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SİCİLLİ TİCARET İLANLARI 

- Dünkü nüshadan mabut -

[ Sicil numaraaı : 30361 ] 

hin numarası ı 14669 

2 - Şirketi• merkezi mezkilr 64-68 ve 165 
numaralı fabrikadır. 

3 - Şirketin nev'i komandit ve uuvanı 

(K. Hristidis, E. Apostolidis ve şeriki koman
dit ıirketi) dir. 

4 - Şirketin müddeti 12 Mayıs 1934 tari
hinden itibaren 12 Nisan 1937 bin dokuz yüz 
otuz yedi tarihine kadar iki sene ve on bir 
aydır. 

5 - Şirketin sermayesi (3000} üç bin Türk 
lirasıdır. Gerek kollektif ıeriklerin ve gerek 
komanditer ıerikin sermayeden hiueleri mnte
saviyen biner liradır. Şerikler sermayeden hiı
ıelerini temamen ve nakten şirket vezneaine 
tHlim etmişlerdir. 

6 - TarAflardan K. Hiristidis ve E. Apos
tolidis efendiler kollektif (komandite) ve diter 
ortak Y. Kostantinidi efendi. ancak sermayesi 

miktarına kadar mes'ul komanditer şeriktir. 
7 - Şirketi• emri idaresi kollektif aza K. 

Hiristidis ve E. Apostolidis efendilere mevdu 
ve müştereken ve mumaileyhima müştereken 

ifayi muameleye meıundurlar. Mumaileyhimadan 
E. Apoıtolidis efendi usta başılık yapmakla da 
mükelleftir. Komanditer a:za Y. Kostantinidi 
efendi şirketin bilcümle defterlerini tutacak ve 
kuadarlık ve veznedarhk vazifesini rörerecektir. 
Y. Koıtantinidi efendinin gerek idare ve gerek 
imalit işlerinden ve şirketin her türlü muame
litından koUektif azalar müracaate ve istediti 
muamelatı istihsale hakkı vardır. 

8 - Kollektif ortaklar kendi işlerinde gös
terecekleri dikkat ve basireti şirket umnrunda 
da göstermeğe meeburdurlar. 

9 - Şirket Kanunuevvel 31 ri:-de kati he
saba ve ıirket tarihinden 31 Kanunuevvele ka
dar muamelltı gösterir bilanço tanzimine ve şü
rekaya imıalı oldufu halde tevzie mecburdur. 
Şirket nihayet bulduğunda dahi bu veçhile bi
lanço tanzim ve ortaklar arasında taatisi meş
ruttur. 

Bilançoda görülen kir veya zararın ynzde 
kırk beş % 45 K. Hiristidis ve yüzde kırk beş 
% 45 E. Apottolidis ve yüzde on % 10 Y. 
Kostantinidi efendilere aittir. 

Kiruıarar bu nisbet daireıinde tehi ve tak
aim edilecektir. Tasfiye muamelesinde de yine 
bu nisbet esaadır. 

10 - Şirket namına K. Hristidis ve E. A
postolidis efendiler müştereken ve müştemian 

imza vaz'ına mezundurlar. Şirket namına imza 
edilirken şirket damrasını basmak ve K. Hiriı
tidis ve keza E. Apoıtolidis efendilerin imıa
larını yazınaları ve koymaları meşruttur. Şirket 
daaaırasını ve kollektif ortaklar K. Hiristidiı vo 
E. Apo.tolidiı efendilerin bWlikte imıalarını 

havi evrakta şirket meı'uldür, aksi taktirde şir

ket mH'ul olamaz. 
11 - Ortaklar arasında hadis olacak her 

türlü ihtilifabn halli için Dimitri K. Mika efen
diyi ortaklar muılih ve hakem intihap ve tayin 
etmişlerdir. 

Hakem Dimitri Mika efeadi ortaklar arasın
daki her türlü münazaayı ve ihtilaftan gerek 
ıulhen ve ıerek hükmen kat'i ve nihai olarak 
halle ve itayı hükme mezundur. 

Ortaklar D. Mika efendinin tavsiyelerini, 
sulhlerini ve karar ve hükümlerini bila itiraz 
kabule ve tatbik ve icraya mecburdurlar. 

12 - işbu mukavelename Oç ntısha olarak 
tanzim ve ortaklar arasında taati edilmiştir. 

20 Mayıı 93-t 
Kleovulos Hristidis ve Ektor Apostolidis 

ve Yuvakim Kostantinidi ef. 
lzmzaları 

Okunup analblan bu mukavelename albndı
ki imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece maruf 
Kleovulos Hristidis ve Ektor Apotolidis ve 
Yuvakim Kostantinidi efendilerin olduğu tastik 
kılınır. 20 Mayıs 934 

No. 8588 

Mührü resmi 
Beyoğlu Beşinci Noteri 

imza: Halim 

Bu suretin dairede mahfuz 20 Mayıs 934 
tarih ve 8587-1122 numaralı imzalı nüshaya 
mutabık oldutu tastik kılınır. 20 Mayıl' 934 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
H. Halim 

[ Sicil numarası: 203 66 J 
Sicilli Ticaret Memurluğundan: 

lstanbul vilayetinde Galata semtinde Yeni 
Cami mahallesinde Kürekciler sokağında Ahen 
ve munih hanının 6 ıncı katında 3 ve 4f numaralı 
mahalli ikametgihı ticari ittihaz ederek ln,aat 
müteahhitliği işi ile iştigal eden ve Ticnret ve 
Sanayi Odasında 20366 sicil numarasında mu
kayyet ve (Hohtif Aksiongezelşaft für Hoh und 
Tifbavten-Hochtief Aktien Gesellschaft für Hoch 
und Tefbauten ) unvanı ticarisini haiz bulunan 
anonim şirketin T. Cumhuriyeti arazisi dahilinde 
icrayi faaliyetine dair lktısat Vekaleti Celilesin
ce 13-6-1934 tarihle beyanname ile mezuniyet 
verilmiş olduğundan mezkur beyannamenin ve 
şirket mukavelesinin ve Kurt şuster ef.ye veri
len vekaletnamenin ve unvanı şirket kılişesi ile 
müdür Kurt Şusterin musaddak imzasının ka
nunu ticaretin ahkahı ve mevaddı mahsusasına 
tevfikan sicilli ticaret d~iresiace mahfuz vesaika 
mOsteniden 25-7-1934 tarihinde tescil edilmit 
olduğu ilan olunur. 

ilin numarası: 14668 

Umumi Vekaletname 

Şirketimiz namına Türkiyede her nevi inşa-

at itleri halkında müıakerata girişmeğe, mür.a· 
, yede ve münakasalara iştirake ve deruhte et
meğe ve her türlü tenzilat icrasına ve namımı
.r:a her nevi inşaat mukavelename ve taahhütna
melere akt ve lmıuına ve eşhaı ve müesseaat 
ve devairde olan her nevi matlubatımızı ahzu 
kabza eşhas ve müessesat ve devairde olan 
mallanmızı ahım tesellüme ve mfteıısesemizin leh 
ve aleyhinde ikame olunmuş ve ulunacak bil
cümle davalardan dolayı mahkemelerin, meclis
lerin, dairelerin ve müesseselerin her kısım ve 
derecesinde her sıflt ve tarik ve suretle bizi 
temsile, hak ve menfaatlerimizi muhafaza için 
münasip göreceği her muameleyi ifaya, tebliğ 
ve tebelluğa, protesto keşide ve cevap itasına 
ve yemin teklif ve kabul ve reddine v" ehlivu· 
kuf ve muslih ve hakem ve muhasip nasp ve 
tayin ve azline, iştikiiianilhükkama ve reddi a
zaya, iflas talebine ve redde ve konkordato ak. 
tine ve aleyhine itiraza ve sindik ve muhasip 
tayin ve azline ve iflasa müteallik bilumum mu· 
amelatı ifaya haczı ihtiyati ve icrai va:ı ve fek
kine, ahzu kabz ve sulh ve ibraya ve davadan 
feragate ve işbu şeraitin bir kısmı veya kül
lisile ifayi vekalet için aher veya aherlerini teş
rik ve tayin ve azle velhasıl hukuk ve menafi
imizi son dereceye kadar ifaya mezun olmak 
{izere taramızdan lstanbulda Galatada Ahen ve 
Münih hanında mukim Kurt Schuı;ter Ef. jri 
umumi vekil nasp ve tayin eylediğimizi mübey• 
yin vekaletnamedir. 

Hohtif Aktiengezelşaft für Hoh 
und Tifbauten Folmals Gebruder 
Helfmann. 

imza : T. Strö 
imza: F. Hoyer 

Essen 17 Nisan 934 

Baladaki imzalar Hohtif Aktiengezelşaf l Für 
Hoh und Tifbauten Fomıalıı Gebruder Helfmann 
nam Essende kain firmanın direktörü Theodor 
Ströh He Essendf! musaddak vekil Fritz Hoye
rin olduğu tasdik kılındı. 

Essen 18 Nisan 1934 

Noter namına : Cari Ascherfeld 
Mühür : E.ssende Noter Ewald Leveloh 
Baladaki imza Essende Noter namına Cari Ase
herfeld in olduğu tasdik kılındı. 

