında tediye 
etmiyen şerik yeniden bir müd
det tayin edilerek yine tediyat 
vukubulmadığı takdirde tirket 
ten alakasının katedilect ğine 
dair tebligatta bulunulabilir. Bu 
vade liakal bir ay olacaktır. 
İşbu vadenin hitamında taahhil
dilnil ifa etmiyen şerikin hissesi 
ve o zamana kadar vukubulmuş 
olan tediyatı ıirket menfaatine 
kir kaydolunabilir. 

Bu husus diğer ıerike tahri
ren tebliğ olunmak lizımdır. 
Het ne suretle olursa olsun ıü
rekidan birisinin vazetmiş oldu
ğu sermayenin istihsaline imkan 
hasıl olmadığı ve zarureti ka
nuniye ve tüccariye bulunduğu 
takdirde mütebaki sermayeyi 
diğer ıeriklerin nisbet dairesin
de tediye edilerek hisselere sa
hip olmaları laz ımdır. 

Madde 7 - Mukarreratta şe· 
rikin adedi hissesine göre reyi 
vardır. Ancak bir hisaedar hiı
seler miktarının ıülüsünden faz· 
la reye malik olamaz. itayı re
ye vekilet için mezuniyeti tah
ririye llzımdır. 

Madde 8 - Hisseler tirket 
nazarında tecezzi kabul etmez. 
Şirket her hisse için bir sahip 
tanır. Ancak irs gibi bir suı et
le bir hisse müteaddit alika
dar ları cırasında gayri kabili 1 
taksim kaldığı surette bunlar 1 

haklarını mOıtereken istimal e- · ı 
derler. Müşterek alakadarların 

1 
mümessil veya vekilleri olmadığı 1 
takdirde ıirkelin muamelih ve
levki bunlardan yalnız birisine 
karıı bile olsa cümlesi hakkın
da muteberdir. 
Şirketin temsili ve umuru 

idaresi 
Madde 9 - Şirketin umur ve 

muamelatını şüreka adedi beşi 

tecavüz etmediği takdirde ıüre
kinın ittifakile 'e tecavüz ey
lediği takdirde sermayei şirke
tin liakal üç robunu temsil e-

. den fÜrekloın muvafakatiyle 
tayin edilecek bir veya müte· 
addit müdiran tarafından da 
idare edilir. 

Mildiran Hissedarandan veya 
hariçten intihap ve tayin olu
nabilir. 

İki üç sene için şürekidan 
Hilseyin Akoğlu müdürü tirket 
tayin edilmiştir. Binaenaleyh mu-

içinde çine tapu sicil memurlu
ğuna müracaat ederek işin vili 
yet tapu komisyonunca irıceleo
dirilmesini ve yahut mahkeme
ye müracaatla tesçil işinin ge
ri kalması hakkında tapuya 
tebliğatta bulundurulması aksi 
takdirde ali erdaş adana tapu-
sunun verileceği son olarak ilan 
olunur. 51 
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maileyh umur ve muamelatı ıir

keti tedvir, şirket namına her 
nevi evrakı resmiye ve gayri 
resmiye ve senedat ve muka
velit ve taahhüdata vaz'ı imza 
ve ahzü kabz ve sulbil ibra ve 
huzuru mahakimde ıirketi bizzat 
veya bilvasıta ol suretle temıil 
hususlarında sallhiyet ve mezu
niyeti tammeyi haizdir. 

Şirketin hukuk ve vezllifi ıir· 
ketin un vanile vaz'ı imza eden 
müdürün taahhüdah ile taayyün 
eder. Taahhüdü vakıın ıirket . 
nam ve hesabına yapı ldığının 
ta1rih edilip edilmemesi müsa
vidir. 

Müdürün ismi ve salahiyeti 
gazetelerle ilin edilir. 

Müdürün keyfiyeti tayininin 
veya salahiyetinin hitama erdi
ğinde ıicilli ticarete kaydı la
zımdır. Müdürün merkezi şirket
ten gaybubiyeti takdirinde ken
di mesuliyeti tahtında olmak 
üzere r diğer bir kimseyi vekil 
tayin edebilir. 

Madde 10 - Şirket -müdür il 
fÜrekidan olduklarl müddetçe 
reye iştirak etmemek üzere 9 
cu lmaddede muayyen ittifak 
veya ekseriyetle indelicap teb
dil olunabilir. Şirket müdürüniln 
azil ve tebdili, istifa11, vefatı 
ıribi ahvalde fÜreki derhal iç
tima ederek ittihazı mukarterat 
ederler. 

