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ŞÜPHELİ EVLER 
ANİ BASILACAK 

• 
inhisar maddelerine zam yok ....... -. .. ................ .. 

ı ı 

1 Uzakşarkt a ı 
! tek kumanda İ 
ı ı 

Ankara : 30 ( Türksözü mu · 
habirindcn ) - Memleketin bazı 

merkezlerinde bi!ha~sa Ankara ve 
lstanbulda baıı inhisar maddeleri· 
nin, m~sela tuı, kibrit ve sairenin 
bulunmaması ve fiatlerin artaca~ı 

hakkında bazı şayiaların dolaşma· 

sı üzerine en salahiyettar makam 
!ardan yaptı~ım tahkikatın neticesi 
şudur: 

Fransa'daki 
Kaynaşmalar 
Dört ı•hird• nümayiılcr 
Bcrlin : 80 [a.a.J - Vişiden 

alınan habarlere göı·c, 1 lero, Gad 
Vila.ntleri ile Montcviye1nin, 
Sed ve Arl şehirlerinde bir ta· 
kım nllnıayi7ler olmustur. Visi 
huUrncti Dahiliye Na'zırının b~-
nısi kalem nıuduru, bu 1atımayiş· 
lerin yiyecek darlı~ı yll:zUndu 
yapıldıgtnı si.iyleroi~!le <le bazıla· 
rıoın ıoiyaat mahiyette oldutu 
sanılıyor. Bir .. çok kişi tevkif 
edilmiştir. 

ŞEBRIN EKMEK Tl'fZI MlllL .. 

Şubat kartları 
Nüfus cüzdanı olmayan 
kimseler için kolayhklar 

ve şehre gelen köylümüz 

Hit lerin nutku 
Führer, lngiltere 
ltalya, Japonya 

ile daima samimi 
kel mak istemesi ne 

Çörçilin mani 
oldu~unu söyledi 

Kartla ekmek satıılarına din 
de devam edilmiş ve Şubat kart
larının verilmesine başlanmıfbr. Ek 
mck satışında oldutu a-ibi Şubat
kartlarının tevziinde de halk bü
yük kolaylık görmüştür . 

l Malıaııar bol•~ında i 
ı •ılrııtırılan Japon ı 
ı r•mil.ri l•na durumda ı 
ı ı 

Hükumetçe inhisar maddeleri
ne aid fiatlerin arttırılması hakkın· 
da alınmış bir karar yoktur · . Bü 
tün vilayetlere kafi derecede inhi
sar maddeleri gönderilmekte ve 
halkın her türlü ihtiyacı temin edil· 
mektedir. Tütün ve kibrit gibi in
hisar maddelerinin hususi şahıslar 

tarafından istif edilmesi burada 
tamamen yersiz telakki edilmekte 
ve bu maddeler kısa zamanlarda 
kullanılmadığı taktirde bozulacak 
lanndan netice itibarile sahipleri
nin beyhude bir zarara gireceği 
a,ikar telakki edilmektedir. 

Şark cepht$inde siperlerde 

c< BÜTÜN MESULIYET 
DEMOKRASiLERDE » 

Ankara : 30 {R. G.) - Hitler, 
nasyonal Sosyalistlerin iktidara 
geçişi yıldönümü münas~betiyle 

bugün uzun bir nutuk vermiştir. 
Hitlcr bu nutkunda, harbin nasıl 
çıktı~ını, mesuliyetin kimlere ait ol· 
duğ'unu anlatmış, lngiliz imparator· 
luğunun durumuna :geçmiş, Avru
pa harbinden 1ngilterenin mesul 
olduğunu ve sömürgelerde yapılan 
lngiliz zulmundan bahsetmiştir. 

Dün aldı~ımız malumata a-ö· 
re, nüfus tezkeresi olmıyamlar der· 
hal mahalle münacasillerine ve ma
halle Parti ocaklarına müracaat 
ederek alacakları kltıtlarla ekmek 
kartı lemin edeceklerdir . Diter 
taraftan ortayı çıkan bir mesele de 
köylülcrimiıin şehre i'eldiQ'İndı ek· 
meksiz kalışıdır. Belediye, bundan 
böyle şehre i'elın köylülerimizin 
ekmeklerini yanlarında getirmele· 
rini yea-ane çare olarak görmüı 

bulunmaktadır. Şubat karttan tev· 
ziatına bugün de devam edilmık· 
tedir . 

} Ja~o?ların Javayı J 
ı ıstila hazırlığı ı 

ı 
Sinrapur 1 

A 0 8 k ilometreıle 
nkıra . 30 ( R G 1 

litlcre g" · · · )- ngi· 
i{apura ore, Japon kuvvetleri Sin· 

otuz Japon) .. . 
onsckiz k'I ' ara gore ıse 

• 1 ometredir v . . . 
8 

. •tıngton : 31, ( ) _ 
ahrıye a. a. 

di nazırlıtından : Filipinde 
iman piyad . . •d esının Ba!aan Yarım 
•sana hücu 

kıratın t mu topçu ateşimizle 
1f ar. Dü Yerdi • Oü fman atır kayıplar 

kcıif ımanın hava laaliyeti 
landı u~~'!j.nndan ibarettir . Hol· 
Mak ın ıstanında tayyarelerimiz 

••ta bota da ~ında bul zın . Balipopah li-
IWe ~ernisi _unan . bır duşman nak· 
18ln ta nı tıhnp elli . İki düş· 

YY•reai . .-.:! " d-
birini de ..... '-'UfUr uk . Ditcr 
relerimiz· 

1 
a Ofrattık . Tayya· 

ın ıepsi ·· ı · tür. us erıne dönmiiş· 

Makaııar b 2\. 
Yetti bir j 0atzında chemmi-
curn hill ':°0 a-emi kıfil'line hü· 
c~mda 20,o~·~ ediyor .• B~ hü· 
tur. Uçan k 

1 
J ~on askcrı olmüş· 

nı Arner'k 
8 elerın salı ifÜnkü akı· 

hay" ku~V: ve. ~ol~anda deniz ve 
rnnıtı.ır 

8 
tlerının ı~birliti ile ol· 

blad rı~et:~iıvyada_ çıkan Hans· 
detti h.:ı- alta rundcnbcri şid-
f 

U'Çurntara ')\. 
ena bir d Uarayan kafilenin 
• urumda bul d 
ıımdiye k d un uğunu ve 
harp ve ~ı.~r otuzdan fazla Japon 

n-1ıye o-e ••. 
maı veya ha.sa • rnısının batırıl· 
yazıyor 8 İ' rörmüş oldutunu 
1 . • u suretle J . . 
hı ıçin h avanın ıslı· 
l azırlanını 1 p anı cidd" b. ş o an Japon 

d.. - 1 ır rnuvaff k' · · uırnuıtü a ıyctsızlıa-e r . 

Renrun : 30 < 
tanya hava tebl' . ~· ~· ) - Bri · 
Çevresine h.. ıtı · Dun Rangôn 
tayyareaind ucum eden kırk Japon 
miştir s· _en on ikisi tahrip edil· 
Resmt. ol ızım kaybımız yoktur . 
d. mayan rak l 

•ter altı d" •m ara göre , 
tahrip edilm~şman tayyaresinin de 

Tokyo : ;
0 
ol~a~ı muhtemeldir. 

leblite fÖrc 8. a. a. ) - Bir 
ne dotru il~rl ırmanyada Mulmcn
Salen nehrinin e~cn Japon kıtaları 
mıştır. Şimdi b otu kıyılarına var-
h urada f dd . ırebeler oluyor. 1 etlı mu-

VaşİnilO : 30 ( 
biye nazırı ehem · a .. •· )- Har· 

k 
• mıycttı il . 

ra ollann tek kumand erı ka. 
dJ.ıı. d aya bail 
. aın an bahııederek yeni p ~~-
fıloıu komutanının Talas müdasfıfık 
•ını üz · a aa-
N 

erıne aldıtını bildirmict· 
Itır p ., ır. 

kara • anama kanal! bölge~inin 
~nl ve hava kuvvetleri kuman· 
ter 

1!~·~· ve. Antil derıizindeki di· 
crıand o relcrın Atlantik filozu ku
tlr • an ıQ'ına verildiğini söylemiş· 

UMUMi MECLiS 
Viliyct Umu • M . . " 

- Valimizia R~ı eclısı dun yi-
15 ele tıwı.1 .. -:"kanlıtında saat 

.-....-..... ve ruznamedeki 

Bazı tüccarların olduğu gibi , 
bazı hususi şahısların da umumi 
menfaati nazarı itibare almıyarak 
hudbinanc hareketleri burada çok 
menfi tesirler uyandırmaktadır. 

Hükumet bu ıibi hallere yel 
teneceklere kartı karnınların en 
şiddetli hÜkümlerini tatbikte asla 
tereddüd iÖstermiyeccktir. 

Bundan başka şimdilik müsta· 
ccl ve pratik bir tebbir olmak 
üzere mahalii hükumt:t bir takım 

tedbirler almaktadır. Bu tedbirlere 
nazaran Ankara halkının günlük 
ihtiyaçlarından fazla istif yapma· 
!arına mani olunmak için fasulya, 
nohut, makarna, yağ, pirinç ve 
emsali iıda maddelerinden J, bul 
gurdın da yarım kilodan, sigara 
ve kibritten yalnız birer kutudan 

-

,\\o~kova : !lO [a.a.] - Sov
yet tebliği ; W SonkanunJa Sqv• 

fazla satılmaması bakkal ve koo· 
peratiftere teblit edilmiş , satan 
ve alanlar hakkında kanuni ta
kibata girişileceti bildirilmiştir. 

Tahmin edildi~ine iÖrc , bu 
usul bütün şehirlerimizde tatbik 
edilecektir . Ayrıca önüınüıdeki 
ıünlerde Milli Korunma Kanunu· 
nun son tadilatı Meclis Umumi he· 
yetince kabul edilir edilmez evler 
dahi kilerlerinde bulunan madde· 
ler hakkında beyannameye tibi 
tutulacaklar , aynca ani baskınlar 
yapılmak suretile şüpheli ev kiler· 
leri araştırılacaktır. 

-
Büyük Millet Meclisimizde • 

Milli K. kanunumuz 
.dün tadil edildi 
dBCMETE YINI IALABIYBTLIB 

Türk parası itibardadır - Altın meselesi
Kiracılar-Kapalı dükkanlar-Mali ve adli 
işlerde sürat-Fabrikalara vaziyet salahiyeti 

Başvekilin mühim beyanatı 
Ankara : 30 ( R. G. ) - Büyı'ik Millet Meclisi bugün Milli Ko·: 

runma kanununda değişiklik yapan kanunu kabul etmiştir. Başvekil c.ıe 
Ticaret Vekilleri bu münasebetle beyanatla bulunmuşlardır . Bu yeni 
kanuna göre, icra Vekilleri heyetine fevkalacle selahiget ve vasi/eler, 
veriliyor ııe Milli Konınma kanununa dokuz yeni madcle el..lediyor . 
MoJi ve adli usuller kolaylaştırılacak ve sr1ratlentlirilecek • Diler la· 
raftan lıükıimei lıer tı'irlıi sanayi ve maadin müesseselerine ııaz' ı yed edi· 
lecektir . • 

Hükıimet, geç açıp erken kapayan dükk<inların vaziyetini de tayin 
ve şahısların stok yapmalarını meneclecektir. Ve bunJan sonra bulu~.
dulrı binada eliler sene de oturmıyacağını tahriren bilclirmiyen kiracı 
diler senede oturmaya <Jeya kirayı vermeye mecbur tutulacaktır . 

Ankara : 30 ( a. a. J - Büyük Millet Meclisi buıiin toplanmış , 
iki celse akdetmiştir. Başvekil Sayclam lıükümetçe alınao kararlar ve 
alınacak tedbirler hakkında mühim ve mu/ assal beganatta bulunmuş· 
/ardır, • 

Basvekilimiz iu · beyanatları sıı asında Tıirk parasının kıymetini 
mulıaf a~a ettifini ııe halkımızın altın /iyat/arının lere/f üüne ehemmi· 
yet vermeme•ini kaydetmişlerdir. 

yet lutaları dUşmanla muharebe· 
ye sebatla devam etmiştir. Bazı 
kısımlarda duşmanın yaptıl1 kar
fi hucunılar pu~1'urtulmuştur. 

Sovyet kıtaları yeniden iler· 
l•yerck bir çok kasabayı ve kö· 
yu işgal ctıniştir. Bunlar arasın· 
da. merkez cebhesinde Şuşioki ve 
;\lıatlovo şebirlerile cenup bölge· 
sinJe Blodovayd ve Barnumkova 
kasabaları vardır. 28 sonkanunda 
hav~ muharebelerinde 1~ <lu,man 
uçagı du~urulmuş, 1 ;') uçak yeı·de 
tahrip edilmiştir. Sekiz Sovyct 
uçağı ka.yhedil .. iştir. 

Londra : :ıo (a.a.J - Ru~lar 
cenup batı cebhcsinde 1ü0 kilo
metre gcnişlilinde Lir sahada ve· 
nidcn iledrmi-ıtir. Bu ilerleyi~.,in 

; . , 
Donct havzasında oluşu mubte· 
meldir. İki glln önceye kadar 
1 fillerin umumi kararıabıoın bu· 
lunduğu Simelcnsk t~hdit altın· 
dadır. 