Essen 19 Nisan 1934 

Bidayat mahkemesi reisi : imza 
Mühür: Essen Bidayet mahkemesi 
No. 10208-24'4 

Tashih 

2286 Numara ve 28 Tem muz 1934 tarihli 
Sicilli Ticaret gazetesinin üçüncü sütununda 
20358 sicil ve 14658 numaralı ilan ıahibi Emir 
Ali oğlu Ahmet Şakir Beyin ismi sehven Emin 
Ali oğlu çıktığından tashih olunur. 
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Numara: 2287 

Baladaki imzanın Essen Asli mahkeme riyaseti 
nin mühürü ve imzaııı olduğu Kolonya fahri 
konsolosluğunca tastik olunur. 

19 Nisan 1934 
Kolonya fahri konsolosu : imza 
Mühür: T. C. Kolonya fahri konsolosluğu 
Bu suret ve tercümenin ibraz olunan Türkçe 
vekaletdame ve altındaki almanca tastik şerh

lerine mutabık olduğu tasdik olunur. 
28 Mayıs 1934 

Mühür 
Bayoğlu Beşinci Noteri 

Nam 
imza: Ziya 

Bu suretin dairede mahfuz 28 Mayıs 934 
tarih 9122-1042 numaralı surete mutab.k oldutu 
tasdik kılınır. 24 Temmuz 1934 

Beyoğlu Be~inci Noteri 
H. Halim 

T. C. 
iktisat Vekaleti Ticaret J. U. Müdürlüğü 

Beyanname 

Merkezi Almanynnın Essen şehrinde olmak 
üzere teşekkül edip esas mukavelenamesi 
mahalli kanunlarına ğÖre tanzim ediimiş olan ve 
buğün de ışlerınde devam etmekte oldutu gös
ri.len faaliyet şahadetnamesınden anlaşılan Al
man tabııyetlı ve ı ,7~0,UUU Mark sermayeli 
(Hohtıt Aksıyen ~czelşaft für hoh und Tif bav
ten- Hochtif Ak.tıen ~esellschaft für Hoh ulld 
Tıefoauten) şirketı ;jO lkınci fe,şrin 330 tarihli 
kanun hulrnnılerine tevfıkan istida ile müraca
at ederek lazımgelen vesıka ve kai"ıtları ver
mek suretıle oütiin kanuni şartları yerme ge
tırmıştir. tSuna bınaen Türkıye Cümhuriycti
nın ou günku ve ileride çıkacak kanun ve 
nixnmlarına rıayet etmek ve esas muknve
lcınamesinde usulu oaire sinde tasdik olun
muş bozı Laaıııer yapmak veya 1 urkiyedeki 
vekılıni de~iştırmek i.stedıği vakit lktiaat 
Vekaletine bu suretle tadil olunan ea;u mukave
lenamenin musaddak suretini ve yeniden 
tayın edılecek vekilinin musaddak vekaletname
ıini vermek ve mezun oldu~u yerlerde işlerini 
tatıl ettiği veya başka bir şirketle bırleşti~i za
man keylıyeti bildirmek ve bütün kıırıuni hü
kümleri tanımak ve inşaat ticarctile u~raşmak: 

ve şirket namına yapacağı ışlerden doğacak 

davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edi
len ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak 
ve)stanbulda Galatada Ahen ve Münib hanında 
mukim (Kurt Şuster- Kurt Sclıuster) efendi 
vekil olamak üzere yukrıda isim ve unvanı 

yazılı şirketin Türkiye Cümhuriyeti içinde iş 

ve ticaret yapma~a izinli olduğunu gösteren 
bu beyanname verildi. 

13 Haziran 934 
Pul 

Resmi mühür: 
iktisat Vekili N. Mü.steşkr 

imza 

Bir sureti dairede hıfzolunan bu suretin 
mübrez türkçe muharrer aı;lına mutabık oldu-
2'unu tastik ederim. 19 Temmuz 934 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
Mitat Cemal 

Musaddak suret 
' Hochtief Hohtif 

Aktiengescllschaft für Hoch und Tiefbauten 
Aksigiiezelşaft für Hoh-und Tifbavteu 

Esıen de 
Sabık Helf mann Biraderler 

firmasının 

nizamnamesi 
Heyeti umumiye içtimaının 27 Haziran 

1932 tarihli kararile 24 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkra-

sında yapılan ta-
dilatı havidir. 

Hohtif Aksingezelşaft Hoh·und Tifbavten 

Sicilli Ticaret Gazeteai ve Piyaş: Cetveli 

Hochtief Aktien gesellschaf t für Hoch - und 
Tiefbauter 

Essen de 
Sabık Helfmann 

Biraderler 
firmasının nizamname.si 

Şubeleri 
Berlin, Bochum, Dortmund, Duisburg, 
Frankfurt am Main, Halle, Hamburg, 
Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, 

Mağdeburg, München 
Heyeti umumiye içlimaının 20 Haziran 

19'.29 tarihli kararile yapılan tadilat 
nazarı itibara alınarak 

neşrolunmuştur. 

F aııl. 1 
Şirketin firması ve merkezi ve meşğuliyeti 

Madde. 1. 
Şirket, ticaret kanununun tarif ettiği mana

da bir anonim şirkettir. l.smi 
Hohtif akaiengezelşaft für Hoch-und Tif

bavten. 
Hochitief Aktien gesellscaalt für Hoch und 

Tiefbauten 
Sabık Helf mann Bıraderler olup 

merkezi (Es~en) dedir. 
Madde. '1.. 

Şirketın meşiıul bulundu~n ~ey, (Frankfurt 
a. M.) de bulunan inşaat firmasını üzerine ala
rak işlerin temadı:ı.ini lemin, yüksek, alçak eb
niye in~aatile kendi namü heı.abına veya baş
kalarının hesabına her nevi tren yolu inşaatı, 
emlak alım ve satımı, inşaata müteallik her ne
vi yardımcı işler yaı:mak, bilhassa inşaat mal
zemesi imal ve lüruııtundan ibarettır. 

Şirket. yukarıda zikredilen şekilde işleri yal
nız oaşına veya diier eşhasla birlikte müştere
ken yapabilir. 

Madde. 3. 
~irket, diğer 

ya muvakkaten 
edebilir. 

mahallerde devamlı surette ve 
şutıe ve acentelikler tesis 

Fasıl. il. 
A.iıiıl .ı;ermaye, hisse senetleri 

·ı eahlıüdat 

Madde. 4. 
Asıl sermaye 7 .7)0.COO mark olup bu mik

tar, beheri :!O mark üzerınden ve sahibine mu
harrer ve 1-83000 numaralı 83JOO hisse sene 
dine, beheri 10\J mark üzerinden ve 83001-91400 
ve ~5401-lü:>400 numaraya kadar ve sahibine 
muharrer 184()0 hisse ı;enedine, beheri 5UO mark 
üzerınden ve 914ül-95t.,lı0 ve 10540l-109YOO 
numaraya kadar ve sahibin• muharrer 85li0 adet 
hisse senedine taksim edilmiştir. 

Asıl sermayenin arttırılmasına yalnız heyeti 
umumiye içtimaı karar verebilir. Sermayenin 
arttırılması üzerine düşen hisse senetleri üzerin
de muharrer mıktardan daha yüksek bir miktar 
üzerinden ihraç edileoilir. Bu gibi bir hal zu
hzrunda, ihraç muamelesi üzerınden yapılmıya· 

cak olan asgari miktar, sermayenin arttırılması 

hususunda verilen kararda tayin edilecektir. 
Heyeti umumiye içtimaı bundan başka, yeni 
hiue senetleri ihracı lıususnnda salihiyet olup, 
olmadığını, varsa bu salahiyetin ne şekilde ol
duğunu tayin edecektir. 

Madde. 5. 
Hisse snetleri, miitevali numaralar tahtında 

olmak üzere meclisi idare a.ıasından iki kişinin 
ve heyeti idare azasından bir kişinin imzaları
nı hamil bulunacak ve (Talon) ve temettü ve
sikasile birlikte olarak heyeti idarenin tayin 
eyleyeceği miktarda ihraç edilecektir. Hiııse 
!'ienctlerinin, temettü vesikalarının ve talonlann 
şemaaıııı heyeti idare tayin eder. Makina vası
tasile imzanın istinsahı, her hisse senedinin 
im1.ası yerine kaimdir. 

Madde 6. 
Hisse senetleri üzerinden yapılan taksitli . 
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tediyat hakkında nama muharrer vekalet vesi
kaları {lnterim) ihraç edilir ve me:ikür vesika
lar tediyahn hitamını müteakip hisse senetlerile 
değiştirilir. Vekalet vesikalarının nakli ancak 
heyeti idare kararile olabilir. Ve heyeti idare 
bunu kabul etmediği takdirde bu hareketin sebeb
lerini bildirmeğe mecbur değildir. Nakil muame
lesi, hisse senedini imza eden ve onları alan .zat 
hakkında kanunen mevcut mesuliyet daire!!inde 
cereyan eder. 

Madde 7. 

Heyeti idare taraf ınden tayin edilen ve 
tediyeliİ icabeden mebaliğin talebi, müdüriyetin 
şirket gazetelerile bir defalık ilinile yapılır. 

Hisse senedinde muharrer ve tesviyesi icap 
eden meblağı tam zamanında tediye etmiyen 
hiısednr, tediyenin yapılması icap ettiği günden 
itibaren senede yüzde beş nisbet üzerinden fa
iz vermeğe mecburdur. Hissedar bundan başka 
tesviyesi icap eden meblağın yüzd~ ikisi üze
rinden taahhüt cezası verecektir. 

Tediyenin tam zamanında yapılmaması halinde 
kanuni ahkama müracaat olunur. 

