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SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Ankara 17 (Radyo ruıt11i)- Hitltr 
tarafından a6ylenllın natak, la,Uis Y1 

Amerikan radplara tarafından ftıD:f öl 
çDde tefair edilmektedir. Sa tef•irler 
hiçte mllıbet delildir. Amerika radyolı· 
raaa röre, ba natkuyle H tler mutlak 
olarak maflClblyıtl kabal etmiftir. 

'- f' ı y • t ı (5) K u r u • t u r 

MİLLi ŞEF İZMIR1İ ŞEREFLENDIRDILE 
İnönü, Okulları Teftiş Ettiler 1 Rusya'd( -

Hariciye 
Vekilinin 

· izahatı ve Direktiflerde Bulundular 4 büyü 
Parti M e c l i s 
grupu dün bir 

lzmir 15 ( A .. G. ) - Milli Şef, Cümburreiıi lnönü, lzmirde, aramızda yormuşlardır. Şef, akşam üzerine doğru Bornova ya ıriderek ıiraat meltte· d 
bulunmaktadırlar. Şef, lzmiri, evvelki ırece yar111 şereflendirmişlerdir. Bu bini l'ezmişler, çalışmalar ve tatbikat etrafında malOmat almıılar, amami· m e y a 

d bidlse ancak dün sabah şehirde duyulmuş, derhal ber taraf bay· yet itibariyle bu mektep tetkiklerinden memnun kalmışlardır. 
meıu ' 1 - d k ,_ ı· · 'l ,_ Ş f 'f d raldarla donatalauştır. nonü, ün er eıL .'s~sı ı e ıLIZ lisesini ve Karataş e in teşrı lerin en haberdar olan halk, yollarda ve ziyaret ettikleri -

toplantı yaptı 

Ankara 17 (a. a.) - Cam· 
hariyet Halk Partisi Meclis gra· 
pu umumi hey'eti 17 mart 1942 
saat 15 de Reis Vekili Trabzon 

orta mektebini teşrif ederek derahanelera, laboratuvarları gezmişler, mu müe11eselerin etrafında toplanarak lzmiri şereflendirmeleriudeo doian h b 1 
allim ve talebe ile konuşmuşlar, kız lisesinde tarih, fizik, log-ilizce, Fran· derin ıevinci, heyecanlı tezahürler ve alkıılarla ifade etmiftir. Milli Şef, mu are es 
sızca derılerine g-irmişlerdir. Bundan bilistifade talebeye fizik derslerinin vali konaj'ında misafir bulunmaktadırlar. 
ehemmiyetini hatırlatmış, maarif hareketlerimizde hem adedi, hem de ça· Dünkü tetkiklerde kendilerine lzmir valiıi ile maiyetindeki zevat ve 

. ,. .. 
Mebusu Hasan Sakanın re" ıgın· 

d t l d Celsenin açılması · e op an ı. 
_

1 
k' creçen toplantıya 

oı mu ea ıp o 

ait zabıt hülisası okunduktan 

lışma11 çok ve muvaffak talebe yetiştlrmeklij'İD arzu edildij'ini işaret bu· allkadarlar refakat etmişlerdir. 

Çag ve kahve sa
tışı durduruldu 

Hükümet, memlekette mevcut çay 

sonra Büyük Millet Meclisinin 
faaliyetine fasıla verildiktenberi 
geçen 6 haf ta içinde Hariceye 
Vekili Şükrü Saracoj'lu, 2 saat 
süren izahatta bulundu. Ba iza· 
hata temas eden mevzular üze· 
rinde söz alan hatiplue icap 
e ~e:ı cevaplar verildikten sonra 
saat 17,30 da toplantıya son ve 

"': . 
1
, ve kahvenin tesbifine lüzum gördü 

Lıtvıno un 
n U t k U 

Dünden itibaren, ellerinde çag fJe kahfle bulanan
lar Vildgete _beyanname 11ermeğe mecbur tutuldular. 

U k (Başoektiletin tebliği dö,diincü sag/amızdadır.) 
narp ço uzun ı--..-...------------- cephesinde saoaşan ltalgan askerleri 

s ürece k 
Müttefikler harekete 
geçmezlerse Almanlar 
yeniden toprak kazana• 
caklar ve yeni mUtteflk
ler elde edecekler ----Ankara 17 (Radyo i'azetesi)-
1 n i' i 1 i z ve Sovyet büyük 
elçileri, Nevyorkta bir ziyafet •ıra· 
sında nutuld.ar söylemişlerdir. 

lngiliz büyük elçisi nutkunda, 
milttefiklerin, teşebbüsü düşmanın 
elinden alacaklarını, Almanyanm 
askeri ve sınai veriminin azami 
haddine vardığını, halbuki lngilte· 
re ve Amerikaom elinde pek çok 
ihtiyat bulunduğunu anlatmış ve 

demiştir ki: 
« - 1942 senSli ilkbaharile 

yazının, insanların •cesaret ve ma
haretini imtihana çekeceği muhak · 
kaldır. Şimdiye ka.Jar kayıbımız çok 
oldu. Daha da kaybetmemiz müm 
küodür. Tehlikeye cepheden bak· 
mak istemiyen delidir.> 

Sovyet büyük elçisi Litvi~of, 
mücadelede teşebbüsün ebemmıye · 
ti üzerinde durmu~, zafer için teh· 
likeyi g-öze almak lüzumundan bah· 
setmiş, fırsatları kaçırmanın daha 
büyük tehlikeler yarattığını, Rusya· 
nıo Alman plinlarını bozduğuna, 

Alman ordularını g-eri sürmeğe mu· 
vaffak olduğunu, maneviyatını kır· 

dığını söylemiştir . . 
Litvinof, har bın 1943 ve 1944 

1 'ne kadar batta daha da sene erı ı 

uzun sürebileceiini, zamanı.~. ~ah: 
nız müttefiklere yardım ettıgıoı . du· 
~ünmenio yanlış olduğunu, eger 
nıüttefiklM harekete geçmezlerse 
Alınanların yeni toprak kazanaı:ak· 
larıoı ve yeni müttefikler elde ede · 
ceklerini ifade etmiştir. 

Rusya açıkça, yenin bir cephe· 
nin açılmasını istemektedir. Aorlo 
Saksonlar böyle bir vaidde bulon· 

llluşlarsa da, harekete geçecekleri· 
ne dair bir belirti yoktur. 

Rus büyük elçiıi, Rusyaoın müş· 
terek davaya yaptıiı yardımdan 
da bahsetmiş ve demiştir iti: 

« - Rusya 9 ay içinde Alman 
Yanın her hangi bir cephede hareket 
Yapmasına engel olmuş, müttefik
lere nefes almıştır.• 

Lilvinofun bu sözlerinde ingil· 
tereye karşı acı bir serıenis sezil
mektedir. Elçiye göre, 9 ay içinde 
İngiltere ve Amerika vakıt kazan· 
ınıılar ve kayıp vermemişlerdir. ilk 
baharda teşebbüse geçerek Rusya 
Ya yardımda bulunmaları lazımdır. 
811 taktirde, burün 300 kilometre 
l•ri ıtlrülen Alman orduanua Ber· 

Şehrimizde 8000 uç demiri gapılacak 

OTUZ TON 
DEM IR 

iranda --------Sovyet 
ilerleyişi 

Berlin 17 (a.a}- D. N. 8. oio 
çok iyi k"ynaklardan öjrendijine 
göre, lrandaki Rut kıtaları cenup 
batıya doğru Türk hududu boyun· 
ca ilerlemektedir. Sovyetlerio Mu· 
ıul çevresine muvazi badat böl· 
resine vardıkları söyleniyor. Roı· 
ların niyeti bütün batı bölgeıini 
Kermenşah'a kadar işgal etmektir. 

Rodos'a İngiliz 
hava hücumu 

Kahire 17 (a.ıı) - Orta şark 
teblij'i: 

Rodos adasında ki Maritıa ve 
Kalato mevkilerinde ve Kaodiya'· 
da askeri hedefler 14 - 15 mart 
gecesi bombalanmıştır. 

Bir uçaj'ımız kayıp olmuştur. 

Pilotu kurtulmuştur. 

A v~sturalya'ya 
Amerikan 
askerleri çıktı 

Ankara 17 ( Radyo razeteai ) 
Avustralyaya Amerikan kara 

ve bava kuvvetleri çıktığı resmen 
bildirilmiştir. Ba, Avastralya üze· 
rinde maneviyata kuvvetlendirici 
bir teıir hasıl etmiştir. Miktarın 
külliyetli olduğu ve arkasınd~D 
yeni kıtalar geleceği haber verıl· 
mektedir. 

Anrlo .... Saksonların Japon· 
yayı Avuıtralyada karşılayacakları 
artık anlaıılmaktadır. 

Yerll mallar pazarında 
kum•t satıtl•ra 

Ankara 17 (Hususi mu.habiri: 
mizden)- Bir müddetteoberı, yerb 
mallar P•zarlarıoıo halka beher nü• 
foı baıına beıer metre olarak yap· 
tığı kumaş daiıtına işi bazı sebep· 
lerden dolayı l'•ri bıralulmışh. Nü• 
fus kij'ıdı getirmek saretile kumaı 
alamamış olanların daha kolaybkla 
mal alabilmeleri için yeni bazı e1u

lar dQfiiaiilmıktedir. Ba 

Bölgede atıt tallmlerl 
devam ediyor 

Beden Terbiyesi atıcı başaları 
O•maniye ve Bahçede miikelleflere 
atıı yaptırdıktan sonra dün şehri · 
mize gelmişlerdir. 

Oımaniyode 102, Bahçede 52 
mükellef atışlara İştirilc etmiı ve 
hemen hepsi iyi neticerer almıştır. 

Ôirendiiimize c -== :c: :: : : •:::> ::> =-•İr He ,.ayri ma· 

Atıcı baıılar, yarın Beden 
Terbiyesi Bölge müdürii 8. Rıza 

Salih Sarayla birlikte Kürkçülere 
ıriderek oradaki mükelleflere atış 

yaptıracaklardır. 

röre, uç demiri Karabük demir ve çe-•al demir aruın 
ihtiyacını karşıla· ı·k f b .k d da fire niıbeti 
mık iizere devlet 1 a rı asın an ya- yllzde 25 dirki 20 

ziraat işletmeleri kında şehrimize gön. ton demirden. 
yoliyle Karabük d .

1
. beher demir 2,5 

demir ve çelik erı ıy.or kilo olmak şar· 

Vlllyetlmlze yonca 
tohumu gönderlllyor 

fabrilca11ndan vi. ==:::::: : :: :::~::::: :::=- tile,8000adetaç 
liyetimize 30 ton lama demir sön- demiri yapılabilecektir. Ba mik-

Ziraat vekileti tarafından, D• 

solü veçhile y e r i n i hazırla
mış olan çiftçilere daj'ıtılmak üze
re viliyetimiz' emrine 50 kilo yon· 
ca tohumu tah9is edilmiştir. 

derilecektir. t'lrdan 2000 tanesi Maraıa, 2000 
Bu miktardan 10 tonu Mer· tan .. i de Ayıntaba l'Önderilecek-

sine sevkedilecek reriye kalan tir. 

Yonca tohumunun beher kilo· 
au vekalete 120 kuruıa mal olmak· 
tadır. 

20 ton demir viliyetimiz demirci· 

1 
}erine tartılarak daj'ıtılacak ve 
imalinden ıonra yine tartılarak 

ahnacaktır. 

Tetkiklere g-öre, mamul de· 

Bir Oç demirlinin imal mura· 
fı 60 karuı olap mamul vçde
miri 22S karaıtan 1atılacaktır. 
Satış münhaııran zilrraa yapıla· 
caktır. 

iskenderun 'a 8000 ton 
Un ve Buğday geldi 

Antakya (Hususi) - lskenduruna 8000 ton un ve buğday gelmiştir. 
Dört bin tonu un ve dört bini buğday olan bu stokların bir k11mı ih· Osm•nlyede 
tiyacı olan diger vilayetlere rönderilecek ve dij'er kısmıda villyetimi •o 1 
zin ekmeklik ihtiyaçlarına karşıhk bırakılacaktır. 

14 
M yguncu uk 

art receıi Oımıoiyede 
çarşıda meçhul bir kimse tarafın· 

lskenderun limanında yük. 
leme ve boşaltma ücretleri 

Ankara 17 ( Hu10si mubabirimizdeo)- Müoalcalit vekaleti - d" . 
• - l" - . 1 d ı· . , gor u 
gu uzum u~erıne, siten erun ımanıoa aıt tarifeleri değiştirerek eıa1en 
ucuz olan yukleaıe, boıaltma, aktarma, ambar hizmeti ha ı· · J' l • ı ma ıye VHaır 
ıml\n iş erıne ait ücretlere muhtelif nisbetlerde zam yapmıştır. 

