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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NUZHET 

......_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne şartlan: SeneliAi 700, alt1 nylı~ı 400 kuruş 
h- Resmi ilaıılnr için: l\lnarif cemiyeti ilanat 

urosunn mürae:ıat edilmelidir. 
~~susi ilanlar: idarehanedc kararlaştırılır 
~~ığı.......,yer: (ANADOLU) Matba~ı ~ 

• lJLU~AL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Komünizm 
Mücadelesi icin Alman-, 

ya ltalya zabıta teşkilatı 
arasında birlik husule gel
miştir. 

....___Yıl : 3 - No : 832 Telefon: 2776 _ - Perşembe - 22 Teşrinievvel 1936 Fiati (100) Para 

~olonva'~_a_~ ahudi Düşm~nlığı Artıyor 
Dörilersiyasetine avdet Azana ---F_r_ansız_ Dış el1-

Barseıona gel- t 1 d 
'etmek istiyorlarmış miş ve. y~rleş· cume'!!. o pan 1 
~ mıştır Müzakereler gizli tutuluyor, 

8erlin müzakereleri gizli tutuluyor, Almanya Paris 22 (Radyo) - Ha- netice resmi bı·r teh-
i 

vas ajansı; ispanya Cümhur 

talya, mıntakaVİ anlaşmaları istemiyorlar reisi M. Manoel Azana'nın liğle bildirilecektir 
.. .,-.·~- nın 16 inci maddesine aleyh- ıl'uhafız kıtaatı ve maiyeti ile 

tar olduklarını iddia ediyorlar. beraber Barsclona gelerek, 
Ayni mahafil; dörtler siyase· parlamento binan'lda yerleş-
tine doğru gidildiğini ileri tiğini bildirmektedir. 
sürmekle beraber, Ciyano'nun 
Göring'le beraber ekonomik bulunmuş ve tafsilat vermiye-
plan etrafında gizli surette rek, memnun olduğunu kısaca 
konuşacaklarını zanediyorlar. beyan eylemiştir. 

Kon Ciyano, bu sabah Al- Kont Ciyano, dün Hitlerci-
man hariciye nazırı Von Nö- lerden ibaret olan on beş bin 
raht'la yaptığı temaslardan kişilik bir kıtaayı teftiş eyle-
sonra gazetecilere beyanatta miştir. 

Hitlercilerden bir kıta --.--~-------

Paris 24 (Radyo) - Fran- ve çünkü, müzakerelerin daha) ı •it k b • • 
&ıı gazeteleri; ltalya haıiciye bugün başladığını kaydeyle- ngı ere a ınesı 
nazırı kont Ciyano'nun Berlin mcktedirler. Alakadar maha-

~eYahatı etrafmda uzun maka- fil, Almanya ile ltalya arasın- d • • t 1 d 
ttler yazmakta ve bu seyaha- da fikir birliği mevcut oldu- un op an 1 
ın mahiyeti hakkında henüz ğunu ve mıntakavi arylaşma-

dokru malumat alınamadığını larla Uluslar sosyetesi paktı-

l< om ü.;i~~l e ' mü-
---Belçika kralının söylevi uzun 

uzadıya tetkik edildi 
Londra. '1.2 (Radyo) - In· ot<lugu rapor aa ayrıca oKun

muştur. Bu raporda, Londra 
sokaklarında bir daha nüma-d 1 1 giltere kabinesi, dün M. ca e e açı ıyor Baldvin'in riyasetinde toplan-

mış ve üç saat devam eden yişler yapılmasına müsaade it--W •- • -• müzakereler esnasında, Lord edilmemesi istenilmektedir. 

'-tllya ve Almanya zabıta teş- Eden umumi vaziyeti izah Kabine; ispanya işlerinin 
• 1 · · K b" B l ·k müzakeresi için Avam kama· 

laAtı bu mes'elede bı·rıeştiler ey emıştır. a ıne, e ÇI a rasının fevkalade toplantıya 
kralının son söylevini de uzun davet edilmesi hakkında (Etli) 

