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12 adadaki lıazırhklarıu, 

•dalar Rumlarının herhanei b• '-' 
•r galeyanına mani ol· 

laıak maksadile yapıldığı 
&ayJeniyor. 
......;:::=---------------------~· 

ULUSAL • -
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Yunan mubalitleri, hu 
gOolerde Yunanistan dahi· 
liude kanlı hadiselerin zuhu-
ruıu.lan endişe ctmeğe baş

lamışlardır. 
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Doğu Afrikas.1ndaki durum vahimleşiyor 1 

llarh, hu hafta olmazsa, ge-
Danimarka 

lecek hafta muhak~kak imis. 
' lıııtyau denizaltı gemileri, Şap denizinde dolaşıyor, 

Parlamentosunun ilk 

toplantısı 
Kopenhag 1 (A.A) - Da· 

nimarka parlamentosu kış· 

hk toplantısına bugün baş· 

hyacaktır. Bu devre parla· 

Uçakları da Habeşistan üzerinde uçuşlar yapıyoı· 
mentonun son devresidir. 
Folketingin yeni seçimi ev· 
velce olduğu gibi sonbahar· 
da yapılacaktı. Fakat hü· 
kumet ile muhalifler arasın
daki anlaşmazlıklar dolayı-

~ , llabe;, askerleri mmıevrwla 

~ dıı • Ababa 1 (A.A) - yağmıyor. Toprak kurumuş 
~•ita denizaltı gemisinin gibidir. Gendera kadar olan 
~•cı memleketlerden Ha· bölgede seller hali hüküm 
~t•1ı1 gönderilebilecek sürmekte olmasına rai'men 
~ levazımını yakalamak Habeş kıtaatımn yürüyüşü 
~ Ş~p denizinde demirle· durmamıştır. 
'bıldirilmektedir. Hiçbir ltalyan hücumlarının 5 ve 

' k Çekememit olan iki 10 İlk Teşrin arasında baş
~·~ıiz vapur, Fransız hyacağı tahmin edilmektedir. 
~•ı açıklarında görül
'1 ' Bunların binlerce 
-. ~6ıü hamil oldukları 
~ lırı Cibutiye kaçak 
"iC e çıkarmak için mü· 
~ la1nanı bekledikleri 

•dilaıektedir. 

Bu gOn (6) sahifedir. 

• Faşist 

Demiryolunun ve telsiz is
tasyonlarının bombardıman 
edileceği zannedilmektedir. 
İyi malumat alan çevenlerde 

imparator ile Yemen arasın· sile buna imkan görülmemiı· 
- Devamı 6 inci ~ahi"aıla - t' ':I' ır. -----------·---------

Akdenizde olanlar 

lııgiliz donanması 
Italya sahillerinde 

------~-·-----------Bir ltalyan tahtelbahiri lngiliz do
nanmasının arasına sokulmuş 

r 

Tahşidat ne içinmiş 

Maksad, adalar Rumlarının muhte
mel galeyanını durd11rmakmış 

Rodos'tatı bir görünüş 

lstanbul 2 (Ôzel) - ltal- jandarma kuvvetleri fazla· 
yanların 12 adaya çıkardık· laıtırılmııtır. 12 Adadaki 
ları asker,. ma.balli Rumların ltalyan memurlarının önemli 
ber hangı bır galeyanını b' k d .. • • .

1 
• R 

b t k .. d' ır ıımı egııtın mıı, um· as ırma ıçın ır. 

Alınan haberlere r6re, lar hakkında evvelce yapı. 
Rodoa adaaıada reniı mik- lan 'lorluklara nihayet veril· 
yasta tedbirler aJınm11 ye mittir. 

• • ••••• •• 
Kamutay 'dfln açıldı 

4 kişinin ölüm ka-
rarları onaylandı ~dia·Ababa ı (A.A) - Seferberliği bekleniyor 

~ 1 ıiiel çevenlerinde İstanbul, 2 (Özel) - Ro· 
~'' •lel kararlarının yağ· ma'dan haber verildiğine 
~- uzamaıı yüzüden göre, faşist seferberliği 
\, ıyltığı zannedilmekte· bekleniyor. Seferberliğin ili· 
~ nında, bütün radyolar, pro-
~ t •rtık Ogadan, Dan- paganda bakanlığının emrine 

' liıerde artık yağmur verilecektir. 

1 Donko toplantıda divanı muhasebat 
komisyon mazbataları tetkik olundu 

-----~~-----19tı~-.... ·~··~~-dl·------------

~ l1ıcir i~le11irken 
hanlarındaki baladuri kamlar tarafından önemli 

"'1- ile ~meleyi ~'~!ar" surette takib olunmaktadı~. 
•ketler, ilıili mı· Sabahtan akıamı kadar bır 

-
iki lngili: gemisi 

lstanbul, 2 (Özel) - lngi· rülen bir ltalyan denizaltı 
liz donanmasının, İtalyan sa· gemisi, ansızın kaybolmuş 
hillerine doğru seyrettiği, bir müddet sonra lspacya 
son gelen haberlerden anla- sahillerinde görülmüştür. 
şılmı~tır. Bunun sebebi, bazı 
ltalyan denizaltı gemilerinin, 
lngiliz doanmasının hareki· 
tanı tekip etmesidir. Cebe
Jüttarık civarında ve logiliz 
donanmasının arasında gö-

kuru ekmek için çalışan 

işçiyi istismar etmek isti
yenler tesbit ediliyor. Bu iş 

hakkında ahnacak tedbirler, 
işçinin bundan sonra olsun 
şunun bunun meekeli olmak 
tan kurtulmasını temin ede
cek ve haksızhkları kökün· 
den koparıb atacaktır. 

, ' • • 
2() iL K TEŞRiN 

rAZAR 
Genel NOtus Sayımı 

Sayım ve kontrol me
murluğu ulusal bir ödev
dir. Bu ödevi seve ıeve 
ve önemle yapmıı. 

BAŞVEKALET 
iSTATiSTiK UMUM 

MODORLOCO 

Ankara 1 (A.A) -Kamu· 
tay burna Aptlllbalik Ren· 
danın baıkanhiında toplan
tılarına baılamıı ve günde· 
mindeki maddelerin bir kıs· 
mı üzerinde müzakerelerde 
bulunmuştur. Bu arada Mos
kova büyük e' çiliğine atanan 
Zekai Apaydın'ın Diyarbekir 
saylavhiından çekildiği hak
kındaki istifası okunmuı, 934 
Eylül, llkkanun ve Şubat 935 
aylarına ait divanı mubase-

Abdülhalik Renda 
bat komisyonu mazbataları 

llıerinde görnınlmllıtür. 
Bundan baıka Dllzcenin 

Nubviran köyllnden Muıtafa 

1 
oğlu Ali, Akyazı, Beynui 
köyilnden Mustafa oğlu Ze· 
keriyanın, Sökenin Çeltekci 
mahallesinden Yuıuf oiulla· 
randan Hacı Şerif oğlu cam · 
baz Süleyman çavuı ile Ko· 
çarlı nahiyesinin Tekeli kö
yünden Kor Ali oğullarından 
Süleyman oğlu Hüıeyinin ö-
lüm cezalarına çarpalmaları 
hakkındaki komisyon maz· 
bataları tasvip olunmuı ve 
Cuma günü saat 15 te top· 
lanalmak üzere daiılmııtar. --Yunan 
MuhalifJeri endi

şe ediyorlar 
lıtanbul, 2 (Ôzel) - Ati

na 'dan haber veriliyor: 
Muhalif partiler liderleri, 
Yunanistan içinde kanlı bi
diselerin zuhurundan endiıe 
ediyorlar. Kralın, geaoydan 
evvel getirilmek istenilmesi, 
durumu bir kat daha müı
külleıtirmittir. 

Atina, 1 (A.A) - Güve
nilir çevenlerdea alınan 
haberlere g6re bir çok ltal-
- Devamı 6 inci sahifede -
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~ a ıta omanı ~ yade geliştiğini (inkişaf etti- zam fasılalarla sayıınlar fce· 
:= = ğini) şimdi kıvançla gördü- tip ederek bunların ne 
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i_Beyaz p apag~ anın=:_= Sayımım iZ 1 PİD ~:~:~ i~~r~~~= v!e;;~7m:~ ~:.:~ir=~~:iı:.ştıımak s••· ok· 
~ memleketimizde metodik ilk işte hükumetimiz bu 
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1 "f ld t 't'b re al•''· = Si = N fı gene nu us sayımı yapı ı. ayı nazarı ı ı a 'k·.,cı 
~ 'Türk_çcye. KAMI ORAL RRI~ Ü us sayımları modern ~evletlerin Bize nüfusumuzun 1927 önümüzdeki teşrin~• ~~ ••• 
= 2-10-935 Çevıren • = b • deki durumu, yaş itibarile bir sayım yapınaga .. eıı>İ 
ES Tefrika ı'luıuarıı l: 52 =en ta ii ve normal tedbirlerindendir inkisamı, faal ve meslek sa- vermiştir. Bu sayıınıD 

00 
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. • r. Yazan : nıversıte ıstatıstık profesoru lk n 
- vet, ben de bu ış· heyecan içinde kaldım. Ma- Ömer Celil Sarc !arın nisbeti ve daha bir çok yüktür. Çünkü ••;• 'veriP 

ten çok m~mnundum, fakat damda kalp hastalığı vardı. Nüfus sayımlarının önemi, leketin bayat kaynağı olan noktalar hakkında ilk defa daha kesin netice er a doğ· 
maalesef, bırkaç gün sonra Acaba kendisine bir fena· ~zun uzadıya anlatılmağa ve nüfusun azalma veya çoğal- olarak kat'i bir fikir vermiş nüfus durumumuzu dab eiii çalışmakta olduğum sinema- lıkmı geldi, yoksa Sevie.. ısbata muhtaç bir fey de- ma yolunda gösterdiği ıe- olan bu sayımın, ne güç ru bir surette gösl•~~:su• 
ya gelmeğe başladı. Dere- Con Straun Kora'nın sö- ğildir. Genel bayatın ihtiyaç- mayülleri incelemek sebep· şartlar altında ve ne kadar gibi, mukayeselerle ·~ te•· 
den tepeden konuşurken, zünü kesti ve: ları hakkında biraz olsun !erini anlatmak ve bu kay- zorluklarla çarpışılarak ya- muzun inkişafının dab• ki•" 
ban~ .eskiden yapmış olduğu - Siz kapıyı açıp bak- fikir sahibi bu"unanlar ara· nağı beslemek için alınacak pıldığını, hariçtekiler pek bitini mümkün kılacs •' teklıfı tekrar etmek istedi. madınız mı? aında bn önemi değerlemi· tedbirlere zemin hazırlamak- değerliyemezler. Bu işde biç 8 senedenberi nüfusm•• 
Lakin derhal reddettim. Diye sordu, Kora'nın züzü yecek kimse bulunamaz. Bir la uğraşan demografi ilminin tecrübemiz yoktu. 60-70 bin kadar artmıştır? yioe 
Sevie'nin mesleki hırsızlık sap-sarı kesilmiıti. Taharri ticaret evinin defter tutması, esası, nüfus sayımlarıdır. sayım memuru ve bunları Kadınlar erkeklerde• ko" değildir. Onun içinde ken- amirinin sualine derhal ce- bir adamın malını mülkünü En önemli ekonomik mese- gözliyecek binlerce organı fazla mıdır? NOfus•D • b•" 
di başına böyle bir tef vab verdi: bilmesi ne kadar tabii ise, leler, meseli toprağın ulusu bulmak ve yetiştirmek IS.- nomi, askerlik veludiy•\.ıli 
y~p~a~a kalkışacağına ben, _ Evet, kapı, daima ol- devletlerin varlıklarının esa- doyurmağa kifi olup olma- zımdı. Memleket büyüktü. kımından en ebe"'"'daki· 
hıç ıbtımal vermezdim. Dün duğu gibi kilitli değildi. Bi· sını letkil eden nüfuslarının dığı; nOfus istatistikleri ol· Halkın çoğunun mazbut ika· kısmı olan 20-45 yışı• ·dir1 
gece sinemadan avdet eder- dayette, yazı yazarken veya· 11yısını ve terekkObünü öğ- madan araıtırılamaz. Nihayet metgoibı yoktu. Şehirlerde !erin nisbeti yükselmt ~
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,e 
ken Madam Honhard'ın oda- renmeleri 0 kadar tabiidir. ticaret alemi de nüfus ista- bazı sokaklara isim veril- Okur yazarların 
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oif' 