Yeni hazırlanan tarifeye göre, ton besabile yapılan yükleme ve bo. 
şaltma işleri ücretleri yüzde 50 nisbetiode artmış bulunmaktadır. 

Diğer hizmetlerde yapdan zamların nisbeti daha azdır. Yeni tarife· 
nin 15 marttan itibaren tatbikine başlanmııtır. 

ÖzUr dllerlz 
Baııouharririmizin düokO sa· 

yıda çıkan «Pamuk ekiminin ba· 
şmda> serlevhah yazısında bir ter• 
tip yanlıtı olmaş, 22 nci 1atardaa 

SUmerbank umum mU· 
dUrUnUn ••rah•tl 
Ankara 17 (Huıuıi muhabiri· 

mizden) - Sümerbaok amam mtl · 

dan zahireci lsmail Uzdil, Ali Alı.in 
Hacı Yusuf ve Ali Tekelinin dOk· 
ki~lara açılmış ve para çekmec .. 
ler~nde bulunan 400 lira para ile 
Alı Tekeli ye ait bir cep Nab ça· 
lıomıştır. 

Kotucul•ramız r•rt• 
Dlr•rb•k1r• h•r•ket 

edlyorl•r 
Diyarbakırda 22 Mart 0ru~: 

rünil yapıl"cak .,., ~il l 
rioe iştirlk etmek D•.... ıey n 
Yiicel, Hakkı ~dlot. Halil Atalay 

H 't K-·adu milrekkep ko-ve amı -
ıucular yarıo Ditarbakı~a hareket 
edec:eklerclft. Kafil~ye bolre ati•· 
tism ajanı 8. Abdı Atımer bat· 
kaohk edecektir. 

Ziraat Veklletl Zeotek
nl tubeel MUdUrU 

••hrlmlzde 
Ziraat V eltlleti Zeoteknl ı•· 

besi Mlldtlrii B. lhaaa 

Ruslar 4 bölgede de ço~ 
tank 6irlikleri, bol mikdı 1 

lcagakcı oe parafiitçii kıt 
ları lcallanıgorlar 

Bir Rus kızı b" 
Alman genera. 

lini öldürdü 
Harkof bölg 
sinde Alma 
~...,..,...,...,..,...,~~~~~---

cep h es I yarll 

Kahve vurguncuıuıu 
A.daaadan Saldall kaau•• 

Sut iatuyoaaaa MYk ... ._ Al· ,.. ... ,..... . .... 
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'ARSUS TiCARET VE SANAYİ ODASINDAN: 
Çukurova sanayi işletmeleri 
t anomin şirlı:etinin mukavele 
si icra vekilleri heyetinin 

/942 tarih ve 2]17425 sayıh 
ırnamesile tasdik edilmiş oldo
ian sicilli tica!'etin (670) numa
'lda ve fevkalade smıfda tes· 
,dildiği ve mezkOr şirketin mu
~lenamesi ilan olunur. 

Hey'etce verilecek karara göre kat 
veya temdit edilmedikçe kat'i te
essü• gününden itibaren (10) on 
seneden ibaret olacaktır. 

/KiNCi FASIL 

Şirket yalnız intifa hakkı sahibini 
ve bunlar müteaddit iseler tayin 
edecekleri mümessili tanır. 

Madde 11. ) Hissedarlar an• 
cak malik oldukları hisse senetle· 
rioio bedeli miktarınca mes'uldür· 
ler. Binaenaleyh kendilerine bini 
teabhüd ve imzada kabul etmiş ol· 
duldarı nakdi teahhüdler miktarın· 
dan . fazla bir mesuliyet tahmil edi· 

lem ez, 

ettirmek üzere razetelere üç defa 
ilin edilmek suretile davet olunur 
ve bundan başka şirketce makum 
olan alacaklılara ayrıca taahhüdlü 
mektupla davetnameler ıönderllir. 
Son ilin tarihinden evvel alacaklı 
oldııkları tahakkuk eden alacaklı· 
ların alacakları talepleri halinde 
ıfa veya diier bir suretle temin 
olunur • Son ilin tarihinden ve 
müracaat etmiş olan alacaklı · 

ların alacakları tesviye veya le· 
min edildiii tarihten itibaren bir 
sene ıeçmedikçe sermayenin azal· 
tılması hakkındaki karar neticesi 
olarak hi1Sedarlara tediyat yapı· 

lamaz. 

dikine arzedecektir. Bu suretle i· 
dare Meclisine seçilen izi Umumi 
Hey'etce bu intihap tasdik olanur
H selefinin bakıyei müddetini ik · 
mal eder. 

Madde 29. ) idare meclisi aza . 
sı kendi işleri için ibraz etmol,,ri 
lazım ve mutad olan dikkat, ba
siret ve faaliyeti şirket işlerinde 

dahi ibraz ve sarfa mecbardurlar. 
idare meclisi lüzumlu defterleri 

Çukurova 
.NA Yl IŞLE'.TMELERI TÜRK 
ANONiM ŞiRKETi ESAS 

MUKAVELENAME.Si 

BiRiNCi FASIL 
Teşekkül, müe!sisler, Uovao, 

:sat, Merkez, müddet. 
Madde 1.} Aşaiıda isimleri ya
müessisler arasında, mer'i ka

lar ve işbu esas mukavelename 
ümlerine göre idare olunmak 
re bir Türk anonim şirketi teş
olunmoştor. 

Madde 2.) Şirket Müessisleri 
ı esas mukavelenameyi imza 
n aşaiıda isimleri yazılı olan 
·kiye cümhuriyeti tebasından: 

ı, Sadık Eliyeşil 
ı Şadi F.liyeşıl 

ıan Saime Eliyeşil 
ran Semiha Ramazaooilu 
ran F ehime Ramazanoğlu 
y Mehmet Can Eliyeşil 
v Necmettin oğlu Sadık Eliyeşil 
y Hasan Karamehmet 
'I Reşat Karamehmet 
yan Emine Hasan( namına 
ramehmet ( babası 
y Mehmet Hasan ( Hasan 
\rameohmet (Karamehmet 
yan Pakize K aramehmet( » 

lyan Aybeniz Karamehmet( » 
y Mehmet Kemal Karamehmet 
y Bıırhan Karamehmet 

\yan Sıdıka Kürklü 
~yan Emine Karame~met 
:ı ibarettir. 

Madde 3.) Şirketin ünvanı: 
ı Çukurova · 
~ANAYI iŞLETMELERİ TÜRK 

1 \ ANONiM ŞiRKE Tl olacaktır. 
Madde 4.) Şirket aşağıda ya

)ı muamelat ile iştiral etmek Ü· 

, re teşekkül etmiştir. 
işbu Şirketin maksadı: Mevad

f nesciye imal ve satışı, ale\'umum 
'ır türlü sıoai, ticari ve pamuklu 

; ~yahut sair dokuma mevadı imal 
~ aksadile başka fabrikalar inşa 

eya kira ile tutarak işletmesi, ve 
1 Jkarıda gösterilen hususattan bi 

ı ne müsabih veya temas eden ve 
1 erek doğrudan doğruya ve gerek· 
, bilvasıta· alakadar her türlü 

~' ıııamelat ifasıdır. . 
'ı Yukarıda zikrolunan hususatıo 
• ir neticesi olmak ve fakat sayı

mlara münhatır ad ve itibar o
mmaınak şartile, aşağıdaki husu· 
1&t da şirketin ma\çsadına dahildir. 

Ticaret veya san'at itibarile 
~ sbu şirketin işlerine mümasil veya
~ ıut bu işlere hadim olması mel

ıu7. bulıınan her türlü teşebbüsat 
:l ,eya şirketlerle her hangi. bir 
Jı .ekilde olursa olsun alakadar ol-
'' 1 nak diğer şirketlerin hisse sene· 

Sermaye - Sermayenin suret 
ve şeraiti tediyesi, sermayenin 
tezyid ve tenkisi - hisse senetleri. 

Madde 6.) Şirketin sermayesi 
beheri (10.000) ner bin Türk Lirıa
sı kıymetinde (200) iki yüz hisseye 
münkasım (2.000.000) iki milyon 
Türk Lirasından ibaret olup: 
43 His~e ile Bay Sadık Eliyeşil 
33 Hisse ile Bay Şadi Eliyeşil 
4 Hisse ile Bayan Saime Eliyeşil 
4 Hisse ile Bayan Semiha Rama· 
zanoğlu 
4 Hisse ile Bayan Fehime Rama 
zan oğla 
4 Hisse ile Bay Şadi Eliyeşil 
4 Hisse ile Bay Mehmet Can E.\i
yeşil 
4 Hisse ile Bay Necmettin oğlu 

Sadık Eliyeşil 

28 Hisse ile Bay Hasan Karameh
met 
1 Hisse Bay Reşat Karamehmet 
1 Hisse ile Bayan Emine Kara
mehaiet 
1 - Hisse ile;Bay Mehmet Kara
mehmet 
1 - Hisse ile Bayan Pakize Kara
mehmet 
1 - Histe ile Bayan Aybeniz Ka-
ramehmet 

42 - Hisse ile Bay Mehmet Ke 
mal Karamebmet 
5 - Hisse ile Bay Barhan Karameh-
met 

10 - Hisse ile Bayan Sıdıka Kürk
. lü 
1 O - Hisse ile Bayan Emine Ka· 
ramehmet 
tarafından isimleri hizalarıoda göı· 
terilen hissenin temamı teahhüd 
ve rubu bedeli nakden tediye edil
miştir. 

işbu hisseler tamamen nama 
muharrer olacaktır. 

Madde 7. ) Şirketin kat'i te· 
şekkülü Şirket sermayesinin tema 
mıoa iştirak ve yüzde yirmi beş 
bedelinin Devlet Bankasıoa veya 
muteber bir Bankaya tevdi edil· 
mesioden ve rı.id oldııiu mahkeme 
ce Şirketin teşekkülü tasdik olun
duktan sonra sicilli ticarete tescil 
ve ilan tarihinden itibaren başlar. 

Madde 8. ) Kat'i teşekkülden 

e"vel ödenmiş olan yüzde yirmi 
beş bedel için ver:lmiş olan mak
buz kat'i teşekkülü müteakip aza
mi üç ay zarfıoda Nama muharrer 
mııvalckat senetlerle değiştirilir. 

Bilahara tahsil olunan bedel işba 

muvakkat senet üzerine kayıt ola• 
nur. Son taksitin tediyesi ile be· 
raber Nama muharrer asli senet· 
lerle değiştirilir. Hi1Se senetlerinin 
koçanlı bir defterden kesilmesi ve 
Üzerlerinde sıra numarHını Şirke· 
tin Resmi Mührünü ve Şirket na· 
mına imza atmaia mezun olanla
rıo imzasıoı ve Şirketin ünvanı ile 
teşekkül ve ilin tarihlerini ve Şir
ket Sermayesinin mikdarı ile hisse 
senedatıoıo enva ve mikdarıoı ve 
hisse senetlerinin mukayyet kıy

metlerini ve tahsil olunan bedeli. 
tını ihtiva eylemesi muktazidir. 

Madde 12. ) Bir hisse senedi· 
ne malildyet için işbu esas muka· 
velename münderecatına Ye Umu· 
mi Heyet kararlarına muvafakatı 
tazammun eder. 

Hissei temettü ile ihtiyat ak
çası üzerindeki muhtemel bak da 
dahil olduğıı halde bir hisse sene· 
dinin bütün hakuk ve vecaibi o 
hisse senedinin sahibine aiddir. 

Bir hissedarın varis veya dai· 
leri hiç bir vesile ile Şirketin em· 
va) ve emlakinin tahta hacze vaz'ı· 
nı talep ve Şirketin umuru ida· 
resine müdahale edemezler, istifa
yı hukuk için Şirketin muhasebe 
defterleri ile, Heyeti Umumiye ka· 
rarlarını kabule mecburdurlar. 

Madde 13. ) Umumi Heyet ka
rarile safi temettülerden veya fev
kalade ihtiyat akçası ile bir kısım 
hisse senedatınıo tedricen itfası 
caizdir. 

Bu takdirde hisse senedi iptal 
edilen hissedarlara birer iatifa (Jui· 
sans) senedi verilir. Bu senetlerin 
birinci hissesi temettüden istifade 
hakları yoktur. Yalnız ikinci te· 
mettüe iştirak ederler. 

Madde 14. ) İşbu esas muka
velenamenio (57) inci maddesi mu· 
cibince içtima edecek olan hisse
darlar Umumi Heyeti Şirket ser
mayesini yeniden hisse senetleri 
çıkarmak suretile bir ve~a. bir ."~ç 
defa tezyit etmeie selahıyetlıdı~. 
Ancak sermayenin taoıa~ı tabsıl 
edilmedikçe sermaye artmasına ka
rar verilemez. 

