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Milli şefimiz Kayseride 
-.... ,...... - ~ -- ~ ~-

Reisicumhurumuz candan hürmet ve 
muhabbetle karşllandı 

1 
1 

Romaqya Baıve~ili bir 
nutuk söyledi 

1 8. Tataresko 
Politikamız hariçte 

Tayyare labrikosını, dohuma kombinasını şeref lendiıdiler. sulh, dahilde kuv-
F abrik.:ı işçileri ellerini hürmeti~ öptüler vetlenmektir. dedi. 

ReiAicıınıhuı uınuz Sivasta yarım saat 
kalarcık l\1aıatyaya geçtiiBr 

Ankara 27 [Radyo] kahıcılnr <lil3klerinin is'afı zimle Reisicumhurumuzun el 
Milli şefimiz saat 9,05de ve Kayseri katlrnlnrmın iş lerini iiplüler. Rei!ficumlrnru

l\ayı!leri)·e gcldilor. Etraf kar ha)·arırıa Y<' umnrni hayata muz 12,30 da kombinadan ay 

Ankara 27 (Radyo) 
Romanya başvekili B. Ta. 

tareako uoeli nskerJer arasın 

da geçirmiştir. Bu miinasebet 

le söylediği nııtukta: 
Hükftmet vazifesini yapa 

caktır. Hükümdarın yiiksek 

i Zelzele feliketi 
1 
l Yurdun birçok yerlerinde 

zelzele oldu 
Sivas ve kazalarında hasa ve insanca 
zayiat vardır. llüktimet felaketzede 

mıntakaya süratle yardım ediyor -
Dahiliye ve Sıtıl1at Vekilleri 

bııgün zelzele ııııntaka
sına gidecekler 

Ankara 27 (Radyo) esse~oJere en seri yardım et-
lı ve harn. sogııktn. lsta8y, n- gt'l'İkmmnelori Ye kız '}Ocuk- nl<lılar. riyaseti altında politikamız 

1 1 J harı. ,•.te uulh dabı'lde kuvvet- Bugiirı sunt 1,55 clo mer ınclcri için eıniı- vcrmililtir. 
da vilayet erkanı tamfındaıı nrınnı ta ısi e dunun etnrnleri 1, . . h h ·ı , " .,. "eııncum urumuzu amı . . kezi Sivas, Tokat \'O lıavalisi Dalıiliyf) vo sıa..ı..:ye Ve-
ka 1 d 1 1... ) ki c \(l iizeriııdo durdular. lenmektir. <leınıştır. ...,. 

r~ı ırn 1 81" \.arşı ı - 1 ' - lımıusi tren kııa.t 13 de M.a· --~- zannedilen ve hemen vrtıı kiUetleri folgrnfl:ı tebligatta 
delerdo halk U.ei~i<•\,mlJm·n Kız oııstifiisiinde "'011 1\ 1 .. · h k 1 •k k ı ·' d 1 ~ , ıth"ava ınuteveccılıen are et . Be ÇI a ra~11 .'1llR o udn Jıisliledileıı ~ir zo~- buJuıımnşJardır. ZeJzole mın 
tnuza karı1ı caıulan hürmet ve kııların eJiı.ılerigiirüldiiktonson ettı:. · zele ,.,,k ı ı t ı J ... -.. , u m ınuı,ı nr. \.Ocae ı, takalarına ) iyecok, giyecek 
llıulıahbet tezalıiiratrnda bu-ıra hazırladıkları \\:lY i-;il mi~- Ankara, 27 (Radyo) • b Bur~a, Diyarbakır, '.l'o~.rn, An sıhlıledviye Ye çadır giinderil-

lurıdulRı'. tir. Reisicumhur ismet lnö- ~ enr sene miJnase e talya ve )!alatyacla lıafi~oı:u~ mette haŞıamm~tır. 
Milli şef tR)~·are fübrika t' :\K1il~i ~~fidmkiziıı son ziy~· nü saat 18 09 da Sivas& mu- tıle subay, efrad ve zelzel~ l_stan~ul~ K~yı;erı, li..la HtışYekil i)gledeıı evv.el 

sını, Parti hina1'iJlll zi)aret re ı 11~ 146rı 0 uıua komhı· . . ·ı l • • t b •L tt• zıg, 8ıuop, hskışelıır, Qornııı, Dahiliye Vekaletine ıriderek 
. .. . . . nasmn oldu. vasalat atmıştır. Yarım saat Ol e erini E FfR e 1 K . 1 .. S 'I' k t .1 ı-: 

ettıler. Halk muınm~sıllerını 11.,e ııı, ' aınsoıı, o a ı e afet sahaınna daha gcm11 yar 
k · · · I' ı "k 1 tevakkuft~n sonra lıoauai tron "' Y ahul huvnmrak dıleklermı ı il ırı ıuı111 ça ışı~ı hak- Loodra 27 [Ro.dyol ~i vas ~·c kazalarında _oldukça dımlar yapılmR~ı lın usunda 
dinlediler: Halı<·ılar, Pastır-ıkrntl." izahat ~l11~dıktıuı sonra Malatyay~ ı~iitevecciban ha- Belçika kralı bir emirna şıddetlı olm_uştur. Sıvas YO her tarafa ICtzımgelen tamim 
ıııacılu, Tuhafiyeciler, ayak- fnhrıkada yctışmı~ nHtalar:ta- rekot etmı~tır. me neşretmiştir. Bu epıİl'na- kazaJarıoda rnsanca Ye hay per gönöermiştır. Sihlıiye Ye-

mede kral yeni senenin yak vanca zRyiat ol<lugu zannedil kili Bii)'iik l\fillet meclisinue 

S t F. h b · Fin ıaşması müna.sebetile ... ütün me~t~dir. : ;aziyeti bıı?ün teferı·uatile ovye - 1 n ar 1 .. d 
1 

. subay ve efrada tehrikleriıni Zılede vnknbulan zelzele ızah edecektır. 
• • ITI uca e esı sunarım. Onların eft•adı aile 2,C5 de olmuş ve 52 saniye Ankara 27 [Badyo) 

Ruslar şıddeth ha va taarruz· )erinin ferağatlerioi takdir devam etmiştir. Halk delı~et RaşYekil doktor Refik Say 
ve korku içinde evlerinden dam Üçiindi ve Dördüncü 

'arı Yapıyorlar KfıçiJk m. il.letlerin ce ediy"rum. bahP.eJe o k ki k " "fı tt' l"k' ı ı Gayretlerimi• yurdumu- >" r ve so a nra aç- umumı 11111 e ı• ı •er e Z"' ze-
sıJrehnr artırdı zun korunması ve hepimiz mı~tır. 5 Ev tnmaınen 100 ev .le ııımtakattındaki valilerle 

irçok f in şeh r le»İ bamhardı111an edil dil Ankara 27 [Radyo] tarafından arzu edilen barışın kısmen Yo r'"lucami ilo i<; <'n ıniicavfr 'ilayetlere acil yaı·-
b l 

-1 • milerin şerefeleri yıkılmı~tıı-. dımlnrın yapılmal!n hakkımla 
lava muhare e er in le yirmı üç 1 İNviçrede Hal şehı·inde çı muhafazası için garanti teş- H t . . "l. d' talimat vermiştir 

d Ld ikan Na~.vonal Ca,vtung gaze- kil ettiğidir. cleıuiı~tir. asam vo zayrnt mu ıım ır. . . · Sovyet tayyaresi ıişürıi Ü ~ " Hiik11.met ye KJzılav k(i\· • J?ahılı~e ve Sıhhat V&.ttıı 
tesinin lstokholm muhabiri· · · kıllerı yann ~elzelo mıııtak 

M k b • • Je lere imdat heyetleri ve sıhhi tln 

S w ki 1.'ı.IJetı.nden ~ara "areka"tı agw r gı'aı'yor nin bildi rıligine nazaran Rns- ısır a ıne•ınaı Rllla hareket edeceklertlif ogu 8r10 9 UU il 1 lam kar~ı }'in ınikadeiesi kü bazı tadi/dt yaptldı ekipJeı· gündermiı;ıtir. Nrziucnn, 1\ıknt ve Si-
- Ankara 27 (lfadyo) 

Ankara., 27 (Radyo) J1'irı ~ahil hatarynlan düı;ı çiik milletloriıı cesaretini ar Ankara 27 [Radyo] Anadolnııuıı muhtelif ver ::is~~n ~'300 çadır ~~ndoril-
Leııiıwraii l\!\kerı mıııtaka ıııaıı t· rnf'111dan bombardıman tırmıştır. İsveçle Norvecin KaL.ı'ı•e(len bildirildigine l . d a . ~ r. rzıırnm ve ı.:ı~l'•tqu 

"" k .. erın e ~-5 arasında. vukua iki tren 11' ·z· . t 1 ·"k d'l 
•ı erkı\nı lıarhiyoı-1irıin tehligi: odihııiı;ıtir. J>afi topları be~ kendilerini Alrnany.~n-~n ar a göre Mısır Başvekili kabine• gelen şiddetli yer ~arsıııtısı . t' ı{'~~ncana a ~ıı ~ ı 

Ko11if kolları aıaRnıda ku sahil hatal')ıtlan ~liirt tayya- dan Ynrmak _ıeşe_hbmm.korku nin tadiline karar verıniQtir. l b ·l .· l"k t .. l ı11~ ır. o or v~ ov11.zım 
.,. d d t ,. ıa eı 611 8 a 8 Vtt eesRur e jrönderilıııi~tir. Valilere lıütün 

~ük taarruzlar nıkuhnlın.lkta re ıliı~iirıııiiı;ılcnlir. Dli~m:uı sn olınnsa şıın ı en ıcraa a M.ı'll"ı ''t"ıdo-"aa Ye Adlive na- "" .... 
l' b"ld' ru. "ı: • harşılanwıştır. vasıtalardan hıtifade oderek 
d H , . 1 10 topçu ate,i tn)) arelori mütoaddit şehide- girişmek istediklerini ı ır· edilmiş-
ır. Rzı )er ert k .. ri bomlutrdıınau etmiştir. Fin ınektediı· zırları tekaüde sevk Ba~vokil doktor Refik Say y.udıın yapılması için enıir-

ofm1111tur Tavvareler ~şıt . · l d' d ... · • • hava kuvvetlorı do Sovyet er ır. am alakadar Vekalet ve ıııii ler verilmiştir. 
tıçuşları yapmışlıudır. kıtnlarmı keza hoınharclırnan ç· k tlerİ -~ - ~ - -