Madde. 8. 

Temettü senetleri, vadelerinin hitam buldu
ğu takvim sene.sinın mürurundan 4 sene zarfında 
bedelinin alınması için şirkete ibraz edilecektir 
aksi taktirde dördüncü senenin mürurundan son
ra şirketin matlubuna intikal edece.ktir. 

Her hanği bir temettü senedi zayi olur veya 
imha edilirse ve o zamana kadarki sahibi zararı
nı ibraz vadesinden eveel şirkete haber verirse 
vadenin mürurundan sonra dahi temettü mikta
rını şirketten talep edebilir. Zayi olan senet 
berayi tahsil şirkete ibraz veya senete müteal
lik hak bil muhakeme iddia edilmiş ise senet 
sahibinin senet üzerindeki hakkı sakıt olur. ib
raz muamelesi veya bilmuhakeme hak talebi senet 
vadesinin hitamından sonra vaki olduğu takdirde 
ıenet sahiplerinin hu husustaki hukuku bakidir. 

Madee 9. 
Her han~i hisse .seııe<li veya veknlet vesika

sı zayi olur veya imha edilirııe mezkur vesika
nın hükümsüz olduğu ilan edilmek suretile be
yan edilebilir. Bu gibi ahvalde kanunu mede
ninin 799 uncu maddesinin '2 inci fıkraliı ve 
800 üncü maddesi ahkamı tatbik olunur. 

Hisse senedinin veya vekalet vesika.sının 

hükümden sakıt olduğunu ilfın etmek suretile 
daha lıenuz vadesi hitam bulmamış temettü se
nedi bedelinin talep hakkı dahi zail olmuş olur. 
Yeni temettü senetleri, hisse senedinin veya 
vekalet vesikasının sahibi rıza göstermediği 

taktirde, Talon sahibine verilemez. Senetler 
bu taktirde hisse senedi veya kefalet vesikası
nın sahibine tevdi edilecektir. Yalnız mezkur 
zatın asıl senedi ibraz etmesi lazımdır. 

Madde. 10. 

Bir hi!'lse senedi veya vekalet !'lenedi bakım
sızlık veya yırtılmak ve saire sebehile elden 
ele dolaşamıyacak vaziyete gelmiş ise, senedin 
asıl meali ve diğerlerinden tefrikını mümkün 
kılacak nokat emniyetle tespit edilecek halde 
ise, sahibi mezkür bakımsız ve yırtık senedi 
vererek diğer hir yenisinin itasını şirketten ta
lep ed~hilir. Bu hususla ortaya çıkacak olan 
maııarif senet sahibine aittir. 

Madde. 11. 

Anonim şirket, (Frankfurt am Main) de ha
li tasfiyede bulunan Helfmann Biraderler kom.tn
dit şirketinden atideki emvali temellük etmek
tedir: 

1 - Hali tasfiyede bulunan Helfmann Bira
derler inşaat şirketinin faaliyetine yarayan ma
kinalar, alat ve edevat ile demirbaş eşya ve 
A merbutunda zikri gecen ve 1 Niııan 1896 
tarihinde gösterilen mal mevcuduna dahil mal 
ve mülk, 
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2 - B merbutunda mezkür ve icrası karar· 
laşmış inşaat mukavelenameleri ile birlikte hun
lardan mütevellit matlubat, 

3 - inşaat mukavelenameleri için teminat 
olarak ayrılan ve C merbutunda zikri geçen 
esham ve tahvilat. 

Madde. 12. 
Anonim şirket, 11 inci madde mucibince te

sahup ettiği emval için hali tasfiyede bulunan 
Helfmann Biraderler firmaı;ına miktarları aşağı
d~ gösterilen mebaliği tediye edecektir : 

Madde 11 fıkra 1 için Mk. 228000 
Medde 11 » 2 » n ~ 62080.1S 
Madde 11 » 3 " » 114079.12 

Takdiri kıymet muamelesi 1 Nisan 1896 va
ziyeti üzerinden yapılmış olup 1 Nisan 1896 
tarihindeki işlerde yapılan tebeddülatın anonim 
-tirket hesabına geçmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde. 13. 

Anonim şirket bunlardan maada hiçbir 
mebl5jt tediye etmeksizin hali tasfiyede bulunan 
Helfmann Biraderler firmasından, 1 Nisan 1896 
tarihinde mezkür firmaya ait bulunan veya bi
lihara tahtı temellüküne geçen bütün imtivazlar 
intihap hakları ve projeleri de üzerine almak
tadır. 

Madde. 14. 
Anonim Şirket, Nisan 1896 tarihinden itibaren 

hali tasfiyede bulunan Helfmann Biraderlerfirma· 
sının Kronprinsşterase Kronprinzenstrasss No. 12 
bulundu~u şirket binasının isticar mukavelename
sini ve mezkOr şirketin müstahtemin kadrosunu 
üzerine almaktadır. 1 Nisan 1896 tarihinden 
itibaren hütiln masarif anonim şirketin hesabına 
geçmektedir. 

Madde. ıs. 

Anonim Şirketin tesisi .!luretile husul bulan 
masraflan, şirketin sicilli ticarete kaydi, 
hisse senetlerinin tab' ve damga masrafları da 
dahil olmak üzere şirketi tesis eden zevat üzerle· 
rine almağl 1eahhüt dmekte olup hu hususta 
lliçbir masraf şirketin zimmetine geçmiyecektir. 

Fasıl. 111. 
Şirketin Teşkili 

Madde. 16. 

Şirket atideki uzuvlardan müteşekkildir: 
A. Müdüriyet (Rei!I) 
B. idare heyeti 
C. Heyeti umumiye içtimaı 

A. Müdüriyet 
Madde. 17 

Şirketin reisi, kanunun tarif ettijti manada 
müdüriyet olup meclisi idarenin vereceği karara 
göre bir veya müteaddit azadan müteşekkil 

bulunur. 
Müdirler meclisi idare tarafından tayin ve 

azlohınurlar. Mecli!li idare, vekaleten miidür 
tayinine ve bunları tekrar azle selihiyettardır. 

Meclisi idare azalarından her birisini, herhangi 
bir mani sebebile gelmeyen müdüriyet azaları· 
nın yerine evvelden tespit olunan muayyen bir 
müddet için vt'kaleten tayin edebilir. Tayin 
edilen bu müddet esnasında ve mezkur vazife
leri hitama erinciye kadar vekaleten tayin kı· 

lınan aza, meclisi idare azası sıfatile faaliyette 
bulunamazlar. 

Müdiriyet azaları, vekaleten tayin olunan 
müdüriyet azaları ve proküristler, meclisi idare 
protokollarının veya ticaret sicilinin çıkmasile 

resmiyet kespederler. 

Madde. 18. 

Müdiriyet azalarını istihdamı halinde mev
cut şerait ve istihtam müddetlerinin devamı, 

bilhassa mezkür azalara 32 inci madde hududu 
dahilinde olrıfak üzere safi kar üzerinden veri· 
lecek maaş ve temettü hissesini meclisi idare re
isi istihtam mukavelenamelerinde tayin eder. 
Müdüriyet azalarından her hangi birisinin veya 
şirket memurlarından birisinin haşlı 

0

başına 
olarak şirketin ticaret işlerinde kendi 

hesabına veya başkaları hesahına muamelede 
bulunup bulunmayacağını veya diğer taalılıüda
ta dahi iştirak edip edemiyeceğini dahi meclisi 
idare kararlaştıracaktır. Müdüriyet azaları ve 
bunlara vekalet edenler mukavelenamede mün
deriç tazminat hakkına halel gelmemek şartile 

her zaman için meclisi idare tarafından azledi
le bilirler. 

Madde. 19. 
Müdiriyct hariçte şirketi temsil eder ve 

işleri kanun, bu nizamname, i!ltihtam mukave
lenamesi ve icabında meclisi idare tarafından 

alınacak tedabir dairesinde idare eder. 

Madde 20. 
Müdiriyet, yalnız meclisi idar"'nin rızasile 

prokürist tayin edebilir. 
Miidiriyet, meclisi idarenin muvaf akalını is

tihsal etmeden memur veya müstahdemin tayi
nine ve azline salahiyettardır. Tayin veya azil
lerine meclisi idarenin tasvibi lüzumlu olan me· 
mur ve müstahtemin. meclisi idarenin vereceği 
karara kadar müdiriyet tarafından açığa çıka· 
rılabilir. 

Madde. 21. 

Müdirivet atideki hususat hakkında mutlak 
surette meclisi idarenin muvafakatını almaR-a 

, mecburdur : 
1 - E.mavli gayri menkule bey' ve şirası

nı, ipotek icrası ve şirkete ait emvali gavri 
menkulenin husule getirdiği masarifin fe!lpiti, 

2 - Fabrikalar ıtlım ve satımı ve te5isi, 
ticari işler vapılma!lı ve hunl11rdan v11z R'eç\lme
ai, di~er şirketlerlf'! mOştereken çalışmak ve hu 
gibi iştiraklerin rdi, 

3 - Emvali gavri menkule için bir sene
oen fazla devam etmek ii7:ere icar ve isticar 
mukavelelerinin akti. 