Sermaye artmasıoa karar ve
rildiii zaman arttırılan kısmın ta· 
mamen teahhüt ve imza altına a· 
lınmasına ve dörtte biri veya faz· 
lasıoın tahsil olıınmasıoa müteallik 
muamelatın icra edildiğine dair: 
veaikalarıo ldare Meclisi ve Müra
kipler tarafından müşterek bir be
yanname ile Ticaret Vekaletine tev· 

di edilmesi lazımdır. 
Ticaret Vekaletince bu mua· 

meleler tasdik edildiği talı.dirde 
oıulen tescil ve illa olunur. 

Sermaye, imtiyazlı hisse senet
leri ihracı suretile dahi tezyid olu
nabilir. Bu kabil hisselerin temettü 
veyahut Şirketin mavcudatı veya· 
but her ikisi üzerinde temin ede· 
ceii hakkı takaddüm ,te imtiyaz 
ve Umomi Heyetlerde bahşedece
ii hakkı reyin eşkal ve şaraiti ser· 
maye artmasına karar veren hisse 
darlar Umumi Heyet tarafından 
tayin ve tesbit olunur. 

Umumi Heyet yeniden çıkarı 
lacak hisse senetlerinin ihraç şe-

't' . t b"t ·ııe ldare Meclisine 
raı ıoı es ı A 

l A 1 ıelahiyeti verir. Umumı 
azımge en . , 

Heyet eıki bisıe senetl~rı hamılJe. 
rinin kifeıinin veya bır kısmının 

batı ve tahvilitıoı mübayaa etmek, 
'yeniden şirketler teşkil etmek, ve· 

~~1 rahut mevcud şirketlerle birleşmek 
~veya bu gibilerine iştirak eylemek 
veya hukuk ve emvali menkule ve 
gayrı menkulesini kıamen veya ka

~milen bu gibi şirketlere veya eş· 
a hası saireye temlik v e y a icar 

veyahut hisse senetlerini satmak 

Bil'umum hisse senetlerinin nü
mune)eri ihraç edilmezden evvel 
tasdik edilmek üzere Ticaret Ve 
kaletine tevdi edilir. 

yani hisselerini kısmen veya tama· 
men teahhüd etmek hususunda 
hakkı rüçhana malik olacaklarını 

karara bağhyabilir. işbu hakkı ruç· 
hanın ne gibi şartlar dahilinde ve 
ne kadr müddet zarfında ve oe 
ıekillerde istimal olonaeağını da 

tayin eder. veya komanditer icabıoda kendi 
lehine ipotek kabul etmek uhde

~ sinde bulunan gayrı menkulleri it ahara ipotek etmek, bal~d~ tasrih 
olunan işler ve muamelat ıle re 
rek doğrudan doğruya gerek do· 

, layısile iştigal eylemek. 
; Şirket maksadlarıoa dahil her 

~ muameleyi gerek bizzat ve gerek 
1 • 

~ biliştirak ve gerekse her hangı 
1 J bir suretle yapabileceği gibi bu 
• muamelatı kendisi ve kendi hesa· 
, bına:veya bir•başkuı hesabına gerek 

devir ve gerek icar ve emanet ve 
gerek bili istisna her hangi bir 
suretle de yapabilir. 

. Şirket memurin ve amelesini 
' iskan .. ve seviyei içtimaiyelerini yük· 

seltmeğe yarayacak olan veya e
sas maksatlarına uygun göreceği 
emvali gayrı menkuleye tasarruf 
hakkını haiz olacaktır-

Madde 9. ) Nama Muharrer 
muvakkat senetlerin ciro veya be· 
yanname ile ahara devir ve ferarı 
ancak b't devir ve feraidan evvel 
Şirkete haber vermek kaydü şarti
le muteberdir. Aynı zamanda bu 
feraiın Şirket ve üçilncü şahıslar 
hakkında muteber olması içia Şir· 
ketce defteri mahsusuna kaydedil 
mesi lazımdır. 

Muameleyi kaydiye, senedi alı
nan hiue senedini veya devri fe · 
rağını natık beyanname ibraz edil
mesi üzerine icra olunur. Şirket 
ciroların ve devir ve ferai beyan
namelerinin sıhhatlarını tahkike 
mecbar değildir. 

Madde 10. ) Hisse •enetleri 
Şirket nazarında ırayri. ka~il~ te 
cezzidir. Şirket her hme açın bir 
sahip taoır. Hisse senedinin müte· 
addit sabipleri bulunduğu takdir· 

- de Şirkete karşı olan haklarını ao· 
cak müşterek bir müıııessil vasıta 
aile iltimal edebilirler. Bu mümes· 
ıil Şirket nazarında mezkOr hisse
nin sabibi addolunar. 

M"dde 15. ) Umumi Heyet ka 
rarı ile sermaye de azaltılabilir. 
Bu tenkis Şirket eshamıodan bir 
kıımınıo bilmübayaa iptali veyahut 
eski eabamın kıymeti mubarrereıi 
ne müsavi ve fakat adeden az ve 
ya kıymeti muharreresinden u fakat 
adeden müsavi miktarda yeni ea 
ham ile mübadelesi gibi her han· 
gi bir şekilde icrası husuıu Umumi 
Heyet kararında tesbit edilir· 

Madde 16. ) Sermayenin azal
tılmasıoa aid kararın icrası için 
vukubulan ihtara rağmen son ilin 
tarihinden itibareu üç sene zar· 
fında iade edilıniyen hisse senet· 
)eri iptal ve hisse sahibinin hukuku 
iıkat edilir. Bu cihet dahi ilinatta 
tasrih edilmiş bulunacaktır. Serma
yenin azaltılmasına aid muamelatın 
hitamında keyfiyet ticaret siciline 
tescil ve ilan ettirilir. 

Hissedarlarıo taahhüdlerini yap
maması ıurelile sermayenin azal· 
tılması halinde dahi işbu hüküm 
ler cari olacaktır. 

Artırma veya azaltmada muh
telif hukııku haiz müteaddit nevi 
hisse senetleri mevcut oldağ'u su
retle Umumi Heyetin kararıodan 
maada mezkOr ntıvilerden her bi· 
rine aid hisse senetleri sahipleri
nin de hususi bir içtima yaparak 
bu babdaki Umumi Heyet kararını 
tasvip etmeleri şarttır. Hususi He. 
yetin müzakerat ve makarreratı 

(56) ncı maddede yazılı şartlara 

tabidir. 
Madde 18. ) Tahvilat ihraç 

edebilmek için hissedaran Umumi 
Heyeti kararıoın alınması şarttır. 
Umumi Heyetce verilen kararın 

Ticaret Vekaleti tarafından tasdi. 
kını müteakip sicilli Ticarete tes
cil ve ilin lizımd.ır. 

Çıhrılacctk tahvilat mikdarı 
sermayenin ödenen ve mnsaddak 
son bilanço mucibince mevcudiyeti 
tahakltuk eden mikdarını tecavüz 
edemez. Tahvilitıo intikali ve su· 
reti tedavülü hususunda bi11e se· 
netlerinin tabi bulunduğu hükümler 
tatbik olunur. Umum Heyet çıka· 
rılacak tahvillerin nevi ve tertip
lerine göre faizden maada ayrıca 
şirketin kirıodan yüzde bir mik<lar 
tefrik ve tahsise selahiyetlidir. 

Tahvilat için verilecek faiz 
Şirketin Umumi masrafları meya· 
nıoa kayıt ve tesviye olunur. Bu 
madde mucibince tahvilat aahip· 
lerine temin edilen hukuk muma
ileyhler tarafından şirketin mua. 
melitıoa veyahut şirket hesabatına 
müdahale selihiyetini vermez. Tah· 
vilit sahipleri Şirket idare Mec · 
lisine dahil olamıyakları gibi hi11e
darlar Umomt Heyetine dahi işti· 
rik edemezler. Ve idare Meclisince 
tanzim edilip hissedarlar Umumi 
Heyetince tasdik edilen hesabatı 

kabul etmeğe mecburdurlar. 
Madde 19. ) Şirket hi11e senet· 

lerinin ve ihraç edilen tahvillerin 
ziyaı haliode mevzuatı kanuniye 
dairesinde hareket olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Mecliıi idarenin sureti teşek

kül ve vazifeleri ve Sirketin ida
resi. 

Madde 20. ) Şirketin umuru 
hissedarlar arasında Umumi He
yetce seçilecek asgari üç azami 
yedi andan mürekkep bir idare 
Meclisi taraf ıodan idare olunıır. 

İki devre için idare Meclisi 
azası olarak isimleri aşaiıda yazı
lı zevat seçilmiştir: 

Bay Sadık Eliyeşil 
Bay Şadi Eliyeşil 
Bay Hasan Karamehmet 
Bay Mehmet Kama) Karameh· 

İdare Meclisi azasının 
olması şarttır. 

met 
Türk 

Madde 21.) idare meclisi aza
sından her biri (on bin) lira kıy· 
metini haiz iki adet hisse senedini 
Şirkete tevdie mecburdur. Bu his· 
se senetleri üzerine azasından bu
lunduğa idare· Meclisinin hissedar
lar Umumi Hey'etince tebrlyesine 
kadar aatılamıyacarıoa dair bir 
damga vurularak saklanır. işbu H· 

nedat azanın zamanı idarelerinden 
mütevellit mes'uliyetlerine karşı 
karşılık hükmündedir. Bu hususta 
intifa (Jııisans) senetleri de tevdi 
edilebilir. MezkOr senetlerin satıl· 
mamasını temin etmek İdare Mec· 
!isinin cümlei vezaifindendir. 

Aksi halde idare Meclisi 
mes•utdür. 

Madde 22.) idare Meclisi aza
sı üç sene müddet için seçilir. 
Bu müddetin nihayetinde ilk idare 
Meclisi yeniden seçilebilir. 

Madde 24.) idare Mecli:Iİ her 
sene azası arasından bir Reis ve 
bir Reis vekili seçer. Reisin veya 
veldlinia bulunmadığı cebelerde 
riyaset etmek üzere azadan biri o 
içtimaa mahsus olmak üzere idare 
Mecliıi azası arasından veya ha
rlçten biri seçilir. Riyaset vazife
leri, Reise meclis celselerinde in· 
tizamı ve müzalteratın muntazaman 
zaptını temin ve Umumi Hey• et 
içtimalarıoa riyaset etmekten baş· 

ka hiç bir hak vermez. 
Madde 25.) idare meclisi Şir 

ket umur ve muamelatı lüzum 
gösterdikçe içtima eder. Ancak 
liakal üç ayda bir defa mecburidir. 

Reisin veyahut azadan nısfuıın 
davetile idare Meclisinin içtimaı 
iktiza eder. idare Meclisi içtima
ları TARsus•ta Şirket 111erkezinde 
akdolunur. Fakat azanıo nısfından 
ziyadesinin muvafakatı ile istisnaen 
münasip görülecek direr bir ma
halde de idare Meclisinin içtimaı 
caizdir. 

tutmak ve muayyen olan müddet 
zarfında ıeçen seneye ait mevcu· 
dat d,,fterioi, bilanço, kar ve za. 
rar hesabatıoı bittanzim Umumi 
heyet içtimaından [laakal bir ay 
evvel Mürakiplere tevdi ve en az 
sekiz gün evvel hissedarların tel• 
kik nazarlarına [koymakla mükel· 
leftir. ldare meclisi her altı ayda 
bir Şirketin matlobat ve düyunu
nun bir ekstresini çıkarıp müra· 
kiplere verir. Her hesap senesi ni· 
hayetinde bilançodan maada şİr· 

ketin ticari, mali, iktisadi vaziye· 
tini ve yapılan muamelatın hülasa
sını müş'ir bir rapor tanzim eder. 

Madde 16.) ldısre meclisi mü
zakeratının muteber olabilmesi için 
azami nısfından ziyadesinin huzuru 
şarttır. Toplanan azanın ekseriyet 
basıl olur olmaz müzakerata baş· 
lamazdan evvel zabıtnameyi imza 
etmesi saretile ekseriyetin mevcut 
olduiu teshil olunur. Celse esna· 
sında ekseriyet zail olursa müza· 
kere tatil oluour. Kararlar mevcut 
azanın ekseriyeti ile verilir. Tesavii 
ara vukunnda keyfiyet gelecek iç· 
timaa talik edilir ve onda dahi te
savii ari vukuibu)ursa mevzuu bahis 
olan teklif red edilmiş addolunur. 

Azanın yekdiierine niyabeten 
rey vermeleri caiz değildir. Ancak 
celselerde hazır bulunamıyacak O· 

lan aza ruznamede mevcut mesail 
hakltıoda fikir ve mütaliasını tah
riren bildirebilir ve ba takdirde 
mütalaası zabıtnameye ıeçirilir. 

