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devam Fin harbi şiddetle 
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diyor 
k81eti Sovyetlerin Manerhaym ~ AVustr~ıya 

h ı Başvekıh 
attlnl yardiklarl asılsızdır 1

HududamuzRende-l 

~İnlandiya tayyareleri beş Sovyet tayyaresi dir. diyor 
Ankara, 9 (Radro) 

düşürdüler. Ruslar zehirli gaz kullanıyorlar l•k A::;::~~~;,~· 1~:;~i.:iit :: 
~ • } outkundc.: E~er fngiltere harbi \oy vetler Fin lan d iyaya a bloka itan ettı er.,kaıbederse AfUBtralra mabtol· 

Is ve ç 1 i 1 n r Fi n i ere i a 11 e t () p 1 ı yor la r ı::!~:~ir.~:~~:::;~an;:ın~zud~:: 
-------------~ diei için harp etmemektedir, ln 

Ankara 9 (Badyo) Kareli beı·zahı ınıııtakasın 
1 
rı Hal gazetecill!re bn abluka 1 gi ı tere harp raparken A9uetral· 

Leningl'ad :ıskerj mıııı::ıka d<J ileri karakol ıniisademeleı i dolayısile Amerik!lmn zararın-\ ra bitaraf kalmHQA asla kabul 
Rene! ~<ur ına ylığı şunları \l!b yapıl ın~ktadır Topçu kitaala- dan Sovyellerin me ·ııl tutulaca ! edemez den:ietir. 
e<lıyor. rı mıilııın rol oynamamakta· l .

1 1
. . . j 

8 K. 11 ı · · ğını u c ırmıştıl', 
arıunevYe ı o ıer ıstı- dıl'lar. Fin kılaalarıııın erazi 

tnenr. kıtaahnıız ilerlemekte- yi bilmeleri çok işlerine yara- Londra 9 (R&dyo) 
r. Kareli hcrlalıındn Fin mıkla ve sovrnt Keşif kııvvet Ruslar Finlandiya ile hali 

Palonya Baıvekili bir 
nutuk söyle~i 

~s tnüdaf~asmı ~::ıı:ın sovyet leri ekseı·iya . bıı sarp. erazide lıarbde olmadıklarına ılair be 1 

lıaları elcı·~ harekatına devam. yolJamıı knybetmektedıder. yanatlnı ı lıil:\fına Finlan<liya- ! Leh ordusunun mas-
~ Yor. Keşıf. ııçı.ışlarında~ baş, Ankaıa 9 (Ha:.iyn) ya bir .ı\bloka ilan ettiklerin- : fı ütt E•kl 

lıa,, f: l t ı şt ı ra ını 111 e~ı er 
a aa ıye ı o m:ı.mı ır. R 1 6 7 ı·· l <len btı ,·ıblok(a tanınmamakta- ı k A k 9 (R d ) ııs ar \aıııııı evve -
n ·aı·a a yo 1 1, 1. .ı . d ı1 yopaca 

11 ı · k'd 1 1 1 le gere \l'e ı mmtakasıııua fın ır. 
e sm ı ı'ıı sn ıa )tff eı· 1 1. • . . A k 9 (R d ) ' L d 9 (R d tı't k d" ı~· 1~ 1. k l I am ıv:ı. topçularına Zelııl'lı gaz ıı ara a yıı i on ra, a roJ -

•ııe ·te ır ı ııı am ıva ·ı a · ı fı fi ' p ı ll k·ı· · L h r . • ' ' . kııllanmışlaı·1.lır. sveçin her tara ındaıı ın o anya S89e ı ı yenı e 
l Vıperide ihı aç lıamketlen-l Ar1kar,'l 9 (['l,'l(Jvo) . . w• • k radro ietaııroounun fJÇtlması tö 

."\ 1, laııdıya ~·a ıane gıltık~e a"!-ma reoinde bir natuk söıtlemietir ~ 1 rıani olmafra ç.ılışmaktad11·ı S ti B' ı·w· F' ı ı· tad 1 t kh 1 l bı · ıı1ılyorı ~ " ovye r 1r l"I m am ı- · ır. s o o m< e 1 Bıeu !: il bn nutkunda kurulan ı·eli bcı'Zalunch mticad"le' 0 

11 • • • yanın al)luka altımı. alıııdığıııı Krmı ve 10 ton elbise toplan Leh ordueuoun murefını mOtte l 

Ti car tV 
Demir, inşaat malzemesi ve mensucat 

üzerinde ciddi tedbirler alı}1 or 

Fiat yükse işinin önür)e 
geçilecek 

Ankara 9 [Undyo] ınıiyotlo dıırnlınnktadır. ala-

Ticarot Yokalotiııden 1ob hiyo:tar bir ııı~k~ından ~~mn~ı 
lig olunınmıtur. malumata ııazaınıı suıııeı-

D . ' . t 
1 

bank fabriknları fi'l?atlarım 
emır vo ımıaa . ıııa ze "' 

' doğiıtirımwecoktir. Ve fhnt-
ıne~inuo giiriilen viil~s<.~ldik ' .. · . . • .. . . - l larııı ~ ııl\selışıııe moydan ve-
uzorıne toıllıırlor alınmıştır., ·ı · k t .1 1 • 1 1 

k 
1 n mn·oC'e eu Hr er n ııınt·a -

hu makRatln mübnyna lınkkı tır. t<·nlmıcl:ı. bu ııı.ılların giiııı 
malın i~lu~li.ndon e~·vol idlıal~tı riık rrsıni iııdir~leeoktir. 10 
cılara 1Jıld11:ılocek.tır. A ml'rı-ı to~riııi ·ani fintlaı·ı muhafaza 

kadan domır vo ııı~aat malzo e<lil<'roktfr. Giiıuriiklordo bu

mesi getirtilocoktir. lnıınıı alınan mensucatı çıka· 

Pamuklu monsucat az- rılaeaktır. 1tnI:·adaıı idlıalflt 
lıgı i.izerinuo hiiyiik hil' elıom yapılacaktır. 

Fransa hüklimeti 
Memleketimizden yüz ilyon 

-. •:ııııd~n?. d:vaın etın~k.te~ıı·, bir nota ile Amedk::ıya hıldir· ınış ve hepsi finlandiyaya gön fikler temin edecektir. Bu mas: 
)et kıt.tal.ııı _ ~leneıiı.l)lll 'miştir. Amerika hariciye nazı .. derilmiRtiı·. : raf harp kazanıldılctsn sonra Kuru sebze ve 

llını varmak ıç n beyhııdc 1> , alıuacaktır. Polon yadan kaçırı 

frankh tütün ahyor 
meyvelerimize de taliptir 

_re fı;aliyet s·ufetmeklı'ılir.' A • k 1 
lao altuntar Lehietanın imsrı 

.• ~ ı • .... · . rt-i 0 r 1 a ! için kullanılacaktır. Bu altunlar 1 dü'Şi"irınekle kalmaırnş sov- i ....... -,_~ • -ı. ... J_ t. .. ı .. udo:araıa 
1 J.> f cak&ır demiıtir. Jayıiski liırnuıınm bonı- M •• tt f•kl b. İ d• j __ 
k.dıınnn otmi.ş \'O. yanğınlarl u e 1 ere ır no a ver 1 1 Sovyetler 
:tı·rnışt11·. Fınlandıy::ılılar şı I' 

ıalıJeki sahil ınıntakasını tel'k 1 lngiltere A nle; ikan notası na aüratle 
~rk~n bıjıüıı cvıcı·i tahl'İp et- • 

1 Romanya ile dost-
ı~ .. ,ndeıı Hııs kıfaalal'ı açık- cevap verecek. 1 luğu muhafaza 

Anknrn O (Hndyo) 

lfl'ILIHiJ:r, rt~)iı,;İ yii:r, mil-

yoıı frırnklık tütiiıı miıhn_l na 

ı:ırna karnr vormi~tir. Bıınt.lau 

ha~ka t'rnnsız ıniio ~oseloriniıı 

Il'r:ınsızlar r ihracat<-ı)nrımızın 
marııilyndn mal bulundurıns. 
Janrıı i tomcktedir. li'raıısacla 
kuru ıııoynı hıtoku hu!nnıııa 

ı>ıaktlll1ır. Ticaıot Vokı11otj 

tnrnfıııdaıı aI:UrnJar miic::ıso-
ya~lı tolıuuılıu· ve kuru tSehzo 

lor alaı'an-ı evvolc·o hildiriJ 
elern kuru ohzcniııt.10 mem

Jol.oti rnh:dcu .. mii bnynası clor
mi~t i r. Bn <'iimle:loıı 011 bin piş edililiği l.ildirilmiştir. Bn ka.lnıı~l:ı.rdır. fi'ın topçu 11 ı Anknra, n (Hnuyo) almıunsa hilH iidorıme::ıi icap edecek•'TIİf. 

ısJann Ka 1 \'ersi körfoziııdo 1 . 1 t k ı ı 
~liyet .. 

1 
• • l Bırlofik Amorika. lıiikıl- etruoktodir. Bazı dakik :ılot- Ankara 9 .on. •.ırı.ı 80_ ızo Hı:;; lıiıı torııhnl gerek resmi ' 'o gerek ti-

r.. go lerınesıııe maııı o J . ı t 1 1 , (Uadyo - k ı t ı ı ı 
·•ııı<·t . I .11 . metı ıııiitlefiklorı'rı 'llııı·tıı ••..;. <11' varc ır d n ıııanradaıı goti- H · ıncu· ı ·ı ,,u oıı rn rn onrn c·ar(lt ıııulıitiııdo derin lıı·ı· -ı ur, Fın laııc.l ı )'<l sa ıı orıne 1 • • ''• . . · " . r a ,-a8 a,Jansı biikrcşten 
~klaşınak İı·h~yeıı Sovyet Kra ı~·a,.ıı.a kar.:;;ı koyduklnrı ahlo rılnwktoılır. ~Iaınıdılı aıuon- bildirivor: fmdık frarısaya snblacaktır. moımıııniyot uyandırmıştır. 
'~oı·lel'i açıklaı·a lanieL;ilıniş-, kı?ı .. :u_ıwrıkaıı .rnl'l1a:;ı1'.'ı·ı~ıı.ıı ka ı;-oıniledııiıı ahlokaya kar-' Sovyet mnıilalıatgiizan öğledon ,. d Y d 
: F'inlnııdıya mslarııı Vip ıı·i :~or~]ıığıı Zfll'HI' ,.o pr:ıı~ıp ıtı- : 1 ~oldik~el'İ. hiç l~il' :rnm:lll sonra lıariciyu ne;,,aretiue git man ur u ,ı us tankları 

asker ilıraçm:ı mani olma t b:ırıylo protesto <'tmıştır. Bıı ıdılıa t•dılınıyoeoktır. demi- ıni~, cnternn8yonal koıninist b 1 J 
·a Çalışmaktadır Ru lar bıılııutada hir çok alıYaldo aıııo- uıoktcdir. lrıgiltore lıiikfııuoti gazstesinin Besarabya hakkın a o~ u nası mış 
Qıııt k k ·ı 'kl ·ı·ı ı 1 1 nıı ıııoıı,. .. ,, ııı·tl amorilrn ııııta"ıll"'. '"'t"1'1·.·tlo d d 1 ı. .a aya as er ı ıraç eltı · eri 1 rn 1 ur a ııı.. .,., • - " •• " • a yaz ığı yazılarla hükdmo- - -

11.J Çok eğ/ C ı · Ve 1 Auk "• 9 (Radyo> L. .( ıı·dc Mttnerha.v. m lıattım ~ti'' lnr ı:m.ınrlaınışlanlır. Bunlar-. covnp \'Ol'Ocoktir. Bu eovap tin aJılkası olmadığını beyan en e ı 
~j Fın komaudauıarından Alok an vurmak ıınk:lnım elde da11 hır kısmının beclollon aıııerika ıııonnt)ine imkan nis ve sovyotlerin romanya ile neıeıı· oldu 