Ankara 27 [Radyo] etmiştir. l!'iıı bataryaları 12 ın ~vve ISVİ"f8 uzeıinda uçacak tay- şı· ma 1 den ı·zı· nde 
Fin tehligi: ve lliidafaa lmtnrnıları ıla 11 V 
Helsinkid" hararet sıfırın H.ıı~ tayyar~si dii~Ürmüşlerdir. Cenuba doğru yaıılıııt11 ıdilıcık 

alhnda 25 doı·ecededir Şimaı Ankara 21 (Radyo) ilerliyorlar -.-- 1 İngiliz, Alman tayyareleri şid-
•nıntakalarında hararet deı·e- İstoklıolmdan bildirildiği· Aukara 21 (Radyo) d ı· b• h b 
ce~i <'oba ağırdır. Un yözden, 11& göre Sovvetl~ı· Fin cephe- Ankara 27 (Rodyo) lKviçre eı·kft.nı lıarlıiyesi et 1 ır mu are e yaptılar 
cephe lıarekAtı agırl~nıı~tır. sine on seki?. bin kişilik 16 Qin ·Japon muhasamatı . . . .. . -- -

Sovyetlerin ~ aptıgı hnv:ı fırka talı.~itl .etmi~l~rdir. RtıM lı~k.kınd~. Çin.,.ajansının bi.ld_ir tehhgınde; lsvıçı·e uzerınden I A iman mıknatı•lı mayinleri. e karıı ted-
taa uzları ıtivil balkı ruiitecs kıtaatı şım<lıye kadar muhare dığıne gore Çın kuvvetlerının uçacak ta)'yarelere .,ndabt yal birler alındı. Gemilerin geçme•ı· ,·~ı·n 
81

. rrt " .. t'hd f t kt dir beye girenlerden daha i:vi ta- Nankine yaptıkları büyük ta pıla\)ağı ve halkın bu esnada T 

11· b' t t .. kı f lmı linı görmüşleı·dir. al'l'UZda gösterdikleri mühim korunması hususu bildirilmek' ar geçı er lrtJRI QCQ 
r e meyı ıs ı a e me - e · · 1 · J ·ıı b L l k 
ıç ır 8 ra eJı .. ~kme ıh.01 Şimdi Finler ancak bir terakkiler kaydedilmektedir. tedir - ~-

Yan ve fakat buya - ır er- · . ··h· · · Ankara 27 (I>ad,·o) \'arelerı' ba8ara u1tramam111J.ıır 
d 

.
1 

. d h Ik v-b 
1
.._ 'fırka Hu~ askerine karşı biri Çin kuvvetlerı mu ım :\>• • • e ,. ... 

en ı tıca e en a ın u uu- F' k . . • L t l yor l dır d d tabur ın aM erı çıka.ralnl noktalar zaptederek cen'.lba ııveç 08Rer Op 1 ngiliz Haya .... eznreti · 

d
?A"u. y~rleSrO ~l~nar er.ıonıun ~- mektedirler. duğru ilerlemektedirler. Ankara 27 (Radyo) tebliğ ediyor: Ankara 27 (Radyo) 
ılmıştır. 0 u ve uı ~·ara 1 --- İngiltere hükdmeti mıkna 
~ardır 'aponıva ~orLt 1•8t1•Lrarlı bı·r htokholmtlan gelen hnber Balıkçı gemilel'ini hima- . 

• . Jj 'J' ~' R 0 R . t . . tısh ınayınlere karşı korunma 
Hava mnharebelerınde • • lere nazaran orta İsveç biH · ye eden bır ııgıJız tayyare 

ou Rus tayyareısinin düşöriil· n!zam f'!818 eJece/ı gesillin bazı efradı askere ça kafilesi Almun tayyarelerinin 

dügü teyid edilmektedir. oı·yet meCIİSİ Japon kabine• ğırılmıştır. taarruzuna ugraınıştır. 1ngi-
• Helıtinki_de .ı~.,85 de al~rın liz tayyareleri zayiat vernıe-

IŞıneti verııwaıştır. ldvnzıd'·eıt Si.ne ademi itimat beyan etti Maarif Vekilimiz mişlenlir. 

ted birJeri almıştır. ŞiınaJ de
nizi mayinlerfo kapatılacttk 

Ye iki geçit bırakılacaktır. 

İıtkan<linavyadan gelen 'a 
pv rlar şiwaldeıı, Daniıuarkıı, kkıo Ja mal ınat e e e ı e k 27 (l' d ] . ~·· J • h L t tt• Alı ara "a yo .ll&smi.tir. Rm~ ta yarulen .ı.:: ın zmrre areRe e ı ş· ı d .. d ı T Hollaudadau gelen Ynpurlıu 

dafi t(•nlat'ın<lau .o kadar Y hk · Ankarn, 27 [Radyo] Ankara 27 (Radyo) Hatayda tefti11lerde hulun- t ımaı . denı:t:ın e ngAlı ı.1 do\ buakılacak dar ge~itlertl' tı 
lekte ~~ınnşl"rcbr ki bomba- Jap1tn mebusbn mecliı~i im. Japon Diyet meclisi aza- kt l .... ~f V k"l' H ayyar• erı evrıye gezen - g~klerdı"r ~ 

ı A ı 0 k b · · d · ına a o an ruaarı e ı ı a h .1 . .. .. -.--- . 
larını gell~i gnzel atuııl\'Iar~ı~ varatora vereceği cevabı hazır .a.rı l a ı~~ıo~ .a emı san Ali Yüce) Izmire gitmek man_ arp geını erı gormoır Bil aJretıe mıknatısh m 

SovH~tler Sobondıt goln lıunıştır. Bunda l>ogu A~ya-ııtımadla haşvekılın ıstıfasını .. . . (lerdır. Alnıa.ıı t-\yyare ve ge- . .. bl .. 
etraf11.ıda taarrnzda hulunıııu~ gıuda iııJtikrarlı bir niza~un istemişlerdir. Şiyasi mehafıl nzre hareket atmıştır. 1 mi toplarına rağmen İngiliz yın dokmege teşe. ~us e~c.ıı 
l•rdır. Bu taarruz~a 700 ölii tesiıt edilecegi temin edilmektelbnnun hakiki bir tehdit değil olduğunu t"haı·az ettirmekte-

1
tayyareleri hücum etmişler Alman tayyarelerını İngıh"' 

bırakmJ'1aNır. dir. lauıml bir ihtar malaiy~ade dirler. ve yapılan harpte lngilis tay tayyareleri düşüreceklerdir. 



. 
28 - 1 inci K~nun - 1939 YENi MERSiN Sayfa : 2 Perşembe 

28·11-939,ve 10-12-939 
zetesile ilin edilmiş 

Yeni Mersin ga· 
birlik Fevkalide 

Hissedarlar toplanış ruznamesinin 3üncü maddesinde bildi.,·ildiği vechile tadil ve ilavesi lleyeti umrımiyeye teklif edilecek 

Statü projAsi bervechi ati ila11 olunıır 

"Doğu hakkındaki tadilat ve ilaveler ,Cenup mıntakaaı için .:le şamildir,, 

Fasıl 1 sile bunların ~atışını tanzimi fasıl ili 'keyfiyet gerek lfcaret vekAlelin6 isabet edecek l<Ar mikdttrıııa hn kal nısfrndea ziyedesinin ııozıı 

Ş. k ı· K luşu (K 3018 eder S ~d k'I ve gerek ilk toplanacak olan u- ,
1 
clz kor durabilirler. ru earttır. 

ır e ın uru . · ermaye, o eme şe ı ve i 1 ı F IV 1 ıı 
M. 7) 1 tş salıası; lfarkıarı, azaltma veye ço- mum ıevete7 a_rışa uknu~. . asıl : . Kararla~ me9Cut azanın e 

dd 5 ık. • dd .. h. + • Madde 1 ır etm tıcaret . . ı serıyetıle lttıhaz olunur. 
Madde ı _ lmzalan a~a- Ma e .- ıncı ma e galtm~sı, ısse sene.l~rı sidlıne tescilinden önce ödenmış Kuruluş formolıteeı ve eırkelın . . . be 

· ,. ı ed' . . .. . . t · ı · uı (T K M 280 Azanın yekdığerıne nıFa 
~da mevzu ve 3018 sayılı ka de zıkr ılen «Dıığu tabırınden ~ırketııı sermay~eı i ol~n dörtte bır bedel iQi~ . •eril eııcı •e ı .ııı . . • ' ) 1 ıea res \'ermeleri caiz değildir 

- . t maksal halen Kars Erzurum Manda 11- Şırketin sermave mıe bulunan mıtkbuz tescılındeıı Madde 21-Şırketın kaı ı ku . _ . 81 
nunun aradıgı şartları haız ıa . ' ' _ _' si, her t,iri 1.00(\ Türk lirası kıy, sonra en geç üQ ay içlnde nama rulueu sermayesinin ıemamıııa Tas•ıse ara huBolun:ıe kerfıf 
kiki ve hükmi şahsiyetlerden Goruh, Rıze, Trabzon, Oumu- meliodd muh.ırrer olarak muvakkat eenet iştirak taahhüd olduktan •e dört İQlimaı atirre laliklolunur. Audl! 
hayvan ihracı ile meşğul olan şane, Erzincan, Ağrı: . hissere arrılmıe Tiirk ile de~icıtirılir. lştlrak bedeli ta te biri Devlet Bankasına vera dahi tesui zuhurunda meuuıı 
l ·ı . d · k f mev-1 Vil~yetleri sınıdarı içınde- lirasıdır. maman ödenince bunun reriue muteber bir banka~a rahr•ldık baha teklif red edilınie ad olıl 
ar ı e se~ı.a an şır e ın . . ki sahadır Bu hisseler mecmuuoun hie asıl eenel verilir. Hisse senelleri tan ve ail olduQ"u mahkemece nur. 

zuu dahıhnde bulunan ışlen • nin koQanlı hir defterden kesil- Meclisi ,· idarenin müzakereli Ancak Şirket faaliyetinin se sahibi olmak sıfat ve ealAhi eirk'llin teşekkülü tasdik edild ik 
görmek ve 3018 sayılı kanu- . f metti ve üzerinde sıra ile LJirket azu arasından veca barioteu iııtl 

b ı d ~ ed retini haiz olanlar lara ından ten sonra sicilli ticarete tescil ve ' 
mm 1 ind rfiıtddesi hükümle- u sa ıaya eıaten veya t rı- hh. . nı:ıınına imza eelAhlretleri olan sap &dilen bir kAtip marife&ilB 

rine göre ~ çalışmak üzere ibra, cen teşmil.i ve bu faaliyete e~- ::'~: ~~:~~!~~ın P~80~0 ~~=:~~8~ ~~ 1:3i~~~a~aema=~~ı il:ir~:t::,;:~ IAa tarihiF~~:i'~r.V muntaıaman zapt olunur. Zeb'' 

cat ruhsatnames
i olanlar ara-1 ve]ft hangı ı;;nhnda başlanacagı carttır • .