Azaya gönderilecek davetiye
lerin müzakerat ruznamesini ihtiva 
etmesi lazım olduiıı gibi bo dave
tiyelerin ya imza mukabilinde tes · 
limi veya teahbüdü mektupla srön
derllm&si multtezidir. 

Mıtdde 27.) idare meclisi mü· 
zekeratınıo zabıt defterine kayıt 

ve altının ... reiı ve hazır bulunan 
aza ile katip tarafından imza olun· 
muı ve karara muhalif kalanların 
esbabı mahalefetinin bu zabıtna

melere dercedilmesi lazımdır. Zap· 
tın bir suretinin veya fıkrai muh 
riceslnin üçüncü şahıslara karşı 
muteber olması için (37) ncl mad· 
de mucebince vaz'ı imzaya mezun 
kılınacak zavat tarafından imza 
edilmesi muktezidir. Bu zabıtname· 
ler münderecab ldare meclisi aza
sıoın kimlerden ibaret olduğunu 
ve celselerde kimlerin bulunmadı· 

i'ını ve azanın o devre esnasında· 
iti sıfat ve vaziyetlerini isbat sade. 
dinde muteberdir. 

Madde 28.) Şirketin idaresi ve 
hissedarlara veya üçüncü şahıslara 
ltarşı mahaldm huzurandıs temsili 
idare meclisine aiddir. idare mec· 
lisl şirketin umur ve emvalinin idil· 
resi ve şirketin makaadile alikadar 
her nevi nukut ve muamelatın ic· 
rası için iktidarı tammı ve Şirke· 
tin imzasını istimal hakkını haiz· 
dir. Ve hatta sulh olmak ve hakeın 
tayin etmek selihiyetioe dahi ma 
liktir. 

Gerek kanonla ve gerek işbu 
esas mukavelename ile ıarahaten 
men edilmeyen ve umumi heyetin 
müsaadesine iktiran eden tasarruf 
emlakine müteallik muamelatı dahi 
ifaya mezundur. 

Şirketin dahili talimatnamelerini 
tanzim, şirketin memur ve acente· 
leırini tayin ve azli ve bunların 
maaş, yevmiye. ücret ve ·ikramiye· 
lorini takdir ve teabit ve bunların 
kabul ve tekaütleri şeraitini tayin, 
şirketin idaresi umumi ınasraflarını 
ve muamelatına muktezi levazımı 
tesbit, alacakaları tahsil borçlarını 

Amortismanlar için münasip 
şekil sureti ve ihtiyat akçesi mik· 
tarını tayin ve temettülerin' tevzi 
tarzını tesbit ve umumi heyete 
teklif eder. 

işbu e'as mukavelenamenin 
her nevi tadilatı ve yeniden mad· 
deler ilavesi hakkında heyeti u· 
mumiyeye teklifatta bulunar. 

Hey'eti umumiyeleri içtimaa 
davet ve işba içtimaların ruzna· 
mesini tanzim ve tesbit eder. 

Umumi heyetin bilamum karar· 
larını icra ve infaz hususunda i· 
dare meclisi umumi heyetin veki· 
letini haizdir. 

idare meclisi ausının umumi 
heyetce azilleri ve icra ettikleri 
muamelatın heyeti umumiyece ka
bul edilmemesi halinde üçüncü şa
hıslar tarafından iktisap edilmiş 

olan hukuka halel relmez. 
Madde 30 ) idare meclisi ha· 

iz olduğu iktidal!' ve selahiyetlerin 
bir kısmıoı umur ve muamelatı 
cariyenin tedbirini ittihaz ettii'i 
kararların tatbikini azasından bir 
veya bir kaçına tevflz edebilir ki 
bu zevata muhassas aza denir. 
Murahhaslar müteaddit iseler ek
seriyeti ara ile karar verirler. 

Murahhas azaya verilecek va
zife ve selihiyetler ve ücretler i
dare meclisi tarafından tayin olu· 
nar. Bu umumi masraflara geçi
rilir. 

Madde 31 ) idare meclisi şir
ket işlerir.in tedviri için münasip 
gördüğü selihiyetlerle hi1Sedarlar
dan veya hariçten bir veya bir 
kaç müdür tayin edebilir. 

Bu müdürler vazife ve selihi
yetleri ve müddeti memuriyetleri 
tekaüt veya azilleri şeraiti hakkın· 
da mukaveleler akdedebilir. idare 
meclisince müdürlerin nasp ve 
azli keyfiyeti tescil ' vo ilin ettiri· 
lir. Ancak Müdürler idare meclisi 
azasınıo :müddeti memuriyetlerin· 
den fazla bir zamım için tayin o • 
lunamazlar. Bundan başka idare 
meclisi bir veya bir kaç mesele 
için hususi vekaletname ile müna· 
sip gördüğü bir veya bir kaç za
tı tevkil edebilir. 

Madde 32 ) Şirket namına 

tanzim edilecek bilumum evrakın 

muteber olması ve şirketi ilzam 
edebilmesi için idare meclisince 
vaz'ı imzaya mezon kılınan zevat 
tarafından şirketin isminin ilivesi 
suretile imza edilmiş olroası şarttır. 
Bu imzalar ticaret siciline tescil 
ve usulen ilin edilecektir. 

Madde 33 ) ldare meclisi a
zası deruhte ettikleri vazifelerin 
ifa11ndan ve şirket namına yapmış 
oldukları ukut ve muamelattan do· 
layı şahsen mesul deiillerdir. An· 
cak kanunun ve işba esas muka
velenamenin kendilerine tahmil et· 
tiği vazifeleri tamamen ifa etme· 
mek suretile sebebiyet verecekleri 
zararlardan dolayı müteselsilen 
mesuldurlar. Şu kadar ki ilkendile· 
rine verilen vazifelerin ifasında 

aj'ır hata ikaı veyahut selihiyetle
rine tecavüz ıuretile vaki olan 
zarar kimler tarafından İmza edil. 
mişse mesuliyet yalnız oalara te
rettüp eder. 

tesviye, senedatı ticariye tanziın 
ve bunlara ltefalet etmek ve şirke· 
tin maksadı teessüsü ile münaıe: 
ballar bil'umum mukavelenameler• 

Ba mtsuliyet hasıl olan maddt 
ve hakiki zarar miktarıoa maksıır· 
dur. 

Madde 34.) idare meclisi aza. 
sı şsbsen alakadar bulondukları 
bususatın müzakeresine iştirak ede
mez ve umumi heyetten izin al
madan kendi veya başkası namıoa 
bizzat veya bilvasıta şirketle bir 
muamelei ticariye yapamazlar. 

· ve akd ve tanzim, mübayastı ıcra 
bunlarıo neticelerinden olan mua
melatı ifa ve muamelatı şirkette 
istimal olunmayan fazla nukudun 
ve ihtiyat akçasınıo istimal tarzın, 

Madde 5.) Şirk•tin merkezi 
{TA ~SUS) olacak ve ırerek Tür
kiyede ve gerek ecnebi ~emlcket· 

l de lüzum görüldükçe idare Mec-
er H , 

1 .. tarafındl\n Umumi ey ete arz 
ısı 1 b'I 

edilmek şertile şubeler açı a ı ~· 
cek ve ltoyfiyef Ticaret Veldiletı

.. -~ •. l~ .. ~." ve gazetelerle ilan edi· 

Bir hissenin intifa hakkına sa-
hip olanlarla mülkiyetine sahip 
olanlar ayrı ayrı eşhas old11i11 tak
dirde bunlar da Şirkete karşı olan 
haklarım kezalik müşterek bir 
mümessil vasıtasile istimal edecek

ea,emıeaik· 

Madde 17. ) Sermaye azalması 
muamelesi her hisse hakkında sey 
yalen olacaktır. 

Sermayenin azaltılmaıu hak· 
kıodaki Umumi Heyet kararları 
vesikaları ile birlikte Ticaret Ve· 
kiletine bildirilecek ve Vekaletin 

Madde 23.) İdare Meclisi aza
sıodan bir veya bir kaçıoıo vefatı 
veya istifası vukuunda veya sair 
bir sebeplen ~dolayı bir veya bir 
kaç aza yeri münhal kalırsa Mec· 
tisi idare i~bu yerlere şerait 

tayin etmek ve itibar üzerine ve· 
ya şirketin men\ı:ul emvalini hrşı · 
hk ıöstermek ıuretile uzun veya 
ltısa vadeli istikrazatta bulunmalr, 
ve umumi heyetten alınacak husu 
si karara tevfikan tahvilat ç kıır 
mık saretile istikraz akdetmü gibi 

Keza umumi heyetin müsaade
siai almaksızın şirketin icra eyle. 
digi ticari muamele nevinden bir 
muımeleyi kendi veya aharı beıa· 
na yapamıyacağı gibi ayni nevi 
ticari muımele ilo mtşgul l-ir şir. 

esul aza sıfat ile da-



Madde 35.) idare meclisi şir
ket hesabına şirltet hisse seneda
tını iştira veya işbu senedatı re
hin mukabilinde kabul ederek para 
ikraz veya avans ita edemez. Şu 
kadar ki temettüattan tefrik olu
nan meblağ mukabilinde bedelleri 
tamamen tediye olunan hisse sene
datının iştirası için umumi heyet 
idare meclisine selahiyet verebilir. 

Madde 36.) idare meclisi aza- , 
sı işbu esas mukavelenamenin (76) 
ıncı maddesi mucibince tefrik ve 
ita edilecek temettü hisselerinden 
maada her içtima günü için mik
tarı umnmi heyet tarafından tayin 
ve tesbit edilecek huzur ücretini 

alırlar. 
Bu hakkı huzur idare meclisi 

azasının hizmetlerinin ve tedviri 
umur için tahsis ettikleri zama mu
kabele olduğu cihetle içtimada ha
zır bulunmayanlara tediye edilemez. 
Aylık ve senelik olarak me.ktuen 
huzur hakkı verilmesi memnudur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL : 
Mürakipler. 
Madde 37.) Umumi heyet ge

rek hissedarlardan ve gerek hariç
ten azami bir mürakip intihap eder. 
llk sene için mürakipliğe Ada~a 
pamuk ihracat birliii reisi lbrahım 
B d "l . "b olunmu•tur. Mil-ur urog u ıotı ap ... . _ 

k. l . iiddeti üç senedır. Mo-
ra ıp erın m d 

k
. 1 • Türk olması lazım ır. ra ıp erın 
Müddetleri hitam bulan mü-

rakiplerin tekrar intihapları caiz
dir. Vazifeleri liitam bulan idare 
meclisi azası umumi heyetten be
raet iktisap etmedikçe morakip 
olarak intihap olunamazlar. Müra
kiplerin idare meclisi azalığına in
tihapları ve şirketin memuru sıf~
tile umur ve mnamelitını tedvır 
etmeleri caiz olamaz. 

ldare meclisi azasının kendile
rine ve usul ve furuğuodı10 birisi
ne garabeti olanlılf mürakip inti
hap olunamazlar. Mürakipler her 
vakit umumi heyet farafıodan az
lolunabilirler. Mürakiplerio tayin 
ve tebdilleri idare meclisi tarafın
dan derhal Ticaret sicilline tescil 
ettirilmekle beraber gazetelerle do 

ilan ettirilecektir. 

Mürakipler kaonoi sebepl~re 
binaen vazifelerinden sukut ettık· 
leri takdirde Umumi Hey'etio ilk 
içtimaına kadar vazifedar olmak 
üzere alakadarlaroao birinin müra· 
caatı üzerine Şirket Merkezinin 
bulunduğu mahal mahkemesi tara
fından bir milrakip tayin olunur. 
Bu huS11sta İdare Meclisi azaaının 

da mahkemeye müracaatları mec

buridir. 
Madde 38.) Mürakiplerin va• 

zif esi Şirketin umumi mnameleleri· 
ni mürakabe ve hesaplarını tetkik 
ve teftiş ve idare Meclisi azası ile 
müttefikan bilançonun tanzim şek· 
lini tayin ve hisse senedatın.ın v~· 
ziyetioi tesbit velhasıl Şırketın 
menafiioe muvafık gördüğü her 
nevi mürakabe ve teftişatı icra ve 
{üç) aydan fazla fasıla vermemek 
şartiyle zaman zaman Şirket kasa· 
sasını ve kuyut ve defterlerini kon· 
trol ederek mevcudun kuyodata 
muvafakatıoı tesbit ve idare Moc · 
)isi azasının kanun ve Şirket muka· 
velooamesi ahkamına temamiyle 
riayet eylemelerine nezaret vo sene 

"b t• d"' içtima edecek olan 
nı aye ıo ... • •. 
Umumi Heyete Şirketi~ vazıyetıoı, 
hesabatı ve bilançosunu ve idare 
Meclisinin faaliyeti hakkındaki ka· 
naat ve mütalaalarını bavi bir ra
por takdim etmektir. Mürakiplor 
mübrem ve müstacel sebeplerin ta· 
haddüsü halinde Hey'eti Umumi· 
yeyi fevkal'ide olarak içtimaa da· 
veto mecburdurlar. 