4 l!ltikraz aktı, 
5 - Yeni inşaat ve büyük mikyaııta tamirat, 
fı - Maan 400 ma,.ktan, fazla olduğu ve va 

memurun temettü alması tasvip edildi~i taktir
d~ istihtam mıık:ıvelen:ımt"leri aktı, 

7 - Kıvmf'ti 3000 marktan zivade olan eş· 
ya h:ıkkında rlava ikamesi ve telifi heyin ~ihi 

mesai! 
Mamafi meclisi ida,.f' islerin intizamı husu

sunda hıtdlar tayin erlebilir.Ve fakat hll7ı müs
tesna ahvalde meclisi idarenin hu gibi hir muvafı
kına da lüzum kalmiyahilir. 

Şubeler tesis ve ilga!lı husmmnda müdiriye
tin, meclisi iclare riyasetinin muvaf11kahnı alma· 
sı lazımdır. 

Madde. 22. 
Şirketi her hangi hir işle tavzif kılacak e· 

mirler : 
A. E.R-er müdiriyet yalnız bir müdürden 

ibarebıe va : 
a. Bu müdür tarafından veya: 
h. iki proknrist tarafından verilecektir. 

B. Eğer müıiiriyet müteaddit ml\diirlerden 
miiteşekkil ise mezkOr evamir: 

a. Yalnız başına şirketi temsile ve şirket 
namına imzaya selihiyettar hulundu~u hakkında 
heyeti idarenin kararile intihap edilen riyaset 
azasında bir zat veya: 

h. fki asıl riyaset azası veya vekil aza veya: 
c. Bir asıl veya vekil riyaset azasile birlik

te bir pro1cürist veyahut: 
d. iki prokürist tarafından verilir. 
Şirket namına vazı imza, vazı imzaya sela

hiyettar zatın imzasının firmanın ismine veya 
damgasına ilaveli suretile olur. imza edenler 
prokürist iseler hu taktirde vekaletlerini ifham 
edecek bir ibarenin ilavesi icap eder. 

Müdir~yet tarafından isdar edilen tamimler
de de aynı şekilde hareket edilir. 

B. Heyeti idare 

Madde. 23. 

Heyeti idareye, heyeti umumiye içtimaı ma
rifetile. intihap olunan asgari 7 kişi dahildir. 
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Heyeti idarenin ilk intihabı 31 K. evvel 1897 
tarihine kadar muteberdir. Mezkur tarihten iti
baren heyeti idare intihabı, her sene içtimaı 

mukarrer heyeti umumiye azasından üçte biri
nin ilk defa olarak 1899 senesinde verecekleri 
karara bağlıdır. Terki vazife tertibatını, şirket· 
te diğerlerinden daha fazla çalışmış olan bir 
zat tayin eder veya bu hudusta kurraya müraca· 
at olunur. 

işlerin devam ettiği bir sene esnasında her 
hangi bir aza terki vazife ederse. heveti idare 
4 azadan terekküp ettiği müddetçe terki vazife 
eden azanın yerine bir di~ erinin tayinine. ge· 
lecek heyeti ıımumive içtimaına kadar lüzum 
yoktur. Heyeti idare azalarının adedi 4 ten 
aşa~ı düştü~ü taktirde hu vaziyetin hudusu üze
rinden 3 ay geçmerlen heyeti umumiye içtimaa 
davf"t olunarak münhal azalıklara diğerlerinin 

intih11.hı icaheder. 
Heveti idare azalarının hu husustaki meşru 

haklarını kendilerine heyeti umumiye protokolu 
verir. 

Madde. 24. 

Heyeti idare her sene heyeti umumiye içti
maını milteakip kendi arasından bir reis v,. iki 
reis vekili intihap eder. Mezkür reisler her 
hangi hir mazeret dolayisile ~elemedikleri tak
tirde di~er a:r.adan en yaşlı olıtn zat riyaset 
makamını işgal eder. 

Heyeti idare, rivasetin tahriren veya telsı-

rafla vaki ıfaveti iizerine F..ssen de vt'!va rt'!is 
tarafından tavin eıiilen dij:!'er hir verde içtima 
eder. Oavetiveye avrıca müzakerede münakaşa 
edilecek mevzuları bildirir bir liste rapteılilir. 

Heyeti idare azalarının talebi üzerine heveti 
idarenin içtimaa davf'ti hususunda kanuni ahka
ma müracııat olunur. 

Miiılirivetin tehliıti üzerine 8 ~n :ııtrfında 
heyeti iclare içtimaı vıımlacaktır. Mliıiirivet 

a7.aları reisin daveti üzerine hf!yeti umumiye 
içtimalarına iştir:ıka m,.churdurlar. 

Madı1ı-. '..?5. 
Heveti idıtre kararlarını, aza miktarı varı· 

dan aşa~ı olmadı~ı taktirde verehilir. Karar 
verilebilmesi için rP-vlerin kati surette ekseriyet 
kazanmac:ı la?.ımılır. Muhalif ve muvafık taraf 
reyleri hirhirine müsavi nlnrsıt müdürün reyi 
tarafından hirisine ekseriyet kazan<lırahilir. 

Reis. 7.arori ~ördü~i hütün ahvalde tahriren 
veva tel}?'rafla rev verdirebilir. Miidiran veya 
proküristlerin tayin ve azilleri ve 21 inci madde
nin 1-7 inci fı'~ralarından 7.ikredilen mevat hak
kında heyeti idareden olup ve mevcut bulunan 
azanın muvafakatı lazımdır. 

Heyeti idarenin verece~i kımırlar hakkında 

bir zabıt tutulur ve mezkur zııbıtname reis ve 
a!lgari her hangi iki aza tıırıtfından imza olunur. 

Haveti idarenin tahriren vııptı~ı tamimler 
ve isdar eyledi~i diğer emirlerin dahi reis veya 
vekili ve heyeti iclare aza!\ından her hangi bi
risi tarafıncfan imza edilmesi lazımdır. Bundan 
başka ahvalde heyeti idare işleri bizzat tanzim 
edebilir. 

Madde. 26. 

Heyeti fdare. şirketin bütün şubelerinde 
görülen işlerin tedvir şekline nezarete.. ve bu 
husus için şirketin işlerinin vaziyeti hakkında 
icap edenlerden rapor alma~a mecl:.urdur. He
yeti idare, aynı hususat hakkında müdiriyetten 
veya şirketiıı diğer memurlarından rapor istiye· 
bilir. Ya biz.zat veya kendisi tarafından tayin 
edilecek aza nıarifetile bunlara mütehassıslann 
da refakatile şirketin defterlerini ve muhabera• 
tını kontrola, ş11heleri, fabrika ve tesisatı, şir
ket kasasındaki para mevcudunu. poliçe, ticari 
evrak ve mal mevcudunu muayeneye selahiyet· 
tardır. Heyeti idare bunlardan maada senelik 
hesaplar, pilnnçolar ve temettüün taksimi hak
kındaki teklifleri dahi tetkik ve bu hususta 

, hissedarlann aktettiği heyeti umumiye içtimaına 
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rapor vermekle mükelleftir ve işlerin temadisi, 
bilhassa kredi vermek, para işlerini tedvir ve 
memurların vazifelerbi tanzim hususunda karar 
ittihaz.ile mükelleftir. 

Heyeti idare, şirketin menafiile alakadar 
olmak şartile heyeti umumiyeyi istediği kadar 
içtimaa davet edebilir. Heyeti idare reisi, 
mlldüriyet azalarile bunlann istihdamları hakkın
da mukavelelerini tanzim ve maaşlarını tayin 
eder. ( Madde 18. ) 

Heyeti idare bundan başka kendisine kanu
nen ve bu nizamname ahkamı mucibince diğer 
bazı selahiyetlere ve hukuka maliktir. 

Heyeti idare, sarfettiği paralara ve bundan 
başka madde 32. de zikredilen temettü hisse
sinden başka ayrıca yaptığ'l işlere ve zahmeti
ne mukabil bir ücret alır ve bu ücret her sene 
Reis ve Reis vekili için 2000, ve diğer azanın ~ 

her biri iı;in 1000 marka baliğ olur. 
Heyeti umumiye kararile, ilk heyeti idare 

azalarına, intihap eyledikleri devre için faaliyet 
ve hizmetlerine mukabil bir ücret verilebilir. 

C . Heyeti umumiye içtimaı 

Madde. 27. 

Hissedarların heyeti umumiye içtimaı her 
sene muntazaman şirketin bir senelik faaliyet 
devresi hitamını müteakip, Essende veya 
heyeti idarenin evvelden tayin eyleyeceği bir 
yerde akt ve içtima gününden Uiari üç hafta 
•vvel intişar etmesi lizımgelen şirket gazete
lerinde yapılan bir defaya mahsus olmak üzere 
bir tamim ile içtimaa davet edilir. Tamimde 
Heyeti umumiyenin içtima sebebi (müzakere 
edilecek hususat) dahi daima zikredilecektir. 
Fevkaladeden olmak üzere yapılması icabeden 
heyeti umumiye içtimalannda dahi aynı suretle 
hareket etmek lazımdır. Heyeti idare lüzumlu 
telakki ettiği ahvalde içtimaa davet mühletlerini 
bu nizamnamenin 28 inci maddesinde zikredilen 
müddetin asgari haddine indirebilir. 

Madde. 28. 
Heyeti umumiye içtimaında reylerini istimal 

etmek isteyen hissedarlar en geç olarak içtimadan 
üç gün evvel şirket kasasına veya alenen ilin 
edilen mahallere ya ellerindeki hine •enetlerini 
veya temettü senetlerini bırakmaları veya 
yedlerindeki hisse senetleri veya temettü 
senetlerini herhangi bir notere bırakhklan 
milşir bir vesika getirmeleri lazımdır. Hiue 
senetlerinin tevdii icabeden mahallerden 
herhangi birisinin muvafakati ile heyeti umumi
ye içtimaının hitamına kadar diğer bir banka
nın kasasında hıfzı, yukanki hususatın teminine 
kafidir. 

