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fzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

- Perşembe - 3 Birinci Teşrin 1935 
-----------------------

Yugoslavya ordusu nıaoev
ralara başlamışlar. Hava, pi· 
yade, süvari kuvvetleri ile 
mntörlU kıtalar ınanevraya 
iştirak etmektedir. 

.. Fiab (100) Para 

- -·~:_:;:,,.;;========================= 

~fin gece, h~;~~aş~;d;;i:~da, M. Mus- Bulg;;i;;~;~d~ örfi 
b8olini'niıı haykırışları duyuluyordu. idare ilan edildi 
~tı, ltalya'mn her tarafinda toplanan -faşistler, 20 milyon kişiye baliğ 1 200 kişi tevkfr-~h;ndu. Başhaka-

olmuştu. Şehrimizdeki gönüllüler salı gOnQ gidiyc)rlar. nıo evi muhafaza altındadır 

r. ltalyan kıi'aları İlabeŞIStanda ilefliyor 
'ti, 'titt ıef er her· rt • ,...,;;.,..,,. - ' - -ı:- nının söylevi, bir 
,, dGn öğleden ı \ buçuk saat ıllrmüş · 
~•~at 15 te ilin tllr. ltalya batbaka· 
~ flar. Şehrimiz· nı, bu ıöylevind~ 
~dyolar, gece ez cümle demiıtir 
-~ •n ıonra ıa· ki: 
~·._1• kadar ltal· ~ - 1915 yılından 
~ .cereyan eden beri sabır ediyoruz. 
• 14i,titleri vermek- Genel harpte dök · 
~ ~ '{ •rııı F aıist tüğftmliz kanların 
!'tti tr yaraı da ınlikifatını görme· 
\, ~•ıiıt olmak dik. MnttefiLlerimiı, t 

' lalya'nın bü- mnatemlekeleri ara-
~~lıirlerindeki larında ta kaim et· 
.~ lılclarda top· mitler ve bize bir 
~ 2o llailyon hal· ı•J vermeml,lerdlr. 
~•tlerce bay- Mlltemadiyen vadet· 
~ • yaıaıın tiler ve fakat biç 
~•ıelerile bat· birıey vermediler. 
t"'-t İdi. Getael harpte 670 
~ 'e P•rtiıi ge· 11 J\L l' AN F A:;,t~ 1 Lt.ld bin ltalyan cep· 
~ ~~eteri Straçe, saat sonra büyllk caddeler ve nümayişten baıka bir ıey belerde öldU. Sakat kalanlar 
~e teferberlik emrini toplantı yerlerinde, ıiyab değildir, Ma11olini, ltalya'da 400 bin ve yaralananlar da 

1.ı..ftalya'nın her tara- gömlekliler kap-kara bir birlik olduğunu bu ıaretle bir milyon kitidir. 
"'ille çanlan ve fab- manzara teıkil eylemiştir. göstermek iıtemiıtir. 44 milyondan ibaret olan 

d&dükleri çalmağa Saat 15 ten itibaren geniş Saat 15 te Venedik sarayı ltalyan ulusu yaıamak iıti-
•e halk bu ıuretle caddeleri dolduran yüz bin- önünde toplanan bilyOk ka· yor. (Muuolini bu ıöıleri 

Ulcten haberdar edil- lerce f aşiıt, gece yarısına la balık, ıarayın balkonundan ıiSylerken Habeıiıtan, Ha be· 
kadar tranpet çalmışlar ve söylev veren Mussolioiyi din· 

n. • 1 1 , - . 1 d lemı'ıler Te bu-un.k bı'r ı"ötı"ıaıı ıiıtaa avazeleri yllkıeliyordu) h._ uıenne, ta yanın numayış yapmış ar ır. ıu • n_____ 
6 •q•Jada ıenel hayat Faıistlerin yaptıkları bu andıran beyacanlı göterifler· - uvvamı inci ıal.ifada -

•e az bir zaman seferberlik, harice karıı bir de bulunmuılardır. Mu11oli· 

SOFY ADAN BiR GÖRÜNÜŞ 
lıtanbul 3 (Özel) - Sof- Baıbakan ve bakanlan• 

yadan haber veriliyor: evi ~ri muvakkaten muhafaıa 
Hnkümet erklnına kartı altına alınmııtır. 

ıuikaıt tertip eden ıebeke· Belgrad 3 (A.A) - Ötre· 
nin meydana çıkanlmaıı nildiğine tiSre; Bulrar baı· 
nzerine eTveli Sofya'da, bil· bakanı M. Toıef'e kartı ter· 
ahare de bitin Bulgariıtan· tip olunan bir ıuikaıt neti
da örfi idare illa eclilmiıtir. ceainde bütiia Bulgariıtanda 

Şimdiye kadar 200 kiti örfi idare ilin edilmiıtir. 
tevkif olunmaıtur. Bunlann Suikaıdı tertip edenlerin 
ara11,da eıbak bakanlar dı bütün elebaııları yakılan· 
bulaamaktadır. mııtır . 

- 1 ............. ______ _ 

~ Belgrad'dan geçerken Ingi liz kralı 
Dış ve sfl hakanını 

kabul etti 

Bitler siyasasını değiştiriyor mu? 

evtik Rüşdü 
\l'as'ın diyevi 
bıtkanımız, ihiy;n - Habeş sava· 

lıtı, yakın gördüğünü söylüyor 
Asbaşbakan M. Martinos ile 
protokol şefi M. Nadonko
viç, Türkiye ve Yunanistan 
elçHeri ile diğer birçok ze· 
vat ve gazeteciler tarafın· 

dan karşılanmııtır. 
Gazetecilerin anı ulusal 

durum hakkındaki sorula· 
rına Türkiye dış iıleri ba
kanı aşağıdaki cevabı ver
mittir: 

-
148alkan antantının sağ

lam ve sarsılmaz bir temel 
üzerine oturmakta olduğunu 
ve ileride çıkacak bütün 
hadiselerin bunu ancak daha 
ziyade kuvvetlendireceğini 
bir kere daha müşahede 
ettim.,, 

ltalyan-Habeş anlaşmazlı
ğı hakkında ise Tevfik Rüş· 
tü Araı, reımi malümatı ol· 
madıiını fakat ıazete ha
- Devamı 6 inci ıahifede -

. ~ 

INGIL TERE DIŞ BAKANI 
SIR SAMUEL HOAR 

Londra, 2 (A.A) - lngi
liz kabinesinin buglla ıaat 

11 de yapılan toplantısından 
evvel lngiliz kralı, dıı iıleri 
bakanı Sir Samuel Hoar'ı 
ve onun arka11ndan ıll ba
kanı Halifakı'i yanına kabul 
etmiıtir. 

Almanya, A vusturya'ya ade
mi tecavüz nıisakı teklif etti 

Almanya, Polonya, Macaristan ittifakına, Avustur
ya' da katılacak. ileri sQrQlen şartlar ne dir. 

Viyana 3 (A.A)- R6yter 
ajansının öğrendijine g6re, 
Almanyanın · Viyana elçiıi 

Fon Papen Avusturya bükO· 
metine beı ıenelik bir ademi 
tecavüz paktı yapdmasını 

teklife memur edilmiştir. ileri 
silriilen ıartlar ıun ardır : 
Al~anya Avusturya hll· 

kümeti aleyhinde ne Alman· 
yada ne de Avaıturyada Nazi 
propaganda11 yapmayacaktır. 
Almanyadaki ATuıturya Le-

ljiyon teıkilitı kalkacak, A· 
vuıturya eıyaıının Alman· 
yaya girimi arttınlacak ve 
Avusturyaya gitmekte olan 
Alman turnistlerden alınan 
maktu bin marklık resim 
alınmıyacaktır. 

Buna karıı Avuıturya bil· 
bümeti dıt ıiyaaaııada Al· 
manya, Polonya, Macariataa 
ittifakıaa kablacak, AYUI· 

ALMANYANIN ViYANA 
ELÇiSi FON PAPEN 

turya 'dald ulusal ıoıyalist 

halka kartı poliı tedbirle
rinden vaz geçecek ve top
lama kamplanada buluaaa 

Naziler yavaı yavaş serbest 
bırakılacaktır. 

~~--~---------Hinden bu rg 
için yapılan tören 
lstanbul 3 (Özel) - MOte· 

veffa mareşal Hindenburg'un 
kemikleri mezardan çıkan· 
larak demir bir kutu içinde 
Taoenbergdeki bOyOk zafer 
ibidcıine konmuıtur. Bu mll
nasebetle Berlinde büyllk 
tören yapılmıı ve bütün Al
manyada bayraklar yarıya 
kadar çekilmiştir. 

* • • 
Şehrimiz Alman konsoloı-

banesi de bu münasebetle 
dün bayrağını yarıya kadar 
çekmiştir. 

Gazetemiz 
Bu gOıı (6) sahifedir. 
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Taharri amirinin bu söz
leri, Matmazel Kora'yı şa

şırttı. Yüzü mos·mor kesildi 
ve ayağa kalkarak: 

- Beni tevkif mi ede· 
ceksiniz? 

Diye haykırdı ve bayıla
rak yere düştü. 

* • • 
Taharri amiri, biraz sonra · 

Boni ile karşı karşıya gel· 
miş konuşuyordu: 

- Boni • dedi - madmazel 
Kora şimdi tevkifhanede ha!. 
Boni, amirinin bu sözleri 

üzerine teessürle : 
- Fakat büyük bir hak· 

sızhk l 
Dedi. Con Straun, gülüm-

siyerek: 
- Telaş etmeyiniz, çahş· 

makta olduğu sinemanın sa
hibi, onu kefaletle çıkartmak 
istiyecektir. Maahaza, bu kı
zın, sırf hakikati söylediğine 
ve hiç birşey saklamadığına 
kani misin? 