Madde 39.) . Mürakipler kanu
nen ve işbu esas mukavelename 
.1 kendilerine tevdi olunan veza
~f~ h- u· •uretle ifa etmedikleri 
l 1 USD " , 

kd. d müteselsilen mes ol ve 
ta ır o h k'kA 

L l •- maddi ve a ı ı za-vu,.uage ecoıı. 
zarları zamiodirlor. 

Madde 40.) Müraldplor hisse· 
darlar tarafından ldaro Meclisi 
azası voya Müdür aleyhine vaki 
olacak şikayeti tahkik vo tetkik 
ile sıhhatine kail oldukları takdir· 
de keyfiyeti senelik raporlarına 
dercedeceklerdir. 

Şirket sermayesinin onda biri· 
ne malik olan hi11edarların talebi 
üzerine Mürakipler Umumi Heyeti 
fevkal'ide olarak içtimaa davet 
etmeğ'e ve müracaata icap ettiren 
maddeyi ruznameye ithal etmeğe 
mecburdurlar. 

Mürakiplere mOracaat ile Uıua
mi Heyetin fevkai'Ade içtimaa da
vet olunmasını -istiyen hissedarla
rın Şirket sermayesinin yüzde onu
na tekabül eden miktardaki hisse 
senetlerini muteber bir Bankaya 
tevdi · etmeleri lazımdır. 

Madde 41) Şirket 
ıioio oada birine muadil 

idare Meclisi azası aleyhine ika· 
mei daya edilınesiode israr e:le~

lers«S bir ay zarfında mürakipler 
ikamei davava mecburdurlar. Şu ka· 
dar ki şu akalliyet mürakipler ha
ricinde bir vekil de intihap ve ta• 
yin edebilirler. Ve hisse senetleri· 
ni de Şirketin muhtemel zarar ve 
ziyanına karşı teminat olarak da
vanm hitamına kadar kalm•k üze
re muteber bir Bankaya tevdie 
mecburdurlar. Davanın reddi ha
linde davayı talep eden akAlliyet 
Şirketin maddi ve hakiki zarar ve 
ziyanını temine mecburdurlar. 

Umumi Hey'etio her ne sebe· 
be müstenid olursa olsun idare Mecli•i 
azası aleyhine dava açılmasına dair 
olan kararının icrası keza mürakip· 
lere aiddir. 

Madde 42.) Mürakipler lda~e 
Meclisi müzakeratında rey ve mu· 
zakereye iştirak etmemek ş~rtiy!e 
hazır bulunabilirler. Ve munasıp 

.. d.kl ,· teklifah idare Mec-
ıror u er , , • 
1• . Umumi Hey etıo adı ve 

111 ve 
fevkalade içtimalara roznamele-
. 'ıdbal ettirebilirler. noe . 

Madde 43. ) Müralupler U· 
mumi Heyetce takdir ve tesbit 
edilecek ücreti alırlar. işbu ücret. 
ler şirketin Umumi masraflarına 
gtçirilir. 

BEŞiNCi FASIL 
UMUMİ HEYET 

Madde 44. ) Şirketin hissedar· 
ları sonede liakal bir defa Umumi 
Heyet halinde içtima ederler. Ka· 
nuna ve işbu esas mukavelename 
hükümlerine muvafık surette içtima 
eden Umumi Heyet umum hisse
darların heyeti mecmuasını temsil 

od er. 
Bu snretle içtima eden Umumi 

Heyatte ittihaz edilen kararlar ge· 
rek muhalif kalanlar Vt'I gerek içti· 
mada hazır bulunmayanlar hakkın· 
da dahi mer'i ve muteberdir. 

Umumi Heyetler ya adi veya 
favkalide olarak içtima ederler. 
Adi Umumi Heyet, hesap devresi 
hitamından itibaren (üç) ay zarfın. 
da ve senede her halde bir defa 
toplanır. Bu içtimalarda şirketin 
senelik umumi muamele ve hesap · 
ları tetkik ve karara bajlanır. 

F evkalide Umumi Heyet şir
ket işlerinin istilzam ettirdiii ah· 
val ve zamanlarda içtima eder. 

Madde 45. ) Adi Umumi He
yet mntad .zamanda idare Meclisi 
ve bunların ademi teşebbüsleri ha· 
linde Ticaret Vekaletinin davetile 
içtima eder. Bundan başka doj'· 
rudan doğruya idare Meclisi veya 
mürakiplerin veyahut şirket serma· 
yesinin en az onda biri kıymetinde 
hisse senodatıoa malik olan hisse
darları'u esbabı mucibeyl havi ya
zıh talepleri üzerine ldaro Meclisi 
veya mürakiplerln ve icap ederao 
Ticaret Vekaletinin Umumi Heyeti 
sureti fevlcalidede içtimaa davete 
selibiyeti vardır. Bu ıoretler ile 
vaki olacak davetlerde içtima 
rünü, saatı ve içtima yeri tesbit 
olunuak davet ve içtima günleri 
dahil olmamak üzere içtima günün· 
den en az iki hafta evvel razete· 
)erle ilin oluour. 

Umu mi Heyetin içtimaıoa dair 
olan davetive ve ilioatta müzakere 
ruznamesi dercodilecektir. Bu mü• 
zakerat rn:1:namesioin idare Mec
lisi ve Mürakipler tarafından ve· 
rilen raporların kıraatıoı, bilanço 
ve mevduat defterlerine kir ve 
zarar hesabı ve temettüüo sureti 
tevzii hakkıodaki teklifat, müddeti 
biten ldare Meclisi azası ile Mü· 
rakiplerin tekrar intihabı ve bunla· 
rın ücretlerinin tayini ve lüznm 
rörülen sair maddeler konur. Ruz. 
namede gösterilmeyen bususat 
mevzun müzakere olamaz. Fakat 
rozoamede yazılı bir meselenin 
müzakeresi esnasında o mesele ile 
alakadar bir hususun tahtı karara 
alınması lizımreldiii takdirde his
sedarların reyine müracaat edilir. 

Şirket sermayesinin en az onda 
biri kıymetinde biue seaedatına 
malik olan hissedarların esbabı 
mucibeyi havi ya:z:ılı talepleri üze
rine müzakeresini arzu ettikleri 
maddelerin akdı zaten mukarrer 
olan Umumi Heyet ruznamesine 
idare Meclisince ithali mecburidir. 
işbu talebin ilanen davet vukaoo· 
dan evvel dermeyan edilmesi şarttır. 

Madde 46. ) Umumi Heyet 
Şirketin idare Merkezinde veya 
idare Merkezinin bulunduğu şehrin 
diğ'er m üsai d bir mahallin do içtima 

ede~ , 
Madde 47.) Gerek adı gerek 

fevkal'ade Umumi Heyet içtimala
rıoın içtima gününden iki hafta 
evvel tahriren Ticaret Vekiletioe 
bildirilmesi ve müzakere ruzoamıı
si ile bana aid evrakın birer snre• 
tinin fÖnderilmesi liumdır. 

Bütün içtimalarda Ticaret Vo• 
klleti Komiserinin huzora 

lanmayan ahvalde gerek fevkal'ade 
ve gerek alelade içtima edecek o· 
lan Umumi Hey'etlerde asıleten 
veya vekaleten en u serma· 
yenin {üçte iki•ini) temsil eden 
hissedarların huzuru şarttır. ilk 
içtimada bu nisap hasıl olmadığı 
takdirde hissedarlar tekrar iklnci 
defa içtimaa davet edilirler. 

işbu ikinci içtimada bazır bu
lunan hi11edarların temsil ettikleri 
sermaye ne olursa olsun birinci 
içtimada ~üzakere okunmak Ozere 
hazırlanan ruznameyi müzakere ve 
karara bailamağa •elibiyetleri o· 
lacaktır. Bu veçhile cereyan eden 
müzakerat meri ve muteberdir. 
Kararlar muteber olmak için her 
halde asaleten veya vekaleten ve
rilen reylerin ekseriyeti şarttır. Bi· 
rinci içtima ile ikinci içtima ara· 
sındaki müddet on beş günden az 
ve bir aydan fazla olmayacak ve 
ikinci içtimaa aid davet içtimadan 
on beş gün evvel ilin olunacaktır • 

Madde 49.) Hilafına gerek Ti 
caret kanununda ve gerek iş bu 
esas mukavelenamede serabat bu· 
lunmayan ahvalde gerek fevkal'a
de ve gerek alel'ade Umumi Hey· 
etlerde hazır bulunan hissedarla· 
rın (16) onaltı bisse için bir reyi 
olacak ve şu kadar ki her bir 
hissedarıo ondan ziyade reyi ol· 
mayacaktır. 

Madde 50.) Mevzu veya Şir· 
ket nevinin tebdiline müteallik 
Umumi Hey'et içtimalarında Şir

ket sermayesinin esaleten ve veka . 
letoo en az üç rub'unu temsil e
den hissedarların huzoru ve bu 
içtimalarda verilen kararların mu. 
teber olması için üçte ikisinin ek
seriyeti arası busoln şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç 
robunu temsil eden hissedarlar 
hazır bulunmadıkları halde işbu 
nisap hasıl oluncaya kadar idare 
meclisi aşağıdaki maddede yazılı 
şekil dairesinde ilin etmek sure
tile Umumi Hey'eti içtimaa davet 
edebilir. 

Madde 51.) Geçen maddede 
yazılı hususların gayrisine müteda
ir tadilat için davet olunan Umu· 
mi Hey'etin ilk içtimaında keza 
Şirket sermayesinin esaleten ve 
vekaleten üç rub'uon temsil eden 
hissedarının huzuru şarttır. Bu iç. 
timada matlup nisap baaıl olma
dıtı takdirde keyfiyet gazetelerle 
on beşer gün fasıla ile iki kere ilin 
edildikten sonra ikinci bir içtima 
ak.dolunur. Ve bu ikinci içtimada 
şirket sermayesinin Jaakal nısfıoı 
temsil eden hissedarının huzuru 
kafidir. işbu ikinci içtimada dahi 
müzakere nisabı basıl olmadığı 
takdirde zikri geçen şerait daire
sinde üçüncü bir içtiır.a alı:doln
nur. Ve bu son içtimada müzake
ratın icrası için Şirket sermaye
sinin en az üçte birini temsil eden 
hi11edarların huzuru kafidir. 

Ba suretle toplanacak olan 
Hey' eti umum iyelerin kararlar1 mu 
teber olmak için esaleten ve ve
kileten hazır bulunmuş olan hisse. 
darlarıo sülüsanı arasının içtimaı 
ıarttır. içtimaı ihbar için yapılacak 
ilanlara müzakere ruznamesi ile 
beraber eski içtima günü ve neti· 
cesi ve teklif edilen tadilatın met
ni dercolunur. Hiase senetlerinin 
nama muharrer bulunduğa müddet 
zarfında bu senedat sahiplerine 
ayrıca davetname yazılır ve işbu 

davetnamelere yukarıdaki tafsilat 
ilive olunur. 

Madde 52.) Şirketin tabiiyeti
nin değiştirilmesi ve hissedarların 
teıyidi teahhüdü için toplanacak 
umumi heyet içtimalarında bütün 
hissedarların asaleten veya veka
leten huzur ve ittifakları şarttır. 

Madde 53.) Şirket mukavele
namesinde icra edilecek her nevi 
tadilat için yapılan içtima müza
kerelerine bir hissesi olan hisse. 
darlaaın da iştirak ve rey vermeğe 
hakkı vardır. Birden ziyade hissesi 
olaa eşhasın reyleri hisseleri nis• 
betinde- mütesaviyen tezayüd eder. 

Madde 54.) Heyeti umumiye
lerde hissedarlar kendileriri diğer 
hissedarlar vasıtasile bilv"lkile do 

temsil ettirebilirler. Vekil olanlar 
kendi re7lerinden mada temsil et. 
tikleri hissedarlardan her birinin 
malik olduğu reyleri istimale sela
hiyetlidirler. Selibiyetnamelerin 
şeklini idare nıeclisi tayin ve ilan 
eder. 

Mallarının idareni kocalarına 
verilen kadınlar kocaları, küçükler 
ve mahcurlar veli ve vasileri, şir
ketler şirketin şahsiyeti maneviye. 
sini temsile selAhiyetli olan, nıü
messilleri veya stlihiyeti mahsosa
yı haiz diğer bir zat marifetile tem· 
sil olunurlar. Bunların bizzat hisse
dar bulunması şart değildir. 