Hisse senetlerinin itibari kıymeti olan beher 
yirmi mark bir rey yerine kaimdir. Her hisse
dar tevkil ettiği birisi vasıtasile kendisine ve
kalet ettirebilir. Vekaletnamelerin tahriri olma
sı lazımdır. Ve şirket tarafından hıfzedilirler. 

Vekaletnamelerin kafi olup olmadığı ve iıbata 
muhtaç ahval hakkındaki kararı heyeti umumi
ye içtimaı verir . 

Madde. 29. 

Hayeti umumiye içtimaı, bilhassa atideki 
oususat ile meşgul olur: 

1 - Şirketi alakadar eden meaai hakkının 
d are veya mildiriyet tarafından kendisin~ tev
cihedilen veya ticaret kanununun 254 ilncü mad
desi mucibince kendi.;ne terettüp eden husuaat 
hakkında karar verilmesi. 

2 
3 
4 
5 

mesi 

Asıl sermayenin tezyidi. 
Biltiln nizamname tadilih. 
Şirketin feshi, tasfiyesi ve inhilili. 
Şirketin faaliyet sahasının değiştiril-

6 Heyeti idare intihabı. 

7 - Müdiriyet tarafından kir ~e zarar be
sabile ve pilanço ile birli,kte veriled rapor, heyeti 
idarenin kontrol ettiti işler hakkında verdifi 

raporun müzakeresi, pilanço ve kazancın tevzii 
hakkında karar 

8 - Müdiriyete işt~n el çektirlmek. 
' - Heyeti idareye işten ~ı çektirmek. 
10 - Pilinçonun tetkiki için memur tayini 

hususunda selahiyet. 
6-9 Numaralı fıkralar tahtında zikredilen 

hususat heyeti umumiye içtimaının daimi ruzna
mei müzakeratını teşkil eder. Kanunun daha 
fazla bir ekseriyeti mecburi kılmadığı halde 
kararlar basit bir ekseriyetle verilir. lntihabatta 
ilk karar ekseriyet vermezse, en fazla rey alan 
eşhas zaruri bir intihaba tabi tutulur. 

Zaruri intihap dahi reylerin müsavatile neti
celenirse kura çekilir. Diğer bir suretle icrası
na muvafakat olunmıyan bütün kararlar tahri
ren yapılır. 

Madde. 30. 

Heyeti umumiye içtimaında riyaset makamı
nı heyeti idare reisi veya vekili, yahut heyeti 
idare tararından intihap olunan bir heyeti idare 
azası işgal eder. Eğer bu dahi olmazsa reislik 
va:rHesini heyeti umumiyenin intihap eyliyeceği 
bir hissedar ifa eder. Heyeti umumiye reylerin 
sayılması için yine kendisi arasından iki kiti 
intihap eder. 

Fasıl iV 
Pilinço. kazanç tevzii ve ihtiyatlar 

Madde. 31. 

Şirketin faaliyet senesi, takvim senesile te
vafuk etmektedir. ilk faaliyet senesi 31 Mart 
1897, ikinci faaliyet senesi ise 1 Nisandan 31 
K. evvel 1897 tarihine kadar devam eder. 

Müdiriyet en geç olarak her sene 1 Nisan
da pilinço, kir ve zarar hesabı, kasa vaziyeti 
ve ıirketin vaziyeti hakkında bir raporu tetkik 
huını.unda idare heyetine ibraz ile m8kelleftir. 

Zikredilen evrak ve heyeti idarenin tetkik 
neticesinde vereceğ'i rapor şirketin bulundujtu 
bina dahilinde hitamına hisse senetlerinin 28 
inci madde mucibince hıfzı liz1mgelen günden 
evvel 2 hafta zarfında heyeti umumiyenin en
zarına vazalunacakbr. 

Madde. 32. 

Pillnçoda münderiç karı ııafi aşağıdaki tarz
da muamele görecektir: 

1 - Kanunun tayin ettijti miktarda para 
ihtiyat akçesine ilave edilecektir. 

2 - Bunu müteakip, şir~etin sermayesini 
teşkil eden hisse senetlerine %40 il.zerinden ilk 
temettü verilecektir. 

3 - Tenzili icabeden miktarların tarihinden 
sonra kalan kir bakiyesi heyeti idare azaları 

ve müdiriyet azalarile mukavelelerinde verile
ceti zikredilen memurlara yüzde hesabile (te
mettü) taksim olunur. Bu temettüün yilzde nis
beti müdiriyet , azalarile şirketin diter memur
ları için kendilerile aktolunan makaveleye göre 
teayyün eder. Heyeti idare azalan için bu mik
tar ceman O/olO dur ve bu miktarın tevzii hu
susunda heyeti umumiye içtimaı tarafından in
tihap olunan heyeti idare azaları karar verirler. 

4 - Bundan sonra baki kalan safi kir he
yetiı umumiyenin emrine amade bulunur. 

Madde. 33. 
ihtiyat akçesi, pilinçoda görülen zarann 

kapatılmasına yarar. 
Hususi ihtiyat paralarının sureti sarfı hak

kındaki karar, mezktlr mebalitin ciheti sarfı 
hakkında heyeti umumiyenin verilmiş bir kara
n mevcut değilse, heyeti idare tarafından ve
rilir. 

Fasıl V. 
Şirketin tasfiyesi 

Madde. 34. 

Şirketin borçlarının tesviyesinden sonra ba
ki kalan ve bissedaran beyninde taksim edile
cek olan servet, hisse senetleri üzerine olan 
tediyat aynı nisbet dahiliııde yap1lmadığı taktir
de, hisse senetleri il.zerinden hiaaedaranın tedi· 

ye ettikleri mebaliğ nisbeti üzerinden tevzi 
olunur ki bu taktirde hisse sedetleri için şüre
kanın tediye ettikleri •iktarı aşan ve fakat 
tevzii icabeden meblağ, hisse senetlerinde 
münderiç rakkama göre detil, hisse senedi sa
hibinin senede mukabil şirkete tediye etti~i 
miktar üzerinden da~ıhlır. 

Fasıl VI. 

Tamimler 

Madde. 35. 

Şirket tarahndan yapılan bu tamimler, bil
hassa heyeti umumiyenin içtimaa daveti kanunt 
ahkam veya nizamnamei dahili mucibince şirke
tin naşiri efkarı • Doyç~r Rayhsansayger-Deutsc
hen Reichsanzeiger• iazetesinde imza t~hhnda 
olmak üzere icra edilir. 

Kanun veya nizamnamei dahili mftteaddit 
ilanlara lüzum göstermediği takdirde yalnız 

bir defalık ilan kafidir. 
Karar tayini 

Heyeti umumiye ilk içtimaını, şirketin teeı
stisü akabinde olmak uzere hiç bir davete lü
zum kalmaksızın akteder ve ilk idare heyetini 
intihap eyler. 

A. Merbutu 

Liste 
A- Makinelar 17.000 Mark 
B - Şimendüfer işletme alat 

ve edevab 171.103 « 
C - Sevlciyat 12.765 « 

D - Yüksek ve alçak inşaata 
mahsus allt 16.935 « 

E Mal mevcudu 4.550 « 
F - Doğramacılık ve marangoz-

luta ait eıya 2.472 « 
G Yazıhane mobilyası 3.778 « 

H -· Griesheim-Grishaym kum 
ocağı 1.000 « 

Yek an 229.603 
Yazı ile iki yüz yirmi dokuz bin alh y6z 

üç mark. 
Frankfurt a. M. 1 Mayıs 1896 
imza: J. L. Langeloth 
Sivil mühendis. 

Hali tasfiyede bulunan Helfmann 
Biraderler ile mutabık kalınarak 
yukarıki yekOn 2'J.8.000 mark tah-
vil edilmiştir. Yazı ile iki yüz yirmi sekiz bin. 

B. merbutu 

1. Cannatatt (Kanştat) şimendüfer hattı inşaab 
31 Mart 1896 ya kadar 
yapılan inşaat Mk. 599 507.53 
31 Mart 1896 ya adar tesellümü 
alınan mebalit Mk. 522 607.96 

1 Nisan 1896 tarihindeki Mk. 76 899.57 
matlup 

2. Würzburg (Vursburg) ta yapılan nhbm duvan: 
31 Mart 1896 ya kadar 
yapılan işler Mk. 66 l90.22 
31 Mart 1896 ya kadar 
tesellüm olunan mebalit • 51 288.-
1 Nisan 1896daki matlOp Mk. 1'4 902.22 

3. Friedberg Hungen (Fridberk-Hungen) tren 
hattı inşaatı : 
31 Mart 1896 ya kadar 
yapılan işler Mk. 119 464.53 
31 Mart 1896 ya kadar 
alınan meblağ • 76 637 ~ 
1 Nisan 1896 daki matlOp Mk. 42 826.69 

4. Volkmarsen-Kassel (Folkmarsen-Ka.sel) tren 
hattı inşaab : 
31 Mart 1896 ya kadar 
yapılan inşaat Mk. 22 838.87 

1Mart1896 daki matltlp Mk. 22 837.87 
5. Gutleuihof (Gutloythof) arsası konsorsiyom : 

31 Mart 1896 ya kadar 
yapılan inşaat Mk. 4 613 

ı Nisan 1896 daki matlup Mk. 4 613 

• 
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Numara: 2286 

Matlubat: 

1 Mk. 76899.57 
2 )) 14902.22 
3 )) 42826 .69 
4 )) 22838.87 
5 ,, 4613.-

ceman 162080.35 
C Merbutu 

İn,aat mukaveleleri için teminat olarak 1 
Ninn 1896 tarihli kurs üzerinden ayrılan es
ham ve tahvilat. 