Boni, zerre kadar tered
dut etmeden: 

- Hiç şüphesiz. Hatırıma 
gelmişken ıorayım. Yemek
lerin tahlilinden ne netice 
basıl oldu?. 

Con Straun biraz 
küf etti ve ıonra: 

tevak-

- Hiçbir şey 
Şimdiye kadar 

çıkmadı! 
yaptığımız 

tahkikatta hiçbir 
de edemedik. 

ip ucu el-

Şimdilik, bütün iş, Sevie ile 
Matmazel Kora'dadır. Rah
metlinin menkul eşyalarını 
birer birer kaydetmek ve 
merkeze nakletmek lazımdır. 
Senin dilbeı Norma, zanne
dersem, varis ııfatile mada
mın menkul eşyalarına ko-
nacak!. 

Taharri amirinin "senin 
dilber,, sözünden Boni, bir 
hicap duydu. Yüzü kıp·kır· 
mızı kesildi. Con Strun'un 

kendi ile Norma arasında bir 
macera geçtiği hakkında bir 
zehapta bulunması, iyi bir 
şey değildi, biraz önüne 
baktı. Bu sırada taharri 
amiri ayağa kalktı ve: 

- Boni sen burada kal, 
şimdilik ihtiyacım yok. Ma
haza, ben gelinceye kadar 
gözlerinle beraber kulakla
rını aç! Bence, mes· 
ele bitmiştir. 

~-------Ulusal 

Birlik 
Candelik ııiyaııal ı;uetc 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü: 
Hamdi Nazheı 

Telef on: 2776 
Adres : fzmir ikinc ı 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Husuıi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldıtı yer :ANADOLU 
matbaası 

Dedi. 
Boni bu sırada sabahki 

mes'eleleri amirine anlattı. 
Kiracıların yer değiştirmeme
leri lazım geldiğini kendile
rine söylediğini ve buna rağ
men, Deizi'nin başka pansi
yona gitmekte ısrar ettiğini 
bu kızdan şüphelendiğini ve 
pansiyon değiştirirse kendi
sini takip edeceğini beyan 
etti. 

Con Straun, genç Dedekti
fin söylediklerini iyice dinle
dikten sonra : 

- Bunların hepsi nafile 
olmakla beraber, (ali) de

mekten başka ne söyleyebili
rım 

dedi. 
Con Straun gittikten son· 

ra Boni, pansiyonun ikinci 
katına endi. hiçbir fikri ol
madan koridorda gezinmeğe 
başladı. Bu esnada, odaların 
birinden bir ıes yükseldi: 

- Boni! beni ziyarete gel
mezmisin? 

Boniyi çağıran Golterdi. 
Vaki davete icabet ederek 
Gollerin odasına girdi. Gol· 
ter: 

- Görüyormusun? çama· 
şır yıkıyorum Boni. 

Dedi ve devam etti: 
- Madam Ponteıin dahi

li nizamnamesini ihlil edi
yorum. Kendisi, odaların 

içinde çamaşır yıkanmasını 
kat'i surette yasak etmiştir. 

Z. ? 
ıra •. 
Boni, gülümsedi ve kimse 

farkına varmadan, yıkanan 
çamaşırlara bir göz gezdirdi. 

Üç çift çorap yıkanmış, ku· 

rumak için bir sandalyeye 
asılmıştı. Ufak tefek çama· 
şırlar da yıkanıyordu. İpe 
serilmiş olanlar arasında be
yaz bir pandlon ile kurşuni 
renkte bir çift podisiyet el
diven vardı. 

- Arkası r•ar 

Ôkenrenler? l\lut· 

laka (Okamentol) 

öksnrnk şeker~e· 

rini tecrObe edi 

ıiz .• 

Ve POrjen ~ahapın 

en Qstnn bir mOs· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli milshil 

-

istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgnn ~ 
haplarını l\laruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

En büyüğü otuz üçüne, 
en küçüğü on ikisine girmiş 
dördü erkek biri kız, beş 
çocuklu bir babayım. Ölen· 
lerle düşenler yaşasaydı, on 
çocuklu olacaktım. Gençlikte 
idealim, bir gün on iki ço· 
cuğu çevremde toplamaktı. 
On iki çocuklu bir baba ; 
ne güzel bir göre bu .. 

insanlar, niçin çocuk edi· 
nir? Soyunu onlarda devam 
ettirmek için mi? bunu dü· 
şüoüpte çocuk edinemiyen
ler, kendilerini bahtsız gö
rürler . 
Gençliğimde okuduğum bir 

öyküyü hiç unutmam : 
Iran hakanlarından Nuşi· 

revan, birgün yanındaki a· 
damlarla şarın çevresindeki 
bahçelerinde gezt:rken, zey· 
tin fidanları dikmekte olan 
yetmişlik bir yaşlıya rastla· 
mıı; adamcağız zeytin fidanı 
dikiyormuş 

- Baba, demiş, bu dikti
ğin fidanlar ne vakit büyü· 
yüp de zeytin verecek? 
Onları yemeye ömrün yeti· 
şecek mi? 

Yatlı adam: 
- Ben, demiş, benden 

önce gelenlerin diktikleri 
fidanların yemişlerini yedim; 
ben de benden sonra gele
cekler için dikiyorum. 

Öykünün aşaiıaını bırakı· 
yorum; bana bu kadarı yeter. 

Ben, her vakit çocuk edi· 
nip yetiıtirmekle en büyük 
yurt borcumu ödeyeceğime 
kani idim. Bugün de bu 
kanaattayım. Adım, benden 
sonra eserlerimle yaşayabi
lirse bana ne mutlu. So· 
yumda adımın yaşamasını 
hiç düşünmedim. 

Çocuk yurdum için lazım
dır. Bize bir yurt kaldı ki, 
ben diyeyim yüz, sen de 
yüz elli milyon yurttaş ya
şatabilir. Oysaki bugün on 
beş on altı milyon yurttaşım 
ya var, ya yok. Haydi yirmi 
milyon olsun diyelim Bugün 
kilometre başına hiç ol· 
mazsa 50 insan düşseydi, 
yurdum yarın için hiç bir 

Kazım Nami Duru 
Yazan· • .llmıısa sa)·la t'ı 

kayguya düşmezdi; şöyle 
böyle 40 milyonluk bir ulus 
olurduk. Türkiye için 40 
milyon nedir? 40 milyon 
kafa, 80 milyon el demektir." 
80 milyon Türk eli, 160, 
belkide 320 milyon başka 
ulus elidir. Böyle olacağının 
en açık belgelerini tarihimi
zin her yaprağında bulursu
nuz. Yalnız erginlik savaşı· 
nı bir düşününüz; her şeyi 
eksik on onbir milyonluk 

' Türk ulusunun ne tansıkları 
(Harikalar) yarattığını bil· 
miyor muyuz? 1927 de ya
pılan nüfus sayımında 14 
milyona yakın nüfus bulun
muştu. O günden bugüne 
sekiz yıl geçti; bu sekiz yıl 
içinde nüfusumuzun 16 mil
yona çıktığını görürsek iki 
milyonluk bir artım var de· 
mektir. Sekiz yılda iki mil
yon bir şeydir; fakat daha 
çoğunu istemek hakkımız
dır. 

Bizde çok çocuk yapan 
analar çoktur; çocuğa bak
mağı bilmedikleri için, do
ğan çocukların çoğu yaşamı

yor diyorlar. Ölüm gibi ya· 
şamak ta haktır. ( Öleceği 
varmıı, ölmüı ) diyemeyiz. 
Bitkiyi ıulamazsan kökünü 
çapalayıp gübrelemezsen ku
rur. Üstüne kurtlar üşüşmüş 
birer elma ağacı yemiş ver· 

mez. Ağacı vaktinde ilaçla· 
dın mı, o yıl yemiş alcağın· 
dan işkilin olmasın, iyi ba· 
kılınca ağaç yemiş veriyorda 
iyi bakılınca çocuk neye 
yaşamasın? 

Bir takım ileri memleket· 
lerde nüfus artımı, doğumun 
çokluğundan mı ileri gelir 
sanırsınız? Pek az ulus, Türk 
kadar doğurucudur. Oralar· 
da daha çok, çocuk ölümü
nün önüne geçildiği, doğan 
çocuklar iyi bakılıp yaşatıl
dığı için nüfus artıyor. Bizim 
de buna ihtiyacımız var. 

Çocuk yetiştirmekten çe· 
kinenler, ona bakmaktan kor· 
kanlardır. Öyle babalar bi· 
lirim ki (haydi haydi iki 
çocuk yeter. Unların bes-

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Bucada halk sokağında 4 eski 23 yeni numaralı ev 10500 
Darağaç topuz sokağında 29 eski 27 yeni numaralı ev 4550 
Darağaç paralı köprü caddesinde 69,53 no. kahvehane 5040 
Bornova çingene mezarlığında on dokuz dekar 11ağın 

beşte dört hissesi 3920 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bedelleri gayri mü

badil . bonosile ödenmek üzere mülkiyetleri kapalı zarf 
usuliJe artırmaya konulmuştur. Alıcıların 7-10-935 pazartesi 
günü saat 15 de milli emlak satış komisyonuna müra-
caatları. 25-3 3112 

lzmiı- milli emlak ~üdürlüğünden: 
Bornova çay ferah sokağında 2·2 no.lı dükkan 24 
Burnova İstanbullu oğlu sokağında 11 eski 11 yeni no. ev 96 
Burnova küçük çay sokağında 43·51 numaralı ev 24 
Bayraklı menemen caddesinde 41 eski 55yeni no. dükkan 24 
Bayraklı tebeddül sokağında 3 eski numaralı ev 100 
Turan menemen caddesinde 32 eski 197 yeni numarala ev 96 
Buca mustafa kemal caddesinde bili numaralı arsa 25 