Roma 22 (Radyo)- Alman- detli li bir mücadele açılması 1 uzadıya tetkı"k eylemı"ştı'r. f d l h }' ; tara ın an veri en ma zeri ka-l\ sivil zabıta reisi doktor kararlaştırılmıştır . Muavin komitenin vermiş bul etmemiştir. 
1ırı er, dün buraya gelmiş ve • • • • ••----------
~alya zabıta amirlerile birlikte h 
<>nuşmuştur. Her iki devlet M d • d h ı • •· 
~~~:· ::i~~;.~:;:;:~an:;i~~: a rı a a ısı eyecan 
~~iii;~a~ şid· · ve telaş içindedir 
kazaya uğradı~ 

lo M. Molison 
)'-' ~dra, 22 (Radyo) - Tay-
. tcı ı.. (M 1. ) 
•ılt b ıvııs o ıson , tayyare-
~t erabea· alçaktan düşmüş 
~Yaralanmıştır. .(Molison) 

~hastahanelerinden bi· 
ldınlmıştır. 

Halk, başvekili yolda tahkir etti, lngiltere 
rehinelerin serbest bırakılmasını istedi 

Burgos 22 (Radyo) - ihti
lalcile r; Madrid'e otuz kilometre 
mesafede bulunan Naval Kar
nero mevkiinde hükumet kuv· 
vetlerile şiddetli çarpışmalara 

devam ediyorlar. 
Madrid halkı, [Dökülen kan 

ye ter 1 ] d iye feryada başlamış
lar ve başvekil Largo Kabal
yero, yoldan geçerken ıslık 

çalmak suretile kendisini tah
kir etmişlerdir . 

( Eksans ) gazetesinin 
hususi muhabiri, Largo Kabal
ycro'nun Nazırlardan lndaleço 
Priyeto'yu tabanca ile öldür
düğünü bildirmektedir. Bu ha· 
ber1 Paris gazetelerinde çıkar 
çıkmaz, ispanya hükumetinin 
Paris sefiri tarafından yalan· 
lanmıştır . 

Londra, 22 (Radyo) - İn· 
giltere hükumeti, lspanya'nın 
Londra sefirine verdiği bir 
muhtırada, Madrid' de rehine 
olarak tevkif edilmiş olan 
sekiz bin kişinin serbest bıra-

ispanya ihtilalcileri 
kılmasını talep eylemiştir. 
Mevkuflar arasında iki yüz 
lngiliz de vardır. 

lngiltere hükumeti, bunların 

nakli için bir harp gemisi 
göndermiştir. 

Cenubi Amerika hükumet· 
leri de ayni mealde bir pro· 

testo vermişler, rehinelerin, 
hemen bırakılmasını istemiş-

lerdir. • 
Barselon, 22 ( Radyo ) -

ispanya =hükumetinin neşreyle
diği bir tebliğe göre, ihtilal
ciler Oviyedo' da MonteArenjo 

( Dnamı 4 iincli salai/ede ) 

Fransız parlamento binası 
Paris 22 (Radyo) - Parla

mento hariciye encümeni,dün 
toplanmış ve hariciye 

nazırı M. lvon Delboş'u din
lemiştir. lvon Delboş, Belçi
kanın son vaziyetini ve lspan· 

mektedir. Gazete muhabirleri 
bu hususta malumat alama
mışlardır. Söylendiğine göre, 
hükumetin neşredeceği resmi 
tebliğten başka neticeyi bil· 
direcek vasita yoktur. 

>'A hadisel,.rinin hııaiinlerde ------
geçirdiği safhaların siyasi ma· 1 ataresko 
hiyetini anlatmıştır. · 

Alakadarlar, bu toplantıya Bu akm.m Bük-
fevkalade ehemmiyet veril- y-

( ' re1:e dönüyor Kızılay aza adedinin, Y 
milletin rüştü içtimaiye- Belgrad 22 ( Radyo ) -
siyle mütenasip bir dere- Dün Tuna yolile buraya gelen 
ceye varmasını, bütün mil- Romanya başbakanı M. Tata· 
/etin bu tenasübü temin resko, bu akşam Bükreş'e 

dönecektir. Romanya başba-etmesini temenni ederim. 
K.ATATÜRK 

\._ ..) 

kanının seyahatı tamamen hu· 
susidir. 

( ( l.J lusal Birlik) e G6re J 
Ameleye gaddarlık günahbr 

Dün sabah, idarehaneye, eli yaralı bir genç geldi. Melül 
çehresinde beliren izler, onun, derin bir iztirap içinde 
olduğunu gösteriyordu. Ne istediğini sordum. Dedi ki; 

- Ben, Jironun incir mağazasında işliyordum. Birkaç gün 
evvel, Makinenin kazanını indirirken düştüm. Elim sakat oldu. 
O günden beri bana iş vermek istemediler. Ben şimdi bu hal· 
de ne yaparım ? 

Rica ederim, benim için de gazetenize bir kaç satır yazınız .• 
Kendi kendime düşündüm; iş esnasında eli yaralanan bir 

amelenin katıksız lokmasını çok görerek kesenlerin kalbi hiç 

sızlamıyor mu? Başka memleketlerde asla tecviz olunmıyan 

böyle birhal, bizde neden dolayı mübah sayılıyor ? 
Eir amele ki, onun yegane varlığı, sabahtan akşama kadar 

• alnından fışkıran damla damla terden ibarettir, ona böyle bir 
gaddarlık nasıl reva görülebiliyor? 

Eli bağlı biçare amele, karşımda muztarip bir halde durur
ken birdenbire şu suali sordu : 

- Bayım, valimizi, çok merhametli ve herkesi dinliycn bir 
zat diyorlar. Ne dersiniz gidip halimi arz edeyim mi ? 

Gözleri yaşlı genç, baş vuracak, derdini anlatacak yeri ben· 
den iyi takdir etmişti. Kendisine cesaret verdim ve : 

- Hıç durma git 1 
Dedim.Valimiz,Cumhuriyetin bihakkin iftihar edebileceği bir 

idarecidir. Onun, seni can kulağile dinliyeceğinden emin ola
bilirsin .. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, kudretli olduğu kadar hakkı seven 
valimiz; böyle ikide bir iş başında yaralandıkları halde ertesi 
gün kapı dışarı edilmek talihsizliğine uğrayan işçilerimizin hak· 
kını tanıttırmakta ve böyle gayri insani muamelelerin, herhangi 
müessesede olursa olsun yer bulmamasını temin eylemekte ıe-
cikmiyecektir . Kdrni Oral 



sahife 2 
(Ulusal Birlik) 

• lzmir sicilli ticaret memurluğundan: 
( Anadolu petrol Türk limi- takdirde ortaklar veya halef- gayri kabil kaldığı surette 

ted şirketi ) ticaret unuvanile ler, hisseleri nisbetinde yeni bunlar haklarını müştereken 
lzmirde birinci Kordonda Riz hisselere sahip olur ve bedel- kullanabilirler. Miişterek ala-
ferhanesinde petrol, benzin, ]erinin ödenmesini taahhüt kadarların mümessil veya ve-
motörin, gazolin ve makine ederler. killeri olmadığı takdirde or-
yağları ve teferruatı ticaretini Yine ayni suretle ticaret ka- taklığın muameleleri velevki 
yapan işbu şirketin ticaret nununun 506 ncı maddesindeki bundan yalnız birisine karşı 
unvanı ve şirket mukavelena- miktardan aşağı düşmemek bile olsa hepsi hakkında nıu-
mesi ile mukaveleye ek olan şartile şirket sermayesinin azal· teberdir. 
beyanname ticaret kanunu tılmasına karar verilebilir. Madde 9 - Ortaklığın 
hükümlerine göre sicilin 1865 Ortaklar üç.üncü şahıslara temsili ve işlerin idaresi: -
numarasına kayt ve tescil karşı da, ancak sahip olduk· Ortaklığın işlerini ve muame· 
edildiği ilan olunur. ları hisselere tekabul eden lelerini, ortaklar sayısı beşi 

lzmir sicilli ticaret memur- meblağlar nisbetinde mesul· geçmediği takdirde ortakların 
luğu resmi mühürü ve F. dürler. Gerek sermayenin ço· ittifakile ve geçtiği tagdirde 

Tenik imzaı ğaltılması dolayısile vaki ola· ortaklık sermayesinin en aşağı 
J • Mukavele cak kararlar ve tadillerin üç dörtte birini temsil eden or· 

tekemmülü ve muteber olması takların muvafakatile tayin 
2 · Beyanname için evrak vesair vesaik eko- edilecektir bir veya birkaç 

Bin dokuz yüz otuz altı yı- nomi bakanlığına "İktısat ve· müdür tarafından idare edilir 
lı eylül ayının on yedinci per· kaleti,, ne verilecektir ve lazım müdürler pay sahiplerinden 
şembe günü saat on beş rad- olan izin ve muvafakat istih· veya dışarıdan intihap ve ta-
delerinde lzmirde Bahçeliler sal olunacak ve sicilli ticarete yin olunabilir bu müdürler 
hanında kain hususi dairesin· kayt ve gazetelerle ilan edile- ortaklığın işbu muamelelerini 
de ifayi vazife eden lzmir cektir. çevirecekler ve ortaklık adına 
ikinci noteri Emin Erenere Madde 5 - Ortakların pay· her türlü resmi ve gayri resmi 
niyabeten ve vuku bulan talep !arını gösteren belgeler, ada kağıtlara ve senetlere ve mu· 
ve davet üzerine ben zirde yazılı olacaktır. tOrtaklar pay- kavelelere müçtemian ımza 
imzası mevzu mezkur daire !arını şirket sermayesinin en koymağa ve sulhu ibra ahzu 
baş sekreteri Raif Giray, iz· az üç. dörtte birini temsil eden kabız mahkemelere ve icra 
mirde birinci kordonda kain ortakıarın muvafakatı ile diğer daireleri ve resmi meclislerde 
Sperco acantasına gittiğimde ortaklarına veya ahara devir ortaklığı bizzat veya bilvasıta 