9 
d k .. d hut okurken uykuya dalmı• · ı ı k b l larıoı ı.n a şav gor üm. O da- Y Bundan dolayı nüfusu tesbit tistiklerine birinci derecede memış, ev er numaralanma- mes e sahi i o aa ,ıl• kıkada son d · · ı · olması ihtimali de hatırıma k b t N"f d b · a le kı.Y 

b

. . .•rece sınır enmış etme i tiyacı en eski za· önem vermeğe mecburdur. mış ı. u usumuz arasın a etı sene evve . iaki"" 
ır halde ıdım. geldi, ilkin kapıyı açar aç- manlardanberi duyulmuş , Muhtelif mıotakalar1n umu- göçebe olanlar, çok iptidai nasıldır? MesleklerıD fıod• 
_~.o~ Straun Matmazelin maz, madımın boğulmuı ol- mazbut sosyal teıekküller mi ıartlarını, mahreç olarak tarzda barınanlar mühim bir mında bu müd~el ıırıııı•f" 
soıunu k.eserek: doğunu görünce şaşırdım. vücut bulunca, nüfus sayım· ehemmiyetlerini öğrenmek yekün tutuyordu. (T abrir ne gibi değişiklıkler 

0

11,o· 

-

- Sevıe'ye gücenmiı oldu· Evveli, madam Pontesi ha· larına başlanmıştır. Tarih için, sık sık sayım neticele- memurlarına mahsus talimat· tur? Meseli ziraatta ç• '.dol d M • ·ı m«• S 
gunuz an adama haber mi berdar etmek iotedim, fakat bize milittan binlerce sene rine müracaat etmek loizım· namenin 9 ncu maddesinde, lar azalıp, sanıyı 

1 

•? t95 
vermek istiyordunuz? evvel Çin ve Mısır'da nll· gelir. Ticaretin bir şubesi sayım memurlarının, çadır· olanlar artmıf mıdır. ço~ 
.. - Yok, Maknus'a kızmış düıündüm ki, bu bidiıeyi fusun kay! edildiğini öğret- bayat sigortacılığı, nüfus is'. ları, içinde insan yafaması sayımı bunun gibi ~ı~ ıı•· 
ıdım. Çünkü gelip beni ıi- herkesten önce ben görmüı· mektedir. tatistikleri sayesinde teessüs muhtemel bulunan kovukları noktalar bakkındk~ :;:;ııs;ıiP 
:em

1 

adan alacağını vadettiği tüm. Şimdi haber verirsem Nüfus sayımları şimdi mo· edebilmiıtir. Kısaca, zama· ziyaret edeceklerinden bah- vir edecek, bü u 1oıP 
1 

de ııece yarısına kadar şüphe altındı kalacağım. içe· dern devletin en tabii ve nımızda nüfus sayımları, ge· sedilmesi bu hususta karak· tedbirlerinin ve ••=ptıi' 
b~kl.etti ve .sonra da gelme· riye girdim ve madamın tak· normal tedbirlerindendir. Az ne! bayatın en mübrem ve teristiktir) ayni zamanda balk Türk topluluğ•nd• . y Jıili•" mıştı. Kendısinin dün gece vimini açarak, 19 Mayısa ka- çok mazbut teşkilitı olan zaruri müesseseleri halini münevver ve sayımlara alış· tahavvüllerin genel. b~i• ••" 
ma~am Honbard'ı ziyaret dar olan yaprakları kopar- bGtDn devletler, S-10 senelik almıılardır. Bu sayımlar ter· kın değildi. Sayımın manasını çosunu çizmemize ım 
etmek istediğini biliyordum. mağa başladım. Bu esnada fa11lalarla nüfuslarını baıtan tip edilmiı olmasaydı, dev- anlamaması ve onu kendi recektir. Jobil• M~damın odasında elektrik· biraz papaganın canını acıt- bat• sayarlar ve bunun için !etler muntazam bir idare aleyhinde bir tedbir, meseli Sayımın muvaffak o gelıl l~ın b~üz a6nmediğini gö· tım, bir ııçrayıtt• elimden biç bir külfetten çekinmez- mekanizması kuramıyacak- yeni bir vergiye hazırlık mesi için devletçe li•'~ıttıf· 
r nce, aknuı'un orada bu· ııırdı ve bir parça et kopardı !er. Adedi 100 binleri ve lar, bu gün kütüpbaneleıi olarak telikki ederek yanlış bütün tertibat al:~ ... ııı•• ~n~nii'una zabip oldum ve hem canım yandı ve hem de bitta (Hindistanda) milyonu dolduran ilmi eserler yazıla· beyanatta bulunması lehli- Bülten, sualler ve _ı• ',ar•ıt• 
. ogr~ca odama gitmek bu yaradan dolayı herkesin geçen sayım memurları kul- mıyacak, ticaret alemi de kesi vardı. Bütün bu zor- meler çok iyi bırad•D gde• 
ıstedım fakat bu e•· Ü h . . d d lanırlar, kucak dolusu para en kıymetli bir vasıtadan luklar yenildi ve sayım hazırlanmış, Avrup b ol•' ' 
nada hatırıma baıka birıey . ~:.11:::~. avet e eceğimi sarfederler. mahrum bulunacaktı muvaffakiyetle başarılarak !irilen bir uzm~n :ıa bO" 
geldi ve hiddetim en çok Con Straun, ciddi bir Filhakika bugün ne dev- Biz de saltanat zamanında nüfusumuz hakkında çok değiştirilecek bır ao yııııd' bund~n arttı. lıter miıin tavırla: Jet, ne de ilim nüfus sayımları her şey gibi nüfus işleri de kıymetli malumat elde edildi. lamamııtır. A

51
I ":erııı•· 

- de_dım - . m~dam Honbard, - Matmazel, bu itiraf atı- olmadan çalııamaz. Devlet savsanmıştı. 1297 de yapılan Bu şartlar altında yapılan yanlışlıklara meydao eri«~' benı~ Sevıe ıle ,olan alikamı nız üzerine sizi Sevie'nin en mühim ve zaruri tedbir- ve ilmi esaslara dayanamadı· bir tahrir, tabii ideal olamaz· mek için, bir çok• ~ıııııt~" 
milsyu Maknus a anlatsın ... suç ortam telakki etmek ve leri için, nüfus istatistiklerine ğı için zaten noksan olan dı. Netekim neticelerin, halkın tecrübe sayımları y p ı:oekfet: 
Esasen d d b: ı •· · d l b' Fakat bu-tu"n bu de .,Jerİ111 

b' b kml a am adn uy e tevkif etmek mecburiyetin- muhtaçtır. Nüfusun adedi, bir sayımdan sonra, nüfusu- yerın e o mayan ır vesvese- .. e-. ·ı ırşey e enmeı eğildi. deyim. Kaıiun beni icbar cinsiyeti, erkek nüfusta as~ t b. . sinden, yahut ihmalinden sayım memurları 
0

1k yer•' 
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muzun es ıhne kalkışılma- "t 11. b k · · 1 r ba 1 yU· 
a_ maze ora Parker, ediyor. Hem elinizdeki ya- kere alınabilecek yaıtakilerin dı. Seneler e ti nüfusun mu eve ıt azı ıistemati ıyı yapmaz a ' ;1ım• • 

teeasure kapıldı. Yutkunmak rayı bilihare bakmak ve bu nisbeti mal6m olmadan süel g ç ' yanlışların tesiri altında kal- bir korku veyahut 1 r ••' 
istedi, sesi kesilmiş gibi idi, suretle bakikatı 6rtmek ce• tertibat almak mümkün de- y.•pılı:ını baıtan başa değiş· mış olması pek muhtemel· zünden doğru ceva~ • ııı•b" 
Fakat birden bire iradesini aaretinde bulunmanız da, suçla ii'ildir. Okur yazarların nis· tıren arpler, muhaceretler ve dir. Bunu, 1927 nüfus sayı· mezse, boşa gitmeıı• ı· 
topladı ve devam etti: olan alakanızı teyid eder. beti, çocukların adedı', nu-- türlü türlü hadiseler oldu. mı istatistiklerindeki, haki- kumdur. b ı011• t 

Buna - k' " k k b l l Sandan dolayı u e···l•'"e ' 
- Madam Hoohard'ı zi· - Arkası var fusun ana lisanına göre in- f ragmen es ı re1ım nü- ate ya m u unma arına bUyük oı .... ',e 

yaret etmeg-e karar vermı'ı· • uı~m.uzu yazıp varlığının te- ihtimal olmıyan bazı ifade- zam işte en dı'sioe . e Aı.~11 l , M kisamı bilinmezse, dog-ru bı·r 1 ki h Ik b' t ken ıı tim. Hem bu suretle Mak- v .... uren er. ut· me ını yo amağa lüzüm duy· !erden anlayabiliriz. Bir mi· a ın ızıa ıeriıO 
kültür siyasası takip oluna· madı 1 1 1 . · 'ki b·ııhassa münev\'er .,,f .. ,ıı·. 

nus' d 1 1 d ı k (Ok 1 · sa a a ım: ıstabstı ere göre • "re 0
u .... 1 

un ora a o up o ma ı- a a amento maz. Nüfusun yayılış tarzı, C o 
11 

v ı k ~ umuriyet, gemisinin ne- bizde bir yaşından küçük düşer. Kanuna g ıseP 
i"nı an ayaca ve hem de ôkeflrflk aekerle- ~ muhtelif mıntkaların kesafeti, muzda okur olanlarııt ... ,ııt• madamd f d'l kt' " ,_ rede oldugv unu ve nereye 351 bin erkek, 295 bin kız .... 

an a ı eyece ım. '-'-' meslek sahiplerinin nisbeti J "u y•P W Kapıya yanaştım ve bir de- rini tecrllbe edi --ı Mesleklerin inkisamı kesin gittiğini bilmiyen bir kaptan çocuk olup bu yaştaki erkek sayım memur ug rd6ne1'" . 
fa çald ı·k' · 'd h' · ~ gibı' d T çocukların kızlara nisbeti 122- mükelleftirler. yı""' ıııe ~, ım, a ım ıçerı en ıç uz.. ~ bir tarzda tesbit edilmiş ol· yaşayamaz ı. edbirle· . . k d'I ine sa ""'·rde• do 
ses gelmiyordu. Tekrar çal- ı:t:$ madan verimli ekonomik ted- rini müsbet bilgiye ve adede 100 gibidir. rımız en ı ~[d•;,i ıakl' ,,.ı-dım. Gene cevap verilmedi. ,_,.,... b istinat ettirebilmek, ilmin ve Bütün memleketlerde do- mur)uğu verı d·~,t elfe 'l•' 
Bu sefer ani bir korku ve ~ ijler almağa imkin yoktur. ticaret aleminin ihtiyaçlarına ğumlarda iki cinsiyetin nis· bu şerefli iş• ok yal"'",~ 

lim, nüfus istatistiklerine b'I k . . k beti aşag-ı yukara l06-lOO malı ve memurlu. ,,1ıdl cevap vere ı me ıçın en· bepsı, bıl 
belki devletten ziyade muh- disine has olan enerji ile nisbetinde olduğundan bizim yapmasınlar ol•'
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Ulusal 