,.,_, 1 • dr it lS hıııkları hı..kkında au ··ııcı l k l... 1 d' 1 l· · · · · dostlu 1tun l "' t k "' ~ " O aca t11·. • m an ıya ı H üllorımı~ vo hır kısunıım da betiıı<1e uygun olacaktır. l!ı u mu ıataza e mo J>azar gecesi valimiz rrı ü nıtı Vf'rtııE'lktedır: 
rıı.arıevi ve 111ı'llı' haıweri kullaıı ! - arznsunda olduıtunu soyfo. n·· lı T k 1 R k '"lk -s 1 "' ur an o or vo sayın oş o- ı & r1 .nı esk 11~ zırhla 

~üştrı seıkıt.~dti.11'~: ınu~.ınnidan.e do-1 Fransız Matbu atı ıııiştir. rinin lıimayolorindo .1\Icrsin ı . ınuk de~·, \'fl kullnnıııılar .... _ ·r b d İdman Yurdu ndına verilen ar Hu t ı lıaır d·fı top 
Bıız Kıtlelerı Leıımgrad ra Z011 a b 1 k l ' 1 ı· 

ltı a o ço ııo'ie ı YC eğ onco ı 1 ı ukntemeı odemenı eıir 
<tııı.11 kapaınıştıı'. Sovyetler t ımLaha katlar donun otnıhıtiı' 

~~lldan çıkmak içiıı f:rnliyı l Nazilerle Bolşevikler bir· Fındık piyaaası Baloyu Oumlıuriyet lıalk p'ar al"an iman 7ah-
~cktedirler. birinin aynıdır ; can/anıyo,. tisi ınüfcttişlcrin<len H. Hıza te/ba/ıiri kırkı bu/d 
~lh hal ı i Ankara, 9 (Radyo) _ Tankut dn gelmok 8nrotfloll _ U 
lt • l d • • • .. .. • Trabzooda fmdık piyas91ı şereflendirmi~lerdir. • A ııkarn 9 [Uadyoj 
't k·ı· . Fın an ıya ışın de durust bır hattıhareket Canland1t Bir milJOD kilo kabuk A Bir AlnınıJ talıtelhalıiri bil' e 1 1 mlZ . - . ıu fındık 19 - 21 kuru~tau sa nL8r8"8 yapılan m.eçta 

l tayını lazımdır. dıyorlar tın alıomıııtır. 1 u u ı ııgtliz t.ı) yare::ıi tarafmdırn 
t - 1 j k d-,-k-,-,- 1 • • ba4-ırılmı~tır. Bu Lafta içiııdo "~urumdan ayrıl- ~ Ankara, 9 (Ranyo) - . birini ıemamlıyor. Harekeli eri n ara s a 1 ar ua ansı Yugoslavya takımı ' bntuu Almuıı talıteJbalıiri dfü 

dı/ar 1 .Fransız Baevekıli B. ~~ladilmizi sözlerinize urandırmak IA açd~ı galip geldi f dii bulmuı;ıtıır, 
Ankara, 9 (Radfo) - reuın dün mebusnn ıneolısıude zımdır. Oenetru düora müuoe-1 Ankara 9 (Rndfo) il nrho haşladıkl:ırı znrna.ıı 
iki gündorıberi Erzurumd eöylediğı uuLukta "B.ızılarınrn heeinda ehlAk kuneti olac~ktır.1 Ankara, 9 (Radro) - . . Allkara stfi<iromundo 7 Sınltnıış doııbmltı ı lmlnrınıı Ai 

\-lıııan S 1 t t J ı· i M vicdnnları ilk defıı uranıror. j '.1'ürk 9akıflarınıo tarıhıol, lJin kieiııiu buzuruudn Muhafız Jtl'.ltılaı· lJtl!!U. ııe ka<l"'r kırk 'il, • ı l ıa ve Q ımn oa Naziler, lagiliz 9e Frans.z bera mahıyet 'e ehemmiyetini Loplu .. , .. 
h •t Vekllı Hulusi Alal e bu sözü pqrıs gazeteleriuio boehk t t d . h t k gücü ile Yugosluyn takımı nro 

1 
. . . 

'qıı. .. nalını beklirorlar teki dün1ara , arz 8 ıza e me maksadıyle smda yapılan maçta Hnricıre ( Nmmltı ı,a~·botmı~lordır. 
ı ~r üzerinde Letkikleriue de şuou sl)vl 81• ler d b" 1 1 h Vekilimiz Şılkrü SeıacoAlu, u· O ~ 0~leden evval sıhhi müessP !arını teşkil etmektedir. Figora 

1

. takıflar müdürirfüi umumiyesin y 

.... gazahıHi razısında: Iı'rausa 9e " 6 n • e ır. ıra er azırlanmıııtır. Pıı 1 f" • " Bene Te b etmıeler ve öğleden soura t 1 k gos nve se ırı .o n r ı 
'I haıırolarıııı gezmielernır- lugılterenin dürüst bir eiraset "Gılrün Oz. Almanra Polon zar esı aoı aca olan bu galeri yesi Genel Di.ektörü hnıır bu 
v ! evrelA Bürük Millet M!!Cliei aza unmuııtur. Orun B Mu:rnffer tı ekılunıı s at 1850 d~ E il vo lrnttı hareket itııhaz etmeleri rnra taarruz dire baQırırorlar ları te müteakip oüulerde d"ı " er 

\1 ı " " ErtuQua idaresinde baelamıe çe 
' e I> 'i ı·bakır3 gılmek uz lüıumoodao bahsetmekle ve Na faka t Rusların küoük Fınlandiı.l 9tikAletle.r erkit_nı taraf.ın~a.n .. zi 
~~ fiYrıımışlardır. V \li, Me~ kı YogusıurBlılarııı 3 • 2 galibi ye 
'ı lbatıdaın tarafından u' urlnn tziler, B0Jşe9ikler birbirinin ey yafa hücüm etmesine ses o1k11r ~~~eetıı~:'!~ce,~~·~atGi~ı:;;~ei :d!~~ tirle bitmietir. lkinbi mao Geno 

9111 rdır. Pnidir Yaptıkları taarruzlar bir mırorlar• dire-,eklerdir. rir tHikalır t cış hir ediJmektedir ler birliQi ilP. rapılacaktır. 

s havalisinde 
askeri mıntaka 
~ııknra 9 [Hatlyo] 

H uı;ya Ü<lesu. lıavali inile 
lıuırnı:ıi bir askor! mıntaka tc
Ris etmiştir. 
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Hissedarlar toplanış ruznamesinin 3 üncü maddesinde bildirildiği vechile tadil ve ilavesi I eyeti umumiyeye teklif edilecek 

Statü projesi bervecl1i ati ilan olltnur 
"Doğu hakkındaki tadilat ve ilaveler Cenup mıntakası için de şamildir,, 

fasıl 1 lş sahası: gul ol:ınlnrı 301 . ayılı knnu ılarlal'I aclücliııiıı çognlıııa:-:ı ve 1 hıri sorınnyeniıı gori kalnıı Madde 24 - idare mecli~~ ~;: 
Ş . k · l (l{ 8 Madde 5.- İkinci madde. nun 7 inci ıırn~hfosile ıneııedil ya :urnlm:ırsı lıalleriııdc Yoya- 1 kı~ıııı içiıı lıiçhir ihtara liiz•ını. sene azası arasından bir rt•5 

"• 
ıı· ·etın kuru tıŞtı: .301 . . 1 k \ e .. 

M. 
7
) de zikr edilen Doğu tabirinden ını~ o mmmHı ıımmraıı yu ·arı lıut lıiı-ıscdarl:ır a<lediııcleıı hir kaluı:ık:mmı :ı~agıtlaki ınora- 1 reis vek\li se<"er, reisin veya ı• 
Madde 1.- İmzaları a'-a·· maksat halen, Kar\ Erzıı- ela yazılı ilırnç knrnrları '.ri<'a guııa doği~iklik olınnk:--ızırı ... irniıı ııotico iııo kadnr senevi linin bulunmadığı toplantı\arda ~ ! 

~ ,, J J>' T bl GM rot YC'kfdotiııiıı tasdikirıo ikti· sonıı:ıycııiıı tur.yit Yo,ra toııki- O/on faiz <icloıııoğe ırnwbıır-~dan biri o içtima için reis 5eÇlrt 
ğıd(a ınevztı vP. 3018 s<a)'ılı ka- rtı.r.n,yoı·ıı ı,_ "".1~.e. ı·n _on, u t l'k ı t' k t { 'ıe - l E' \ - rnn ° ıııoc 1 ÇO rn ıyot ·es lO sine lıoyofi ııınuıuiyo,·o karar tlurlar. Katiplik vazifesini yapmak 11 

1 nımnn aradıfö ~~rtları haiz h[\ muş ıane, .. rzıncnn, ı-ıg.rı: . . 1 ı ı· 1, ı 1 d \c) ~ 'S'' k k ( l 'omez. . ''eri ohi ır. ıu rnrar 'l'icarct O) llisse<lnrlıldnıı ı;ıkaıı dare meclisi aza~ı tarafın an ıJft ra 
kiki ve hükmi şahsiyetlerden Anca· şır·et aa ı ıyet:ııııı .llırıu; kamrı kntıyot kosh Vok{i.letiııirı taı:ıdikiylo toktıııı nıy:ı çıkaı·ılnn lıi ~oıJarlarııı l hariçten biri seçilir. Reislik vn ııı .~ 
hayvan ihl'acı ile meşğul olan bıı ~l~ayadofa1en ':'eya tedrıceı~ t•dııH·oy? k:ula.r lıakkııı~a ka..I miil t·ılt)ı'. hakları i~k:ıt·euilıııi~ olacngı sini kendisine meclis toplantılıı·rıı~ ıatu 
)ar ile sonradan şirketin mev- td§mı.lı ve hıı faalıyete vevv~la ra~· ''.tıı~ıl~ıı '::s,~o.dar _ _l1 ~~~0<l:u:·! Hi~so scrıofloriııiıı kiııılern cilıotil<ı, lıis::ıoloı·i lıilmiizayodo da intizamı ve müza~erel.e~in il jO 

Zlıu dahı'lı'ııu'e bııluı1aı1 işleri hangı sahada haşlnnacagı Tıc.a lıl\ it.ti, 'o ,,ı;ı:ıfoloııııı mıılı.ı <lonoluıınhil<'<·oği~ satılarak o lıi ~·Jloriıı ilır:H· tazaman zabta gecılmesını tcfll, 
. \7 k l . :ı . k t· l fıtzrl cılor. • . . ı etm kt b k h' b' h kkl t 

görmek ve 3018 say1 1ı kanıı- ~et e .3 etmcc ~eı 1 ~t:~ .t mal l , ... " a<ldo lU - Hı~ ·o ~oııet- kıy metil o satı~ kiyıııeti anı.- e _en aş a ıç ır a 
nun 1 inci maddesi hükumle- ıle tayın ve tc,sbıt ed•lıl'. Tıcam Fasıl 11 f ıori uauıa ıııulıarren1ir. 1lctie- sııııla lıasıı oln(':ık rark sir- kaddum bahşetmez. . 

rine göre çalışmak üzere ihra- Vek&letindcn verilecek talimat Sermaye, ödeme ~ekil ve li taın~ııwıı ötloııoıı hi,.se se- kotço keııdiloriııumı mutnl~ho Madde 25 - idare m
0011

07 

cat ruhsatnamesi alanlar ara- ile sİı'ketin fanliyeti di.3e!· mm- f~rkları, azal.tma veya Ç?- ' ııotlori ancak lmyvnıı ihraca- olmıncak ,.e hıı lıi:ı ... edarlar şirket i~ ve muameleleri Juzdıı,r 
'ıl galtması hısse senetlerı · . .. · .· 1 'l" l· d ·ı ·ı· · göatardık"a tonlauır. Şu ka sında bir Türk anonim şirketi takalal'n d:ı te"mil edilebilil' 1 ' tılc uğra.;an rulı~ntnameh tue ı~ın >I a \.ay vo ~nrt Yacı ıı ıta . _v • ... ıçO 

. :;; . · ~irkctiıı . ormnye:-oi: 1 • • • • • olıııı:ıenktır. His · cadnrlıktnu · ı kı a1da uç ıçllınadcrn ftızlaı-ıı 
kurulmuştu. Oorıu on nıt fıkrr. :3 \ .,. . cnı a don ohıııabıhı · . . ~ huzur hakkı verilmez. 