Rijev ile Briansk şimdiden 

t~;amile s.arılıoı' sayılabileceıi 
gıbL bu şehirlerin t1u,u1esi de ya· 
kındır. Bir Almau tcbliii Kırıma 
çıkarılan yeni Rus kuvvetlerinia 
~azilcr tarafından yok eJildiğini 
bıldirıui~tir. Bu bnber, Yarima· 
daya .yeni Rus kuvvetlerinin çı· 
karıldııını gösterir. 

Her halde Rus kuvvetlerinia 
Y~k edilmesi şöyle dursua bayuk 
bır tiddctli muharebe~· e deva• 
ettikleri muhakkaktır.• 

Poloara mUletlae 
Raıvııua llltaltı 
Londra : :30 (a.a) - Ruzvclf: 

Polonya milletine demiştir ki : 
. -Cesur Polonya milleti! Birle· 
şık Amerika devletleı·i reisi ınf a· 
tile suç· () l l suz o onya ı kadın vı 
erkelderle çocuklara yapılan vah· 
şetleri unutmayııcağımı size teRlin 
ederim • 

Birleşik Amerika devletleri 
mUstc.-liyi yere sermek ve Po: 
lonyayı yeniden kurmak ıçıa 
b.~tun kaynaklarıaı kul!anaca~ına 
soz • O e · vcrır, emokrasi uğrunda 

•llcad•le eden ıoilletlcr vakında 
Polonyalıyı ızttraptan ku~tarabi· 
lccek vaziyete gelecektir. Ben 
~·l~nyalılıırın dUJ111ana karşı , 
ııır.lıce nıllcadelc ettiklerini bili· 
yorum. 

Birleşik Amerika clevletlırı 
butua ka.rnaklarile Polonyanın 
yanında mllcadele edecektir. Ilar· 
bin neli~e!İnden ula {'Uphe eJi. , 
lcnı~ır.. 

-"Ben: büyük halk yıtınlariy · 
le beraberim. Mücadeleme iştirak 

eden arkadaşlarım yanımdadır. So
nuna kadarda beraber kalacağız. 

Alman milletine :sarsılmaz imanı· 
mız vardır. ,, 

Diyen Führer, bundan sonra, 
parti içindeki faaJiyctJerden, mem· 
leketteki büyük inşalardan, sosyal 
hamlelerden :bahsetmiş, Çarçil ve 
arkadaşlarının buna mani olduğunu 
söylemiş, yeni ni7.amı anlatmış, üç 
devletle samimi kalmak istedifini, 
bunrın lngillere, hal ya ve Japonya 
oldutunu fakat Çörçilin bunama· 
ni oldutunu, harp istcdifini iddia 
eylemiştir. 

Hitler, harbin bu sene bitip 
bitmiyecetini bilmeditini ve fakat 
bu yılın zaferler yılı olacağını 
kayd ve Alman denizaltı kuvvet-
leı inin arttığını ili ve etmiştir. 

KAPANAN GAZETELER 
Sonposta , Vakit • Son Telgraf, 

ikdam ve Ha/Hr gazeteleri hükii.· 
metin kararile bir müddıt için 
neşriyattan menedilmişlerdir. 

Başvekilimiz 
Ankara Radyoıunda 

Yarın konuşacak 
Anlıara : 30 (Türlrıözü muhabirindett) - Baıvelıilimi~ 

Rerılı Soyılam Pazar l'Ünü An Lar R J J h /L ı " a a yoıunua a 11ımız e. 
6ir lıomııma yopacalıtır B L ·ı· · · ı lı · • aıveıcı ımı.-ın mem • et m•••· 

LIBYADA 
lklacı mırdu 
ıava111ta111ror 

Bertin: 30 (A.A.) - Bardlya, 
Sollum ve Halfayı'daki müdafaa 
mevzileri sekizinci lnriliz ordusuau 
ana kuvvetlerden ayırm .. tır. lu 
yüzden Serenayka meydan muha• 
rebesinin ilk a-ünlerinde lnfilizler , 
Alman-ltalyın müdafaa noktala• 
nnı lecrid etmek için bir kolordu· 
ile bir zırhlı tutayı ayırmak zorun 
da kılmışlardır. Ehımmiyıtli dt· 
niz ve hava kuvvıtleri ditcr harı· 
ket sahalarından alınmış ve bu 
noktalardaki baskıyı arttırmakta 
kullanılmışbr. Sayıca çok üstün in 
ıiliz kuvvetleri Sollum ve Halfaya 
mevzilerine saldırırken General Ro· 
mel batı Sirenaykada büyük dır· 
besini hazırlıyordu. lnıiliz üstünlü· 
ğüne kahramanca karşı koyan 
Sollum ve Halfaya müdafaacılan 
Romel tanklarının batı Sirınıykıda 
kazandıkları muvaffakiyeti bazırla• 
mıştır. 

Kahire: 30 :{A.A.) - Romel'in 
ana kuvvetlerini Binraziye yönelt• 
tiği anlaşılıyor. 

Biniazi çevresile arıdaki tay· 
yare meydanlarının kayhı Kahirede 
küçiiksemiyor . Fakat Almanlar , 
General Rikinin büyük kuvvetleri· 
le henüz karşılaşmamaşbr. 
Meydan muharebeıinin ikinci .safha· 
sı başlıyor . Birinci safhada Al· 
mantar ilerlemete muvaffak olmuı 
!arsa da hava hücumları netice• 
sinde aiır kayıplar vermiılerdir • 
Almanlar kara hareketleri ölçüaüa 
de bir hava muvaffakipti röst .. 
rememiılerdir . Düşman , bava 
kuvvıtlırimiılı eaıbete .. -. 



Adana Ticaret ve Sanayi Odasından 
Sicilli ticaretin 88 inci numarasında ka! ıllı ( Milli Meıısu

cat Sanayii fşletme T. A. Ş. ) nin icra V ~killt!ri Heyeiinin 
1711/1942 tarih ve 2117189 sayılı kararile kabul buyurulan. 
Türkiye Cumhur reisliğinin yi.ıksek tasvibine iktiran eden ve 
Ticaret Vekaletince tasdik edilen esas ınııl avt lt'namesi sicilli 
ticarete kaydolunarak ilfın olunur. 

Mukavele Sureti 
6. Birinci Kanun 1941 

Mllll Mensucat Sanayii işletme Türk 
Anonim Şirketi Esas Mukavelesidir 

BİRİNCi FAS'L 
T•••kkUI, MOe sisler, Unvan, Maksat, Merkez, Mi.iddet 

Mttdde : 1 - Zirde vaziülimı:a müessislcr ile aşağıdaki ımı.dde

lerde iÖJterildıği veçlıile tertip ,; c ihrncı knrnrlaştırı laıı hisseler t•;;

lıabı araaıııda kavaniııi mer'iyc ve işbu esas ın•ıkavelename nhka· 
111ına te-.fiknn idare ohııımnk üz.ere bir İşletme Türk Anonim Şirketi 
tttıkil olunmuştur 

Madde : 2 - Şirket nıüessislcri işbu esas muknveien:ımeye va
::ıiülimza olan zirdel:i eşhasdır. 
1 - Mustafa Özgür Adrııı.ı Atotlirk CncL No. 211 eve.le mukim 
2 - Nuh Naci Yazgan ,, ,, ,, ,, 262 ,, ,, 
3 - Nuri Has ,, " ,, ,, 234 ,, ,, 
4 - Hatun Tekin ,., l' olm·du Karşısıııdaki c:vde ıııul iw 
5 - Mehmet Tekin ,, 
6 - İbrahim Tekin ,, 

,, 
" 

,, 
" " 
" " 

,. " " 7 - Dudu Özgür ,, Atatürk Cad. No. 211 evde mukim 
8 - Behice Y azgaıı ,, 
9 - Emin Öt.gür ,, 

" " " 262 
" ,, ,, 211 

" ,, ,, 
10 - Mahmut Has ,, " •• " 234 " " 11 - Kadir Has ,, •• " 234 " " 
12 - Mehmet Mııhacldis O .. , ,, •. " 262 ,, ,, 

Madde : 3 - Şirketin Unvanı : Milli Mensucat ~anayii i~letııe Türk 
Anonim Şirketidir . 

Mudde : 4 - Şirket aşağıda ya1.ılı muamelat ile iştiial etnıt:k 

üzere teşekkül etmiştir . 
1 - Her türlü mevaddı Nesciye ve pamuklu yahut sair dokuma 

ınevaddı imal ve s:ı'ı 1ı \'e nle!um.ını her türlü sınai tüccari ve Mali 
muamelat icrası için fabrikalar inşası veya kurulu fabrikaların i;le· 

tilmesi için icarla tutulması ve yakarıda gösterilen hususatın birine 
müşabih veya teırıas edeıı gerek doğruca ve bih•asıta alakadar her 
türlü muamelatın ifası • 

2 - Ticaret veya Saıı'at itibarile i~bu şirketin işlerine mümasil 
~eyahut bu işlere hadim olması melhuz bulunan her türlü tc,şebbü· 
&at veya şirketlerle her hangi şekilde olursa olsun alakadar olmak, 
yeniden firketler teşkil etmek veyahut mevcut şirket veya fıtbrikalar
la birleşmek veya iştirak eylemek · 

3 - Emvali menkule \'C gayri menkule satın almak veya İcarla 
işletmek yahut 'kendi gayri ıneııkul ve nıeııkulüııü kısmen veya 
temawcn-sı.ıtmak , icarla bir haşkasınrt devr. eylemek . 

4 - Mensucat se.nayiinJeıı başka diier sanayi kurmak veya 

ifletmek . 

5 - Bn gibi işlerin ted~·iri , Komanditer şerik veya ımıkris 
•cya sair sıfatla para ikrdl ctoıck surt:lile boli<la tasrih olunan 
işler ile doğrudan doğruya gerek dolayıı;ile iştiğal eylemek 

6 - Şirket balada tasrih olunan maksatlarla doğrudaıı:doğruya müııa· 
ıcbattar bulunan bilümıınıor;l\foli , Tüccari , Sınai muamelatı icra ve 
bunlarla iıtiğal eden diğ~r şirketlerin hisse seııedııt ve tahvilatıııı 
anübayaa ve bu ne\•i Şirketler tesis edebilir • 

7 - Nevi ve mahiyet itibarile işbu maddede Likredilcn nıuauıc
lilttan gdyri her haııgi biı- muanıeleuiıı ifası şirket için nafi görül· 
düiü takdirde heyeti idarenin teklifi Üzerine heyeti umumiye tar:ı· 
fındaıı ittihazı karar edilıneıine ve tadil ıuahiyetiııde olan i~bı.ı ka
rarın• hükumetçe taidik edilmesine mütevakkıftır. Bu suretle tasdik 
edilen karar işbu mukavelenameye 7eylen ilave oluııur. Şirket es11s 
maksat ve tedviri muamelat zimnıııda l:anunu mahsusııııa tevfikan 
emnli ıayri ·ınenkulu tasarruf edebilir. 

8 - Şirket matlübatının temini istifası veya bir teminat almak 
ıayeıiylc kendiıinc ipotek cdilece.k emvali gayri ınenkuleyi kubııl 
Ye tapucla her _türlü kayt ve teıçil muamelesini ifa edebilir . 

Madde : 5 - Şirk.elin merkezi Adana şehridir. 
G•relr. Türkiyede ve gerek ecnebi memleketlerde lüzum görül

dükçe aıecliei idare taraf ıııdan heyeti umumiyeye ar:tcı.lilıııck şartiyle 
fubeler açabilecek •e keyfiyet Ticaret Vekaletine ihbar ve gazete· 
lerlc ilia edilecektir. 

Madde : 6 - Şirketiu müddeti : Ahk~nıı kanuniyeye ve işbu 
e.aa mukuele•amcde münderiç halata veya heyeti uıııumiyece itti· 
haz olunacak bir karara milsteniden kati veya temdit edilmedikçe 
'-ir Kanunuaani 1942 tarihinden itihareıı ( 20 ) yirmi seııcden ibaret 
olacaktır. 

iKiNCi FASIL 

sedarlar ifayı d1..·yiııdcıı imtina etmiş ad<lolunarak his'Seleri diğer his
s,,.darlar arasında talip mevcut ise bıı lıissedarlara satılır. Taliplerin 
taaddüJü lıalinde nrularıııda taksim \'ey.t mürnyede icrasına meclisi 
idarece karar verilir. Hissedarlar arasında talip ıuhur etmediği tak
dirde Şirket cshaını borsaıl.ı mukayyet ise Borsa Konıiserliği vasıta

siyle, değilse ıııüı.uye<le tarikiyle ve Noterlik marifdiylc t~libine sa· 

M:ırlıle : 21 Şirket hisse s~ncılatının 1.ıyai halinde 
lcanuni.} e dairesinde hareket olunacaktır. 