Birlik 
Cöndelik ııiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikincı 

Beyler sokağı 
Abone ~artları : 
700 kuruı senelik 
400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
banede kararlaıtırılır 
Basıldığ'ı yer :ANADOLU 
matbaası 

Ve Pflrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfle· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depolannd 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

taçtır. Memleket hakkında nüfus davasını ele aldı. Gi- istatistiklerin bu ifadesi dog-- mahiyetini anlaoııYa lidirJe': 
1 k d f

'k · etıııe ~1 

yapı aca emogra ı ' sos· riştiği ilk işlerden bı'rı· ı·sta· 1 hususta tenvır ... dır '" 
1 k 

.k b ru o amaz. Anlaşılan ya kız· k ıaıı..- . tı,. 
ya ve e ooomı ütün ilmi tistiklerimizi düzeltmek oldu. lar erkek olarak gösterilmiş, Halka anlatma ist•tı'·tit 
~aş:ırmalar onlara dayanır. Belçikadan arsıulusal şöhreti ya biç bildirilmemiş, yahutta sual varakal•"• iıl'~

1

it· 
ev et gücünün temeli, mem· olan bir uzman getirildi. Ça- k ki d idaresi tarafındand'ılecelıt,, er e erin yaşı aha küçük . 

1 
·ı . ba e ·r dl 

1 
b d'I · t' B ı ış enı mez ım b'ır.b• 11 ... zmir def•ıerdarlıg"' ıııdan.• eyan e ı DUŞ ır. U yan iŞ• l a 
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i)l"P lıklar teferruata, belki de Korku ve te aş ese Y ıe'' 
(ssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına münhasıran yaş hakkındaki hal yoktur. VesV vereO dl 

göre haczedilen Hasan Hoca mahallesinde kuyumcular çar- ifadelere taalluk etmek ve den yanlaş .~e~:fn ber,ıP' 
~ı~ında ki.in . 25 .ve 27 sayılı ik,i dükkan tarihi ilandan sayımın genel kıymetini boz· hem kendı er• of•1

t' ıet· 
ıtıbaren yırmı bır gün müddet e satılığa çıkarıldığından mamakla beraber, nüfusu- yurdumuzun ~;eııtedi!ıa" 
pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsili! kalemine muzun daha kesin bir suret- karşı bar•:ı_• (). ~ 
gelmeleri. 20-24-28-2 3033 te tesbit edebilmek için ikin· =-~ 

lzmir vilayeti Nafia müdürl'" - ci bir sayım yapmak tazım- Uı-aY 
u dı. Zaten nüfusun muayyen dill)e" 

ğOnden : bir andaki halinin tayini ih- tenbihatıll• 
tiyaca kafi olmayıp hareket • etlıer .,,et 

6338 lira 27 kuruş keşif bedelli Dikili • Altınova yolunun ve temayülünü dahi öğren- ınıY • rı ,,, 
0+550 ~ 9+900 kilometreleri arasında yapılacak büz ve mek icabeder. Bunun için de Uray teııbib•t1:.ııl•~;,.., 
!11enf~zle~ 20 g6n müddetle açık eksiltmeye konulduğundan sayımları teluarlamaktan baş etmiyen esnaftaO ptıtlldl ,ı•'' 
ısteklılerın 2490 saydı yasaya göre hazırlıyacaklan teminat- ka çare yoktur. Tek bir sa· para cezasın• ç•;00,ı lı 
!•rile birlikte 14 Teıriaevvel 935 Pazartesi günü saat 11 de yım, bizi bu hususta tenvir uray daimi kurO 
ılbaylak eaclmeaiıac relmeleri bildirilir. 3101 edemez. Nilfuıun hareketi· Jaıtırılmıth'· 

' il 

e 
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izmi r sicilli ticaret memurlu· ikinci Fasıl ancak mnıterek bir mümessil vaııtasile .. istimal edebilirler. 
" SERMA YE HİSSE SENEDAT Bu mümessil tirket nazarında mezkur hissenin sahibi addo· 
gundaıı: lunur. 

Sermayenin Suret ve şeraiti tediyesi Bir hissenin hakıkı intifaına sahip olanlarla mülkiyetine 
b' . [Ş~rk balı Türk anonim ıirketi] ticaret unvanile lzmirde MADDE - 6 sahip olanlar ayrı ayrı eşhas olduğu takdirde bunlar da şir· 
•rıncı kordonda halı ve halı ilmesi ve yün ve pamuk ve sair Şirketin sermayesi beheri .. beşyüz,, Türk lirası kıymetinde kete karşı olan haklarını kezalik müşterek bir mümessil va· 
~tvad ve bunların mensucatı ticariye ve sanayiini yapan iıbu hamiline muharrer 800 hisseye münkasim 400,000 dörtyüzbin sıtasile istimal edeceklerdir. Aralarında itilaf hasıl edeme
tırketin ticaret unvanı ve ıirket mukavelenamesi ticaret ka· Türk lirasından ibarettir. dikleri takdirde gerek yapılacak tebligat ve gerek içtimaı 
':~u hükümlerine göre sicillin 1490 numarasına kayt ve tescil Bu hisseler mecmuunun iştirası müessisler tar•fından işbu umumilerde hazır bulunacak reye iştirak yalınız hakkı intifa 
e ıldiği ilin olunur. mukavelenameye merbut ve onun bir cüz'ü miltemmimi olan sahibini ve bunlar müteaddit ise tayin edecekleri mümeasili 

1 : 
2 : 

lzmir sicilli ticaret memurluğu reımi mühürü ve F. taahhütnamede gösterilmiı olduğu üzere taahhllt ve imza e· tanır. 
Tenik imzası dilmiş olup bedeli mevaddı atide münderiç ıekil dairesinde MADDE-14 

Şirket mukavelesi 
Mahkeme kararı 
~ark Halı Tftrk Anonim Şirketi 

( Esas Mukavelenamesi ) 

tesviye olunacaktır. Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin itibari 
MADDE - 7 kıymetleri miktarınca mes'uldürler. 

Şirketin teşkili hususunda hey'eti vekile müsaadesinin is· MADDE -15 
tihsalile liakal rubu sermayenin muteber bir bankaya tesvi- Bir hisse senedine malikiyet işbu esas mukavelename mün· 
yesini müteakip müessiıler vesaiki matlubeyi salahiyettar ti- dericatına ve hey' eti umumiye kararlarına muvafakatı tazam
caret mahkemesine tevdi edecekler ve tirketin teşkili hak- mun eder . 

Beheri 500 Türk liralık cem'an 800 lıis5eye münkasim 
kında mahkemece ittihazı karar olunması üzerine teşkil ve Hissei temettü ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel hak 
ilin muamelatının ifa ve. ik.malin~ tevessül edeceklerdir. Şi~- da dahil olduğu halde bir hisse senedinin bil~mu~ hukuk 

400,000 Türk lirası sermayeyi lıai:ı Anonim ~irketi ket ancak bu mu~melenın ıkmalınden itibaren sureti katı- ve vecaibi 0 hisse senedinin sahibine aittir. Bır hıssedarın 
Müessis sifatile hareket eden zirde vaziulimza: yede teşekkül eyJemiı olacakbr. varis veya dainleri hiçbir vesile ile şirketin emval ve emli-
İznıir' de Bornova'da Çay Ferah ıokağında No. 16 da MADDE - 8 kini tahtıhacze vaz'ını talep ve şirketin umur idaresine mü· 

lllulcinı Müıyn Harold F. Giraud. . Şirketin teıekkülü kat'isinden sonra sermayenin müteba- dahale edemezler. . 
İznıir'de Buca'da istasyon caddesinde mukim Müsyü Pi- ki taksitleri meclisi idarece tayin olunacak zamanlarda ıe· lstifai hukuk için şirketin muhasebe defterlerde hey'eti u• 

ttre de Posrtu. raiti mukarrereye tevfikan mukkasseten veya defaten tahsil mumiye kararlarını kabule mecburdurlar. 
b latanbul'da Kuzguncuk Hüsnü paşa köşkünde mukim olunur, işbu talepler resmi ceridede ıirket merkezinin ve MADDE -16 ~ 
•y Rahmi Arslan. ıubelerinin bulunduğu ıehir gazetelerinde Jiakal 15 gün ev· Her hisseye ait hissei temettü o hissenin ıenet ve ya ko-: 

lll İznıir'de Karııyaka'da Cumhuriyet caddesinde No. 36 da vel ilin edilmek suretile icra olunur. ponunu hamil bulunan eşhasa tediye olunur. Talep olunmı• 
~lcinı bay Hüseyin Fevzi Beler. Şirketin teıekkülü kat'isinden evvel ıermayei ıirkete it· yan bissei temettu kanuni murur zamana tabidir. 

~fznıir'de Birinci kordon No. 458 de Dl ORYENTAL tiriki taahhüt edenlerin hisselerini ahara devr ve ferağ et- Hissei temettü tevzii hakkındaki hey'eti umumiye kara• 
ba RPET MANUFAKÇORES L TD. Şirketi namına lzmir'de meleri memnudur. rile muayyen olan hissei temettü sureti katiyede hissedarla· 
ıt, flıo•a'da ismet paıa caddesinde No. 1 de Mösyö Edmund MADDE - 9 rın şahsi malı olup şirket tarafından artık alıkonulmaz. 

~iraud. . • . . • . Tayin edilen zamanlarda tediye edilmiyen taksitler için MADDE -17 . . 
te it r Tiirk Anonım ıırketını anı ıurette teıkıle karar ve· bir gllna ihtara lüzum kalmaksızın lizımül'ifa olduğu gün- lıbu eıaı mukavelename ahkamına tevfıkan aktedılen 
~:b ıirdeki mevadda muharrer ahkim ve ıeraiti tespit ve den itibaren ıirket lehine olarak yüzde9 faizi yürütillecektir. feykalide umumi içtimada müttehaz kararla sermayei şirket 

'-1 eylemiılerdir. Hisse senetlerinin talep olunan taksitlerini tesviyede te· bir veya müteaddit defa tezyit olunabilir. işbu tezyidi ser· 
Birinci Fasıl ehhür eden hissedarlar gazetelerde bir ay fasıla ile münte· maye muamelesi gerek nakit ve gerek ayın mukabili olarak 

ltşEKKOL: UNVAN MERKEZ MAKSAT MÖDDET şir iki il.inname ile ve son ilin tarihinden itibaren bir ay ge~ekse ~evcut f.evkalide ~htiyat akçe~eri. sermayeye ithal 
M zarfında ıfayı deyne davet olunurlar. Bu müddet zarfında edılerek ıhraç edılecek yenı adı veya ımtıyazlı ve yahut 

