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.... Belediye Seçimi bugün başlıyor--
Hiç düşünme! reyini c .. H. P. Namzetlerıne ver. 

Ôniimüzdl!lii 
'Belediye eeçimi 
Af ancı sebetiy le 

Alman ·Çekoslovak 1htilifı .halledildi 
• 

, B<31 ed i )''e 
i i ntil1abatıı 

Yız.n: MANSUR Bozdoğan 

RiiyUk ntttlarımızan biııl P ıC' .:. 
fıl ev, el kurmuş olı.Jııkları <'tını · 
huriyet düzeııini bize fenideıı 
batıela1aıı ünlü ve sanJı parti 

Südet mıntakasını ·Alman orduları işğal edecek 
... ı: _ı: ::ı=:a m - :aa:::a:w rn........,:ı::b:a::;:t::awww:a h!:?::cc:::, :::==-•. _ a ~·m:::::ı:::::::!:\ı::::::ı:::ı::: e 4 > ==•=-~~ 

Dört Başvekil verilen bu kararı imzaladllar. 
Seçim müilJ etince 
pehir t/onötıhıcalt 

~h:. siyasi. içtimai. medeni \' e ·Asker"ı kıtaat 
1~8aııi büıün hnklarımızdan ge· 
1111 ÖIQüde istifade etmemiz için 

bugün ayrllan mıntakafflrı teslim alacaKlar 
~'"1•mıza dikilen engellerin Münih 30 (~adyo) lngillz başvekili Çemberlayn 

hepeiui ortadan kaldırdı Fransız başvekili Daladye, ltalyan başvekili muso-

i . B(hftn milli kurnmlarımııı lini ve Hitler arasindaki konuşmalar saat 1,3o da 
Q•nde yaeadıj'ımız medeniyel 
uııeurlarınm icaplarına ve ıhti sona ermiş ve saat ikide resmi bir tebliğ ne .. -
hçlarına göre düzelLir çe irilee dilmi9tir. Dört devlet başvekili SOd&t ataıislnth 
tirirken belediJelerimizi do en Almanyaya tesliminde muvafık kalmıılardır. D ev· 
11on hukuk esularıııa ve tetAkki· let adamları görüşmelerin hOsnQ suretle neticelen 

lerine dayanan mükemmel bir mesinden kendi1erini mesut addetmektedirler • 

kanuna kavuşturdu . S Qdetler1e meet<Qn arazinin tahliyesine 1 birin· 

kadar 1tfal edecekler ve diter mınt.akaların işenli rn b il'itıci 

taerine kadar ikmal ertilecektir · Ekalliretler ~ıakkı htforlarını 
allı ar içirıde islimal edeceklerdir . Qekoltlovakyaüa askeri ee 
polis teekH~tında vazife almıı buluoao &ldolleriıı dört hefla 
içinde allkaları keeilertk serbee bırAkılacaLi.lardır . Südet 
mevkuflar derhal tahliye edi~oehlerdir . ltıgal rn:w erdikten 
!lonra dört devlet rettıleri eratnoda tekrar bir konferans top· 
!anacaktır . Befteldl-ler liraeıtıda kararlaıtmlan çe tesbiı edi· 
len anlatmalar imtalanm•e, it1ihaı edilen 01uk•rrarat derha l 
Çekoslovek hükümeline tebli'R ~rtilmi~dT . 

1 
Vataı1da9larm en ziyade top ci tıı:ııcrinde bac:lanacak ve 10 birinci tec:tintfe sona u ola k b. --s -s -s Ankara 30 (Radro) Bir !ıh1n lı telirafrndaıı öt}'renild igiııe 

ra ır arada yaoadıkları ermı'ş bulunacaktır • Tahıı·yeyA göro~meye ·ıc:tı•r.ak hrl .:ı ~ -. ca gfü·a dört devlet baeeekili düo ınftıÜıil~ıran Öı:ıkoelötilya me-
er eehirler ve kasabalar ol 

du~una göre siyasi ceryanlarda eden devlet mQmessillerinderı müteşekkil enter· eelesi eırıHında müzakerelerde lıulunmueıar ve l>uuu görüş· 

ı lieteiltis~ int ihabatı dolay ısir 

1 
ıo eelıirde donatıma haiırlıkları· 

t na dünden ili hartın U&ftanmıı· 
j tar lo lilı:ılıı ıı Ch!Vil nt cdbteli allı 
1 iCl ll eelıi ı· b ay ra"k1ari a douana· 

1 
cak ft Wfıııte'leri thkı'*'e &env ir 
odilece"k tir. Yofurl ı azarında 

1 
kurulacak h alk küraüail ile bil· 
türı phıı:- me1ifa\ıı \ 1mdlden len 

1 vif eliihn~ye ~qlaonutM\ Şebi 
. rin muhtelif 7erlerine hazırlanan 
1 vecizelerle \envit ~dilmie razılar 
1 asılmıe~ 

1 
, • 1 0

, 

ı lnıı l11pntifi 
f ldöre me~li'ii ı•~rwai 

yapıldı 
bu JıQmtarda doğar, ilerler, 01 nasyonal bir komisyon neBW"jt tieteQekür • mütlerdir.Bu eabah iae lurıc1 ve diter meseleler aörüeülmüştür lıtanbul 
lfULılaşır. Si1asi Cflryanlarıu 9~ i Tahliye esnasında bu l'nıntal<ada'ki moesSflUt Müuih 30 (Radyo)Franaıı baştelı:ili DalatJye, Hitleı· ve ha- Ana mukaveleııamesi taadik· 
haı·ekeılerin meydana gefüdıği 1 ve sair mebanii smaiye hiç bir tahribata ulra- riciye naıı:ırı 'ttibetıırop ile d6n ilk defa temas etmiştir . Da- ten gelmie 0100 baRım isttTılik 
98 kuvvctıoudırdığı haklat· bura 1 tılmıyac:aktır • Bun dan Çekoslo va kya hO k Ometi ladye Misblilli f\ıe l-0 1'~Meilae btr musafah!'lda hulunmuotur. kooperatifinin müe1eieleri duo 
larda kullanılır. Humşeriier bu mesul tutulacaktır • ,.lü ·h 30 (R d ) M 1. . Basım Kurumu binasında topla ı k 1.1 nı a 10 ueo ın1 müzakereler esnasıııda baove- l 
1.8 larıuı zamanlarında ve yorle I k'll 1 ı narnk k\ısad VekAletiniıen ge· 

r şgal edilecek yerlM dört mırıtakaya ayrılmıştır . Alman ı ere spanya meselesini görüşmüe bu ıörü~meler esnRsln· 
•nde eerbesıçe kullanal>ilmeleri ' 

1 
b d" k .

1 0
. . . . . ...ı· • d E b" ..• 11 • 1 . . 1 len ceuba muhali olmuılar te 

, ... k l mnata u ort mınt~ tıvı sıra ı e ırınc ı tearının ~Ehıısıne a ene ı gonu u arın gerı a Hımasını da teklif e•miatı· r . 
••a 1ı1ndiyle keudi nralorrnda sa· · ~ J • Y şirketi n taaliyete geQmeei l~to 

Q'iCAk leri \'~ ayırac ı kl :ırı vatan· de eııni)eCttk bir h e mşôlırıııı n J H • ' H G •• •• k f ı cap eden kanuni haıırhkları ko 
<taeıaı. l.Jeıcdire hiıme&loriııiu uraml1.ıta huhmdunu ıı a ilıtimaı ı· apon lrlCIJI 8Ztfl umru muame eri ne ııuearak, idare meouaıni aeolhlı· 
JQrü,-ı . . . b . vorıloın oz • 1 d . 

u rnesı ıçııı ış aşımı getı . . ı k I . • zaman bit ış• 1 b•ı• ? sr ır. 
tirler. ! Sıl~ lrnıı.mııı, ı a )~l l ~ll~I oru ' ı•tıfa ettı. Bu mana m sayı a ı ır. 

1 
mnk guzollı k ' ' 0 ı e mızlık 13tekle· Şirketin oı· taklaı·ı •aze&eciler 

"" Partimizin m illetinıız e a rma I rimiıi ve dufgularımızı do1ur· ae6et/e harbiye INl:IG le meemuacılar ve mi&baacılarla 
&an ı · ·· ü k Aııkara .._ icra 'teillleri he letı· uı·n bu •eredd. üdü 0··nıemek ıAb· ı r oldut" ı·o ·ıo ı·dare ...,.ı · 

CJ ediği l.ılr çok il<'ri kanun mak, inceltmek ve ılerı got rıııe t. t bt• J'w tt• • • ı e .. m- ı· 
larırnıııu ·,~·ıııde mu- ıı·ım b·ır yer 1 içtimai T'ardını vasııalartmızı re ı e 15 neır• ı retirı < (' hbul Pthlfr> bir l'ıU'ar ·1 sinin teıkiliode buolaruı &emıil 

v J name;e iöre moatenesi yaplfdı· maksadı e haraırladıfı bir tami 
nlan belediye kanunumuzda va· kurmak, çoRR.hmak ve kuvvetlen· - ~ ....- -*,_ 1 ıb 0 il edilmesi eirke&io ldareaine daha 
tandaş hakları bütüıı eumulü ile dirmek kısa olarak insanca raea Tokyo 30 (Hııdyo) Japon I• •e muanfelesl bllirlldlli hal e fl .r _e g ~ ~ O k be muHffakıret temio eder aörOI· 
Oöı .. n •a .ıarayıa)t bilıfin ihti•tt~- H . . . ·r . . de gümrüklerrlen kaltlırılmı JIDDam~eının lesçı lı ıle beralier müı ve ajzli rerle rapıla"" ıenı·m 
l!ı onüne getirilerek belediye maı ı.. J v J v arımye Nazırı ııtı a etmıetır • _ . . ı . . • . u y 
heJelleriuin Ç'lk düzenli bir şe· larıuıızı en ileri dOşünrelerle Harbiye nezareti bu sebeple bir ;an e91anın 1uz kilosundan üq muemelenın yapılması ve resim netıceeıode .mechı ıu ıure&le '8 

~ilde seçilmeleri ve ayrılmaları karşılaşmak gibi bepimiıln ha tebliğ n~ere&mieıir • Bu tebliğde kuruı ardi1a üoreti alınmak IA ve verıilerin tahakkuk ettiril rekküp etmı_ıtır. 
ıçiıı ileri düşüncelerle mükemmel ynıi baQ'lnrla tıirleed{ttmlı bele· 11mdır. Ancak bazı gümrükle nıeıi He bitmitı e1dat>llir. Ted ı Gazetecılerdeo: ~aı . Hakkı 
lıu·k- dı" ye teaekku· ııerı· ııde biıA aeref· hariciye rıazırmıu istifasının de· Tarık Us B v"zım Şınaeı D 

Umler konulmuştur. il il • rin gümrük muameleeiuln ne za lflk ıerviıtl olan gllttıriiklet·de ' · .na er· 
Ka u b 