1
A ' hl . . .k nameler mevcut azı: tarafındall 

• • • v • •e ı e1n tarı firmı sermare mı Ü ~ b 1 

Sında bir Türk Anonim Ş·rketi T_ ıcaret. Vekıll_etınce verı.lecek. ta. Şirkete ietirak şekli : darı ile hisse senetlerinin cine rga n la r imıa olunmak ve karara QlU 
8 

1 1 b ed l lif kalan azenm esbabı motıele 
kurulmuştu. ımat ~ e taym ve ~e~ ıt ı '.r . Mlıdıle 12- ~irkel ee~~ay~si ve ~dedini, yazılı kı _r~eı.ıer.i oi 1 - idare meclisi, kuruluş feti zebıtnamelere dero edilrne~ 

Şirkete giren his~edarlar Yine tıcaret Vek:lletmden verı- ne 1etlrak cımek ıstert1o ıkı nu3 lıthıııs. olunan bede_llerıuı ıhlıv~ 

d d ı l k 1
. l ·ı Ş' k t' ~ r hn olarak tanzim edecekleri i&ti etmeeı IAzımdır· Hıeee aene\lerı ve vazifeleri IAzımdır. 

anC<Jk 3 üncü mad e e yazı 1 şe ece ta ıına 1 6 ır e ın aa .l- Ak taahhütnamesine adlarını, niu nümuneleri ihracattan önce idare meclisinin kuruhı1fu : Madde 27 - idare mecliaioill 
kil dahilinde mallarının ~irkellyeti diğer mıntakalara da teş- ~kametglihları ile ruhea&name nu tasdik edılmek \here ıicaıet ve· Madde 22- Şirke•iu ieleri his vazifesi ana mukavelename hıl 
\'asıtnsil~ ihraç edilmesini te- mil edilebilir. maralarıoı ve satın aln:a~ı de· kAtetine gönderilir. sedarlar arasından umumi heyet kOmlerile umnmi heıet karar ve 
min etmeği ve bil malların Cenuba ai! fıkra 3 ratfte edecekleri hil!leelerirı mik· Hissedar taahhüdünün ifası ce seoilecek dört 01a ile 29 uncu direktifleri dahilinde eirketio Jıll 
kendi namlarına doğrudan doğ Madde 5- lkiııci maddede zik darına vazı ve rakam ile dere et ıekli ; maddeye göre ticaret vekB\etince rulu.ş m.a~eatlnrını temin edece~ 
fuya ihraç etmeüi teahhütJ redilen cenup tabirind~a maksat makle beraber ilanlardaki hülB Madde 18- Şırketin tescilin ta1in olunacak umum müdQrden raalıJetının umumi heret naGl 
~IJ l ~ halen Van, hakkarı Bı\lle, Mue. • . na nazımı olmaz. 
cuer e~. . Bingöl. Err.lnoen. Tu_nceli, Ela salar ile bu e\ı1\ü hükumlerinı den sonra sermaren!o geri ka· m 1r~kıp olma~ ~z.ere beı kicıilık dara meclisi bu raıifeılı> 

Şırketın Unvanı: (T.K. zıg. DiJarbakır. Mardıo, malatra kabul ettiklerini kayt ve imza lan kısmı idaıe meclisince tarin bir ıdare meolısııııu nezareti al fapabli!mek ıoin başlıca aee~ıdll 
2f9) Urfa Mersin, Gaziantep, Ser· 6deceklerdir. olunacak zamanda ve kareıl&etı tında ted\'ir olunur. uulı leler hskkında prensipler 

Madde 2.- Şirketin unva han, 'Hatay, loel srnırları içindeki Accak taahhüt edilecek hisse rılan şerllRra göre bir veya bir Umnm müdür idare meclisi vaı eder. 
Do1'iu Canlı Hayvan İhra· sahad•r. senAlleri kırmetinin mecmuu ha· kaç defuda labsil oluuur. Bu ta ni btlcümle hususat t~msile a) Üçüncü şahıslara kartıı :tc lar~ Birliği Türk Anonim Merkez ve eube : . . , kiki cıahıslar ioio 20.000 lirayı lep resmi gazete ve şirket mer· seıahirettardır ve mahkemeler hıızurund.ı eirkEI 

"He d' Madde 6- Şırketın merkuı tecuüz edemez. keıirle eubelerinin buluoduılu Madde 23-ldare meclisi aza ti temsil, sulh olmak 9e hekelO 
Şı eCeti ır.b .

1 
fık KP.rstadır. Şı:ket 5 inci madde Madde ıs-- 9 uncu medde şehir gazetelerinden en oz bir af sından her biri aeli kıymeti iti &aria etmek, k 

nu a nı ra 1• d h·ı· d k _ . k k - .14 d "I k .1 b .1 . b) Gaı>ri menkul temı·ll O dd 
2 

ş· k ti U de razılı mrntaı\881 e ı ın._2 hQ mu ne ııöre uır etten oı HD onca ı o e ı me sureti e r~pı arı e oırkel sermarePinln 3 000 ve tasarrufu, itti hem ve teı tıiııB 
~a e Ca l ;{ e n il: ınzum göreoe#i rerlerde eubeler ıar ve lO nuncu maddede razılı hr, liraeme tekabül eden deQ"erde ait muamelAtı yapmak, 

vanı enup .. n.1 _ayvan . 1 eQabilir. eeb€plerden doları oıkarılan his Madde 19 - Vacübbültedlve hiıee sanetlerini şirkete tetdie c) Şirket bütce ve kadrosıJ 
f'clcatcılari Bırlığı Turk Anonım Cenuba ait fıkra : eedarların te ölenlerin eirke&le mali taahhüdatını zamanında ifa mecburdur. Bu hisse senetleril nul} teebit masarifi umomiıet 
Şirketidir. ŞirkMiu merkezi M&niu\iir, alekelarınm keeildiAi tarihe ka !etmeden hiııeedarlıktnn ,,ekilmek üzerine azaııudan bulunduQ'u ida tavın etmek. 

Şirketin kuruluş gayesi Şirk9t 6 inci maddede ya7.ılı dar olıtn hak ve mesuliyelleri o letiyen Vt>Ja lO llDOu maddenin re meolisiLJin his~edarlor umumi ç) Şirketin istikraz akti, tsll 
fadde 3.- Şirketin mak- mıntekası dahilınde lüzum aöra senenin bilAnçoelle kaim olur. (~) ~ık~as1 mücıbince m~li !eah· heyetluce tabrı~smı:, ka~ıtr satıla viUh oıkıtrmaeı, kredi aoması gi 

ad Memleket.Jl ;h .. acat sı'yo- ce""ı' rerlerde eubeler aoe.bılir. ôıen ve eirkelten her hen"i l lıudunu zamanrnrta rerınde ge· mavncaQrna deır olan bır damğa bı' m ı· 1 1 ·ı . ketiJJ 
5 ı, . • '. ... e . . "' ıirmesipte eirket tarafından vaki · a 1 muame 0 er 1 0 şır 

ine ve ziraı ihtıyaçlarına bır suretle a1rılanlara a'il hıese . . . . ~ vurularak saklanır· maksadı ile alllkah mukneıeıer 
. . . fasıl ! il senetleriniu tabi tutulacaQ"ı mu- lahrırı muracaau.ao ıtıbaren uç Bu sene\ler, azasının zamanı 

tıyğun olarak şımdılık canlı amble ; ı ar r~rf~ndo bakır~ ~ermare lııe idarelerinden müıevellid meeuli akdi hakkında karar almak, 
hayvan satışı ile uğraşmaktır. Hissedarlar M dd 

14
_ ld r · · eesiııı rıne Odemedıgınden d'Jla11 )ellere karşı teminat hükmünde d) Şirket nakil ve mevcuda 

B k d . . . ş· o e are mec ısı tıır elerhiııe ihraç kararı verilen his dir. Bu eenetleriıı aatılmamasını hnı kullrme tarzlarını tafİD el 
U m.ı sa ı temın ıçm ır Şırke\ih müddeli : ket hesabına eirkel hisse senet sedarlar hakkında aeeğıdaki hü temiıı etmek idare meclisiuin va mek, 

'\et aşağıdaki işleri görür. Madde 7 - Şirketio müdde\i lerıni satın alamın . Ve bu sene\ kümler talbik olunur. zifelerindendir· Aksi halde idare· e) Hissedar kabul vera ibra 
i\) Bu malların iç ve dış 80 senedir.j le::-i rehin mukabıll olarak para A) lebu hıseedarlar ilk &aah meolisı mesuldur. catıncıa ilk toplanacak umuı.ııi 