Yukarıda yazılı emvalin altı aylık icarları 7·10·935 pazar· 
tesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere artırmaya konul
muıtur. Alıcıların o saıtta milli emlik müdüriyetine müra· 
catlaarı. 22-3 3025 
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3 Birinci Teırı• __..,-

Londrıı'da Almanya 
Boynk bir yangın oldu • • • bir 

Londra - Geçen cumar- Elektrık ıçıo 
tesi günü Londra'da büyük k ıyor 
bir yangın olmuştur. Bu yan- kanun ÇI ar re· 
gın, kavuçuk depolarından Berlin _ Elektrik ceber 
çıkmış ve 41 saat devam 

0 
Almanya'oın .... 

L d ' b .. t.. yanını ' kof 
eylemiştir. on ra nın u un tarafında ve bilbaııa . esi 
itfaiye teşkilatı harekete gel- 1 d taammüm edebılaı 

k b er e • k•0 uo 
miş ve yangın, anca u . . hükumetin bır .. 
suretle söndürülebilmiştir. ıçıkn, k fı·at1eri yırı ya 

.. .. çı arara ) ·yor· 
Zarar, çok büyuktur. Depo· d'receg~i söY en• 

rıya en ı .k aı8· 
larda mevcud kavuçukların B , 1 • . elektrı d 

. b. k u mes e e ıçın d. ef e 
hepsı yanmış ve ır ço 1 • h·plerine ıy k "-

• 1 d .. - t" essese erı sa ı bir a,. 
bına ar a zarar gormuş ur. b 1 Ş bt kanunun k 

u unan a ~. . ö Uyere 
lenmesi, büyütülmesi, eyitil- sene sürecegını 1 Y 
mesi var) derler kimi baba- demiştir ki: . kıadı , 
lar da (canını veren tanrı, Hükiimetın dl~ i oıe· 
yiyeceğini de verir ) derler. elektrik mliesseıelerın eli 

. i ktD 
Bence ikinci türlü düşünen· rine almak ve bu •I ... Jdif· 
lerin bir eksiği var: Çocuk kanalından yapmak de~ar•" 
kısmeti ile doğar; amma o Ancak memleketin her ·çiO 
k11meti hazulayacak babadır. 1 d·rdlek 1 

fını elektrik en 1 katell 
Bizde çocuklar için sosyal k 'k . . . dluvak 

kurumlar yok gibidir. Bir ele trı ııının · ı;sılll" 
resmi teşkilatla idareıdı kt•ll çocuk koruma cemiyeti var; 1 ı u 
dır. Matlup bası 0 le" fakat ihtiyaca karşı koymı- . aeııeıe 

yor . sonra elektrık dl . ıad• 
1914 te Kocaelinde kültür rini tekrar sahiplerıne 

direktörü idim. İlin dört ku· edeceğiz;" 4 
cağını gezerken yolum; (Hay· tutar. Nüfusumuz, iıted•i' efli 
rettinli) köyüne uğradı. Bu kadar olıa, dağınık, .•' 

11 
.. 

20 ·30 evlik güzel köyün bü- .. b. ıerın• 
yük minareli eski bir camii köyler hem bırı ır ti•' 

Ç d 11 klnıaşır' hem büyUllit· b'ı• 
vardı. Bu camii, an ar ı ı g6re 
Hayrettin paşa yaptırmııtı. türlü ihtiyaçlarını 
Anlaşılan eskiden burası bir lirler. ,,r? 
kaçyüz evli bir köy imiş. Ne kadar köyüdli1

1
• iıd'• 

b d d k 0tlerılll 
Yaşlılardan irine sor um: şarlarımız a, e io••ll" 

- Evet • dedi • köyümüzde köylerimizde yaşayın b110ıarı 
40 - 50 yıl önce yüzden çok lar ne kadardır? . billlli• 

B 1 ld. k" d·-ijı 1 ev vardı. ir ö et ge ı, oy- bilmedikçe ken ı..... . i bİ · 
lüler kırıldı, bir daha beli· yoruz demektir. l{eodıO 0,,.ı 

Ş d . ·a d mizi doğrultamadık. im i mek, bir adam ıçı •çili ' 
bu haldeyiz. önemli ise, bir ulu:

0
; 111ticli': 

Köy, Sakarya ile sulanan, belki daha çok . bihst'" 
d k. d·aı " Mekece ile Geyve arasın a ı Bu ulusun ken 1 .. 

11
,e ı• 

ovacığın batı sırtlarında gü- demek, her ~e~den ° . iıJ 
zel bir yerdir. Irmak kıyı· yııını bilmesıdır ... ci tetri' 
larına kadar tarlaları vardır. Önümüzdeki bı~ın ,aylell~., 
Buralarda bitikler iyi olur. 20 sinde yapılacaıı ,av' 

dört ıtt Tatlı kavun yetişir. Amma nüfus sayımını 11yılll 

halk yoksuldur. Bir ölet, beklemeliyiz. BubakınabY1'; 
köyü bu hale sokmuştu. doğru olmasına ıar 11 • 

azar lı1 
Köylünün ölet dediği, tifo Bizde okur Y • 1uı 

salgını olacak; çünkü içtik- kadardır? eu~ıy:nfut ~: 
leri suyun arılıg .. ına bakma- söyliyelim. Oysakı ı:.1tcrd•ı1 • gu 111•• 
dıkları gibi köylerini de arı yımı hükümetın ıdı ' ~ yap• ı..oi' 
tutmazlar. Gübreler açık yolda dos dogr~. 0"',,

0
, 

durur; kara sinekten göz bunu da öğrenırıZ· çocoJ 
k d kadar ,ıs•· açılmaz. Oysaki kara sine , yaşın a ne b·ıosiYO ·ıe 

içilen su gibi, tifoyu geçiri- muz var? gen~ ;,;ılif1111 

cidir. Bu kadar bılg uyoro•· do• 

1 nıdür b"' İşte bu gibi arısıılıklarda yabancı arı g ·şiode 
0
• 

nüfus artımına engel olur. Ben, bu nüfus. ıi 1ise ~t 
Halkın arınması öğrenmesi, tün düşündüklerıın bayle de' 
köylerini arı tutması çocuk- latmağa kalkı~dlı betlıe i' 
)arına iyi bakması kadar iki yapraklık ~ır yaı111~1• 
önemlidir. ğil koca bir kıtf~k1t, "e~ 

Şarlarda da halk, sağlık göze almabyıdl· d• dedi,. 
işlerinden pek anlamazlar rım, bu .k~darı ıatlll•i'' 1 
onlara bu yolda öğretilecek istediklenmı an . bİ' 
çok şey vardır. Sağlık eyi- tcrö. .. 0111osdelı1',pı· timi de okula yolu ile öğ- yle ise on ·ad' •tP' 

1 h ık ·ı . . . . 20 ıı . ,. 
retmen erce a a öğretı e- rıncı teşrının yıını ;çıo 
cek. lacak nüfus •• ,o 

Çok nüfus, yurdun ekono· diden anıklanabdlNalllİ 0° 
misinde de büyük bir yer l(izıdl o-______________ ..;_ ________ ~· -:- ıJl 

lzmir muhasebei hususiye 
dürlüğOnden: 

Cinsi Dönümü Mevkii 
Tarla 15 dönOm Emrezde 

Zeytin ağacı 48 Altın dağda ud• 
,, ,, 171 Karşıyaka soğukkUY 
,, " 8 Emrezde w h•ll' ,ıo•11 

Tarla ve bahçe 20 dönüm Narlıdere aşagı 111~ ai'"' 1ıtit• 
Yukarıda yer ve cinsleri gösterilen ~eytın ferile;'tıri' 

mahsulü ile tarla üç sene müddetle kır•Y~.ıo·9' a-•" 
İhale müddeti 25.9.935 tarihinden itiba.r~D ! ooa'" oılll'~ 
hine kadar 15 gündür isteklilerin şeraıtı ögre peY ' I';.' 
her gün hususi muhasebe müdüriyetine ve ,osb' ,-rJ' 
istiyenlerin de ihale günil olan 10-10 935 pe'to ~ '5 
9 dan 12 ye kadar depozito veya bank mektO jl 

meni viliyete mllracaatlan ilin oluaur. 
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lzmir 
-------~--------..ı<U:::.:l~Birlik) 3 Birinci Tetrin 93S 

sicilli ticaret memurin- rine müzakeresini arzu ettikleri mevaddın akdi zaten mu- kendilerini miinaaip ıördilkleri ıekil ve surette temsil ettire
karrer olan hey'eti umumiye ruzaame1iae mecliıi idarece bilirler. ltilif edemezlerse heyeti umumiyelere iıtirak ve rey 

" gundan: ithali mecburidir. lıbu talebin ilinen davet vukuundan 1 k h kk h kk evve •erme a ını a ı intifa sahibi istimal eder. 
İdar - Dünkü nüshadan mabat - dermeyan edilmesi ıarttır. Hey'eti umumiyeye dahil olmak için lizımgelen miktardan 
lıir enin faaliyeti hakkındaki kanaat ve muamelatını havi , . MADDE -52 dun hisseye malik olmak hissedaran müıtereken aralarından 
'' rapor takdim etmektedir. Mürakipler esbabı mübreme !'f ~Y etı. u~umiye ıirketin merkezi idareıinde veya mer- birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak intihab 
'9e lllllstacele tahaddüsü halinde hey'eti umumiyeyi fevkali· kezı ıdare11nın bulunduğu ıehrin diğer bir mahallinde içtima edebilirler. 