orada hazırlar :olup şahıs ve ve satış edebilirler. işbu devir olsuretle temsil hususlarında 
hüviyetleri lzmirde Karşıyaka· ve satış keyfiyeti payları gös· selahiyet ve mezuniyeti tam· 
da Salih paşa yalı caddesinde teren belgelerin arkasına de- meyi haizdirler. Ortaklığın hak 
97 numarada mukim Antuan vir ve satışın yazılması ve mah- ve vazifeleri: Ortaklığın unva-
Armao ve Bornavada ismet sus defterine geçmesi ve en nile imza koyan müdürlerden 
paşa caddesinde mukim Vil- az üç dörtte bir sermayeyi tem- her ikisinin taahhüdü ile taay· 
yam Vitel nam şahitlerin sil eden ortakların muvafakat· yün eder. Yapılan taahhüdün 
tarif ve şehadetleriyle teayyün larile hasıl olduğunu gösteren ortaklık nam ve hesabına ya· 
eden ve ehliyeti kanuniye ve şirket müdürlerinin şerh ve İm· pıldığının tasrih edilip edilme-
nizamiyeyi haiz bulunan bir zalarile tekemmül eder. Bu mesi müsavidir. Müdürlerin 
taraftan lzmirde birinci kor- minval üzere paylara sahip isim ve selahiyetleri gazetc-
donda Riz ferhanesinde bi- olanlar veya hulgiyet yolu ile lerle ilan olunacaktır. 
rinci katta mukim Ernest ellerinde oıtaklık hisseleri bu- Müdürlerin tayin keyfiyeti· 
Olivier ve diğer taraftan iz· lunanlar aynen ve kayıt ve nin veya selahiyetlerinin sona 
mirde i(.iQci kordol'\da 7?} tı. c:~rtc:1'7 ..,,., _ __ , ·• ı --- ' --. _1.; - · ..ı:ı,ı .. J-. .. 1 .. ım ~:--· .. l~ ı ... r1, 
numara ı bınaaa mukim Carlo hükümlerini kabul etmiş sayı"4 gerektir. Müdürler ortaklığın 
Sperco anlatacakları gibi bir lırlar . merkezinden ayrıldıklan zaman 
şirket mukavelenamesi tanzi- Madde 6 - Payların ortak- kendi mesu1iyetleri altında ol· 
mini istemeleriyle kendileriyle lığa verilmiş olmıyan kısmı ge- mak üzere diğer bir kimseyi 
münasebetleri ve şehadete rek birinci pay sahiplerinden vekil tayin edebilirler. 
mani bir halleri olmadığı ve gerek mezkur payları dev· Madde 10 - Ortaklık mü· 
tahkikatı vakıden anlaşılan ren tekabbül edenlerden ve dürleri ortaklardan olduğu 
şahitler yanında keyfiyet ken· başka suretle ve hulgiyet yolu müddetçe reye iştirak etme· 
dilerinden soraldukta mütte· ile sahip olanlardan istenile- mek üzere dokuzuncu maddede 
fikan söze başlayarak mevat bilir. Ancak payını devretmiş gösterilen ittifak veya ekseri· 
ve şeraiti atiye dairesinde bı"r ol h"b' d yet le degv iştirebilirler. Ortak-an pay sa ı ı evir tarihin-
limided şirket aktettiklerı·n·ı den "t"b 'k· lık müdürlerinin azil ve değiş-. ı 1 aren ı ı sene sonra 
beyan ve ifade eylemişlerdı"r bu m ' ı· tt k tirilmesi istifaları ölümleri gı" b"ı es u ıye en urtulur. Ser· 
şöyleki. mayesini şirkete tayin olunan hallerde ortaklar derhal top-

Madde 1 - Şirketin un- müddet zarfında ödemiyen or· lanarak ittihazı mukarrerat 
vanı müşteil maddeler Anada· ta~a yeniden bir müddet tayin ederler. 
lu Petrol Türk Limited şirke· cdılerek gene tediyat vaki ol· Madde 11 - Ortaklık mü-
tidir. madığı takdirde ortaklıktan dürlüğü vazifelerinin devamı 

Madde 2 - Şirketin mak- alakasının kesileceğine dair teb müddettnce işbu ortaklığın 
s~~ı: .lzmi~ şehrinde kain olup ligatta bulunulabilir. Bu vade mevzuuna gerek doğrudan 
Turkıye ıçinde ve dışında en az bir ay olacaktır. doğruya ve gerek dolayısile 
şubeler açılabilir. f b d taalluk eden umur ve husus· 

ş u va enin bitmesinden ta-
Madde 3 ş· k t• k hh .. d larla ayrıca şahsen iştiğal ede· - ır e ın ma • a u ünü yapmıyan ortagv ın 

saclı : Petrol, Benzin, mo· k mezler. t" . 1 payı ve o zamana adar yap· Madde 12 - Mu""du"'rlerden 
orın, gaza İn ve makina mış olduğu tediyatı ortaklık 
Yağları ve t f t · · f olmıyan ortaklar dı'ledı'klerı· 

e errua ı tıcaretı men aatine kar kayt olunabilir. 
Y

apmakt B h zamanda bizzat veya bı"l-
ır. . u u.sus diğer ortağa yazı 

Madde 4 - Şirketin ser· ıle teblığ olunmak gerektir. vekale ortaklığın kağıdı ve 
mayesi: Şirketin sermayesi Her ne suretle olursa olsun defterlerini tetkik ile şirketin 
"20000" yirmi bin Türk lirası 0 t kl d b" · . k ış ve muamelelerini ögr"' ene-r a ar an ırısınin oymuş 
olup bunlardan 10000 on bin olduğu sermayenin istihsaline bilirler. Ancak bunların 
liralık hissesi Carlo Sperco ve imkan hasıl olmadığı ve ka· şirket işlerine müdahaleleri 
10000 on bin liralık hissesi nuni ve ticari surette bulun- kati surette yasaktır. 
Ernest Olivier tarafından alın· d ğ t kd ' d b Madde 13 - Hissedarlar u u a ır e müte aki ser· mış ve taahhüt d"I · t. reylerini yazı ile verirler. Ka-e ı mış ır. mayeyi diğer ortakların nispet 

Bu ortaklar ı"sı'mlerı' ka d · · d rar ittihazı için genel heyet1'n 
rşı- aıresın e ödeyerek paylara sında ·· t ·1 hl ğl toplanması mutlaka gerektir. 

gos en en me a arın sahip olmaları gerektir. ··d · · ta hh"' Kararlarda ortakların toplan· 
o enmesını a ut ve yarım M dd 7 K ı a e - arar ara da · ı h 1 1 h hisselerini p · "d · h masıy e ası o an eyette 

eşmen o emış- er ortağın pay sayısına go"'re · "h d 1 !erdir. ıtti az e i eceği gibi mu-

Hisse sahiplerinin sayısı 
beşi geçmediği müddetçe his
selerin ahara devir ve satıl· 
ması ortakların ittifaklarile, 
ölüm vesaire gibi suretlerle 
hisse sahiplerinin sayısı beşi 
geçtiği takdirde sermayenin 
sülüsanını temsil eden ortak· 
ların muvaf ak atı ile sermaye· 
nın çoğaltılması caizdir. Bu 

reyi vardır ancak bir hissedar habere ile de istihsal oluna-
bütün paylar miktarının üçte bilir. Bu son şekilde ortaklık 
birinden çok reye malik ola· direktörleri mevzuu bahs hu-
maz rey vermeğe vekalet için sus veya mütesavver kararı 
yazılı mezuniyet gerektir. tcahhütlü mektupla ortaklar-

Madde 8 - Paylar ortak- dan her birisine tebliğ ve 
lık nazarında tecezzi kabul onlar reylerini yazıla iblağ 
etmez ortaklık her pay için ederler. Ortaklardan ortaklı-
bir sahip tanır ancak irs gibi ğın merkezinde bulunanlar 
suretle bir pay müteadid tebliğ tarihinden itibaren se· 
alakadarları arasında taksimi kiz taşrada bulunanlar on beş 

ecnebi memleketlerde bulu
nanlar yirmi gün zarfında ce· 
vap vermedikleri takdirde 
mevzuu bahs teklifi kabul et· 
miş addolunurlar. Ancak her 
ne suretle olursa olsun ortak· 
ların sayısı yırmıyı geçtiği 
takdirde ortaklar genel hey
eti toplanması anonim ortak
lıklarda cari olan kanuni me· 
rasim ve kayıtlara bağlıdır. 
Bu takdirde genel heyetin 
toplanması en az on beş gün 
evvel yazı ile ekonomi ba· 
kanlığına bildirilecek ve bunu 
mütezammun olan istidaya 
toplanacak ienel heyete ar
zedilmek üzere hazırlanmış 
olan idare meclisi ve mürakip 
raporları yıllık plançonun bi· 
rer tasdikli surete bağlanacak 
ve gerek adi ve gerek fevka· 
iade umumi heyetlerde eko· 
nomi bakanlığı tarafmdan ta
yin edilen bir memur komi· 
ser sıfatiyle hazır bulunacaktır. 
Ortakların sayısı yirmiyi geç.
sin geçmesin idare meclisi ve 
mürakip raporlariyle yıllık 
plançodan ve genel heyet 
zabıtnamclerinden ve mezkur 
heyette hazır bulunan hisse· 
darlarm atlarını ve . payla
rının miktannı gösterir 
cetvelden tasdikli ikişer nÜs· 
hasının genel hey' etin son top
lantısı gününden itibaren en 
son bir ay zarfında Ekonomi 
bakanlığına gönderilecektir. 

Madde 14 - Kararları tescil 
ve kayda mahsus olmak üzre 
bir karar defteri tutulur. Bu 
deftere kararlar tarih sısrasilc 
derç. ve altı ortaklar tarafından 
imza olunur. Hazır bulunmıyan 
ve fakat yazı ile rey veren or
takların yazılı cevaplarının ve 
yukarıdaki cetvel içinde cevap 

c-....... Ja-.kainJ..... l.lulayı va'ı<l 