8 . . . ADDE. , - 1 . . dahi talep olunan taksitleri tesviye etmiyen hissedarlar ifayi baıka her nevi hisseler vücude getirmek suretile ic~a 01?· 
~ er.echi ah ıbraç olunan ve bıl ahara ıhraç olunabılecek olan deyinden imtina etmiı addolunarak hisseleri ıirket eshamı nabilecek ise de daha evvel ihraç olunmuş olan hısselerın 
nJe eler esbabı arasında Türkiye Cumhuriyetinin kavanini ha- borsada mukayyet ise borsa komiserliği vasıtasile ve değil kiffesi tamamen tediye olunmadıkça tezyidi sermayeye te
Ue b~e müstakbelesine ve iıbu esas mukavelename abkimı ise müzayede tariki ve noterlik marifetile talibine furuht vessiil olunamıyacaktır. Yeni ihraç olunacak hisselerin bedel 
\llti '••~darının fevkalide hey'eti umumiyesince Türkiye Cum· ve eski senetler iptal edilerek yerine ayni numaraları havi ve sair şeraiti ihracı hey'eti umumiyece tesbit ve yahut tes· 
'bk~eta kanunlarına uygun bir ıurette tekarrur ettirilecek senetler verilir. iptal edilen senedatın numaraları gazete- biti zımnında hey'eti umumiye tarafından meclisi idareye ıe· 
lltke~ı m~addeleaine tabi olmak üzere bir Türk Anonim lerle ilin edilir. Satılan hisse senedatnnn furuhlundan müt· lihiyet ita olunur. 

teııs olunmuıtur. tehhassil bedeli mezkur senedin bedeli muharrer ve muay· MADDE -18 
. MADDE - 2 yeninden dun ise aradaki fark senedin sahibi evvelinden is· Tezyidi sermayeye karar verildiği ve bunun için mezu· 

()t!•rketin unvanı ŞARK HALI TÔRK ANONiM ŞIRKETl.tifa ve fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade olunur. niyeti resmiye istihsal edildiği zaman tezyit edilen kıımıa 
CAKTIR. MADDE -10 tamamen taahhüt ve imza altına alınmasına ve rubu veya 

MADDE - 3 Bedeli tamamen tesviye edilmemiı olan hisse senedatının fazlaaının tahsil olunmasına müteallik muamelatın icra edil-
t6 Şirketin merkezi lzmir olacaktır. Heyeti idarenin muvafık abare devr ve furuhtu halinde hamili evvel •e ahır ile ara· diğini natık vesaikin meclisi idare ve müra~ipler tar~fınd~n 
>, "~ctii gerek Türkiye dahilinde 2erekse memaliki ecnebi· da devren senedi tasarruf etmit kimseler mezkur senedin müıterek bir beyanname ile iktisat Vekaletıne tevd.ı ed~l
t,"'rı herhangi bir yerinde tirketin şubesi, yazıhanesi, ma· bakiyyei bedelinden dolayı tirkete karşı müteselsilen mes· meai lizımdır. iktisat Vekaletince bu muamelat tasdık edıl
~, t'•ı veya acentahanesi ihdas olunabilecektir. Türkiye' de uldürler. Bu mes'uliyet her farig hakkında firağın şirket diği takdirde usulen tescil ve ilin olunur. 
~,,:lıut .ecnebi ~ir me~lekette ıube kllşat olunduğu takdirde defterin kaydından itibaren 3 sene sonra sakit olur. . . M~DDE - 19 .. . . . . . 
~')fi llletı cumurıyeye ıtayı malumat ve gazetelerle ilinı Henüz talep edilmiyen hisse ıenedatının bakıyyei bedeli- Se~mayeı şırket !e.vkalade olar.ak ~un~~ıt bır ıçtı.m~ı 

Yet olunacaktır. ni tediyeden hissedarlar bu kısım için hissei temettua it· umumıde karar mucıbınce gerek hısselerın ıtıbarı kıymetın.ıa 
~· MADDE - 4 tirak iddiasında bulunamıyacakları gibi kendilerine başka te~zili gerekse. b~r ~iktar his~enin bu maksatla teı~il edıl· 

't v~tket zirdeki muamelit ·1 • t' ı J k ü t kkDI bir menfaat teminini dahi isteyemezler. mıı bulunan bır ıhtıyat akçesıle satın alınması ıuretıle ten-
~'tt' ı e ıı ıga ey eme zere eıe ki 1 bT 

'-ittt 1~· Ttirkiyede Di Oryental Karpet Manüfakçörers Li- MADDE -11 1 o una ı ır. 
ıı_, tırketine ait ve baılıca balı ve yün ipliği ve muameli· Teşekkülü kat'iden mukaddem tediye edilmit olan rubu , . . MADDE -:-20 . 
t\t lbtitedair muhtelif levazım ile her cins ve kalitede mev- bedel için verilmiı olan makbuz teşekkülü kat'iyi müteakip Hey etı umumıye tarafından hısaelerın itfasına karar ve-
~t llle9addı aaireyi ve defterleri mucibince tahakkuk ve tes· azami 3 ay zarfında nama muharrer senedatı muvakkate ile rildiği takdirde işbu itfa muamelesi gerek bir hisse bede
ı-,;dilecek bilumum zimmet ve matlubatı ve uhdei tasarru· mübadele olunur. Bil'ahara tahsil olunan bedel iıbu muvak· linden bir nisbeti muayyenenin iadeten tesviyesi gerek borsa
~, ' bulunan gayrimenkul arazi bina ve umumiyetle alil kat senedat üzerine kaydolunur. Son taksitin tediyesile be· da veyahut hususi pazarlıkla hisse iştirası gerekse kur'a ile 
~devatı iktisap etmek • raber hamili ve muharrer ıenedatı asliye ile mübadele olu- t~yin ol~nacak bi~ ~iktar ~isse.nin baş baş~ olarak tesviy~-

~'41 tlıca halı ve halı ilmesi ve yiin ve pamuk ve sair me- nur. Meclisi idare faideli gördüğü takdirde müteaddit hisse- sı ıu~etıle ve hey etı u.m~mıyenı.n olbaptak~ kara~ına tevfı-
' ~'tt:e bunların mensucatı ticaret ve sanayi ile doğrudan yi bir ar.ada cemi ederek bir hisse senedi verebilir. kan ı~ra olunacak. kura ~le t~yın o~u~an hısse~erın numara-

t'tek'•. veya dolayısile alakadar olan bilcümle muamelatı Hisse senedatının koçanlı bir defterde kesilmiş olması ve ları şırket merkezın~e mun.teşır ve ıla~atı res~ıyeye ma~sus 
~"-i bıızat ve gerek komisyoncu sıfatile yapmak ve bu üzerlerinde sıra numarasını ıirketin resmi mühürünü ve mec· gaz~tede. 9,.e olmadıgı takdırde devletın resmı gazetesınde 
'lıtırı Ve ... tüccari maksadını temin için her ne ıekilde olursa lisi idare azasından iki zat ile katibi umuminin hattı destile neşır ve ılan olunur. 
'v, ~•ger ıirket ve teıebbüslerle alika peyda etmek. muharrer veya damga ile mezu imzalarını ve şirketin unva· MADDE -21 

'*it, lııden tirketler teıkil veyahut ıirketlerJe birleşmek veya aile teşekkül ve ilin tarihlerini ve şirketin sermayesinin Sermayenin tenkisi hakkındaki kararın icrası ıçıo vuku-
~'"k eylemek veya hukuk veya emvali menkule ve gayri miktarile hisse senetlerinin envaı miktarını ve hisse senet· bulan miktara rağmen son ilan tarihinden itibaren üç sene 
~, ic:leıini kısmen veya kimilen bu gibi tirketlere temlik )erinin mukayyet kıymetlerini ve tahsil olunan bedelatını ih· zarfında iade edilmiyen hisse senedatı iptal ve hisse sahibi· 
~"di;l Veyah.ut hisae sene~i bey ~e tira eyleme~ veya ko- tiva ~?lemesi ~uktezidir. . . . _ ... , nin hukuku iskat edilir. Bu cihet dahi il~natta tasrih 
-tet•ı er terık veya mukrız ve saır sıfatla para ıkraz etmek Bıl umum hısse senetlerının bır tarafı Turkçe ve dıger edilmiş bulunacaktır. Sermayenin tenkisine aıt muamelitın 
\it~; balida tasrih olunan itler ve muamelat ile gerek tarafı Fransızça olarak yazılacağı gibi nümuneleri ihraç edil- hitamında keyfiyet sicilli ticarette tescil ve ilin ettirilir. 
Şİtk •11 doğruya ve gerek dolayııile iştigal aylemek. mezden evvel tasdik olunmak üzere iktisat Vekiletine tev- MADDE -22 · 

t,t,k ~i ~~ksatlarına dahil h~ .. r muameleyi. g~rek bizzat. ve di olunacaktır. Sermayenin tenkis muameleıi her hisse h_akkı~d~ seyya-
\ıl'bil httırak ve gerekse dıger her bangı bır suretle ıcra · MADDE -12 nen olacaktır Sermayenin tenkisi hakkındakı hey etı umu-
~'tlt~teği gibi bu muamelatı gerek devir ve gerek icar ve Bedelinin tamamı tediye edilinceye kadar nama muhar- miye mukarr~ratı vesaikile birlikte iktisat Vekiline bildiri· 
ı:~'bilirve ~erek her hangi bir surett~. baıkası .. he~a.bına da rer olarak k.alacak olan ~isse sen~datı tir~etin muvafakatı lecektir. Vekaletin tasdikinden sonra tescil ve ilin ol una
l~ı tllı · ~ırket esaı maksat ve tedvırı muamelat ıçın muk- olmakıızın bır beyanname ıle veya cıro suretıle ahara devr ve caktır. Tescil ve ilandan sonra tirketin esbabı matlubu ala
~tı•iy Valı gayrimenkuleyi olbaptaki kavanini umumiye veya firağ olunabilir. Ancak bu ferağın ıirket ve üçüncü ıahıs- caklarını kaydettirmek üzere gazetelerle 3 defa ilin edilmek 
~ t,,, e •hkimına tevfikan kendi namına iıtira ve teferru )ar hakkında muteber olması için tir ketçe defteri mahsusu· suretile davet olunur. Ve bundan başka şirketce malum 
\~ıl;:u~ edebilir.. . .. . . . . . na kayt e~ilmesi. lazımdır.. . . . . olan dayinlere ayrıca t.aahhütlü mektup ile davetnameler 
~ tah ~ı ~ususat ıırketın yapacagı ıılerı tasrıh mahıyetınde Muameleı kaydıye senedı alanın hısse ıenedını veya devır gönderilir. Son ilin tarihınden evvel alacaklı oldukları mu-

dıdı mütezammın değildir. ve ferağı natık beyanname ibraz etmesi üzerine icra olunur. tehakkak bulunan dayinlerin alacakları talepleri halinde ifa 
Şi k MADDE - 5 Şirket ciroların ve devir ve ferağ beyannamelerinin sıhhat· ve diğer bir suretle temin olunur. Son ilin tarihinden ve 

, ~leaı~lbetiıı nıüddeti. ahk°hıı kanuniyeye .ve iıbu. esaı ~~ka· )arını tahkike mecbur değildir. müracaat etm!ı ol~n .~l~n e~habı .~atlubun ~lacakları tesvi-
~~--t ede münderıç halata veya hey'eti umumıyece ıttıhaz MADDE 13- ye veya temın edıldıgı tarıhten ıtıbare~ bır sen~ ~urur 
--"~le bir karara müsteniden kat veya temdit edilmedikçe Hisse senetleri ıirket nazarında gayrikabili tecezzedir. Şir· etmedikce sermayenin tenkisi hakkındakı karar netıcesı ola
~ .... 6 lcat'iıi gün6nden itibaren "elli" ıeneden ibaret oJa- ket her hisse için bir sahip tanır. Hi11e ıenedinin müteaddit rak hi11sdara tediyat icra olunma .. z. Hissed.a~l~rın henüz ifa 

phıılan 'bulunduiu takdirde ıirkete karıı olan bukuklannı - Lutfen çevırınız 



Sahife 4 (Uluul Birlik) 