ÜCÜNCÜ 

Mecli•i idarenin aureti 

FASIL. 

t~ıeltkül ve V•zaifi 
idaresi 

lılır · Madde : 22 - Şirketin umuru hissedarlar arasından Heyeti uaıll• 
Hu madde hülrn·Ün< e snlılmış muvakkat senetler iptal edilerek miyeco iııtihap oluııacak clört ila yedi aıadaıı mürekkep bir mHliti 

ve Şirketirı 

verine ayııi numaraları h ıvi muvakkat senetler verilir . İptal edilen 
J idare tarafından idare olunur. 
ıııuvnkknt senedatın numaraları gazetelerle il:ln edilir · Satılan mu- lık meclisi idare azalan Şirket nıücssiı;Jerinden ve isıınlcri aıa~ı· 
vnkkı:ıt hisse sent!llcı·inin mü le hassı! bedeli me:1.kıir senedin bedeli 

da yuılı zevattan teşekkül etmiştir muharre \'C ınuayyt•nesim.len dun ise aradaki fark scııedin sahibi cv-
vdiııden istifa ve faLla olduğu takdirde faı:lası kendisine iade olunur. 1 - Mustafa Ôı.~fir 

Mndde : 11 - Bedeli tcnınınen tesviye edilmemiş olan hisse se· 2 - Nuh:Naci Yazian 
ılt'datııı 111 yul.;.ırıdaki ınu<lde hükmü dahilinde ahara devr \'e furuhtu 3 ~ Nuri Has 
halinde hami!i evvel ve uhnr ile arada devren senet tasarruf etmiş 4 - İbrahim Tekin 
kinıseler ıııezkür senedin bakiye bedelinden dolayı şirkete karşı mü· 5 - Emin Ôz2ür 
tcselsilcıı mesuldurlar. Bu mcsuliyel her farig hakkında firagın Şir· 6 - l\lahmut \fas 
ket defterine kaydından ilibarcn üç sene sonra sakıt ohıı· . 7 - Mclımet Mulıaıl<li» oilu 

Henüı talep cdiluıiyen hisse seııedatınııı bakiye bedelini tediye M.!cliıi idare azalarının hepsiııin Türk olması farttır. . 
t:deıı hissedarlar bu kısım için hissei teınettüa iştirak iddiasında bu· Madde : 23 - Mec~i!'li idare azftsınclan her biri mecmu 1'ıymeti 
lunaınıy:ıcakl.,r, gibi kendilerine başka bir menfaat tcıniniui dahi ıs· tuliyesi beş bin lirar11 tekabül eden on adet hiue ı;crıedirıi Şirlı;eıe 
tcycmt:ı: er . tevdie mcl'bur<lur. Bu hiue ıenetlcıi ÜLr.rine aıasıo<laıı bulundu~&I 

Madde : 12 - Teşekkülü kat'ide verilen ınuvaklut sencdut ile medisi idarenin hissedaraıı beydi uınumiyesirıce tebri}·esine kadar 
bilılhara tebdil edile ... ek asıl scnedat ııaıııa muharrer olacaktır. .ııatılnııyaco~ırıa dair bir damıra vurularak hıf.ıedilir . işbu ıcıl4td11l 

Asıl lıisse senedatmııı koçanlı bir defterden kesilmesi ve üzer· adimn zamanı idarelerinde mütevellit muuliyctlcriııe kaı tı temin ot 
lcriııde sıra ııuıııarası,Şirketiıı mührü resmisi ve Şirket namına vaz'ı lıükmündedır. Senedıatı meıküreniıı ıııttılmamuını teoıiıı etmek 01ec• 

;ınıaya mn.•:ı1 ohııılnrın imzasını, Şirketin ünva~ıile te.~ckkiil ve ilan tiıi irlar~niıı cümlei veı.aifinrlı:-dır. 
t:ırihleı·ini, Şirket serıııayesiııin miktariyle hisse sene<latınııı nevi ve Aksi halde ml"cliıi idare nıesuldur. 
miktarlarını ve his;,e seııetlerinin mukayyet kıynıetleriııi ve tahsil Madde : ~4 - Meclisi idare izası üç s~ııe müddet iıyiıı intihap 
olunan bcdelatmı ihtiva eylemesi la:11111dır . oluııurlar. Bu müddetin tıi hayetinde tekrar i ntihap!arı cair.dir · 

Asıl hisse senetlerinin nüınunt•leri ihraç edilmezden evvel lastik l\faride : 15 - Meclisi idare azasın<ian bir veya bir kıçının VC-' 

edilmek üure Ticaret Vak:ileline lev<li edilir.. falı veya istifası vukuunda veya sair bir ıcbt'pten clola)ı biı Ve)• 
Ma<lde : 13 - Nama muharrer hisse senetleri Şirketin muvafakat bir kdÇ aza yeri münhal kılıı sa meclisi idare bu yerlere ırrait v• 

ve ınutabsk tı olm.ıd.ııı ahara, hakiki veya hükmi bir şahs!l devr evsafı Jaıimeyi haiz zevattorı muvakkaten aıi itıtihap eyliyecek v• 
ve ferağ edi.leıueı .. Başkasına devr ve ferağ edilmek istenilen hisse ilk içtima edct·elc heyeti umum:y,nln taadıkine arzccliltcekt:r . Bu 
seııctlerıııirı t\'•e•fı rn c isi id11revl! bılıliriloıc~ı ve tt""re han Şirket hiı- suretle meclisi idareye intihap olunan ha heyeti umumiyenin içti· 
serfıulbrı a d~ '."İ ic. p cd · r Şi kr·t lıissedarları bu h!sse senetlerini marna kadar ifayı vuife eder. Ve heyr:ti umumiyece intihabı vald 
ayni Ş!raitle satın almak istemedikleri lakcliı de ke) fiyı':t yu.ı ile tav- tas tık <>lunursa selefinin bakiyci müddetini ikmal eder . 
sik edılir. Ve mec'iıi idare kararile rc~mi kuyudata ve defteri mah· Madde : 26 - Meclisi idare her ıenc azası meyanında bir rı-i' 
iusuna kayt ve intikal ettirildikten sonra ahara devrt'<lilebilir. ve bir reis vekili intihap e'Jer. Reisin veya reis vekilinin bulunma• 

Fera~ın Şirket ve üçüncü Şahıslar halı:kında muteber olmuı için clı~ı cclseler<le rİ\ aset etmek üzere aı.aılan biri o i~·timaa nıahiUI 
mutlaka Şirketçe defteri mahsusuna kaydedilnıtsi lazımdır · Bunun olmak üzere meclisi idarece muvakkaten reisliğe intihap olunur. 
hilafına yapılan devirler Şirketçe muteber acldedılme1. Veraset yolu Kiiliplık vazifesini ifa etmek üzere meclisi idare meyanından ve 
ilP. Şirketin lıissc seııedıııe sJhip olanlar lt"sahuplarını isbat tdcn hariçten biri intihap olunıır. 
mahkeme kararını Şirkete ibroz clme~e ve buna göre devr muame- Riyaııet veza'fı reise mccliı ccl~elerinc.le intizamı ve müuhratın 
lesini resmi kuyuctata geçirme-~e mecburdurlar . Aksi t1:1kdirda Şir- nıuntaLanıan zaptını temin ve heyeti umumiye içtimalarına riyaset 
ket kendilerirıi hi~sedar addeclemeı.. etmekten başka hiç bir haHı tehdtlüm bahtetmeı. • 

Madde : 14 - Hisse s.enetleıi Şirket naıarında gayı i kabili tc· Madde : 27 - Meclisi idare Şirket Umu ve muamelatı IUı:uBJ 

cezticlır. Şirket her hisse için bir sa:ıip tanır. Hisse senedinin ınÜ· gfüterdikçc içtima eder. Ancak laakal ayda bir defa içtima m~cburi· 
teaddid ıahipleri bulunduğu takdir le Şirkete karşı oları haklarıııı dir. 
ancak müşterek bir mümessil vasıtao;iyle istimal edebilirler. Bu mü- Meclisi idare reisin veya a1adan nısfının davetiyle içtima eder. 
meısil Şirket nazarında mezkur hissenin sahibi addo!unur . Meclisi idare içtimaları esas itihariyle Şitket merkezinde akdolunur. 

Bir lıissenin hakkı intif aıııa tabip olaııl11rla nıülldyetine ıahip o Fakat azanın nısfından ziyadesinin muvafakatiyle istisnaen ve bir se• 
tanlar ayrı ayı ı cıhaa oldu~u takdir de bunlar da Şirkete kaı şı olan ne zarfındtt dört defadan fazla olmamak şartiyle münasip (Örülecek 
haklarını kt:zfılik müşterek bir müıııeuil vuıtasiyle istimal t'decek· bir mahalde de meclisi idarenin içtimaı ca ı.dir. Bu takdirde keyfiyet 

· · f J ı ki · t kd- 1 k ı k teb t 0 lırı"ren 'l'ı"caret Vekfılt"tine bildirilir. li!rciir. Aı al<ir ıııda ıtıla e< eme< ı ~• ı d · ırı e gere ) apı aca • " 
h b 1 k · t' Ak · · Madde ·. 28 - Meclisi idare mukarreralının muteber olabılmui li~at ve gert'k içtimai umumileı u.ır u unara · reye ış ıra ıçııı 

yalrııL hıtkkı irıtifa sahihi ve huıılaı rııüteacJdit iııe tayin edeeekleıi için azanın nıifından ıiyadesinin huzuru şarllır. Toplanan azanın ek· 
mümessili taııır. seriyet hasıl o:ur o!mnz·aıüıakcrata başlamadan evvel zabıtnameyi imza 

Macide : 15 - l li~serlıırlın ancak mıslik olduldaı ı hiue ıı;erıetle· etmesi suretiyle ekseriyetin mevcut olrlu~ ı tc.sbit olunur. 
riniıı bedelı nıiktarıııc.ı ıııcsuldudar. Binaenaleyh kendilerine lıiııi ta· Celse ~snasınc.Ja ekseriyet zail olursa müzakere tatil olunur. K•· 
ıılılıüt ve imzada kabul etmiş oltluklnr ı nakdi thalıhütler miHarından rarlar mevcut azanın ekseriyetiyle ittihaz. olunur. Tesavii ara vukuun· 
fazla bir mcsuliy,.t tahmil t!dıleme7., da keyfiyet içtimaı Atiye talik edilir. Bu içtimada dahi Tesavii Arl 

M.ır1de : 16 - Bir lıi~..,c senedine ınalikiyct i4bu cıas mukave· vukııbulur~a ınevıubahis olan mesel~ meclisi idarenin mutlaka bütün 
lr.ııome nıiinµı.:ıecntırıa v.! hereti umumiye ~ar arlarına muvafakati azasının hazır bulunncaiı bir celsede görüşülmek üzere talik edile· 
taummun eder. Hıssei temettü ile ihtiyat akçası üz.erindeki muh· relc bu celsede nihai katar verilir. 
temd lıak da dalııl olduğu halde bir hisse senedinin billımum hu- Azanın yekdi~criııe niyabeten rey vermeleri caiz deA'ildir. Ancak 
kuk ve vecaibi o hiss•• senedinin sııhıbiııe aittir. cet~eterde hazır bulunamıyacak olan aıa Ruznamede mevcut muail 

Bir lıiss:claıın varis veya do)'inleı i hiç bir veıile ile Şiı ketin cm- hakkında fikir ve miitalaasını tahriren bil<tirebilir. Bu takdirde muta.'" 
v111 ve enıliikiniıı tahtı lıacza vaz'ını talep ve Şi~ketin umuru idare- laası zabıtnameye g·eçer. 
siııe müdulnle eılFoıı ılc:.r. htifo}ı hukuk için Şirhliıı muhasebe def· Azaya g"Önderilecek davetiyelerin Ruznamesi müzakeratı ihtiv~ 
teri ile heyeti umuıııİ) e kararlarını kabule mt'cburdurlar. etmesi lazımdır. Bu iİbi davetiyelerin ya imza mukabilinde leılimı 

Madde : 17 - lşbu e.sa!4 mulr.avelenin ( 53 ) üncü maddeıi mu· veya tahütlü mektupla iÖnderilmcsi muktaı.idir.. . . . 
cıhincc içtima ec.kcd olan lıissedaran heyeti umumiyesi Şirket ıcr- Şirket merkezinden uzekta bulunan mcclisı ıdare aıalan sıtrıh 
mtı) t.sıni ) eııidcn hisse scrıt:Ueri çıkarmalı: suretiyle bir veya bir1'aç adreslerini meclisi idare reisli~ine bildirmek mecburiyetindedirler. Ak· 
de fa teı) it etnıeğ'e !-dühi_rettardır. Ancak aermııycnin tenıanıı tah- .!Iİ takdirde davetiyelerin iÖnderilmemesi veya nıüıtahaz kararları hak· 
ıııit e ii:nıeuikçe tt"Z) .di S!rnıayeye karar verilemez. kında yazı ile reylerinin verilmemiş olmasından mütevellit itiraz hak• 

Teı.yidı sP-ı ma} eye karar veril<lıği zom an te:ıyit edilen kısım te· laıı mesmu olmaz. 
nıamerı taahlıüt ve inııa altına alıonıaıııno, Ruhu veya fnla•ının tah· Şirket merkezin<len uzakta bulJnan meclisi idare azalarına mevzu" 
iİI oiunmasıı'ıa müt<.allık muamelatın icra eciildi~ini natık veaaikin bshs bir mesele veya mutasavver hususeat taahhütlü mektup veya 
mecliai icl.ue ve ırı ir;ık•pler tarafın !arı müşterek bir beyanname ile telgrafla bıldirilditi halde onbeş ıün içerisinde cevap ıetmediti tak• 
Tıcaret Vekaletine Lvdi · e<lilrneıi latımdır . Tıcarct Vekaletince dirde mevzubahs teklif veya kararı kabul etmiş addolunurlar. 
hu muamelat t.•s<lik cılıldiği takdirde U!Ulen teı..,~iı ve ilan olunur. Madde : 29 _ Meclis· idare müZ'lkeratının zabıt defterine kayt 

Heyeti umumiye yeniden ihraç olunacak hisse senedatının CV· ve zirinin reis \C hazır bulunan aza ile katip tarafından imza olun· 
veli eski hisseıJaran tarafın<lan alınmasını tt:klif eder . Talip zuhur ması ve karara muhalif kalanların esbdbı muhalcfetinin bu zabıtnam~· 
etmedi2i tal.:dir<lC! t-_şlıası saliseye satın alması hakkında karar verir. tere derç edilmesi lazımdır. Zabtın bir suretinin veya bir fıkrasının 

Madde : 18 - l leyeti umumiye karar ile:: seı ınaye teııkiı dahi cdi- üçüncü şahıslera karşı muteber olması için Şirket namına vaı'ı imza· 
lebilir. Bu tenkis Şirket eshamınclan bir kısmının bilmubayaa iptali ya mezun kılınacak zevat tarafından imza edilmesi muktazidir. l~bu 

j•rm~y•, Hrm•yınin •unt IJe ıeraiti tediyHİ, sermayenin ve yahut eski eshamı kıymeti muharrere•ine müs1ıvi ve fakat ededen zabıtnameler münderccatı heyeti idare azaııının kimlerden ibaret ol• 
aı v '\ a kı.> nıeti mwlıarrer.esi.nr~en dun fa~at. acicd.en m~aavi miktarda duğunu ve celselerde kimlerin bulunmadı~ını ve azanın o devre es· te•yit V•ya tenlti•İ, hisse Hnf'datı , .. ~n·ı eslıam ı'le mübadelesı gıbı her hangı bır şekılde ıcrası hususu d d d b d. 
J ~ nasındaki aıf al ve vaziyetlerini is bat sa e in e mute er ır. 