1 
. h 

1 
. li pa7lar ayıraıı, Jöco haklar riu ı;eheplerden doğCluğunu bıl- . I san, mecmuacılardao: J.İecdi 

n nun e edıye eyet erı · b lil 1 t manbumle sayılacatını ta1irıde mua7eoeain lkmıtli beyanname E .., .. _bil .. l.-.1.11 • • 
ne verdi . . . . sunan bu kanunuo u)'nru arı· dirmekte ve yine nazırın ngil· . . 1 rau, llll•• a Hlnll&D• AIAeUın 
k aı vazıfeler eehırlerıu ul candan benimsemek Oz varit . &ereddüde d69tüklerı görülmelite oırll ayrıca bu setviiilere ledki l Kırat, tAbflerdtJo: h~rlhlm Hilmı· 
alktnmaları te imarları bakım· "' d . ı · kı . d gelen tere ıle müzakeratınıu ordunun lar ı •ımızın erm ı erıa eo 1 dir. Oümriik ve inhisarlar vekA kine milleuffıktır. Çıtıraçao. a ınctan pek mühim ve uaıiktir setgı ve eaygılaılıt y ıı eatmak ve arzusu haricinde ol fu~u zikre· ~ 

ı.: ~:·:~:'·g;,~;~:~,~ M':."~!~i·:~- ~~::~:'.'!::::· ı.:,:~::,_g•lirmek dilmok••dir · / C.H.P. ilyönkurul Başkanlıg--ından '". 
9ı lstifıtnın .fılt10nların garp 

inlerinde beledıye lıeretleriııiıı Atalarımııuu (arslan JıtLaRın Cumhuriyet Halk Partilince &eebil edilen Mersin Beledi1e azahtı namıeUerı·nı·n ·,, ·ımler·ın oö detle&lwi te bilhaua lotillere 1 • reeekleri ieler bu vazife ve sa dan belli olur) eözü ile çok ma· safın halkımıza ililo ediyorum. 
14hiıeuerin bıteında gelir. nalı olarak bize anlatmak iıtedi'k ile olan müoasebah Oıerinde 1 . . Partimiıe olan bal'lılıklartbı ilet tetlle itti ittiat ~tmelUe blau muhLerem aeÇioilerio ı &91. 

Siuei haklarıo t: U büf üğii· leri gibi hemeehrilere de içinde 1 fena te~irler 1 ııpacatı bildirit- l rını nveUle baflayaelflt olan inlfttfiptl ı'lftlWiiil P4rliffilz lehUie kullanmalarını rioa ecterin;. 

n_o lıetkil eden mebus seçimle yaeadıkları eehirlerio te kasnha· 1 mek&edır · Vali •e C.H.P. Baıkanı 
~ınde bfhin hemfehrilerin ne larııı mamurlulluna, aizelliQine . M 'f fal.ile • R. NUUhfetlu 
•dar derhı ve eaaıh alAkaları düzeıılili~ine hakılnak medeni •n • il 1, A~~':::, Doktor 2f) Mtfh\et Karamancı Uicr.ır 

0h'hıtunu h:aha ib&ifaç Jokıur. bir kı1aıet terilir. 2) Ahme& Gönen Tüccar 18) Mihmet KAnuu bakkal 
'kaııunuo belediye heye\leri· Beledisıe kanonumuı imar f a 6GnCI tfi/ mtıt.tf,. 3) Ali Latif Efe Mit) •meı Sardni 'dccar 

tıe &Jırdıtı vazifeler bOlOn me programlarının yapılması te flıkı /imleri yellf• tirmek 4) Ali Rıza DozkilrL 'tüccar SO) Mitaı ToroA'lu Belediye Reisi 
derır ve . A 'h • 1 hükOmet vo m111eı mürıtkabesi &) Ali Rıza Sörtttiet Tohırfl1eci 31) Môlı11fo Yanpar hahçeci 
hut ınsanı ı Uyaç arımızı b . • • L t 32) Murat Etiir tüccar 

ha te \emin eden esasları altıadtl tatbik edilmesi mo<' urt· fl'!fn RUr• açıye 6) 8ıthir Tıy1an nıeQI 
Qero·ı k h·rlel'i T 7) B h Ok ,.;, b 83) Mustafa Ald ıı1a P'abtikatör 

•eei içinde toplamıştır. yetini kabul etme çe ee 1 - A • a rı ri rikalöt · t lstaobal (Huıusı) Maarıf Ve ) ,.. 84) Müfit Erman Merkez bıoka11 111id6rü 
.. Cumlıurivoı idaremiz bu ka miıin çok ileri bir~r medenıye 8 DArhatıel\in Ifektm otlu TlicCar 3 ) M S 
... u d J • • • kAleti I...is~ te Orta mektepHtte i 9) o.mıı Gömer• 5 ürıide uner lstfUH müdiırO. 

'ii
ll a çok isıtbetli bir halkçı dü maıııurelerı haline golmelerı IQlll I . · · · 1 36) Naime Setir Balkuv Ev kRdını 
ne . k ·b· 1 abancı dil m•athmı tttıtıtrmek t 10) EnVffl' Ali Otırmen ZmaatQi 

r esirle ıehirlerirnizin ve bu· beledıy o bankası kurnta gı 1 ı 87> Nuım Unsal Dokibt 

•~tarda Ja&arın hemaehrilerlmi Her1eyif uıntalarmdAn hlQ t:fltini için üniversite _edebi.fal fak11tte~ 1 U) Fuat .,.bat Oaceteci ~ Necıp Meeit Eraun O. E. Kurum-da 
ın "' k b k 12) Ha9~u denhı LilMD Iİt'lle,iode wu 

11 
tnOoterek madeni ihtlyao1srı · ihmal otmemiftlr. sinde bir senelı ır urı aoa· lB) Helil Mcel IMMi~c.nou ~) Sabti 'Po<flll tllooifo 

bı birtıirioe urıuulaetırmıı ve Bu k utıuoun lıü1nk kıymet caktır . Kuna 1irmisi fransızca M) 1141118 hwi llrll•ea Qaae&eci «>) 9~Hi Mif\lrf oğlu ıOcclf 
Uoları olıunlaetırmııtır. ferinden biri de en il~ri bfr hük yirmisi !Alm~ca, fİro\isi da in~ 16) HasanDikel KomisJ•ou 41)' 8aiH Etırem y.._. 

ı..:ı h · ı k d l rım 3 bel"'-dt• A - ı ) H · l':.t..4J ı. •il) 8a.ft t:\ll&c,i lüecar .,A Y~ .ir .ielerini haıarmak için mı e 8 111 a ız ., J e ıııza 111._....,. ;uı,~mek hel'e Qewalıbe 6 a7tı ıı..vt .. •in Tubafireoi Y" -tat I k a. .ıı. ı ki 1 _,., vw 17) H · T ..... ı..· •B) Saim Erp\ıekoo Dieçi 
•ıt .•lunız belediye Azaları "a· onDJ Heme ve uU o.Za 1 ara a ı 30 a1rı Umyvllek • "••rle · seQilınek hakkını tanımıe olma kabul editecektlr · un ara arı JS) HHmi Öıer Ziraat OdHı reisi '4) Semi Merz\'3ci tüccar 
lt)ai . eıraei, medeni ve içti· t ~) Şeref Oealıl Tdô6ar 
""'ı ıhli11çlarımııaıı ve hakları sıdır. . liN mlaf terHel•k' r . ı 19) liü&eJİD Kooa kaeap ..., ı 15 b" · on) 118 · y u 46) Tevfik 8alhk lt. 7arbay 
..,,
01

1n Jerleriııe aetirilmelerini Tarih bize göıteri1orki; mil· Karalar için 14 H ırın· .., MflD eter ınODtıa &Nhrı ) .,ı, ..,._ ,. • t.....__ '7 vnıife & .. er Bv Kaôını 
&de rudan dol'ruya mürakabe ıetimiz eu eıki dtıvirlarde bile ol teıriode m6aabaka imtihanı 21) ..,.bi• Bed4car llomi17el\c:!u •&> Yunia Yön61 Bakktl 
(\• t r bir Vazirete ıeçmlı bulana· hükılmel işlerinde ve De•let ida aoılaoak H bu im&ibaolara gnı n) Ktıl9il TeNan l)olf&or 49) Yuniı Türıeli Z'iraatoi 

11 

'"· rolerincte Türk kadınlarına Er 19oelik muallim mektebi mezuıı 18) K•m•l •·d•r Atuu& 

ile 
Bütün dünya tıalk id"'releri 241 ıc..mal ElliD tieoar 50) Yusuf KılıhQ Tdccnr 

.. keklerle müsavi haklar vermie lari1le lise, kollej mezunları k" 51) Y f Kö iı y'J 

ııu eıı Parlak lJir örııek olacak 25) Galip Giil •aranıor: usu B .l\OmisYoocu 
ret ıııi yaEJ1 ve iQQimai hayt'ttta IA1ik bul edilecektir . Müsabakaya iit f bıı. le vaıandaşlarıı bu kadar 26) Lfta i Ali Bükülmn '.Pioaret odatı batkitibi4 62) Zeki1e OJjaçay H. K. Baıkanı 

'4ffik h oldukları saygıyı bfiy6k anahm m(·k için ıo biriucileerine kadarı 
t eu ı.ı klar ve ma nevi mesuli· t ır •eren bu kftllundau +ınif9 -Sonu ikincide • Rekıörlüae müraeaaı edileoek&if ·------ıııııiıım--~.__._ ______ , __ .._ ___ .,. __ ..;...;..;:;..,;,;;~;=::.:.;ı:..._.rlli....ıııı>.J 

' 



ı Birinci Teşrin 1938 Cumaertesi VENl MERSiN 

IEHİ~ Hl ' · AB&ILIRI ~ --

rvtersin Ticaret Ve Saııayi 
Ü(lasından 

Anonim şirketlere ma~sus ilan 
Hayvan_ ~~ı~ları ı Ticaret ve Zaüire Uorsasında iç<~l paın uk ,: e yağ Türk ano· 
Silifkenln Tek ır çi fligırıe DOrr şehrimiz Ticaret t e Zn • • k • ( · k) 

AiL olup ~ğrı çayır füYlıısıncla h ire Borsasında so ton fasul)'8 nı ın Şl r (• t l 1 <:PR esas 
lmlunan 2850 bat koyunlnl'ı ara g,26 snutimden satılmıutır . 1 l 1 . 
sıud c içek hastaıığ• çıkmıetır. L. H b l . m U \ a Ve es 1 
Sirayet kareısıuda bulunan ko· rman a er er 1 
yun Jcırn çiçek nıısı yapılmıetır. · L ... •.& • f -Dünden artan

Beıinci Fasıl HastnlıQın Ereali kazasındnn ıı• ltalyan bandıralı Rodi vopu 
len koyunlf!rdaıı buletmıf oldu ru dun limanımıza aıelenk çe· 

Umumi heyet gu anl n t ıl mııtır . titli eern yakana boıallnıoy_a 

Zati Odun için 
ruhsat veri liyo 

baelamıştır . Madde 48 - S ir ke Lin hiHsadarları senede ıaokal bir defa 
DenilJlı Yollarına Ait lnöııü umumt heyet halinde içitima edet•ler kanuna ve işbu eAas mu 

vapuru dün limanımıza gelmiş kavelename hükümlerine muvaffık bir surette içtima eden 

VilAyetimızin zati ihtiyacı iQerisinde bulunan yolcu ve eş· umumi heyet umum hissedarınm heyeti mecmuasını temsil 

b it ). d eder. Bu suretle içtima edeıı umumi heyette ittihaz ectılen k:ırar 
için yakncakla r ı odun ve kömü yayı oea ıp ımanını1z an çe- . . 