Şirkete giren hissedarlar M dd ~ l 1 . . :ı ı nladdo 11 - ~ırketııı sor-
1

1 :l018 numı\ralı knrıunuıı karılan keyfıyotı 10 en uınd- ld . . . . . ~~t n e u - qncı ınatıt o 1 . B 0 0 f k 1 1 ara mectıeı reısınıu 1 
ancak üçüncü maddede yazılı de zikrodileıı Oenııp tahirindcn ı~ın,ro i, l.or •:iri 1 COO '.1

1
iirk 7 iııei maddesi mucibince ~ir < 

011111 
• • J· 

1 I'~ ~rııı~ a. ya- hut azadan ikisioiu gösıerec t 
Qekil dahilinde mallarınm şir· l· t 1 l \r 1·1·" .· \ lırnı:ıı kıyuıotırı<lo ketin i~ sah:ısıııdn hayvan ilı- zıh sohoplordoıı hınııo ıstınaJ lüzum üzerine feçkaltidt3 oısrır 
y uın \.Sa ıa eıı an, Ha\. \.Hll, ıı·ı~ .,,.,.0 U\'ı·ılı l m·· l 1 0(11°\'I ··~·· htı t•tl"<l'ıı· }" •. kt"ı. 

l ·ı · · . . . .. , · t · "~ •" ı 1 ~ .ı:ıır' r:H·atı vaımıak iı:iıı rıılı~atrıa- · ' ··•• · \. t v ıııtz 1 toplaıısbillr 
.ket vasıtasile ihraç et ı ınesmı Bıtlıs, l\fnş, Bmgol, lıırzın<;nıı lirasıdır ı " > ıı'' 

h ll 
. , . " t. . ' •. : mo alan t:rnir hu l'İrkote lıi::ı · fıkralıır,]n ıııiiııdori<; ~okillcr- Madde 26 - ldaro mPO • 

temin etmeği ve 11 ma arın l unceh, hl.lzıg, Dıyhrlınkn, Bu lııssoltH" ıırncmuuııuu lıit; . 1 
• • don hirilo ı;irket ınonafii alev k 1 . 1 b 1 b " lıJ1e'1 

k d
. l l y d d v . . . . . ,.. sl·tl:ır olarak ırırmck sııı·•'fılo • • arar nrın.n mu e er o a ı 

en ı nam arma< ogru an og l\lanlrn, .ı\f:ılatya, Urfa, i1Ior-1so Anhıhı olmak sıtnt vo ı-ıola 
1 1 •1 

. .::ı1 1 1
· ~ Iıine hnrckot t•doıı hissedarlar içiu azadıı d f zı11s1 

·ı t ğ' t 11 -l d . . . . . . . ça ı:-:a ıı O<'flrrıııı oıı ııı rnsııı;ta 1 ıı yurıeın an a •r 
ruya ı ıraç e rne ı ea ı ili e er srn Gazrnııtep Sodınıı, II:ıtar lııyotıııı hım-. olanlar tarafm- . 

1
1 

•• .::ı ıissoılarlıktnıı ıskat cdilıııoklo nııı ve Umum Müdürün ı aı 
le • İ ' ' ' ) · . (}0 11 u•ıfııt •ılııı J1rr1rllll İ } ) •· t ~il' rnİf} lllllrnCantmclfl. ıııonrnt. lıera\ıor, tnalılıiit llft1'kJNJ0 

}11·._. dJ 
ı. çel smırlan içiıufo n ~alwdır 1 ••• "" • • 

1 
b .aa ı ııı tloni lrnbil hissedar nıiiral'aat ' bulunması şarttır. 'Toplaııt1ı~rce 

Şirketin Unvanı :(T.f{.279) Merkez Yo ı:ınho: odılınosı vo r11h11111111 pe:;-irı , . . .. se mikdnı·ırı, kadar mali 1aalı müzakerelere btışlanmndaıı oı: 

dd 
. k . ' .,. . et.,;eııo tlevrotlılır. Yo kevlıvot ı ··tı · J>' l"I r· · t l . . . ..,e Ma e 2. - Şır ·etm unva Mndı.le 6 _ ~irkotiıı nH.w- ötlt.mnıoRı çnrttır . · · ıu orı ııı· ı c ııe ıno ıra rny zap\ı ımza etmesı earrhle eı>· 

nl I)oğll ''anlı llayvan llıra . ~ ':-ı· _ . . ş· k t . t' 1 ki' gorok 1,icarot Vokfıletirle ve dodilnıok iiuo kondilorindeu riJeliu mevcut olduğu tes~·I 
' · '-' ' - kezı h.arı;dadll'. Şırket u ıncı ıı· 0 0 ı., ıra c .~e · ı: ıgerek ilk toplnııncnk olan umii tarnnıııoıı miitaloho vo tnlı::ıil edT 

catc.ıları Birliği Türk Anonim ınnddol1o yo~nlı mıntakası cln- ~Incl~o .12 - ~ırket _:sc_rııuı \mi hoyoto arzolnııur. ıolunur. 
11

~arıular meııcut azanın e~ 
şirketidir. lıiliııde liizunı gC.irocoği yorlor rosı~ıo. ·~~.ıı·ak otınok 1 ~tıy~ıı- .MHl1do ı i _Şirketin tica t· C'çiiııcii şahısların lıi::ısednr- seri.-etifle vorılir. Refleriu fil 

Genuba ait fıkı'a (le .ıııbeleı· "'• ıv•b'ılı·ı·. lor ıkı rıusha olarnk taıızıııı . . . . 1 1 . 1 1 .. ea\'i geldiği hallerde bulund• ~o 
U .,. "~" ı 1 ı · · r k 11 ··t ret :-oıcılıne toscilı11clon i)nco < n o mat up arının tah:-:ıh 

Madde 2.- Şirketin n- Oeııııb ...... ı·t f'ıkı·.·ı.· ec ocu \ erı ış ıra· taa ı ııı ıı:t- 1 . 1 1 . tt 1 . b d 1 tarafrn refi kabul olunur 
İ • .. . · l I . k ,. O< e rı ııı ı i'l o n ıı < o r o H r o o Ao k 1 i · · , e 

vanı Cenup canlı lıayvan h- mo~ıno :ıı arını, ı ·:uııotgnlıla . . '. . . • · Azııdaıı birinin diğerı rer' 1 

~.irkotiıı ın<ırkt'Zİ l\Iorııiııılir .1 ı~ın vorılmı:;ı hnlnnaıı mak- Mal le 20 - Divi ln t ilel · · · · ı\U rncatcıları Birlirgi Türk Ano· · ı·ı o rnlısatmımo ııııııı:ıralarıııı 1 t t 1 11 
· res vermesı cıaız de6tıldır. · 

nim şirketidir. ~irkot 5 irH'İ ıııncMedo ynzılı vo satın nlnı:ıgı dorıılıto odo·I hıız to~ciliıı<lmı sonra oıı goç yedek akçıt iı~oriııdoki ııııılıto- cak toplantıda hazır bulunmııt' 
Şirketin kıırulnş gayesi: mıııtnknsı dnlıiliıııle liizuııı ~() t·eklori lıisııolıffiıı mikdarını ii<; ay it;iııılo ııaııı:ı mulıarror mel lıak da dnlıil ol<lıığıı lıaldo j cak olan uza Huznanıs meselt 

roceğ"i yorlor<lc şııholor açalJiliı· yazı \'O nı.lrnııı ilo ılercctmek- 1 olar:ık rnııvaklrnt ~eiıotl ile l hir hisse soııcdiııi hiitiiıı lı:ık ı leri hakkında fikir 9e mütqıe• 
Madde 3. - ~irketin m3k- l ı f s~ ':I F.ısıl 2 le bornhN·, ilfmlnrılnki hulils:ı doğiı;ıtirilir. t?lirnk hodoli ta- vo vel'iheleriııiıı snlıilıiııo aittir eını f&Zı ile b ı ldirobilir. Bu t 

sadı, memleketin ihracat siya· l:•rln lıu Hilltii lıi.ikihnloriııi l nu\mıın ıidı·ııiııı·o huı1ıı~n 1)~ç~·i:: .... ...J~!r_l!i~.~<!atıJ!._t\J.:!CJ!]\.IJln!1di!~~.E!ü~!~.s.!._z..!!P.l! .. geşili!•, 
setine vezirni ihtiyaçlarına u' H1" J~JJ.AHJJAR 1.-ııJıııJ ı>Hil.ı.fi .. :-: •--.-• "' -uım · ~ v' ··ıı ·· .... , · t • dd · ·ı T C 

:":irkotiıı miiddoti: za odo(·okJc•rclir. serıetloriııiıı koçanlı bir ~Ief'-t 1•1•1 ~1 • rnı_rn .:~rız 0 
.• ıırcı.noz "° tncı ma esme ı ave • ' 

gun olarak şimdilik canlı hay , A ııeak tnalıhnt odilccok terden kc ·ilmo:si ve iizennclc ~ıı kot ıdaı c rno ınudillı.do ede kanununun (330) 
van satışı ile uğraımaktır. Madde 7 - ~irkotin mii~I- · . 1 l mozlor, unf':ık lıaklnrnıı almak Meulisi ldııreulu karar itlh0' 

· · · doti :~O sonoclir. hi:.so souotlcri kn· ıııutinin moo ş11·a ııuıııarn ~ııo .,ır rnt rıaıuına · · , .1.. · 1 ,,s Bu maksadı tomin ıçın şu· · .. . . 1 1 ı<;ın ııı au<;o seno ı :-oııııııt a 0 edebilmeei ivin azanın Ulıı" 

r •• . , iuıznlnm:ıtım~ sil'lrntiu ı·eı-,mi lıiı;soyo iı;abei edocek kar mik nısfıııdan zivndeeinın buzıJ kel ncmgvıd". kı· ı'şleı·ı· go·ru··ı·. _Kiııılor lıi~ Ollaı· olabilir:ım· uu lınkikl .ş.alııslar için 20.000 iınzn ·olal11yetlorı o an arın rO 

A) Bu malların iç ve diş pi· (h.. 30tS .M. ı) . lırnyı tecıH"'.ız o.domo.~- ıııiilıiirii ve ı~d; ilo knrıılıısn I darınıı haciz ldlyılıırnhilirlor. earıtır. 
va a şartlarına göre ihmcını Maddo - R_1'i.rkoto hıs~o ... Mncl .. clo 13.. .!) ııııcn madde ' \ ljı S 1 l'T Kararlar ınetcut azanın 
J \'O iJ:'lıı tarihini ·orınayo mik "'a 1 
temin etmek ve değer fiatla sa ılar olnbilmok ıı;m :lQlS 'ttYJllıukıııuno goro ~ırkottoıı çıkau darı ilo lıit<~O seııotloriııin eııı~ Kıırıılııı;; forıırnlito i ve ı;;irko seris-elile ittıhaz olunur. Le 

tışmı temin eylemektir. lı lrnııuıııın arn<lığı vasıfları far ve 10 11ııcu mnddedo ya- vo adolliHi, yaıılı kıymotlm·i-ıtiıı tt>~eil Yü ilfmı: ('1' I\:.~I 2~0 teu ~:n~·;~:ı·e~:ğ::ii~ıe d;;~~ır· 
B) Iştiğal mevzuu olan maJ haiz olmak, lınynm ihracatçı J;.r,ılı solıeplordeıı <.]olayı ı;ıkarı ııi, talıı-iti olunaıı hı.ıdulloriııi :\iatltlo 21 - Şirke1iıı Jrnt'i Tos9iyo Ara husulünde keyfite'. 