Cemiyetlerle devlet mDe11eae· 
leri kendilerini solllai etli müdür 

Bir hi11e senedinin intifa hak· 
kı başka başka kimselere aid bu
lunduğu takdirde aralarında uyu
şarak kendil•rioi münasip rördük· 
}eri şekil ve surette temsil ettire
bilirler. Uyuşamazlarsa umumi he
yetlere iştirak ve rey vermek hak
kını intifa hakkı sahibi kullanır. 

Umumi hoy.,te dahil olmak 
için lazım gelen mikdardan dun 
hisseye sahip hissedarlar müştere
ken aralarından birini kendilerini 
temsil etmek üzere vekil olarak 
seçebilirler. 

Madde 55.) Ekseriyet nisabı
nın anlaşılabilmesi için umumi he
yette hazır bulunacak hissedarlar 
gerek asaleten ve gerek vekaleten 
hamil oldukları hisse senetlerini 
veya bunu müsbit vesaiki içtima 
gününden bir hafta evvel şirket 
merkezine veya idare meclisi ta
rafından gösterilecek bir yere tev
di ederek mukabilinde hisse senet
lerinin adet ve numaralarını gös
terir birer dnhuliye kartı alacak
lar.dır. Bu kartlar birinci içtimada 
ekseriyet nisabı hasıl olmazsa ikin
ci içtima için verilmiş olan selabi
yet ve vekaletler hilafı teblii edil
mediii takdirde ikinci içtimalar 
için dahi muteberdir. 

Madde 56.) Umumi heyetin 
hini içtimada hazır bulunacak his
sedarlar veya mümessillerinin isim
lerini ve hisselerin mikdarını mü
beyyin olarak tanzim olunacak 
cetvel, idare meclisince tasdik ile 
müzekerata başlımmazdan evvel 
hissedarların görebilecekleri bir 
mahalle talik ve bir sureti de he
yeti umumiye kitabetino tevdi olu
nur. 

Madde 57.) Şirketin hisse so· 
netleri umumi beyet içtimaından 
evvelki yedi gün zarfında başka
ıına devir ve ferağ olunamaz. 

Madde 58.) Umumi heyet iç
timalarına idare meclisi reisi, bu. 
lnnmadığı talı.dirde reis vekili, o 
da bulunmadırı takdirde idare 
meclisi tarafından seçilecek bir 
zat riyaset eder. Reisin vazifesi 
müzalceratın muntazam bir surette 
cereyan etmesini ve zabıt namenin 
kanun ve işbu mukavelename hü
kümlerioz muvafık bir ıurette tu
tulmasını teminden ibarettir. 

Umumi Heyette haZJr bulunan 
ve en çok hisseye malik oJan iki 
hi!lledar rey toplama hizmetini ifa 
eder. Bunların ademi kabulleri ha· 
linde kabul edilinceye kadar bu 
suretle devam olunur. 

Umumi Heyet Katibi Reis ile 
rey toplamaia memur olanlar tarafın
dan gerek hissedarlar arasında ve ge. 
rek hariçten tayin ve intihap olunur. 

Umumi Heyet içtimalarında 
hazır bulanan hi11edarların veya 
mümessillerinin isimlerile mahalli 
ikametlerini, hi11e miktar ve rey• 
terini gösterir bir cetvel tanzim 
olunarak mevcut olanlar tarafından 
tasdik edildikten sonra .zabıtname· 
ye raptoluoarak mobafaza ve talep 
vukuonda alakadarlara gösterilir. 

Madde 59. ) Umumi Heyetle· 
rin verdikleri kararlar muteber o
labilmek için ittihaz olunan karar·• ... 
ların mahiyet ve netlcelerile ll?U• 

halif kalanların mnhalefet sebep· , 
lerioi rösterir bir zabıtname tutul· 
ması lizımdır. Bu zabıtname reye 
iştirak eden bi11edarlar ile hazır 
bulunan komiser tarafından imza 
olunur. 

Hi11edarların imzaları tahtında 
verecekleri bir aelihiyetname ile 
Reis ile rey toplamaia memur ze· 
vah zabıtnameleri imza tevkil et. 
meleri caizdir. içtima davetin usu. 
lü dairesinde cereyan ettij'İoi müs· 
bit veıaikin zabıtnamelere raptı 
veya münderecatınıo derci lizım· 
dır • 

idare Meclisi bu zabıtnamt1oin 
musaddalı: bn suretini derhal Tica• 
ret siciline tescil ve bülisa11nı ilin 
ettirmekle mükelleftir. 

Bu zabıtnamelerin gerek mah· 
keme ve gerek makamatı aaireye 
ve eşbasa gösterilmek Ü.zere çıka
rılacak suret voya hülisalarının 
Şirket namına vaz'ı imzaya mezun 
kılınan zevat tarafından imza edil. 
mesi muktezidir. 

• ~adde 60· ) Umumt Heyetin 
aelahıyetleri: 

• İdare Meclisinin solibiyeti fev· 
kınde bulunan mesaili müzakere 
ve karara batlamak, idare Mecli
sine müsaadeyi mahsusa vermek ve 
verdiği vekiletin şeraitini tayin ve 
Şirket umurn'!lon idare suretini tes· 
bit etmek, idare Meclisi ve Müra· 
kiplerin umuru hakkında tanzim et· 
tikleri raporlara bilanço, Ur ve 
zarar hesabı ve mevcadlar def teri 
hakkında kabul vaya ademi kabul 
kararı vermek ve bedel münakaşa 
yeniden tanzim etmek, İdare Mec• 
lisioio zimmetini ibra ve meıuliye · 
tine karar vermek, amortiımulan 

mek, idare Meclisi azaları ile mü
rakipleri intihap ve lüzum a-örül
düiü takdirde bunları azil ve yer· 
)erine diierlerini tayin eylemek, 
idare Meclisi izasıoa verilecek 
hakkı huzur ve milrakiplere veri
lecek tesisat miktarıoı tesbit etmek 
idare Meclisi azasının evvel emird~ 
şahsen müsaade alması lizım ge
len husnsatta müsaade vermek ve
ya vermeme){ hakkında karar ver
mek, Şirketin emvali gayri menku· 
lesini terhin veya tahvilat ihracı 
auretile istikraz akdine müsaade 
etmek, idareye veya esas mukave
leoameoin tatbikine mütedair mü· 
zakerat ruznamesinde mevcud me
aail hakkında karar vermek gibi 
bususattır. 

Madde 61. Bilinçonon tasdikine 
mütedair olan Umumi Heyetin ka. 
rarı, idare Meclisi azası ile Müdür
ler ve mürakiplerio icrasını da 
motazammındır. Ancak Bilançoda 
bazı cihetler meskut kalmı~ veya 
bilioço yanlış olarak tanzim edil
miş ise bilinçooun tasdikile He· 
yeti idare azaları ve Müdürler ve 
Mürakiplor iktisabı beraber etmiş 
olmazlar. Mürakiplerin vermiş ol· 
doğu raporun kıraat ve istiaıaın
dan evvel bilanço ile besabahn 
kabulü hakkında verilen kararlar 
keenlf'myekOodur. 

Madde 62. ) Hissedarlar şah-
sen alikadar oldukları mesailin 
Hey'eti Umomiyelerde müza\teresi 
esnasında rey hakkını istimal edo· 
mezler. 

Madde 63. ) Hey'eti umumi· 
yede bilinçooun tasdikı hakkın· 
daki müzakere ekseriyetin veya 
sermayei Şirketin onda birini tem· 
sil eden akalliyetin talebi üzerine 
onbeş gÜ't sonraya talik ve ikinci 
içtima için vaki olacak davet alel'· 
11s11l ifa olunur. işbu ikinci içtima
da akalllyet tarafıodao müzakere• 
nin diğer bir içtimaa taliki husu
sunda vaki olacak talebin muteber 
olabilmeai için bilinçoouo evvelce 
itiraz edilen noktaları hakkında 
muktazi izahatın verilmemiş olma· 
sı lizımdır. 

Madde 64. ) Umumi Hey'et 
kararları aleyhine verildikleri ta
rihten itibaren üç ay zarfında Şir· 
ket merkezinin bulunduiu mabal 
mahkemesinde Umumt Hey'et za
bıtnamesinde itirazları tesbit etti· 
rilmiş olmak şartile muhalif kalan 
ve hakkı reyini istimale mü.aade 
edilmeyen hinedarlar lle şahsen 
mes'uliyetlerine karar verilen lda· 
re Meclisi azası ve milrakipler ta· 
rafından dava açılabilir. 

Ancak bu davanın sal niyetle 
yapıldıiı tabakkak ettii'i takdirde 
ba yüzden basıl olan nakdi ve ha· 
kiki zarar ve ziyandan itiraz eden
ler müteselsilen meı'uldurlar. itiraz 
üzerine mahkemece verilip kat'i. 
leşeo ilanın bir suretini idare Mec
lisi derhal tescil ettirmeio mec· 
burdnr. 

Madde 65. ) Adi hi11e seoeda
tmdan rayrı muayyen bir nevi bi11e 
seoedatı sahiplerinin hukkknnu mu· 
hil olmak üzere Hey'eti Umumiye. 
ce ittihaz olunan kararların muto· 
ber olabilmesi rnezkOr hiase seoe
datı esbabının ( 56 ) ıncı madde 
ye tevfikan Umumi Hey'et halinde 
içtima ile karar ittihaz ederek tas· 
vlp vo muvafakat etmelerine bağ. 
lıdır. 

Madde 66. ) lşbn esas mııka· 
velename hükümlerinde icra edile
cek her nevi tadilat idare Meclisi 
tarafından Ticaret Vekaletine tas
dik ve ticaret sicilline tescil ve alel
usul ilin ettirildikten sonra mer'i 
olur. 

Madde 67. ) Umumi Heyetler
de reyler el kaldırılmak suretile vo. 
rilir. Ancak hazır bulunan hiHeda
ranın temsil ettikleri sermayenin on
da birine malik olan bir kaç hille
da!anın talebi üzerine rizli reye 
muracaat mecburidir. 

Madde 68, ) İdare Meclisi ve 
Mürakip raporları ile senelik bilin· 
çodao, Umumi Heyet zabıtoamesio· 
de me%kt\r Heyette hazır bulunan 
hi11edarların isimlerile bi9'• mikdar• 
larını gösterir cetvelden masaddak 
dörder nüsha Umumi Heyetin soa 
. . - • d •t·L-ren nihayet 
ıçtıma ıuoun en ı ı...-

b. f d Ticaret Vekaletine 
ır ay zar ıo a 

. l t dı" kılınacaktır. ırsa ve ev 
AL TiNCi FASIL 

Senelik b ... plar - Mevcudat 
Madde 69. ) Şirketin hesap 

•eneıi ikinci kinunao Birinci günün
den başlıyarak Kinunuovveliu so· 
nancu rünü biter. Fakat birinci be. 

sap senesi müstesna olarak Şirketin 
ııureti kat'iyede teşekkül tarihi ilo 

o senenin Kannnuevvelinin ıonuu. 1 

cu günü beynindeki mQddeti ihtiva 
edecektir. 

Madde 70) Hor altı ayda bir 
ıirketin mevcudat ve dayaaabaı 
röaterit idare meclWD• Wr 

vazeno defteri, bilanço, !tir ve 
rar hesabatı Hey' eti umumiye i 
maı için tayin olunan rüodeo 
az bir ay evvel mürakipleria o 
rı tetkikine arzolunur. İşbu be 
lar idare meclisi tarafıodan om, 
bey'ete verilir. Histedarlar ye 
içtimaa tekaddüm ed"n on beş 
zarfında şirket merkezine mür 
atla mevcudat ve muvezeoe d 
lerini kir ve zarar hesabını V• 

linçoyn mürakipler ve idare ı: 
lisi raporlarını tetkik ve bir s' 
tint alabilirler. 1 

YEDiNCi FASIL 
Karın sureti taksimi-ihtiyat a' 

Madde 71) Şirketin maıı 
amumiyesi ile bamukaveleoam 1 
düriyete veya her hangi bir 
feye memur edilen kimselere 
mi veya bnsuıi karlardan t 
edilen yüzdeler ve mnhtelif ~ 
tismaa bedelleri gibi şirkete• 
diye veya tefriki mecburi ola 
~aliğ şirketin hesap senesi ni 
tıode tanzim olunan senelik ... 
dat ve mnvazene defterinde 1 
0!11nan ha11litından badettenzi 
kı kalıan miktar safi kir teşkil 
Bu suretle hasıl olacak safi 1 
evveli yüzde (beşi) ihtiyat •' 
na tahsis edildikten sonra bı 
lan kısmı kir hissesi olarak J 
darlara tevzi olunur. 