olarak içtimaa davete mecburdurlar. eder. MADDE - 61 
MADDE -45 MADDE -53 Niabi ekseriye~in anlaıılabilmeıi için hey'eti umumiyede 

tlııe lltırııldpler kanuna iıbu e1As mukavelename ile kendile· Gerek ~~i ~e ııerek fevkalide bey'eti umumiye içtimai•- bızır bulu~acak bınedarlar gerek asaleten ve gerek veki· 
.ı;.. levdi olunan vezaifi bllıall suretle ifa etmedikleri tak· rıa~a ye~°'.'. ıçtı~adaa yirmi ııüa evvel tobrirea iktisat Ve ki· Jete~ ~~m'.I oldukl~rı hisse ıeaedatınıa veya bunu müıbit 
~ e lbllteselsiJen mes'ul ve vukua gelecek dd" b k"· lebne bıldırılmesı ve ruznamei müzakerabn ve buna müteferri vesaıkı ıçbma günunden bir hafta evvel merkezi ıirkette 

&ararlan zamindir. ma 1 ve a 1 evrakın birer suretlerinin irsal olunması lazımdır. ve yahut meclisi idare tarafından irae edilecek bir mahalle 
MADDE _ 46 Bilumum içtimalarda iktisat Vekileti komiserinin huzuru tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin adet ve numara· 

llıralcipler h" d t f d r . "d ıartbr. lannı mübeyyin birer duhuliye karta alacaklardır. Birinci iç· 
~Gr aleyhı"ne••:.ek~ralnc akra .•kn. ant• mtecbkı~kı 1 arte tik~akı~I veyha timada nisabi ekseriyet hasıl olmadığı takdirde işbu duhu· ~ .. ı o a a ıı aye ı a ı ve e ı ı e ıı • MADDE -54 r k ti · · ·f • - . 
'- hil olmaılıklan takdirde keyfiyeti senelik raporlarına · Hilifıaa ııerek ticaret kanununda ve ııerek ifbu esas 1'Y• :rk arı-~~ •.•l.ab~yetl~~ bıla '?a m~tt·~~· bır karar bu· 

tedecelderdir . mukavelenamede serahat bulunmayan ahvalde, gerek fevka· unma ı ça ı ıncı ıçbma ıçın dahı mute er "· 

lıı.~ıaayeai ıirketia onda birine malik olan lıiuedaraaıa lid~ içtima edecek olan bey'eti umumiyelerde asaleten veya , . . • M_A_D_D~ - 62 
. 

iıtı.ıı tlıeriae mllrakipler bey'eti umumiyeyi fevkalade olarak vekaleten liakal ıermayeaia rubuau temsil eden biasedarla- Hey etı umu~ıyeaı~ b'.a'. ıç.tı'."'aın~~ hazır _buluaac~k hıs: 
~ •a davet etmeğe ve müracaab icabettiren maddey· . rın huzuru ıarttır. ilk içtimada bu nisap hasıl olmadıöı tak· sedaran veya mume111llerının 11ımlerını ve mıktan hısselerı· 
~,.. · 1 ruz d" d h" d • · üb · 1 k t · 1 k 1 ı· · "d ~· ,,e ıtbal etmeğe mecburdurlar. Milrakiplere mürac t ·ı ar e ııse aran tekrar ikinci defa içtimaa davet edilir. nı m eyyın o ara anzım o unaca cetve mec ısı ı arece 
.._•ti 11mumiyenin fevkalade içtima• davet olunmaıı •: 1

1 
e lı~u ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil bittaıdik milzakerat mübaıeretten evvel hissedaranın göre· 

-.... L• nı • ep tt"kl · · b"I ki · b" b il t J"k b" t• d h ' t• ' ••~edaranın sermayeıi ıirketin yüzde onuna tekabiil e .. • erı aermaye mıktara ne olurs-ı olsun, birinci içtimada •.ece . en ~r ma a. e a ı ve ır sure ı e eye ı umu· 
'- 111.ıktardaki hi11e aenetJerini muteber bir bankaya tevdi muzakere olun~ak üzere ihzar olunan ruzname hakkında icrai mıye kıtabetane tevdı olunur. 

lera lizımdır. milzakerata ve ıtayı karara salahiyetleri olacaktır. Bu vechile ce· MADDE -63 
MADDE - 47 reyan eden müzakerat mer'i ve muteberdir. Kararlar muteber Hey' eti umumiyeye itrtirak zımnında tevdi edilmit olan 

b Ser111ayei tirketin onda birine muadil h"ı d t olmak için her halde asaleten veya vekileten ita edilen aranın bi11e senetleri hey' eti umumiye içtimaına tekaddüm eden 
""' 0L 1 le tene a 1na ma.. k • t• t B" • • d" Ü f d h d f 1 ~ .. D bi11edarlar heyeti umumiyenin kararı hillfına mecliıi e sera ye ı ıar tır. mncı içtima ile ikinci içtima ara11ndaki ye ı g n zar ın a • a ara evr ve erağ ~ unmaz. 
Li, •ıası aleyhine ikamei diva edilmeıinde ıarar ederlerae mild_d~t ~~ ~eı gün~en az ve bir aydan fazla olmıyacaktar. MADDE -64 
~ ~rfında milrakipler ikamei di•aya mecburdurlar. Şu Ve ıkıncı ıçtımaa aıt davet içtimadan onbeı ınn ev•el ilin Hey' eti umumiye içtimalarına meclisi idare reisi bulunmadıiı 
~ ld ba akalliyet milrakipler haricinde bir vekil de inti· olunacaktır. taktirde reis vekili o da bulumadığı takdirde mecliıi idare 
~ •e tayin edebilirler. Ve hisse senetlerini de firketin mel· MADDE -55 tarafından irae ve intihap edilecek bir zat riyaset eder. 
~&arar ve ziyanına karıı teminat olarak davanın hitamına Hilifına gerek ticaret kanununda gerekıe iıbu esaı mu· Reisin vazifesi m6zakerabn muntazam bir surette cere• 
'-t. b kalmak ilıere muteber bir bankaya tevdie mecburdur· kavelenamede ıarahat bulunmayan ahvalde gerek adi ve ge· yan etme1ini ve zabıtnamenin kanun ve işl>u mukavelename 
"- '- lwanın reddi halinde davaya talep eden akalliyet tirke· r~k•e f~vkallde hey' eti umumiye her biri llakal beı hisse- ahkimına muvafık bir surette tutulmasını teminden iba
~~t v.e hakiki ziyanını tazmine mecburdurlar. HeJ'eti ~~n ~~lak ~eya vekili bulunan hiHedarlardan terekkilp etti- rettir. 
' •Jenın her ne aebebe milıtenit olaraa olsan meclisi idare 11 gıbı adı veya fevkalade umumi hey'etlerde hazır bulunan Hey'eti umumiyede hazar bulunan ve en çok hisseye 
.__ İt tleyhiae ikamei da•a olunmasına miltedair olan kara· he~ hi~aedann beı hi11~ için bir reyi olacak ve ıukadar ki malik olan. iki hi11edar rey toplamak hizmetini ifa eder 

'•11 keza milrakiplere aittir . bır h111edana ondan zıyade reyi olmayacaktır. Bunların ademi kabulleri halinde kabul edilinceye kadar bu 
' MADDE - 48 MADDE - 56 suretle devam olunur. 
~•lcipler mec~iıi idare mtızakerabnda rey ve müıakerata . M~vz.u veya nevi. ıirketin tebdi!i~e milteallik hey'eti uma- Hey'eti umumiye k~tibi reisle rey toplamağa memur ?lan· 
~ . etm~k ıartde . ~azır bnlunabilirler. Ve mllnaıip gör· mıye ıçb~alaranda ıarket ~ermayesı~ın asaleten veya vekile- lar . tarafın~•~ gerek h111edar~n .•rasınd~n '.e ~erek harıçten 
~ teldifatı meclııı idare ve bey' eti umumiyeaia adi ve ten akallı llç rubuau temaıl eden bıuedaraaıa huzuru ve bu tayın ve ıatıbap olunur. Hey etı umumıye ıçtımalarıada ha· 

de içtimalara ruznamelerine ithal ettirebilirler. içtimada ittihaz olunan kararların muteber olmaıı için ılllil· zar bulunan hi11edaranın veya mümessillerinin isimleri ile 
.... • MADDE -49 IADi e!'-~riyeti aranın b~ulu ıarttır. mab~lli . ikimetleriai. miktarı biase ve reylerini mü• 

Lr... .,• •lcipler beye'ti umumiyece takdir ve t b"t d·ı k ilk ıçtımada sermayenın rubunu temsil eden hilledaran ha· beyyın bar cetvel tanzım olunarak mevcut olanlar tarafından 
·~ tlırlar. es 1 e ı ece zır bulunmadıkları halde iıbu niaap haııl oluncaya kadar mec· taıtik edildikten aonra zabıtnameye raptoluaarak muhaf.za 

Wz.':"tl 8cret ıirketin meıarifi umumiyeıi me "tb 1 lisi idare maddei atiyedeki ıekil dairesinde illa etmek sure· ve talep vakuuada alikadarana irae olunur. 
""it yanına ı a til h ' t• . • • MADDE 65 • e ey e ı umumıyeyı ıçtimaa davet edebilir. -

Beşinci Fasıl MADDE -57 Hey'eti umumiyelerin ittihaz ettikleri kararlar muteber 
, Maddei Abıkada muharrer hpauslann gayrisine mütedair olabilmek için ittihaz olunan kararların mahiyeti ve netayici 