A. Esham ve tahvilatın ait bulunduğu kura
larla birlikte yekan halinde müfredatı: 

1. 9 adet 3 1/ -J 0/1 Alman devlet istik.razı. 

Sa. MK. 11500 105.30 

II. 19 adet • Prosya konaolu 
Sa. MK. 20000 \05.50 

ılı. 1 adet 3% Prosya konsol ı 
M ~ . 2000 99.SO 

iV. 101 adet 3 1/ 2 1 ~ 0 Frankfurt belediye 
taahhütnamesi MK. 75000 103.:lO 

B. Her adedinin kıymetile birlikte vaziyeti: 
( Sermaye ve faiz 1/4/ 1896 üzerinden ) 

l. 1 Bir adet 3 1 / ı °to Alman devlet iıtikruı 
A No. 1119 5000 marktan 1 Nisan 1896 ta
rihli f ai:ı ~enetleri ve talonlarla birlikte mark 
5265 87 ,50- mark 5352,50 

2 Adet 3 1/2 % Alman devlet istikrazı C 
Numara 2455,20698 mark 1000 den 
2 K-Sani 1896 tarihli fai:ı senetleri ve talon
larla birlikte mark 2106 52,50- mark 2158,50 
2 Adet 3 1/2 % Alman devlet istikrazı D 

Numara 4699-700,500 markdan 
1 K. Sani 1898 tarihli talonlarla birlikte faiz 
senetleri yoktur. 
No. 1579,50 13,12 

1 adet 3 1/2% Alman devlet 
istikrazı B 

Mark 1592,62 

Mark 10.191,62 

No. 7279,2000 marktan 1 Temmuz 
1897 tarihli talonlarla, faiz senetsiz 
Mark 2106- 17,50- 2.123,50 

2. 1 adet 3 1/2 % Prusya kom;olu A. 
No. 6961,5000 markdan 1 Nisan 1895 
tarihli talonlarla birlikte faiz senedi 
yoktur. No. 5275 175- mark 5.450 
10 Aadet 3 1 2 % Prusya konsolu F 

No. 163110/ 18 1888)2,200 markdan 
Mark 2000 2.110 

2 adet 3 1/2 % Pruaya konsolu A. 
No. 30563, 8753, 5090 Markdan-Mark 

• 10000 1 Nisan 1896 tarihli talonlar ve 
faiz senetleri ile birlikte 
Mark 10,550 175 10.725 
1 adet Prusya Konsolu B. No. 10219 
beheri Mark '2000 1 Ni!'lan i896 tarihli 
talonlar ve faiz senetleri ile birlikte 

Mark n 10-35 Mark 21.45 
4 adet 3 1/2 % Prusya Konsolu F. 
No. 163108, 163109, 188850, 188851 
beheri Mark 200 
l Nisan 1896 tarihli talonlar ve faiz 
senetleri ile birlikte Mark 844 - 14 85 
1 adet 3 1/'2 % Prusya Konsolu F. 
No. 188849, beheri Mark 200 1 T. 
Evvel 1898 tarihli talonlar ve faiz se-
netleri ile birlikte 211 

lll. 1 adet 3 % Prusya konsolu B. No. 
4326 1 T. Evvel 1896 tarihli talonlar 
ve faiz senetleri ile birlikte 1990 

iV. 84 adet 3 1/2 '1 n Frankfurt Belediye 
taahhiılnamesi S No. 4666-81, 4660-64, 
4683-89, 4691-4715, 4117-23, 4728, 
30-38, 4740-48, 48 ~0, 4801, beheri 
Mark 500, Mark 43344-490. 43834 
8 adet 3 1/2 % F rankfurt Belediye ta
ahhütname~i S No. 1265 - 1272 beheri 
Mark 2009 1 Haziran 1895 tarihinden 

- - - - - -

Sicilli Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cetveli Sayfa: 6 
~~~...,......,...-:"!",.....,,..~=--~.,...,..---.,.,......""'=~,,,..,...,==--~~~~ ................. 

itibar•n faizler hakkında faiz senetleri 
ve talonlarla birlikte. 
Mark. 16512 - 186, 66 16698,66 
1 adet 3 1/2 % F rankfurt Belediye ta
ahhütnamesi S No 3749 1 Haziran 1897 
tarihli talonlarla birlikte 
Mark. 1032-11,68 Mark 1043,68 
8 adet 3 1/2 "io Frankfurt Belediye te
ahhütnameıi S No. 1273-77, 1279, 1280 
1282 beheri Mark 2000 1 Haziran 1897 
tarihli talonlarile birlikte, 

yoktur. Mark 16512-186, 66 
koponları 

16698.66 

114079.12 
Mezkur nizamnamenin Sicilli Ticarette mev

cut olup (Hohtif Aksingezelşaft für Hoh-und 
Tifbavten form. Gebr. Helfman in Essen) Hoch
tief Aktiengesellschaft für Hoch und Tiefbau
ten vorm. Gebr. Helfmann in Essen firmasının 
bu gün mer'i nizamatına muvafakatını tasdik 
ederim. Essen 18 Nisan 1934 

İmza: Ewald Levelon un vekili Dr. Kari 
Asverfeld Noter vekili Dr. Kari As
verf eldin yukarıya mevzu imzası tasdik 
olunur. Essen 19 Nisan 934 

Mıntaka mahkemesi reisi 
imza: . 

Mühür: Essen Mm taka Mahkemesi 
No. 102 12-~4 t. 

19 Nisan 934 
İmza: Fahri Konsolos 

Mühür: T. C. Kolonya fahri konsolosluğu 
No. 1270 zirde mevzu mühür T. C. Kolon

ya fahri konı1olosluğunun olmakla tasdik kılındı. 
19-5-934 pul imza: Kemal 
Mühür: T. C. 

İstanbul M. Hukuk. işeleri mümeyyizliği 
Bir sureti dairede hıfzolunan bu tercemenin 

mübrez Almanca muharrer aslına mutabık ol
duJıunu tasdik ederim. 19 Mayıs 934 

Beyoğlu Dördüncü Noteri 
Mithat Cemal 

[ Sicil numarası: 20,167] 

Sicilli Ticaret Memurlu~undan : 

İstanbul vilayetinde Bayaı.it semtinde Emin
bey mahallesinde Büyük Haydarefendi sokağın
da 12 numaralı e~de oturan ve Türkiye Cum
huriyeti tebaasından olup İstanbul vilayetinde 
Ankara caddesinde Aziziya mahallesinde 54 
numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ede
rek 15 ·7-934 tarihindenberi matbaacılık ila işti

a-al ettiğini beyan eden Mollaoğlu Burhanettin 
beyin unvanı ticareti [ Burhanettin matbaası, 

Mollaoğlu Burhanettin] olarak tescil edildiği 

gibi bu unvanın imza şekli de el yazısile imza 
olarak ticaret kanununun 4 ! inci maddesi mu
cibince dairece 25-7-934 tarihinde 20367 sicil 
numarasında tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 

han rıumaraaı : 14670 

[ Sicil numarası: 'l.0349 ] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan: 

lstanbul vilayetinde Beyoğlu semtin(le Ayas
paşa mahallesinde Camı sokağında 29 numaralı 
evde oturan ve Yunan devleti tebaasından olup 
İstanbul vilayetinde Beyoğlu semtinde Asmalı
mescit mahalle:-.inde istiklal caddesinde 292 
numaralı mahalli ikametgahı ticari ittiha;r. ede
rek 1-7-934 tarilıindenberi Şapka ve tuhafiye
cilik le iştigal etli~ini beyan eden lskarlatos 
efendinin unvanı ticareti [lskarlatos Mihail Skar
lato~J olarak tescil edildiği gibi bu unvanın im
za şekli de Türkçe el yazısile unvanı ticaret 
imzası 11larak ticaret kanununun 42 inci mad
desi mucibince dairece 19-7-934 tarihinde tes
cil edilmiş olduğı.: ilan olunur. 

İlan numarası : 14671 

( Sicil numara•ı : 20348 ] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lı1tanbul vilayetinde Beyoğlu semtinde Emin 
cami mahalle~inde Samancı sokağında 35-38 
numaralı evde oturan ve Yunan devleti taba
asından olup İstanbul vilayetinde Beyoğlu sem
tinde Yazıcı mahallesinde Yüksekkaldınm so
hağında 691 numaralı mahalli ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 1-7-934 tarihindenberi hazır kun
dura ticareti ile iştigal ettiğini beyan eden 
Leonida Pancopulo efendinin unvanı ticareti 
[Leonida Pancopulo] olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Türkçe el yaz1sile 
unvanı ticaret imzası olarak ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince dairece 19-7-934 
tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 

llannumarası : 14672 

[ Sicil numarası : 18442 ] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lstanbul vilayetinde Beyo~lu semtinde Ayaz
paşa mahallesinde Cami sokağında 29 numaralı 
evde oturan ve Yunan devleti tebaasından 
olup İstanbul vilayetinde Beyoğlu sem tinde 
Asmalımescit mahallesinde istiklal caddesinde 
392 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz 
eden ve Ticaret ve Sanayi Odasında 18442 
sicil numarasında mukayyet bulunan Sofiya 
Skarlatoı1 hanım bu kerre vermiş olduğu 
5-7-934 tarihli istida ile terki ticaret eltiğfoi 

bildirmiş olduğundan keyfiyet ticaret kanununun 
29 uncu maddesi mucibince ilan olunur. 

İIAn numarası : 14673 

{ Sicil numarası: 20364 
Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

İstanbul vilayetinde Yedikule semtinde Kaz
lı çeşme mahallesinde Demirhane sokağında 143 
numaralı mahall i ikametgahı ticari ittihaz cdcı
rek Alelumıım Kauçuk imalatile iştigal ve ma
mulatı ticaret işi ile iştigal eden ve Behor Danon, 
Behor Peres Mişon Toledo, Raul Peres ve Ke
vork Fürüncyan efendilerden müteşekkil olan 
lstanbul La~tik F abrikaııı Türk Limited Şirketi 
unvanı ticarisini haiz şirketin Esas mııkavelenam
esi İktisat Vekaleti Celilesinin 16/6, 934 tarihli 
meşruhatile Ticaret kanununun ahkam ve mevad
dı mahsusasına tevfikan tasdik kılınmış olduğun
dan mezkur mukavele ile unvanı şirketin ve 
şirket klişesinin ve musaddak imzaların 20364 
sicil numarasında kanunu ticaretin ahkam va , 
mevaddı mahsusasına tevfikan sicilli ticaret bü-

• rosınca, dairede mahfuz vesaika müsteniden 24( 
7/934 tarihinde tescil edilmiş oldugu ilan 
olunur. 

ilan numarası : 14674 

İstanbul Lastik Fabrikası 
Türk Limited Şirketi 

Mukave'enamesidir. 

Aşağıda imzaları yazılı : 
Behor J. Danon Ef. 
Behor O. Peres » 
Moiz R. Toledo (Mişon) » 
Kevork Fürüncyan ıı 

Raul O. Peres >• 

ler arasında işbu mukavelename ve ticaret ka
nunu ahkamına tevfikan aşağıdaki şartlar daire· 
ı1inde bir mahdut mes'uliyetli Limited · Şirketi 
teşkil edilmiştir. 

- Devamı yannki nüıhada 

Tashih 

2281 numaralı ve 21 Temmuz 934 tarihli 
Sicilli Ticaret gazetesinin dördüncü sahifenin 
ikinci sütununda W339 sicil ve 14640 ilan nu
maraı1ının sahibi Caıtaloğlu yokuşunda Levon 
Onan yerine sehven Beyoğlu yokuşunda Levon 
Onan efendi çıkmış olduğundan tashih olunur. 
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Muhtelif tipler 

Bonüs 

kg. 96 

• 
99 q. No. 12-14 

• 18-24 
• 1 