. 1. 1 
k - d- lar gorek mulınlif kalanlar gerek ıçtımada hazıt· bulun mı ya ular 

r e Orman Dniresınce izin teril· 
meye başlanmıştır • Köylerinde 
znti ~' akacak odun çe kömür ih 
tiyaçları için yakında izin veril
meye başlanacaktır . 

eıt ı eşya a ara gun uı saat . . . . . 
1 

, 1 1 
h . . 1 hakkıuda dahı mmer: ve muteberrlır. umumı heyetler ya adı 

O da stanbu a areket etmıetır. i veya fovkalade olarak içtima ederler Adi umumi heye t hesap 

Bir hırsız yakalandı 
1
. devresi hitamından itibaren •üç ay., zarfında ve Renede h<·r hnı 
de bir defa vuku bulur.Bu içtimada şirketin senelik umurnmi mu 

Kl .. la c dd · et B "ki 1 · ımele ve hesapları tetkik ve kar3 ra baA"lanır. " a esın e ısı e çı ~ . • . . 
N .ı · ş . a-kkA FevkalAde umumi heyet şirket işleriııııı ıstılzam euırcl ı ği ah· 
ellım engencııı u nını a· 1 . 

Damızhk Ay gırlar . . . . ı va ve ı.nnıaıılarda ıçtima eder. 
çıp ıçr rdeıı ollır lıra para ıle 1 M dd 4 · • ı · . . . . . a e 9 -- Adı umurnı heyet mutat znmandn dara ~leclı-
1~1 kut~ s6lısyon ç~lan Mersının ! si ve bunların ademi teşebbüsleri halinde İktisat Vekaıetirıin da 
Nusratıye mahallesınd!n Abdul· tetile ictima eder. Buudau haşka doğrudan doğruy a fdarP mec 
lah meşhuden yakalanarak hak· ı li~i. veya mura~ipl.ı:ırhı veyahut şirket sermayesl.nhı en aı. onda 
kıııda tflm:im edilen tnhkika\ ı bırınde kıymalı hısse senedatına malik olan hıHsedarın e11baL1 
evrakiyle birlikte Cumhuriyet mucibeyi hui yazılı tal r pleri üzerine idare meclisi veya mura 

Hükumet yeni ve · 
mühim bir karar 

verdi 
kiplerin ve ledc·liktir.a lktisad VekAlotinin umumi heyeti sureli 

MOddeiumumtliğine verilmiotir. 
An1'ara, (AA.) _ Ziraat Ve· fnkolAdede iQtimaa davete selAhiyeli fardır. Bo sureılor ile vaki 

kllletlnden: ligi yerlerlnd" veya ff d p olacak davetlerda yevmt içtima saat ve içtima yeri tesbit oluna· 
kendi çiftllklerlodo serbest nt ye a yo rogr~mı rak davet Ve içtima günleri dahil olmamak üzere iQlima iÜt1Ü11derı 
tiştlrenler cins aygır lhtlyftçhırıoı en az iki haha evel gazetelerle ilt\ıı olunur. Umumi he \ etin iQ 
buralnrca tertip edilmekte olan Ankarada teıbit timaına dair olan davetiye ve ilanatta müzakere derQ edilecektir 
mnıaycdelere iştirak suretile ul· 1 bu müzakerat ruzııemosinln idare meclisi ve nıürn 

edildi 
makta ve bu mOzoyedelerde flat· - ı, Önümüzdeki Bele· e· y 1 d ..... o 
lerlo bazen Oç veyH b('Ş bin lira lf 1 anm ısır ıgı eve 

Aıı kur: (Huımsi) - lb.ftulık J" • • 
gibi mikdıulnrs ~Okselmeı;i .Şikll· b. k tye seCtml 1 . 
1et1e ri intaç etml·kto idi. radyo vroğromıııı tes ıt etme 1 M.. , b . A ltmıs hişin in zehir 

Hllknmelçe tıu bapla mevcut . üzere bu ;cüıı eaat 011 beş 1 una•e etıy le 1 ... 

tıtllmutoaıne tudll edilml~ ve ylr- 1 te s tat! ) O•l l bir toplautı ) :ıpıl' B:-:--~d - l lenmesıne sebeboldu _ ~ 1 - u·ıncı en arltto -
mi beş kısraklı ılgı sahiplerim• mıştır mızdan esirgememie hukukta 1 Kahirede altmış kişi yrdik-
260, l'lli kısraktı ılgı sahiplerine 1 • Bu toplaııt~lara Maarif. Veka 1 vo millet işlerinde Erkeklo ka leri bit· de ve etiııden zo hideıı- 1 

2?0, y.etmlş beş kısroklı ılgı sa- ı ıetı namıuu yuksek ledrısattaıı dm arasında lıicbir fıırk gözoı· ınişlor -.;e içlerinden dördü öl
bıplerıne 150, yüz kısraklı ılgı sa 1 Cevat, Dahtııye VekA.letl namına 1 memişlir. \ müetür . Di~erleri hııyatl:mn
htplerine ıoo liradan istedikleri j AJaıbu ~t u~um_ mü~?rlüğü mem j Muhtelif Türk hükumetlerin dnn endişe edecek lrndnl' ağır 
dHmızlıklttrın verilmesi LkMur altı 

1 
ıeket. ı~lerı1 muşa\' trı Sadri Er·: ı de eelerile b irlikte yurt idaresi · ı hasta olnruk hastaııcde ratmak 

na alınmıştır. , 
1 
teıı, Nafıa ~ ektlle.tl na~ına ?1~ 1 ni ele alan ordulara kunıanda 1 \adır . Yapılan ıahkiknta göre 

Mllhim ılgılara Ziraat Vekale nakalel muııavlrı Hayrı, Hancı• ! eden, siyasi vcı?.ifeler çeviren bil zehirlenme htldisesinin ölmüş 
ti Qcretiol kendisi vererek baytar ye Vekdleti. namına Sedat Zeki, ! gileri ve eserlerilij Türk medeni ı bir de\'C ~ıi yemekten ileri gol
de tttyln edecektir . Anadolu a)emnndaıı Mııvuffak l yetini ileri göıüreu ulu Türk ha· dıği anlaşılmıştır•. Der hal kaı;o p 

Yeniden ılgı tesis veya mev · ve posta umum mürlür tekili tunları adları sayılmıyacak ka · ı uuluıınıus \'e ırnttı~ı devo etinin 
cut ılgı sahipleri ılgılarını ucuz Şerafetlin iştirak etmişlerdir. dar çoktur. kalan parçaları ıııuay oııP. edil· 

damızlık ve bııytar almısk için bir \'orilr.n karara göre n~şriya Yıkılan saltaııat idaresi ya ' mietir . O zaman deveııiıı kesil· 

leşUreblllrler: j tı~ ~ü!de ~ırk alt~sm.ı Avrup~I dırgı milletlerin öz Lenliğimize ' ıneden evel hem de zehirli bir 
Tatsilılt _ıçln mahalli veteriner 1 ~-uzık.: , 1u.ıde . . y'.ı ~~ Sf ~ ı zır~ı l yaraşmıyan lPsirl eri altında ca 

1 
yılanın ısırmasiyle öldüğü anla· · 

~DdUrlUklerıne mUracaııt edilme- B?Z yu~de rır.~ı ~kı~ını yerlı m~ l miAmızın y ll r 1 6 1 demek olrın ~ılmıştır . Cahil ve hilekAr kR- 1 
sı U\zımdı~. 1 z~k, . yuzde d?rdunu de temsıl. Kadınlarımızı ıhmal etmek atıır s_a~, ölmüş deveyi kesmiş ve e-

M 1 P 1
1 r L 'l"t 1 ıuekıl edecektir. J Jarca siyasi haklarından malı tını satışa çıkarmıştır . 1 

a 1 0 IS 8Şl\I 8 1 1 Kısa dalgalı nrşriyattan zi 1 rum eylemek gibi geri düşünce Kasap tevkif edilmiş ~e hak ı 
1( l 

1 
yade ve daha çok olarak pro iare kapılmış ve yarı varlığımızı kında kanuni takibata girişil-

uru ması ıçın paa}anda ve haziuece neşriyat ya uzun ve karanlık yıllar içıııde miştir . 

tetkikler pılııoaktır. 1 uyutmuş ve uyuşturmuştu. --
1
-z-m_i_r_d_e __ 

. . _ " Bu heyet her hafta muntaza BIHOo TOrk erde~ıe.rine bl~i 
Emnıyet lelerı Genel mudur man Salı günleri toplanmalarına kavuştnran Ulu Ônderımız, eşsız. Liman ihracatı 

Jü~ii bir çok Avrupa memleket- · devam edereac haftalık neşriyatı '. Başbuğumuzun kurduğu bOyUk 

lerinde olduğu gibi yurdumuz.-
1 
ve program üzerinde icabeden partimiz bu kllnundn kudıolarımı· 

da da mail polis teşkili\tı vücu- : yeni kara.ılar alacaktır. ı za dıı slyat;l hukltırındHo istiftıde 
da g et irilmesi etrafında ~otkik- I etmek imkAnını vermiş , camiamı 

ler yapmak lad ı r . Kuru iması ctü Seyyah ve yolcuların zın yarısını meflQç bir vaziyetten 

eüuüleu bu teekiHit memleket Gu·mru·k kontroı· kurtnrarak siyaQt tekAmlll yOlltırJ 
ekonomisine karşı menfi bir su U nı kendilerine HÇmıştır. 
rette tesir icra etmek istiyen A- Gümrük ve inhisarlar vekAle Belediye kulluounun tutblk 
mill erl e mücadel(\ edecek çe bu ti 'fürkiyeye gelen ve rürkiye edildiği müddet zarfından beledi 

. . • ye işlerinde çülış110 kadınlarımız 
mücadele eııaslı eekılde ve ılmı 1 den ecnebi memleketl~re _ giden I bu hakkı kullanmakta göğOsleri 
bir ıureıe yapılacaktır • seyyah ve yolcuları gumruk kon 

1 

mizl kabartacak derecede olgun 

, ......... ~ rolü hakkında aydmlatmak l.ıe luk göstermiştir, bOtlln medeni 

U " ürahabe raberlerndo getirebilecekleri ·dllnyaoın takdirlerini kazanacHk 
mUml m ııümrük resminden muaf eeya 1 kaddr ileri dUşQnceli olduklarım 

heyeti nizamname•i u dö•iııer ııe ilhaı veya ihracı tsbat etmı,ıer ve nence mharıyıe 

lzmir - Son 011 beş güıı iz• 
mir limıınından muhtelif ecnebi 1 
ülkelere yapılan ilıı ncat eöyledir: 1 

6589 ton üzüm, 3008 ton in · 

clr, 21 ton pamuk, 530 ton pnla I 
mut, 292 ton zeytunyağı, 95 ton 
yaş üzüm, (Mısır ve lngiltereye) 
1>152 ton arpa 167 ton bakl.:ı, 732 
ton nohut, 25 ton fasulya 310 

ton kıımdarı, 635 ton kepek, 150j 
ton kUtibe, 459 ton voleks, 1039 
ten miyan kökü, 213 ton tütün 
89 ton tüLün kırıntısı , 221 ton 
kavun, 405 kilo halı, 31 ton ılef 

ne yapraçCı, 9 tou badem, 28 ton 
piriııu ytıA'ı. ihraQ oluumueıur, 1 

Sayla : 2 

kipıler tarafındın ,. er i 1 en r a p o r 1 n r ın kıı:i 

atine, pHlnço fe meçCtıdat deflerile kar VA zarar hesabı ve te 
mettOün sureti tevzii hakkındaki teklifat müddeti hiteo idare 
meclisi azasile mürakipleriıı tekrar intihabı çe buıı l nrın ücretleri 
ııiıı layiııi ve liiıum gi)rüleıı s air ınüdıfoler konulur. Ruıı. rııımedt 
gfüıtc•rilmiyeu lıusu~\a mevzuu müzakere oluınaz. i'' akat ruznalJlt 
de yaz ı lı bir mmıelenin müz keresi rsnasında o mesele ile a16 
kadar bir hususurı tahtı karam alınması liizımgcldiği takdirde 
his&ı>darlarıu reyine müracaat edilir. Şi rke\ sermayesinin an as 
ouda biri kıymetinde hisqe seııedatına maltk olan hissedarın ~!I 
bahı mucibeyi havi yu1. ılı talepleri üzerine müzakeresini arıO 

ettikleri maddaleriıı yApılmRsı zateu muksrrer olan umumi ııe 

yet ruınamesine idare meditıince idhali mecburidir. l~bu tale 
bin ilAnen da\'et vukuundan evel dermeyan edilmesi earttır. 