HEY ETi UMUMİYE tadillt. için davet olunan hey' eti umumiyenin ilk içtimaında ile muhalif olanların eıbabı muhalefetini mübeyyio bir za· 
4ir1t • . MADDE -50 keza tırket sermayesinin asaleten ve vekileten üç rubunu bıtname tutulma11 liıımdır. 
~ la e!ın bı11edarlan ıenede liakal bir defa hey'eti umu· temıil eden hissedaranın huzuru ıarttar. işba zabıtname reye ittirak eden hissedaran ile hazar bu
~' •lınde içtima ederler. Kanuna ve itbu esaı mukave· Bu içtimada matlup niıap hasal olmadığı takdirde keyfiyet lunan komiser tarafından imza olunur. Hissedaranın imzalara 
~ • abkimıaa muvafık aarette içtima eden bey'eti umu· ııazetelerle oabeıer ıılla fuıla ile ve iki kere ilin edildikteu tahtında nrecekleri bir lsalibiyetaame ile reis ile cemi ara· 
ıı.. 1ıır:;.ııaı. ~uedaraaıa b~y'.eti me.cmuaa~aı. temsi~ eder. •~ara. iki~ci içtima akdolua.ur. Bu ikinci içtimada aermayei ya. m~mur zevatı zabıtnameleri imza etmeğe tevkil etmeleri 
~"t e ıçtıma eden hey etı umumıyede ıttıhaz edalen ka· ıırketın laakal nısfını temsıl eden bi11edaranın huzuru klfi- caızdar. • 
..._.,:e:ek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazar bu- d~r. lıbu içtimada dahi nisabı müzakere hasal olmadı;. tak- lçtimaa davetin uıulil dairesinde cereyan ettiği müıbit 
iL.. it,)~ ~r bakk~nda dahi mer'i ve muteberdir. darde saliflilbeyan ıerait dairesinde fiçilncil bir içtima akdo· veAikin zabıtnamelere rapta veya mündericatının derci li· 
~~ ,;tı umumıyeler ya adiyen veya fevkalide olarak iç· l~nur .. Ve bu ıon içtimada müzakerabn icrası için ıermayei zımdar. 
\~ta erler. ~~y'eti umumiyei adiye devrei heıabiyui· ıır~e~ın akalli bir sillilsilnil temsil eden hilledaranın huzuru Meclisi idare iıbu zabıtnamenin musaddak bir ıaretini 
\... 4tJ llUndan ıtıbaren ilç ay zarfında v ıenede her halde kifıdar. Bu suretle inikat edecek olan hey'eti umumiyelerin derhal sicilli ticarete te1eil ve hülisasını ilin ettirmekle mli· 
Wıf.,._.1' vukubular. Bu içtimada ıjrketin senelik muamelltı kararlara muteber olmak için asaleten ve vekileten hazar bu· kell~ftir. 
~-'• e .ve. beıabiyesi tetkik ve ittihazı karar olunur. Hey· l?nmuı olan hi11edarlann ıtllllsllnil ira11nın içtimaı prtbr· iç Bu zabıtnamelerin gerek mebakim ve gerek makamatı 
11 lh llaıyeı fevkalide, firket muamelltının istilzam ettir• bmaı ihbar için yapılacak ilialara ruznamei milzakerat ile aaireye ve eıhasa ibraz edilmek üzere çıkarılacak suret ve· 

•al ve zamanlarda içtima eder. beraber içtimaı sabıkın zamanı vukuu ve neticesis teklif edi· ya hulasalaran şirket namına vaz'ı imzaya mezun kılınan ze· 
~it, , . MADDE -51 len tadilatın metni dercolunur. Hi11e senetleri nama mubar- vat tarafından imza edilmesi muktezidir. 
~!•ta umumiyei adiye • zamanı muayyeninde meclisi rer bulunduğu miiddet zarfında bu ıeaedat sahiplerine ait · MADDE - 66 
~ ~I bunun ademi teıebbüsü halinde iktisat Veklletinin ayrıca davetname tastir ve iıbu davetnamelere balidaki taf- Heyeti umumiyenin salihiyetleri meclisi idarenin sallhi· 

..._- 1 e akd" · t" d sillt illv 1 ' ıu., ..._da ı ıç ıma e er. e o unur. yelleri fevkinde bulunan mesaili bilmüzakere tahtı karara 

~ 1l baıka doğrudan doğraya meclisi idare veya m6- MADDE -S8 almak. 
~ ili 11 veyahut sermayei ıirketin liakal onda biri kıyme- Şirketin tebdili tabiiyetile biuedaranın tezyidi taahhüdatı Mecliıi idareye müsadei mahsusa vermek ve verdigi ve· 
~ ..._:e aen~daha.• m_alik o_lan hi11~d.ar~nın esbabı muci- için ini~at edecek olan hey'eti umumiye içtimalannda bilii· kiletin ıeraitini tayin ve ıirket umurunun sureti idamesini 
~ talebı tahrarlerı tizenne meclııı ıdare veya m&ra· mum hı11edaranın asaleten ve vekileten huzur ve ittifak tesbit etmek. 

-.,,"eya ledeliktiza iktisat Vekaletinin hey'eti umumi· ıarttar. 
1 

Meclisi idare ve murakiplerin ıirket muru hakkında tan· 
\,,. ~ • •tle fevkalide içtimaa davete selibiyeti vardır. MADDE - 59 zim ettikleri raporlarla pilanço, kir ve zarar hesabı, ve 
~ ~r~tJe vaki olacak davetlerde yevmi içtima, saat, ve Bir bi11esi olan hilledarın yalanız tirket muka .. elena . _ mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul karara 
~ ıçtım · · · · k d b" .. mesın · b d 1 .. k · · · · · oı-. • ve ıçtımaa ııtara zımnın a ı11e senetlerinin de icra edilecek her nevi tadilit için vukubulan içti a t n- ıta ve a e muna aıa yenıden tanzım etmek, mechsı ıdare-
C'lı r:.,• .. fıı mahal •• mllddet teabit olunarak davet ve zakeratuıa iıtirak ve rey ita hakkını haizdir. Bu bııa~.: ~ • aia zimmetini ibra veya mea'uliyetiae karar vermek 77 aci 
' , .. lerı dahil olmak üzere yevmi içtimadan llakal iki baear olmak Ozere her hille bir reyi temsil eder m n madde ahklmına tevfikan meclisi idare münasip ıörtUerek lf. .•1 gazetelerle ilin olunur. MADDE _ 

60 
· teklif edilen amortiıman ve ihtiyat akçelerinin tasvip ve ka-

)eti 11mumiyenin içtimarna müteallik olan da•eti H , ti . . . . . . . bulil, ve tayin edilecek temettuat hisselerini teıbit etmek 
~ '11znamei milzakerat d d"I kf B ye v~ ey~ u~umıyede hı91edarlar kendderanı dıier hı11edarlar meclisi idare aıalarile murakipleri intihap ve lüzum gördüğü 
"•taa mecr • "d eiircek~ elce ıtr. f od ruzna~eı vasıta~de bılvekile de temsil ettirebilirler. Vekil olanlar kendi taktirde bunlara azl ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek 

111 ı are ve m ra ıp er ara ın an verden reyleranden maada temsi tfkle · h" d ı d h b" • • ' ı. D kıraati, pilinço ve mevcudat defterlerile kir ve malik oldu .. u r . . ı. e ı rı . ısse ar ar an er . arının meclisi idare azasına verilecek hakkı huzur ve mura-
"-bı ve temettuun ıureti tevzii hakkındaki teklifat melerin e~r . eyl~r• .. ıs.tımale sa_lahıyet~ardarlar. Salahıye~n~- kiplere verilecek tahıisat miktarını tesbit. e~mek meclisi ida-

'->tıı llıeıaartyeti mBakazi olan meclisi idare azasile mB· "d . : ;•• meclıaı ıdare ta)'la ve ılia eder. Emvalıaıa re azaaıaıa evvelemirde ı•haen m61Aade ıstıbsal etmesi fi. 
tekrar intihabı ve bunların ilcuratanın tayini ve ı fl-,;.e:• oca arana muva~zaf bul~na~ .kadı~lar k~ca~arı kü- zım ıelen huıusatta müıaade ita ve ademi itası hakkında 

tlrGien meyaddı saire ithal oluna R d 6 ç. e. ve nıabcurlar veh ve vasılerı, ıırketan ıabııyeb mane- karar vermek. Şirketin emvali gayri men kulesini terhin veya 
,_'- huauıat mevzuu müzakerat 01:;..az~z;:~:t :u!n:: :~~llnİ temıi!e s~!ahiy~ttar olan ~il~e11iller! veya salahiyeti tahvilat ihracı suretile iıtikraz aktine müsa~de etmek, idare· 

Gnderiç bir mes'elenin mil k . d ' 1 l subsayı haız dıger bar zat marıfetde temsal olunurlar. Bun. ye veya esas mukavelenamesinin ,tatbikine mtltedair ruzna· 
el za ereıı esnasın a o mes e e arın izzat hi11edar bulunmuı t d .. "ld" · k ele ar bir huıuıun t~hb karara al n liz Jd.... C . ıar egı ır. meı mliza eratta mevcut mesail hakkında karar vermek gi· 
hillecla 1 mam ımge ıgı emıyetlerde mlleueAb umumiye kendilerini haizi ıala- bi huauaat 
~ 

0 
,{anı~. Arasına. mllraca~t edilir. Sermayei tir biyet mildir ve mllme11illeri marifetile temsil ettirirler. . MADDE - 67 

~IGlıraı•u .. • bın kıyme~nd~ hıs~e •enedatı~a .malik Bir hi11e senedinin hakkı intifa ile, hakkı taArrafu baıka Plinçoaua tasdikine dair olan hey'eti umumiyenin karan 
ababı muabeyı haYJ talebi talarirlen lu· bqka kimıelere ait balaaclam.. takdirde aralan• .. • bili.ttifak •• u . - Litfea çeririaiz -



Sahife 4 

meclisi idare azasile müdürler ve murakiplerin ibrasını da 
mutazammındır. Ancak plinçoda bazı cihetler meskut kalmıt 
veya plioço yanlış olarak tanzim edilmiş ise plinçonun tas· 
dikile hey' eti idare azaJarile müdürler ve murakipler iktisabı 
beraet etmiş olmazlar. MurakipJerin vermiş olduğu raporun 
kıraat ve istimaından mukaddem plinço ile hesabatın kabulü 
hakkında verilen kararlar keenlem yekündür. 