~~~~~~~~~~~---~~--~ ı 

KALAY 

Çubuk kg. 182,50 - 190 

KAPUT BEZi 
eni boyu 

santim metro 

ltıııir 
't ıldu.lı atlı 90 
A.tlı 90 

36 top 
c 

1030 
890 
850 

1 
No. 12-14 

kş. • 18-24 

kş. 
c 

c 

No. 20 
• 22 
« 24 

• 30 

lnıfü:z: 

Ek•tra 
pa 

• 
lta!ya: 

Biyanka 
• 
• 

Vater: 
Pa. 

• 
• 
• 
• 

745 

570 
710 

640 
755 

575 
715 

640 

725 

ECNEBiLER: 

i 
k Çek 
ş. : 

Nor;:;..ctl 

gror-en 

pudra 

• l • 

kş. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
Bulgar 

Hollanda 

• 
Polonya 

lngiliz 

(kristal) 

Küp YERLİLER: 

Alpullu sd. 

kg. q. 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• 39,50 

• • 85 

80 

75 

70 

c • 
810 

775 

730 
740 

870 
1050 

No. 20 

Japon 

Vatcr 

Pa. 560 - S65 • 
• tr . 

ECNEBİLER: 

Tayyareli 8S 

l<öpekli 8S 
Detirmenli 90 

Japon 
l(umw Japon • 

Daynlpon lece) • 

Draron (e)... • 

Şapkalı • 

Astar 97 

l"iyor 

~ 1 l 
yu l il 

Piyanto 

Sarı 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• 
• • 
• • 
27,40 • 
c • 

• 
c 

c 

• 
• 

85 
70 

95 
78 

• 
• 
• No. 

• • 20 

• • 22 

• • 24 
• 30 

• 
• 
• 
• 
c 

Bolu : 
E.k.itra 
Battal 
Baş kelle 
Ortakelle 

Hindi ya 

Vater 

Pa. 

• 
• 
• 
• 

550 

PATATEi 
kr. 
« 
« 

• 
• 

Naturol Adapa:ıan taze 1 • 3,50 
« 2,50 

c 

c 

• 
• 

c • « il 

« 

« 
f 

c 

« c III 
izmir c 

trabzon « 

bursa « 
karaca bey 

c 

c 
• 2.50 
(( 2.50 

c 

• 
PETROL VE BKNZİN 

PETROL 

555 

4 
2.75 

5 
5.50 

• 
• 
• 
• 
• 

lq. 

Çekoslovak 

Belçika 

İngiliz - Mısır 

Hol anda 

Bulgar tr . 
« sd. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

YUMURTA « 
« 
c 
• ' İri [14-iO.ad.] bütün Sd 
• c [ 720 « ] yarım çi c 12 
« 
c Ufak [1440 c ] bütün « 
• 

c [ 720 « ] yarım çi c 

ZEYTİN 

40 
42 

11 

13 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

li. 

• 
c 

c 

Caıo 

Çamurlu c 

40 

32 
18 

ıo 

47 

37 
23 

14 
istenilen yere teslim 

Duble 

Biriaei 

İkiHi 

Ü~üncü 

= 1932 Mah•ulii = 
kg. 32 

• 26 
34 

28 

21 

18 

q, 
LiMON 

504 adetli vcrdelli Sd 850 

ltalya 
l 490 • 

'360 • 

'330 . 
Trablus 330 • 
• ~04 • 
• 420 • 

yeni 
« 

• 

• 
c 

c 

• 
c 800 
c 800 

llADEN ıtöllORO 
YERLi 

Blok 

ICrible 

Marinlave 

l'uvönan 

l<ok (ıa.zhane) 

dt to. 17 
dt • ıs 

• 
• 23 
• 9 

• 20 

dt c 

-----
925 kf. Muhtelif 1 tcneke 14,750.kr fi 

marka l dökme kg. 

925 
925 

c 

c 

• 
« 

• 
c 

19 • .li 
16 • 

13 . .SO • 

{ 
tneke 14,750.kr ti 

Rus mar. dökme lı.r 

BENZİN 
Muhtelif\t."neke 12,50.kı ti 

marka l dikme kg 

R l 
teneke 12,50.rk tı 

uı mar. dökme kg 

PIRiNÇ 
Mersiıa ka. 17,50 

24 
11 

21 

23 

IŞi Antalya 
li Toıya (toslu,to:ırsuz) 

• 18,50 

• 20 

$i 
il 

Buna 

lmıit 

Edirne 

• 23 

• 22 
• 25 

Ecnebi [Bombay, Hindiya}J « 30 

740 kş. 

22,50 • 
740 • 

2!,50 • 

920 « 

~4 • 
920 « 

34 • 

18 kı 

20 « 

22,50 • 

26 • 
26 • 
25,50 • 

32 • Jnzüjz 

K.rdif blok 

Antrasit 

l<ardif krible 
l<ok 

de to. 35 
48 
32 

li. ~-~~~~~~-

SABUN 
c • <t5 1 ı kr 23 

Zeytin yatından l • 
~ • 30 c il « 

• • 23,50 24 • 
c « Pirina • c 

Kardif ı/ 1 •/ 1 
{

de 

bo • şi . 

12 li. 

2J ' fi . 

SADE YAC 

Rua tuvönan 

• blok 
c knble 

l~ 
de 
de 

• 
• 
c 

• 

ıs 
Urfa Taze J 1 kg . 

f il • c 

16 li. : Bireoik, Antep, Mardin • 
• 

• antrasit 3
1
8
5 •. f Diyanbekir ve ayarı 

do « 37 ________ _:_ ___ .:..:_~ __ _:::.:_ _ _:_ Erzurum, Karı erinmiş c 

YERLi Pamak İpllji 1 
Trabsoa 

Vejetalin 

Ne, 4 Pa. 

1 6 • 

1 8 • 
1 10 • 
1 12 • 

• 14 1 

• 20 • 

Y edikule Adana 

Ekstra 

- 455 
- <t65 

- 475 
485 
505 

525 

Vater 

400 
410 

420 

430 

450 
470 

560 

--Vater 

365 

375 

385 

395 

415 
435 

370 kf. 
380 • 
390 c 

400 c 

420 • 
440 c 

Toz 

Alpullu 

550 « Uşak 

« Erinmcmiı • 

• 
yerli • 

ŞEKER 
YERLiLER: 

N. marka kg. 

P. P. • • 
N. N. • • 

M. 
G. 

1 • 
• 

62 

55 
32 

24 

22 

16 

70 
68 
66 
56 

60 

50 
60 

33 

36,75 

• 

lq. 
« 

• 
• 
• 
• 
• 
c 

1 
kş. 