kararı kabul etmiş sayılan or· 
taklara direktörler tarafından 

gönderilen mektupların tarih· 
leri kaydolunur. 
Madde 15 - İşbu mukave· 

lenaınede ve ticaret kanununda 
aksine sarahat olınadığı tak
dirde en az yarı sermayeyi 
temsil eden ortakların müza
kere edilen husus üzerine ka· 
rar vermiş olması şarttır. Aksi 
takdirde kararlar sayılmaz. 

Madde 16 - Kararların or· 
taklık direktörlüğünden her 
ikisi tarafından tasdikli asıl 
veya özleri ortaklara veya 
uçuncü şahıslara verilebilir. 

Bu asıl veya özler ortaklık hak-
kında her nevi muamele-
lerde muteberdir. 

Madde 17 - Ortaklığın di· 
rektörleri gerekli gördükleri 
takdirde hissedarları davetle 
ittihazını ortaklık menfaatleri 
için muvafık gördükleri hususu 
müzakere.. ve bir karara bağ· 
!attırabilirler. 
Madde 18 - Ortaklık ka· 

pitalinin yarısının ziyaı halinde 
direktörler hissedarlar. hey' etini 
davete mecburdurlar. Hisse· 
darlar ortaklığın devamına ve 
ya fesih veya tasfiyesine ka· 
rar verebilirler. 

Madde 19 - Ortaklığın 
mali yılı ikinci Kanun başın· 
dan başlıyarak birinci Kanu
nun sonuncu günü biter. Fakat 
ilk mali yıl müstesna olarak 
ortaklığin kat'i surette teşek· 
külü tarihile bin dokuz yuz 
otuz altı yılı birinci kanunun 
sonuncu günü arasındaki müd
dete şamil olacaktır. 

Madde 20 t- Ortaklığın 
hesap işleri mevcudat, müva· 
zene defteri, yevmiye defteri, 
kopya defteri adıyla üç defter 
tutulacak ve ticari işlere dair 
resen ve cevaben aldığı mek-

tuplar telgraflar ile ödemeleri 
gösterir kağıtlar muntazamen 
saklanacaktır Bu defterler 
usulen noterlikten tasdik etti-
rilecektir. 

Madde 21 - Ortaklığın 
safi kazancı yapılan her türlü 
masrafların endirilmesinden 
sonra kalan miktardan iba
rettir. bundan her sene evvela 
yüzde on ihtiyat ayrıldıktan 
sonra kalanı istisnasız payların 
hepsine bedeli ödenmiş kapi
tal üzerinden birinci kazanç 
payı olarak verilir. Mütebaki 
kalan miktari tevkif ve hisse
darlara dağıtılmasi, tenmiyesi 
ve bir kısmının memur ve 
müstahdemlere ikramiye olarak 
tahsisi gibi hususlar kapitalin 
en az üç dörtte birini temsil 
eden ortakların muvafakatile 
halledilir. Şu kadar ki fevkala
de ve gayri melhuz masraf
lara karşılık tutulacak olan 

ihtiyat akçesinin miktarı ortak
lık kapitalinin yarısına miisavi 
miktarda eriştiğinde ihtiyat 
akçesi ayrılmıyacaktır. ihtiyat 
akçesi kapitalin yarısına eriştik
ten sonra ondan sarfiyat icra· 
sile miktarini mezkur nispet· 
ten aşağı düşerse tekrar ka
zanç.tan tevkifat yapılmasına 
başlanacaktır zarar ve zıyan 
dahi ortakların koymağı teah
hüd ettikleri kapitali geçme· 
mek üzere paylara göre ay
nlır. 

Madde 22 - Hissedarlar· 
dan hiçbiri veya halefler 

ne sebep ve suretle olursa olsun 
paylarından veya menffaatle
rinden dolayı ortaklık aleyhine 
ikamei dava ve ortaklığın mal· 
!arım haczcdemezler. Hisse
darlar ortaklar heyetinin ka
rarlarını kabule mecburdurlar. 

Mm.l<le 23 - Ortaklığın 

müddeti teşekkülü ekonomi 
bakanlığınca kali surette tas
dik ve sicilli ticarete kayt ve 
lazım gelen gazetelerle ilanı 
yapıldığı tarihten itibaren beş 
senedir. Müddetin bitmesinde 
veya daha evvel fesih veya 
infisahında ortaılığın tasfiye
sıne direktörler memurdur. 

. Bunlar tasfiye işlerinde tam 
selahiyeti haiz olarak birlikte 
hareket ve ortaklığın mal ve 

eşyalarını ticaret kanununun tas
fiyeye dair olan hükümleri da
hilinde paraya çevirirler ve 
alacakları tahsil, borçları ve 
taahhütleri öderler. Tasfiye 
memuru olan direktörler sair 
ortakların muvafakatlarile or
taklık mevcudunun heyeti 
umumiyesile başka maddi veya 
manevi şahsa devredebilirler. 
Oıiaklığın işlerinin ve muame· 
lelerinin tasfiyesinde arta kalan 
miktar payları nisbetinde or
taklara dağıtılır. 

Madde 24 - Ortaklardan 
birinin ölüm veya iflası vu
kuunda ortak1ık münfesih ol· 
maz diğer ortaklar arasında 
mukavelenamede yazılı müd
det için ve ayni şartlar dahi
linde bihakkın devam eder. 

Madde 25 - Ortaklık işle
rine müteferri her meselede 
işbu mukavele hükümleri ve 

kafi hükümler yazılı olmadığı 
takdirde ticaret kanununun sera

hat ve delaletile amel olunur. 
Madde 26 - Aksine se

rahat olmıyan hususlarda 
işbu mukavelenamenin tııdili 
adedi şüreka beşi geçmediği 
takdirde bütün ortakların it
tifakiyle ve geçtiği takdirde 
kapıtalin üçte ikisinin temsil 
eden ortakların muvafakatiyle 
icra olunabilir. 

Madde 27 - Ortakların 
geçtiği takdirde 
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anonım şirketler hakkındaki 
hükümlere tevfikan bir veya 
müteaddit mürakip tayin edi· 
iccektir. 

Madde 28 - işbu ortaklık 
ekonomi bakanlığının tasdiki 
ve sicilli ticarete kayd ve ka· 
nunun gösterdiği şekilde ga· 
zetelerde ilanından sonra kati 
şekilde teşekkül etmiş sayıla· 
caktır. işbu mukavelenamede· 
ki icra edilecek her türlü te· 
beddülatın tekemmülü yukarı· 
da yazılı • usullere bağlıdır. 

Madde 29 - Ortaklığın 
devam veya tasfiyesi ortakla· 
rın yekdiğeri ile ve gerek di· 
rektörlerle ortaklığın işlerin· 
den doğan ihtilafların halli 
ortaklığın merkezınde olan 
ticaret mahkemesine aittir. 
Alakadarlar vaki ihtilafların 
taraflarından tayin edilecek 
hakemler marifetiyle ve ha· 
kem marifetiyle ihtilaf zail 
olmadıkça mahkemeye müra· 
caat etmeyeceklerini kabul et· 
mişlerdir. Hakemler arasında 
müsavi reyler olursa hakem· 
lerin tayin edecekleri üçüncü 
hakemin iltihak ettiği tarafın 
reyi tercih olunur. Yukarıda 
yazılı old~ğu gibi çıkaca~ 
olan hakem kararının tebliğ• 
tarihinden itibaren bir güııB 
itiraz ve temyize müracaat 
edilmeksizin kırk beş gün 
zarfında infaz olunması kabul 
edilmiştir. 

Madde 30 - Ticaret kıt· 
nunun sureti tatbiki hakkın· 
da kanunun on üçün: 
cü maddesine göre ekonot1l1 

bakanlığı ortaklık üzerinde 
mürakaba ve lüzum görürse 
hissedarlar genel heyetini da· 
vet kanuna ve işbu essas JJ1

8
" 

kavelename hükümlerine ay· 
km hareket vukuu takdirinde 
ortaklığın feshi hakkında da"

8 

etmek hakkını haizdir. .h 
Madde 31 - Şirketin fesı 

ve tasfiyesi ticaret kanununu~ 
451, 452, 456, 457, 458 inCI 
maddeleri hükümlerine g&re 
ve 457 inci maddeye tevfik8~ 
tanzim olunacak nihai ve kat 

1 

planconun musaddak bir su· 
ı ·eti ekonomi bakanlığına götl' 

eerilecektir. 
Madde 32 - Ortaklığıll 

·· tah· bilumum memur ve mus k 
deminleri Türklerden olaC8 

' kO' 
ancak bazı mütehassıslar e 
nomi bakanlığının müsaade· 
sile istihdam edilecektir. 

Akitler başka bir deyecek· 
leri olmadığını beyan ve ik· 
rar etmeleri üzerine bu ı:oll' 
kavelename tarafımdan rese

11 

tazim ve kendilerine açıkç~ 
okunarak tefhim, münderec.ıı 
ve mazmunun talep ve ikrar• 
vakıa mutabakatı tasdik edi!· 
d"kt . . .. lenıı:t 

ı en sonra zırı cunı . tl 
tarefından ımza ve taht11 

kılındı. 
Umumi No: 9880 
Hususi No: 8/104 . 

tı-f şbu mukavelename sure 
nin daire dosyasında ınahfu:t 
9880 umumi numaralı aslı~~ 
mutabakatı tasdık kılındı ~~l 
dokuz yüz otuz altı yılı e'j :e 
ayının on yedinci perşe6ı:o günü. 17 eylül t93 i 

I . 'k' . t . resıtl zmır ı ıncı no erı r 
mührü ve M. Emin Erefle 

imzası . 'tel 
Anadolu petrol Türk lıfll' et 

şirketinin 32 maddeden ibar . 
olan işbu esas mukavef e~~k 
mesi tetkik edilerek ın°"8ktı' 
görülmüş olmakla ticaret ·pe 
nununun 505 inci madde5

' 

tevfikan tasdik olundu. 
lktısat Vekili f'l. 

imza okunamadı cı 
Damga kanununun 26 ~sı 

maddesi mucibince ahnı11 

,, 

6 



~bifc 3 (Ulusal Birlik) 
~~~~~~~~~~~~~~~.:--