delerin nakliyatını tanzim et- sı ruh ııtıınıırnsi alını, hulun- lan lıi ~cdnrlarııı vo iiloıı1oriıı ·ı · · I" 1 ıı· AC ı ıtır:ı otmosı nzııııı ıı-. ıs:-ıo ı lnırulusn soı·ıııayoı;iııiıı tama- İQlimııi aliyyc talık olunur. rı 

mek. . . . mnk ve şirketin kurulduğu ~irkctlo alUknlarııııa kt>~ildiği scııotloriııiıı ı~iiıııııı_ıoleri ilı.~"tç- l ıııırıa iş'tirnk ta:;lılıiid oldukt:rn l da dohi tesavi zuhurunda rı1e~~ 
C) Bu mevzulara aıt lıoarı mıntnkacln ~irkotin mevzun tarilıo kadar olun hak ve ıno- farı föıro ta~dık eclılmck 11:1.rolvo d<irtto biri dovlct Baııka:-ı-f zuubahs teklif red edilmi~ ş 

muamelelerin finans manlannı olan Onıılı Hn.y,·ıuı ihracatçı snli\·otlol"i o 8oııeııiıı bilanço- 'l'i<·arot vokldotiııu gciııdorilir. ıın vonı mutobor lıir lıankaya 1 olunur 
f k 

" . ıı ' 
temçinHaveya ona :~~~k e re • . i'iile meşgnllınl uııınak lftzıuıd 11' ·iylo Mtkim ol ur. His ednr tnnlılı iit1 iiııiiıı ifası 1 yatın l<lı ktan YO ait ınahkoıııo Meclis idar~ııın müzaker.:. 

) y_van ye JŞ ır~e ıusu· Jlissedarhktnu çıkııın: Ö1oıı vo ~irkotteıı lıorlınııği :;;okli: cc şirkotiu te.,ekkiilii tasdik a.za arae_ındon . veyn hariQhın :1ıt 
sunda knlıte ve kantıte bakı- 1\1addo o _ ~ frkotiıı ıııev- bir sıırot1e aynlaıılam nit his- 'M.nd<lo 18 - ışirketiıı tosci cuiJdiktoıı soııra sieilli ticaretoltıha~. edılon bır klıup marıfe ti' 
mındnn rasyonel usullerle çalış zuu olan ıııadd~lorin ihracatı se seııotleriııin t:lbi tutııl:war•ı liııdmı ısoıırn ~onııuycııin gcriiteıscil vo ilfüı tarilıint1o ha~lnr. mun~azaman zabt oluuur. zııd o 

· l k rı . . . nomolcr metcut ı..za ıar~fıu 
mnsını tamın em~ · kalnn kıswı ıdare medısııı.~o I?aı..:tl V . 1 k k 0ııt 1 D) Standaı·tlaştırma tatbikatı işilo ugrnşınaktıın vazgeçen ve munmole: . 1 1 l L.I ımza o unmtı 9e ıırara lf1 t l 

yu. o ınrntakndnn ayrıla.ular i\laddo H - İdaro ınecli tayııı 0 ııııacn ~ znmnııl a. "0 ORGANLAR llif kolan o~nnın esb1tb1 mub 1 ~ 
yapmak. k t 1 ı l si >1İrkot. Iıosabma ~irk ot lıİ!'toiC lrnrsılnstlJ'ılnıı ~nrt lara ı.!İİl'O " ~ ı ~, 1 I" T f . l a·ıo1'~ 

E) Yel)ı. ı'hı"'Ç pı'yasalaı·ı btıl air ·e ten çı \arı ır ar. " 1 . • • 1 . 1 1 1. 1 t · 1 .1 ı _ 11> A H it. ~l JtOTJ :s \.1 etı za H tnamel~re derç o 1 
a SOllOtlCl'İJli S:\illl alamaz. \ Te ııı· \'OYU Hl" caı; t C lH a a lt:ll ' IA d ı.; 

mnkhususunda etütler yapmak Hi cdnrlıktan c;ıkarıJnıa: '·ıı S(~ııetlori rehin mnkalıili olııııııı:. Bu talep rosmi gaze- HUlılJ~ ve VAZlli'EiıEUl zım ır. 0ıs '4 
O ı:ı· 1 • 1 u l 1 1. • • • 1 1 Madde 27 - lılnre me e t 

F) Hayvan sigortaları yapıl l\laddo 1 -- nıı· n::ısel ar olarak para ikrnz odip :ıv:ırıs to ve ~İı'kot morkozilc şnhclo- ( aro mcc ısıııııı ırnıu u~u: ııin 9ılz. ıfoei auu mukaveloollıı' 
masnu temim etmek. şirkottoıı anc.~k·:· . . veromez. riııirı bıı hmchığıı şo!ıir ga;.r,orn Madde 22- Şirketin işleri his 1 hükümtorile lJmumi hef'tıt ·~ 

G) Hayvan yetiştirenlerden A) Hıı statuııun 21 ıııcı mad .Arnmk 9 vo lO tıııcu mad Ioriııdo orı nz bir ay iinco ilfuı sedarlar arasından umumi heyetçe raı· Vti d rektıfıeri dııhiliııdo ~ 
alınan malların fiatlarının tes- de ine gi>ro ,irkete lrnr.,ı olun delor lıiikmiiııo gCire ;;irket1e odihııı)k suret ile ynpıh1·. seçilecek dört aza ile 2' uncu madl kelin kuruluş maksallarııll ı~ 
bitinde bnnlar lehine Iıareketlınal1 tanhlıüuiiııü zamnnında nlRkn ı kesi1rııi~ olnııl:;;.ın his- :Mnddo 10 - Vueiihiittedi- drye göre Ticaret Vekaletince ta- min edecek faalıfeUııin unıoıf' 
edl'lmesini temin etmek. (yerine gotircmodiği, so Roııetlorini yoııi inti ap ode yo nınli tu.nlıhiidatıııı za111a· yin olunacak umum müdürden mü hefel ıııımıua nazımı olmaz· 

k 
.. kl 1 1 1 t k rekkep olmak üzere beş kişilik bir fdaro meclisi hu çaıifce ~ 

H) Şirket tnaks..,dıııın hustıli J B) 5 inci maddenin lıii mu l <·o. oro vo ıu u_ıııııac ıgı a - nırıdn ifa etmeden his:;cdadık d' " idare meclisinin nezareti altında yapabilmek içiu başlıca tıed1 

• • M • k ll : ne göro sfrketlo aktettigi mu dırde ıuo,·cut lııs. ed:n·lnra ar.r. tnıı çekilmek iAtiyoıı veya 10 d . 1 . ."16r 
ıçın luzumlu gayı·ı men u eıı knve]e nl~kfı.nıına. knsteu ve· edilmek ınnksndiio ve tesis uncu ııındı.loııiıı (A) fıkrası mu te vır o unur. yazılı ıeler hakkında pronsı ... 
satın almak 1 1 1. t 1 l d c,ibiııco mnli taalılıiidiinü zn- Umum müdür idare meclisini va~ eder. 

Ş. ·k · · t ı· t ~·rketi znrardidc edocok tnrz- Nliloee ~ m· omnııo ıosa >ın ~ bı'fcu-mle hususatta temsile salahi ) .. ~ kllr~1 

H etın ıaa ıye mevzuu ~ı .. t . 1 1 .. devren ılnhı manmda ~·orino gotirıuo_rip to n Ucüııcll eahıslara ı: f 
nun lenı. ı::.lettı'rebı'lınes"ı·. ela rin.ret ctmocli ll'i, . g·o.s c•ı·ı lll*' { 

1~~n·e ' yettardır v hk ler t und o • ~ b 1 Mirlrnt farnfıııdn.n Yaki tahriri f' ma eme ıuzıır ş 
fa<lde 4. - Şirket ilıra O) Birinci maddeue yn,r,ıh ıı. • 't · ·ı Madde 23 idare meclisi aza keli temı:ııl, sulh olmı::k ~o 11 

ı ıııiiı·acaıtl :ın ıtı >aroıı iiı; ay sından her biri osli kıymeti itiba 
cat iQle.rinin icap ettirdjği oltluğu gibi kendi naıınna ilı- , ~orınnyonin tez) id voya zarfında lıakiyo orma,Ye his 

" ,, k l · · (1, r }\![ 390 HV' rile şirket sermayesinin 3,000 lira 
ahvalde Ticaret e •fı etının racnt yapınnnıak taalılıfüliiııü toııki i: · \., · • .; ~. l"l 08iııi goııo <>deınodiğirnleıı do sına tekabül eden değerde hissu 
mütekaddim müs.ıdesi He itha-1 tutmadığı, 1 :\lltcldo l G - :Şirket, faali· J:ıyı alcylıine ihrnt; knrnrı Ye· senetlerini şirkete tevdic mecbur 
Ia.t ticaretini ve diğer tk.aı·et Q) l'iya nda ~irketin fnali yot salıasıııda ilırncat yapmak rilon }ıhı odnrl:ır lıakkmda n~a dur. Bu hisse senetleri üzerine aza 

mevzuunu alakadart•den husus yetini soktodnr edecek şekilde 1 
iizro ınozuniyet nlımş olıııı ilı gulaki hiikiiıııler tatbik olıı sından bulunduğu idare meclisinin 

larda da uğraşabilir. ~ ı· ·etto bulıuıclul'tu takdirde ~ racntçılarııı, birlik halinde çn ııur. hissedarlar umumi heyetince tebri 
.ıan n o 1 l · ı 1 . . . 1 l 

Ticaret Vekıiletinin tesbit . l· ·. ı . h~n >I me erı ıçııı rnrn 1.ııuş A) tşhu lıissoclnrlar ilk l:ı esine kadar satılmayacağına dair 
edecel!i talimat da;resinde Bir· lçı -.ı;~:ı~1~ı·ıcla fıkralarda vazıh 1 o1<1luğnn1claı1ı glorok hu.

1 
föalıtyet alılıiit.le borahor tetliye:;i icap olan bir damğa vurularak saklanır . 