Pıyas..,, şartlarına göre ihracını Kimler hitısedar olabilir. (K. 3018 ikraz edüp avans veremez. hütlE1 heraner tediveai icabeden heyete karar vermek iizre mutii .... ' Madde 24-ldar6 meclisi her . k d ~x. fi 1 M, 7) Anca 9 ve 10 uncu madde- rubu hies~ hedell~riııin elrket kkalen karar ittihaz edor. 
lamın et~e ve Bıs~r ıat a sa MaddA 8- Şirkete hisseder ler hükmJntı göre şirketle alaka nef'ine mutlak olarak zQrı eder 98110 azuı araeıııdan bir reis ve f) Billinço, kAr 'e zarar b6 

fışmı terrnn eylemekfır. olabilmek iQin 3018 sarılı kanu eı kesilmie olanlarıo bine senet ler. bir reis tekili seçer, Reisin vesa saplarının lanzimile amortismıJJ 
iJ) fşUgal mevzuu olan nun aradı~ı vaBıfları haiz olma~ tel'in! reni in&isep edeceklere ve. B) 20 oi madde mucibince vek ilini rı bulunmadı~ı toplantı· lıır ve redek akçeleriu mikdsr 

maddelerin nakliyatını \anzim karvan ihracatçısı r~he"t~ameıı bulunmad1Qı takdirde mevcut Meclisi İdare karıttiltı talep olu lardn a:ıadao biri o içtima İQİD ve sekli hakkrnda nmumt befe 
.ıı.ım1 a bulunmak ve Şn·kelın mıev h. d 1 d ' I k k h - d " d "kl · reis seoilir· KAtinlik vazifesini etmek w 188e ar ara arze ı me ma ea nan enuz le ıre et.ne ı en ser "' te teklifte bulunmak ve BiJauooı 

· • • -ıuu olen canlı bnvan ihracaıı dile '9e leeie edı'lecek bir emanet · · k k · rapmak üzere idare meclisi aza 
C) B ....,. 1 ;.ı.. t t marenın °erı olan ısmı ıoin k"r fte za h 1 d uıı:ııı u mevzu aı .a aı ıca- ıaile mee0 ul bulunmak lazımdır. hesabına nöeterı'lmek üzere de" ., f h . b" . Q • rar esııp arın a 

v a e • hip bir ihtara lüzum kalmaku eı tara ındnn veya arıQten ırı _ h eÇ rt muamelelerin finans mua· Hıssedarhktan çıkma : ren alabilir. k" . . . S0"İIİr. R eisli k 98Zifesioi kendisi mı eret toplantısından en il 
S 

. t . t ve"'a le k . .,.1 zın aeaQ'ıda ı meraeımın necıc0 v 8 ~ ö h' klı;I 
..t..;e]erini temin veya ona işti- Madde 9- şırketin me'.z~u ermarenın ezyı , n ı.. r 1 1 d . i gun nce ıasedarların tet 
m olan maddelerın ıhraca\ı ıeıle (T K.M. 390-398J sine kadar eene9i % 9 faiz ödej ne mec ıs !o\antıl a~ın 6 ın~ za· ne amsde bulundurmak te bet 
rak etmek, uaraemakıan •az ge,,eo 'ere o M dd 1"' ş· k f ı · t h 'mette mecburdurlar. 1 mı 9e muza ere erın mun aza hesap rılıtıın sonunda aı'rkeıill. · h 1 1 · k \• 8 0 u- ır et, aa ıre sa asın m ... n zapta geoilmesiui temin et- ' v 

Ç) Hayvan yetıstinne u- mıntakadan ayrı en ar eır e '"'n C) 11 1 'r. da tbrnoat rapmnk üzre mezuni Blesede:rlıktan o.kan ve J msklen baeka hiQ bir hak~ı te- ticari, muli, iktisadi vaziyetıeriO 
susurıda kalite ve tcantite ba· Qıkarılırlor. ret!llmış olan ihrnca\çıların,birllk re _ Qıkarıta!1 hissedarların. ha~la kaddüm bahe etmez.. ve rapılan muarr.elelerln hulAS' 
kınımdan rasyonel usullerle 'Hissedarlıktan cı_karıl.ma : . rı ıska\ edılmie olaoaQt 01het 1 • Madde ıo- Bır hıssedar, ıır- hnlicıde oalıeabilmeleri ioin kuru~ . . . 1 

e,• MRdde 2~ - İdare meclisi eiı sıııı göster;r bir rapor teuılıtl 
çalışmasım temın etmek. • ketten aucak : mue oldutunden gtirek bu faalı h!eseler! bı~müzayede saı_ııarak 0 ket ie ve muameleleri JAzum gös etmek, 

B) ~tandartlaştırrna tatbı M Bu ıtatünan 21 inoi mad ret BBhHrnda bulunan ihracatoı hıesele~ın ıbrao kıımetaJe .satış terd ikQe toplanır, Şu kadarki ay g) Umumi heretlfıri topıaoıı 
kab yapmak. idesine göre eirke\e kar~t olan ıar miktarının artmaeı 9efa eksil kırme_tı arasında. h~eıl oıaoak d1t. ÜQ İQtimadon fazlası için hu re oa~ırmak, ruznameleri ıeebU 

E) Yeni ill'rc1ç piyasaları meli taalıhUd6oü zamonınoa ye meai ve gerek eirketin faaliret fark eırketoe kendılerın~en muta zur hı.kkı verilmez. etmek, 
bulmak hususunda etütler yap· rine getiremedi~i. sahHının hükOmAt tarafından ~e~e :~~n~ca! ve bu hısse~:-~~~r idare meclisi reisioin •era· h) Stütü maddeleri hakk•0 

mak. B) i!5 inci maddesinin bukmü· t~9si te}'a tahdidi neticesi ola· ~ı1:na~aktı:.' Hi::ed1a8:.~k~=~1 ~.~: hut azadan. ikisinin göstereceAi da tadil teklifleri hazırlamak, 1 
F) Hoyvan sin'OJ1aları ya ne göre şirketle akt ettiQ'i muka rak eırket hissedarları adedinin ı k r· · "0 dd · lüzum ~iz~~ıne fevUU\de olarak i) Umumi heyet kararıorıl1 1 

0 . rı an er ırgtı ıı. cu ma enın toplana bılır. 
pılmas1ını lemin etmek. vele ah~llmına kasten ve 'Şırketi ooQolmatıı VEJa azalmaaı balların B,C,Q fıkralarında razıh sebep ıu dô 26 ld 1 .. k icra ve infazı hususl!ırını terJJil1 

G) H tı. t" l den d ' k d . t d h t h. d 1 d d" b' 1 . t' d d" ·rua e - aro meo ısı a ayvan ye ş ıren er zarar ıde edece tarz a rıare e •era u tsee ar ar a e ın !erden ır ne ıe ına e ırorsa etmek · k rarhırının muleber olabilmesi 
alınan malların fiatlarının tes· e& mediği : den bir gdna deAioiklik olmaks1 bu takdirde meı ür fıkralarda ) K 0ıao ioin azadan rarısıudan tuzlası· ı anunen mecburi 1 
bitinde bunlar lehlne ha'reket C) ~i.rinci m_addede yazılı oldu ırn Rermarenin tezrit vera ten · müaderiç ~.e'tillerd~n birile eir nm ve umum müdürün hazır bu defterlerin tutulmHını temin e 

.. 1 · . . k ~u gıbı kendı namına ıhracat kisine hereti umumiyece karar ket menafn alerhıce hareket ' 
eaı mesını temın etme , vapmotııak ıtaabhQdüoü tutma- . . . kl edilen hisRederlar hiseedarlıkten lunması earttır. Toplantılarda . mek ve. 

H) Şirket maksadının hu dıQ'ı, urılebilır. Bu karar tıcaret •e iıkat edilmekle beraber, taahhül milzakerelere başlanmadan önce j) Umum mlldQrün lilzod! 
ıuli için lüzumlu gayri men-J Q) PireePda oir'ketin . faaliret~ let!nin taııdikile tekemmül eder. ettikleri hiHe mikdarına kadar zaptı imza etmesi soreti!e ekse gösterooeQi mevzular hakkıııd' 
kulleri satın almak, ini •~ktedar ede"8k e~kılde taalı HiHe senetlerinin kimlere den mali taahlıtütleri Birlik nef'ine ri1etin metout olduQu teabit edi karar vermek, 

Şirketin faaliyet mevzuu- rette bulunduğu ıakdırde çıkarı olunabilece~i ; irat kaıt edilmek tlzere kendile lir, Bu 9azifeler ve eeUlhlreııet 
lır M dd 16 Hı' •ı · Kararl:Jr mevcut azanın ekse 

n ge )1.Qle1t.ı~rehilmesi · a e - ese sene. erı rinden temamen miitalRba VG tab lahdidi olmarup ladfid!dir. 
nu I <:t 1 • : • Yukarıda fıkralarda rezılı n"'ma mulı .. rrerd 'ır. Bed·eli tam• rire&ile verilir. Rerlerin müsavi 8 t . ı' 

Ş k h 
11 " • ·ı ı nur ıct · x. · b ıı d b ı od x. t Mnddo 2 - dara meclieı 8 adCle 4.- ır et, ı racat 'lınJlerde her hangi bir hiııseda 81 0 u · ge 1e 1 a er e 0 u UeU ara· • çe 

işle"rinın icap ettirdiği a'hvn1de rın ~i~k~tten ~·~orılmaeı ida~e :~n ~:Ye::: ~~arsaeca:i~:et~e:;a::~ 'üçüne ahı11ların hlısedardaki fın reyi abul ol~nnrd. ı~oırnaıııetul~kluemrı·i mheuf"e!çee19.laınzilule~ıuı:P. f 
Ticaret vmt-aletinin mütekaudim me~lıeının ~eklıfı ve umumi ne • matluplarının tahsili eekli Azadan birinm iQeri seri .,~. ..... ~ 
~"d . ı:ı 'th IAt . ıı· . reun kararıle sopıhr. rohsatoam li tüccara devr oluna M11dde 120- Dividan\ ıle re ne rer verm si c iz deAildir. An hefetQe kabul edilmemesi h8° ı 

mveudi"°ğeersı tı~ .. :Te'lt Mae~zutıcaunureonl~ Blr.lik hııricinde kolan ihracat ie bilir. dek nkoa üzerin~eki muhtemel cttk toplantıda he'?ır bulunma fa de Oçünoü eahıslnrın iktiaaP e• 
....... °' lerıle meegul olanları 3018 sarılı 8018 numara ı kanun an 7 el hakda dahil olduıtu halde bir cak olan oza Ruzname meseleleri mie oldoklorıh aklara hnlel gelrJJ6 

kadar. ~dAn hususlarda da uğ- kanunun 7 inci maddesi le men maddesi mucibince eirketin is hisse senedinin bütün hak ve ve hakkında fikir ve mütalaasını Umüm Müdür (T.K.M. 840) ıi 
raQ." bılır. ttdilmlŞ olmaeına nezııron toka h d ı.. ·b t clbel"rı' uln .. ah1bı'ne 8ı' tlı' r• razı ile bild irebilir. Bu takdirde .Madd~ 29- Ticaret ve1ıAl9 