F r ate l l i Sperco N. V. 
vapur acentası W. F. H. Van 
ROYAL NEERLANDAıs Der Zee 

KUMPANYASI 
"UL YSSES" vapuru 16 teşri· & Co. 

nievvelde gelip yükünii tahliye- DEUTSCH LEVANTE LINIE 

-
(lj!İr Verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
y~tdaınıştır. Hem yü7 lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~ ~nun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
. ~en birinin de senin olmıyacağını kim 

0

iddia edebilir. 

~~ıtı ~elen binde iki nisbe
~t ekı 40 liralık pul veka
h.rı e ınevcut rrlukavelenameye 
oıu~:ırılmak suretile tahsil 

Olivier ve şü
rekası Limited 

e u. vapur acentası 
rı el'anname: 
o Birinci Kordon Rees binası 

~it, tıgün bin dokuz yüz otuz Tel. 2443 
ı.ı%0Yılı Teşrinievvel ayının LONDRA HATTI 
~Gtklu Cumartesi günüdür. "LESBlAN,, vapuru 9 bi-
~~a Ye Cumurluğu yasalarına rinci teşrine kadar LONDRA 
~defan ve örneği tasdikli aşa ve HULL için yük alacaktır. 
lalla.n 

1 rnü.h~r ~e .imzasını kul- "MARONIAN ti vapuru 19 
illet t lz~ır ıkıncı Noteri Meh- birinci teşrine kadar LOND-
~'lldını? Erener ,Bahçeliler RA ve LEITH için yük ala-
~'rıd ak! dairemde ve işimin caktır. 

~lt?ıa a ıken saat on birde ya· LIVERPOOL HATTI 
~liyeRelen adı ve sanı lzmir "DRAGO" vapuru 7 birinci 
~liPlec:za mahkemesi zabıt teşrine kadar LIVERPOOL 
~ lhte~nden Sırrı Ôzakm ve ve GLASGOW için yük ala· 
'qbti i'.a mahkemesi başkatibi caktır. 
~ili Al ı.~ık adlı şahitlerle "EGYPTIAN,, vapuru 15 bi-
lıtıtıd olan İzmir' de Yemiş çar- rinci teşri ne kadar UVER· 
~dana .._'!1ukim İzmir avukatla· POOL ve SWENSEA'dan 
t~. '~Uri Sıtkı Erboy da· gelip yük çıkaracaktır. 
~ı1 1~ce · ' DE E ~ k I resen tanzım ve tas- UTSCHE L VANTE-LINIE 
936 1 ınmış olan 17 Eylül "HERAKLEA" vapuru bi-
~~ tarihli ve 9882 numaralı rinci teşrin ortasında HAM-
·d:t13.~eye müsteniden iz- BURG BREMEN ve AN-

}ba ırınci Kordonda Riz VERS'ten gelip yük çıkara-
}ı ~:sinde birinci katta mu- caktır. 
• ~.n t O Not: Vurut tarihleri ve va-'ltd es livier ile ikinci 
\~ cnda 74/4 numarada mu· purların isimleri üzerine deği-

~:ı. saatırl~ _Sperco namlarına şikliklerden mesuliyet kabul 
•L· - edilmez. 

den sonra BURGAS, VAR-
NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 21 teşri
nievvelden 25 teşriniev
vele kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"ULYSSES" vapuru 4 teş
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VASALAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN-
ZIG, CDYNlA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacakhr. 