~ • - Sil rn ııu ıı >U unarı ı ıracn m· . . Bu senetler, azasının zamanı 
'k F ı· h J t ll h · ı · ı · d 1 ' t}ılen 1·uhn lıi sc bedel lerrnın lı , aa ıyet sa asına gıren l1l ııı ortlo hor nngı nr ııs~o n 

1 
.1 d t vo 'fi idarelerinden m\jtevellid mesuliyet nr mı c nrınııı ur ınası ) L ~irkot nof'iuo mutlak o]nrnk 
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• lli11edar kabul VEıya ih· ve ita edilec~k divtl\ndan başka Umumi heyetin fevkal~de 
1 ılk toa..ılıınacak umumi hazı_r ?nlnnd~ğıı her toplantı gü' olarak ict·maa d_avetini isteyen

1 
\ 

kaıar vermek üzre mu· nu ıçın 10 lıradan fazla olma hissedarların Şırket serma-
~ •n karar iUihaz eder. ı 8ı1Aoço. kdr "e zarar he mak üze~·e, miktar umumi hey yesiniıı onda birine malik bu-ı 

ııın taıızımi ile amortis etce tayın ve tesbit edilecek lunmaları Ye malik olduklan 

te te ıedek akçeleriu mik 1 lıuzm· ücı eti alınır. A vhk veya hisse senedatmı muteber bir
1 
\ 

eekli hc1kkında umumi l'k l k k · I teklifte bulunmak ve Bi 1 sene ı o ara . ına tuen ıuzur bankaya tevdı etmeleri hlzımdır \ 
k&r ve zarar heeaplarında I hakkı veri\mesı memnudul'. Mürakiplerin İdare meclisi 
1 her'et toplantısından en ı Verilecek lıarcirablarda esas içtimalarma. işlirakları : 
IOn önce hiseedar;arın \ Madde 34.- Şirketin işle- Madde 39. - Miirakipler ida 

6 Amade bulundurmak rını iedvir için icab eden seya re mecliF-i \oplan\ılarında reri 

b~ea~ rıhoın e_onu~da hallerde verilerek harcırah, dev ver.memek _eartile ha11r boluna· 
~ıcarı. mali, ık\ıeadı va lelin harcırah kararnamesi ah bılırler munasip gördOkleri tek· 

Dı ve yapılan muamr,le 1 fi · d ı· · · ı hoı ~ . . k:1mına tabi tutulur. ~ ı erı ı are mec ısı ve umumı ıer 
l.asasını gosterır btr ra _ • l elin adı ve fevkalddtı tophıntı 

_, uım et!°ek, , . 11 Murakıpler ı ruzoameıerine iıbaı euirebiıirıer 
.. murr.ı be)' eller~ \?plan İntihap şekli ! Madde 40. -Mürakip,er uma 
utırmak ruı.namelerı tes · • ı · · · HPWll
1
-el:, ' Madde 35 _ İ mı ıe~e\Çe. ıakllr ve \&_ebıt ed_ı· 

ek Umumi heyet iki mürakip l~~ek ucretı alır l ar. Bu ucret Şır 
S ' - · - k" l l · · be \ ket Umumi masrafları arasına' 

ta\u maddelerı hakkın seçer. Bu ıııura ·ıp er, >ırı - sokulur. 

1 
ı tekhlleri huırlemak, hemehal hissedarlard•n olmak\ 111 U · h t ı 

lda:~ meclisi lüzum gördüğü 
takdirde, ticaret vr:kAletinin mu 
vafakatile, umumi heyetin diğer 
bir şehirde toplanmnsı da caiz 
dir. 

Madde 44- Gerek adi ve 
gerek fevkalade umumi heyet 
toplrntılarının toplantı günün · 
den 20 gün evvel yazı ile tica · 
ret vekaleline bildirilmesi ve 
ruzname ile buna mutaallik ev 
rakın birer suretlerinin irsali la 

zımdır. 
Bütün toplantılarda Ticaret 

vekaleti komiserliğinin hazır bu 
lanınası şarttır, 

Karar ittihazı için 
ayrılması lizımgelen 

ekseriyet nisabı : (T. K.M. 366) 

Madde 45- Gerek Ticaret 
kanununda ve gerek bu statü . 
ler aksine serrhat olmayan hal 
lerde fevkalade ve adi umumi 
heyet toplıtntılarıoda a11ll veya 

te _nıumı her'eı kararları?' üzeı·e, Ticaret veMleti tarafın-! • ınumı eye 
ınfazı hususlarını \emın dan gösterilerek namzetler ara Uruıımı herAUn toptanıtsı 

ı)' sından seçilir Müddetleri biten Zamaola1'ı (T.K.m. 3~t-386) ! 
Kanunen mecburi olan .. k" l · .d .. 1 bT Madde 41.- Şlket hıeeedar· 
rin tutulmasıcı te~in et mura 1P er yenı en seçı e 

1 ır- ları senede en u bir rtefa umu 

vekil olarak- sermayenlo en az 
dörtte birini tem,u eden blRse· 
darlımn hazır bulunması şttrltır 
llk toplantıda bu nisap o ı madı 

te. ler. Vazifeleri biten lriare mec mi heyeı halinde top)anırlar. ka 

D Umum Müdürün lüzum lisi azası umumi heyetten be- nun ve bu s\a\ü hükümlerine uJ 
&ce~i uıevzular hakkıuda rat kazanmadıkça mfırakip ola gıın olarak toplanan umumi he.J 
~eım~k. . ı·ak seçilemei'.\er. 1\lürakiplerin eı hissedarlarının .h~psin.i ıem~il 

. •aı.ıfeler •e s~li~_hıretler idare meclisi az:llıoına seçilme eder. Taah~ih . e~~ıAt hıeselerın 
ı olmarıp tt1dAdıdır. . . . c • derhal ıesttresı ıcap eden ruhu·' 

lladde 28 - ldare meclisi ~crı ve şırke_tın ~evzmı sıfatıle nu ödemi& olmak ve alelumum 
ın umumi heretce azilleri ış gorınelerı ca~z. olamaz. şıkeıce mütalebe edilen bakiye 

lera e\likleri muamelB\ın idare meclısı azası veya taksitlerini zamanında ifa erle-
t heı'etce kabul ediluıeme usul ye furııundar~ ~r.is\ne. ka mie bulunmak eı:ır\ile her hisse· 
lınde üçüncü eahıeların ik rabetı olanlar murakıp seçıle- dar hissedarlık haklarından isti· 

1 

''mie oldukları haklara ha mez. Umumi heyet mürakıple fade edebilir. 

tı takdirde bl&Sedarlıar tekrllr 
lklncl bir toplantıya ÇllAırılı~, 

t•luıeı ri hrr vakit azledebilir. Ancak Bu slJrelle ıoplaaao umumi 
11111 Müdür: (T. K. M. 340) mürakiplerin tayin ''e azilleri heyette: altoao ıı.nıır.t•~ werelt 
'tadde 29 - Ticaret VekA idare meclisince derhal sicilli mubalıf kalaolar ger.ekse toplan\ 
bıaaedarlardan biriı i Şirke ticaretle tescil ve gazetelerle lıcia haıır buluumaıanlar bak. 
Ouıum müdürlüQüne tarin i1au cdi\ir. Müı~kiplerden biri kında d'& meri ve muteberdir. 
•idare meclisinrn tabii aı.a uin esbabı kamıniyeye binaen 'Cmumi heıetler va adı vefa fe9 

Bu lklocl to;>laotıda bıızır 
bulunan blssedarlıuıo temsil el 
tikleri sermaye miktarı ne olar 
Sil olsun blrlocl toplantıda mo
zakere olunmak Ozere hazırla 
n"o ruzname hakkında mDzake 
re icrasına ve kaur ltasıoll se 
lQbiyctlerl olilcalftır, Kararhnıo 
muteber olmesı lçln her balet. 
asU veya vekil olarak verilen 
reylerin çoklUQU f&rltır, Blrlocl 
toplantı Ue lklncl toplantı ara 
sıodakl mDddel 15 gQndeo az 
ve bir aydan ~k oknaz. 

•n bulunao Umum müdüre vazifesinden sukutu halinde di- kalede olarak toplınırlar. Adi 
\arafıoda~ tediye oluna ğer mürakibin müracaatı üze- Umumi hese\ heeap deueeiuio 

ltaaıın mıktarını Tıcaret . ş· k k · . b l 11onuucan ilibaten üQ ay içıude 
: ... ,,. ıeıb\t eder, Umum Mü rıne ır et m. er azının t_ı ıın-... ık l "" senede her hald• bir defa 
n aı.li de Ticaret VekAleti \a düğll n:ıahallın maıı emosı, lk vukobulur. 
•der Umumi heret haklı um•Jrm heyP.t toplantısma ka- Su toplantıd!l şirketin y•lhk 

llıGcbi~ eebepler göe\ermek dar vazife görmek üzre yerine umumi hesapve muameleleri tet 
lirle Müdürün vekdlet \ara birini 8eçer. Bu hususta İda j kik olunur ve karara batlanır. 
•u azli hususuud_a. t.ıulunul- re meclisi a.zalarınında. n~a!1kP.- Fevkalade umumi heyet şirket ' 

11la kRrar verebtlır. Veka.le meye müracaatı mecburıdır. 1 islerinin lüzum gösterdiği hal ve . 
Q hususla vereceıtı karar Mürakiplcrin vazifeleı:i : . \ zaman' arda toplanır. 
~ır .• .,_ Madde 36. Mörakıplerın • Madde 42 - Adi umumi he 
luı\erine göre ijtrke\in bıl• vazııeıeı 1,_ 1jll'~ellll l>lllUll lllU"-·' Y"' ..... -- • . •-- -·rliAince 
e muamelatmı ted\'ir va&ife melelcr 111 ınurak~ va ~asap toplantıya çatıulır. Bu yapalma 
ltlük 

11 
f 

1 
Müdür larını tetk k ve teftış ve ıal'e dıtı taakdirde ticaret vekileti 

e e 0 311 umum meclisi azası ile hirlikte bilan- umumi heyeti toplantıya çağırır 

llıine\ toplantıya ait dnet 
toplaohdao 16 gao once yapılır. 

Madde 46 - Geı-ek &dl ve 
gerek fev,W&de ~~uml heyet 
toplaalll ... d• bazır bUlUDAD 
blsaedatlanu bir blue toto btr 
re~ vaMır, Ancak bir hls&eda 
rıo ondan taste reyi olamaz, 
Sermayeyi tesyH veya teokls 
lclo loplıtnan umumi beyetıer 
toplantı ve karar verme nisabı 

Mecide 47 - Sermayen\n tez 
,,t veya tenk\sl için 'Jl'ptlocak 
umuu.u .uı::yı::ı LL•••l<>o"'"'"'ad• n 
caret lranunao 388 ancı madde 
...ıı.e lihumunda 385 ei madde· 
a\ade yazılı olsapıarın r.ıevcudl 

tin mevzuau dehılmde-ki çonun hınzim şoklini tay in Yr.: Bundan başka doQ'rudan doğru 
•leriui temıne ma\uf bılcüm ı. hisse senetlerin n ''aziyt>tini tel ya idare meclisi veya mürakip 
lkilıH ve \e8ısatı hazırlar ve 1 · h t · k · ı kik velhasıl şirketin menfaatına erın veya u şır et sermayest 
r. nin onda biri kıymetindtı hisse 

Umum Müdür ıhtiyace göre uvı'.!;nn gürdfıkluri her nevi mü senetlerine malik olan hissedar 
•t edeceaı ve ıdare mtclısı rı;kabe ve teftişi yapmak ve 1 arın esbabı mucibeyi havi ya 

J.eli ~rttır l ık top\11nhda bu 
nlsaplor elde edilmediği hıkdlr 
de m1Heısk\b(1D :yaptlec.ık içt\ 
mada t\YDi maddelerde ynıh 
bOknmlert! tabidir, 
Hitisedıulatıo taıhhDt\erin\o 

lastik erlıyecdi lrndroya üç aydan fazla ara vermemek zıh isteği üzerine idare meclisi 
•rao ulloümle memıırların şartile zanıan, zaman şirket he veya mürakiplerin ve icabında 
n ve ıızilleriui fı.par ve ma saplarıııı knyıtlanııı vo defter- ' ticaret \l.ekaletlerinin umumi he 
tının nisbe\ ve miktarıuı · k l d t _,,,.,,... lerinı ontro e erek mevcudun ydi fevkalade toplantıya ça11rır 
n tayio eder· k dl ~ l 

6 

ı ·ayı a ra uy15un uğunu teshil ınağa selahiyeti vardır. Bu su 
dare meclisi ile Umum Mü ld . • .. ve are meclısi azasının ka- ı retle vaki olacak davetlerden 

.- arasıoda Şirket idaresine kararlar üzeriude tehrddüs mm ve şirket statüsü hüküm- 1 toplantı günü yeri ve saatı tes 
k ihtılMlarda kerfıret Tıcs leı ine laman ile rıayel eyleme 1 bit olunarak davet ve toplantı 

'lekAteıine arıolunur. VekA lerine nBY. ret ve seno sonun 1 günleri dahil olmak üzere top-
ı.İereceAi kRrar kat'ıdır. da toplanacak olan umumi hey lantı gününden en az iki hafta 
. adde 30 - ŞırkeL namına ete şirketın vaziyeti, hesaplan' önce ıazetelerle ilan olunur. 