Madde 72) Senelik saf' ki l t 
l_A h" 1 r 1 
&ar ıuesinio taıname t . ı ı: 

• O eSVJ\. 
kıfayet etmediii taltdı" d l 1( ... r e yan 
cut ltar tevzi edilir Hı" d 1 . . _ · sse arı 
bıç bır mutebakisinin . L.. • . . • şır .. et .ı 
yesıoden ıkmal edilmes· . ~ 

ıoı ve• 
tealdp seneler kirından J 
tediye edilmiyea ınik.darın :.,.. 
ni tall!lp edemezler, 

Madde 73) Umulbi he 
1 

d . f ye 
hesap evresı zar ında hasıl 

tevzi olunacak safi karın bir 
mıoı vtya tamamını gelecek 
ye devir veya fevkalade i 
akçası olarak tefrik edebilir. 

Madde 74.) Senelik \tarı' 

sedarlara baogi tarihlerde vı 
fi vasıtalarla ve no şekilde 
ye oluoacaiı idare meclisini/ 
Jifi üzerine umuDIİ heyetce 
laştırılır. işbu esas mukavel: 
abkamıoa teviikan tevzi edi) ~ 
mettüat istirdat olunamaz. 

Madde 75.) (71) ·inci 
mncebince senelik kirdan 
mebliiların toplanmasından: 
lan adi ihtiyat akçası şirkett 
temel zararlarına karşılık 
saklanır. Bu suretle birikece 
meblii şirket sermayesinin 
50 sine müsavi raddeye ba 
dukta idare moclısiııce lüzı 
rülmez ise artık ihtiyat alı:ç' 
razıoa devam edilm-sz. Şu k 
bn miktara balii olduktan ~ 
sarfiyat icrasile ihtiyat akt 
miktarı teneuül edecek olu 
rar kirdao tevkif at icra ed ~ 
tir. \ 

. Madde 76.) H isse sene\~ 
ıbraç kıymetleri muayyen lı. 
den ziyade olursa ~kıymet 1 

ihtiyat akçasına ilave oluna 
.Madde 77.) Şirketin za~· 

mescoden dolayı eksilen ·~' 
nin ikmaline ihtiyat akç .. • 
relmediii halde zararın te
telifisioe kadar hissedarları 
tü tevzi olunamaz. 

Madde 78 ) Ticaret k" 
noo 462 inci maddeıi mu 
ayrılan ihtiyat akçası, yıllık b 
aun umumi heyetçe ka~,. 

tasdikini müteakip 4060 sa 
ı:.unun 1 inci maodesioe t~ 
yüzde 5 faizli hazine tabv 
yatırılacaktır. F evkalide ihtfl 
çasını idare meclisi münasip 
ceii şekil ve surette istim 
hiyettardır. Hatta bir he .. p 
ıinin hasılatı bi•telere kir i. 
kifi relmedij'i takdirde fei 
ihtiyat akçasıoın da ba bu 
timali caizdir 

Fevk.alide ihtiyat akç 
rici surette sermayenin itf 
dahi kullanılabilir. 

Madde 79 ) Şirket 
oin hitamında veyahut va 
evvel fosib ve tasfiyesinde 
le teabbüdatı ifa olundukta 
ra ihtiyat akçası hiHedarl 
seleri nisbetinde taksim oh 
tır. 

SEKiZiNCi FASIL 

Şirketin fesih ve tasfif. 
Madde 80 ) İdare meclf 

hacri bir ıebepten firketia
ve tasfiyesi muamelatını 
devamını müzakere etmek 

umunıi heyeti davet edeb 
içtimalarda (50) nci mac 

oisabı içtima Vd ekseriyet 
Madde 81 ) Müddetin 

şirket sermayesiı,in üçte 
zayi olması veyahut şirket 
dınıo husulü veya baaalil 
zevali, biaıedarlar adedlafa 
qaiı~a dlfmeai. alacak 

~·ı..U•eleum 



- - - -- - ..- -------
-J ·--·a• ·---·• _.., •'-•••'""' a aw -e birleşmesi , şirketin iflis hal- yeti Şirketin muamelit ve hesaba-

fde idare meclisi hissedarlar u- tıoı mübeyyin tanzim edeceği mev· Madde 92.) Şirketin ırerek faaliyeti ve gerek tafsiyeııi eııoasıada 
i heyetini içtimaa davet et- cudat ve müvazene defterile bilin· Şir:O.et umuruna müteallik olarak Şirket ile hissedarlar arasıoda tabad-
ı mecburdur. Hisseleri miktarı çoyu tevdi etmek ve tasfiyenin düs edecek ihtilaflar Şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemele· 
oeye balii olursa olsun hisse· ikmaline mani teşkil eden iebep· rinde ahlı:imı kaouniyeye tevfikan hal ve faıılolnnur. 
rın kaffesi işbu içtimaa davet leri arzetmek üzere Umumi Heyeti Şirket umuruna aid olarak hissedarlar beyninde çılup Şirketin bu-
ıcaklardır. İşbu içtimada (56) içtimaa davet edecektir. Tasfiye kokuna müessir olacak ibtilafatın halli dahi kezahk Şirket merkezinin 

ı· '"" ;) l J... 

Müteferrik maddeler iLAN 
Seyhan Fiyat Mürakabe Ko-
misyonu Reisliğinden: 

maddedeki içtima nisabı ve esnasında akdoluoan Umumi He· bnlunduğıı mahal mahkemelerine aiddir. 
1
iyeti aranacaktır. Yaloaz em- yet içtimalarına aid zabıtnamelerin Bu kabil bir ihtilafın zuhura halinde mahkemeye müracaat etmiş f 

rirketin toptan satışı hakkın· suret veya hüliHları muteber ol- olan hissedar Şirket merkezinin bulondutu mahalde her g'Ün kanuni • 

1 - Koordinasyon hey'otioin 299 sayılı kararına müsteniden t 7 
mart 194?. salı günG sabahtan itibaren hor nevi çayla çiy kavrulmuş ve. 
ya çekilmiş lcabvolerio satışınıo iş'arı ahire kadar meooodildiii alakadar
lara tebliğ- olunacaktır. 

ı ısfiye memnrlarıoa selihiyet mak için tasfiye membrlarıom im- ikametğah intihap ve iraesine mocburdnr 
1

1
a dair umumi heyet kararla- zasını havi olması şarttır. Madde 93.) Her hangi bir hissedar Şirketin umar ve muamelatında 
(53) üncü maddedelri ekseri Madde 87. ) Şirketin tasfiye rördüğ'ü bir yolsuzluktan dolayı Şirket mümessilleri veya oolardl\o biri 

~sabı aranır. halinde bulunduğu samanlarda Şir · aleyhine doğrudan doğruya ve ferden ikamei dava edemez. Ancak (41) 
1addo 82 ) Fesih ve infisah ket namıoa tanzim olunacak bil- inci madde abkimına tevfikan dava açabilir. 
·o 2'ayri bir sebebe müstenit cümle evrak ve ıenedatıo Şirketi Madde 94.) işbu esas mukavelename Şirket tarafıodan tabettirile· 
eclisi idare birer hafta fasıla ilzam edebilmesi için (Hali tasfiye· rek iıtiyocek hissedarlara verileceği gibi elli nüshası bir defaya mahsuı 
.ç defa ilanat yapacaktır. de bulunan .... tasfiye memurları) olmak üzere Ticaret Vekalotino gönderilecektir. 
41 ilannamoyo şirket alacak· ibaresinin ilivesile tasfiye memur· Madde 95.) Şirketin istatistik İdaresince verilecek oümuoesine tev· 
ın şirketttıki hukokuou oiha· ları tarafıodan imza edilmesi şarttır. fikan her sene muamelatına dair bir istatistik cetveJi tanzim ve Vekil· 
r sooe zarfında bilmüracaat Madde 88. ) Mefsuh Şirketin Jete takdim edecektir. 
'tmeleri lüzumu dercolouur. mevcut borçları tasfiye edildikten Madde 96.) Şirket bil'umum memurin ve müstahdemini Türkler· 
melik müddetin başlangıcı ve infisahıoın üçüncü ilanından deo ve tercihan Ticaret Mektepleri mezunlarından mürekkep olacak ve 
lj ilanın intişar tarihidir. itibaren bir sene geçtikten ıonra ancak bazı mütehassıslar Ticaret Vokiletioin müsaadesile 
ıyet idare meclisi bo vazife. hissedarlar arasıoda hisselere göre Şirketçe muvakkaten iıtihdam edilobiloceklerdir. 
pmaz veya umumi heyetin taksim olunur. Defterlerden veya Madde 97.) Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve Şir · 

\okavelooamedeki şartlar da· makbuz sair vesaikten dain olduk· ketin feshini mucip ahvalin tahakkukunda Ticaret Vekiloti tarafından 
o içtima ihtimali hasıl ol· ları anlaşılan eşhas teahbütlü mek· fesih dava1ı açılır. 
1 şirketle alakadar her şahuı tuplarla istifayı hakka davet edi- Madde 98.) Şirket, fiaU tesbit edilmemiş malların satış fiatlarını 
neye müracaatla şirketin fe- lirler. ve bu fiatlara osaa olan maliyet vo kir fiatlarıaı bo fiatlar tahtında sa· 
tasfiyesini talep etmek hak- icabet etmiyonlerin veya hak · tışa başlamazdan evvel veyahot ba4ladıktao sonra on geç bir hafta zar· 

\izdir. Umumi heyetçe veri· ları henüz muhtelifünfih bulunan· fıoda Ticaret Vekaletine bildirir ve müşarünileyh Vekalet tara· 
·arlar alikadarlarca malOm larıo alacakları muteber bir ban· fındao vaki olacak teklifleri hüsnüniyetle telakkiye amide bulunur. 
"üzere ilao olunur. kaya tevdi olunur. Madde 99.) Şirket hor altı aylık bilançosunu taaltQk ettiği dovro-
ddo 83 ) l,bu esaa muka- Madde 89.) Kanuna ve işbu nio hitamından eo geç on beş gün zarfıoda Ticaret Vekaletine gönderir. 

'ae<lo yazılı wüddetin hita· esas mukavelename ahkamına mu- Madde 100.) Şirket, Ticaret Vekaleti tarafından her talep vaki oldakça 
'veya her hangi bir sebeple iayir hareket eden tasfiye memur- mamulatı hakkında muamelatı verme2'o mecburdur. 
'en evvel şirketin feshina u ları şürekaya ve üçüncü şahıslara Madde 101.) Şirket sermayesioe tesisten sonra iştirak edecek olaı.ı 
'eyetçe karar verildiii tak- karşı müteselsilen mes'ul oldukları ecnobilerio, bu iştirakini kabul etmezden evvel Ticaret Vekaletinden 
lmumi heyet tasfiyenin su• gibi tayin ve istihdam ettikleri müsaade istihsal etmeğe mecburdur. 
!asını tesbit ve muamelatı eşhasın bu kabil muamelelerinden Madde 102.) Teessüsteo sonra Şirket sermayesine itlirik etmoıi 
~ok şürekidan ve şüreka· dahi kezalik aynı voçhile mes'ul talep edilen ecnebi sermayenin yekOnu, Türkiye Cumhuriyeti tebuına 
7iıinden bir veya bir kaç olacaklardır. aid yekQnon üçte birini hiç bir zaman tecavüz etmiyecektir. 
~emur ve bunların selahi· Madde 90.) Ticaret Vokiloti Madde 103.) Şirket hamiline muharrer hisse senedlerinin elden ole dev-
i tayin eder. Ve tasfiye Şirketin esas mukaveleoame!inden rini hüsnü niyetle mümkün olduğu kadar takip otmeğo vo bu suretle serma. 
uının münferiden veya müç· mütevellit hususat hakkında Şirket yenin üçte birinden fazlasının ecnebi tabiiyette bulunan hakiki veya 
1ıareket etmeleri hakkında üzerinde mürakabe hakkını haizdir. hükmi bir şahsa intikal etmemesi için icap eden tedbirleri almağa moc· 
erir. Bu hususa metedair Madde 91.) Şirketin fesih ve burdur. h · 
te'cıl ve illin olunur. u. Madde 104.} Şirket, Statüde yazılı muhtlif mevzulardan her aorı 

tasfiyesine mütedair Umumi Heyet k l · 'b'ld" 
•yetce tasfı"ye memurları '- I biriıiylo i"tigalo başlamadan evvel keyfiyeti Ticaret Ve i etıne, 1 ırme-.. r.arar arı sicilli ticarete tescil ve .. 
edilmezse tasfiye vazifeıi ilin olunur. ğo ve Vekaletin müsaadesini almağa mecburdur. 
ecti~i tarafıodao yapılır. Madde 105.) Statünün her hanri bir maddesine muhalifi hareket şir-
~de 84.) Tasfiye memur· .. -------------- ketin feshini mucip olacaktır. 