"VIKINGLAND,, motörü 30 
birincitcşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOT~ 
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük . alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

•• ALHENA., vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 bi
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBAJULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MAL TA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA LPOLSKA 
"LEWANT,, motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsil at almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta· -qlleı; atıycyi ifaya mezun ----------

~ lqtaf sıfatile ve baştan aşa· sıfatı vekalete binaen bilve- sına müracaat edilmesi rica 
~la~~da? .yazılmak üzere kale beyan ve ikrar ederim. olunur. 
~lllakıg~ gıbı bir beyanname Deye beyan ve ikrarda bu- Telefon: 2004/2005/2663 

\dı~, 
1

~1~1 istedi. Yasanın lunması üzerine bu beyanna- ı Dokto-r 1 
iletin· ğıbı kendisini ve şa· me resen tanzim, okunarak 
~- J ergin ve olgun gör· tefhim, nıünderecat ve maz· Alı• Ag~ L 
'td~ltı steğinin ne olduğunu mununun talep ve ikrarı va- il.il 
~ın.J · Benim ve şahitlerin kıa mütabakatı tasdik olun-
~ ... o.ıa • Çocuk Hastalıkları 
•1U1:kk~ciz aldı ve dedi ki : duktan sonra ziri hepimiz ta- mütehassısı 
~arı ıllerim Ernest Olivier rafından imza ve tahtim kı· İkinciBeyler Sokağı No. 68 
~~kil 0 Sperco arasında mü- lındı. Telefon 3452 

~li 1 Ve esas mukavelena- Genel sayı 10732 Özel •--•?Mm•ı _____ _, 
1 ı:- ~llıir ı"k" · l"ğ" 9/7 1:.~Jiiı ıncı noter ı ınce sayı 

ı1 936 tarih inde 9881 Bu beyanname suretinin 
~ta ·ı 
1~ k e resen tanzim ve dairede saklı genel sayılı as-

~ ideı ıJınrnış olan "müşteil ima uygun olduğu tasdik kı-
tı er A · 
ıc liın· rıadolu petrol lındı. Bin dokuz yüz otuz al-
t~ '.ted,, şirket unvanlı h yılı teşrinievvel ayının Qnun-

Mücellit 

Ali RIZA 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" A THEN ,, vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

"MİLOS,, vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANlSSA" vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliycccktir. 

ARMEMENT :H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. ,, 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMOOR,, vapuru 17 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

''EXMINSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXHfBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER" vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR,, transatlan-

ı Ştrket· . . t . - .. S .. ' t r t ~().. mm tıcaret unva- cu cumar esı gunu. ur a , zarare 
·'etil.len lüzum üzerine 10 T. evvel 1936 ..... ~· 

-1 
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lzmi Yün ensucatı 
Türk A. ş·rketinin 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
IKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AH Rı 
,, __________ B:!!I ________________ _ 

vapuru 23 ilk teşrinde PiRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 

hareket ediyor. 
"EXETER,, transatlantik va-

puru 6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
ha:-e ket edecektir. 

"EXCAMBION,, transatlan· 
tik vapuru 20 son teşrinde 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PlRE-BOSTON 16 gün 
P]RE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR-
VEÇ limanlarma yük ala
caktır. 

" SARDfNfA ,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREı~ 
LlNE LTD 
LfVERPUL 

"DSOMORE" vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, VARNA, KÖS-

T~NCE, SULINA, GALAÇ 
ve BRAILA'ya gidecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NA VIGATION DANU-

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"DUNA,, vapuru 18 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 

NOVISAD, BRDAPEST, BRA· 
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 20 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEST, BRA
TİSLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUC..:ı.REST 

"DUROSTOR,, vapuru 28 
ilk teşrinde bekleniyor, KÔS-
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde Miri-
şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

~~ı:Jeti '~üşteil maddeler,, T. C. lzmir ikinci noteri Ve ehveniyet ı - / 
t fu ~ın tayyı ile "Ana· resmi mührü ve_M. Emin YENi KAVAFLAR Çarşısı P~< 

' sil t' Petrol limited şir· Erener imzası ar> •., 

~ ()j~Ctinde tadil ettiğimi 90 kuruşluk pul Numara : 34 ( Z.lrcıOll n~:kAU J 
Uğum selahiyet ve 10 T. evvel 1936 • - ~ 
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\ltJ.eD Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara:bile .. Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 

Varşov 
beye h .. 

---

(Ulusal Birlik) 
----------------------------------~ 

• 
ıve s • sinde!Y 

ver tör ta 
Arbedede or a Profesörler, kürsülerini er e ere kaç· 

gayrimuayyen bir zaman için ati edildi mışlar, dersler, 
Varşova 22 (Radyo) - Polonya Üniversite talebesi, dün şiddetli bir nümayiş yapmıştır. Bu nümayiş, Üniversite binası da· 

hilinde ve bütün fakülteler talebesi tarafından tertip ve Yahudi talebeye hücum edilmiştir . 
Üniversite rektörü, nümayişçi talebeyi yatıştırmak istemiş ise de muvaffak olamamış ve hakarete maruz kalmıştır. Bu hali 

gören profesörler, kürsüleri terkederek ayrılmışlardır. Dersler, gayrimuayyen bir müddet için tatil edilmiştir. 
Son alınan haberlere göre, Varşova'da olduğu gibi, Polonya'nın birçok şehirlerinde de Yahudi düşmanlığı hergün artmak· 

tadır. Zabıta, kanlı hadiselerin önüne geçmek için geniş tertibat almış bulunuyor. --------·· ........ . ollanda va-işsizlik 
Fransa'da çoğalıyor 

Paris, 22 (Radyo) - Bu· 
gün, Federasyon Repoplikin 
partisi ile ekseriyet grupları 
toplanmışlar ve uzun müddet 
konuşmuşlardır. 

Repoplikin partisi başkanı 
Lüi Maron, uzun bir söylev 
vermiş ve hükumete hücum 
ederek, ticaretin serbest hıra· 
kılmadığını, işsizliğin çoğal
dığını ve hayatın güçleştiğini 

beyan eylemiştir. 

Ekseriyet grupları liderle· 

rinden M. Batay ise, hükii· 

metin henüz büdceyi hazırlı

yamadığını ve Fransa'nın, 

meçhuliyete doğru gittiğini 

söylemiş şiddetli tenkidlerde 
bulunmuştur. 

••• 
Madrid ahalisi he

yecan ve telaş 
icindedir 
~ 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
dağında büyük bir mağlubi
yete düçar olmuşlar, birçok 
maktuller ·bırakmışlardır. 

ihtilalciler ise bütün bu ha
berleri yalanlamaktadırlar. 

Borgus'tan gelen son bir 

telgrafta, ispanya Fasındaki 
ihtilalciler, F ernando adasını 

işgal eylemişler ve hükumet 

reisini kovmuşlatdır. 
ihtilalciler, Malaga cephe· 

sinde Estepona mevkiini al· 
mışlar fjoros hattını tutmuş

lardır. 

Pr. Yansen 
Kültürparkta 
Almanya'nın şehircilik mü

tahassıslarmdan profesör Mi

mar Yansen, Ankara'ya git
mek üzere şehrimize gelmiş 

ve dün belediye reisi doktor 
Behçet Uz'u ziyaretle Kültür· 
parkı gezmiştir. Belt:diye mü· 
hendisleri, Kültürpark planı 

hakkında mimar Y ansen 'e mu
fassal malumat vermişlerdir. 
Profesör Yansen, yeni yapıla
cak işler üzerinde bazı mühim 
tavsiyelerde bulunmuş ve Kül
türparkı fevkalade beğenmiş, 
planlarını istemiştir. Profesör 
Yansen, Kültürparkı gezdikten 
sonra belediye reisine demiş
tir ki: 

- Kültürpark, iftihar edi
lecek eserlerinizden biridir. 
Bu neslin çocuklarile gelecek 
nesil sizi takdirle yadede· 
cektir, Zaman geçtikçe Kül
türparkın ehemmiyeti daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Profesör Yansen, bugün 
Ankara'ya hareket edecektir. 