Madde : 7 - Şirketin. sermayesi beheri 50() beşyüı. Türk lirası heyeti umumiye kararında teshil edilir· Madde : 30 _ Meclisi idare Şiı k~tin umur ve emvalinin idarelİ 
)uymetiade ( 4000 } hiıseye münkasım 2,000,000 iki ıııilyoıı Türk Mac.lde : 19 _ SeımaY,erıin tenkisi hakkıııdı:tki katarın icrası için ve Şirketin maksadiyle alakadar her nevi Ukut ve muamelatın icrall 
lı"raııudan ibarettir • Hiue scııetleriuin °0 75 i peşin ve 

0 
o 

25 i "Ukubulan ·ıııtaıa ral'wm•n ll>n •1 ıa~n tarihinden ı·tibaren üç ıene zar· · · · ı h kk h · Şi k 
·~ ~ ~ için iktidarı tanımı ve Şirketin ımzasını ıstıma a ını aız ve r e· 

bir kaıu.ınuıani 1943 tarihinde Şirket veznesine nakden ve tamamen fında iade edilnıiyen hisse senetlatı iptal ve hisse sahibinin hukuku ti harice, Resmi makamata ve mali miiesseselerc karıı tem~il salahi-
tcı•iyc edilecektir. Hisse senetleri nama muharrer olacak ve hiç bir iskat edilir. Bu cihet dahi ila:ıatta tasrih erlilnıiı bulunaeaktır . !';er· vetinde olmak üzere azası araıından her ıene münavebe ile birini 
ıebeple emre muharrer hale kalb edilmiyecektir. .. mayenin teıılisine 11it muamelatın hitamında ke) fıyet Sicilli Ti~arcte Ücretsiz ve yahut hariçten birini ücretli olarak Şirketin umum müdür: 

Madde : 8 - Sernıayei Şi1'kete iştirak talebinde bulunan ıııu· teıçil ve _ilan ettirilir . lüırüne tayin eder. Meclisi idare reisinin de ayni zamand~ Umum 
eııiı hi11edarlardan gayri kimseler iki nusha o?nrak lan7.İrn edecek· Madde : 20 -~Sermayenin tenkis muamelesi her hiıse lıaHında müdür olarak tayini caizdir. 
leri:iıtirik taahhütnamesinde maddei sabıkadaki hülasaııu~ rnu~tevi: ıe.)yancn u!acaktır~ Sermayenin teııkisi hakkıııdald heyeti umumiye Münavebe ııraaına aörc vazifeyi almuı icabeden umum mudür 
yatını iıiın, soy adı ve ikametgahlarını ve ah7ıııı • taahhut ettıklerı mukarreratı vesaikiyle biı tikte Tıcaret Vekaletine bildirilrcek ve Ve· u ıene için bu vazifeyi deruhte etmekten iıtinkif cltiti tıkdirdo 

• hisselerin yB'l.ı ve rakam ile miktarını derç ile beraber bu esas mu· kaletin taıı;i~kiııclen ıonra tcsçil ve ilan &lunacaktır . Tesçil ve i An· fitkete maktuan onbef bin lira vercceUir . Meclisi idare \,u tak• 
kavelcname ahkamını kabul ettiklerini ve Şirket teşekkül etnıcdi2i dtın sonra Şirketin ı;ahahı matlubu alacaklarını kaydettirmek üzero dirde 

0 
ıene içiıı baıka bir umum müdfir tayin eder . 

takdiı-.de tuhhütledniıı sakıt olacağını kayit ve im7.ıt edeceklerdir. teııaelcrle üç dda ilan edilmek ıuretiyle davet o!unur. Bundan baı Umum müdürün ıayhubcti esnaııııcla ayni selihiyctle ifayı va· 
Madde : 9 - Şirketin scrmayes~nin . tema mı imz'!. ve % . 25 i ka Şirketçe mrılüın olun Dayinlere ayrıca taulıhütlü mektupla davet· ı.ife etmek üıerc bir umum müdür vekili yine meclisi idare tarafın• 

iatilı.al olunduktan soura Şirket suretı katıyede teşekkul etınış ad nameler aönderilir. Son ilitn tarihinden evvel alacaklı oldukları mü- dan tayin edilir . 
olunacaktır. Hissedaılar Şirkete hisaedar olaı·ak yaı:ıldıklarında le- tahakkik bulunan dnyinlcı in alacakları talepleri halinde ifa Vl"ya di- Madde : 31 _ Şirket namına tanzim edil,.cek hilulllum evralııD 
diye ettikleri birinci 

0 

o 15 tllksiti Alübeyyin muvakkat bir senet ~er bir ıu: ette temin o:unur. Son ilan tarihinden ve müracaat etmiı muteber olması, tirketi ilıam etmeıi ve bir taahhüde ıevkedebilme• 
.laca'-lardır. Sermayenin baki} eıini teo:kil eden ° o 25 şin bir kanunu h ı· · · J t f d t · ı·ı·-

"' "il olan eıhabı m11llul>uıı alacalları tesviye veya temin edildi~i tari ten si için umum müdürün , yine mec ısı ıc are ara ın an ayın l:l ı,.,.. 
aani 943 tarihinde tediyeıi mukabilinde hissedarların yedinde bulunan itibaren bir ııene mu•ur etmedikçe sermayenin tenkisi hakkındaki cck ikinci imza salahiyetinin haiz. bir ıat ile müıterckcn ve tirket~n 
••nedatı ıııuvakkatc ıenedatı as!iyeyc tahvil edilecektir. · · t ı · · ı• d B · f r 
" karar rıctict"~i olarak his!iedarlara tediyot icı a C\lunamaı • resmi n'ühürile bidıkte vaz.'ı ımıa e me crı azım ır . u ımu • 

Madde : 10 - Tayin edilen ıamauda tediye edilmiyen taksit için Hiuedarların henüz ifa etmemiş olduklaı ı taahtrüdatın ademi İC· &icilli ticarette teıcil ve alelusul ilin edilir · 
bir ıuna ihtara lüzum kalmaksızın lu.imülifa olduğu günden itiba- raaı sureti le seı mayenin tenkisi haliıade dahi işbu ahkam cari ola· Şir~etin dahili muamelitında umum müdür } alnır. ve itlerin ica· 
HJl Şirket lehine olarak ıerıc\•i ''o 8,5. f~i~ yür~tül~cektir. " uktır. Teıyicl veya knkiste muhtelif hukulı.u haiz müteaddit. lıis&c bına göre teknik veya idare ve muhaıebc müdürlerinin münferit 

Hı·11 ... ı'"'n•tlerı'ııin talep olunan taksıtnu tesvıyesıııde teehhur e • i . 
1 

· 
1 

· " "l" 
"-· ,.. '"' ıenedatı mevcut oldu~U AUrette heyeti umumiyetıİn kararından maad ımı.a arıy e ıf fOIU Ur. • 

dea hiuedarlar iazetelerde bir ay fasıla ile münteşir iki ilanname meıkur cnvadan her öirirıce ait hisse ıenedatı sahiplerinin de bir Madde : 32 - Mecliıi idare iıletilccek ıanayi ıube yerine ve 
~ı. -• ıoa oeliH tarih

0

1'"d'"'n itibareıı bir ay zarfında ifayı deyne davet · ı. • · & • t ~ t k ·ı. 'da muhaıcbe ve ti--•ret •ldlrlerilt ••"un" urlar . 
1 

.. ... içti mat mahsuı akdederek bu baptaki ht"yeti umumiyeııın drarını ıfın vuı a ını rore e nıa ı re , .... 
'

1 

t · t ı · tt fJeriDi ta in Y• ealcd•r • 
la •ltlıiet zerfı•a tal • takaiUesi t.eavlye et . e•n.:hıia;i·i.~iaiıviıipiİ•lmleİierlıiş~a~r~~ri;.. iiililii•••lll•liiii•••••••mllliii•liiiiiililliiilııiiıiiiiiiiİ!İm••••••••••İill•• 



Diter lllÜstahdemin ve işçilerin tayin ve azilleri umum müdür , 
tehik müdür,~idare ve muhasebe müdürleri salahiyetine verilmiftir. 

Ha türlü ücret, maaı~ve istihkakh\r tayin ve tadilleri , esulı 
kadro değiıildılderi:meclisi idare kararile yapılır. 

Fabrikalar isticar etmek veya f abrıkalarla teşriki mesai etmek , 
firketin tahtı tasarrufunda bulunan gayri menkulleri kısmen , veya 
tımımen aatmak ve bunları icara vermek, vasi mikdarda iptidai 
~adde, mamul madde alım ve satımları, müşteriler~ veya eıhaaı sa
lısey~ kredi açılmaaı ve}a avans verilmesi, şirkt-t h~sabına ıenevi 
beıb'.n. l!ıadın faıla.Jamirnt yapılması ve buna benzer mühim işler 
meclısı_ıdare:kararile"'ya pılır. 

Uaıum müdür kendi reyile Hnede beşyüı liraya kadar ıirket 
hesebına iane, teberru veya buna benıer mecburi olmayan masraf
ları yapabilir.:Bu miktardan daha fazla iane, teberru veya mecburi 
olınıyan:maıırafların yapılması icabctti~i ahvalde meclisi idare ki· 
ran alınır. 

. Maddc:_33 Meclisi idare azaları istedikleri zamanlarda müra-
kıplcrden m!u15.:ayrıca her türlü cvnsk \'e defteri tclki" umuru şir-
kct~halı:lunda malumat ediııirler. • ' 

Şi_rket csaı mukavelesine muhalif hareketler veya ıirkcti izrar 
cd_en __ ıdaresi:ı.lik tebeyyün ettizi takdirde mecliıi idare kınarile umum 
mudure i4dcrı el çektirilir ve sebebivct - verdiöi zarar ve ziyanların 
taımiııi cihetine gidilir. · .. · 

Madde: 34 - _Mecliııi idare gerek kanunla ve gerek i4bu esas 
IQ~kıvelenanıc..,ilc snrahatan mennedilmeyen ve heyeti umunıiy~nirı 
snusaadci mütckıddemeaıine ilctiran etmiş olan tuarruf emlakine mü· 
teallilı: muamelatı dahi ifaya mı:zundur. 
rıı. _Mccliıi idare aulh_olmak ve halı.em_leyin etmek aalahiyctinc ma
'. c\ır. İhtiyat akçasınırı sureti . iıtimıtliııi tayin etmek ve .itıbar üze
rıne veya fır ketirı ıncııkul cmvalirıi ~ arıılık gö~teı nıek ıiUr eti le istik
raı.atta bulunmak htlycti umumi}eden istihsal edilecek kararı malı · 
;~aa ~evfıkan firketin emvali gayri menlrnleııini terhin veya~ lnhvilat 

raç_cylemck ııuretile istikraz aktetmelc tirketin muamelatını tevsi 
~aksa~il~ eıhası aaliscdcn faiı.le ııtara iıtıkraz eylemek aibi hususııtı 
1 a aalahıyctindedir. 