----------------------------------------------------------------------~------------etmemiş oldukları taahhüdatın ademi icraıı ıuretile ıerma· MADDE - 32 
yenin tenkisi halinde de işbu ahkam cari olacaktır. ' Meclisi idare 4irket merkezinde veyahut azanın ekseriyeti 

MADDE -23 ile tayin olunan diğer her hangi bir mahalde şirket umur 
Tezyit veya tenkiste muhtelif hukuku haiz müteaddit ve muamellb liizum gösterdikçe akti içtima eder. 

nevi hisse senedatı mevcut olduğu surette heyeti umumiye· Davetnameler reis veyahut reisin emrile katibi umumi 
nin kararından mada mezkur envada her birine ait hisse tarafından 24 saat evvel gönderilir. Azadan biri dahi akti 
senedatı sahiplerinin de bir içtimaı mahsus aktederek bu içtima için davetnameyi imza ve irsal edebilir. 
baptaki heyeti umumiyenin kararını tasvip eylemeleri ıart· Meclisi idare esas itibarile senede liakal 4 defa şirket 
br. • merkezinde akti içtima eder. idare hey'eti müzakerat ve 

Heyeti hususiye mllzakerat ve mukarreratının kanunun mukarreratının muteber olabilmesi için azanın nısfından zi
emir eylediii nisap ve ekseriyetle icra ve ittihaz olunmuı yadetinin huzuru şarttır. 
olmaları llzımdır. Bir aza katibi umumi vasıtasile üç gün evvel ihbarı key· 

MADDE-24 
Tahvilat ihraç edebilmek için hissedaran heyeti umumiyesi 

kar~rının istihsali şarttır. Heyeti umumiyece müttehaz kara· 
r1n lktısat Vekaleti tarafından tasdikini müteakip sicilli 
ti•arette tescil ve ilinı Jizımdır. 

ihraç edilecek tabvilit miktarı sermayenin tediye olunan 
ve musaddak son pilinço mucibince mevcudiyeti mutebakkak 
bulunan miktarını tecavüz edemez. Tabvilitın intikali ve 
ıureti tedavülü hususunda hisse senedatının tabi bulu•duğu 
ahkim tatbik olunur. Heyeti umumiye ihraç edilecek tahvi· 
litın nevi tertiplerine göre faizden mada ayrıca ıirketin 
temettuatından bir miktar tefrik ve tahsiıe selihiyettardır. 

Tahvilat için verilecek faiz şirketin meaarifi umumiyesi 
meyanına kayıt ve tesviye olunur. Bu madde mucibince tah
vilat eshabına temin edilen hukuk mumaileyhim tarafından 
ıirketin mumamelitına veyahut şirket hesabatına mUdahale 
ıelihiyetini bahşetmez. Tahvilat esbabı ıirket meclisi ida
resine dahil olmıyacakJarı gibi hissedaran heyeti umumiye
ıine dahi iıtirak edemezler. Ve meclisi idarece tanzim edi
lip hissedaran heyeti umumiyesinde taıdik edilen heaabatı 
kabul etmeğe mecburdurlar • 

MADDE-25 
Şirket hisse senedatının ihraç edilen tabvilltın ziyaı halinde 
mevzuatı kanuniye dairesinde hareket olunacaktır. 

ftçftneft Fasıl 
ŞiRKETiN iDARESi 

MADDE-26 
Şirket, tirketin umum hisaedarları araıında heyeti umumi

yece intihap olunacak asgari dört azami onbir azadan mil· 
rekkep bir meclisi idare tarafından idare olunur. 

ilk meclisi idare azaları müessiılerden mösyö H. F. Giraud, 
mösyö Pierre de Portu, Bay Rahmi Aralan, Bay Fevzi Be
ler ve möıyö Edmund H. Giraud efendilerden mliteıekkil 
olup bu zevabn memuriyeti 6çüncü ıene muamelitı hakkında 
ittihazı karar edecek olan bey'eti umumiyenin içtimaına ka
dar devam edecektir. Maamafih bu müddet eıaaıında hey
eti umumiye evsaf ve ıeraiti matlubeyi haiz azalar tayini 
ıuretile meclisi idareyi muayyen haddi azamiye kadar itmam 
edebilirler • 

MADDE -27 
Meclisi idare izası üç sene müddet için intihap olunurlar. 

Bu müddetin nihayetinde ilk meclisi idare tamamen tecdit 
olunur. Ondan sonra ilk senelerde kur'a ile bilihare kıdem 
itibarile .,üçte biri çıkarılarak yerlerine aharları intihap ve 
tayin kıhoacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın intihabı caizdir. 

Mecliıi idare azasından her biri ikibin be11üz lira kayme· 
tini haiz hisse senedatını şirkete tevdie mecburdur. Bu lıiue 
ıenetleri üzerinde azasından bulunduğu meclisi idarenin hey· 
eti umumiyesinde tebriyesine kadar satılamıyacağına dair bir 
damga vurularak hıfzedilir. işbu senedat azanın zamanı ida
relerinden mütevellit mes'uliyetlerine karıı teminat hükmün· 
dedir . 

Senedatı mezkQrenin satılmamaaını temin etmekten meclisi 
idare mesuldur. 

MADDE -29 
Kollektif, adı ve ıermayeıi eshama miinkaıim komandit 

ve anonim ıirketleri meclisi idareye aza olabilirler. Bu tak· 
dirde kollektif ıirketlerini şürekidan biri adı veya eshamlı 
komandit şirketlerini müdürlerinden biri ve anonim ıirket
lerini de meclisi idare heyetleri tarafından müotehap bir 
veya müteaddit murahhas temsil eder. Bu şirketleri meclisi 
idarede temsil edenler şahsen iıbu şirketin hisesedarlarından 
olması ıart değildir. Bu suretle intihap olunan meclisi idare 
azasının müddeti memuriyeti her halde temsil eylediği şirketin 
ıeriki, müdürü veya murahhası bulunduğu müdddten fazla 
olamaz. 

MADDE-30 
Vefat, istifa veya her hangi bir sebeple azadan bir veya 

bir kaçını yeri münhal bulunduğu ve alelumum idare heyeti 
azasının miktarı yukarıda t&yin edilmiı haddi azamiden dun 
kaldığı takdirde heyeti idare işbu münhal yerleri kendi inti· 
hap eylediği zevat ile muvakkaten doldurarak bu suretle 
mtlntehap olan aza ilk inikat eden heyeti umumiyenin tasdi· 
kine arzolunacaktır. Maruzzikir muvakkat intihap heyeti 
umumiyece taıdik olunmadığı takdirde bile idare heyetinin 
bu arada ittihaz eylemiı olduğu kararlar muteberdir. 

MADDE-31 
Meclisi idare her sene kendi azası meyanında bir reis ile 

milnasip ad eylediği takdirde bir reiı vekili mntihap eyler, 
kltibiumumi rvazifesini ifa etmek üzere meclisi idare azası 
meyanında veya hariçten bir zat naıp ve intihap olunur. 

Reis veya reis vekilinin gaybubeti takdirinde o celseye ri· 
yaaet etmek üzere azadan biri muvakkaten reiıliie intihap 

olunur. 

fiyet etmek ıartile her vakit idare bey'etini içtimaa davet 
edebilir. 

idare meclisi mukarrerab hazar bulunan azanın ekseriye· 
ti ara1ı ile ittihaz olunur. 

MADDE - 33 
Meclisi idare müzakeratının zabıt defterine kayit ve ziri

nin reis ve hazır bulunan aza ile katibi umumi tarafından 
imza olunması ve karara muhalif olanların esbabı muhalefe· 
tinin bu zabıtnamelere dercedilmesi lazımdır. Zaptın bir su· 
retini veya fıkrai muhricesinin üçüncü şahıslara karşı mute
ber olması için "38,, nci madde mucibince vaz'ı imzaya me· 
zun kılınacak zevat tarafından imza, edilmesi muktezidir. iş
bu zabıtnameler mündericatı hey'eti idare azasının kimler
den ibaret olduğunu ve celselerde kimlerin bulunduğunu ve 
azanın o devre esnasındaki sıfat ve vaziyetlerini isbat sade
dine de muteberdir. 

MADDE -34 

Şirketin idaresi ve hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı 
mehakim huzurunda temsili meclisi idareye aittir. Meclisi 
idare tirketin umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksa· 
dile alikadar her nevi nukut ve muamelatın icrası için ikti· 
darı tammı ve şirketin imzasını istimal hakkını haizdir. Ve 
hatti ıulh olmak ve hakem tayin etmek salahiyetine de 
maliktir. 

Gerek kanun ile ve gerek iıbu esas mukavelename ile sa· 
rahatan menedilmiyen ve hey'eti umumiyenin müsaadei mu· 
kaddemeaine iktiran etmiı olan tasarrufu emlikine müteallik 
muamelitı dahi ifaya mezundur. 

Şirketin dahili talimatnamelerini tanzim, şirketin memur 
ve acentelerini tayin ve azli ve bunların maaş, yevmiye, üc· 
ret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve bunların kabul ve 
tekatıtleri ıeraitini tayin şirketin idaresi masarifi umumiyesini 
ve muamellhnın muktezi levazımı tesbit, alacakları tahsil 
borçlarını tesviye edip senedatı tüccariye tanzim ve bunları 
kefalet etmek ve tirketin maksadı tesisile müoasebettar bil· 
ümum mukavelenameleri akt ve tanzim mübayaatı icra ve 
bunların netayicinden olan muamelatı ifa şirkette istimal 
olunmıyan fazla nukutun ve ihtiyat akçesinin sureti istimalini 
tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul emvalini 
karıılık göstermek ıuretile istikrazatta bulunmak ve hey'eti 
umumiyeden tstihsal edilecek kararı mahsusa tevfikan şirke· 
tin emvali ıayrimenkulesini terhin veya tahvilat ihraç eyle· 
mek suretile istikraz akdetmek gibi hususatı ifa meclisi icla· 
renin cümlei salahiyetindendir. işbu salahiyetler tahdidi ol· 
mayıp tadadıdır . 

MADDE-35 
Meclisi idare azası kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve 

mutat olan dikkat, basiret ve faaliyeti şirket işlerinde dahi 
ibraz ve aarfa mecburdurlar. Meclisi idare defatiri lizımeyi 
tutmak ve muayyen olan müddet zarfında sabık seneye ait 
mevcudat defterini, pilinço kir ve zarar hesabını bittanzim 
heyeti umumiye içtimaından Jiakal bir ay evvel murakiplere 
tevdi ve liakal 8 gün evvel hissedaranın enzarı tetkikine 
koymakla mükelleftir. Meclisi idare her altı ayda bir şirke
tin matlubat ve duyununun bir bülisai hesabiyesini çıkarıp 
murakiplere verir, her senei hasabiye nihayetinde pilinçodan 
mada ıirketin tüccari, mali, iktısadi vaziyetini ve yapılan 
muamelitın hulasasını müş'ir bir rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihtiyat 
akçeıi miktarını tayin ve temettuahn sureti tevziini tesbit 
ve heyeti umumiyeye teklif eder işbu esas mukavelenamenin 
her nevi tadilatı ve yeniden maddeler ilavesi hakkında he
yeti umumiyeye teklifatta bulunur. 

Heyeti umumiyeleri içtimaa davet ve işbu içtimaların 
ruınamesini tanzim ve tesbit eder. Heyeti umumiyenin bilu· 
mum mukarreratını icra ve infaz hususunda meclisi idare 
heyeti umumiyenin vekaletini haizdir. 