2 - Ticaretle iştigal eden bütün hakiki ve hükmi şahıslarla Tica
ret maksadile ellorinde çay ve kahve bulunduranlar ve çay ve kahveyi 
İmal ettikleri maddelerde knllanan bilumum hakiki ve hükmi şah11lar 17 
mart 1942 salı ubahı ticarethane mağaza dükkan depo an bar fabrika 
ve imalathanelerinde şube komisyonca ve acenteleri nezdinde ve sari 
yerlerde mevcod çayla kahvolerioin cins ve milcdarlarıoı ve buluodokla· 
rı yerleri ıröstorecok bir beyannameyi 18 mart çarşamba günü akşamına 
kadar bulundukları yerin en büyük mülkiye memurnna ın11kbuz mukabi
linde verecelderir. 

Lokanta, Otel, Kıraathane, Çayhane, Gazino gibi umumi yerlerde 
ellerinde bıılunan mikdarlardan 5 kilo kahve ve 2 kilo çaydan fazlasını 
yukarıdaki şekilde beyan etmeğe mecburdurlar. Bu mahallerde beyana 
tabi tutulmayan kısımlardan pişm •ş çay vo kahve satılma11 serbesttir. 

3 - 17/3/1942 Salı sabahından evvel sahlmış ohıp da henüz müş
terilere leslim veya gösterdikleri yerlere ıevkedilmiyerek satıcı elinde 
kalmış olan çay çekirdek ve çekilmiş kahveler satıcı tarafından sev~ 
olonmıyarak verilecek beyannameye dercodilir. 

4 - 17 /3/942 Salı sababıodan evvel satılmış ve müşt&riıine tealim 
edilmek üzere yola çıkarılmış yani ııatıcıoın elinden çılcmış ve fakat 
müşteri eline varmamış olan çay ve kahveler müşteriye verdiii günü 
takip eden günün akşamına kadar ikinci maddede yazılı şekilde ayrı 
bir beyanoaıne ile bildirilir. 

5 - Ticaret Ofisinin elinde bulunan kahveler beyana tabi deiildlr. 
6 - Bu tebligatı almanızı müteakip Viliyotiniz dahilindeki zabıta 

maliye ve belediye mnmurları beyannameye tabi bulunanları tebligattau 
haberdar ederek beyaooamelerio vorilmeıioi temine memur edilecek 
19/ Mart Perşembe günü akşamına kadar da yioo bu memurlar tarafın· 
dan beyaooamelor mündorecatı mahallen kontrol edileceklerdir. 

7 - Beyanname vermeleri lazım goldi&-i halde beyanname verme· 
dikleri veya beyanname verip do movcudlarını noksan gösterdikleri an· 
laşılanlarm icabedon yerlerinde milli koroma kaonnuuun 4157 sayılı ka· 
nuola muaddel 65 İnci madtiosi mucibince Vali ve Kaymalcamlara veri
len ıelihiyet dairesinde arama yapılarak çay ve kahve mikdarları tos 
bit ve lizım geloo zabıtlar tanzim olunacaktır. 

8 - 6. ncı madde mucibince yapılan kontrolun bittiği ve teıbit 
olanan çay vo kahve mıktarı derhal 83şvelcilote teJleoecoktir. 

9 - Alınan beyannamelerle tanzim olanan zabıt vatakaları yeoi 
bir iş' ara kadar mahallin en büyük mülkiye memurlarında mu haf aza edi
lecektir. 

10 - Keyfiyetin mülhakata ve alakalılara derhal tebliii ve bizzat 
bu işle meşgul olunarak neticenin miadında temini lazımdır. 

11 - Çay ve kabvooin satışma ne vakit müsaade olu,acaiı bifl. 
hare bildirilecektir. 

:felerini yekdiğerlerine dev· 1 B u · NöbefÇİ Eczane ı Çukurova Sanayi işletmeleri Türk Anonim Şirketinin işbu esas mu· 
! lerse de bazı umur ve mu· • Gece kaveleoamesi icra Vekilleri Heyetinin 26/2/ 1942 tarih ve 2/17425 sayılı 

12 - Koordin&1yon bOrosa 19 - Mart - 1942 tarih ve 1/382 
1 sayılıdır. · 

uameıatıo ifası içia içlerin· Fuat Eczanesi kararnamesiyle tasdik kılınmıştır. 
.~ııi veya bir kaçını veyahut Ticaret Vekili namına 

J tov~ il edebilirler. ( y enipostahane yanında} 
de 85. ) Tasfiye memur• r-------------

'tin başlamış olan omur f T ıı_ JK V İ 1\t_{ ı 
ı'melatını ikmal ve intaca 
tar olup tasfiye icabatıo· 

J'ıyan yeoi muamelelere ri· 
f,, memnudur. Giriştikleri 
t: bu mumelittan tevellüt 
~ .aos'uliyet müteselsilen koo· 
~ittir. 
dr 86. ) - Tasfiye me

ı' ~ tayini ile beraber idare 
111 selibiyeti nihayet bulur 

f,' ~ürakiplerin nezaret vazi· 
\;/i}e müddotlerioce devam 
ı ıumi Heyet Şirketin mov· 
~I ~ğu zamanlarda olduğu 

ye esnasında dahi iktidar 
iyetioi istimale devam 

, 
1
fiye memurları Umumi 

, rarilo ve hükilmetin mü· 
f e mefsuh Şirketin hukuk 
~ ~t ve teabhüdatının tıı
~ya bir kısmını bedeli iş 

il 1ık aynen diğer bir Şirkete 
~ı'lecelı:leri ıribi her hangi 

ı' .: ve şahsa da devir mu· t kaffesi veya bir kısmı 
; : 'veya bedeli tediye olun 
ılı ıenedatı ve esham ve 

\,ya her hangi bir taviz 
1 Uınumi Heyet bor za· 
1
11 gördüğü takdirde tas· 

~\rlarını ve tasfiye vazi. 
'a ta,. eden İdare Meclisi 

lf'tmek ve yerlerine di· 
· 'ayin etmek ıelahiyetioi 
1 

~ tasfiye esnasında Umu· 
ı~ asfiyo mooıurlarının tek· 
\ .. , Şirketin feshi hakkında 

tihaz olunan kararın İp· 
ye memurlarının solihi· 

' ibayet vererek yeniden 
~ lisi ve Mürakip intihap 
f u takdirde foaih kara· 
11 ra bi11edarlardan ırayrı 
.~ atisap ettikleri haklar 

lır. Tasfiye esnasında 

• 'ukul ve gayrı menkul 
~._ine Şirketin şahsiyeti 
• 4 ~1 oo aid olup hissedar· 
Vi biri i~bo emval üze. 
,., bir bak iddia edemez. 

J, , devam ettiii müddet 
ı' momi Heyet taıliyo me· 

~·· Mürakipler ve lüzum 
ff. kdirdo Tıcaret Yeki• 
.., davet ederler. Bundan 

ı · et sormayeıinin yüzde 
~~ ıil eden hissedarlar ta
' Ç Jop vukuonda tasfiye 

/ reya Mürakipler Umumi 
rl naa ve banlar tarafın · 

•J'\ leo husaır.tı ra.zcıamıye 
·•mecburdurlar. Taafiye 

' bir ıeaedea fula dı· 

18 Mart 1942 
ÇARŞAMBA 

YIL:t942 • AY: 3 Gön: 77 Kaaım 131 
Rumi 1358- Mart 5 
Hicri 1361- Safer 30 

Sut1are 
8 ,30 BU AKŞAM Suvare 

8 ,30 

Altın serisinden bir şaheser 
SONYA HENNIE - RICHARD GREENE 

Devlet Demir -
1 

TARAFINDAN YARATILAN 

Deni• !~1i!~!!~1~3~_'. · K U IU P Y 11d1Z1 
ri ile kara nakliyesini koor

dine etmek maksadile Dev

let Demir Yolları Umum Mü

dürlüğünce Mersin Liman 

Şirketi umurunun tedvir edil

mesi Yüksek Başvekiletce 
emir buyurulmuş olduğundan 
Devlet Demir Yolları Umum 

Müdürlüğü 11/3/942 tarihin

den itibaren Şirket muameli

tım tedvire başlamıştır. 

12- 15- 18- 21 1803 

• Askerlik kıyafet talimatname 
sinde yapılan doiişikliklerin tatbi· 
katına geçilmiştir. Bu arada, subay· 
larıo burüokü olbiıolerilo riymek· 
le oldu'darı kaıketlerin şekli de· 
ği~tirilmiştir. 

Yeoi kab~I edilen şekil, subay· 
ların er elbisesi ıiymezden evvel· 
ki kasketlerin aynidir. Bu kasket
ler de yine er elbisesi ltuma~ından 
yapılacaktır. 

• Ankaradao bildirildiiino gö. 
re, iaşe müıteşarlığının yeni teş
kilatı 6 umua:ı müdürlükten müte
şekkil olacaktır. Hazırlı.nan proje 
ler buırünlerde Başvekalete suno

lacakt ır. 
Vekiller Heyeti tasvibine ileti· 

ran ettiği takdirde yeni teşkilat 
çok muhtemel olarak 1 nisandan 
itibaren faaliyete geçecektir. 

Bu arada, lışe müsteşarlııınm 
vilayetlerdeki teşkilatı da genişle· 
tilmektedir. Ayrıca kurulacak bu 
6 omum müdürlüğe, bazı Vekilet
lerdeki teşkilattan bir kısmı bai· 
laoacaktır. 

Göz kamaştırıcı dekorlar içinde aşk . . . Neşe • • • 

Müzik • • • Buz üzerinde patinaj gibi en kıymetli s por · 

larla süslenmiş büyük revüler 

iLAV ET EN : 
U MUMi ARZU ÜZERiNE 

TYRONE POWER - MYRNA LOY'un 
Sekizinci · harikası 

Hint Rüyası 
Bugün gündüz matinada : Hint Rüyası • Canavar adam 

Pek yakında • •• Pek yakında •••• 

Vaterlo Köprüsü 
lıahi bir aşk eseri Türkçe Sözlü 

ilin 
c. H. P. Seyhan vilayet idare 

Heyeti Reisliğinden : 
Bina inşaatındnn artan bir miktar inşaat malzemesi bir 

emaye, termisifon banyo ispanyölet kolu demirlerile beraber 

ve ispanyölet üstübeci ve bir miktar kıtık ve daha bir t a 
kım malzemenin 19.3.942 perşembe günü saat ondörtte 
Parti binasında satılacağı ilin olunur. 1816 l 7-18 

ADANALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalıkları 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

• O Cumartesi ve Çarşamba günleri oirudan doiruya mültabsi· ıaat 3 - S e 

lo satılmak üzere kükürt mübayaa· kad~r parasız 
sı için Eti Bank emrine verilen ADRES : K uruköpr U 
tesisatla ıimdiye kadar moml•k•- k•r•••ında. 

timize 2700 toa kOkilrt ithal • i · .. ;miİİiİiİİİiİİİİİİİİİİiİİiİiİİİİiİİİİİİİiİi 

Trahom 
17 01 

BAŞVEKiL 

Dr. Refik Saydam 

Tan Sine.masında 
BU AKŞAM 

Macera filmlerinin en Meraklısı Okyoous Adalarınm Euarena-1~ 
yerlilerile Mücadeleleri ta1vir eden 

i .... """"""""""""""ı ~ ı Deniz Feda il eri ı•~ 
""""""""""""""""" 
Kahramanlık, Aşk ve fedekarhk filmi 

i LAVETEN 
TGrkço Sözlll B;iyült film 

····!i!I DA GLAR KRALI ~!!!!···· 
I"" .. "" GERONIMO .. """:J 

Bugün 2,30 da - Deniz FodaiJori-Dağlar Kralı 

PEK YAKINDA 

Korku, dehşet vo merakla seyredilecek eo bilyilk eser filmi 

Çin Batakhaneleri 

Alsaray sinemasında 
BU AKŞAM 

Sinemanın en güzel iki aşık çifti 

Andrea Leed ve Joel Mc Crea 
Tarafından A,k ve Gençlik filmi olarak yaratılan Fransızca sözlü 

· ı Deli gençliKI 
Hareketli, ıen ve ayni zamanda hissi çok gazel bir fılm 

llAveten: Hakiki 10,000 Kızıl derili insanın istirihilo vücado 
getirilmiş olan (Tük~o Sözlü) mevsimin en beyacanlı filmi 

DACİLAA KRALI 
GERONIMO 

Bugün 2,30 da - Deli Gençlik - Dağlar Krala 

Pek Yakında Pek Yakında 

Halkımızın sabırsızlıkla beklediği Şaheserler şaheseri 

AAABACININ KIZI 
Dunyaşka 

lmttyu Sahibi ı Cnlt ORAL 
u. N .. rlyat Mldlrl ı AYUkat 

ı ( BUGON) 