tını olunacak biiLün evrakın b"l ld . . Umumi heyetin toplantısına 
'8ber olması ve eırketi ilzam " 6 1 an~os~ ve are meclısi-; ait ruznamı: dantiye ve illnlar 
hıımeai ıc;in Umum Müdür \'e n·n fanlıyetı hakkındaki kana da derç olunur. Bu ruzname 
~ekili ile idare meclisince at v~ mü\alealarını lıav·ı ll=.r ' el idare meclisi ve mürakipler ta 

ilerine ımu 9 eldhl1eti veri ra[)C!l' taktim etmektir. t rafından verilen · raJoorun okua 

t biri \arafınd n n müe~ereken Mıirakıplec acele ve. lüzum lanması earl\ır. Bu ımınlar l 
1 

ll d ması bilanço ve mevcudat def 
ili \icarette tescil ve usu len ku l~ad erle ukmtumlt heyeti fev- ı terlerile kar ve zarar ~1&bi • 

·a c.ı e O ara op antıya çağır · kazancın daaı.ılı• •ekli hakında-
edilecektir, .. -

6 

y y ma~•:ı mecburdul'lRI' 1 ki teklifler, müddeti biten hfıl. 
•ı kanun ve bu sLa\ünün keu Madde 37.- Mürakipler 

1 
re meclisi azası ile mürakiplerin t.ladde 31 - ldaı e meclisi 

ine tabmıl e)'ledıQi vazıfe kanununun Ye statünün kendi- seçilmesi ücrederinin \ayilri ve 
._ \emamen ifa etmemek Eore terine. ver~iği '":ız.ifeleri iyi ifa lüzum görülen diğer maddeler 
• eebttbife\ \erecekleri zarıır etnıedıklerı takdırde zincirleme ithal olunur Ruznamede yazılı 
~n doları zincirleme mea'cl ınesuldürler. Ve husule gele- , hususlar müıake,.y• k<111maı 
•r. cek maddi ve hakiki zararları. Fakat ruznamede yazılı bir me 

Şu kadarki keııdilerine ve- zn111imlirler. ' selenin müzakeresi esnasında 1 o mesele ~le alakah bit htAıu · 
n vazifelerin ifasında ağır Madde 38. - Mürakipler \ sun karar atıına alınması lif.Jm 

ik:\ı ve seHthiyetleri teca- hissedarlar tarafından İdare 1 geldiği takdirde hisstsdarların 1 
Sııretile vaki olan zararlar meclisi azası veya Umum mü reJıine "müracaat edlllr. 
ler tarafından ika edilmiş diir at~yhine yaki ol:~ca~ şika- 1 Şirket sermayesinin en fZ 
trıesuliyet yalnız onlnrc\ terellyetleri tahki'c ve tetkık ıle d~ğ onda biri kıymetinde hisse sene 
ad rııhığuna kail olduklttrı takdır dine malik olan hissedarların 

er. d k fi . r· et vekı\leline \ esbabı mucibede iste,darİ1 ii%e 

artmlmllsındtt kart1r verme 
nlgbı : 

Msdde 48- ff\ssedarların 
teaı bbDtleılnln artırılması için 
toplaQacık umumi bayette bO 
ton blssedarların asıl veyR ve 
kil ohırıtk bıtzır bulunması ve 
ltttrakı şarttır 
Umumi be yetin statll de değtştk 
ilk yıptlma'kl& ttcaret yekft~ll 
ne teklifte bul,uoma salAblyeU: 

il •• t 

Madde 49 - Umumi beyet 
ler stalOde dej\~iklik yapılıQa 
sı bakklndıt ıÇÇl madde4" 
gö:ııletı'leo ni~ ve reı qll\bel 
lerl owvcut olmat eartlle il.arar 
,erdlklerl t11kdlrde bu t11dllAl 
ıtcar• vekAleUpe arz oıunur, 
Şirket SOJ8 s~y!JI k.anuouo 7 
lid ıaa1111PN bqkllmled yerine 
getirUm~k ozere ticaret yekdle 
tlnln te.nsiLlle teekU edilmlt ql 
duğuodan yukarıda zlkr edlleo 
"dlldt tlcatetvekatetlnce muva 
fık &Qr!Ullledjai lö}\<lirde shılll 
de bir gllna değiş\kllk yapılı· 
•az 
U~mt heyete~ 
leten temsil 

Madde oo-H sı;edarlar umu 
mi be1.etleıe ke.ndl y~erine 
vekil olarak başka hlRSf,darları 

sollısyablllrh~r. Bir hiuedar u 
kAleten ancak Bir hissedarı 
temsjl edebutr . Seldblyetname 
lt!l'iD eıııkll ldı>re meclisince ta 

olunur. 

te90il •e ilAoı. 
(T KM. 877) 

Sayfa: S 

mur kıplere "erilecek \elısisa\ 
mı t ru::ı te bit etmEk, şirket 
g yr menkull rn 1 terhin tef& 

s rn > ı teıy" oe, tdar~ veya 
st tiic ün l tbıkme dair ru7.na 
med mPvcut meseleler hakkın 
du karar v rı ıt gıbı hu uslnrdır 

M urle- o7 rmum i lıofe· 

t ıı l lfl ço u \ d ke dair olan 
kor • ı ıd re m c i il Umum 
Mudur \li.) mü ıplerın ılırasın ı 
d ı ta ammnn e er. Ancnk bil!lo 
çoda bazı c.h 1 ıııasküt kolnııe 
ve~ Lı bıUlnço falnıe olarak lnn 
zım edılm ş ise bılAı çc.nuu \as 
dıkı ıle ıd re h >'eli azaları ve 
mür kipler ueraat kaıanmıe ol .. 
maı. ar Mür lüp'eric vermie ol 
du~u rııpo .. un okunup dinlrnme 
sindP-ıı önce bili'ınco ile hesapla 
ruıın kabulü hakkında verılen 

karor hüküm üzdür· 
Hı s darların e b eu alBka 

dar oıdu darı ışlerio müzakere· 
S'ndP reylerini kullanarıH)"a• 

oakları· 

M .dde 58 - Hıesodarlar 

e~hsen aliikrıdnr oldukları mes'-

Madde 55 - Umumi heye 
kararlarmın muteber olauılın 

içın mahiyet \'O noticelerıle mu 
halıf kararların eslın hı mu ho lef 
\in\ gösterir bir zab1lunme ıu 

\utulmaeı lfuımdır. Bu tabı\ ıef 
•erenlerle Ticaret vekftl«-li ko ı 
serl \arnfındaıı imzııl.anır. Top 
ıanhfa oa~ırılıeın usulü dnırP ııı 
de yapıldıRıuı göeterır. 

lardao hımsil etlikleri Bttrmsre· 
um on~ bmoe malik olan his 
ısl'd rlar u ı tl'~t üzerıue g zli 
r fA mü " t m c>burı r. 

Madde 62 İdare meclisi ve 
murakıp raporları ile yıllık bilin 
çodan umumi heyat zapbndan 
ve toplantıda haxır bulunan his· 
sedarların isimleri ile hisseleri 
miktarım gösterir cetvelden mu• 
saddak dörder nusha umumi 
hey'tin son toplanb gününden 
itibaren en az bir ay ticaret için· 
de vekaletine vt:rilir. Vesikaların ıep~a ekloııınesi 

•eya mündertıCatının derci lt'ızıın 

dır• 
ldare meclisi bu zaptın mu 

saddak bir suretiuı cırrhol si· 
cllli ticarete \eECİI ve lrnHisasını 

illn e\makle mftkellefur. 
Bu ıaptların gerek .n:hk · 

me ve gerek saır maltamldrıD 
ve eehasa RÖa\erilmek i!zre çıka 
rılacak suret ve rehut hulaı.aln 
rıoı Şirket nen.ın ı imzll)·a 
ae:ahiyetli zeval \araf111dnn ım 

Fasıl VI 
Yıllık hesaplar mevcudat 
Şirketin iş senesi : 

Madde 63 - Şirketin hesap 
senesi son kanun bidayetinden 
başlar ve ilk kanun nihayetinde 
biter. Fakat birincı hesap senesi 
şirketin kat'i kuruluş tarihi ile o 
senelerin kanunuevvclinden 31 
inci günü arasındaki müddeti ih· 
tiva eder. 

7.alınması lhımdır 

Umumi he~'etin vaz fo 
\'S Madde 64 Şirket, her ay 

ak!.if ve passif'ini gösterir muva 
zene hesaplarını ve senelik bilin 
çolarını Ticaret vekileti tarafın· 
dan gösterilecek usul ve formüle 

selAhiıeıleri: 

Madde 56 - Umumi hof 
tin sel~hifetleri , idare mecıısmiu 
selAhiyelle rı üstüuda oıan mes te f•k t · d G k 
leleri müzakere \'e kRro.ra tı ({ 

1 
kv 

1 
an anzımh e cır. ere ay-

ı k 
ı muvazene esap arı ve gerek 

.sma ıır. l"k b"l~ "d ı· · sene ı ı anço ı are mec ısı aza 

~u mesıı\~y~l. hasıl ~olan b?ldi:~:~~ıbeı~~r senelik ra- rinden müzakeresini ditedtltlerl 
ı ve hakıkı 1.arar mıkla- porlarmıd& da dercedeceklerdir. ı maddelerin, t,,_.anbsı tekerrür 

'. ffi:\lısıısdur, Şirket serma'Yesinin onda eden umumt heyet ruznamesine 

idare meclısiuo husu i mü ları ve şirket muhasebecisi tara
sıade vermek, verdığı Vektfü ıi ı fındaa imza ve murakipler tara 
ear\larını tayin etmcık, ldare 1 fmdan tasdik edilir. Aktif ve 
meclisi ve mürakipl~rin se1ıllhı 1 pasif hesap ve muvazene defter 
retleri dahilind9 bulunan Ş11 ket leri bilanço kar ve zarar hesap 
ışleri hnkkrnda tnıızım euıklcıı ı ları umumi hey' et toplantıları 
raporlara. bilAııco kar \'o r a • için tayin olunan günden en az 
hesabı ve meteudal def il ı ı h l; bır ay evvel mürakiplerin tetki· 
kında kabul vesa adomt k bul kine arzolunur. Mürakipler aylık 
kararı vermek, ın i:ınkııeau. n muvazene hesaplarını tetkik için 
soora bunları veıııdeon taıız ı r\e bu deftere müracaat hakkını 
eımek, idare meclısiuı ılıra "o)'ıı hnizdirler. 

Hisseoır bUkmU şahslyellerln mes'ul etmek, amoru8 ııu\nluı ı Madde 6!> Ayhk muvazene 
temıH tekll : kararleşLırmak, dıvıdnnd nr ı \rtı heuplar1 :dare meclisi ve müra-

yiq ve \lftn edlllr. 

M:ıdıle 32. - İdare m ... ~li- birine malik hissedarların iste- t ithali mecburidir. Ba iateğin da 
ıtı l ı · k 1 h \ · ' vet ilint,cian önce yapılmtll 

1~ı8ı şa ısen a a ac __ ar ıı un ığı üzerine mü rakipler umnm1 şarttır. 
~ arı hususa1ın muzakeı ele· lıeyeti fcvkal~e toplantıya ça- i Madd~ 43- Umumi heyet 
e iştirak edemez. ğırmağa ve buııu icap ettiren şirketin idare JA•rkezirMle veya 

Madde 33.- İdal'e mecli · maddeyi ruznameye koymağa bulunduğu şehrin dit~r müsait 

a~ası bu statüyo göre tefrik mecburdurlar. · bir yerinde toplanır. 