Bombay arbede-
leriartık durdu 

------------••4--..-.--~---

Müsellfilı o anlardan yaka a-
nanlar, dayak yemek 

suretile cezalandırılıyorlar 
Bombay, 22 ( Radyo ) - mağa ve pekçok kimseleri 

Müslümanlarla Bodisler ara- tevkif etmeğe başlamıştır. 
sında vukubulan arbedeler, Zabıta, Kapatıyora mevki· 
sükuna münkalip olacak de- ini ihata etmiş ve halkı silah-
recede hararet ve şiddetini tan tecrid eylemiştir. Müsellah 
kaybeylemiştir. olanlardan 200 kişi dayak ye-

Hükumet, müsebepleri ara- miştir. 

-------~· .. ·~~--------
Sadıkzade büyük bir 
fırtınadan kurtuldu -----------Vapur, bu sabah saat dokuz-

da limanımıza geldi 

puro 
Faciası anlatıla. 

mı yor 
Amsterdam, 22 (Radyo) 

Batan olan (Vandervik) adın· 
daki vapurun kaptanı (Aker
man), kurtulup (Sürebaya) ya 

vasıl olunca gazetecilere be

yanatta buiunmuş ve vapurun 

uğradığı faciayı izah etmekten 

aciz olduğunu söylemiştir. 

Kaptan, faciayı müteakip 

denize külliyetli miktarda yağ 

döküldüğürrden köpek balık

larının kokuya dayanamıyarak 

kaçtıklarını ve bu sayede yol

culardan bir kısmının kurtula

bildiğini, kendisinin de deniz 

üstünde yedi saat kaldığını 

ilave eylemiştir. 

---··---
Yunanistan 

İhtikarla mücadele 
Denir. yollan idaresinin· S'adık· 

zade Yapuru her hafta mutat olan 
seferini yaparak dün tam saat 16 
da gelecekti ve bu suretle hcldenİ· 
yordu. Halbuki muayyen faat ser;. 
mişti, Yapur weydancla yoktu. Bir 
aralık şu şekilde haherler dolaş· 

nıağa başladı: 

Esa en herkes vapurun gelmesiyi 
beklemekle beraber, bilhassa sclfi· ediyor 

- Sadıkzade ı;ok gecikecek. 

- Sadıkıade tehlikede .. 
- Saılıkzatle miithiş fırtına· 

lorla mücadelede! 
Derhal tahkik ettik ve öğren· 

elik ki, Sachkzade ,·apuru 1 tanbul'
<lan Çanakkale'ye yolcu aldığı için 
Çunnkkale'do biraz gecikmiştir. Fa· 
kat Edremit açıklannda şiddetli Lir 
lodos fırtınasına tutulmuştur. İz. 
mir, f nebolu faciasını çok iyi lıa· 
tırladığı için gösterıli~i endişe ve 
hassasiyet, feci bazı ihtimallere 
kadar genişliyordu. Bu aralık vapur 

kaptanından idareye gelen bir tel
sizde lodos fırtınası ile müc..ı<lde· 

nin dc,·am ettiği ve vapurun :ınr:ık 

gece saat dokuzılan sonra gelebi
leceği bildirildi ve hu şekilde hir 
haber ı;ıktı. Bu haber, ortalı~ı 

biraz te kiıı etti. Y olculannı bek· 
liycnlcr, buna rağmen idareye, ea· 

ğıı, sola baş vuruyorlardı. 
Vapurun saat dokuzdan sonra 

limana gim1esi imkfin~wlı. Çünkü 

bu, usul lıurici Lirşe} lcr o hırıl u. 

Göcmenlerimiz , 
Vali Fazlı Güleç, Belediye 

reisi Dr. Behçet Uz ve şch· 

rimiz Kızılay kurumu merkez 

reisi Dr. Cevdet Fuat, bugün 

Urla'ya giderek vilayetimizde 

iskan edilmek üzere Bulgaris· 

tandan gelmiş ve Urla tahaf· 

fuzhanesine çıkarılmış olan 
muhacirlerin vaziyetlerini gör· 
mek ve tetkik etmek üzere 
Urla'ya gideceklerdir. 

Muhacir kardeşlerimizin sıh· 
hi vaziyetleri tetkik ve ih
tiyaçları tesbit edilecektir. 

mette olduğunu öğrenmek isti· 
yordu. Nihayet geç vakit haber 
alnıdıki \'apur tehlikeyi atlatmış 

ve Kösten adasına gelmiştir. Bunun 
üzerine telaş zail olmu~tur. Vapur, 
bu ' ııabah saat 9 da limanımıza gc· 

lebilmi~tir. 

Atina 22 (Radyo) - Yunan 
hükumeti, Nazırlardan ibaret 
fevkalade bir kontrol komitesi 
teşkil etmiş ve ihtikara mani 
olacak derecede şiddetli ted
birler almıştır. 

~~------...... ·~·~·--.. ----~~-~ 
Cereyan verilecek 

Geçenlerde toplanan elek
tirik kilovat tarife komisyonu, 
kilovat ücretini 19 kuruştan 
18,5 kuruşa indirmişti. -Nafıa 

Vekaleti henüz tarifeyi tastik 
etm,,emiştir. Komisyon her altı 
ayda bir tarifeyi tesbit ede
cektir. Son defa, bu toplantı 
üç ay gecikmiştır. Onun için 
Temmuz, Ağustos, Eylul ve 
kısmen Birinci teşrin aylarında 
şirketin 19 kuruş üzerinden 
hcsab ettiği kilovat ücretinde 
halkın lehine olarak ellişer 

santimlik tenzilat yapılması 
lazımgelmektedir. Tarife tas
dik edilip geldikten sonra 
halktan alınını~ olan fazla para, 
önümüzdeki aylarda sarfede· 
cekleri elektirik ücretine mah· 
sub edilecektir. Nafıa komi
serliği, bu noktayı şirkete bil· 
dirmiştir. 

Gene nafıa komiserliğinin 
teşebbüsile şirket yakında Bos· 
tanlı'ya elektiıik cereyanı ve· 
recektir. Bunun için yapılacak 
tesisat, Karşıyaka' da devlet 
demiryolları hattı üzerinden 
geçecektir. 

Kızılçullu'ya da elektirik ce· 
reyanı verilmesi mes'elesi hal· 
}edilmek üzeredir. Son zaman
da İsviçre frangının kıymeti 
sukut ettiğine göre imtiyazna
mede formül dairesinde kilo
vat ücretinin daha ucuzlıya· 

cağı anlaşılmıştır. Komisyon, 
önümüzdeki devre toplantı
sında bu esası nazarıdikkate 
alacaktır. 

Şirket 15 yaşına kadar ta
lebe için olan tenzilatlı tari· 
feyi 17 yaşına kadar talebe 
için de tatbik edecektir. 

Resmi dairelerden, halktan 
olduğu gibi alınan depozito 
artık alınmıyacak ve alınmış 
bulunanlar geri verilecektir. 
Elektirik ve su sarfiyatı ihbar 
faturaları ve makbuzlara ya· 
pıştırılan damga pullarının da 

kanun mucibince şirketlere 

ait olduğu göı ülmüştür. Şim· 

diye kadar alınan paralar he· 
sab edilerek halka iade olu
naı..aktır. 