• 11 Madde : 35 - Meclisi idare azası kendi işleıi için ibraz etm~le· 
~ah'7.•: ve mutat olan dikkat, lıasiret ve faaliyeti Şirket işleıinde 

~ 1 raz Ve sarfa mecburdurlar. Meclisi idare defatiri lazimeyi tut
:~ ~e. muayyen olan müddet zarfında sabık sent·yc ait mevcurlat 
/ terını Bilanço, kHr ve zarar hesabını billanziın heyeti umumiye iç· 
::•~ın~an laakal bir ay evvel mürakiplere tevdi ve laakal sekiz gün 

ve hıssedarların enzarı tetkikine koymakla mükelleftir. 
b. ~celisi idare her altı ayda bir Şirketin matlubat ve düyununun 
ır ulasai~hesabiyesini çıkarıp murakiplcre verir. 
i M Her senci hesabiye nihayetinde bilançodan maada Şiıkctin T.ca

~· ali, iktisadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hülasaı;ını müş'ir 
ır rapor tanzimeder. 

d Amortismanlar için münasip şekil ve sureli ve ihtiyat akçası mik· 
t akrlı_nfı tayin ve temettüatın sureti tevziini tesbit ve heyeti umumiyey• 
c ı eder. 

d 
1 

lş~u esas mukavelenamesinin her:nevi tadilatı ve yeniden mad 
cer ılavesi hakkında heyeti umumiycye teklif atta bulunur. 
. Heyeti_:umumiyeleri içtimaı davet ve bu içtimaların ruznameleri

nı tanzim ve tesbit ede-r. 

su cJHeyeti Umumiyenin bil'ıımum mukarreratını icra ve iııfazı husu· 
n 1~ m~~lisi idare heyeti urnumiyenin vekaletini haizdir. 

•Yıeclısı ida . 1 • . 'ki . rnu re azasının heyeti unıuıniycce aııl en ve ıcra eltı erı 

tıraafmelltın heyeti umumiyecc ademi kabulü haliııdt. üçüncü şahıılar 
ından "k . M d 1 tısap edilmiş olan hukuka halci gelmez. 

sı"d a de : 36 - Meclisi idare az.ısı deruhte ettikleri vezaifin ifa-
,, an ve ş· k d 

layı h ır et namına yapmıf olduklaıı Ukul '~ muamelattan o-
ıa •an mc~'ul de~ildi:ler. 
Ancak ka" · · k d'l · t h mil cır i ·~~nun ve ışb~ esas mııkavelen~menın ~n ı erıne a · 

leıi z it vezaıfı tamamen ıfa etmeınek surctryle ~ebcbıyet verecek· 
ararlard d 1 
Şu k a~ o ayı müteselsilen meı'uldurlar. . 

veyatı t adar~ı kendilerine verilen vczaifin ifasında a~ır hata ıkai 
fında u .ksclahıyetlerini tecavüz suretiyle vaki olan zarar kimler tara-

Bn 1 
l edilnıif ise mes'uliyet yalnız onlara lcreltüp eder. 

u me ' r ıurdur. ,5 u ıyet hasıl olan maddi ve lıak:kt zarar mikdarına mak· 

huau~~dc : 37 - Meclisi idare azac;ı şahsan nlakadar bulundukları 
ılrnad ın tuzakeresine iştirak edemez. Ve heyeti umıımiyeden izin 
bir rn an endi veya şahsi ahar namına bizzat veya bilvasta Şirketle 

uarnelei ı- . . · · -dtsini 1 ucca.rıye yapamazlar. Keza heyctı umumıyenın musa-
bir rn 

1 rnakıızın Şirls.etin icra eylediği muaınel~i tüccariye nevinden 
uarneleyi k d" b x. "l.. • vi ınua 

1 
• _ en ı veya aharı hesa ına yapmıyaca6 ı i•uı aynı ne-

. me eı tucc · · ı · · k h • l f tıyle dah·ı arıye ı c meş ul bır şır ·ete şa ">an mu u aıa sı a-
Nuri H 1 

olamazlar. Müessis hissedar ve ilk meclisi idare aıasından 
Çırçır ~··~ _bu şirketin teşekkülünden evvel incirlik köyünde kurulu 

köY.ün<t: ~ıkası ~ali faaliyette olduQ-undan Nuri Hasın yalnız incirlik 
faaliyetine d u fabrıka mu,melatiyle meuul olma selahiyeti kabul .ve 

M d evarnı terııip edilmiştir. 
8 

de : 38 M ı· · "d · k h b · k t 1 · d tını İJtira . - ec ısı ı are şır ·et esa ına şır e ıısse sene a 
ikrlz ve veya ışbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para 
rnebl~t ~:ka:a.n_s Ha edemez. Şu kadarki temettüattan tefrik olunan 
nın i~tir . ~ılındı bedelleri temamen tediye olunan hisse scnedatı-

Mad~aı '.çın heyeti umumiye meclisi idarrye selahiyet verebilir. 
kümlcri ~ h.~9 -. Meclisi idare azası işbu esas mukavelename hü
ünvan altın~~ ı~de ıfa edecekleri vaıifelerden dola~·ı hiç bir nam ve 
ve nanıını va ;cret ~eya ta7.minat almazlar. Yalnız Şirket ~esabına 
ki nı1araf1 21 e.ten ıcra edecekleri seyahatlarına ait bilumum haki
alabiJir. arını Şırkct veznuindcn ve mt-~arifi umumiye hesabından 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Mıuq . MÜRAKIPLER 
ıerell hır~t '40 - Heyetı umumtye her sene geı ek lıiasetları.lın ve 
üz ~n &7.amt üç ııe . . b' ·ı.· . t • t ı. ere ıntteadd't _ ~ ne ıçın ır veya ıı.:ıyı ecavuı e meme. 
htyeti omuını 1 

_muralup intihap eder. Şu karlarki ilk murakip tesis 
Müddetle~e~;ttarafındın bir sene müddetle intihap olunur. 

Vazifeleri hitam batrn bulan mürakiplerin tekrar: intihapları caizdir. 
u an mecr · "d d b et iktiaap etmedıkçe ü ~· 1 ı are azası heyeti umıımivc en era· 

Mürakiplerin mecl~ r.alcıp olarak intihap olunamaz. 
ıs ~ ırlar . . . · 

Dluru aıf atile unıur ve ' c •ulı~ıııı ıntıhapları ve fırketın me· 
liıi idarc•kzao;.ının kcnd?1\~~ntclatını ledvir etmeleri caiı. ola111az. Mer· 

- 1 Crllle uıuı r t l." • • L b t" ulanlar müra•· · · t"t 1 ' ve uru un< an uırııııııe .. ara e ı "'P ın ı ıap o unama~ıa 
M r. 

. iirakipler her vafcit Heyeti • · 
Jı.rler. Miiı akiplerin tayin ve tebc.l'!~nı_unııy~ ~a.rıf rııdaıı aııl olunabı· 
sıcilli Tıca t t .1 tt' .

1 
1 erı meclı•ı ıdare tarafından dtrlıal 

Cckıir. re c escı e ırı mekle beraber gu.etelcrle .ele ilin etlirile-

Madde · 41 M- k" ı · 'f mi . • "· 7" ura ıp erın vazı esi ·şirketin Muamelatı umu· 
Yeıını murılcabe v h b t t tk''- • . . 

121111 
_ . e esa a ını e ııı; ve teftiı ve Meclıaı idare 

ti e ~uttefıkan ll11çonun şekli tanzimini"'tıyin"ve hiaae ıeneda-
nın vaııy r · t b·t • be e ını ca 1 velhasıl Şirketin menafi ine muvafık ; aördütü 
r nevi mir.ıkıbe ve tebikata iera ve üç aydın~faı.la:fasıla ver· 

ıne•alc sure'tiJe &amaq zaman Şirket kaaaıını. Kuyudat ve def ıtirioi 

idare azasının kanun ve Şirket mukavelenamesi ahkamına tamımile 
riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan 
heyeti umumiyeye Şirketin vaziyeti, hesahatı ve Bilançosu ve Mec
lisi idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat ve mutalaatını havi bir ra· 
pgr taktim etmektir. 

Mürakipler esbabı mübreme ve müıtacele tahıddüsü halimle 
heyeti umumiycyi fevkalide olarak içtimaı davete mecburdurlar. 

Madde : 42 - Mürakiplcr kanunen ve işbu esas mukave\ena• 
me ile kendilerine tevdi olunan veıaifi hüsnü suretle ifa etmedikleri 
taktirde müteselsilen mes'ul ve vukua gelecek maddi ve hakiki 2a· 
rar lan zamindir. 

Madde : 43 - Mürakipler Meclisi idare aıası veya müdür aley· 
hine hissedar an taraf ındaıı vaki olacak şi1'iyetlcri tahkik ve tetkik 
ile sihhatine kail olc..lukları taktirde keyfiyeti seııclik raporlarına derç 
edeceklerdir. Sermayei Şirketin onda birine malik olan hiisedaraııın 
talebi üzerine mürakipler heyeti umumiycyi fevkalarle olarak içti· 
oıaa davet ctme~e ve müracaatı icap ettiren maddeyi ruznameye 
ithal etme~c mecburdurlar. 

Mürakiplere müracaat ile heyeti nmumiyenin fev"alide içtimu 
davet olunmaaını talep eden hiasedaranın ıermayd Şirketin yü7.de 
onuna tchbul eden miktardaki hisae senetlerini ıı utebc-r bir banka
ya tevdi etmeleri lbımdır. 

!\1arlde : 44 - Sermayei Şirketin onna birine muadil hi11c sc· 
neılatına malik olan bis.,edar)ar lıayeti umumiyenin kararı hilafrna 
meclisi i<lare a7.llsı aleyhine ihmel dava edilmesinde israr ederler· 
se bir ay zarfında ınürakipler i"amei davayıı mecburdurlar. Şu ka· 
darki bu ekalliyet mürakipler haricinde bir vekil de intihap ve ta· 
yin edebilirler. Ve lıisııe senetlerini de Şirketin m~lhuz ıarar ve :ti · 
yanına karşı teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak üıcre 
muteber bir baıılcaya tevdic mecburdurlar. 

Davan111 reddi halinde dav.yı talep eden ekalliyet fİI kelin maJ 
di ve hakiki zarar ve ziyanını tazmine me~burdurlar. 

Heyeti umumiyenin her ne sebebe müsteııid olursa olııuıı mccli· 
si idare aıuı ıtleyhine ikamd dava oluıınıaaın• mütedair ttlaıı kaı a
rının icrası keza rnürakiplere aittir. 

Madde: 45 - Murakipler m~clisi idarenin talt:bi üıcrine müza
kcretına rey vı.rmemek şıırtile müıakerr.ye iıt!rak cde~itirl.cr. Müna· 
sip ııör<lüklcri teklifotı meclisi idare ve heyetı umumıycııın adı ve 
fevkalade içtinıaları ruınamelcrine ithal ettirebilirler. 

Madde: 46 - Murakiplcr heyeti umumiyece takdir ve tesbit cıli 
lecek ücreti alırlar. . 

ı~bu ücret şirketin masarifi umum iyesi meyanına it ha\ edilır. 
Yalnız ilk tesiı senesine müııhasır olmak üzere murakip meclisi 

iware tarafından tayin ve ücreti yine meclisi idare tar af ından tcs· 
bit edilir. 

BEŞİNCi FASIL 
H•yeti Umumiye 

Madde: 47 - Şirketin hisscder'arı ıcnede laakal ltir defa htycti 
umumiye halinde içtima edeıler. Kanuna ve işbu uaı mukavelen• 
mı ah1'imına muvafık ıurette içtinıa erlen heyeti umumiyt unıum 

hissedarlarınırı h~yeti mecmuasını temsil eder. 
Bu suretle içtima eden heyeti umumiycde ittihaz edilen kararlar 

gerek muhRlif kalanlar ve icrek içtimaaa baıır l>Uluıımayanlar hak
kında dahi meı f ve muteberdir. 

Heyeti umumiyeler ya adiyen veya fevkalaae olarak içtima 
ederler . Heyeti umumiye acliyeıı devreı lıesabiycııin hitamındım iti
baren üç ay zarfında ve senede her halde bir defa içtima eder. lu 
içtımıda 4irketin senelik muamelatı umumiye ve heubiyrsi tetkik 
ve ittihazı karar ulun ur. 

Heyeti umumiye fevkalade olarak ıir ket nıuamelitıııın iıtilıam 
ettirdiii ahval ve r.amanlarda içtima eder. 
Maıtdc: '41- Heyeti umumiye adiyen ıamanı muayyenind«" meclisi 

idare ve bunların ademi te,ebbüsü halinde Ticaret Vekaletinin da· 
vetile akti içtima eder. ftunda" ba,ka do~rudan doıruya meclisi irlı· 
re ve yahut murakiplerin tahriri hleplcri üzerine içti mı erler. Ticı· 
ret Vckileti lüzum gördükçe heyeti umumiyeyi sureti (avkaladc i~~

tima davete sel&hiycttardır. 
lu suretlerle vaki olacak davetlerde yevmi içtima, ıut ve ma

halli içtima tesbit olunarak d:.ıvet ve içtima aünleri dahil elmaınak 
üzere yevmi içtimadan la kal iki hafh evvel aaıetelerle ilin olunur. 

Heyeti umumiyenin içtimaına müteallik olan davetiye ve ilanata 
ruznameyi müzakerat derç edilecektir. 

Bu ruıııamei müıakeratııı meclisi idare ve mürakiµler tarıaf ındaıı 
verilen raporların kıraatıııı, bilanço ve mevcudat c.Jefteri ile kar ve 
zarar heıabı ve temettüün sureti tcvıii hıklıındıld teklifet müddeti 
muııllaı.i} c olan meclisi idare azaaile mürakiplcrin tekrar intihabı 
ve bunların ücurıtının tayini vt lüzum görülen mevıddı aaire idhal 
elunur. 