M.udııje 61 - Hıseedar hük· bit eylemek, 1rtare meclısl ar.a kipler tarafından imzalı olarak 
pıJ eahs.ivetler kendisini temsile larirle mürakip!erı Reç { k ç her ay muntazaman Ticaret Ve~ 
sa'ihı)'ellı ol n mümesellleıl ya 10zum görduRü takdirdl\ t uııl 1 kaletine gönderilir Bu hesapla· 
)tul husuıi llqf'e\\e ıe1Ahift8t et-ır \azil ve yerh.rıııe dığerlerıııı ta nn tetkikı için vekaletçe lüz.um 
dikleri diler kipıaeler tarafı odan 

1 
rio erlemek, idare ıneclısı RZB görülen her türlü malumat ve 

tem.ti olunur. ınır •erilecek huzur hakkı ve (Sonu Sa. 4 de ) 



~~1_0_-_!~in_r_ı K_a_r_rn_n_-__;19~3~9~P __ az_a_r _____ ~------~~~~~-V_R_N_l_\1_E_n_~_ı~--~~~-------~--~~--~~~~---~'Y'~ 
- Üçiincüdcıı artan - , Yedek akçenin sureti 

müstenidatın asıl veya suretleri I istimali : 
icabında mahrem olarak şirket· M dd 72 '" T' t k 

1 1 b·ı· 1 a e -t ıcarc anu 
ten ta o:p o una ı ır. 465 · · dd · 'b" 

Ş. k t b IA _f 1 nunun ıncı ma e!'ı mucı ın 
ır e u ma umat ve mu • • . . 

1 cc ayrılacak kanunı ıhtıyat ak 
redntı vekalete veyahut vekale- 1 çes· · t 11 k b'J • . ının eınamı yı ı ı ançonun 
tın bu hususa memur edeceği ko I he t' • t t'k' · -. . • ye ı umumıyece as ı ını mu 
mıser~ ıt_aya ve ıbraza mecbur- teakip devlet dahili istikrazı tah 
dur. Vekalet aylık muvazene he- vilatına yatırılmak suretile ten 
saplar~n~ bir. ay zarfında itir~z 1 

mi ye olunur. Bu hususta dahiliye 
ctmedığı taktırde hesaplar tasvıp V k . 1 t• • · 1 k 
d·ı . dd e a e ının reyı a ınaca tır. 

e ı m1ş a olunur. ~ ı. " . 
V k ·ı t t · d'l . lfovı:>aludo ~·edek akçoa n ı e a e çe a$vıp e ı mıyen f . 

dare meclısı m - · - .ıı.· bu hesaplar senelik pilançoyn uoasrp gorecesı 
Has ittihaz edilmez. Vekalete ve eekil çe suretle istimale selAhi· 

1 hırı ş;rkot:n baehı ıe ohuı ışle 

riui ve muamelelerini bhirmere 
selAhıyetli olup taafise ıcıapla 
rındnn olmayan muamelelero gi 

riemuleri memn:ıdur. Gırielikleri 

tnktirde bu muamelelerden do 
t{ııcak mes'ol iy~t zincirleme ola 
rak keudilerlııe aittir. 

Madde 80 - Tasfiye memur 
lorınııı tayini ile idare mecliıııııir 
B<ılllhi1eti sc..·na orer. AncRk mu 

rakiplerin naznret vazifesi tGsfi 
re netioesıne kadar devam ııder 
Tasfiye memurları Tıcaret Vektl 

yenlerin voyn Jıakhtrı lıtınDz 

ıhtlU'lfh olanların elhcakları mu 
teber bir bankaya yohrılır. 

Mndde 83- Konuna ve sta 
lü hükümlerine aykıı ı harek t 
eden tesfıye memurları b ısse 
darlara ve Oçllncil ş ... llıslarn 
karşı zincirleme mesut olduk 
la ı gıbi tayin ve istıhdam et 

lıklerı Şahısların bu gıbi mu 
amoklerınrfen do a)·nl suretle 
mesul lUlıılac ıklır. 

• 
1 l 

içef def ter~ar hğm~an 
1.( \'111 

~liktarı 01 • 1 
Kazası 
Mel'siıı 

l\favkii 
Bahçe mahalle
si kışla ı·addc"i 

1300 650 ı 
Nevi 

Tas·ıl'l'uf kanunun 
neşl'iııden mııkaıl- meırc 
deın nıulıdes bahçe mrahhaı 
e;carı ile zeırıiııi 
valide sultarı \':ık-

JJııdııd11 : Sağı yol, 
Ay§e evi. 

fıııda rı arsa t'.\'ı 
Solu Niya-,,i develi. Üııü Şose, ıı 

K:ızıısı MeYkii i\'eyi Miktal'i J{ı)'ll rifecek olan malumat ve hesnba
tın ıııhhatından idare meclisi aza 
ları mes'uldur Aylık muvazene 
hesaplarmın ve .senelik bilanço 
kar ve zarar hesaplarının Veka 

letçe mürakabesi gerek şirkete 
ve gerek üçüncü şahı'>lara karşı 
vekaleti hiçbir veçhile ilzam 

reU:ırdır. Bu hesap dMresinin letiuce feı:h edilen şirketin hu 

h.~sılatı_ ~issednrlarn dividaıı& tev I kuk .ve vecnibiui~ t.anır.mını ve 
ıııne kafı gelmedi~i taklirde fev ra bır kısmını ıstırak bedeli 

kalAde. y~de~ a~çe~inde bu hu ı' olarak &)'~en diğe.r .bir şirkete 
susta ıstımalı caızdır. devr edebıleceklerı gıbi her han 

Madde 84 - Ticaret vekı11e 
ti, şirketin statU tatbikatından 
mOtevelllt hususlor hakkında 

şirket vzorinde mıırakebe hak 
kını haizdir Bu murı:tkabede 
şirketin teşakkOI maksadı ve 
vnzlfcleri bakımından görüle 
cek eksikler hakkında Ticaret 
vekaleti icap eden direktlfleri 
verir, 

~\lcrsiıı Mahınııdiyc Valide Sıılıan 1509 1614 11
• 

mahallesi vakfından bahçe yel'i M • .;\12 03 kll ~ 
HııJııdıı: Şaı·kaıı ve Gal'b'3n vol Şirnalen Ravtnr Cc 

Madde 73 - Şirket müdde· gi başka bir elrket ve eahsa dd 

edemez. 

Fas il \lll 

tinin sona armesi ver ah ut ·vak· I d.evr ile mukabilinde hepsi veya 
tinden önce fesih ve ıasfiyesin I bır kısmı için nakit vera bedeli 
de bütün taahhütleri )'erine ge· 1 ödenmie hisse senedatı ve esham 
tirildikten sonra )'edek akçası ve tahvilat veya herhangi bır 

Kar ve zararın te·ızii ve hissedarlara hisseler niebe&inde tuiz alabilirler. Umumi heı'et 
yedek akçe taksim olunacaktır. her zaman lüzum gördüğü tak 

Vekaletçe istenilen her tıır 

J, ıı ı · c ı·' · ·o~·at111 ~ı·a ı ıaııesı, enı: Jen Sakıp Alşan, J1 

l1'edııııı ev ve Balıçelel'i ile ınnlıdııt. , 
1 - Tiicc .- r Saatlfltlin AlHıiilkaniniıı iıazinedcli ~~ 

tın aluıı~ olıluğıı nıilJi euı!ak taksit hedtıJiııdr'' 
. ·ı \1 horcu olau ,5947 lır,. 50 kuruşa mukuuı : 

(T. K . M 346) Fasıl VJJI tirde memurlarını tasfiye vazife 
Madde 66 - Şirketin umumi • • . . .1 eini fapan idare mecfü:ini azlet 

masrafları ile her hangi bir vazife Şırketın fesıh ve tasfıyesı 1 mek ve rerlerine başkalarını tn 
ile memur edilen kimseler umu- Madde 74 - Şirket 3018 sa rin etmek selıHıiretini haizdir 
mi ve huıusi kazançlardan ·ayrı· rıh . ~auunu_n 'l inci maddesi I Tıısfife esnasında eirketin 
lan yüzdeler ve muhtelif amor- mucıbınce hukOmetin emrile ku-

1 
menkul ve gnrri D'oııkul malları 

tisman bedelleri gibi şirketçe rol~uş oldu~~ndan BJDİ emirle eirketin mrın&vi eahsiretine ait 
tediye veya tefriki mecburi olan feslıı,, ol~nabılı~.. j olup his_sed~rlardan hiç biri bu 

Jll malumat ve müstenidet, şir 1 
ket veki\lete verahııt vekaletin 
bu işler için memur edeceği 
kimselere ibraı etmeğe ve ıste 
Dilen her torlu izahatın bu su 
retle vermeğe ını:cburdur, 

Vekdletin emirlerine riayet 
sizlik lakdırinde buna sebebı 
ret verenler mesul olacakları 

gibi vekalet lüzumunda şirke 
tin feshirıe kador da gidebılir: 

kan.·i~ ~ıudul ve e v~afı yazılı ve hazi11P-ye 1P11 
teklı ıkı parça gayrı nır.ukulii 35~4 rıuuıar~ 
karınuun \ıiri11ci maddesi ahkamırıa tt>Vfİ~ 8P l 
talı'!ili fllll\'al karıunu mucibince ~atısa çık 3' ;" 
rılmışıır. · ~ş 

mebaliğ şirketin hesap yılı ~o- Fesıh emrınırı tebelluğu•ıdan 1 mallar uzerındo şahsi bir hak 
ıtıb · k t r r · t n · · ııuoda tanzim olunan yıllık mev· areıı eır et aa ıye mı a 1 ıddıa ed~oıez. Tasfiye devam et 

cudat ve muvazene defterinde etier. FesHı ilftaı ve tasfiyenin 
1 

tiai müddetçe tıısfiye memurları 
teıbit edilen haaılahndan çıka· ra~ıl.ması bu statü hükümlerine 1 ııe murııklplor vo lüzum gördüA-ü 
rıldıktan sonra geri kalan mik tabıdır. 1 taktircıe 'ficarel vekAleti umumi 
tar ıafi kazancı teşkil eder. Bu Madd.e 75 - S ı!'ketin iufisa· heyeti toplautıra Qnğırırıar. Bun , 
ıuretle hasıl olacak sı.fi kazan· hını mucıp olno sebepler fttide dan başka eirket s~rmnye~inin 
cın yüzde onunu yedek akçesin gösterilmiştir. onda birini temsil eden tıissedar 

Madae 85 - Şırkeııu feııih' 
illfisah ve tasfiresine dair o· 
l11u umumi heyet lcarar!arı si 
cilli ticarete tescil vo ilau olu 
uur. 

Fasıl 9 
Müteferrik maddeler 

2- ,\Jiiza ) Pde 30· J ı. 939 ıarilıiuderı 2Ü-12 gi 9 19' dQr 
ı·ıtıine kadar ~ı ~iin uıiiddt'lle devam ~d·ce ~~ 
\'P. · miizayPclf'İ ~H' elİJPSİ 20 l:l-93Y tarihİ 1'~ 
ıe~adiif t>dPıa Ç·Hşaıuha glifıii ~aat J 4 de ~ 1• ~t 
l:iyt>llt! iıfare lıev~ti ıar:.tfıııdarı ,· apıl(ıcakll'' ~t 

3- Aı tıruıa ~çık ola.rak icra c•<lılt>cek ve ruiiztı.\~r ie:t 
dPye işıirak eılPuılıııPk için ) iizdt> 7,5 nisht'11P 

df' tf•miıwl Vt'l'llt'cfktir·. 

den ayrıldıktan sonra geri kalan 1 ) Şi:kotin müddetinin bh· ların talebi üzerine tasfı~· e memu 

kısmı. . mesi ve Ticaret Vekiiletince ida ları voı•alıut m11takipler umumi 
Yüzde beşi idare Meclisi mesine lüzum gösterilmemesi, • hos'eli toplantıya çaA-ırma~s t-e 

azasına, 2 ) Şirket sermayesinin üçte 1 bunla ı ın gösterdiği hususları mz 
Yüzde beşi idare meclisinin ikisinin kayıp edilmesi, 1 nameye olmağa mecburdur. Tas 

teabit edeceği şekilde ikramiye 3 ) Hıssedarlar adedinin bee flye memurları bir seoeaen faz 

Madde 86 - Şirketin 
gerek faaliyeti ve gı• rek 
tasfiyeRi esnneınd eirket iele 
riııe nit şirkelindG hissedarlar 
arasında çıkacak ihtil1Hlar eir 
ket merlrcziuiıı bulunduğu re 
rin mahkemesinde kanuni hü 
kümlere göre hal ve fasıl olu 
nur. 