Madde 60 - Umumi heyet şirketin idare merkezinde ver• 
idare merkı4zinin bulur.duğu şehrin diğer müsait bir mahallinde 
içtima eder. 

Madde 51 · Gerek adi, gerek fevkalAdo umumi heyet içtimai• 
rmı içtima gününden iki haftn c~el tahriren İktisat \'okaletiot 
bildirilmesi "o müzakere ruzuameei ile buna ait evrakrn birer 
suretinin göııd erilme11i lazımdır. Bütün tÇtinıalorda İktisat V(•k§ 
ıeti komiseriniıı huzura şarttır. 

Madde 52 - RilRfnıa gerı3k ticaret kanununda ve gerek iş 
bu esas muka\'elouamede sarahat bulunnııyau ahvalde gerek fef 
kaldde gerok alelade içiirııaa edecek olan umumi heyellı rde es~ 
lelen veya vekaluten en RZ sormayeııio rubuuu temsil eden tıis· 
sedarların huzuru şarttır. İlk i<'tımada bu nısap hasıl olnıadıl1 

takdirde hisı:ıedaran tekrar ikinci defa içtirnaa d .ıvet edilir. 
İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hisscdarlarııı, teoısil etti~ 

leri sermaye mikları • ue olursa olsun birinci i.;'tioıada müzakere 
olunmak üzere hazırlanan ruınameyi müzakere ve karrıra ba~ 
lamaıta selahi1•etleri olacaktır. Bu veçlıile cor)·nn odeıı müzok~ 
rat mer'i ve rnute l erdlr. Kararlar muteber olmak için her hııld~ 
asaleten \'e>·a vekiilett-11 \' erileıı reylerin ekseriyeıi ştırttıı·. BiriııC1 

içtimna ile ikinci içtiınaa nrr.sındaki nıüddel oıı beş günden ıı• 
veya b ir aydaıı fazla olnııyacak ve ildııci içtiınaa rtit dovııt içli 
mac:tnrı on b<ış gün P.vel ilAn olunttcaktır. 

,\lactde 6:l -- Hill\fıoa gerek ticarnt kanununda ve gerek if 
bu esas mukavolonameda Rtmıh:ıt buluıımıyan ahvalrte gerek f13f 

kalade ve gerek alelade umumi beyellerde haıır buluuan hif';;tl 
narların olli hisse için bir reyi olacak vo eu kadarkı hor bir h11 

sedarın ondan ıiyadı reyi olmıyacaktır. 
Madde 64 - Mevzu voyö ne~i şirketin lebrliline rnuteıı'li~ 

uc rubuııu temsil eden hissedıırının huzuru fe bu içtimalnı M 
verilen kararların muteber ol main için sülüsaııı ekfleri) eti ııraıııO 
husulü şarttır. 

İlk içtımoda sermayenin üç ruhunu temsil eden hissed.ırsıı 
umumi heyol içtimalarında şirket sermaye ·inin esnleteıı ve >'6 

kealin ak olli haıır lıulunmadıkları halde işhu ııısap hasıl oı ı:ııl 
f'U)'U kadar idal'll meclisi aşağıdaki ııınddedo yazılı ~eki l dairııs ifl 
de ilAn etmek suretile umumi heyetiiçtımaa datel edebilir. 

Madde 55 - Geçen maddede yazılı hususların gayrisine 1110 

tedair tadilAt iQin davet olunan umumi heyetin ilk ıçtimaındn ke 
za oirket sermayesınln asaleten ve vekAleten üo ruhunu tcııısil 
Pden hİSSec18flOl!l huzuru Şa rttır. flll iQtİmada lllBllUp nisap n• 
ıl olmadıgı takdirde koyfıyoL gazete lerlerle on beşer gün fıı s ılB 
ile ikı kene ıliin edildikten soura ikinci bir iÇLima ukdotuııııt• 
Uu ikinci içtimadan sermny(' i şirkeiiıı IAakal ııısfını temsil edeli 
hisse darıııın huzuru kafid ir. Jşhu ikmci içtımada dahi müz'.lk6 

re nisabı hasıl olmadı~ı takd~rde zıkri geçen şerait dairesind6 

üçürrcü bir ıçtimaa akdoluııur. Ve bu sou içtimada nıtiznkorB 
tın icrası içııı eiık f' t c;erıııayesiııın ~·n az hiı· sülüRüııü teınsi1 

edPn lıi<ıRed a rıuııı huzuru kafıdiJ'. 
liu suretle toplanllc•k olan heyeti umumiyeterin kararlaı1 

muteber olmak için asaleten ve vekaleten hazır bulunnuJ~ 
olen bıssedarlann sülüsanı arasınm içtimai şarttır Jçtioı•' 
ihbar için yapılacak ilanlara müzakere ruznamesi ile beril' 
ber eski içtima günü ve neticesi ve teklif edilen tadilatlf 
metni dercolunur. Hisse senetlerinin nama muharrer buluO' 
duğu müddet zaıfıoda bu senedat sahiplerin\.} ayrıca davet' 
ntıme yazılır ve işbu davetnumelere yukariki tafsilat ilave 
olunur. 

Madde 56 - Şirketid tabiiyetinin değiştirilmesine h~t' 
ıedaranın tezyidi taabhüdata için toplanacal< umumi heyet 
içtimalarında bütün hissedaranın asaleten veya vckiletef 
huzur ve ittifakı şarttır. 

Madde 57 - Şirket mukavelenamesinde icra edilec~~ 
her nevi hldilat için yaPılan ıçtima müzakerelerine bir hı•" 
sesi olan hissedaraoanda iştirak ve rey vermeğe hakkı. 
vardır. Birden ziyade hissesi olan cşhasm reyleri hisseler• 

nisbetiode mütesaviyen tezayüt edt"r. 
Madde 58 - Heyeti umumiyelerde hissedarlar kendile" 

rini diger hissedarlar vasıtesıyle bilvt>kilede temsil ettir~: 
biıirler. Vekil olanler kendi rt ylerinden mada temsil ettı,. 
leri hissedarlardan her birinin malik olduğu reyleri i~ti01ıl! 
selahiyetlidir(er. Selahiyet namelerin şeklini tdare meclis• 
tayi11 ve ilin eder· Mallarinm idaresi kocalarına verilen k•: 
dınlar kocaları küçükler ve mahcurlar veli, ve vasile~ 
şirketler şirlcetin şahsiyeti maneviyesioi temsile selabiy•·t.ıı 
olan müessisleri veya selabiyeti mahsuaayı haiz diğer b•' 
z.t marifetiyle temsil olunurlar. Runların bizzat bissed•' 
bulunması şart dtğildir. . 

· Cemiyetlerle df'vlet müesseseleri kendilerini selihiyc·tl' 
müdür ve mümessilleri marifetiyle temsil ettirirler. . 

1aeak HJa ıOmrük resmine ta partimi& 'lubetll kararıom yerin · 
Ankara - Serma)'Hloln ta bt '9Jl:l taln almaQ'a bağlı eora de oldulunı heplmltl loaodırmıf-

ve dötlzlerin mahiyet ve mik lardır . 

Bir hisse senedinin intifa hakkiyle tasarruf hakkı başka kı~ 
•dere Dit bulunduiu taktirde aralarındo uyuıacak kendiler•' i 1 1 n ni mQnasip ıördilkleri ıekil ve sureele temsil etti rebilirle~ 

, , . Uyuşamazlarsa umumi heyetlere iştirak vı: rey vermek ha 
mamı de•lot tarafından verilmek 

1turetiyle kurulan iktiıadt teıek· 
tarları hususunda ıentlr el S~yın hemşehriler: 
mek üsere Türkçe ; Fransızca• Bıılerl yadırgı buyunduruğn 

kfillerin teıkillt, iriare ve milra 1 . . 1 1 oun en ağırından kurltırıın ve her 
nııılııce, A mauca spauyolca 0 b k lllkl 1 d · t 

k b 1 · h kk d t b. k . . . g o aş a yen ere me enıye 
a e erı a ın a yen ır a· dilleri (herine tartıp edılmıo re ollarıoda koştnran OnlO partimi 

nun meriyete airmlıtl. İktlndt simli • Yolculara bilai " isimli !in namzeUerlne reylerlnlıl ver 

toıekkfiller bu 1 kanuna u7mak bir broıör çıkmııtır. mE>~e çatmm ıesln lçln\zden gel 
iein çalıımılarına baılamıılar- Bunlardan eouebl ülkelerde dlğine, benllğlolzden koptuğuna 
dır. Bu kanunla teekili derpiı ki konıolosluklarımıza Türkoflı kuhık verin, Sizleri lntlbııp sttn 
edilen umumi mOrakabe heyeti· lA&kilAtına lüzumu kadar yolladı dıkhırının bu~tna götOreetık yohı 
nin vazife ve salAhiıetıerinin ğı gibi vapor tren seyy.ıı h acente yllzllnUzO çevirmekle BOyOk Atu · 
icra eure\i hakkında bir niıam· terine de yolculara bedua da~ı oın çığırındHo ) llıOyect ğhıizi hlç 
ııuıe projeai haaırlanmaktadır .ulmak Qzere aönderilmiıiir. bir vakll hatırınızdan çıkarmayın 

Mersin Belediya Rıyasetm~en km. tr~~~~·:e~'~::h~~ihi~u~ı,:~k için ıazım gelen miktarda~ 
Atlara Ruam aşııı 1 dun hisseye ı--ahip hisı:;edarlar müştereken araluında biri0' 

kendilerini temsil etmek üıHe vekil olarak ıeçe bilirler. 
yapılacak Madde 59 - Eı<se riyet nisahmm anlaşılabılmesi içir> 