Y- T' t kAl t• • r. sh"t ,. ı lh k 1 . ea asın e ,.artan ı raca ı rap ., a mulalCJas1 ıaptn geçilir. i o· 
ıcnre ve cı e ının le ı rıde1 fntı •. roQ arar arı tıca· mak için ruhsatname alan tacir Bir hfseeaarın alacaklıları hiQ ş· k t t tOtQ O O (2 S) hissodarlardan birini eirket o r· 

e8eceği talimat llairesinöe bir- ret ve~l\leuniu lasdıkine iktiran bu eirkete hisseder olarak air· bir veÇl_ıile eirkeH.a mııl ve müı ır e S a S n n mum mOdürlüQ'üne terin ede 
lik faali"'et Raha ına mren hu e1meHıkQe kauıet keıp edemeı. mek ıuretile "aheabilece~inden k"' - h · · k tnCı madd~sine illve ldaro meclisinin tnbii nıeeıP. ~~~' 
,.J 'ıda 1

1 
·ı· d h ..,. I lhraQ korarı kaı;re1 kaep v • unu acız ettıı mez. ve şıı et p•· uu~ an • . ıı .ııı e 3:yvan arı edinceye kadar bakkrn da karar bu lıueoaıa e1i1iete mOrımaeııo idnresin\1 mOdahale edıım{!zler, T. C. kanununun (330) bulunan umum müdQre eır 8_ 

mumasıl bırlıkler emrıne verıI' ~i)rilen htesedar hissedarlık bak da uıe\'cut devri kabil hissednr Ancak haklarına almak iQin bi Mecılııi idarenin karar ıttl &arefından tedire olunaoak mo . 
~a m~masil ~lik!er vasıta· ve , 81Uoleriui muhllfaıa .adır. murı..oaaı edene devir edilir. Ve tloço ıe.oeai sonunda o bieıejo haz edebilmesi iQin ·azaoıu laa oın mikdarıuı Tioarot vekA10

'
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it. •der. Umum müdü rün z- den bil'iniıı esbabı kanuniyeye 1 nın hepsini temsil eder. Taahlit I 
.. :~•ret vtıkaletı tarın ~dl'~· binaen vazifesinden sukutu ha ettigi hisselerin derhal tesviye\' 

here& haklı ve ınut·bır . d'v - k'h' .. 1 · • d ·ubuııtı öde nı'ş ı _ _ lınJe ıger muı·a 1 m mnraca sı ıcap e en ı ı 
er goett"rmel· soreule mu· f . ,. . . 1 ı ". k 

• tek•ı t t r d hu au üzerıne Şırk<>t merkezının olmak ve a e umum şır etçe 
a e ara ın an aı. ı b d'l l k" k · 

tıda bulımuluomasına karar bulunduğu mahallin mahkeme lmiitale e e ı en la ıye ta sıt-
bili~, Vekfıletin bu hususta ı si ilk umumi. heyet topla.?tısı- lerini zamanınd~ ifa eyl~miş 

lı karar katidir. 1 na kadar vaz1fo görmek uzere bulunmak şartıy)e her hısse-
:etc~t k~nunıs.r ve statü ı yerine birini seçer. Bu hnsus- dar hissedarlık haklarından is
i '1lerme gore eırketın bıl-: ta İdare meclisi azalarınında tifade edebilir. 
• ınuameıatını tedvir vazife " t cbtı \ B 1 l 
lbAk 11 f 

1 
-d- &mahkemeye muracaa ı me - u surete top anan umu 

11 e e o an umum mu m . . . 
•tin oıenuau dahılmd~ki ..ıa rıdır. . . . ~1 heyette alınan kararlar ge 
tini temine matuf uılcümle Mürakiplerm vazıfelerı : rek muhalif kalanlar ğerekse 
l!tt ve tesisatı hazırlar ve Madde 30 . - Mürakiple- toplantıda hı,zır bulunmayac.-
r. l'in vazifeleri, Şirketin bütün lar hakkında da meri ve mute 
~aıum mildıir ihtiya0$ gore muamelelerini mürakabe ve he berdir. umumi heyetler ya adi 
1
' lldece~i ve Uare meclisı k"k t ff id 
tasdik erlercceğı kadroya saplarını .tel ı ~e e. •Ş. ve .a veya fevkal~de olarak toplanır 

, re meclis• azası ıle bırhkte bı- lar. Adi umumi heyet hesap 
l'ln bilcl'mle memurların ta k · 
te azillerini rapar vo maae lançomın tanzim şe lıni tayin devresinin sonundan itibaren 

llııı nısbı:ıt ve mıkdarıuı re ve hisse senetlerinin vaziyetini üç ay içinde ve senede her hal 

larin eder. tatkik velhasıl sirketin menfaa- de bir defa vukubulur. 

idare meclisi ile umum mü- tına uygun gördükleri Ler ne- Bu tolrlantıda şirketin yıllık 
•raeında eirket idaresine .. ı& · - k b 1 ft" · k umumi hesap ve muameleleri 
•rıu l1zerind~ tehaddOs erte.· vı mura a e ve e ışı yapma 

- d r l tahkik olunur ve karara bağla 
ib\ilisflarda kerfiret ticaret ve uç ay an ıaz a ara verme-l nır Fevkalade umumi heyet şir 
letiue arıolunur. VekAletln mek şarti1e zaman, zaman şir ket işlerinin lüzum gösterdi~ 
· ti karar kUidir. ket hesaplarını kayıtlarını ve hal ve zamanlarda toplanır 
lıtadda 80- Şirket namıoa detterlerini kontrol ederek mev Madde 42 - Adi umurr.i 
loı olunacak bütün evrakın d k dl - 1 heyet zamanında idare meclisin 
ber olmaıı te airkelı ilzam cu un ayı ara uygun ugunu 

" l b't "d 1· · ce toklantıya çağırılır Bu yapıl 
ıı......eaı· ,·,•ın umum müdür ve es ı ve ı are mec ısı azasının . ""' ,. madığı taktirde ticaret vekiletı 

•eıcm 1·ıeı·da."'e meclisince keo kanun ve ~irket statüsü hükum umt&mi heyeti toplantiya çatırır 
ile imd sellhi•i verilen lerine tamamiJe riayet eyleme Bundan başka doğrudan dotrn 
'"rafıod".D müıtereken im lerine nezaret ve sene sonunda ya idare meclisi veya mürakip 
11'1ası ıarttır. Bu imzalar si· t l k l l lerin veyahut şirket serm3yesi 
licareue tescil'. u uıulen tıAo op an!\ca 0 an umum ıeyete 
..._ktı'r. şirketin vaziyeti, hesapları ve nin onda biri kıymetinde hisse 
""'9 senetlerin" malik olan hissedar 
lladde 31-İdare meclisi aza bilAnçosu ve idare meclisiniıı ıarın esbabı mucibeyi havi yazı 
kanun te bu atatünü(/ kendı faaliyeti hakkmd~ki kanaat ve lı isteği üzerine idare meclisi 
e tahmil erledıli vazifeler, m:'.italealarıııı havi bir rapor veya mürakiplerin ve icabında 
•oıen ifa eımemek suretile k · k · ticaret vekaletiniD umumi heyeti 
bı, .. , •ereceklerı· ıırarlardan ta tını etme tır. "' fevkalade toplantıya çağırmağa 
rı zincirleme mesnldurlar. Mürakipler acele ve lü· selihiyeti vardır Bu suretle va 

stt olsun btrlncl toplantıda mü
zakere olunmak Uzere hazırla 
011.0 ruzname hakkındıt mozake 
re icrasına "e karar itasına se 
lllbiycllerl olecelrtır, Kararların 

muteber olması lç1n her halde 
11s1l veya vekil olarıtk verilen 
reylerin çokluAu şarttır, Birinci 
toplantı He lklnf'I toplantı ara 
sındakl mUddet 15 gOnden az 
ve bir aydııo çok olmaz, 

İkinci toplantıya alt davet 
oplantıdsn 16 gün Once yapılır, 

Madde 46 - Gerek adi ve 
gerek fevkalade limuml . heyet 
toplsolıltmnds hazır bulunan 
hlssedıularıı:ı bir blsse için bir 
reyi vardır, Ancak blr hisseda 
rıo ondan fazlıt reyi olamaz, 
Sermayeyi teıylt veYa tenkis 
için toplanan umumi heyetıer 
toplantı ve karar verme nisabı 

Ma<'lde 4:7- Sermayenin tez 
yit veyıt tenkisi için yıspılacak 
umumi heyet toplantıl11rında ti 
caret kanunun 386 ıocı madde 
sile lüıumunda 385 ci madde
sinde yazılı nlsapıarıo r.ıevcudl 
yeti farltır lık lophmlıda bu 
nisaplar elde edUmedlğl takdir 
de müteakiben yapılacak lçt\ 
mada ayol maddelerde yazılı 
bDkUmlere tabidir, 
Hissede.darın taahhOllerlnln 
artırılmasında karar verme 
nisabı : 

Madde 48- Hissedarların 

teabbOtlerlnln artırılması için 
toplanacak umumi heyette bn 
lDo hissedarların asıl veıa ve 
kil olarak hazır bulunması ve 
ittifakı şarttır. 
Umumi heyetin statDde değişik 
ilk yapıtmakla ticaret yekAletl 
ne teklifte bulunma salAblyeU : 

hissedarların görebileceği bir 

yere asılacak ve bir suretide 

um~mi heyette okutulacaktır. 

Madde 54. - umumi Iill
yet toplantılarına Şirket umum 

Müdürü veya vekili rjyaset 

eder. Reisin vazifesi müzake

renin muntazam bir şekilde ce 
reyanım ve zabıtla• m kanun 

ve statü hüklimlerine 'uyğrın 
olarak tutulmasım teminden 

ibarettir. 
Umumi heyet a1rıca leyi 

toplamak üzere iki kiei seçer bu 
katipler hissedar olabileoP~! gıbi 
hariQlende seçilebilir. Umumi he 
ret toplantısında bulunan hisse 
darlar ile mümessilleriııin ısım 

ve ikamelgAhıuı hise leri mikta· 
rını ve reylerini bir cedvel t:ın-

esnasında reylerıni kullanamaz 
lar . 