• 
• 
• 
• 
• 

= 1933 Mahsulü = 
Duble 

Birinei 

ikinci 

Ütlbteü 

• 
• 

19 

16 

• 22 
• 18 
• 16 
• 14 

24 
20 
17 

15 

Bu cetvelde muhtelif vahidi kıyasiler 
makamında k~llanılan itaretJer 

lı - Türk lirası 
kt - Kuruş 

sa - Santim 

st - lıtcrlin 

fi - Şilin 

ı - 8ır 

IJ - ikinci 

111 - Üçüncü 

no - Numara 

ad - Adet 

an - Anbar 

ayı - Ayak murabbaı 

S. - Bin 

bo - !3onkerde tcsl ım 

çi - Çift 

çu - Cuval 

de - Depoda teslim 
es - Eski 

il - fıçı 

h. - t larnıanda "9hm 

ka - Kantar 

kg - Kilcıiram 

kı - kalınlık sar.timı 

m - Metre 

" 11 - Metre murabbaı 
ms - Metre mikıbı 

mi - Mılimetre 

pıı - Paket 

sd - Sandık 
1 · · - Santimetre 

sk - Santimetre kutur 

te - Teneke 

to - Ton 

tp - Top 

tr - Torba 

y. - Yapıda tealim 

ye - yeni 

Bor•ada muamele #lÖren maddeler 

• 
« 

• 
• 

• 
c 

c 

c 

Afyon, Ar&fit yafı, Arpa, Avderi.si, Ayçiteti 
yağı, Badem, Bakla, Bezelye, ~ Börülce, Bufday, 
Bulgur, Burçak,[Cev~, Çavdar, Darı, Fuulye, Fa· 
dık, Haıhq tohumu, Hqhq yaiı, lpek, lrmik, 
Kaplıeta, Keçikılı, Kenevir, Kepek, ~ KetenLtohum•, 
Kete• yağı, Koa, Kuıyemi,lMercimek, Mısır, Nohut. 
Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yaa-ı, Peyair, (Beyaz, 
Kqar) Ramıol, Susam, Suu.m , yağı, Tiftik, jUa, 
(Buğday, Mısır) Yag. Yula(, 



r 

lSTANBUL 

28 Temmuz 1934 

Cumartesi Ticaret Borsası Fiatları 

BUGDAY. kilo 

Elcstra yumuşalc (X) 
Yumuşak 

Yumuşak 

Sert ekstra 

Sert 

S6nter 
Kıı:ılca 

Heictoiitre 

• 
• 
c 

(3 Analiz 117 toham) 

75 ~:;. - 77 lf? - 7g lf2 

75 8/4" - 77 •/& - 78 4/7 

77 "/1 - 78 &/s 
74 •/s - 75 r,/s 77 l/s 

Mahlut (yukarki nevilere tlahil elmıyaalann aecmu) 
(X) ( Polatlı mahsulü ek.nra mallardır) 

Bugün Borsada muamele fÔl'H Bufday yektau : 395 '9• 

Çavdarl-5 

Çavdar6-15 

Çavdarl-3 

Çavdarl-5 

kıruş 

5 
4 .. 

3 

Para 
32 

35 
31 

25 

dan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.. 
4 

3 

10 uncu sene 

N. 2873 

Paraya kadar 

36 
35 

5 

15 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kurut 
3 

Para 
31/2 
31 

tlu ICunLt Kuruş 
35 

Para 
4 

dan Kuruş Paraya ka 

AltPA 

ÇAYDAlt 

MISIR 

Yalaf 

Yemlik 

Biralık 

( Beyu - çuvallı 

l Sarı - çuvalh 

KUŞYDIİ Çuvallı 

KETENTOHUMU 

AFYON 

NOHUT 

DARI 

SUSAM 

~ İnce (934 Seneli) 
, Kaba 933 

ı 
lıpanya tohumu 

Kalburlanm1' 
Naturel 

j Beyu 
l Sarı 

• 
2 « 

• 

c 

• 
c 

c 

• 

828 • 
c 

c 

c 

191/2 « 

• 
• 
c 

4 221/2 

c 

• 
« 

j 
Aaacel lurlam 

« tabak 
Trakya kırkım 

~ « tabek 

ı 
Tam yatlı 

a. P&YNbt Yan• yatlı 
Yata1• 

Yatlı . ı KAŞAR ~ Yıfıız 

• f ,, • f Ekıtra 
l&~ AÖI l 1 iaci yemeklik 

c SabuRlult 
c 

~ 1 Ay çiçefi tasftyeli 
• Ha,hat • 

• NDATIYAC l Pamuk • 
c Susam c 

« 

• 

'' f BHir pltmif 

Ekstra eutra 63 kileluk 
Ekstra 63 kiloluk 

« 

• 
• 
• 
c 

• 
« 

« 

« 

• 
• 
• 

• 
« 

• 
• 
• 
• 
• 
c 520 
• 375 

1 FINDlk 
r İç Tembul 

~ iç sivri 
• 
« c 

1 inci yumuşak 72 kiloluk 400 
1 inci sert 330 
Razmol • 

1 

l Kabuklu 

Üğ'lalc 

Ana mal 
Çenrelli 
Deri 
Kaba 
Sara 

c 

• 
• 
c 

c 

• 
c 

Paspal • 

ı Kepek • 
c 

• 
c 

lmALAT (lstaabula) 

Anadoludan 28-7-934 (Bufday) 1'5 T; (Arpa) 45 T; (Mısır) - T; (Kaşar) 648 k; (Peynir) - k; (Un) - T; (Tiftik) 16211 k; (yapak) 18910 k; 
(Afyon) 3657 k; (F uulye) • k; (Cevia) • k; (Pamuk) - le; 

• 

Trakyadan: 28-7-934 (ÇaYdar)- T; (Buttiay) 72 T; (Kuşye•i) - T; (Mısıır)- T; (Yapak) 1000 k; (Susam) - T; (Arpa) -T; (Peynir) 3726 k; (Katar) 5040 k; 
l..imaalardan: 26-7-934 (Butday) 340280 lr.; (Arpa) - k; (Mııır) - k; (FaHlya) 200 lr.; ~Findikiçi) 6240 k; (Susam) - le; (Nohut) • k; 
(!ulfur) - k; (keten tohuau) - le; (KUffe•i) - k; (U•) - k; (K. Cevis) - le; (Afyon) - k; (Tiftik) 19567 k; (Yapak) 240 k; (Pamuk) - k; 
(Peynir) - k; (SUMmyatı) - k; (Pamukyafı) - it; (Z. yatı) • k; (HathqyaQ'ı) - le; (Katar) - le;. Öç. ceviz) - k; ( Yulaf) • k; 

(Balda) - k; (merci•ek) - k; (Ketea yafı) - le; (K. Findık) • k; 

bolACAT ( lıtaabuldaıa ) 

Limaalan•ı:aa: 26-7-934 (Un) 55080 k; (Arpa) - T; (Bufday) • T; (Mııır) - k; (Fasulye) - k; (Pamuk) • k; (Yapak) - k; (Peynir) - k; 
(Susaayafı) - k; (Z. ya~) - k; (Pa•ukyafı) - k; (Kqar) - k; 

Trakyaya: 28-7-934 (Un) - k: (Fasulye) - k ; (Mınr) - it; (Arpa) • t; 
Ecnebi memleketlere: 26-7-934 (Arpa) 150000 k; (Bu~day) - k; (Findık) 1520 le; (Ku~emi) 31020 k; (Findıkiçi) 2000 k; (Kepek) - k; (Afion) - k; 
(Nohut) - k; (ka. ceviz) - k; (Kıl) 35979 k; (Susam) - k; {Burçak ) - k; (Tiftik) :n494 k; (Yapak) 237663 k; {Yulaf) - k; (Mısır) • k; 

Not T = Ton K = Kilodur 

Londra : 

• • 
Liverpul: • 
Şikago : 
Vinipek: 
Anvers : 
Hamburg 

• 

27 - 7'-934 
27 - 7-93-4 
'D - 7-934 
27 - 7'-934 
27 - 7 -9.34 
'l.7 - 7-934 
27 - 7-934 
27 - 7 -934 

(Dan) - it; (Razmol) 346643 k; (Keten tohumu) - le; 

TD.CRAPLAR ( Ecnebiden ) 

Mısır Laplata Temmuz Agustoz tahmili (480] librelik Korteri 
Keten tohumu • « c c Ton 
Buğday Temmuz • [100] libres 

c Hart Vinter [2] c « Buşeli 
« Manitola [1] « « « 

Arpa Biralık Lehiataa Ağ-ustos Eylül ı (100] kilosu 
lç 6ndık Gireson Deri.al « [100] kilosu 

• Lavan c c [100] kilosu 

19.41/2 
10.7.6 
5.21/2 
96\i/4' 
841/4 
64 
85 
84 

Şilin Kilosu 
Sterlin • 
Şilin • 
Sent c 
K. Sent • 

,B. Frank c 
R. Mark • 

« c 

2,82 K,. 
6,48 • 
J,64 c 
4,34 • 
3,77 • 
3,65 c 
38.25 • 
37,80 • 

t-~------------=-----------------------~------------~----------------------------~-----~ SINAN Matba.., N94riyat Mldlrt: Gali• Baıatiyar 

c 
c 

' 
c 

' 
' 

' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

' 