Her sene olduğu gibi bu t;enede umumi heyetle hazır Lulurıac~k hissedurlttr geı ek asAlı,t0" 
1 Teırinelden baelamak üzere ve ~erek vekaleten hamil oldukls rı hisse senelleriııi \•oY' 
bilnmum araba ve hinek a tla rı· · d b' h f ı · ı, et 
na ruam ıışısı ya pıl cağında n 

hR)'l'an sahı plerinin lıay\'a •ılarıuı J 
her gün tıaııt 15 da Yeni Hrı ııa 1 
aeıirm4tleri illn oıunuı· • l 

bunn mllshit veı:ıeikı ictima gUrıUn en ı r a ta f1 vve şır ı-

m•H'hezırıe vı·ya idare n ectisi tar11 fıııdarı göstP rılecok bır yet6 

tevdi PdHe k mukabilinde hıss~ s8ııe llt:ı r ı ııiıı odet ve nu111ıı' 
. sonu fıç ıi ııcii sayf11Ja-
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İçel Pamuk ve Yağ Türk Anonim şirketi (içpak) esas 
Mukavelesi 

----'~~rirıci Teşrin J !-f:~lS 

- lkirıci s:.yfadau eifl~n - lebin muteber olahilmesi icin pilançonıın evvelce İtiraz edilen icra edildJileceklir. 
r&tarını gösterir birer duhuliye kartı alacaklardır. Bu kart noktal~rı hakkında muklttzi izahatın verilmemiş olması )ladt.IP. 80 • llisse SP.nedaluuu ilırat; kıymetleri 
~ar. biri~ci iç!imada ekseriyet nisabı hasıl ol~azsa ikinci lazımdır. . . . ruuayyeu kıynwl1uden ziyade olursa fazla kl\·m.-t 
ıçt.ıma iç1n verılrniş olan salahiyet ve ve~alteler hılafı tebliği 1 . Ma.dde 6~ .- Umumı heyet kararları aleyhıne. v.erdık·lihlh':tl <ıkcasıııa ihlve olunur. 
6dılrnedıği takdirde ikinci içtimalar için dahi mutebP.rdir l lerı tarıhden ıtıbaren Uç ay zıtr·fında şirket merkezının bu·ı 1..~1· j t •
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. . . . . · ı d ~ h · · · d ·"'at'~ ~ - yır ·.,tau Z<trar t•lmcsunıen dola\'t Madde 60 - Umumi hayatın hım ıçtımaınd~\ htızır bu· un U5U rr.e al mahkemesınde umum1 heyet zahıtnamesın e ~· . . . . . . 
1 

irı· 
lunecak hissedaran veya mUmessilıerirıin İsimlerini mikda· itirazları _te.s~ıt. P.ttirilmi~ olmak şıırhyl~ muhalıf lralan .ve t>k~ıl~u .~~~rma.venau ıkmcıl111e ıhllyttl a.k~atH l'tt 

tırıı. mUbeyyin olarak tan7im olunacak cetvel, idare mecli· hakkı rAyını ıstımale müsaade edılmiyen hıssedarlar ıle g\1 lmectı~ı halde z;ırarm lt>mauum ıe afı~tn~ k:utar 
•ine~ t!ısdik ila mUzekerata t ışlamazdan evvel hiasedaraoın şahsan mesuliyetı.-rine karar VArilen idare meclisi ezası ve hissedararıa ıeuwttii lt•vzi oluuauıaz. 
Körebileceklrri bir mahalle talik ve l-ir ıureti de heyeti umu m~ra~ıpler tıtrafından dava açıla bilir. Ancak işbu davanın lladcl~ 82 · Tıcart•t kauurıumırı 462 i11ei matt-
rtıiye kitabotlne tevdi olunur. BUi nıyetle yazı.ldığı tah~k~uk ettiQ'i t~kdirde . ~u yUzden ıfrSİ UJUCİhtllCe ayrılaıa İhtiyat :.~cast Vllftk pla1t • 

MnJJ 61 - ş · k t· h. ti · · h · . hasıl olan maddı VA bakı kı zarar ve zıyanden ıtıraz eden- . . • · . . . . " a ır e ın ısse sene erı umumı eyet ıçtı . . . . . couun h..-,·.-tı tlllHJIUIH· Ct~ kabul v~ lasl1~11ıı mü. 
rnaından evvel y~dı gün zarfında başkasına devir ve ferağ l~r mU.teselsıl~n mf'su.ldurlar, ıtıraz Uzerıne muhkemece verı • , . . •

1
. , k Al ." • • ı. k· . . . , , 

Olun Jıp katıleşerı ılAmın bır suretini idare mecli.ıi tescil ettirme· t~akıp lla l)f, ve ı1 ~1111111 nıuvcııa alı ah111cla dt ~-
amaz. ga mecburdur. lel dahili i tikraz lahvilaı.ına Vt'\'u l<ıhvillt'r tiere-te• Madde 62 - Umumi heyet içtimaıarına idare meclisi .; 

es~ reis•, huhınamadığı takdirde r·eis vekili. oda bulunmadığı . , Ma.dd~ 69 · Adi his~e s~n~datından gayri ı~uay,Yen CflSİrıde fa =z ~tıfİrı>rı cliğ~~r·. menkul kıym.tıll~rH ya
hi•· takdirde idare ıneclisi tarafından seçilecek bir zat riyffset ~11 nevı hıss-3 seııe?atı s.ah.•plerımn hukukunu muhıl olmak lırılacakllr. 11 P.\' k~ılaıh• ahla~1 al a~çasım atlar~ nıf't~ 
dıl• eder. Reisin vazifesi, rııüıahratın muntazam bir suretde üzer? he.Jt!t umurmyec ıttıhaz olunan kararların muteber Hsi mii11a~ip gfü·pc~ği şekil ve s•ıreUH İ~linıaJ., S•~ 
tti• cert>yan etmesini ve zabıtnamenin kanun ve işt>u mukavele· 01~ ılmesı .. mezkur hi~se senedıttı .esh&b~n~n elli beşinci mad lahiy~llar lrnlla hir' htısap devrPsiuin hasılall his. 
ert name hükümlerine muvafık bir suretde tutulmasını teminden de. e tevfı"an umumı hoyet halında ıttıhazı karar ederek 1 kA. t , .. kaf 1 dig"'i ı· ~ tirtl•ı r~v 
bal ibaretdir tasvip ve muvafakat etmelerine bağlıdır. SP ere . ' . evzıınr. 1 ge mt» a c., . · . · -

U · · ı d h b . . Madde 70 - lşbn esas mukavelename maddelerinde ic- K:i la<t~ ıhtı val a ~ea~ı 11dan bu lm!ıin~da ıslınıalı ca ak• 
ald' 
iı:ıol 

si 
jçti 

mum1 ıeyet e azır ulunan ve en çok hısseye malık . . . . . . . . · ı· · · 
o•an iki hissedar rey toplama hizmetini ifa eder. Bunların ra edılerek her nevı tadı)At 1dare meclısı tarafından ıktlsad ızc ı~, . . .. 
llderni kabulleri halinde kahul edilinciye kadar hu suretle ve~~let.in~ tasdik ve ~icaret siciline tescil ve Rlelusul ilan F.ev~al~\tlı~. •.t.tıJal ."kça~ı U~ıir~~ı ~Ul't>ll~ ~t'l'llla-
devam olunur. Umumi heyet k:ltibi reis ile rey toplamıya ettırıldı~len sonra men. olur ye111n ııfa~ı ı~~ıu dalu kullamhıbılıı'. 
l?ıenıur olanlar tarafından gerek hissedaranın Brasından ve Maarte. ~l - Umumı heyetler de l't yler el kaldırılmak ~fodd~ 8 , - şirket mfül ,le tiuaı hilauı111tliı H~~·a-

if Rer~k hariçten tayin ve iutih»p olunur. s.ur11tı~e v9 rılır. Ancttk hazır buluna.o hissedaranm temsil et· huı \'a~ tıııdau evvd fosh ve l~Sfl\' tıS İ IHf,~ hilciiml~ 
ftJf U · h , t · t· ı . d h h 1 h' d 1 tıklt>rı eermayenia onda bi rme mahk bulunan bir kaç hisse- l I .. . f · • . 

1 
1 mumı eye ıç ıme a11n e azır u unan ısse ar arın . . . . . . lea ı amlalı ı a olundukla11 ~orıra thu,· ;ıt a ... ,.ası u~ 

sd 
9eya o · ıı · · · · 1 ·ı h ıı · · A • • h' daran talebı Uzerıne rayı lıafıye mUracaat mecburıdır. · Y ıılf . m meesı erının ısım erı e ma a ı ık.metıerını, 1sse . t . . . . sacl~rların fai~~elt·ri nisbetinde taksim olunacaktır 
ll'lJIUar ve reylerini gösterir bir cet~eli tanzim olunarak mev . Madde - 1'2 dar13 meclısı ve murakıp rapol'larıle sene· · · ' • • • 

ııı• cut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zBbıtnameye hkplıinçodan um~mi heyet zabıtnamesinden ve heyeti mez· Sekı~ıncı faaıl 
rd• '•pt olunarak muhdsza ve talep vukuunda elAlradarlara kurede hazır buJııuen hissedarlırın isimhrile hissA :mikdar- Siı·kt•Iİn fo~ilı \P l~Sfi~esi 
ıııO löeterilir. ıar~nı gösl~ri~ cetvt'Iden musaddak dörder nusha umumi he- \fadde 84 - idHrt• nwclisi lwr hangi bir ~··h~p-

fllute Madde 6~ - u.m.umi .. h.,yetlerin verdikleri kara.rlar ~et!n s~n ıçt~ma ~ününden iti~>aı-en nih11yet bir ay zarfında ik fe şirketin f. silı ve lasfiy••i nıuanıtA.l~l.lfll \'t•y~ıhnl 
ra

0 
her olabılmek ıçın ıthhaz olunan kararların mahıyet t sad vekAietıne ırsal ve tevdı kılınacaktır. tJevanırnı miizakere elnwk üzrP- umumi twyt•li ela-

,:: to ne~icel~ri ile muhalif kaiaıılann muhalefet sebeblerini Altıncı Faaıl vel ~deliil r. Hu iclimalarıla ;15 inci madd~deki 
g~terır bir zabıtname tu!ulması IAzımdır. Bu zabıtname · · · • · 

sili reye ıştirak eden hıssodarittr ile hazır bulunan komsar ta- St>11 .. lik ht>sapl:4r M~vcnclHlr rusahı ıçlıma ve ekstıt·ı ~· t>t ar:uur, 

1114 rarındon imza otun ur. .. lıhdde 73 Şirketia buap aeaeaı ikiaci lcinua birinci MHdd~ 85 '1 iiddt•' iu lı İl a nıı şirkd serma~' t'-'l • 
ııı Hissedttrlarm imzAları tahtında verecekieri bir sal:\hiyet gf uknünd.e? babtlıyuak kanun evve.lin _ıonu~ _giinli biter niu il İ siilüsiinii fi ıa ~ ı olması Y~)·ahut maksadt 

·ı rıarne · ı . .1 . a at Oırınci eHp ıent'sİ müstesna olarak ıirketin ı sureti · ı · I 1.. ·1 .. . ı. A I I 1111 
• ı e reıs ı e rey toplamıya mAmur zevat z:ıbıtnnmelerı katiy de t kkül t .h .. 1 • 1 ... 