'Madee 59- Umumt herette 
bılançouon lasdıkı hakkında mu 
zakere ekserıretin vera eırket 
ııermllreeınin oııda bırinı t('lmsil 
t>den ekeerisetin isteAı uzerıne 

lfi gün sonrasa talık ve ikinci 
ıoplaı::tı ıcin vaki olacak davet 
usulüne göre rapılır. Bu ikinci 
toplantıc'le ııkalliı et tarafından 

müzakerenin baekabir toplantıya 
bırak1lması hakkmdakı talebin 
müteber olabifması ancak bilan 
çonun evvelce i\ıraı ~dılen nok 
talar hakkrnda ıktıza eden izaha 
tın \"erılmemie olmaetle kabıldır 

Madde 60- Bu slalü mıtdde 
lerinden 1apıl<tcak her lfirlü ta 
dl At idare meclisı tarafından ei 
cıllı ııcareue ıeııcil usulünce ılAn 
euirılir. 

1 
ıim olunarak mevcut olanlar la
fından tasdik edildikten sonra 

Madd~ 61 Umumt heretler 
de rer el kaldırılarak verılir. An 

zabta eklenerek muhJıfaıa ve ta uak hazır bulunan hissedarlar 
lep vukuuoda alakadarların let- dan temsil ettikleri sermarenin 
kikioe arz olunur· onda birine molik olan hissedar 

Umumi here\ 
tescil ve itauı. 

kararlarıuın larhl isteği üzEırine g zli re1e 

(T K. M. 377) 
Maddı:> 65. - Umumi her et 

kararlarının muteber olabilmesı 

için mahiret ve nelicelerile mu 
balif kararların eababı muhale-
f~\ini gösterir bir zabıtname tu 
talmaıı IAıımdir. Bu zabıt rer 

'

terenlArle ticaret vekAleti komi
seri tarafından imzalanır toplan 
&ıra çatırılıeın usul! dairesinde 
rapıldıQ"ını gös\~rir 

Vesikaların 1.abta eklenmesj 
veya mOuderecatının derci lhım 

muracaat mecburidir. 
Madde 62 İdare meclisi ve 

murakıp raporları ıle fıllık bilım 

çodao ve ıoplentıda hazır bulu 
usn hıssedarl .. rııı ıeımlerı ıle hıa 

selerı mlkdarrnı gösterir cetvel 
den n:ul!laddak dörder nusha 
umumf heyet:u son toplantı aa
nGoden itibaren en az bir ar ti 
care\ iÇiııde vekaletine vetnır. 

Fasıl VI 
Yılhk hes'lplar mevcudat 
Şirketin iş seııesi ; 

dır. MHdde 63- Şirketin hesap 
idare meclisi bu ıeptıo mu- senesi son kAnon bidaretioinden 

kadarki kendilerine verilen zumlu hallerde umumi heyeti ki olacak davetlerden toplantı 
·relerin ifasında ağır hata fevkali\de olarak toplantıya ça- günü; yeri ve saati tesbit oluna 

b d ] rak davet ve tokldta günleri ( 
Ye selAhiyatleri tecavüz ğırmaya mec ur ur ar. . dahil olmak üzere toplantı gü 

Madde 49- Umumt heyet 
ler statnde deRlşlkllk yapılma 

sı bakkıodas •ocı maddede 
aösterlleo nisap ve reı nlsbel 
lerl mevcut olmat fartUe il.arar 
verdikleri takdirde bu tadllAt 
ticaret vekflletlne arz olunur, 

'

BBddak bir aurelini derhal sicilli baelar ve ilk kAnun niharetinde 
ticarete tescil ve hulasasını ilftnl biter Fakat bırıoci heaap seneıi 
etmekle mükellehir. şırkelin kati kuruluı tarihi ile 

Bu ıaptların gı,rek mahkeme o senelerin kAnunun•elinden 31 
•e gerek sair makamlarıo ve eo inci gtınü areemdaki müddeti 
haaa gösterilmek 11zere Qıkarila ihtiva ader. tile vaki olan ,..ararlar kim Madde 37. Mürakıpl~r nünden en az iki hafta önce ga 

tarafından ika edilmişse kanununun ve statünün kendi zelelerle ilin olunur · f: Umumi heyetin loplantısma 
Uliyet yalnız onlara terettüp lorine verd.iği va.zifele~i i.yı i a ait ruzname davetiye ve ilanlara 
. etmediklerı taktırde zıncırleme da dercolunur Bu ruznameidare 

h l l k meclisi ve mürakipler r tarafın 
Bu mAsuliyet, hasıl olan mesu~dürler. v~ . usu ege ece.! dan verilen raporun okunması 
di ve hakiki zarar mikta- maddı ve lıakıkı zararlan 1.a- bilanço ve mevcudat defterlerile 

rnaksul
,dur. mindirlel'. kir ve zarar Jıesabı ?'.'..e kazan 

M k" ) cın datıtıJıı t~li h•ıdundaki 1 
Madde :i2. - ldare mecli . Madde 38· - üra ıp er teklifler. müddeU biten idare 

aıası şahsen alakadar bulun hıHSe~~rlar tarafından idar~ meclisi azası ile mürakiplerin 
lar h satın müzakerele- meclısı azası veya umum mu seçilmeai, ücretlerinin tayini ve 

hı.•t. tkısuedemez dt r aleyhine vaki olacak şika- lüzum görülen diğer maddeler 
Y ıra · } k k k'k ·ı d - idhal olunur Ruznamede yazıl• 

Madde 33. - lôa re mec- yetle~·i tu 1 ·i . ve let 1 1 e ?.g bir meselenin müzakeresi eşna 
a b t t .. y..:. uore tef- rulnguna kaıl oldukları ta kem· sında o mesele ile alakalı bir 
zası u s a ti <;} "' 1 r· . . v . 

\re ita edilecek dıvtanttan de ~ey ıyetı tıcaret ekMetıne hususun karar altına alınması 
a hazır bulundn~u hor top bildirmekle beraber senelik ra lazım geldiği taktirde hissedar 

t; l ti i d ki d }arın reyine müracaat edilir 
tı güm'i için 10 liradan föz por arı.n ıl l ere e ece. er ır. Sirk.et sermayesinin en az 
olmamak üzere, miktarı Şırket sermayGSmin onda onda biri kıymetinde hisse sene 
Urnmi heyetce tayin ve tes- birine malik hissedarların iste dine malik olan hissedarların 

esbabı macibede isteklari tize 
edıJecek hu.mr ücreti alınır gi üzerine mürakipler umumi rinden müzakeresini diledikle 

lb~ v~ya senolik olara~ ma~ heyeti fevkalAde toplantıya ça- rı maddelerio, topıantıaı, teker 

h kk l i"Y l · ı· rür edeo umumi heret ruzoa 
huzur a · ı veı ı mesı 5ırmağa ve mnu 1cap et •l'en mesine ithali mecburidir. Bu 
udur. maddeyi ruznameye koymağa iate~iu davet ilAnından önce 

\'erilecek harcirahlarda esas mecburdurlar. yapılması earuır. 
l d Medde 43- Umumi here\ 

Madde 34. - Şirketin iş e Umumi heyetin fevkala e eirketin idare mukeaiode •e 
· tedvir için icabeden seya- olarak içtimna davetiui isteyen ra buhrnduQu eehrJn fiiter ,mil 
erde verılecek harcırah, dev his~edarların Şirket sermayesi- sah bir yerinde toplanır. 
harcırah kararnamesi ah nin onda birine malik bulun- İdare meoliei lüzum gör 

düA"ü takdirde ticaret vekAle\i 
illa tabi tutulur. maları ve malık oldukları hisse ı:ıiu muufaksLile umum't hne 
il Mfırakipler senedatını muteber bir banka- tioin diter bir ,,hlrlerı;t~ ıop 

intihap ~kli ya tevdi et?1ele~i !~zımdır. . . laor.asıda cai&dir, 
M dd 35. _ Umumi he- Mürakıplerm ıd~re meclısı Madde 44- Gerek ,adi yı 

a e • f l . . akl gerek fevkıttAde umumi he1et 
iki mürakip:seçer. Bu mü ıç ımı arına ıştır an~. · ıoptantılarınıo toplantı .-ünün 

0

J>ler, biri beh~mehal hisse- Madde 39. - Murakıpler deu 20 güu ev~eı razı ilet ica 
f(bn olmak üzere, Ticaret idare meclisi topla~ıtılarmda re ret vekAletine bildırilmesl ve 

letl
. tarafından trösterile· yı vermemek şartıle hazır bu ruzname ile buna muıaaU.iJc 

" d kl evrakın biı er sur2\lerinin irsa 
namzetler arasın4an seçi- lunabilirler. Münasip gör_ ~ e 1ı ıaıımdır. 

· Müddetleri bilen mürakip- ri teklifleri idare meclısı ve Bütün •toplanıılar.da tica 
Yeniden seçilebilirler. Vazi umumi heyetin ~di ve fevk:J l~ ret vekAleti komisc1rliQ'lnin ha 
· biten idare meclisı azası de toplantı ruznamelerine ithal zır buluomast l!t.ruır. 
ini heyetten berat kazan. - ettirebilirler. . Karar iUihazı iQin ayrıl 

k 1 M k l maeı "IAzım gelen ekaeriset 
ça m'lrakip ola~a saçı e Madde 40.- . üra ıp er, uieabı ; l T.K M, 8661 

ler. Mürakiplerin ıd~re ~ec umum.i heyetçe ~kdır ve tes-ı 
lr.ahğına seçilmelenve şır-ıbıt edılecek Ocretı alırlar. Bu 

· memuru sıfatıle ış gör- ücret Şirk~t umumi masrafla 

ri caiz obmaz. rı arasına sokulur. 
tdare meclisi azası veya 111 U mumt heyet 

1 ve furohundan .birisi~e Umumi heyetin toplantısı 
beti olanlar mürakıp seç~- Zamanları (T.K. m. 361-385) 

. . Umumi Myet mürakıp Madde 41. - Şirket hisse 
her vakit azl edebiliir. An darlan senede en az bir defa 1 
rnürakiplerin tayin ve azil· umumi heyet halinda topla