Medde 11 - Şirket müdürü 
vazifesinin devamı milddetince 
iıbu şirketin mevzuuna gerek 
doğrudan doğruya ve gerek do
layısiyle taalluk eden umur ve 
huıusatla ayrıca ıabıen iıtigal 
edemez. 

Madde 12 - Müdür olmayan 
şerik dilediği zamanda bizzat 
veya bilvekile evrak ve defa
tiri ıirketi tetkik ile umur ve 
muamelatı ıirkete ıttıla edebilir. 

Ancak bunların umuru şirkete 
müdahale etmeleri sureti kati
yede memnudur. 

Madde 13 - Hi11edaran rey
lerini tahriren verirler. İttihazı 
karar için heyeti umumiyenin 
içtimaı mutlaka lazımdır. Mu
karrerat şürekinın içtimaiyle 
hasıl olan heyette ittihaz edile
ceği gibi muhabere ile de istih
sal olunabilir. Bu ıon ıekilde 

şirket müdürü mevzubahs huıu
su veya mutasavver kararı ta· 
ahbütlü mektupla tilrekidan her 
birisine tebliğ ve onlar reyle
rini tahriren iblii ederler. Ş6-
rekidan me1kezi şirkette bulu· 
nanlar tarihi tebliğden itibaren 
sekiz, ta ırada b'\Jluoanlar 15· ve 
memaliki ecnebiyede bulunanlar 
20 gün zarfında cevap verme
dikleri takdirde mevzubahs tek 
lifi kabul etmiş addoluourlar. 
Ancak her ne suretle olursa ol
sun şürekanın adedi yirmiyi te
cavüz ettiği takdirde hissedaran 
heyeti umumiyesi içtimaı ano
nim şirketlerde cari olan mera· 
sim ve kuyudu kanuaiyeye ti· 
bidir. 

Bu takdirde heyeti umumiye
nin içtimaı nihayet 15 gün ak
dem tahriren ticaret vekiletine 
ihbar olunacak ve bunu muta-
zammın olan istidaoameye içti
ma edecek heyeti umumiyeye 
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arzedilmek ilzere ihzar edilmiı 
olan mecliıi idare ve murakıp 
raporları senelik bilinçosunuo 
birer sureti musaddakaları rapt 
edilecek ve gerek adi ve gerek 
fevkalade heyeti umumiyelerde 
ticaret vekaleti tarafından ta· 
yin edilen bir memur, komiıer 
sıfatiyle hazır bulunacaktır. Şü· 
rekinın adedi yirmiyi tecavüz 
etsin etmesin mecliıi idare ve 
murakıp raporları ile senelik bi· 
linçodan ve heyeti umumiye za
bıtnamelerinden ve heyeti mez
kurede hazır bulunan hi11eda
ranın esamisini miktarı hissele
rini miibeyyin cetvelden musad
dak ikişer nüshası heyeti umu
miyenin son içtima gününden 
itibaren nihayet bir ay zarfında 
ticaret veklletine gönderilecek
tir. 

Madde 14 - Mukarreratı tes
cil ve kayda mahıus olmak Ü· · 

zere bir muLarrerat defteri tu
tulur. Bu deftere kararlar tarih 
11rasile derç ve ıiri ıilreki ta
rafından imza olunur. Hazır 
bulunmıyan ve fakat •tahriren 
rey veren 1ilrekan1n tahriri ce
vaplarının ve baladaki milddet-
ler zarfında vermediklerinden 
dolayı kararı vakn kabul etmiı 
addolunan şürekiya müdür ta
rafından gönderilen mektuplaran 
tarihleri kaydolunur. 

Madde 15 - fıbu mukavele
namede ve ticaret kanununda 
aksine sarahat olmadığı takdir· 
de laakal nısıf sermayeyi temsil 
eden şürekinın müzakere edi
len hususu lehine karar vermiı 
olması lazımdır. Aksi takdirde 
mukarrerat keenlemyekOndllr. 

Madde 16 - Mukarreratın 
mtıdürü tirket tarafından mu· 
saddak asıl veya bulilalari şü
rekaya veya üçüncü 1ab11lara 
verilebilir. Bu asıl veya hiill· 
salar şirket hakkında her nevi 
muamelatta muteberdir. 

Madde 17 - Şirketin müdB
ril lilzum görduğB takdirde hiı
sedara nı devetle ittihazını şir
ket menafii için muvafık gördü-

ğü hususu müzakere ve bir ka
rara raptettirebilir. 

Madde 18 - Şirket serma
yesinin nııfının ziyaı halinde 
müdür veya müdürler hi11eda
ran heyetini davete mecburdur
lar. Hissedaran tirketin deva
mına ve fesh veya tafiyesine 
karar verebilirler. 