1
• , şırl\eflll au~u u H'\a msu :u llllt.i:lfllllW z~va ı atı' 

h• trnıa . 1 . . . · . . e · ete arı ı ı e o sene:an :<anuaevve ıoın ıonnn · 
d . etmıye tevkıl etmP. t'rı caızdır. fotımaa davetı usulü c il .. b . d k' Odd t' 'ht' d k. "adarlar :ııfı·ılirıin lwstlPu H Ş ~ iiı düşmesi :ılaca~h ıl• aıreRiı d •v • b' .k. b •J g ou eynıo e ı m e ı ı ıva e er.e tar. " l"I -

111,. raph 
1 

e cereyan ettıgını m~s ıt vesıu 10 za ıtnamelere Madde 74 Her altı ayda bir tirketia mevcudat ve la rın tetl.-:hi; şirkı ~ l nı u ~:ı Vt·l~rıa mesinden hir seht"'• 
veya mUnderecatmın dercı lfiıımdır. da na t• 1 •-t • 'd ı· · b" b 1 • b b' t · t 1 · ı · ı · · 1 k k k · ı, · eo İd . . . . . . .uY • 0 gv. erar ı ere mec ıaıne ır n •Hı ı>sa ıye tan n ıP.SI a lH \an t't ı ı.oıs ISf onun tu aa u u şu· ~elın 

ki d are meclısı bu zabıtnamerıın musaddalc bır suretını :a:ım edilerek mOrakiplere verilir. Mevcudat ve mO•azene . _ . •. . • . . . 
ıd• erhaı ticardt siciline tescil ve hülasasmı ılAn ettirmekle defteri, planço, kar ve zarar beaabatı v., heyeti umumiye iç d :~er bı~ şı rkello ~·~·fe~uuısı, şırketuı ıflas h<tl-
or' ll'ıUkelleftir. tima için tayin olunan günden en az bir ay evvel mOrakip· leı·.md~ ıctarr: _mec.lısı hıssadararı un~uuıı _htt)t•.tira 
.sil . Bu ıabıtnamelerin gerek mahkeme ve gerek makarnalı lerin nazari tetkikine arzolunur iıbu hesaplar idare meclısi •çtımaa ılav .. ı tılrttl)'t' Olf>Churdur. Hısst>lf>ı·ı mık

~ıreye ve eşhasa glislerı lmeıc uı~rrl çıkarılııcıtk suret v~ya 1 tarafından umumi heyete verilir, hissed~ran ye~mi. içtima• tar~ .h··r r.H' ~··~ hal iğ olursa olsun his~etta "''.' ~af. 
Olasaların şirket namına vaı'ı imzava mezun kılınan zevatftakaddüm eden on be~ gün Zarfında. ı.ırket mertcezıoe mura r .. sı ısl>u ıçtımaa dav~l oh11Hh~aklır. ı~bu ıçtıma 

tar11fı d . . . . . · caatla mevcudat ve muvazene deft':!rlDl kar ve zanr hesabı , • . . . . ~ . 
.. ~ an ımza edılmesı muldezıdır. uı 1 .. k' 1 'd 1 .. raporlarını tet :>6 ırıcı ırıactdedek ı ıçtıma ı ısa hı ve e~S~l'ıyel ara 

ı · . ıytaıtd~ 64 - Umumi hey~tın ea!~hiyetıe .. i : fdera m~c- . ve p ~oçoyu mura ıp er ve 1 are mf'C 111 I· . 1 ' 1 ' • . . . . . r·· 
1 sınin l"h. . f . d 1 .1. luk ve bırıuretlerioi alabilirler rıı uca~tır. \a lllZ t-ımvalı sır ~etıu lopları urnhlu 
~ara L. s~ a ıyetı evıun e hu unan rnesaı ı müzakere ve Y d• : rı ·ı lıakkuula l';SfiH~ Ult'IUllrh;ruı·• Sf>l~hhel itasına 

r uaglamelr, e ıncı r aaı . . l: .. ' . . . 
idare meclisine mUsaedei mahsusa vermek ve verdiği Karm sureti taksimi ihtiyaç akç111 ılaır umu mı heyet kararl:ıraruJa 52 11ıcı ua<ultlt>cte 

fi ;ek~ıetin şeraitini tayin ve şirket umurunu idare suretini Madde 75 - Sirketin Wesırifi umuwiyesi ile bu maka· ki ekst>rİ~t·l ui~ahı ar anır, 
e&hıt etmek, ve~enam~ m diiriyete v_eya her baugi bir vazife~e me~ur Macid~ 86 . Ftı~ıla iflasın gay ı i hiı· s~beb., nıiis-

•' t .İdare meclisi ve mUrakiplerin şirket umuru hakkında e~ııden kımıeıuı um.umı vey~ bususı karı-:rd~~ tah1&ı edıle;° ltıtiİl ise idare CHfl•~lisi hirt>r haflii fasıla İltA üç defa 
.,t arı1.ırn tt ' k . J yuz eıer ve mubteıaf amortuımao bedeterı gıbı ı.rketce tedı· • . ı. I LI .,- ıne e ı ler: ı·apo• ara planço, kar ve zerar hesahı ve t f 'k" b . 1 b •v • k t' b . . ilan \' apıla c:ıklır. Bu ılAnnameye şırl\el a acaa 1-

ita Vcudat defteri hakkınd~ kabul veya ~demi kabul kararı Y~b vey:. ed rı ı ~ec Jurı o an ml~k:ııg tır de ın esap ıınesı l:ırw;n şirkellt•ki hukuk unu mhayt-ıl bir sene zar 
~ . Ve badelmOnakaşa yeniden tal'zim etmek id· r --r. Dl aye ın e tanzım o unao ıene ı !< meycu at ve,. mOvazene . . . . .. .J I 

'1 rıin ıimmet· · ·b a ı· t· k ' a e me .... 
1 

defterinde teabit olunan. hasıl . ..tın badettenzil bari kala• fanda lulmuracaa ısalwl t>l11tt>lerı luzumu uerco u. ti ını ı raz vey mesu ıye ıııe arar vermek, amor -- - -- · .. · bd · ·· .. •·· 'IA 
ı 6 srrı~nları tahh karara almak ve tayin edilecek temettü his mikdar kafi kttr tetpil ~er. bu suretle baıil o~cak ~~kar rın~ .. R.u ~eıı~h.k muddt>!IU flit' rı. ~ıçurıu~ .• 1~11! 
~ ı:'~rıni teshil etmek. idare m"" clisi azalarile mUrakipleri dan e~vela yllzde bet ıb~ıyat. ekçaıına tabsıı edıltıkde~ larıtu 11tlışandır, şa~' t>l ıtlar~ nıt~chsı bu vazıfesuu 

cı·~•hap ve IUzUm görUldüğu takdirde bunları azı ve yerlerine a~araln k•l•n kısım kar bıssesı olarak luaaedarlara tev~ı ifa elmt'Z vr.ya umıuui lwvftİn işbu mukavelena-
r b~ı~rlerini tayin eylemek, fdare meclisi azasına verilecek 

0 
uarM. dd 

7 
. . • . . . ,. . ·':i~ nwdr.ki ŞPrait dairfsinıle ·iclima ihtimali hasıl ol-

"kı hu J k t h · t ' kd • e 6 Senelik aafi kir bınncı kir hıueaının ~ tema • -bit ıur ve mUrakıplere verı ece a eısa mı arını tes t . . k'f •w• • maz şirkt'llP. alAlvıdar şahıs nH•hkr.nwye muracaal etrnek ld 1 · ı · d h 0 mea «!avıyesıne ı ayet «tmedıgı taktırde yalınız mevcut ' 
'de 8 ' are mec 181 aıasınm evve em_ır e şa 880 .n:1 sa kir tevzi edilir· la şirkeli11 fosih v~ ıasfiy~sirai lal'"'P elrnek hakkı· 
b lnıası Jaz1mgelen hususatda müsaade ıta ve ademı ıtası H' . . . . . . I ·ı L I· • 1 k 
•IUrında k ıuedarlardan b c bır mlltebakiain tlrk'3t aermayeaıo· m haıztlır. umun11 •~V~le verı en .arar ar a a a 

arar vermek, d ·1r l dil . . k' 1 d 1 1 k. .. ·ıA 1 • · Şirketin ı· · k 1 . · t h. teh 1·ıat ea 1 ma e meaıaı Yeya mnt.~a ıp seneler kanuda aevv• aranca ma l)m o ma uzre ı it o unur. 
ıı-._ emva ı gayrı men u ASlnı er ın veya v ı ce tedive ediimi kd t d' · ı d· ı d ·•racı ıorerı . . . t ,. yen mı arın e ıveaıa ta epe ame er. MadJe 87 işbu fl~HS mu~avelename e yüzıh 
e8'8 ı e ısllkraz akdıno müsaade etm~k, dareye veya Madd~ 77 Vmumi heyet bir hf'ıap de i zarfında haıu .. . ' . - ' · · ll' ' 
'll rrıukavelerıamenin tatbikine mOteJair mozaker.•t rıızna- 1 t • ı k f· k b' k vras muddeun l11ıan11rıdu Vt•ya her hangı ır sebtple 

6aind ı o up evzı o unaca sa ı l?rın ır ısmını veya temamını r~· I I L • • f 1 · · 1 
huauaa e mevcut mesail hakkında karar vermek gibi ı~cek seneye devir veya fevkalade ibti at ekcası ,olarak tef· vakuru en. t'~v~ şır~elln ~s un~ UllHllUI ıe)'el~e 

~./dır. rik edilir. Y karar vP.rıltlığı taklırd~ unuımı h~ytıl l:isfıyemn 
1elj11 :dde 65 - Plançomın tasdikine dair olan umumi he- Madde 78 Senelik kann bıaHderlara banği tarilal9r VP feshine umumi twyetç~ karar v~rildij(i lakdirde 
ibraaınıa~:rı ldarA mAclisi azasıle mOdirler ve m~rakıplerin hauii va1ıtaıarla ve ne t~kilda tesviye • oluaacajını idar~ umumi he~~l tasfıytH•in .~ureti icrasını le~bit ve 
kut ltaırn rnutaza~nmmdır. Ancak plançoda bazı cıhetler mesl meclisinin t ·kiifi üı .. rin.., umumi b,,y~tco kararl11otarılır. iıbu muamelatı ıfo edec~k şurt~kAdan Ye fUrekinın 
'lrıçonun •: vedya. pılanço Y.a~lıt oıarak t~nıim editmiı ise pi esas mukaveaame ahkamına t~vfikan tevzi adfl .. n temettuat gayrisinderı bir veya kac tasfiye memuru ve bun 
r11t1 es lkıyıe heyetı ıdare uzalıtr1yle mOdOrler ve mO . . 1 IAI · 1 · · · • 
Old Pler iktisabt bere t tmiş olmazlar Mor k ı . . ıatırdae oJuaamaz. aran sa il uveı er.mı lavm ~der. Vtt tasfıye Meıuur 