* * * Halkapınar su tarifesi ko-
misyonu ikinci kanunda top· 

lanacaktır. Su tarifesinde şim· 
dikine nazaran bir miktar ten· 
zilat yapılacağı ümit edilmek
tedir. 
_·.·:~~~~ ....... -.·'1 ~.· ..... 

insanlığın saadet ve sela
metini düşünen hayırhah teş· 

kilatiyle harpte ve sulhta her 
hizmete koşan, dulların ve 
yetimlerin göz yaşlarını silen 
refik, rahim ve şefik olan Kı
zılayı unutma. 

• 

il 

Osmanlı 
• • • 
ırı erı 
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Venediklileri düşündüren, 
Türk. ordusunun kuv
vei maneviyesi idi 

Venedikliler bu kısımda 
müdafaa imkanını kaybettik· 
lerini anladılar, fakat kale. 
düşen bir kısmı diğer bir kıs· 
mın top ateşi altına alınması 
mümkün kılacak şekilde ya· 
pılmı~tı. 

Bunun için Venedik'liler 
Aslan burcu tabyasına geçti
ler, diğer bir kısım da yüksek 
tabyayı takviye ettiler, bu 
suretle gazilerin eline geçen 
kısmı hem sağdan, hem de 
soldan şiddetli ve muhrip bir 

Manisa icra memurluğundan: 
Ademin Rüveydeye olan 

borcu için Gölbey tımarında 
Asmalık mevkiinde gün do· 
ğusu:, kıblesi: Yol: Gün batısı: 
Sadettin veresesi: Poyrazı imam 
Mehmet milklerile çevrili tapu 
kaydında tarla iken halen bağ 
olan 9 dönümden tahvilen 
(8280) metre murabbaı ve be· 
her metre murabbaı (10) kuruş 
kıymeti muhammineli bağın 
nısıf hissesi l şayiası tarihi 
ilandan itibaren 30 gün müd
detle açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların kıymeti 
muhamminenin % 7,5 nisbe
tinde pey akçası veya milli 
bankanın teminat mektubu ver· 
meleri ve artırma 27-11-936 1 

tarihine gelen cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar icra dai
resinde icra kılınacaktır. istekli 
olan müşteriler bu hususta 

daireye talik olunan açık artır· 

ma şartnamesi 1-11-936 tarihin·\ 

den itibaren okuyabilir. Hakları 

tapu sicilile sabit olmıyan ipo

tekli, alacaklılar ile diğer ala

caklıların ve irtifak hak sahip· 
!erinin bu haklarının ve bu 

hususta faiz ve masarife dair 

olan iddiaların evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi hal
de hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkca satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacaklar
dır. Ve tayin edilen zamanda 
artırma bedeli gayri menkulün 
% 7 5 şini bulmadığı takdirde 
en son artıranın taahhüdü bakı 
kalmak üzere artırmanın 15 
gün daha temdit edilmek su
retile 14-12-936 tarihine gelen 
pazartesi günü ayni saatlarda 
gayri menkul en çok artırana 
ihale edilecektir. Satış peşin 
para iledir. Mal bedeli alın· 
madan teslim edilmez mal be
deli verilmezse ihale kararı 

bozulur ve kendinden evvel 
en çok teklifte bulunan 
kimse arzu etmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir. O da razı olmaz 
veya bulunmazsa icra daire· 
since hemen onbeş gün müd
detle artırmaya çıkarılır artır· 
maya · alakadarlara tebliğat 
hacet olmayıp yalnız ilanla ik· 
tifa olunarak en çok artırana 
ihale edilerek her iki halde 
birinci ihale edilen kimse iki 
ihale arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mesut olduğu 
ve tapu harcına belediye ve 
vakıf icarının ve % 2,5 ~ella
liyenin müşteriye ait olduğu 
ilan olunur. 

ateş altına aldılar. 
Bu iki tabyanın da feth 

elzemdi; yoksa bulunulan yerd 
tutunmak imkansız olacaktı! 

Bu iki yüksek burcu ıtıP~ 
tctmek mümkün olamadı; ço 

Os· anud bir harbe rağmen 
manlılar, çok büyük zayiıı1~ 
yerlerine dönmek mecburİ}r( 
tinde kaldılar. 

Bu ikinci yürüyüşün de b 
k. ( 

snretle tam bir muvaffa ı) 
göstermesi, gaziler arasıııd' 
büyük bir yeis ve ümitsi~ 
husule getirdi, siperlere doır 
mek sözleri bile işitilırıeğt 
başladı. İkinci hücumun za}rjşb 
birincisınden çok olrılllşta 
Ümeranın çoğu şehid düştıl: 
bir kısmı da yaralı idiler. . 

Vaziyet mühim ve naıi~11' 
ümit verici değildi, fakat sel' 
dar Yusuf paşa, ümid ve at: 
minden hiçbir şey kaybetJlle. 
di. Harbın en tehlikeli ıs~ 
mnnlarında hendeklerde, ııtt; 
ve ölüm arasında dols~l 
askerleri teşvik etti, bu sore; 

~ır 
le, asker olmazs burcun 0; 
şesini düşmana geri verıne 

* . . ~ .. 
Serdar Yusuf paşa, bu ~-· 

dar gayretten sonra. elde . ·el 
lan burcu da bir muvaff akı} 
addedebilirdi. Çünkü, kale ~'; 
pısı arasına büyük bir taŞ. ~~ 
kıştırılmış demekti. Bunun ıÇ r 
de üçüücü bir hücuma h8ı1 

lanmağa başladı. . r 
Bu üçüncü hücumun, ~·{ı 

iki hücumdan daha ınut r 
bittabi daha müsmir olacıı 
aşikardı. f 

Üçüncü hücumun yapılııc8 a-
gün, Venedik'liler,. artık ~e' 
dafaa ve inadın para ~tıJl' 95 
ceğine hükmettiler. Turk. c' 
k · · · d ··ırneY111 
ermın rna ını, o ..,f 

~I" 
tuttuğu kale taşını hıra Jtl' 
dığını kanlı tecrübeler Jıı!· 
sonra anlamış bulundtl)'el 

'h8 
Muhasırların lmiktarı n~ dÖ~ 
sayılı idi. Aradan elh .. ılt' 
gün geçmesine rağmen yıı de' 

rini güldürecek imdad ne e' 
11elfll 

nizden ne de karadan !> rocl' 
mişti. Muhacımlar; ge . .'~e~· 
bunların adedi:bitmek ttJhidi~ 
mek bilmiyordu; bir rnücB 
yerine yüz geliyordu! dıt' 

Venediklileri en ziyadde 511~· 
şündüren muhasara or ıı eh~ 
daki manevi kuvvetin ~ede 
gibi sarsılmaz bir defe 

yüksek olmasaydı. ·ııJe 
jÇI I• 

Kumand&nlar, harp ($~ 

b f 
0 Jtl ,1. ir rje erden farksız ~ o 

saldırdıklarını, yaralana.~flıerd:· 
düklerini de görrııu}Şli~e 1 

te 1 J• 
Serdarın bizzat, en ıe.ro' 

1. yer 
zamanlarda, tehlike 1 ~etle 
asker arasındaki h~1\ıı>1'1 

Venediklileri derin bır 11;tı· 
ve ıztırap içinde bırakfl ,) 

ırP 
(Devanı' ı 

---···~ ~ 
Parti kngrel.~~ 

art• ' Cuınuriyet Halk P ds blJ; 
yıllık kongrelerine yakın 1111ı0~ 
!anacaktır. Parti oca~lrıetİ 1~ 
halkın ihtiyaç ve dıle . pıı1 

~ maıuile tesbit edilece~tı~~ı ıı' 
kongrelerinin tarihler• B) 

tesbit edilmiştir. 