Meclisi idare azasının heyeti umumiyece azilleri ve icra 
ettikled muamelatın heyeti umumiyece ademi kabulü halinde 
üçüncü ıahıslar tarafından iktisap edilmiş olan hukuka halel 
gelmez. 

MADDE - 36 
Meclisi idare haiz olduğu iktidar ve aelihiyetlerioin bir 

kısmını umur ve muamelatı cariyenin tedvirini ve ittihaz 
ettiği kararların tatbikini azadan bir veya bir kaçına tevfiz 
edebilir ki bu zevata murahhas aza denir. Murahhaslar 
müteaddit ise ekseriyeti ara ile ittihazı karar ederler. Mu
rahhas azaya verilecek vazife ve selahiyetler ve ücretler 
meclisi idare tarafından tayin olunur. Bu ücretler masarifi 
umumi yeye ithal olunur. 

MADDE-37 
Meclisi idare ıirket itlerinin tedviri için münasip gördüğü 

sellhiyetlerle hissedara:ıdan veya hariçten bir veya bir kaç 
mildir tayin edebilir. Bu miidürlerin vazife ve selabiyetleri 
•• mldcleti mem•iyetleri tekallt veya •zilleri praiti bak-
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kında mukaveleler aktedebilirler. Meclisi idare modll~~~·;. 
nasp ve azil keyfiyeti tescil ve ilin ettirilir. Ancak 111 faıl• 
ler meclisi idare azasının müddeti memuriyetlerindeD cJisİ 
bir zaman için tayin olunamazlar. Bundan baık• 111

: ile 
idare bir veya bir kaç mes'ele için hususi vekilet.a.•

111 

münasip gördüğü bir veya bir kaç zatı tevkil edebıhr· 
MADDE-38 tebe' 

Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın aıu ,ıı'• 
olması ve şirketi ilzam edebilmesi için meclisi idare~~ j)i· 

f d . k . • ıı:JIDID imzaya mezun kılınan zevat tara ın an şır etın ıs 

vesi suretile imza edilmiş olması şarttır. . d'fecek· 
Bu imzalar sicilli ticarette tescil ve alelusul ılio e 

1 

tir· 
MADDE - 39 d ,e 

"ki . "f' 'faııD 111 Meclisi idare azası deruhte ettı erı vezaı ın ı dol•Yı 
şirket namına yapmıı oldukları ukut ve muamelittaD 
şahsen mes'ul değildirler. . eadileri· 

Ancak kanunun ve işbu esas mukavelenamenıD k tfe 1e· 
ne tahmil ettiği vezaifi tamamen ifa etmemek surere eı'ol· 
bebiyet verecekleri zararlardan dolayı müt.eselsileD : 1;ır 
durlar. Şu kadarki kendilerine verilen vezaifin ifasın k~ ol•" 
hata ika veyahut ıelahiyetlerini tecavüz ıuretile 9~ 

1

1 0o· 
zarar kimler tarafandan ika edilmiş ise mesu'liyet ya oı 
lara terettüp eder. "ktırıo• 

Bu mes'uliyet hasıl olan maddi ve hakiki zarar 1111 

mahsustur. 
MADDE -40 .-· 

Meclisi idare azası şahsen alakadar bulundukları bu• 
tın müzakeresine iştirak edemez. bJİ .tı'' 
1 

Ve heyeti umumiyeden izin almadan kendi ve !' 
0 

cıri1' 
namına bizzat veya bilvasıta şirketle bir muame~e~ t ~ .... ~· 
yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin müıaadeııo.ı ; 0 lf*~ 
zın şirketin icra eylediği muamelei tüccariye nevı• ~L'ı ıf'1 

... sıu 1 1 
muameleyi kendi veya ahar hesabına yapamıyacaı 111,. o 
nevi muamelei tüccariye ile meşgul bir ıirkete ıabıeD 
aza ııfatile dahil olamazlar. 

MADDE -41 d tıo• itti' 
Meclisi idare şirket hesabına şirket hiase ıene • k pa· 

ra veya işbu ıenedatı rehin mukabilinde kabul edere 
ra ikraz veya avans ita edemez. k•b;U'' 

Şukadarki, temettuattan tefrik olunan meblağ ı11u ittir•' 
de bedelleri tamamen tediye· olunan hisse senedatılll0,bitif· 
sı için hey'eti umumiye meclisi idareye salahiyet ver 

MADDE - 42 ,ci 
. 11 .• 

Meclisi idare azası işbu esas mukavelenamenın b~o 
maddesi mucibince tefrik ve ita edilecek temettu rJJd-i1" 
den mada her içtima günü için miktarı heyeti ~ rl•'· 
tarafından tayin ve tesbit edilecek ücreti buz~r a 

1
t1111o fi 

Bu hakkı huzur ~clisi idare azasının hıde~• 0ıd~ 
tedviri umur ıçıa tabsiı ettikleri zamanın mukabı 1 

e'I· /.1 
cihetle içtimada hazır buluamıyanlara tediye edilelll .1 JfJ•"' 

·1111e• hk ve senelik olarak maktuan hakkı huzur verı 
nudur. 

Dokuzuncu Fasıl 
l\tURAKiPLER 

MADDE -43 ~et'~ 
Hey' eti umumiye her sene gerek bissedarandao k":p t•f~ 

h • A - • • b' b" k mur• .:.,lj arıçten azamı uç sene ıçın ır veya ır aç • İti ., 
eder. Bu adet beşi tecavüz edemez. Birinci sene ıç uttof· 
nik bankası müdürü bay Fuat Loksar intihap oluD~iO ~e 

Bir murakip intihap edildiği takdirde bu mOra~ı ıd•,i''~ 
müteaddit mürakipler intihap edilirse nısfından ı•Y 

•• 
Türk olması şı:ırttır. I•'' ' 

Müddetleri hitam bulan murakiplerin tekrar iotib•P . ,,,. 
izdir. , . ull'o . 

Vazifeleri hitam bulan meclisi idare azası heY. e:~b•f' ol" 
yede beraet iktisap etmedikçe murakip olarak ıo 1 

., 
..,,,t ı 

namazlar. • ;r~ j$ 

Murakiplerin meclisi idare azalığına intihapları '~ıeri ~· 
memuru sıfatile umur ve muamelitım tedvir et~ .,, fO f 
değildir. Meclisi idare azasının kendilerine ve usu ıo0•"''o· 
undan birisine karabeti olanlar murakip intihap d:ll ;1ıi1 tf 
lar. Murakipler her vakit heyeti umumiye tarafı~ . id•'' ,. 
lunabilirler. Mürllkiplerin tayin ve tebdilleri 111ec: 11.,et 1 
rafından derhal sicilli ticarete tescil ettirilmekle e . ,e• 
zetelerde ilan ettirilecekHr . . ye b~....ıe1 

Müteaddit murakiplerden birinin esbabı kanuo•Y' ur•lıll",,~ 
vazifesinden sukutu halinde diğer murakip veya ~e el~e• 
hey 'eti umumiyenin ilk içtimaına kadar jfayı vaı;ıif••i".,ıııi' 
üzere yerine birisini intihap ederler. Bu suretle "•eti od' d•'' 
sukut eden murakip bir kişi olduğu takdirde beY ,ı;Jı• )'I 
yenin ilk içtimaına kadar vazifedar olmak üıere r ~~ .. ,, 
lardan birinin müracaatı üzerine şirketin bufuodU 811 bd~jf 
mahkemesi tarafından bir murakip tayin olunu:- oıe'bd 
meclisi idare azasının da mahkemeye mü raca• 1 o· 

MADDE - 44 . 
11

;oi tP ,-

Mürakiplerin vazifesi şirketin muamelatı uaı~~~~ ... , ~e· 
rakabe ve hesabatım tetkik ve teftiş ve me~b•1 

; tıi•110,ı' 
sile müttefikan plançooun şekli tanzimini tayın "fii•' ıP1p' nedatının vaziyetini tasdik velhasıl tir ketin ~eıı•"e 0Ç ;,.,,~ 
fık gördüğü her nevi mürakabe ve teftişat ıc!•ket lı' ,pO 
fazla fasıla vermemek şartile zaman, za:nan şı~ yııd•t~,~et 
kuyut ve defterini kontrol ederek mevcudun u ff 

1 
,,, 

vafakatını tesbit ve meclisi idare azasının k•0t~el~" .,-~: 
mukavelenamesi ahkimına tamamile riayet ey ~,y'etı~fl 
zaret ve sene nihayetinde içtima edecek olaD •' 
miyeye ıirketin vaziyeti, hesabatı ve plioç0 •

0 ,.r J 
( Devalll1 



• 
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Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Olivier ve şQreki- N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Limitet VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 

Si vapur Anvera, Rotterclam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
Der Zee için yllk alacak olan vapurlar 

Banı.ıa R.Wıem beyin Joıoğrafhaneıi, l:mirde en iyi 
foıopaf çekmekle ı~hre' bulan bir ıan 'at ocagıdır. En 
lllGtkiılpeıenı olanlw dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
'-dan memnun kal11Uflwdır. 

Bam:a Rüstem beyin, f oıopaJ f::°'' da muhterem ma,ıerilerinin ince sevkleri1'e s~re 
çe,iı mallan, f oıopar makinelerini bulundur malda· 

dır. Bir aıyareı her ıeyi ispata kafidir. 

<lznıir • Bqturak caddesi, Refik bey ÇSJ1181) 

• aze temız ucuz 
ilde; 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel • 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 
_ _:ROUMELIAN ,, vapuru 
20 eylülde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

"DIDO,, vapuru 17 ey· 
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için y6k alacaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 29 
eylülde beklenmekte olup 
S birinci teırine kadar Li
verpool ve Glaıgovv için 
için yük alacaktır. 
Londra hatb: 

"F ABIAN,, vapuru 17 ey· 
lülde beklenmekte olup 18 
eyinle kadar Londra ve Hull 
için yllk alacaktır. 

" EG YPSIAN ,, vapuru 
27 eylülde Londra, Hull ve 

rlllll Anversten gelip tahliyede 
lllllllll!lllllllllllllll~l!llllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111! bulunacak ve ayni zamanda 

zmır yun mensucatı§ 6 teırinievvele kadar ylik 
§ alacaktır. ı 

ürk Anonim şİrketİi The General Steam Navigation 
= Co. Ltd. 

Bo mae11eee., iki yaz bin lira sermaye ile ~ "STORK,, vapuru 20 ey-

~kktll etmif ve Di Ory en tal Karpet Manu-§ lill~e beklenmekte .o~up 27 
'-• • Li . ed (Ş k hal ) • k . • =: eylule kadar Londra ıçın ylik 44q[Çurers mıt ar ı •ar etine aıt = alacaktır. 

t....h.db Halkapıaardaki kuma' fabrikasmı saba § Deutıclıe Levante Linie 
"-ıtbr. Fabrika btlUla tetkilAt ve tesisat ve mtl&· ~ " GALILEA " vapuru 10 
'-lıdimini ile eskisi gibi ı kAauaosaai 1935 ta· § eylülde Hambu~g, Br~men 
tliıbıdea itibaren yeni tirkct tarafından i'letil· ~ ve Anverstea gelıp tahlıyede 
._ktedir. Her nevi ytln iplikleri, kumq, batta• ~ bulunacaklar. . . 
'1ye ve çorap imal edilecektir. MamolAba emsa· § Not: Vunıt tarihlen ve 
llaa - vapurlana ilimleri lzerine 
b e ftlk.iyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. § değiıildilderdea mu'uliyet 

" mamnlat Pettemalcalar bllfmda eski Orozdibak § kabuledilmez. 
latiaaundeki sergide tethir edilmekte ve satıt fab- § 
tik. içinde yapılmaktadır. § 
Poıta kutuu: 127 § = 
1' elıraf adreai: lzmir:.;Alancak § ~ 
1' elefon oumaraaı 2432 ve 3564 5 ,.. 