UAa e e , a ıpttrın vermış &.a tt 7 . . it n •·l ı c s• lik 1 .. ·, .d • .. . 1 k hea.ba raporun kara4't ve islimeından mukaddem pilanço ile .nac • t- 9 - 75 ıucı ·~~aı 1 e 111.~' ' .. '' P. • f rtP ar!mn nrnnı~rı en veya muçlenuau ıare et etme 
M~ın kııbuıü hakkında verilen kararlar keenlemyekt1ndOr ~ardan a~ rıla11 uı~haltgıu lt>rHkumuud~n ha!'ıl lerı hakkında karar v~rir bu lıu~usa mlitedair ka 

&ailhı ~dde .66 - HiY&edarlar ş~hsan alakadar olduğu me olan udi ilatiyal akçası ~irk~tio nıuhlt1 ıawl ~a~ar . rarlar lP-scil Vf• ilAn olunur, umuıui heyetce tas-
111 iatirn:r:~ umumiyelerde mUzakereıi esnasında r~y hakkı larana karışık olarak sa~~a~ur ~u sur~~tı~~. bırık~ - ~iye nHmnırları intihap f.tlilmeıse tasfiye vaza,fi 

h Madde :~~er. . . . . cek. olan şirk.,, sermayesıruı~ ~· uzdt~ ~ll~sı.ne m~~ ıdare nlfelisi larc1fından ifa olunur. 
d8~icında1ci 0 Heyetı umu.mıyede pılAnço~ıu~ ta~ıkl savı radde)" bahğ o cfukcfa ıctare mPelısıncr. Ju \ladde 88 - Tasfiye nu~murlart vazifelerini vek 
a 0·. rn zakereekearıyetın veya sermayeı tırketınon " .. , · ı. ·ı · k , ·r . J ...ı· • • 

8o 
1
r•ni tP.maiı •d k 11. t· t 1 b' 0 . L~ 0 zum yuru nıez ısP. artı~ ı atıyal a Çctsı ı raıırrn t e uıgP.rme dP-vredPmezler~~de bazı umur ve ruua-

tıray . ı en e a ıye ın a e ı zArırıe on ut'f g n • d'I Ş k I ı. • l 'k • . l. 1.... 11 ı · · · · .· · · : · · ' •ı.uir8 
8 talık ve ikinci içtima için vaki olarak davet alelu· vam P 1 IUPZ. 11 .a' •1r .... ı .10 . mı la t a •a ıg 0 ' .''~ rtlf>h\trn ıfa.sı 1çın ı~l~rırntPn lnrını VP.ya hır kaç11n 

~•reQlolı.ınur . fşbu ikincı içtimada ekaliyet tarafından muza tan ~orır:-1 :arfı~· at ıcraı-ılt\ ıhtıyat C1kç. ~uım mık- \'eyahut bir şahsı tevkil P.(lf)bilirler. 
il difer bir içtimaa taliki huauauoda vaki olacak ta tarı ıeu~zzul edtıcek olu ısa lt> ~ rar ~ArJau lt v. _ De~awı Dördüncüde _ 



içel pamuk ve yağ Türk anonimıir- 1 
keti (içpak) eaas mukavelesi 

- iicüııcii ~ fod,w;le~aiıı 
)ladde 89 - 'İ'asfi~·e ,;u· mnrl~rı ~irkelin ba~lll• 

mış ola n uuwı· \tna 11nrnmtılalıuı ikmal ve inliH'il 

~.-lflhiy. ti i olup u~~fiyP. ic.• lm tında olma~ an ye11i 
nuw ınelt-lr r·H ~i ri~mek leıı nwm11u ndurlar gırişli ~ -
ı.~ri l • kdird•~ hu muanırla1ta11 levellt''tl etlPcek mr~ 
uliy(~t mfıtest>lsilen k e nclil ,- t'İn•~ :ıillir. 

Matlde 9o Tasfiye ıuemurhjrıuırı l~)İllİ ile lwra 
lwr idare mt>clisinin ~wh\hiyflti ıııhavel bulur isP
df' uıiirakipfrrirı rıf>zartıl vazifdt)ri · tasf · ,·~ miid -
d~li11c~ dtwauı eder umuı:ıi lw~t>l şirketin. mevcu
di~ r ti zauıanlarrn d,ı Clduğu gilıi La~fiyt~ r~nasındu 
tl ahi iktidar \'P SPl:lhivrlirıi istimatde devam ~der 
Ta fıyP- uıt-ııııtırlan uniunıi hPyet kararile v~ hii
k•lmt>lin musadf'silfl şirkt•li11 mt>fsuhanın hukuk 
vt~ sern!d,ıl ve taahhüdatıuın lauaamuıı \'r.ya hir 
kı~ml!iJ lu~ dPli iştirak olarak ayıuın di~.,r hir şir
k +ı l •~ d c \' n· d t' h i 1 e ~ 1 t' t i g i h i lı P r lı arı g i h i r ~irk tı l \' ~ 
~alı~ada de\'İr nıuk~h i lirı,lc kaff.,si ve':-. bir kısrm 
ıçin p:ırH \'f'~a hPr haııgi bir taviz alabilirl•~ r unın 
mi he)f'I her zaman liizum gnrıliiğii takdircle me 
rnnrl· rmı ve tn-.fıve vazif~siııi if ı eden idare 
a1eclisi aı.a~ını Jzl'etnırk 'e ) eı lerin.. diğederinı 
tayin etmek ~elalıi~eliııi haiz<liı·. 
l\eza tasriy• ~swı~ 1111lu umumi lıeyet wsfiye nıe
mu rla rmın tekli fi üzeri ı , e f e"hi şirket hak kı~ıda ev 
velce ittihaz edilmiş ol cı rı kar:\rın ihl<ılile lasfıH' 
~1ernurlar1111n seiahh elleı·iue rıiha~et ve erek y-e 
ııiden idare mecli~i "'e miirakip i11tilıap edebilir. 
l> takdirde fısilı kttrarmılau sonra hissedarlarm 
ga)l'i eşlwsıu iklisap enikleri lrnklar mahfuz kalır 
'rasfıse esha~ında şirketin menkul ve gayri men. 
mu vali ) irıe şir~•l ş:ı h. i~· eı i u;ane viyesiııe ait olup 
lıi°'~etlaı·cfou hiç h\r i i~htı enı\'al iizednde şah~i bir 
twk İlM ia etfeu:ez. T:ıs fi\·e tl ı,·a rıı elli~i miitJ,Jtl . ~ 

'l.arfınıta umunıi he~ eti taı-fi~ • uıenmrlan 'e rniira 
kipler 'e l iizuııı gördiiµii t: ı kıircftt ikıisad 'ekaL ıi 
iç l iıuaa da,· eı. edeııler hııuılan lııi~ka ~eı wa., ei ~i · 
ketin ~ iiııie onu rıu te rn~il e 1~eıı hi~seı~aı !il' ta• a
fuıd a tı lalep Hıkuunda ıa-fi~• n•enHnlara 'e mü . 
rakiple" nıunnıi he~t'li içtinıaa ve hurı1ar ıarafm
dao göslPrileo bususatı r~zınmeye ithat etmeğe mecburdurlar tıs 
tiye muıınıclatı bir seneden fıızla devısm eylediği taktirde tasfiye 
heyeti ştrketlo muamelat ve besabııtıoı mDbeyylo tanzim ~dece~l 
uıe,cudat m11 "azeı · e dc· flt·ı ile plaı t;O) u tevdi t'lnıt>k 
\ 'P. ıa ... fi ~ enin iknwlit e nıa11i te~kil ecif-'fı e~habı ar· 
ıetmek uzere umunıi lıe\eti icıimaa ıfevet edecek~ . 
ıir. 'l'a"fi'e e ~ r · asırı d a akdoluıı aıı unıunıi lıevel ic-
timalar 111~• eit ıahılr auı alere sun~l veya hiifa~aıa·rı 
nıutetıt~r olnıık iciu ı a~ri, e meunıı·larınııı inızası-. . 
nı havi olnıası ,.arıdır .. 

Mudde 91 ~irld·liıı tasfıyt• halında hul1111d11ğu 
zcıuıaıılarda ~irkel namın<t lHnzinı olunacak lııl 
cünılH P.vrak vt> ~euı ıl: lira şirkPIİ iız~m edehiime 
sı ı çuı hula tasfıyı tl t~ hulurı:ın içel JHHHtık ve 
~a~ l. n. ş. (içpcı k) şiriit'li t· fı~f' uwmuı IHrı iha 
rPsininin ilavt>sil4l la.,fİ)t' memurları laraf1111lan 
imztı t>dilnıesi .• arttır. 

lhuld~ 92 sirkP•i11 uıiir.fosilwnın mevcut dU\'U . ., 
11 u 1asn~~ t>dildilden ve iufisafaın iiçiiııciı ilarun 
cfan itibart\u bir ~euc nıüı·uı· etıiklt•ıı sonra hi "se 
daran ara~ırula hisst>l r~ gön~ lııksim altrnur. dt'f 
lerlc·rıte \iP.Va nıak lıuz ve saiı· vı saiktan dain ol 
dukhı rı aul~şaları r~has taahhiitlii nwktuplarla. isli 
fayi lıakkti daH~! edilir. icabet tlmiyenlerin vP~18 
hakları henüz ııaulılelifiiufıh hulunanlarrn alacak 
Jarı ruutelwr hir ha rıkaya tenli olunur 

.hHltle 93 k a rnına ve işbu ~sas ıaıu~av.-lenanıe 
Hh k~nıına nıuğa)' İr hareket edmı tasfıye m~m111 la 
ı·ı şfirtıkaya ve iiçünt~ii şahıslara krşı miitt·s .. lsil~n 
mesut olacaidarı gibi tayiu vP- i ~tihdanı ~llikl~ri 
t·şhasm hn k~ hil mtut1u~lelP irıden dahi kezalik 
kPz:.ıH · ayni· vt>chilt~ me ul olaeaklaJ,iır. 

mtulcı'e 94 ik.tisal v k"eti şirketin ~ as muka 
velttuame inJen uıülevellit hususat luıkkımla şir 
kPl iizeriude miirakahe hakkını haizdir. 

madde 95 şirketin fesih ve tasfiyf)tme mkl~d~ 
ir he)'e li heyeLi umumiye mukarMrau sicili tiea 
rf'tH tescil ve ilAn oh11ıur. 

Doku~unca faııl 
müteferrik maddeler 

nı~ddt- 96 şirketin gfH't>k faaliyeti v~ gerek 
tasfıye i e nasmda şir~~l umuruna miitealiik ola 
rak şif kel He hL edarılar arısında Lahaddüs ede 

l ~NI t BiriıH~i Teşrin lı8J .I 

i l A N j l H 
içel ~ususi muhaseba mulürlüğun~en Mar~n askerfik şdbesi ~aşkanlığmdan 

Aşağıd•t cins u e'N~i · ·~ 11i~.t' JI ) z11& ıada
rıırı vrrgı borcuııdan c1ola~·ı PV\-P)cı~ yapı1au ilfırıal 
mucihirıc~ ~l-9 938 la ı ihindt' ihale kılman milza
y~tfP. tıPlİC<'Sind~ 2 ı ! O lir:ı t\f•r!Pl1~ sahihi iihd .. ·si 
"P. i ha Jı' i e v v tJ l ı )' P si i c ı a ~ ı lı ı ı ı ı . ı ~ ol u p ta h "'ili P t w 
val kauunurıun :-\5 i; c; ııı :ı dd.,~ i 11111<~ tıi11c~ ıo gliıı 
tlaha askıya ahnnı a~ ıı ı;ı kaı ar ',., Hmış olmakla 
3-10-938 tarihirıdP. ihal ı i k~ti~· · ~i ıc ra ~. ıhnacağın 
dan talip .ol.aulal'ın nll'<1,h \ır t~ r iht•· idare> h~\Wline 

Hayvan satın alınacak 
Bidıkl~r ilıli)~C• iç ı rı hııwk, uacıkirıeli tüf· ~. 