SAYI ı 658 

Senei lıesabige ve de/atir 
Madde 19 - .Şirketin ıeuei 

maliyesi kinunusani iptidaıın· 
dan bed ile klnunuevvelia ıo· 
nunçu günü hitam bulur. Fakat 
ilk senei maliye milıtesna ola .. 
rak şirketin sureti katiyede 
teşekkülil tarihile 1940 seneai 
kinunuevvelinin sununcu gOnil 
beynindeki müddeti ıamil ola· 
caktır. 

Madde 20 - Şirketin mua
melitı hesabiyesi için mevcudat 
ve muvazene defteri yefmiye 
def teri ve kopya namile üç 
defter tutulacak ve muamelatı 
tüccariyeye dair resen ve ceva
ben ahzettiği mektuplar ve tel· 
grafnameler tediyatı mutazam· 
mın evrak muntazaman muha
faza edilecektir. 

Defteri mezküre uıulen no
tere taıdik ettirilecektir. 

Madde 21 - Şirketin safi 
temettüü, vukubulan her nevi 
masarıfın tenzilinden sonra ka
lan miktardan ibarettir. Bun· 
dan her sene evveli % 10 ih
tiyat ayrıldıktan sonra bakiıi 
biliistiına hiuelerin cllmleıine 
bedeli tesviye edilmit Hrmaye 
üzerinden birinci hi11ei temett6 
olarak tesviye edilir. 

Mütebaki kalan miktarın teY· 
kif ve hissedarana tevzii, tem· 
niyesi gibi husu11t, ıermayenin 
liakal üç robunu temıil eden 
şilrekinın muvaf aka tile balledi· 
lir. Şu kadar ki, maıarıfı fev
kalide ve gayri melhuzaya kar
ıılık tutulacak olan ihtiyat ak
çaıının, miktara ıirket sermaye· 
sinin nısfına milsavi miktara 
baliğ oldukta ihtiyat akçası 
ifraz olunmıyacaktır. ihtiyat ak
çesi sermayflıinin nııfına baliğ 
olduktan ıonra ondan sarfiyat 
icraıile mıktarı niıbeti mezkll· 
reden aıağı dBşerse tekrar te
mettuattan teYkifat icrasına mil
baıeret olunacaktır. Zarar ve 
ziyan dahi tiireklnın vaz'ını ta
ahhüt ettikleri sermayeyi teca• 
vüz etmemek llzere bi11elere g6• 
re taksim edilir. 

Madde 22 "- Hi11edarandan 
hiç biri veya halefleri her ne 
sebep ve ıuretle olursa olsun 
hisselerinden veya menafiinden 
dolayı ıirket aleyhine ikamei 
dava, emvali ıirketi haciz ede
mezler. Hissedaran ıüreki he· 
yetinin mukarreratını kabule 
mecburdurlar. 

- Sonu var -

lmtlya:a .. htbl ve Uınum1 Netrlyat 
MQdürü ı Etem Meadr .. 

Baııldıjı yer 
C H .. 8aeıme•l 

Aydın vakıflar müdürlüğünden: 
Birinci artırma Temdit 

Mıntakası Tarihi Gllnü Tarihi Günü 
Aydın merkez ye köyleri 24/10/939 Salı 28/10/939 Cumar. 
Kötk nahiyesi ve köyleri 26/10/939 Perşenbe 2/11/939 Perıen. 
Karahayıt ,, ,, 28/10;939 Cumartesi 2/111939 ,, 
Korap1nar ,, 11 2/111939 Perıenbe 7 /11/939 Salı 
Germencik ,, ,, 4/11/939 Cumartesi 7/11/939 ,, 
Koçaılı ,,sarıçay-güdütlü7/l1/939 Salı 111111939 Cumar. 
Koçarlı Tekeli·Halilbeyli 8/11/939 çarşanba 11/11/939 . 11 

Koçarlı çakmar· çakırbeyli 9/11/939 Perşenbe 16/11/939 Perıen. 
Vakıflara ait zeytinliklerden merkez kazasına ait olanların 

939 mahsul sataş g!lnlerile birinci artırmada talip çıkmıyacakların 
temdit tarihleri iıbu cetvelde yaz1lıdır. Muvakkat teminat % 20 
ve satış bedeli pefin ve açık artırma ~ suretiledir. Artırmaları 
Aydın vakıflar idaresi merkezinde saat 10 da baılanaceaktır. 

Temdit müddetinde de talip çıkmayan mahsullerin satışları pazar
lıkla yapılacaktır. Diğer kazalara ait satıf günlerile bu bapt• 
fazla malômat almak istiyenlerin Aydın ve kazalardaki vakıflar 
idarelerine müracaatları. 10 14 17 (41) 

=== 

Polis beyannanieleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 