Rnznamcde aöiterilmeyen hususat mevzuu müzakere olamaz. 
Fakat ruznamede münderiç bir meselenin müıakeresi eınasında o 
mesele ile alakadar bir hususun tahtı karara alınm111 lizım ıeldiii 
taktirde hissedarların arasına müracaat edilir. 

Sermayei ıirketinin laakal onda biri kıymetinde hiaae senedatına 
malik olan hissedarlarının esbabı mucibe! havi talebi tahrirleri üıe· 
rıne müıakercsini arıu ettikleri mcvaddın akdi ıaten mukarrer olın 
heyeti nmumiye ruınamesine mccliıi idarece idhali mecburidir. lıbu 
talebin ilanen cl11vet vukuundan evvel dernıtoyın erlilmeai şarttır . 

Madde: 49 - Heyeti umumiye ıirketin merkezi idaresinde veya 
merkezi idarenin bulundutu şehrin di~er müsait bir mahallinde içtima 
eder. 

Madde: 50 - Gerek adi ve gerek favkalade heyeti umumiye 
içtimalarının yevmi içtimaından yirmi gün evvel tahriren Ticaret Ve
kilcline bildirilmesi ve ruınamei müıakeratın ve buna müteferri evra· 
kın birer suretinin irsal olunması lazımdır. Bilumum içtimalarda Tica· 
ret Vekileti komserinin huzuru ıarttır. 

Madde: 51 - Gerek fevkalade ve a-erek alelade içtima edecek 
olan heyeti umumiyelerde asaleten veya veklleten laakal sermayenin 
nısfını temsil eden hissedarlann huzuru şarttır. 

ilk içtimada bu nisab hasıl olmadığı takdirde hisscdaran tekrar 
ikinci defa olarak içtiınaa davet edilirler . 

işbu ikinci içtimada hazır bulunan hisıedarlann temsil ettikleri 
sermaye miktarı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmak 
üzere ihzar olunan ruzname hakkında icrayı rnüzakcı ata ve itayı 
karara salahiyetleri olacaktır . 

Bu vechile cereyan eden müıakerat mer'i ve muteberdir. 
Kararlar muteber olmak için her halde asaleten veya vekaleten 

ita edilen aranın ekseriyeti ıarttır . Birinci içtima ile ikinci içtima 
arasındaki mliddct onbeş günden u. ve bir aydan fazlı olmayacak 
ve ikinci içtimaa ait davet • içtimadan on beş 2'Ün evvel ilan olu· 
nacaktır. 

Madde: 52 - Gerek f avkalade ve rerek alAlade heyeti umumi· 
yelerde hazır bulunan hissedarların bir hissesi için bir reyi olacak 
ve şu kadarki her bir hissedarın ondan ziyade reyi olmıyacaktır. 

Madde: 53 - Mevzu veya nev'i ,firkelin tebcüli.ne ve~a ~rmayeni~ 
tezyid veya tenkisine veya şirketin bilihtiyar feshınc muteallık heyctı 
umumiye içtimalarında şirket sermayesinin asaleten vey~ .vekaleten 
en az üç rub'unu temsil eden hisıedaranın huzuru ve bu ıçtımada it
tihaz olunan kararların muteber olması için sülüsam ekseriyeti aranın 
husulü prttır. 

bulunmadıkları halde işbu nisab hasıl oluncaya kadar meclisi idare 
maddci atiyedeki şekil dairesinde ilan etmek suretile heyeti umumi· 
yeyi içtimaa davet edebilir. 

Madde: 54 - Maddc-i sabıkada muharrer hususlann gayriyesine 
mütedair tadilat için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimamda 
keza şirket sermayesinin asaleten ve vekaleten üç rub'unu temsil eden 
hissedaraııın huzuru şarttır. 

Bu içtimada matlup nisab hasıl olmadığı takdirde keyfiyet a-aze· 
tel erle on beşer gün fasıla ile iki km-e ilan edildikten sonra ikinci bir 
içtima akdolunur. 

Bu ikinci içtimada sermayei şirketin laakal ııısf ını temsil edın his
sedaranın huzuru kafidir. 

işbu ikinci içtimada dahi nisabı mlizakerc hasıl olmadı~ takdirde 
salifülbeyan şerait dahilinde üçüncü bir içtima akdolunur ve bu son 
içtimada mü7.akeratın icrası için sermayei şirketin eka\Ji bir sü\üsünü 
temsil eden hisscderanın huzuru kafidir. 

Bu suretle inikat edecek olan heyeti umumiyelerin kararlan mu· 
teber olmak için asaleten ve vek~letın hazır bulunmuş olan hissedar• 
ların sülüsanı arasının içtimaı şarttır. 

içtiması ihbar için yapılacak ilanlara ruznamei müzakerat ile be· 
raber içtimaı ~abıkın zamanı vukuu ve neticesi ve teklif edilen tadi· 
latın metni dercolunur. 

Hisse senetlerinin nama muharrer bulunması hcsabile hu ıenedat 
sahiplerine aynca davetname tastir ve işbu davetnamelere baladaki 
tafsilat ilave olunur. 

Madde: 55 - l leyeti umumiyelerde hissedarlar kendilerini diQ-er 
hissedarlar vasıtasile hilveklilede temsil eıtirebilirler. Vekil olanlar ken• 
di reylerinden mfıda temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik 
oldu~ır reyleri istimale selftlıiyettardırlar. 

Selalıiyetııarnelerin şeklini meclisi idare tayin ve ilan eder. 
Emvalinin idaresi kocalarına mufavvnz bulunan kadınlar kecalan 

küçükler ve mahcurlar veli veya vasileri, şirketler şirketin şahsiyeti 
maneviyesini temsile selahiycttar olan mümessilleri veya salahiyeti 
mahsusayı haiz diğer bir zat marifetiyle temsil olunurlar. 

Bunların bizzat hissedar bulunması şart değildir . 
Bir hisse senedinin hakkı intifaı ile hakkı tasarrufu başka başka 

kimselere ait bulunduğu takdirde aralarında bilitilaf kendilerini müna· 
sip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. 

itilaf edemezlerse heyeti umumiyelere iştirak ve rey vermek hak· 
kını hakkı intifa sahibi istimal eder. 

Maddt-: 56 - Nisabı ekseriyetin anlaşabilmesi için heyeti umu· 
miyede hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten gerek vekaleten 
hamil oldukları hisse senedatını veya bu müsbit v~saiki içtima günün
den bir hafta ev\'el merkezi şirkete veyahut meclisi idare tarafından 
irae edilecek bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin 
adet ve numaralarını mübcyyin birer duhuliye kartı alacaklardır. Bu 
kartlar birinci içtimada nisabı ekseriyet hasıl olmazsa ikinci içtima 
için verilmiş olan salahiyet ve vekalt-tlcr hilafı tebliğ edilmediti tak· 
tirde ikinci içtimalar için dahi muteberdir. 

Madde: 57 - Heyeti umumiyenin hini içtimaında hazır bulunacak 
hissedarın veya mümessillerinin isimlerini ve miktarı hisselerini mü
beyyiıı olarak tanzim olunacak cedvel meclisi idarece bittastik 1 müza· 
kerata mühaşerettcn evvel hisscdaranın görebilecekleri bir mahalle 
talik ve bir sureti de heyeti umumiye kilabetine tevdi olunur. 

Madde: 58 - Şirketin hisse senetleri heyeti umumiye içtimaına 
takaddüm eden yedi gün zarfında ahara devir ve ferağ' olunamaz. 

Madde: 59 - Heyeti umumiye içtimalarına meclisi idare reisi bu· 
lunmadığı taktirde reis vekili, oda bulunmadığı taktirde meclisi idare 
tarafından irae ve intihap edilecek bir zat riyaset eder. 

Reisin vazifesi müzakeratın muntazam bir şekilde cereyan etme· 
.sini \'C zabıtnamenin kanun ve işbu mukavelename ahkamına muvafık 
bir surette tutulmasını teminden ibarettir. 

Heyeti umumiyetle hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan 
iki hissedar rey toplama hizmetini ifa eder. Bunların ademi kabulleri 
nalinde kabııl edilinceye kadar bu suretle devam olunur. 

Heyeti umumiye katibi ıcis ile rey toplamata memur olanlar ta· 
rafından gerek hissedaran arasından ve iCrtk hariçten tayin ve inti
hap olunur. 

Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulunan hissedaranm veya 
mümessillerinin isimlerile mahalli ikametlerini, miktara hisıe ve reyle
rini mübeyyin bir cedvel tan7.im olunarak mevcut olanlar tarafından 
taslik edildikten sonra zabıtnameye raptolunur ve muhafaza edilir • 
Talep vukuunda alakadarlara irae olunur. 

Madde: 60 - Heyeti umumiyelerin ittihaz ettikleri kararlar mu
teber olmak için ittihaz olunan kararların mahiyet ve netayici ile mu· 
halif kalanların esbabı muhalefetini mübeyyin bir zabıtname tutulması 
la1.ımdır. 

işbu ı.abıtname reye iştirak eden hissedaran ile ham bulunan ko
miser tarafından imza olunur. Hissedaranın imzaları tahtında verecek· 
leri bir selahiyetname ile reis ile cem'i araya memur zevatın zabıtna-
meleri imza etmcte tevkil etmeleri caizdir. . . . " . . . 

lçtimaa davetin uıulü dairesinde cereyan ettı2ını musbıt veaaıkm 
Zabıtnamclere raptı veya mündcracatının derci lazımdır. 

Meclisi idare iıbu ıabıtnamenin muaaddak bir suretini derhal 
ıicilli Ticarete teıcil ve hülasasını ilin ettirmekle mükelleftir. 

Bu 1ab1tnamelerin ıerek mahkeme ve 1ıerck makamatı aaireya 
ve ,4hasa ibraı edilmek üzere çıkarılacak suret veya hülaaalan tir· 
ket namına vaı'ı imzaya mezun kılınan zevat tarafından imıa edil· 
mcıi muktazidir. 

Madde : 61 - Heyeti umumiyenin salahiyetleri meclisi idarenia 
ıelahiyeti fevkınde bulunan mesaili bilmüıakere tahtı karara almak. 

Meclisi idareye müsadei mahıuı• vermek ve verdiQ'i Vekaletin 
feraitini tayin ve Şirket umurunun sureti idaresini tayin etmek. 

Meclisi idare ve mürakiplerin tirle.et umuru hakkında tanzim et· 
tikleri raporlara, Bilanço kir ve zarar hesabı ve mevcudat defteri 
hakkın<ia kabul veya ademi kabul kararı ita ve bacielmünakaıa ye• 
niden tanıim etmek , Meclisi idarenin zimmetini ibra veya mea'uli· 
yetine karar vermek, amortismanları tahtı kararı almak ve tayin 
e•lilecek temettüat hisselerini tesbit etmek , Meclisi idare aıalarile 
mürakipleri intihap v"e lü1.um gördüğü taktirde bunları azil ve yer· 
!erine di~erlerini tayin eylemek, mürakiplere verilecek tahsisat mik· 
tarını tesbit ctmcl Meclisi idare aıasının evvel emirde ıahıan mü· 
uaJe iıtilısal etmesi lazını"clen lıuıusatta miiaaade ita ve ademi ita· 
sı Jıaklı:ınıfa lcarar vermek. 

- Şirketin emvali gayri menkulcsini terhin veya tahvilat suretile. 
istikraz akdına müsaade etmek, idareye veya esas mukavelename· 
niıı tatbikine mütedair ruınırnıci müz.akeratta nıevNt mesai! hakkın· 
da L:arar vermek gibi hususattan ibarettir. 

Madrie : 62 - Bilançonun tastikine dair olan heyeti umumiye· 
nin kararı ineclisi idare ansile mürlürler ve mürakiplerin ibrasını da 
mutazammındır. 

Ancak Bilançoda bazı cihetler mesküt kalmıf veya Blanço yan• 
lış olarak tanzim edilmiı ise Blançonun tasdikile heyeti idare nal•· 
rile müdürler ve mürakipler iktisabı beraet etmiş olmazlar. 

Mürakiplerin vermiş olduiu raporun kıraat ve içtimaından mu· 
kaddem blanço ile hcaabıtın kabulü hakkında verilen kararlar ke· 
enlemyekündür. ' 

Madde : 63 - Hi11edarım tıh11n alakadar •ldutu menili• be• 
i lerdı ıkcrcıi a1aa1111d• ballı re int i 

.. 
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me:r.ler. 

Madde : 64 - Heyeti umumiyecle Bilanço. un ta tıld hakkında· 
ki müzakere ekseriyetin Ve) a sermayei şirketin nısfını temsil cdr:n 
ekalliyetin tnlcbi üzerine on beş gün sonraya talik vr: ikinci içtima 
için vaki ol cak davet ıı.lclusul ifa olunur. lşbu ikinci içtimada ekal 
liyct tarafındAn müzakerenin di~er bir içtimaa taliki hususunda \"I\ • 

Li olacak talebin muteber olabilmesi için Blançonun evvelce itiı az 
t•d ı len noktaları halkın · hı h. ahrttı muk\a1.iy~ vnilmcmiş olması la· 
'lımdır. 