\'e tia~ lop kllal •ırı il~ aruba koşumu ve mekkfHı 
lıa ~'va uı s .ı lı • ı ahuma~ tadır. ~ahipl~ri nin ~mtacak 
ı·ı rı lwv~-.;ıı . lan A•larm·da tiim satın;flnı~ komİi\\o . . 

ıuiiracadl f'luı~ler i ilan oh111t11·. · 
köy cirı~i nıiktarı Tapıı ııu n tarih , .• , 

1 ,\ ll ı u · narası 

ftl11ıa götürüp µ.ö.stt>ruıt>l~ı ı itan t'clılir. 

i lj n 
içel Orman mü~endisli~nden 

1 '.) - .. - 'l --- 10 

kara duvar tarla l 1 C\2 80 Gayri mamul Muhammen vahit fiyatı 
k~nu 11 sa tıi 93:~ M t Dtt. kent.1 Cinsi Lira K. 
5 2 ııo. la ptı 89 7 00 O Çam ağacı 6 03 

24 
2
7 ~O ırı161 ,, odunu o i3 

' 1 .ı 1 d 1 - ic~ı ' 'ila\'Pliuin Giilnar kc.ıa~ı cfahilioılt• 
ıçe orman müuüf üğün en lıas~ı Ol'l;ttt ııın •l t.tı 8Y7 mdn~ uı ı k~\p çam ~tğetcı \~ 

Muhammen vahit fiyatı ı076l k .. ııtat (.~anı oduııu satı:Ht ı-ık<tl"ıln ~1 ştır, 
Keı.tal Cinsi Lira K. · • ~38 karışık kömnr o :!5 ?. - M ıı hamoıPn ht><leli k~rtl~lt>lik f'Şçanu fu~ ~ 

1--iç .. ı vilayelirıirı MP.rsiıı kHıası dahıiırnf., ~ih fıpı· g .ı ~ri 111.uuul ~Ptılah 605 \il' çaırı odmıuıuıra 
pma rı köy li ei varmda ~aza k \la halık ornıa nı ııda ;, b+·lw r 1-. t> ıı talı ı 3 k •· rtı ~tur 
338 kt-ntal kHrışı~ lömiir satışa çıkarılmışlıl'. 3-- ş ., rınauıe \'H nıukaVt>ll3tUP. proj~LP,.ri para· 

2- ~luhammt'll lwcieli lu·lwr k•~ıılah 25 kuruş - ~ıı olarak Giilnar nıühe11di~liği"d.-u ~••).,simit• or 
lur. uıau huş nıiih~ııdisliğirıdt>H ..\nkc\rada orman u-

3-- ~i.Hlnam~ ve nı u k a VPI ena nw pr-ojP.l~ri ni ~ör nıo m "'fü\ii rliiğii111k11 al1111r. 
me~ islip·nlt>rin oıeısiu 01nıa11 nıiiJıeııdisliğinP 4 - Salış 24 10 9;~s f.H1art•·:-;i giir•ii ~aat 15, 
milracaallan ~O da ~1.-rsın ol'man haşmiiheı!tli!'lliğ t tlaiı't•SİIHlt~ 

4- Satış ö. ıo 938 pazarln~i giirıii sa<tl ı J ti~ )"'tpılaca~Ur. 
mersin orman baş mühentti .. li~i clairesin•ie ~· arı ' a ı 5 - Taı ; pıer h·klif nu~ktuı•hrı ile vt)sikalarıııı 
caklır. · jen ~~ç ~ur.tl '4;:>.l a k'ular satış komİS)Oıtll rt~İS· 

5 Satış ırnnuui olup <ıçık ~u·ıırıua usulilP. ~· a- j l iğiııH \'t-rm~leri ~arttır. hu s~allan sorıra gş l•1·i .. 
pıl<ıcaktır. lt·n v•~ rıoksan olan lt~~lif mektuplan ka1nıl ttdil ~ 

6 - Muvakk~l H·uıinatı 7 liradır. 111h•· cP~.tir·, 
7- Taliplerin şartrrnuH'cle )' ttzılı \'f'Saiki ~rti ı·. 1 6 Salış u'nıumi olup k'4 pala z~ıf u~ulıle J:ı-

nwJ.,ı·i l:ızınııhr· ~O · 23 · 27 ;)O . pılac<t~LU'. 
iCt·k iııuLdlar ~ırtttH nı~f'~t-'1.111111 ııuluııcllıAu uuıhal 1 7 -- )lı~vak~ul l~minatı 44ı lirachr.. . . 
uıiilrnkimindt~ ahl\~mı k.~uuui .n· l~~fıkan hal .,.\ı· 8 - . Tahplerı.n şaı·tmunede yazıh VP.Stkaları ,geııı 
{t>~holurıur. umurul\a :ur nlanık ht~~.,cl~rl a r hey uıt'l~rı IAzmıdu. 25 - 2 7- ıa 
uiıult> ı;ıkJp ~irktıtin hu~ukune uıii.,s~iı· olacak ih 
tııarrn ırn 1n ,ıf11ti ~f·zaJik şi kel oı•·ı·• f zin i ıı hoıuo 1• ı a· n 
ı<tuüu nıuh s. I mah~~tut>lt•ı im• aiıtir. 

· hu 1-.aı. iı ıtıtııkrm ıuııuı·u 11aı111da m.:dı k 1·ow ,. .. fçel Orman MüdürfUğünden 
mur aCJl t 1 lıu i ş olan 1ıisst•tlar şirkt• t nıPrlH' Zİr ı irı ~luhamnıt'rı vahıl riyali 
ı ulunılugu nıalıaldt' hir::guııa kaırnrıi ı.-hliğalırı \J3 ()3 L:iusi Lira K, 
ifa J ıçiu hir ka11uui ika .ııt>tgah iutHrnp ,.e iraclt~si 130 cam :•üacı 4 90 
ne mflchurchırlur . 1- İCPI ·vılA~· .,·İinin silifk•~ kaıilsı dahiliıute 

Madde 97 - ller hlrngi h~r hissedar şirketiu nı:ılı d•· \l~·l orımıumtlau 130 m~Lrt~ mi~ap kere!i'lff' 
umur ' 1" ınuarneL.'\tında görtliiğü bir yolsuzluktau lı~ çam cıg:ı cı satış, çı~arılnıışlır, 
dolavı sirk~t ıniiınessill.,ri Yeya 011lardaıı biri ale\' :.; - çam tı~•;a rmııı hehtır m~tn~ mi kap g~ yr• 
hiue· doğrudan doğru~·a ve · ferdeu i~auu~i ctava nıanıiilii : i'ı11 ıaıulıamnıeu lıe;i t•li 490 kuruştur. 
ed ll ez. Ancak 46 uci rnaude ahk:· uuııa l8\1fi.kı11 ~ - Şartı anıt~ VP mukavt-} .. IHJll\t ' proj~lerinİ 
da,·a a~abilir. ~örruPk İ~tiyııı ıl t• t· in u~r~in orman b ... ş müheudiS 

'1adde 98 - Şirket işbu esıs mukaveleyi ın- lığim~ silifkt! ormaı ı mühflnctisHğin~ \ ' P. .\nkHrad3 

beuirerek isıiyecek. hissedarlara vereceği gibi el o•·oıa11 umum ndiclii·li~tlii11~ mür·:ı.~a:~l t•tuıdt~ri 
li uushaımı IJir defoya mah u olnı·-«k üzere ikli- 4 - satış 7 l o 938 Lu m:a gunu saat 1 f> dfı 
sad Yek:\letine irıal edecektir. \h·r~iu ormaıı başuıiilwııdısl·ği dairesindH ~ apıltı' 

M dd 99 
. . .k 'd . .1 k t~aktır. a • - ıslatıslı · • art~sınce vtwı ece · . . . 

nm•nmesiue tevfikan her seue nıuanıelat11ıa tltAir 
1
5 ~•d•Ş uı · ıuuı• olu~ <:çık :ırtınııa usulıle ~'a' 

• • • • • • pl i l(' ,ı L'I 
bir ıstausuk. cetYeh tunzım v~ vekalete ıakdmı ey 6 \lcn·a k~aıı tf'nıinall 48 lir'4dır. 

1Jiyeceklil'. . . . . 7 - T :tH fıliltır ı u şartnanwd '"' yazıh v .. ·saiki getir" 
1 Madde 100 - Şırke~ıu lnlumunı ıneuuırıu ııu· IPr i h\ıınuhr. 24--30-2 - -l 
· v• müitehdeınini Türklerden ve lercihaıı tical't~L 
1 mektepleri ınezunlarıııdnr nıiirekkep olacak \'e ~ 
1 ancak bazı ıniitehaısı lar iktısad vekAleLirıin nıii- soooOOO"" *• 
1 f'Uade~ile ~ir.kelrl' muvakkaten i~ıihJan edil·~bi ı Tu·· rk Ha a Kurumu 
, lecektır. · o V i 
1 tladde 101 ~ K a~aun:ı. ve işb~ı .••us ı~ıukavel~- • b tiy (i k Piyan ITQS u ı 
İnaıneyt~ mugay1r.ve şırket111 f~shuıı ınucıp ahvahu g . . . . . ~ . 
: tahakkuku uda ik.usad vek.aletı iaraf111dan fesih da O Altınca keşıde 11 Bmncı teınn · · 8 d~dlr 
vası açılır. · O Büyük ihramiye 200,000 liradır 

~4 - 6 938 Tiirki)e iş baukası .ı\.Ş. leundan b91ka 4010001 25000, ioooo, ı5ooo; toooo 
GtHH-' l din~ k törlü l Olirahk ikramiyelerle flo,ooo ve 200,000 liralik iki adet 

imzalar Omnkifat vardır. 
, icra vele.illeri heyetinin. ~~s- ~38 tarihli . ıop~aıı 1 Oik.~ıı.t :. Bilet :'.lan. h'.~r.kı•s . 7 h.ir'.ııei,,~··.şri.ı• tısında Jı.abul buunrulıırak furkıye eıuııhıırıyetı ri 09~8 gn ıı n ·• 1 ~" ııııı .. ı k .. daı hılı ı le ı ıı Ilı ,..ı~ı 11 1 

· · ı · d · k · · k · ı "· ı k 0 ' " ' s l ı u l u rı m ,, it ıh r. t yesetnıın ,~ ı tas ı ı~ıe ı .urau: ec ın ıçe ~aı.uu OOOO'flOOttOOOO•OOOO@(IOOOOOfl 
ve yağ 1 nrk aııonnn şırkeu,, lçpak,, a aıt ıçbu 
esas ıunkaveleuanıı tasdıll kılıddı. 

İktiaad Vekili N. Mersin; Yeni Mersin Basımevinde Basılmıştır. 