~ıııııııııuınııııııııııı• ıııınıııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııui ,,.,_ 
~atılık motör DOKTOR - ~ 
'~rir kuvetinde (Dizel) Ali AgAh ...... 

1 ~r az kullaml~ıı ~ir Çocuk ffaatalıldan 
~ ıablıkbr. Taliplenn MIUehauıaı 
~ la.nemize milracaatlan IJ.inci Beyler Sokagı N. 68 

Oltanar. Telefon 3452 
< 

h ... ., .............. - -- 4 

.... 
::s 
~ 
~ 

_N~.& 

lKUrUf oJI ıU r 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

"iT AURI,, vapuru halen 
limanımıİda olup Anvera, 
Direkt, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yllk al· 
maktadır. 
•vvıNFRIED,, vapuru 1 

Bci. teırind.e bekleniyor. 5 
Bci. teırine kadar Roter
dam, ve Hamburg için yilkli
yecektir. 

"TRO JA,, vaP,uru 2 Bci. 
teırinde bekleniyor, S Bci. 
teırine kadar Anvera, Di
rekt, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yllk 
alacaktır. 

"ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teıriae 
kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 2 nci teırinden 8 2 nci teı
rine kadar yük alacaktır. 
Burgaı, V arna ve K6ıtence limanları için yük alacaktır. 
"HERMES,, vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar için 

yilk alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oıfo 
ve lıkandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
" VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 

için yük alacacaktır. 
"VASALAND,, motörü 16 1 nci teırinde buradan hare

ket edecektir. 
"NORDLAND,, motöril 2 2 nci. teırinde buradan hare· 

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

"VV ASGENVV ALO,, va· 
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 18 Bci. teırine kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yllkliye· Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
cektir. Cezair limanları için yilk alacak vapurlar. 

"SOFIA,, motiiril 31 Bci. • ALBA JUL YA" vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 
gilnde hareket edecektir. 

teırinde bellleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Aavers, Ro· "SUÇEAVA,, vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 

teırinde hareket edecektir. 
terdam, Hamburg ve Bremen Yolcu ve yilk alır. 
için y&kliyecektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

"ANUBIS,, moUSr6 11 Doğru Anvera ve Gdyni' limanları için yilk alacak olan vapur 
ikinci teırinde bekleniyor, "LEVVANT" motCSrll 10 1 aci. teşrinde yük alacaktır. 
15 ikinci teırine kadar An- Hamit: Uindaki hareket tarihlerindeki deiitiklilderdea 
vera, Roterdam, Hambarg Acente mes'uliyet kabul etmez. 
ve Brem en için yllkliye- F ula tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
cektir. prketi binuı arkaıında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 

ARMEMENT H. SCHULDT edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

"NOR~~:~~R~puru 8 ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Bci. teırinde bekleniyor, § 'f . • k H K § 
Anvers,. ·~oterdam ve Ham· § ur ava urumu~ 
~~~~~ ~ ~ 
DEN NORSKE MIDDEL. § B .. .. k p· 55 
HAVSLINJE ( D-S. ·A-S. ~ uyu ıyangosu § 

SPANSKELINJEN) § § 

1 l
osLo § Şimdiye kadar binlerce kişiyi § 

•SArD NA,. mot6rll balen § ES - • . . = 
limanımızda olup Ha•rele, § zeD~ID etmıştır. § 
Dieppe ve Noneç limanla- =: 9 . 6 k .d ll l . . . § 
nna ylk alacakhr. § 1 . cu tertıp • cı eşı e cı teşrındır § 

"BOSPHORUS" motörll §BQ ok Ik . . 200 000 L. d s 
23 Birind Teırinde bekleni· § Y ramıye. , ıra lr§ 
yor, Di~ppe Dlinkerk. ve § Ayrıca: 30,000, 2o ooo 15,ooo 12 ooo § 
Norvec lımaalarıaa ytıkliye- =: . ' ' ' ' =: 
cektir. § lo,ooo liralık ıkramiyelerle beheri (5o § 

ARMEMENT DEPPE- ~ bin) liralık iki mOkitat vardır § 
ANVERS = • = 

t 
"~GdYPbTkEI,, v~ puru A20 Bci. . '1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

eınn e e enıyor, nvera 
Direkt ylik alacaktır. r .... 

"ESPAGNE,, vapuru 11 Istan ul ve l rakya 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yilk ala- Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şirketi 

A'M~~icAN EXPORT LINEs- Sermayesi 3,000,000Tork lirası 
NEVYORK 1 "EXMOUTH" vapuru 22 ıtanbul Bahçe kapı d5rd6ncü Vakıf han 30- 40 

Bci. teırinde bekleniyor. 
"EKSCELSIOR,, vapuru 30 s - e B k 

Bci. teırinde bekleniyor. 1 .. --• um r an ---· 
"ABOUKIR,, vapuru ha-

len limanızda olup Birleıik 
Amerikaya aldığı malları 
lıkenderiyede "EXETER,, 
tranıatlaatik vapuruna ak· 
tarma etmek &zere laken· 
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VVARREN LI· 
NES L TD.-LIVERPUL 
"JESSMORE., vapuru 30 

eylillde bekleniyor, Liverpul 
've Anverstea ylik çıkanp 
Burgu, V arna, KCSıtence, 
Braila ve Galatz için ylk 
alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"BUDAPEST" motörll 25 

eylülde bekleniyor, Belgrad, 
Noviıad, Komarno, Buda-
peıte, Bratialava, Vivana ve 
Linz içiD ylik alacaktır. 

• ALISA., motlrl 8 Bci. 
tepiade bekleniyor, BeJırad, 
NoYilacl, Komano, Sacla· 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gazeli 

Dereke kumaşları 
FesanQ kumaşları 

Beykoz kıınduralan 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Linz için yük alacaktır. saitte aktarma edilmek ilzere 
AVUSTRALYA VE YENi Avuıtralyanın b&tlln limanla-

ZELANDA SEFERLERi rına mal alacaktır. 
Hidiviye kumpanyaıının Gelit tarihleri ve vapar-

"AHOUKIR,. vapura halen larm isimleri lzerine meı'u 
limanımızda olup Paninıular liyet kabul edilmez. 
Orient Line kumpaa1a11am 8irİllci Kordoa, telefoa 

• .No. 
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- .MIŞEL ZEVAKO - l l - F. ŞEMSEDDIN .. 
Bakalıın, Klaipada Almanlarda mı kalacak, yoksa istatoko imtidat edecek midir? •• • bir 

f h d Sihirbaz Saitanoye tecrübesi içın 
sa asın a, rey- ölü ve üç canlı ceset l3zım geliyord.~ 

h ki 
• Pasavan bir prens olma- Sihirbaz ve büyllcil eadı e enıyor dığını biliyordu. Fakat Her- şeli görünüyordu. .. ey, 

min kendisine prenslere la- Saitornonun aradıg\:ttı 

Memel mes'elesi son 
ler tasnif olunuyor, netice 

• yık bir muamelede bulun- çok uzun yaşam•~·. . Bir 
l{laiı)ada halklllJn yüzde 92 isi rey Vermiş Ve seçime iştirak edenlerın muş ve altın bilezİ~İ tama· ~iç ölmemek eksirı ıd~~daP 

men sarfederek mukemmel ınsanın muayyen zam ek 
adedi 68 bin 442 kişiye baliğ olmuştur. Bunların en çoğu Almandır. bir yemek hazı~lamıştı. Bil- ~·~la yaşıyacağını !ö·~~;ıi' 

ki b ki k d . S 1 haberlere gôre hassa şarap, şovalyeye pek 11tıyordu. Senelere ç t bir 
mera a e enme le ır. on ge en ' f k 1 .. d _ _ - t- B h ld b ld müsbe lstaobul 2 (Özel)- Geçen Pazar gnnn Klaipada'da 

yapılan seçim, çok hararetli olmuştur. Halkın yüzde 
92 si reye iştirak etmiştir. Rey verenlerin adedi, 68 
hin 442 kişiclir. Reylerin taenifi devam cdlyor. Netit:e 

lngiliz 
Pilotları davet 

olunuyor 
İstanbul 2 (Özel) - Lon

dra' da çıkan (Opserver) ga
zetesi, bütün lngiliz pilot· 
!arının Portsaid ve lskende· 
riye'de toplanmaları ıçın 

emir aldıklarını yazmakta
dır. 

Doğu Atrikasın

daki durum 
- Baştarafi birinci sahifede -
da bir ittifak müzakeresi ce· 
reyan etmekte olduğu bil
dirilmekte ise de bunun res
men teeyyüdü mllmkün ol-
mamıştır. 

lstanbul 2 (Özel) - Son 
gelen haberlere göre, ltalyan 
tayyareleri, Habeşistan üze
rinde uçuşlar yapmağa baş
lamışlardır. ltalyanların bu 
hareketi, Habeş ordularını 
ürkütmektir. Uçuşlar yapan 
tayyarelerin en çoğu, istik· 
şaf tayyareleridir. 

latanbul 2 (Özel) - Röy· 
ter Ajansının verdiği bir 
habere göre, İtalyan gene
rallarındanbiri, ve iki ltal-
yan diplomatı, Mussolinin 
takip ettiği siyasete karşı 
gelmişler ve bu siyasetle 
ltalya'nın uçuruma doğru 
yuvarlanmakta olduğu hak
kında aleni tezahürlerde 
bulunmuşlardır. 

Adis • Ababa 1 (A.A) -
Mes'ul Cenevrenin Habeşis· 
tana bir müşahit göndermeği 
reddetmiş olmasını savaşın 

pek yakın olduğu şeklinde 

tefsir ediyorlar. 
ltalyan elçiliğindeki me-

morların sayısı altıya indi· 
rilmiştir. Altı konsolostan 
dördü Habeşistan'dan ayrıl
mışlardır. Sıhhat işleri di
rektör muavini Amerikalı 

doktor Makhan ve hasta 
bakıcılar ve malzeme ile Di
redanaya hareket etmiştir. 

Adis - Ababa 1 (A.A) -
Gondar böJgesi kıtaatının 
şefi Ras Kassa'nın oğlu 

yirmi bin kişile pek yakın
da babasının yanın• gide
cektir. 

Adis - Ababa 1 (A.A) -
Habeş hükumeti mühim mik
tarda silah, mühimmat, gaz 
mankesi vesaire bekliyor. 
Hükumet bunların ele geç
mesine mani olmak için şid
detli tedbirler almaktadır. 

. • • rd· B ev a a e gorunmuş u. u- a e u yo a .. io 
Almanların galipJ gelmesi ılıtımalı çok kuvvet ı ır. u nun için Yuhana ile Hermi· netice elde edemediğı ıçe· 
takdirde Sar iç'io yapıldığı gibi Klaipada derhal Al- nin odasında kendisini kap· büyücü çok asabi ve beY 
manlara teslim olunacaktır. hyan teessür kolayca dağıl· canla idi. ·uiı 

Gömhüş, seyaha-
tından memnun 

Macar baş hakanın1n, ltalyaya da 
bir seyahat yapacağı söyleniyor 
Budapeşte, 1 ( A.A ) -

General Gömbüş saat 17 de 
karaya enmiştir. Halk ken
disini hararetle karşılamıştır. 
Başbakan ve maiyeti Al
manya 'da gördükleri haki
katen dostane kabulden 
dolayı sevinçlerini bildirmiş
tir. General Gömbüş M. 

18 Zenci tevkif 
edildi 

Nevyork 1 (A.A) - Nev
orlaans, Mobile, Gulfport, 
Penıecola şehirlerinde bu 
gün başlıyan grevler derhal 

derhal karışıklıklar husule 
getirmiştir. Grevciler polis· 
lere karşı taş ve sopalarla 

hücum ederek tevkif edilmiş 
olan bir ameleyi kurtarmak 
istemişlerse de polisler ağ· 
latıcı gaz saçan bombalarla 
bu hücumları defetmişlerdir. 

Nev·orlaans da 18 zenci 
tevkif olunmuştur. Linyit 

madenlerindeki grevci ame
le bugün işlerine başlamış
lardır. 

Hitler ve diğer Alman ricali 
ile olan görüşmeleri hak
kında naip Horti'ye malu
mat verecektir. 

Siyasal çevenlerde general 
Gömbüşün ilk Teşrin orta
larında veya sonunda ltalya 
hükümetini ziyaret edeceği 
bildirilmektedir . 

logiliz 
Hava mareşalı Cebe· 

JOttarıkta 

Ce.belüttarık 1 ( A.A ) -
lngiliz hava mareşalı Bruk

pofham burada yere inerek 

uçakçı aübaylarla görüşmüş 

ve sonra Maltaya hareket 
etmiştir . 

Yalanmış 
Sofya 1 (A.A) - Bulgar 

telgraf ajansı yeni esas teş-

kilit kanunu hakkında ka-
bine üyesi arasında anlaş· 

mazhk mevcud olduğu ve 
kabine buhranı muhtemel 
bulunduğu hakkında yabancı 

memleketlerde çıkan şayia

ların asılsız olduğunu bildir· 
mektedir. 