4_ hu lıusn!'la fa'lla nıaluıuul ulnıak ve şa: ııa:ııııf 
~itıi görmek İSlP.yPıılf'rin vihİ)'Pl iclare lıt·)~' ~rı 
ime ve dflftt>f'c.hrlığa miirncaal 11tuıelt->rİ ihl'' lar 
olu ıı u r 2-6 ı ı -18 ille 

~ 

olarak memurlara, ten aeağı düemesi, ' la devam eylediği. takdirde tas 
Yüzde doksanı hissedarlara tiye heyeti şlrketm muamele 

dağıtıhr. 4 ) Şirketin aciz haline gel ve hesaplarını göstermek ozere 

inci maddede yazılı olduğu mesi ve iflas etmegi, 'ı tanıim edeceği mevcudat ve 
gibi Şirketle alakası kesilmiş 5 ) Şırkctin ayni maıı:satlar muvazene nefıeri ile bi· 
alanların hisselerini mevcut hisse tnlıakkuk ellirmek üzere diğer l lançoyu tevdi etmek te 

mrntaktılarda kurulmuş şirket- 1 tasfiyenin lkmnline meni teşkil 
leaden bir vefa bir kaçına Tıca o 1ea sebeple .i »rzetmek Ozer~ 

Şırket i61Hrioo ait olarak 
hiPeedorlar arııs ıı ian Çıkup 
6lrkotin hukukuna tesır ede 
cek olan ihtiUlfJarın hallide 
yino eirkot morkoıiııin hulun 
'duğu ferin mahkemelerine ait 
tir. 

~-----------------------------------~--_..,.., 

i 1 a n 
hı ı Tarsus va~ıflar memurluğundan 

l Bedeli Teminatı 

lif 

darlardan arzu edenlete veya 
tirkcte yeni gireceklere devret
mek üzere açılacak hisse senedi 

hesabı için her yıl toplanan umu 
mi hey'etçe bir karşılık tesbit 
edilir. Ve bu miktar hissedarlara 

ret Yekdletiniu '!Österdiil'i lüzum uınııuıf heyetı toplantıv.a <'Jıliır.. Bn ,,.a.: 1 
• 

- . .1 · ıı k .d . cııkrır. l ıısrıye esnasında topla ru h alıııd e m r. hkem ey e mura 
uzarıne 1 tı 8 etme~ı ır. nan umumi heyetlere ait z1thıt caut utmie olırn hissedarlar, 

Lira K Lira K ('.insi ·~" ıa uA •• ı.e: ır .ı.ri ıı;• 
vvv vv u~ ~ü ılfiırırnrı :.>OJ ıo KötNler lıettes&rrnı kÜt>a P 
j 300 00 22 50 )) 54 1 1 )) )) » ' \ı 
300 00 22 50 )) 53 9 )) )) )) )) lıl 

tevzi edilecek temettüattan tev
kif edilir. 

Madde 67 - Yıllık kazancın 

hissedarlara hangi tarihlerde ve 
hangi vaıaıtalarla ve ne şekilde 

ödeneceği idare meclisinin teklifi 
üzerine .nmumi hey'etçe karar
lattırılır. 

Madde 68 - Bu statü hü 
k~mlcrinc göre dağıtılan divi
dantlar geri alınamaz. 

Fevk~tade yedek akçe : 
Madde 69 - Umumi hey'et 

bir hesap devresi zarfın da hasıl 
olur. Dağıtılacak safi kazancın 

bir kısmanı veya temamını gele
cek seneye devir veya fevkalade 
yedek akçesi olarak ayırabilir. 

Adi yedek akçe : 

Bu lıallerde Şirket idare lorıa suret veya hulasasın n 
şirkot morkezil'in buluudu~u 

meclisi eirket umumi he>'etini muteber olmak lcln tnsUye me 
yerde he r türlü kanuni lobi fevkalAde toplantıya da~ete ınec murıarıaıc lmzalımnı havi ol 

burdur. Hiesedarıarın hepsi bu mesı şıırttır. ~alın sapılması iciu bir kcnu 
toplantıya ça~rıl1r. Bu toplaottdn Mısdd.,.- 81- Şirketin tasfiye ni ikame tgah seçip göst rme 
f>l inci maddedeki tonlautı uıırn halinde bulunduğu zomaohı rda ğe meclıurdur. 
bı ve ekseriyeti aranır. Yalııız şirket namına tanzlDl olunacak M:ıdde 87 . 3018 sayılı çe 
eirket mallarının loptan satılması blllOn evrıık ve senellerın şlr 

k ti ·ı d bll ihracat emtaasınıu ta~ııiıJten icin tasfiye memurlarıua selahi· e ı zam e e mesl için "tııs 
r. b l' d b ı ml'ıı'ı keııuuuuu müzayyel ka yet vermeye dair olan umumi ıye a ıo e u ıınan doğu can 
lı hııyvıın lhracıttçıları blrll"'ı· ııuııun 7 inci mAddeshrn göı e hey'et kararlarında 45 inci mad 1 6 

dedaki eksPriret nisabı arauır. TOrk Anonim slrkellntn ınstiye hozırlnnmış bulunan ıebu sta 

1 memurları" ibresinin idaresi ile türü oku:vup içındekilerini ve 
Maddo 7G - uf ısah, iflas · ~ 

tasfiye memurlıırı tıınıfındhn ioabıudn adı geçen kanunun 
tan başka bir sebepten ileri ge lmzı:t edilmesi şarttır. 
lisorea idare meclisi birer hafta Madde 82_ Fesıh edilen şir maddesi hükmane Köre tica 
nrn i!e üç defa ıll\n faplıracaktır ketin mevcut borçları ödendlk rot vekiiletiııce verilecek emir 
Bu ilAna elrket alacaklarının 11ir tı:ın ve intisabın llçUncU 111\mn ıeri \e yapıhıcak doğieiklikleıı 
ketteki alacutarınıo niha1 et bir dan Hlbaren bir sene geçtikten kayıtsız v~ şartııız tamamen 
eo'fıe ioinde mllracaat ederek is· sonra şirket defterlerinden ve ehndiden kabul ettiginıizi be 
bat owlemeleri lüzumu derç olu- ya makbul ssir veslkeiardan yan \'O tellhhürf eder ve uu 
nur. Bir senelik müddetin bae· ulacttklı olduklon unhışılan şa arada aea~ıdn razılı m'kdar 
laugıcı üçüncü ilanın çıktıl}'ı hıslı:tr taahhlltlll WPktupla hak dn hisse sene\leriııi satrn ~ima 

1 'ht'r l 0rmı almağa çağırılır, Gelme rı taohlıüt eyl{lriz. 
arı ı • , I -~~~----~------~~--~------~~----~------~ 

Madde 70 - 7 inci madde- Şaret idare meclisi bu uzi· 

300 00 22 50 )~ 57/17 > )) )) jJ ~ 
300 oo 2 2 50 )) 52 7 )) )) )) » ~ 
300 00 22 50 )) 55 ' 1 :i > > > ' tı 
300 00 ~2 50 > 5S/19 > > > ' 

Yok rcla b ·cfpjj mulı~mmt>ı lt>l'İ \'C pv~:ıfı J3
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para ilP ~aııluH~ iizre ı. 12 ~l39 taı·ılıirıdPn itilı· 
rPll on L · ş µiirı miid,feıltı :ıcık :ırlırııı.-n·a ~orıııl 
rnu~tur. ifHılelt•ri 15- ı 2-939 ~ıııırn giiııü. ~a~ı ıJ 
dP icra Lıl11ıacuğmda11 talip olnıılarııı' · fazla 0
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. lunrnt .ılııwk isl ~\ Pıılerin Tarsus 'ı'a~ıfıar nıeuıııf 
l ıuğurıa nıiiracaaLİarı ılfuı olunur. 
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l A 
ye göre yıllık kazançtan ayrılan fesini rapmaz yahut umumi 
mebUiğların toplanmasından ha~ıl hos'etin bu statüdeki eartlar için 
olan adi yedek akçe şirketinlde toplanma ı ihtimali bulunmaz 
muhtemel zararlarına kar4ılık eıı Şirketle nllıkadar her şıılııs 
olarak saklanır. mahkemeııe müracaat hak~ını 

i ı a n Mersin in~isarlar müdürlüğünden 
Mersin Belediye riyasetinden i111ı j,;aıfar idaresi. ıuzıııı ı o , kitosıı ııu ( a ı ı 

Böylece toplanan, meblağlar l haizdir. Umumi heı"etoe alınan 
Şirket sermayesinin yüzde 75 ini ı kararlar al Akad arlara malOm 
müıavi olunca artık yedek akçe· olmak üzere illln edilir. 
ıi ayrılması fU kadarki bu mik Madde 77 - lufisah haliude 

dara _bati~ olduktan sonra sarfi i umumi he)l'eL tasfiyenin nasıl 
yat ıcrasıyle yedek akçasının rapılacaQ-ını tesbit ve muame· 
miktarı tenezzül edece~ olursa j leleri rapmak üzere hiesedar· 
kazançdao tekrar tevkıfat ya-• !ardan üç taefire wemurunu ve 
pıhr. f bunların selAhifetlerini tarlu 

Y d k kç . {eder. Ve la fire memurlarının 
e e a enın zararı . . . 
---------_.;,.-~ 1 bırlıkte hareket etmelerıne karar 
kapatmadığı hallerde ya- oerir. Bu hususa ait kararlar 

pılacak muamele : 
Madde 71 - Şirketin zarar 

etme inden dolayı azalan serma 
yenin ikmaline yedek akçesi kafi 
gelmediği halde zararın temamen 
kapatılmasına kadar hissedarlara 
dağıtılacak dividantlarm bir kıs 
oıı hey'eti umumiye kararı ile bu 

zararın kapatılmasına tahııiıı olu 

na bilir. 

teJoil ve ilan olunur. Umumi 
herr'etce tasfiye memurları seçil 

mezse tasfire işleri idare mecli 
since }'apılır. 

Madde 78 - Tasfiye memur 
ları vazifelerini biroirine devir 
edemezlersede bazı ielerin f& 

pılması için içlerinden birini ve 

rıı baeka bir eahıe tevkil edebi 
lirler. 

Madde 79 - Tasfire memur 
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Zayi mühüt• Mersin 8ele~iye riyasetin~~" 
Arap ve türk Jrnl'fıf•rilf olan ıniihiirleriıui Pelediye emh'akiııdcu 2 ,·c 3 ınımaralı gaz dB: 

uzun miiddt-L evvel hayip elmiş oldnğuıudaulPohu·ı~rnı çin.~o saç~kları pa~arlık suı·ctile deği~lif': 
ve hu nıiihfıl'lerle ger(•k devair ı·esıııiy~ ve gP.rt>k- lecektır. keşıl hedelı (37 f> lira :)o kuı·uş) olan 1 1 ~. 
se hususi t>Şhasa bir giina borcum olmadığın tan ı~~~uirau .. icraya lalip olau!arı.n l'eıı i~lcri miitliidll 
ve lıalt'IHle iki miihiir kazdırnıış buhınduğumıfau gune muracaat cylenıelerı ılau olurıur. 

Zayi mühürlerin hükmii olnıadığıııı ilan ederim. ı 8-l 1 

Mehmet oğlu Hüseyin Kaysı Yeni Merııiu Uaeımcvıude basılmıehr. 