MADDE -68 

Hiuedaran şahsan alakadar olduğu mesailin hey'eti umu· 
miyelerde müzakeresi esn ısında hakkı reyini istimal edemez· 
ler. 

MADDE-69 
Hey'eti umumiyede pilinçonun tasdiki hakkındaki müzake· 

re ekseriyetin veya sermayei ~irketin onda birini temsil eden 
akalliyetin talebi üzerine onbeş gün sonraya talik ve ikinci 
içtima için vaki olacak davet alelusul ifa olunur. işbu ikinci 
içtimada akaJJiyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa 
talik hususunda vaki olacak talebin muteber olabilmesi için 
pilinçonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında izahatı 
mukteziye verilmemiş olması lazımdır. 

MADDE - 70 

Hey'eti umumiye kararları aleyhine tarihi sudurlarından 
itibaren üç ay zarfında ıirket merkezinin bulunduğu mahal 

mllhkemesinde hey'eti umumiye zabıtnamesinde itirazları tesbit 
ettirilmiş olmak şartile muhalif kalan ve hakkı reyini iıti· 
male müsaade edilmiyen hissedaran ile şahıen mes'uliyetle· 
rine karar veriJen meclisi idare azası ve mürakipler tarafından 
ikamei dava edilebilir. 

Ancak işbu davanın suiniyetle yapıldıii tahakkuk ettiii 
takdirde bu yüzden hasıl olan maddi •e hakiki zarar ve 
ziyandan itiraz edenler müteselsilen meı'uldürler. itiraz üze· 
rine mahkemece verilip iktisabı kat'iyet eden ilinın bir 
suretini meclisi idare derhal tescil ettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE-71 

Adi hisse senedatının gayri muayyen bir nevi hisse sene· 
datı sahiplerinin hukukunu muhil olmak üzere hey'eti umu· 
miyece ittihaz olunan kararların muteber olabilmesi mezkOır 
hisse senedatı esbabının 56 ve 57 nci maddelere tevfikan 
heyeti umumiye halinde biliçtima ittihazı karar ederek 
tasvip ve muvafakat etmelerine vabestedir. 

MADDE-72 
lıbu eıa.s mukavelename maddelerinde icra edilecek her . 

nevi tadilat mecliıi idare tarafından lktııat Vekiletine taıdik 
ve sicilli ticarete tescil ve aleluıul ilin ettirildikten ıonra 
mer'i ve nafiz olur. 

MADDE -73 
Hey' eti umumiyelerde reyler el kaldırılmak ıuretile Yerilir. 

Ancak hazır bulunan hi11edaranın temıil ettikleri sermaye· 
nin onda birine malik bulunan bir veya bir kaç bi11edaranın 
talebi üzerine reyi hafiye müracaat mecburidir. 

MADDE-74 

Meclisi idare ve mürakip raporlarile senelik pillnçodan ve 
hey' eti umumiye zabıtnamesinden ve hey'eti mezkürede ' hazır 
bulunan hissedaranın esas ve miktan hisseleri milbeyyin cet· 
velden musaddak dörder nüsha hey'eti umumiyenin son içti· 
ma 1rününden itibaren nihayet bir ay zarfında iktisat Veki· 
Jetine irsal ve tevdi kılınacaktır. 

Altıncı Fasıl 
SENELiK HESABAT lUEVCUDAT 

MADDE-75 

Şirketin senei hesabiyesi kinunuıaninin birinci ıününden 
baıhyarak kanunuevvelin sonuncu günü hitam bulur. Fakat 
birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin sureti kafiye
de teşekkülü tarihile o senenin kanunuevvelinin sonuncu 
günü beynindeki müddeti ihtiva edecektir. 

. MADDE -76 

Her altı ayda bir şirketin mevcudat ve duyunatıaı göste· 
rir meclisi idarece bir hulisai hesabiye tanzim edilerek mu· 
rakiplere verilir. Mevcudat ve müvazene defteri, pilanço, 
kir ve zarar besabatı heyeti umumiye içtim•ı için tayin 
olunan günden liakal bir ay evvel murakiplerin nazarı tet· 
kikine arz olunur. işbu hesahat neticesi idare tarafından 
hey'eti umumiyeye takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa 
takaddüm eden 15 gün zarfında şirket merkezine müraca· 
atle mevcudat ve müvazene defterini, kir ve zarar hesabı· 
nı ve pilinçoyu murakipler ve meclisi idare raporlarını tet· 
kik ve bir suretlerini ahz edebilirler. 

Yedinci Fasıl 
TE~JE1'TUATIN SURETi TAKSiMi iTFA YE 

İHl'IYAT AKÇEI,,ERI 
MADDE-77 

Kir ve zarar hesabının müvazenesinden tahassül ve mevcu· 
dat cetvellerinin hini tanzimindeki umum vaziyeti telhis eden 
muamelatı seneviyenin netayici masarifatı şirketle idare bey· 
etinin münasip addedeceği muhtelif itfa ve ihtiyat akçeleri· 
nin tenzilinden sonra, şirketin safi kazancını teıkil eder. 
işbu kazançtan evvel be evvel ve sıra ile zirdeki nisbetler 
tefrik olunacaktır: 

A: Nizami ihtiyat akçesinin teşkili zımnında yüzde 5 yüzde 
beş 

B: Meclisi idare tahsisatı olarak yüzde 10 yüzde oıı 
Safi kazancın mütcbakisi hissedarlara tevzi oluaacakhr. 
Mamafih hey'eti umumiye, mtclisi idarenin teklifi ile, 

hisaedarlara ait mebaliğin kaffesini veya bir kısmını fevkal· 
ide ihtiyat akçesinin veya bi11eleria itfaıı zımnında buıuıi 

(Uluaal Birlik) 

bir ihtiyat akçesinin teıkiline tahsis ve yahut bilatevzi ie• 
lecek seneye nakledebilecektir. 

MADDE-78 

Temettuatı seneviyenin hissedarlara hanıi tarihlerde ve 
hanıi vasıtalarla ve ne tekilde tevzi olunacağı meclisi ida
renin t~klifi üzerine hey'eti umumiyece kararlaştıralır. işbu 
esas mukavelename ahkamına tevfikan tevzi edilen temet· 
tuat istirdat olunamaz. 

MADDE-79 
77 nci madde mucibince temettüatı seneviyeden müfrez 

mebaliiin terakilmünden hasıl olan ihtiyat akçesi ıirketin 
muhtemel zararlanna karşılık olarak hıfzolunur. 

Bu ıuretle teraküm edecek olan meblağ şirket sermaye• 
sinin "yüzde 20,. yüzde yirmisine müsavi raddeye baliğ ol· 
dukta artık ihtiyat akçesi ifrazına devam edilmez. Şu ka· 
dar ki bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasile 
ihtiyat akçeıinin miktarı tenezzül edecek olursa temettüat· 
tan tevkifat icra edilecektir. 

MADDE-80 
77 nci maddenin ıon fıkrasında mevzuubahsolunan ihtiyat 

akçeleri hey'eti umumiyenin kararile fevkalide ve gayri 
melhuz sarfiyat ve bilhassa yeni tesisat ve inşaat fev· 
kalide itfa muamelitı veya hisse İftira veya itfası 
için kullanabilecekleri gibi hissedarlar meyanında bil'· 
ahara tevzi Ye taksim veyahut ıirketin her hangi bir za· 
rarını kapatmak için iıtimal olunabilecektir. Bu kısım ihtiyat 
akçeleri ile geçen seneden müdevver karlar şeklinde mevcut 
olup tevzi edilmemit bulunan temettü bedeli tamamen tediye 
edilmiş ıirket hisae aenedatına tahvil edilerek mec:liıi idare· 
nia teklifi Ye hey'eti umumiyenin kararile hissedaraaa aer· 
mayeleri nisbetinde temettll olarak tevzi edilebilir. 

MADDE -81 
Hisse aenedatının ihraç kıymetleri kiymeti muayyeneain· 

den ziyade olarsa fazlai kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur. 
MADDE-82 

Şirketin inkizai müddetinde •eyahut vaktinden evvel fesh 
Ye taıfiyeıinde bilcilmle taahhüdatı ifa olunduktan sonra 
ihtiyat akçesi hissedaranın hiaseleri nisbetinde taksim olu· 
nacaktır. 

~ekizinci Fasıl 
ŞİRKETiN FESHi VE TASFiYESİ 

MADDE -83 
Meclisi idare her hangi bir sebeple tirketin fesh ve tasfi· 

yei muamelatını veyahut devamını müzıkere etmek üzere 
heyeti umumiyeyi davet edebilir. Bu içtimalarda 56 ıncı 
maddedeki nisabi içtima ve ekseriyet aranır. 

MADDE-84 
Müddetin laitamı, tirket sermayesinden iki sülüsünün zayi 

olmaıı veyahut maksadı ıirketin husulü veya husul imkanı· 
nın zevali hi11edaran adedinin beşten aşağıya düşmesi, dain· 
lerin talebi, ıirket mukavelenamesinde bir sebebi fesh tayin 
edilmiı iıe onun tahakkuku ıirketin diğer bir ıirketle bir 
leımeıi tirketin iflası hallerinde meclisi id1re l:iissedaran 
heyeti umumiyeıini içtimaa davet etmeğe mecburdur. 

Hisselerin miktarı her neye baliğ olursa olsun hissedara· 
nın kiffesi iıbu içtima• davet olunacaklardır. lıbu içtimada 
54 üncü maddedeki niıabi içtima ve ekseriyet aranılacaktır. 
Y alaıı emvali ıirketin toptan furuhtu hakkında tasfiye me· 
murlarına ıalihiyet itasına ~Qtedair hey' eti umumiye kara· 
rında ticaret kanununun emreylediği nisap ve ekıeriyet ara
nır. 