~~~~~--.-ı..._..~----~~~~~ 

Paris piyasasında 
yumurta fiatleri 

Fransa, 
Fiatler 

nasıl yumurta istiyor? 
ynkselmeğe meyyaldir 

Avusturya 
Komünistleri ha

rekete ge1di 
Istanbul 2 (Özel) - Viya· 

nadan haber veriliyor : 
Avusturyanın muhtelif yer

lerinde Komünistlik hareket· 
leri görülmüş ve derhal alı
nan tedbirler sonucunda 150 
kişi yakalanarak tevkif olun· 
muştur. 

Habeşistan' da 
Yabancıların muha· 

fazası için 
Adis - Ababa 1 (A.A) -

Bir İsviçre ihtiyat zabiti bu· 
raya gelmiştir. Yabancıların 

himayesi için polisin tensi-
kile meşgul olmak üzere 
yakında bir çok lsviçreli 
gelecektir. 

Seferberlik bu 
akşam 

Adia - Ababa 1 (A.A) -
teyid edilmiyen bir habere 
göre genel seferberlik bu 
akıam ilin edilecektir. 

Sevkiyat 
Pazartesi gnnn sona 

erecek 
Roma, 1 (A.A) - Asker 

ve mühimmat ıevkiyatı tecil 
edilmektedir. Cumartesinden 
Pazartesine kadar yeniden 

mühim miktarda asker ve 

harb malzemesi sevkedile
cektir. 

Adeıı'de 
Tertibat ahnıyor 

Aden, 1 ( A.A ) - Hava 
hücumlarına ve gaz bombar
dımanlarına karşı tedbirler 
alınmaktadİr. Burada yaşayan 
bazı Araplar ailelerini kendi 
memleketlerine göndermiş
lerdir. 

Faşist 
Dün Paris Türkofis şube- ı 

sinden Ticaret odasına ge· 
len bir raporda, Fransa'ya 
gidecek yumurtaların tabi 
oldukları şartlar ve piyasa 
vaziyeti hakkında şu malu· 

göre; Fransa'ya ithal edile
cek yumurtalar, parlak, te
miz bir halde olacak ve 
kırık ç~rük bulunmıyacaktır. Partinin teşkiline 
Yumurtalardaki hava boş· ni oldular 

ma· 

mat verilmektedir: 
Paris piyasasında yumurta 

muamele sükunetle cereyan 
etmekte, ithalat miktarıoın 

azlığından fiatlarda yükselme 
istidadı görülmektedir. Tür
kiye ve Bulgaristan'dan bu 
haf ta zarfında yumurta it
halat yapmamıştır. 

Fransa'ya ithal edilecek 
yumurtalar evsaf ve şeraiti 
hakkında alınan kararlara 

Juğunun hududu belli ola-
cak ve boşluğun derinliği 
mevsimine göre beş veya 
yedi milimetreyi aşmıya
caktır. 

Raporda bundan başka, 
sandıkların ebadı, içerisine 
ne suretle ve ne miktarda 
yumurta konulacağı hakkın· 
da da izahat verilmekte 
ve sandıkların üzerine ihra
catçının markası ile tasnif 
işaretinin görülecek bir tar
da yazılması bildirilmektedir. 

Belgrat 1 (A.A) - Prav· 
da gazetesi, hükumetin yeni 
teşekkül edecek olan faşist 
partisine müsaade etmediğini 
yazmaktadır. Bu red cevabı 
için ileri sürülen sebep, bu 
yolda bir teşekkülün cemi· 
yeller ve içtimalar kanunu 
şartlerına uygun olmadığı 
keyfiyetidir. 

Yeni teşekkül edecek olan 
parti, Yugoslavya hareketi 
ismini taııyacaktı. 

mıştı. Kendi kt:ndine: Bununla beraber, . naıı Jer 
- heri! dedi. Gün geç· değildi. Bazı, bazı bır ıeY ol· 

tikçe yeni bir ders alıyorum. buluyor, kan akmamış re 
Şimdi, bir bardak iyi şara- mamak şartile ölmek o~:,. 
bın, en iyi bir ilaç yerını bulunan ba.ıı mahlukat )r 

t w t ··L ·1 . . d k.. mu'' tu acagına ecruQe ı e ınan- rın e mev ıı ve de· 
mış bulunuyorum. Eh. Ro- kat neticeler eldeb .. eoc:& 
zeliyi bulamazsam bile işin biliyordu . Fakat uybet 

S •t k t'" mil• kolayı var: aı ano a ı ve 
Elem ve teessürün dere· neticeler istiyordu. ·pio 

cesine göre •araba daldım Hele bugün, emekler,•,.,. 
' :ı- ı " • bir •1 ' mı?. Her şey unutulacak. semere vıcrecegı 1111 

Hayat ne basit bir şeymiı!. geldiğini sanıyordu: 81~ ,e 
Şöv~lye dö Pasavan bu için de kendisine bırak. bO 

- d' · k0 1" mdı 1 1 suretle yoluna devam eder- uç .. ı~ı . ımse a~ı . 1bi • 
k kt F k ümudını tecrübesını y•P 

en, az uza a, ev so a- . ! 
ğındaki hanede yeni bir sah ıınF k t h b D eJiad• 

a a sı ır azı • 
ne hasıl olmuştu. Burada, B k B k · ve SraO 

b b b.. Ü .. S •t ra ayan, ruı ayı k'rO'' 
sı ır az ve uy cu ayı ano, kay'dan baıka hiç bir ı • 
telaşlı telaşlı dolaııyor ve yoktu. Bunlardan birisi, 11

• 

yapacağı kötülüğün son ha- hırbazın bir vakitler I'•~ 
zırhklarile uğraşıyordu. vandan istemekte oldllJ; 

Beyannaoıe 
Vermek zarureti var 

Dlin gümrük ve inhisarlar 
V ekiletinden gümrükler bat 
mtidüriyetine gelen bir ya· 

zıda. cenup hududunun hu· 
susi vaziyeti kaçakçılığa çok 
müsait olduğundan bahse
dilmekte; bunun için lzmir· 
den bu bavaliye sevkoluna· 
cak dahili ticaret eşyasının 

gümrüğlln mürakabesi altın· 

da yapılması karar altına 

alındığı bildirilmektedir. 
Bundan sonra basmahane 

istasyonundan Antep ve Ce-

nup hududundakiyerler i~n 
nakledilecek eşyanın gllmrü · 
ğe beyannamesi verilmek ve 
muamelesi yaptırılarak be
yanname ile sevk olunmak 
icabetmektedir. 

Dördüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığından: 

Karşıyaka nahiyesinin bay
raklı mevkiinde taksim so
kağında sağı 6 numaralı ev, 
solu ve arkası hazineye ait 
arsalar, önü taksim sokağı 
ile çevrili 239,19 metre mu
rabbaı 4 numaralı bir ev 
senetsiz olarak hrisanti·ken
dir kopola'oın tasarrufunda 
iken firarile hususi kanun
larla hazineye kaldığı ve 
hazinece de süleyman karısı 
muzaffere satılacağı lzmir 
defterdarlığının 14-9-935 gün 
12857-5675 sayılı yazısile 
bildirilmiştir. Bu yerin ta-
sarrufu hakkında 12·10·935 
günü mahallinde araştırma 
yapılacağından bu evde her 
hangi bir hak iddiasında 
bulunanların evraklarile bir
likte tapu sicil muhafızlığına 
veya muayyen günde mahal
lindeki tahkik memuruna 
iddialarını bildirmeleri ilin 
olunur. 

kurbanı temine ınecbU!kifİ 
Ve bu suretle, diğer ; si• 
de üçe nisbetJe daha k 's•· 
kan fedakirlıiı yapm• 
ruretinde kalacaklardı. 

Saitano: """ 
• - Flamel eserinde . ati 
kaybetmemiş bir ölil,, diYde• 
Eh. Bu o kadar bir şef, tell 
ğil. Benim mahut ekıe~• te• 
bir tek damlayı bu '

11
.,, 

b. · · · d·ı· · ort• ırısının ı ının 0Jı• 

damlattım mı mes'ele Y 
' ' e· 

tur. Fakat Flamel geok~" 
"Üç sağlam inıaoıD dıdl' 

diyor. Halbuki bended osl•• 
layı birisinin dilioe 1 edl' 
tarak hayatını cebeDll ,.~ 
gönderdikten sonra 

111fıı· 
iki kiti kalıyor! Yok••· ~e· 
mel yanlıı mı yapıyor: . d•' 
den llç kişi de iki k•fl 
ğill Dedi. 

Biraz sonra.. .. il 11e· 
- Hem çocuk dei b'01o~ 

den çocuk olsun da .,deı 
d •' adam olmasın. A am ,.,~ 

benim esirlerime de ~o ve 
demektir! Diye ilive etl•· 

'•= esirlerindeen BruskoY 111?. 
d•' - Sen kaç y•l111 

1111
, 

- On altı yaıınd•Y 
- Ya sen? .• 
Brankos'ta, d•fldll 
- On yedi y•t10 

Dedi. 111111 • 
- Ya sen?. Sak•D 0aı'd~ 

söylemeyiniz haf Brak•Y -1erJi' 
- On altı! Cevabıo• .,"'1 

~ --- ı·cıet• Yunan muha 1 

. d" rısr / Endı~e e ıyo .1,,Jı 
· sohlf' 1111' -Btlltarafı birincı l~d 

yan gemileri bir k•ç (jit1 
dür Yunan sularınd• . yıP' 

ad•J bit adası etrafında so ·sd' Iİ 
maktadırlar. Akde~ 3oeıl' 

11 
harp takdirinde ço ııaı b 

1 
bir nokta olacak .r,. ... ;. 
adanın ilzerinde it 11.-' İngiliz kuvvetleri do 
tadarlar. 