. idaı·e meclisince derhal si- nırlar .. Kanun ve bu statti hli 
li ticaretle tescil ve gazete kümlerme 1~yğun olarak topla

ilruı edilir. Mürakipler- nan umumı heyet hisaedarları 

Madde 45- Gerek Ticaret 
kanununda ve &"erek bu statü · 
ler akline ıerabat olnıaypn bal 
~erde fevkallde ve adi umumt 
beyel toplllnlılannda asil veya 
~ekU olarak sermayenin .en fZ 
dOrtte blrlol tem'Jll eden hlRSe· 
darJarıo hazır bulunması ~rtlır 
llk toplantıda bu nlsap olmadı 
ğı takdirde hissedarlar tekr11r 
tklncl blr toplantıya ç11tırılc, 

Bu lklncl tophmtıde hazır 
bulunan hissedarların temsll et 
tikleri sermaye miktarı ne olar 

Şirket 8018 sayılı kanunun 7 
inci maddesi hDkOmlerl yerine 
getirilmek Ozere ticaret yekaıe 
Untn tensibile teşkil edilmiş ol 

cak suret ~e rnhut hulasalarını I Madde 64-- Şırket, her ar 
Şirket nacı·na imzaya selAhiretli ektıf ve passıfıni gösterir muva 
zevat tarnfından imzalanması zene hesaplarıuı ve se elik bilAn 
lftzımdır. colarıuı ticaret vekAleli tarafın 

dan gösterilecek usul ve forma 
le tevfıkao tanzim eder, Gerek 
aslık muvazene hesapları te ge· 
rek senelik bilAnço idare mecllıl 
azalan ve eirket mubaaebeıiıi 

tarafından imıa te mftrakipler 
tarafından tasdik edilir, Aktif 
ve pasif hesap ve mutaıene def 
\t1rleri bilanço kar \'e zara be• 
sauları umumi he}'et toplantıları 
iQin tarin olnnan aOoden en az 

duğuodıın yukarıda zlkr ed\len 
ladllQt tlcaretvekAletince muva 
fık ıornımedlll takdirde statn 
de bir ınoa dellwkıtk ~•pı&a
maz 
Umumi heyete veka 

leten temsil 

Madde 50-Hıssedarlar umu 
mt befetlere kendl yerlerine ve 
kil olarak başka blı:ısfldarları rol 
layabillrlP.r. Bir hiuedar tekA 
leten ancak diQer bir hissedarı 
temeli edebilir . Selablyetoame 
erin şekli ldP.re meclisince la 
yln ve ua.o edilir . 

Hissedar lıiikıui şahsiyetıe

Umumı he1etın vınıfe ve ee 
IAhi1etleri 

Madde 66 - Umumi hevetin 
aelAhiretleri, idare mecllaiain ae 
IAhiyetlı>ri tislöorte olau mesele
den müzakere ve karara b. Qlan 

maklır • 
ldara mecfüJne hususi müsa 

ade vermek verdiQ-ı vekaletin 
earllarını ta1in etmek, ldare mec 
lisi ve mürakipleriu selAhiyetleri 
dahilinde bulunan ıirket ielerı 
hakkında lbnzim ellikleri rapor 
iare, hilAııço kar ve 'arar hesabı 
ve mevcudat defteri hakkında 

kabul veıa adtimi kabul kararı 
Tinin temsil şekli: vermek, münakaşadan Monra ban 

Madde.51-Hissedarhükmi ları ıenidEn tanzim etmek. ldRre 
şahsiyetle!' kendisini tem~ile meclisini ıbra vera mesai etmek 
selrthiyetli olan mümes8illeriı amortiıımaııları kararlaetırmak, 
yahut hususi 1turı tte sel:lhiyet dividau~l.arı tesbit efl~melc, ~d~ 
verdikleri diğer kimseler tara- re ıoeclısı azaları)'l'i murakıp erı 

f d t 
·ı l seQmek ve ltiıum gördügü \tık 

ın an emsı o unr. . 
. . tirde bunları azıl ve rerlerıue 

Ekserıyet nısabınm kon- dilerlerini terin e1lemek, idare 

trolü M dd 2 _ Ekseri et ni- meclisi azaeı~a ' .erilecek huzur 
a e 5 • ... V hakkı ve murakıplere verılecek 

sabımn anl:ışabilmesı ıçın umu tahsisat miktarını tesbıt etmek. 
mi heyette hazır ~ulunacak his eirket gayri men kullarının teı hın 
sedarlar gerek a~nl ve ger~se vera sermarenm ıezrıdlnP, idare 
vekil olarak tahmıl bulunduk- re vera statünün tatbıkine dair 
ları hisse senetlerini veya bıı- ruınıımede mevcu\ mesllleler hak 
nun müsbe~ yesikalan tOf!!~mlJ kında karar vermek gibi husslaı 
.günWıden hır hafta önce :)ırket dır. . 
merkezine ve yahut idare mee- Madde 57. - Umuını here&ın 
~' ·0 gösterece~i bir yere tev b IAocoya lsi!dıke dair olan kare 
di :derek mukabilinde hisse se rı loare meclisi ile Umum MQdiir 
neı,Lerinin adet ve ,n~mara.lannı 9e mü rakiplerin ibr~sıoıda tazem 
gösterir birer duhnliy~ kartı mun eden anoek bılarn;oda ~azı 
a.lacaklardar, Bu kartlar birjnci clheller meskOt kalmıııveyıt ~ııa.n 
toplantıda ekseriyet nisabı ha çıo 1slnız olarak tan~ı~ edılmıı 
sıl olmazsa ikinci toplantı için ise bilAnçonun taehkı ıl~ ldRre 
verilmiş olan selı\hıyet ve ve- hersti azaları ve murakıp~er ~e 
k~l tlerin hi\Atı tebliğ edilme- ra~t keıanmıe olmazlar. Mura~ıp 
di~r takdirde ikinci toplanu lerın vermle olduttJ rapo u~ 
r. !' . b d" 1okunup dinle1Jmeeindeo öuce bı 
ıçm dahı rtıute er ır. k -

M dde 53 U : h lanQo ilt! beaaplarrnın abulu 
. b l hakkında ttırıleo arar u um 

yetm toplantısında hazır u u- ü d-
h
.ssed • t e ı gr. 

bir ar enPI milraklplerin tellci. 
kine arıolıınar. Mlirakıpler ar 
lık muvazene he aplarını t6-tkık 

içinde bu defteren muraca~t hak 
kını haizdirler. 

Madde 65- Avlılr mutaıene 
hPS'l pları ıdare mecliıl te mü e 
kıpler tarafından imzalı oler11k 
her RJ muntaraman tiearet \'P.kA 
leline göndPrilir. Ru hesapların 

lfıtk i ki ioin f PkAIPtçe IAıum gö· 
rtllen her türlü malumat ve müa 
teuidalın afıl \"eye suretleri ica 
hında mahrem olarJk ıırkeUen 
tıılep olı nebilır. 

Şırkat hu O'lalumat ve mftf 
redatı vekAlete ve1ahut vekile 
tin hu hususP memur edeceli 
komisere ila1a ve ibraza mecbur 
dur. VQkAlet aylık muvazene he 
ııeplarına bir ay zarfında ibraz 
etmediQ'ı ıakdirde hesaplar \88 
vıp edılmıs edolunur. 

V kAle&çe tasvip Pdılmeren 

hn hesaplar senelik planoorı 

esas ittiha7. edılmez. VekAlete H 

rilecek olan malumat u hesaba 
tın eıhhacından idare meclisı aza 
ları mesuldur. Arlık muvazene 
hesaplarının ve Kenelik bilanQO 
kAr te ıarar hesaplarının .akt 
letQe mürakabesi gerek eirkete 
ve aerek fiQüncü eahıılara kartı 
vekAleti hıQ hır vec;hile ilzam 
edemez. 

Fasıl Vll 
Kar ve 21araı·ın tevzii vo 

yedek akçe; 
(T.K.M iU6) l 

a . - .mur.ı. e- . k hAk.n. 

n.aca~ . ı .. arın . v~ya ~um~ t Hieıedarların ıahııen alaka 
silerınm ısım~uıı, hısselerı ı dar olde,ıktarı ıılerın müıakere 
miktarını göstermek üzere tan emde reılerlnı kullnnmaracekları 
zim olunacak cetvel idare mec Madde 58 H ıoeedarlar tAh 
ıisince tasdik Qhnata1r Je 'lllÜ- sen allk11ıdar o dukları mesPlela 

ı.akerelere haşlanmadan önce - rin umum!re,lerde mCbakereai 

Madde 66 - Şirketin umumi 
murafları ile her hangi bir \'8> 

fe ile memur edılen kımeeler tı 
mumi ve hueusl kazançlardan 
arrılan 1fb:deler ve moh elıf ı 
mortı6mon bedf'llerı gıl i eırkel 

Sonu DOrdGnoüde 



,d - 1 inci Kanun · 1939 Perşembe YE~I MERSiN 
?O~-------------~---------------------------------------------------------------------------~--~~~~-------

-3 cii sayfadan nrtnrı- Fesih emrinin tebellu~u·ldan 
çe tediJe veya tefrikı mecburı itibaren şirket faaliyelinı lntıl 
olen mebaliıl eirketin hesap yılı eoer. Fesıh ilanı ve tasfı:veniıı 
sonunda tanzim olunan ırıllık fupılmaeı bu statü hükümlerine 

tabidir 
metcudıtt 9e muvazene defterin 
de teabit edilen hasılatından çı 

karıldıktan sonra geri kalan mik 

Madde 75 - Sı!'ketiıı iufisıı· 

hıuı ınucip olan sebepler Atide 
gösterilmiştir. 

5irkrıtiıı m111u,vi eohsiyellne aıt 

olup hissedarlardan hlç biri hu 
mallar üzerindo şahsi hır hak 
iddia edc'!mez. 'l'oı.fiye devrım et 
tiğı müddetçe tP.sfiye meınurlrtrı 

rn murcıklpter ve Jüıum gördüilü 
taktırde Ticaret vekAleti l!mumi 
heyeti toplnntı)'a çoı;tırırıar. Bun 

er ıçııı rııL•muı edecf'~İ kımRelNfl 

,br , z ı ınu•~e ve istPııilf n l ı ııı 

türlü izahatın bu suretlr vermeğe 
mecburdur. 