Şayet meclisi idare balidaki vazifesini ifa etmez veyahut 
heyeti umumiyenin iıbu mukavelenamedeki şerait dairesin· 
de içtima imkinı basıl olmazsa ıirketle alakadar her şahıs 
mahkemeye müracaatla ıirketin fesh ve tasfiyesini talep 
etmek hakkını haizdir. Hey'eti nmumiyece ittihaz olunan 
mukarrerat alikadaranca malum olmak üzere ilin olunur. 

MADDE-85 

Fesih. ve infiıah, iflisın gayri bir sebebe müstenit ise 
meclisi idare birer hafta fasıla ile üç defa illnat yapacak 
bu ilinnameye şirket dainlerinin şirketteki hukukunu niha· 
yet bir sene zarfında bilmüracaa ispat etmeleri lüzumu dere 
olunur. Bir senelik müddetin mebdei üçüncü ilanın tarihi 
intiıarıdır. 

MADDE - 86 

İşbu esas mukavelen;de muharrer müddetin hitamında 
veyahut her hangi bir sebeple vaktinden evvel şirketin fes· 
hine hey'eti umumiyece karar verildigi taktirde heyeti umu· 
miyece tasfiyenin sureti icrası tesbit ve muamelatı ifa ede· 
cek şürekidan ve şürekanın gayrisinden bir veya bir kaç 

tasfiye memuru ve b~nların salahiyetlerini tayin eder, ve tas· 
fi ye memurlarının münf erideıı veya müctemian hareket et
meleri hakkında ittihazı karar eyler. Bu hususa mütedair 
kararlar tescil ve ilin olunur. Heyeti umumiyede tasfiye 
memurları intihap edilmezse tasfiye vezaifi meclisi idare 
tarafından ifa olunur. 

MADDE -87 

Tasfiye memurları vazifelerini yekdiğerine devr edemez
lerse de bazı umur ve muamelatı muayyenenin ifası için 
içlerinden birini veya bir kaçını veyahut bir ıahsı tevkil 
edebilirler 

MADDE-88 

Tasfiye memurlan tirketin başlamış olan umur ve muame· 
melitını ikmal ve intaca ıeJihiyettar olup tasfiye icabatından 
olmayan yeni muamelelere giriımekten memnudurlar. Girit· 
tikleri takdirde bu muamelittan tevellllt edecek mes'uliyet 
ıqlitetelıilea kendilerine aittir. 

3 Birinci Teıria 9~ 
MADDE -89 

'dareoill 
Tasfiye memurlarının tayinile beraber mecliıl 1 eti 

·f aell' 
ıelihiyeti hitam bulursa da mürakiplerin vezaı 1 

tasfiye müddetince devam eder. d 0ıdui~ 
Hey'eti umumiye şirketin mevcudiyeti zamanların • 

111
etiD• 

gibi tasfiye esnaıında dahi iktidar ve ıelihiy~ti. t:11111iye 
istimalde devam eder. Tasfiye memurları hey etı hukuk 
kararil~ ve hükumetin müsaadesile şirketi mefsubİi;o kısdlıo• 
ve senedat ve taahhüdatının tamamını veya 1 debile· 
bedeli iştirak olarak aynen diier bir şirkete ~e!1~e ıouk•· 
cekleri gibi herhangi bir ıirket ve şahsa da devrı; li tediY.e 
bilinde kaffesi veya bir kısmı için nakte veya be ; afi bıt 
olunmuş hisse senedatı ve esham ve tahvilat veya • ördDi8 
taviz alabilirler. Hey'eti umumiye her zaman lüıu~ .,, edell 
takdirde tasfiye memurlarını ve tasfiye vazifesin• .1 . tıyio 

1• • "d 1 t k 1 • dif1erıoı mec ısı ı ate azasını az e me ve yer erıne e 

etmek selihiyetini haizdir. . 1111urI•· 
Keza tasfiye esnasında bey' eti umumiye tasfıye 111 ittib•s 

rının teklifi üzerine feshi şirket hakkında evvelce .,ıa· 
edilmiş olan kararın ibtali ile tasfiye memurlarıoı~urıkiP 
hiyetlerine nihayet vererek yeniden meclisi idare ve 

1 
bitle· 

intihab edebilir, bu takdirde fesih kararından 10;; ı k•b': 
daranın gayri eşhasın iktisab ettikleri hukuk aıa k ~ eıo''Jı 
Tasfiye esnasında şirketin menkul veya gayri m.en ;,,1odl11 

yine ıirket ıahsiyeti maneviyesine ait olu~ ~ııse deoıe•· . 
hiç biri işbu emval üzerinde şahai bir hak ıddıa e .,soi1'r1 

Tasfiye devam ettiği müddet zarfında he( et.~~ u~akdird• 
tasfiye memurları ve mürakipler ve lüzum gordusıO 
lktısat VekAleti içtimaa davet ederler. d 0 oo0° 

Bundan başka ıermayei şirketin yüzde 10 yüzde t.Jİ11 
temsil eden hiasedaran tarafından talep vuku~~ ~oı•' f~ 
memurları veya mürakipler hey'eti umumiyeyı ıç 'ttııl ,t 

ye ı d•' bunlar tarafından irae edilen hususab ruzname fıılt 
1 

meğe mecburdurlar. Taafiye muamelatı bir ~enede01111eııt ', 
vam eylediği takdirde tasfiye hey' eti tirketln aıu af•••" i 
hesabatını mübeyyin tanzim edeceği mevcudat ve ~oe 111•0 

defterlerile pilinçoyu tevdi etmek ve tasfiyenin ikdla ~ 1• .... tidl'' 
, . · ey• .,. o· 

teıkil eden esbabı !lrzetmek üzere hey eh umumıY 'eti 11111 ,ı 
davet edecektir. Tasfiye esnasında aktolunaıı heY buılfl1' fi 
miye içtim•larına ait zabıtnamelerin suret veya b ,i oldl' 
muteber olmak için tasfiye memurlarının imzaıını 1 

ıarttır. • 
MADDE -90 . 1ıet -'. 

Şirketin hali tasfiyede bulunduğu zamanlarda 11
' ıir~'~ 

mına tanzim olunacak bilcümle evrak ve sened~hsırlı ti•. 
ilzam edebilmesi için "hali tasfiyede bulunan lzmır. i1I i1''' 
Tlirk Anonim Şirketinin tasfiye memurları,. ib~res•:tır· 
ıile tasfiye memurları tarafından imza edilmeıı şar 

MADDE - 91 t ... -11' 
il P' t' 

Şirketi münfesibanın mevcudatı bil'umum duyuo 0,ıır ~-
edildikten ve infisabın üçüncü ilanından bir se~e edl t•~ı· 
tikten ıonra hissedaran arasında hisselerine gor d•Y•ll ~' 
olunur. Defterlerden veya makbul sair vesaikt~D·f yı b'~ ~· 
dukları anlaıılan eıhas taahhütlü mektuplarla ıst~ 1

11
os -:~i 

davet edilirler. icabet etmiyenlerin veya ha~lab k•Y' t• 
telifunfih bulunanların alacakları muteber bır aıı 
olunur. f MADDE · 92 dloı! ı' 

Kanuna ve iıbu esas mukavelename ahkamı~• cO f.':b' 
b11reket eden tasfiye memurları türekiya .v~ i1ç~: fe 1',ıi~ 
)ara karşı müteselsilen mes'ul olacakları ~ıbı ta~ bİ ~e• 
dam ettikleri efhasın bu kabil muamellerınden 1 

• 
ayni veçhile mes'ul olacaklardır. 8' 

MADDE - 93 ~iodell ~ııı 
iktisat Vekileti şirketin esas mukavelenaodleıbe b•ıı 

tevellit hususat hakkında şirket üzerinde murak• 
haizdir. 

MADDE -94 oıiY' ıP 
Şirket feıh ve tasfiyesine mütedair heyeti udi" 

karreratı sicilli ticarete tescil ve ilin olunur. 

Dokuzuncu Fasıl 

~· 

MEVADDI M0T.FERRIKA ~,ı 
MADDE - 95 d• şir ~' 

. . aaııD ,1., 1 
Şirketin gerek faaliyet ve gerek tasfıyesı es •''.,,,b' 

umuruna müteallik olar~k şirket ile bi.ssedjr:duiu 10.,ııt· 
tahhadüs edecek ibtilifat şirket merkezioın bu u fıtlo ,~o~ 
mehakiminde ahkamı kanuniyeye tevfikan bal. v;e tıh.b d•b' 
Şirket umuruna ait olarak hissedaran be.yoıD tıP b•l~eriıı' 
edib şirketin hukukuna müessir olacak ihtılif• bJıedl ıPO' 
kezalik şirket merkezinin bulunduğu mahal aı:kedleY' ,.,p 
aittir. Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde dl~ bOJısll i~'' 
racaat etmiş olan hissedar şirket merkeıioın·çiD bİ' 
mahalde her guna tebligatı kanuniyenin ifasır 1 

metgihı kanuni intihab ve iraesine -lmecburdu · ~ 
MADDE -96 ıatı•d' jl': 

Her hangi bir hissedar şirketin umur ve ID~~~~ ,er~,-~ 
düğü bir yolsuzluktan dolayı şirket mümessıl ~er~"~ i~' 
lardan biri aleyhine doğrudan doğruya veya te'fılı 
diva edemez. Ancak 47 inci madde abkimııı• , 
mei diva olunabilir. •'', 

MADDE - 97 k tı11~1tıf 
Şirket işbu esas mukavelenameyi tab ettirere

111 
bİ'. 

k h. d ı · ı· v • 'b' 11" üsh•11 ıct•'· ce ısse ar ara ıta ey ıy~cegı gı ı e ı n dece , 
mahsus olmak üzere iktisat vekaletine irsal e b~~~ 

~DDE- ~ fik•o •! ,.-
Hükumet tarafından kanunu mahsusun.• ~ev ere~eı' 

cek talep üzerine şirket istatistik.,daire~ınıo :.Cııtıt· 
neye göre her sene bir istatistik cetveh vere 

10 
,,,,, 

- Sonu yar 

1 
Ilı 

' 
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Bamza Rostem fotoğrafbane ve 
fotoğraf malzeme inağazası 

-----------------------------01 i vi er ve şOreka-ı N. v. 
sı Limitet vapur VV · F. H. Van 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları 

Banın R/Jııem beyin f owgrafhaneıi, lzmirde en iyi 
fotolraf çelunelde ılJhreı bulan bir san' aı oca8ıdır. En 
~Wpeaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
""'dan memnun kalmıılardır. 