M tide: 65 - Heyeti umumiye kararları alevhine tarihi sudur 
larıııdtın it i b.ıren üc ay ı.arfıııda Şirket meı ke1iı.in hulunclu~u nıalıal 
mahkeınc'lirıde lıc\cti uıııunıire ı.abıtnamec;inde itirıuları teshil etti 
rilmi§ olmak ııırtife muhnlif k1tlan ve hakkı re) ,ni istimale mÜ!41t1tdc 

edilmeyen hi?iSCdaraıı ile ş , lısaıı ınesuliyetl~rioe karar vc::ı ilen ınrc · 
Ji i i<lrııe :ı zıuı vr- müral.:ipler tarafından ikıımei diiva t-dilebiiir. 

Ancak işbıı dav~nın su'iniyctle yapıldı~ı lalı lkl.aık etliği taktirde 
bu yüzd:n hasıl olıın maddi ve.- hakiki 1.arnr ve -ziyandan itim;-. r-dı:n 
ler müteselsilen mes'ulduı lar. 

itiraz üzerine mahkemece veı ilip iktisttbı kal'ıyet ecen ilamın bir 
• suretini meclisi idare der hal tescil cttirme~e mec1rnıdur. 

Madde : 66 - lşhu csi'ls ınııkavelename ınacfdt-lcrinde icra edi
lecek her nevi tadilfıl rnecli'ii idare tarafından T.caı el vek:1letine in'> 
tik ve sici'li Tıcaretc tescıl ve alelusul ilfin ctıiı ilclıktcn sorıra ıııeı 'ı 

ve nahı olur. 
Madde : 67 - 1 leye ti umuıniyrlt"ıde reyler el kaldırmak sıırelilt' 

veıilir. Ancak hazır hnlunan hio;scdaranın temsil ettikleri seı ıııavrnitı 
nısfınr.ı malik bulunan bi r kR<; hisseclaranın talt:bi iizerinc reyi lıufiye 

müracııat mechuritlir. 

Madde : 68 - Meclisi idare ve miiıakip raporlaıile senelik Bilan· 
çocan heyeti umumiye zabıtnaınesinden ve heyeti nıezkurcde h;mr 
bulunan hisscdaraııın esami \'e miktarı hisselerini müheyyin cedvel
den musaddak dörder nusha heyeti uınumiy~nin son içtima g-uııun · 

den itibaren nih:ıyct bir ay 7.arfında Ticaret Vekaletine irsal ve tf'vdi 
kılınac11ktır. 

AL TiNCi FASIL 
Htııuıbatı Seneviyc, Mevcudat 

Madde : 69 - Şirketin senei hesahiyesi Kfınıınsaııiııin birinci ~ıı · 

ııünderı başlay1ırak Kfinunevvelin sonuncu ı!İİnli lıitaın bulur. 
Madde : 70 ·- l ler allı ayda bir şirketin ınevcıııLı 1 ve düyunatını 

~füteı ir meclisi idııı e::ce bir hulasai hesabi ye lanziııı edilerek nıiirakip
lere veı ilir. 

Me\cudat ve m11vaune defteri , bilnnço, kar ve rnrar hesabatı 

\'C heyeti umumiye içtimaı için tayin olunan ~ünden Jiiakal uir ay 
evvel nıürakiplerin nazarı tetkikini! arz olunur. 

işbu hesabat meclisi idare tarafından heyeti ıımurniyeye taktim 
olunur . Hissedaran yc\•mi içtimaa tekad<lüm eden onh('~ giin 7.ar
hnda şirket ınerkezint- müracaatla mt-ycu<lat \'e muvazene defterini, 
kar ve zarar hesabı rıı ve bilançoyu mürakiplcr ve nıcdi'ii idare ra
porlam ı tetkik ve bir suretlerini ahı.edebilirler. 

YEDİNCi FASIL 
1 emettüatm Sureti Taksimi ihtiyat A kcnıı , . 

M dde : 71 - l lt!r sene sonunda ı anziın edilect k bilançoda 
2'1'1Yri safi kfirlt.rd•n ueı veçhi zir masrafltir tenzil edildikten sonra sa· 
fi kar hissed;,ılara t:ılr.'.sim edilir. 

l - Şirketin kendi serınayesile kurul mu~ vey.ı salın alııınıış sı · 
nai müt:s~eselerin bina \'e mal..ineleri ü1crinden kanuni hadler dahi 
)inde Amortismanlar. 

2 - Demirbaş , mobily:ılaıdan kunııni hadlıır dahilinde Anıoı tis· 
ınaıılar. 

3 - Sınai müesiest:lt-rin işlı:tilınl'si için mukta~i her türlii tamir 
ve bakım ma!lrafları . 

4 - Sınai ve tüccari teşebnüs:ıt için istihdam olunan müdürler, 
memurin ve müstahdemin ve işçi maaş, ücret, priın ve ikramiyelerin 
tutarları. 

5 - Sı ıı al ve i~tiınııl miişteıııilfıl ve ksisal ve her 1 iirlü emlea 
ıiıorta iicrellcri. 

6 - Sınai nıÜ<"s,csede çalış·uı memur ve işçileıt- yapılacak her 
türlü içtimai yardımlar. 

7- Şırketin resmi ve hususi Hayır eeıııiyetkri \C 1 layır l!'şeh· 
büıılcı ine yapaca~ı tt!heı rııat ve para yardımları. 

8- Sınai' ve Tüccaı i leşebbüsıılın muntazam ve verinılı çnlışabil · 
mcsi için yapılacak her türlü masraflar. 

9- 'filnsili kahil olmayan mcşkiik ınalluhat. 
10-- icarla lııtıılan ve işletilen Sınai nıiie.ssese V!' yerlerin ,;enrlik 

icarları. 

11- icar ır ukavelelerine ~öre şirketce tediyesi ve tesviyesi icap 
sdcn her ıürlü masraflar ve harçlar. 

12- istikraz edilen rnebaliğ,. V('rilen faizin. 
1 '~- ZarariR neticelenen muameleler ve hesapla7.. 
14- Safi kAıdcın yiiıde on nisbetine kadar ihtiyat .Akçası . (ihtiyat 

akçası ~irket !lf'rmayrsiııirı yarısını tecavüz etmiyecektiı .) 
15- Umumi ve idari masraflar. 
Bu E111·etle hasıl olac·ak sııfi temettü sernı:t) eye nisbelle hıksinı ~e 

her hisseye isalıel edt'n sııfi kar hilhesap nıtkden tediye edilir. 
Halen c;oıri ve atiyen ihdas edilecek \'ergiler lıas~hiyle temellüatı 

safiyeden tevkifi icap eden vergiler hissedarnna hisseleri nisbetinde 
taksim \'e Temettüatı safiyelerinden tevkif edilir. 

Madde : n- Heyeti umumiye bir devrei hesabiye zarfında ha· 
sıl olup tevzi olunacak trnıetıüatı safiyerıin bir kısmını veya temarr.ı 

m serıei atiyeye devr vcy<ı fevkalade ihtiyat akçası olaıak tdrik ede· 
bilirler. 

Madde : 7J- Temettüati seneviyeniıı lıissedaı lanna lı:ır.gi tarih· 
)erde ve hanıci vasılalaı la ve ne şekilde tediye olunaca~ını meclisi 
idarenin teklifi ü1etine Heyeti Umum•yece kararlaştırılmıştır. 

işbu esas mukavelename alıkfımına tevfıkan tevzi edilen tt'mellli · 
at istirdat olunamaz. 

Madde : 74 - Şiı kel bilançosunun zararla k<ıpa<lığı takdirde es· 
kiden sermayenin tarnamlnnıııası için ihtiyat akçudan mahsubu yapılır. 

İhtiyat akçRSı Lu zaraıı kapatmağa kfHi gelmediği takdirde zarar 
hı-sabıııın temamen knpanrnasına kadar müteakip senelerdeki karlar· 
dıın hissedarlar11 kar tevzi olunamaz. Müteakip sene karları evvel za
rar hesabının kapatılmnsına tahsis edilir. 

Madde : 75- ihtiyat akçası 4060 sayılı karıunıın birinci madde· 
sine tevfikan ylizdc beş faizli lııızine tahvillerine yatırılacaktır. 

ihtiyat akçası amoı lisman lıedeli olarak ay rılen ınt!hali~in balAda 
tByin olunan sııretlerılen birisiyle istimalini vevahut ~iıket memurun· 
da bırakılma'• ha~ kında heyeti idare karar itlihaz edebilir. 

Fevkalade ıhliyat akçaiı ayıılınası kaıar veriliı ve ayıılıı sa heye 
ti idare bu fevkalade ihtiyat akça .. 1111 münasip görecP.ği şekil ve su
reli istıınnl e selalıiyetlard ıı. Hattft hir clevıt-i lıc:ısahiyenin hasılatı his
selere tenıeltii ıe~ziine kafi ~elrnccliğ'i takdirde fevkalade ihtiyat akça
sının da bu husust<a istimali caizdir. 

Fevkilacte ilıtiyat ıkça~ı tedrici surette Eemıayenin itfası i~·in da-
hi istimal olunabilir. • 

Madde : 76- Şirketin. lnkizayi müddetinde veyahut vaktinden 
evvel fesh ve tasfiyesinde bilcümle taahiidal ifa olunduktan sonra ih· 
ti)ıt akçası his edıtr rıın lıiss-.:leri ni sbetinde taksim olun caktır. 

Madde : 7i - Meclisi idare her hangi bir scbeble şirkrtin fesih 
ve tasfiyei Muamelatını veyahut devamını Müzakere etmek üzere he· 
yeti umıııııiyeyi davet t'debiıir. Bu içtimalarda (53) cü maddedeki ni
sabı içtima \e ekseriyet aranır. 

Madde : 78- Miiddetiıı lıilamı şiı ket seı ınayesinin iki sülüsiinün 
z:ıyi olm<isı veyahut nıal..."'Sadı şirketin hıısulü veya husulü imkanının 
1cvali hl sedarnn aciediııiıı lırşı:ien aşa2"ıya düşmesi, dayinlerin talebi, 
şirket 111ukavetı-.naıııt!sindf' \ıir sebebi fe~ih tllyin edilmiş l.se onun ta· 
hakkuku , ~irkdin diğ< r lıir şirketle birleşmesi, şirke\ in iflas hallerinde 
ınec: isi id<ııc lıissedaran lıeydi umumiyesini içtimaa davet etmetc 
nıeC"bııı dıır. f 1 s'ieleı i ınik tarı her neye bali~ olııı s,ı obıırı lıissedııranın 
k:ifiesi i'ibıı içi ı ınaa dıwt:t olunacaklardır. işbu içi imada (S 1) inci mad· 
rledeki ııisahı içtiıııa ve ekseriyet aranılacaktır. Yalını'l. emvah şiıkc;tin 

topları fü h lı klonda t;ı~fi}'C menııırlarına salalıi}et itasına mütedair 
lıı·\ eli ı:nııııııirc k;11 arl.ırında (54) ncü rııaddedı ki ııi-ıabı ekseriyet 
arar .... 

M<1dd'" : iY - Fr-silı ve iııfisah ifliisın gayrı bir .-;ehebe . müstenit 
ıc;e ıııe!'lisi iıl:ıı t' lıirr:r hafta fasıla ilı:: üç defa ilan at yapacaktır. 

Hıı i l fıı:ııanıf'}' e 'jiı ket dayinlerinin şirketdeid hukukunu nihayd 
hir sene :raı fıı ı ıla hilrııiiı acaa i'ibat etmeleri ili zumu dt'rc olunur. Bir 
.vnelik rııiirJdetirı mebdei üçüncü ilanın tarihi intişaridir. 

Şayet medisi idare hıı vazifesini ifa etmez veyahut heyeti umumi· 
Y.eııiıı i~bu nıııkavt'lr'ıı:ııııedeki ~erait daiıesinde i~·ıirnaı ihtimali hasıl 
olın:ın;a '.)İık~ıle al.1kaıfar her şahıs mahkeın~ye nıürnl'tt:ılla ~iıkelin 

fesilı ve tasfiyesini talep etmt'k hakkını hai1.dir. 1 leycti umumiycce 
illilı3t. olu112ıı ırıiikaırarat alaka<lar<.ınca ınalum olmak üzere ilan olunur. 

l\fadde : XO - lşhu esas nıukavf'lcnamecle muharrrr ıniiddetin hi· 
taınırıd:ı vı-y.ılı11t lıt'r lınngi bir s,.bcble vaktinden evvel şirketin fes
hine lıeyeti ııın11nıiyr:c:e k • ıar \' erildi~i taktirde lı~yeti uınumiyede tas· 
fiyenin sıırdi ic:rası tı-shit ve nı•ıarnelatı ifa edecek şüıekadan ve şü 
tekanııı g:ıyı isiııden hir \'eya hir kaç tasfiye memuru ve bunların sa
lalıiyt'tlerini ta ı in eder ve tasfiye memuı laıı ın miinf eriden veya müc
teınian hareket elıııell'ıi lıııkkında ittihazı ktırar e):ler. Bu hususa mü-
tedair k:ır:ırlıır lescil ve ilftn olunur. . ·• 

l lryeli Urnıı ııiyt'ce ıasfiye memurları iıı!ilııctp t'dilını:zse tasfiye ve 
nıifi ıncclio;i idare tarafından ifa olunur. 

Madde : 81 - T.ısfiye ınemıııları vazifekrini yekdiğerine devr e· 
dt!nıezlrrs"dı• ha11 umıır \'!': ın ıaınt!lalı ınuayyeneııin ifası için içlerin· 
den birini veya bir kaçını veyahut bir şahsı tevkil edebilirler. 

Madde : 82 - Tasfiye memuıları şirketin başlamış olan umur 
veya muamelatını ikmal ve intaca selahiyattar olup lasfiye icabalın· 
dan olmayan yeni muamelelere 2'İıişmekten memnudutlar. Girişdik· 
teri taktirde bu muamelatdan tevellüt edecek mesuliyet müteselsilen 
kendil.erine aittir. 

Madde : 83 - Tasfiye memurlarıııın tayini ile beraber meclisi 
idarenin selalıiyeti hitam bulur isedc mıırakiplerin vezaifi nezaı eti tas· 
fiye müddetince devam eder. Heyeli unıumiyece şirketin mevcudiyeti 
zamanlaıında olduğ"u gibi tasfiye esrıasında dahi iktidar ve selahiyeti 
lammesini istıınalde devam eder. Tasfiye memurları heyt'li umumiye 
karariyle ve hükumetin müsadesiyle şirkeli mefsııhanın hukuk ve sc· 
nedat ve taahhüdatının tamamını \'eya bir kısmını bedeli iştirak ola
rak aynen di~er bir ~irkete devir edebilecekleri gibi her hangi şirket 
\'C şahsad.t devrile mukabilinde kaffesi veya bir kısmı için nakde ve
ya bedeli t~diye olunmuş hisse senedatı ve esham ve tahvilat veya 
her hangi bir taviz alabilirler. 

Heyeti umumiye her lüzum kÖrdüjü tıt\cdirde memurlarını ve tas. 
f!ye .v~zaifi~i ıfa eden meclisi idare iiıa<sırıı aı.letnıd: ve yerlerine 
ılı~erırıı tayın etmek selalıiyctini haizdir. 

Keza tasfi}"•! csıııtsıııda he}eti umumi.ve tadiye ınemurlaıının tek· 
lifı üzerine feshi Şirket hakkında evvek-~ ittihaz eıiilmiş olan lcara
rın iptali le tasfiye memurlarının selahiyetlerine nihayet vererek ye
niden ınecliıi idare ve murakip intihap edebilir . Bu takdirde fesih 
kararından sonra hi~s~ılaranın gayri eşhasın iktisap ettikleri lıulı.uk 
ınahfu1. kalır. Tasfiye esnasında Şirketin menkul ve gayri menkul 
emvali yine Şirket ş ıhsi>"eti maneviye~iııe ait olup hiuedarandan 
hiç biri işbu emval üı.erinrle şıtlıııf bir hak iddia edeme1 . Tufiye 
devam etti~i müddei zar fınrta heyeti umumi~·e\ i tasfiye memurları 
ve mürakipler ve IÜ1Urn gördüğü takdirde lktiut Vekaleti iç timu 
davet edeı ler. Buıırlaıı başka sermayeyi Şirketin yüııle onunu tem
tiİl edt"n hisıedarıııı taı afıııdan lalrp vukuunda ta)five memurları ve 
ya mür;ıkipler lıt-\' eti ııoıumireyi içtimaa ve bunla; tarafından iree 
eclilen lıuwı.ttlı ı urnanıc-ye il hal etmege mecburdurlar . Tasfiye mu
ameliitı hir !enedeıı fınla devanı eyledi~; takdirde ta-ıfiye heyeti 
Şirketin muırnıelat ve lıesıtbııtıııı mübeyyin tanı.im edece~i mevcudat 
ve mu va ıene ddtıo:ı ile bilançoyıı tevdi etmek ve tufi}·enin ikmaline 
mani le~kil eden eshııbı Hrıetnıek üzere heyeti umumiyeyi içtimaa 

· clavet edeceldir. Ta .. fıyc :srıasıncla akdoiunaıı heyeti umumiye içti· 
malarırıa ait z.alı;tııaıııcleriıı sucet veya hülasaları muteber olmak 
için taı.fıye memurlaı ınııı imzasını havi olması ıartlır. 

Madde : 84 - Şiı kelin hali tasfiyede bulu~dug.u zamanlarda Şir· 
kt:t ııamına tanıim olunacak bilciimle evrak ve senedatın Şirketi ilzam 
edebilmesi için ( Hali tasfiyede bulunan Milli Mensucat sanayii işletme 
Tüı k Anoııim Şiı kelinin tasfiye memurları ) ibaresinin ilave!iylt tas· 
fiye memurları tarafından imza edilmesi şarttır . 

Madde:: : 85 - Şirketi münfesihanın meycut düyunu tasfiye edil· 
dikten ve iııfisahın üçüncü il1nından itibaren bir sene mürur etlikten 
sonra hissedaıan arasında hisselerine göre taksim olunur. Defterlerden 
veya makbul sair ve-saikten dain oldukları anl,\şılan eşhas taahhütlü . 
mektuplarla istifayı hakka davet edilirler . icabet elmiyenlerin veya 
haklan heııüz muhtelıfünfih bulunanların alacakları muteber bir ban· 
kaya tevdi olunur. 

Madde : 86 - Kanuna ve işbu esas mukavelename ahkamına 

mnğayir hareket eden tasfiye memurları şürekaya ve üçüncü şahıs
lara karşı müteselsilen mesul olacakları ~ibi tayin ve istihdam ettik· 
leri eşhasın Lıı kabil muanıeldcrinden dahi keıalik ayni veçhile mesul 
olacaklardır . 

Madde : 87 - Tkaret Vekaleti Şirketin es.'.ls rnukavelenamesin· 
den mütevellit lıuswml hakkında Şirket üzerinde mürakabc hakkını 

haizdir • 
Madde : 88 - Şirketi f csh ve tasfiyesine mütedair heyeti umu· 

ıniye mukar-reratı Sicilli Ticarete tesçil ve ilan olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 
Meuaddi müteferrika 

Madde : 89 - Şiı kelin ferek faaliyeti ve gerek lasfiytsi esna· 
sırıda şirkrt umuruna müteallik olarak şirket ile lıisıedaran arasında 

tahaddüs edectk ilılilafat şirket merkezinin bulundu2u mahal muhali
mincJc ahkamı kanııniyeye tevfikan hal ve fasolunur. 

Şirket umuruna ait olarak lıisscdaran beyninde talıaddüs edip şir
ketin hukukuna müessir olacak ihtilafalın halli dıhi kczalık şirket mer
kezinin lıulundu~u mahal mahkemelerine aittir. 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde mahkemeye müracaat elmiş 
olan hissedar şirket merkezinin bulunduiu mah•ldc her rüna teblitatı 
kanuniyerıin ifası için bir ikamctgAhı kanuni intihap ve irııesine ınec· 

burdur. 
Madde : 90 - Her hanıi bir hissedar şit-kelin umur ve muamc· 

!atında gördügü bir yolsuzluktan dolayı şirke.1 mümessi!lcri ~veya on~ 
lardan hiıi aleyhine do rııclan doftııya ve ferden ikımei dava cdcmeı:. 

ASRİ SİNEMADA 
Selahaddini Eyyubi 

Ve Boz Aslan 

ADANA BElEOİYE REİSlİGİNOEN : 
Lise mezunu olmak ve askerliğini yapmıs bulunmak su

retile mülead<lit memur alınacaktır. Bu şartları haiz olanların 
Belediye Riyasetine hemen müracaatları. 1- 2 13859 

ADANA BEl[OIYE RiYASETİNDEN : 
30 ve 3 l ikinci Kanun ve 1 Şubat akşamına kadar Şubat ek· 

mek kartlannın furunlarda ve satış yerlerinde deiiştirilmesi için 
nufus cüzdanlarının gönderilmesi ve nufus cüzdanı olmayanların 
Vilayet nufus Müdürlüğünden vesika almaları lizımdır. 

Saytn Halkımızın malUmu olmak üzere ilan olunur 
1-2 13858 

Madde : 91 - Şirket işbu esas mukavelerıameyi tabı ettirerek 
talep edecek hissedarlara ita eyliyecefi iibi 50 nushasını bir defaya 
ııiahsus olmak üzere Ticaret Vekaletine irc;al edecektir. 

Madde : 92 . - Şirket istatistik icl ıresince ita kılınaeak nuınunesi
ne tevfikan her sene mumamelalına d..ıir Lir istatistik ccdvcli tanıim 
ve Vekalete taktim eyleyecektir. 

Madde : 93 - Şirketin bilumum memurin ve müstahdemini türk· 
terden mürekkep olacak ve ancak bazı mütaha'isıslar iktisat Vekaleti
nin müsadesiyle şirkctce muvakkaten istihdam olunabilec~ktir. 

Madde : 94 - Kanuna ve işbu esas mukavelenameye muiayir 
ve reshi şirketi mucip ahvalin tahakkukunda Ticaret Vekaleti tarafın
dan fesih davası ikame olunur. 

Madde : 95 - Şirkete ait ilinat Adanada münteşir razetelcrin 
biri ile yapılır. • 

Madde : 96 .:_ Şirketi kurmak için hiz~etleri sebkat eden hisse· 
darlara ücret veya tazminat namiyle bir~ey verilmez. 

Madde : 97 - işbu esas mukavelenamenin 31 inci maddesine 
tevfikan mccliısi idare tarafından yapılacak tescil ve ilan ile sirkülerler 
ve her türlü mecli~i idare evrakının muteber olması için ~cClisi idare 
reisi ile en çok hisseye malik iki azanın müştereken vazı imza etme-
leri lazımdır. , . 

Madde : 98 ·- Şirket filen bir Kanunusani 19'42 tarihinden itiba
ren faaliyete başlayacak ve mukavelenin tastik ve tescili için Ticaret 
V ckalelinc d•:rhal müracaat edilecektir. . 

Madde : 99 - Doksan dokuz maddeden ibaret olan bu esas 
mukavelename miinderccalı müessisler tarafından müllefiktln kabul \'e 
ziri iınza edildi .. 

Adana : Altı Birinci Kanun 19-41 tarihlidir. 
Mıulafa Özfı1r Nulı Naci Yazgan Nuri Haı flalıın Tekirı 

fm7.a imza lm1a fmıa 
Mehmet Tekin //,ralıim Tek.in Dadıı Özgiir 8(hice }'aztan 

imza imza lmıa imza 
Emin Öztılr Mahmut Has Kadir llas M~lımet MuhaJJişol/11 

f m1a imza lmıa imza 
lbrahiın Tekine Vekaletten Mehmet TrJdoe Vekaletten 

M11sia/a Öııür Nulı /\iaci Yaz11arı 
' imza lmza 

Yalova NQlerli~inirı 9 · 12 • 911 
tarilı v• No : 939 ile taMikli 
vekaletname e ura ~a ili~iklir. 

lstcnbul 5 inci noltrlllinin 
8 12·941 tarilı ı:e No 137251174 
ile lastikli tıekuletmame ~vrak• 
ilişikiir. 

Madde - 100 Şi.-ket fiyatı tesbit edilmemiş mallann satış 
fiyatlarım ve bu fiyatl:ıra esas olan maliyet ve · kar fiyatlarını 
ba fiatlar tahtında satıııa bı~ 1amızdan evvel ve yahut başla· 
dıktan sonra en geç bi ı· hafta zarfında Ticaret vekaletine bil
dirir ve müşarünilyeh Vekalet tarafından vaki olaca·k teklifleri 
hüsnü niyetle telckkiyc amade bulunur. 

Madde : 101 - Şirket her altı ayhk bilançosunu teallüketti
ği devrenin hitamından en geç onbeş gün zarfında Ticaret Ve
kaletine gönderir. 

Madde : 102 - Şirket Ticaret Vekaleti tarafın.lan her ta· 
lep vaki oldukça mamulatı hakkmda malumat vermete mec· 
burdur. 

Mödde : 103 ·Şirket sermayesine tesisten sonra iştirak e
decek olan ecnebilerin bu iştiraklerini kabul etmezden evvel 
Ticaret Vekaletinden müsaade istihsal etmeğe mecburdur, 

Madde : 104 · Tesisten sonra Şirket sermayesine iştirak 
etmesi talep edilen ecnebi sermayenin yekunu Türkiye Cum
huriyeti tebC"asın(ait yekunun üçte birini hiç bir zaman tecavüz 
etmiyecektir, 

Madde : 105 - Şirket hamiline muharrer hisse senetlerinin 
e'den ele devrini hüsnüniyetle mümkün .olduğu kadar takip. el
m~ğe ve bu suretle sermayenin üçte birinden fazlasının ec~cbi · 
tabiiyette bulunan hakiki v~ya hükmi bir şahsa intika etmesi için 

icap eden tedbirleri almağa mecburdur. 
Madde : 106 - Şirket Stadüde yazılı muhtelif mevzulardiıln 

her hana-i birisile iştigale başlamadan evvd keyfiydi Ticaret 
vekaletine bil<lirın~ğe ve Vekaletin mü.sudesini alınaia mec• 
burdur. 

Madde: 107 - Stadün her han,2'i bir maddesin~ muhalif ha· 
reket şirketin feshini mucip olacaktır. 

icra Vekilleri heyetinin 17 • 1 · 1942 tarih tıe 2117189 sayılı 
kararile kabul buyıırularak Tiirkiye Cumhuri!Jtli Riyaıetinin 
yiiksek tasvibine iktiran eden Milli Mensucat Sanagii işletme Tıirk 
Atıonim Şirketi'nin bu esas muk•ve/enamesi lastik edildi. 

Ticaret Vekili r·. 

Umumi Ne,riyat Müdürü Macit Güdü .. . 
Baırldıfı .Yer Tarlıtö2i ·Mathaaır 