Bamaa R/Jııem beyin, f owtraJ mafremesi ıaıan ma-
f:aıı da muJııerem miJııerilerinin ince zevkleriPe 8iJ18 

'4Jliı mallan, f oıopaı makinelerini bulundurmalaa· 
dQ., Bir sıyareı her şeyi Upaıa kltfıdir. 
Cl"Dir • Batturak caddesi, Ref"ık bey çaqdı) 

• aze temız ucuz 
ila-: 

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 
Glasıovv için yilk alacaktır. 

"ROUMELIAN,. vapuru 29 
eyllilde · beklenmekte olup 
5 birinci teırine kadar Li
verpool ve Glaıgovv için 
için yük alacaktır. 
Londra hattı: 

.. FABIAN,. vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 18 
eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

" EG YPSIAN ~ vapuru 
27 eylülde Londra, Hull ve 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111181111111111111111111111111111111111• Anveraten ıelip tahliyede 
• !!! bulunacak ve ayni zamanda 

Zmır ·yün mensucatıl 6 teıri•İ•m•• kadar y0ı. 
= alacaktır. ürk Anonim şirketi~ Tbe General Steam Naviration 
= Co. Ltd. 

Bu mtleeaeae, iki yaz bin lira aermaye ile § .. STORK" vapuru 20 ey

~tll etmif ve Di Oryental Karpet Manu-~ lill~e beklenmekte .o~up 27 
Lı • Li . ed (Ş rk hal) . k • . =: eylule kadar Londra ıçın yiik 
~Çurers mıt a ı 'ır etine aıt := 1 kb f_ - a aca r. 
~bdb Halkapmardaki kumat fabrikamı eabn § Deutıcbe Levante Linie 
~br. Fabrika bGttln t"'kil4t ve tesieat ve mtls- § .. GALILEA " vapura 10 
'-hdtınini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 la· § eylülde Hambur.g, Br~men 
'ilıhıden itibaren yeni 'irkct tarafından işletil· § ve Anversten relip tablıyede 
~tedlr. Her nevi yan iplikleri, kumaf, batta. § bulunacakbr. • . 
"'1e ve çorap imal edilecektir. Mamn'"hn • 5 Not: Vurat tarıblen ve 1L ua emea _ la . • 1 • 

8 
• 

~ flikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi'1h'. § dva~~kli~kln dıaam en ~ali8?aet ._ = e11f1 er ea mea ye 
lbamulat P~temalealar bqmda eski Oromibak § . kabaledilmez. 

llu..ı1ndeki eergide tqhir edilmekte ve eaht fab- § 
'- içinde yapılmaktadır. ~ 

Poata kutuau: 127 55 = 
l'elıraf adresi: lzmir:.:Alaancak § N 
1' elefon oumaraıı 2432 ve 3564 § .-C 

~nıuıııııııııııııııııı• ııııııııııııııuıııııııııııınııııınıııııııııııııııııııııııııu• ~ 

12 tılık motör o o K T o R • ~ 
~air kuvetinde (Dizel) Ali Agah •• 1 1 ~ az kullanalmıı bir Çocuk H••tabkla 
~~: aatdıkbr. Taliplerin Mllteb&Ulll ra 

~ ~emize mlracaatlan '~nci Beyler Sokagı N. 68 
~ua11r. Telefon 3452 

Jlırı 
~ 

< 

Der Zee 
& Co. 

için yük alacak olan vapurlar 
"ORESTES,. vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yük 

alacaktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE "ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 

"iT AURI,. vapuru halen alacaktır. 
limanımızda olup Anvers, "HERCULES,. vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
Direkt, Roterdam, Hamburg kadar yük alacaktır. 
ve Bremen için yük al- "HERMES., vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
maktadır. kadar yük alacaktır. 

•VVINFRIED,. vapuru 1 "GANYMEDES" vapuru 5 2 nci t~ırinden 8 2 nci teı-
Bci. teırind~ bekleniyor. 5 rine kadar yük alacaktır. 
Bci. teırine kadar Roter· Burgas, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 
dam, ve Hamburg için yiikli- "HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 

yük alacak. 
yecektir. SVENSKA ORIENT LINIEN 

"TRO JA" vapuru 2 Bci. Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oılo 
teırinde bekleniyor, S Bci. ve Iskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
teırine kadar Anvers, Di- " VINGALAND ,. vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
rekt, Hamburg ve Bremen için yiik alacacaktır. 
için yükliyecektir. "VASALAND" motörn 16 1 nci teırinde buradan hare-

"VV ASGENVV ALO" va- ket edecektir'.. 
puru 14 Bci. teırinde bek- "NORDLAND,. motörü 2 2 nci. teşrinde buradan hare-
leniyor, 18 Bci. teırine kadar ket edecektir. 
Anvers, Roterda.m, Hamburg SERViCE MARITIM ROUMAIN 
ve Bremen için yükliye- Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselone ve 
cektir. Cezair limanları için yük alacak vapurlar . 

.. SOFIA,. motörü 31 Bci. " ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 
ınnde hareket edecektir. 

teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anvers, Ro- "SUÇEAV A,. vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 

teşrinde hareket edecektir. 
terdam, Hamburr ve Bremen Yolcu ve yOk alır. 
için ytlkliyecektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

"ANUBIS" motörü 11 Doğru Anvers ve Gdyaia limaaları için ylik alacak olan vapur 
ikinci teırinde bekleniyor, "LEVVANT" motörü 10 l nci. teşrinde yük alacaktır. 
15 ikinci teırine kadar An· Hamiı: Uindaki hareket tarihlerindeki deiitiklilderdea 
vers, Roterdam, Hamburr Acente meı'uliyet kabul etmez. 
ve Bremen için yilkliye- Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
cektir. firketi bina11 arkasında Fratelli Sperco acentalıfına mtlracaat 

ARMEMENT H. SCHULDT eclilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S - 2663 
HAMBURG 

•NORBURG" vapuru 8 
Bci. teırinde bekleniyor, 
Anvera, K oterdam ve Ham
burg için yOk alacakbr. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

.. SArDINIA., motar& balen 
limanımızda olup Havrele, 
Dieppe ve Norveç limanla
nna yllk alacakbr. 

"BOSPHORUS" motörü 
23 Birind Teırinde bekleni
yor, Dieppe Diinkerk ve 
Norvec limanlanna yikliye· 
cektir. 

ARMEMENT DEPPE
ANVERS 

"EG YPTE" vapuru 20 Bci. 
teırinde bekleniyor, Anvera 
Direkt yllk alacaktır. 

"ESPAGNE" vapuru 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
Anverı, Direkt yilk ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES-
NEVYORK 

"EXMOUTH,, vapuru 22 
Bci. teırinde bekleniyor. 

.. EKSCELSIOR,, vapuru 30 
Bci. teırinde bekleniyor. 

.. ABOUKIR.. vapuru ba-
len limanızda olap Birlefik 
Amerikaya aidatı malları 
Iıkenderiyede .. EXETER,, 
transatlantik vapuruna ak-
tarma etmek &zere lsken
deriyeye gidecektir. 

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

eylülde bekleniyor, Liverpul 
ve Anversten yllk çıkarıp 
Burıaı, V ama, Köatence, 
Braila ve Galatz içia ylk 
alacakbr. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
.. BUDAPEST" motarn 25 

eyliilde bekleniyor, Belgrad, 
Noviıad, Komaroo, Buda-
peıte, Bratialava, Vivana ve 
Linz için yllk alacaktır. 

.. ALISA.. motörl 8 Bci. 
tepinde bekleni1or, Belırad, 
Noviud, Komarao, Bada
Pefle, Bra~-. vı,_ •• 

~il l l l l l l l l l l il l l l l il l l l l l l l l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

ITürk Hava Kurumul - -- -1 Büyük Piyangosu 1 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 
= . . . = § zeo~ın etmıştır. § 
~ 19. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşrindir ~ 

lnnynk ikramiye: 200,000 Liradırl - -
~ Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, § 
~ lo,ooo liralık ikramiyelerle beheri (5o ~ 
§ · bin) liralık iki mOkatat vardır. ~ 

\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rl 

lstanhul ve 'f rakya 
Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim· Şirketi 
Sermayesi3,000,000"fQrk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

-Sümer Bank--1 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
Fesan111 kumaşları 

Beykoz ktınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·y 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Linz için yük alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kumpanyaıının 

• AHOUKIR,, vapuru balen 
limanımızda olup Paninaalar 
Orient Line kumpaayuuua 
•BENDIGO. •aparaaa Poıt· 

saitte aktarma edilmek ilzere 
Avuıtralyanın bütOn limanla
rana mal alacaktır. 

Gelit tarihleri ve vapur· 
lann isimleri &zerine mea'u 
liyet kabul edilmez. 

Blriaci Kordon, telefoa 
Ne. 2007 • 2008 
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On ü~ler komitesinin bulduğu suretihal, bugün konseyde konuşulacak 

Berlioe Döndn 

ruyada uluslar sosyetesi kar
şısında yaptığı diyevle Tür
kiyen io bu mes'eledeki du
rumunun sarih surette tayin 
edilmiş bulunduğu cevabını 

vermiıtir. 
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