• 
1 1 "' a n 

~arsin Askfıri s&tm alına komisyon riyasetin~en 
• 1 

ilk tt•ıı 1111 ·' Ulll h~ Ul ıl Pil lıt". 
tar safı kaıanııı teşkil edor. Bu 
suretle hasıl olacak safi kazancın 1 ) $i:ketio müddetinin bit dnıı bıeka eirk el Rtırnıa)t.ı'iitıi 

vekaletin emirlerine riayetsiz 
Jik taktirinde buna sebebiyet ve· 
renler meslıt olacakları gibi veka· 
let lüzumunda şirketin feshine ka 
dar da gidebilir Ciu~i nıi"ıarı linı (it•;t k. 

Yıılaf (~'io) ıorı :!~~)50 16 ?2 2ı yQıde onunu redek akçesınde:ı meei to Ticaret Vekaletince ida oııdn hirloi temsil eden tıisı:ıoclar 
arrıldıkttn sonra geri kalan kıs meeiue lüzum gösterilmeml•si, larııı talelıi Ü?.eriııe la11fıve nıemn 
mı, 2 ) Şirket seraıayesiniıı üçle lıtrı veyahut milrakipler umumi 

Yüzde beei idare mac!isi aıa ikisinin kayıp• eiılmesi, hey'eti toplantıya ca~ırmağa 9e 

Madde 85 Şirketin feshi, infi
sah ve tafiyesine dair olan umumi 
heyet kararları sicili ticarete tescil 
ve ilan olunur, 

ı -- Yıı~ar ı da eiı ı ~. ıııikıar. VI' 

lwıtrli ilt~ ilk l~miıı:-ılı \azilı yul<ıf 

,~ıı 
nııılıaııııı ' 

1' ~r orıiu ılıt. 
eına, 3 ) Hıssedarlar adedinin bee bunların göst~rdle-i hususları ruz 

Yüzde beei idare meclısinin ten aşağı düemeAi, nameye Hloıağıı mecburdur 'l'os 
Fasıl 9 

t b. d · k' k fiye memurları bir seneaen faz 
etı ıt e eceAı şe ılde i ramire 4 ) Şırketin aciz halinb gel ıa devam eylf'dlğl takdirde tas 

Müteferrik macldP.Jer ~ - '4 ı. k a 11 u -ı 94 O ıwrş .. mht~ gii uii 
Madde 86 Şirketin gerek faa olarak memurlara, mesi 9e iflfıs etmeıti, f b ti · k i 1 

YGzde doksanı hissedarlara iye eye şır el n muame e liyeti ve gerek tasfiyesi esnasında 1uda p; Za! ltkla İh~lt Sİ~ ~apıJ c:-1~. lif'. , 
5 ) Şırketın ayni mauatlnrı ve l esaplarıııı gOslprmek Ozere 

daA'ıtılır. ı d ı şirket işlerine ait şirketmde hisse · ;> _ Talipler: n 'fler siıı A ~ t·r 1 i k su ht·!"'iniıı 1 • 
inci madıiede razılı oldu 

Qu gihi eirketle alakası kesilmiş 
olanlerın hisselerini mevcut his 
sedarlardan arzu edenlere vefa 
eirkete reni gireceklere devr et 
mek üıere açılacak hisse senedi 
hesabı için her yıl toplanan umu 
mi heretçeı bir kn:-eılık tesbiı 

edilir Ve bu mikdar hissedarla 

tahakkuk atıirmek üzere diAer tanım edeceği mevcu ot ve ldarlrr arasıııda çıkacRk ihti laf· . . . • ~ 'k'I' 

ra tuui edileo'!lk temettfıattnn 

tetkif edilir. 

mıntake.larda kurulmue şirket

lerden hir tera birkaçına Tica 
re\ \'ekAletiniu KÖBlerdiAi lüzum 
üzariııe iltihak etme~idir. 

Bu lıallerde Şirkt!t idare 
meclisi eirkeL t1mumi he1'etini 
fevknlAde ıoplautıra davete mec 
burdur. Hıesedertarın hepııi bu 
toplnntı1a çeıtrılır. Bu toplantıda 
51 inci maddedeki toplantı niaa 
bı ve ekseri1et1 aı·aaır. Yalııız 

Madde 67- Yıllık lıoznncın şirket mallarının loptan '3otılması 
hissedarlera haugi tgrihlerde ve için tnefıye memurlarına selAhi
hangi 9aeıtalara ve ne şekilde yet vermeye dair olan umumi 
ödenece/U ıdare mc;?Clisınin tekli hef'eı kararlarında 45 inci mad 
fi üzerine umumi hereıce karar dadaki eksPriret nisabı arııııır. 
laetırıhr. Maddf\ 76 - infisah, ifllh· 

Madde 68-Bu stcıtü hüküm tan baekn bir sebepten ileri ge · 
lerine göre dağıtılan di9ıdantlar 1 ıirorsrı idare meclisi birer hafta 
geri alınamaz, l ara i!e üç defa ilıln yaptıracaktır 

Fe9ke1Aıie fedek akrıe : j Bu ilfına eirket alacaklarının şir 

Madde 69- Umumi hevet ketteki alacularının niha)'el l>ir 
bir hesap devresi zarfıuda hasıl sene içinde müracaat ederek is 1 
olur, Da{tıhlacak ııafi '•uan ın bat ewlemeleri lüzum.ı derç olu· 
bir kısmını veya temammı gele nur. Bir eenelık müddetin bas· 
cek eecıeye devir vefa fevknıAdo !angıcı üçüncü ilanın cıkLııtı 

redek akçesi olarak a1ırabilir. il ta• ihtir. 
Adı yedek akçe : Şa)·et idare meclisi bu vıızi· 

Maddo 70- 7 inci maddate fesini rapmaz 1ahut umumi 
ııöre 11ıllık kazaııctan arrılan 

1 

he) 'o tin bu statüdeki şartlar için 
mebla(tların toplanmasından ha de toplanması ibıimali bulunmaz 
ııl olan adi sedek akçe şirkeLiu sa $irke\le alakadar her ş:ıhıs 
muhtemel zararlarına karşılık mahkemere müracaat hak~ını 
olarak saklanır. haizdir. Umumi hey'etce alınan 

Böylece toplonnn, meblaQ-lar 
eirket seı·maresinia rüzde 75 ci 
müsavi olunca artık reden akçe 
si ttrrılması ea ka<IPrki bu mik 
dara balııt olduktcn sonra sarfı 

rnt irrasile redek akçesinin mik 
darı tenezzül edecek olursa ka 
zançtan tekrar tevkifat yapılır. 
Yedek akçenin zararı kapat.na 

dı~ı hallerde sapılacak 
muamele 

Madde 71- Şirketin zarar 
e\ mesinden dola11 azalac eermu 
ıe~·in ikmaline redek akçesi kfı 

• -1; gelmediği halde zararın tema 
men kapatılmasına k&dar hisse 
darlara deA'ıtılacek di9idnntların 
bir kısmı heyeti umumiye kara 
rı ile bu zsrarın kapatılmasına 

tahsis oluna bilir. 

Yedek akçenin sureti istimali: 
Madde 72 - 'fıcııre! kanunu 

ouu 465 inci maddesi mucibince 
arrılacak kanuni ih~ifat akçesi 
nio teman:ı rıllık bilançosunun 

kararlar alAkadarlara mnl6m 
olmak üzere uao edilir. , 

Madde 77 - lufısah halinde 
umumi hef'et tasfirenin nasıl 
rapılncaQ-ını teebit ve muame
leleri yapmak üzere hissedar· 
lardan üç tasfife ruemurunu ııe 

bunların selAhiyetleriai tRyin 
eder Ve taefı1e memurlarının 

birlikte hareket etmelerine karar 
1erir. Bu hususa ait klrarlar 
teJcil 90 ililn olunur. Umumi 
her'etce taefife memurları seçil 
mezse tasfire i11leri idare meclı 
since J3pıhr . 

Madde 78 - Tasfiye memur 
lnrı vazifolerini birİlirine detir 
edemezlersede bazı ielerin va 
pılroası için içlerindtın birini "9e 

J>n baeka bir eaheı tevkil edebi 
lirler. 

Mertcle 79 - Taefire memur 
ları eirketin baela;nıe olan ıeıo 

rıni ve muamelelerini bitirma1e 
setahiretli olup tasfire ıoapla 
rındau olmaran muamelelere gı 

bereli umemi1eCt! taadikinl mü . I · d G' · •ı'klerı· 
rıem& erı memn:ı ur. ırıe, 

ıeakip detlet dahili istikrazı tah k . d b 1 1 d d . . . ta Lir e u mname e er en o 
tılatına Jatırılmak euretıle ten· 
mire olunur. Bu hususta dahili 

A'ecak mee'uliJ~t zincirleme ola 
rak kendilerine aittir. 

ye tekaletinin reri alınacaktır Madde 80 _ Tasfiye memur 

Fetkalade )ledek akçesini lorının ta1 ini ile idare meclisinin 
idare meclisi münasip göreceği eelAhiveU ecma erer. Ancak mu 
ekil ve surHtle istimale selAIJi rakiplerin nazaret tazifesi taefi 
rettardır. Bir besRp devresinin ye neticesine kadar deum eder 
ha11ıatı hissedarlnre di9idant tev Tasfiye memurları Ticaret Vekil 

aiioe kAH gelmediQi. t~kdirde fet ı le\ince fePh edilen eirkeıin hu · 
ka1Ade fedek akçesınınde bu hu kok 9e tecaibinin tamamını ~e 

su&ta istimali caizdir. ra bir kısmını ietirak bedelı 
Macide 73 - Şirket müdde- olarak arnen di~er bir uirkete 

&inin ıona nrmesi 9eyahut vak· devr edebilecekleri gibi her han 
tinden önce fesih 9e tesfiresin gı baeke bir elrket te eahsa da 
de bütün taahhütleri yerine ge den ile mukabilinde hepsi veya 
tirlldikten sonra sedek akQaeı bir kısmı için nakit •era bedeli 
hissedarlara hisseler nls~etiude odenmis hisse ııenedatı 9e eeham 
taksim olunacaktır. te ıah9ilAt tere herhangi bir 

Fası 1 VIH taviz alabilirler. Umumi hef'et 
her zaman lüzum gördüA"ü tak 

Şirketin fesih ve tasfiyesi 
Madde 74 - Şirket 3018 sa 

rıh kanunun 7 inci ·medde ·i 
mucibince hükOmetin emrıle ku
rulmue oldoQundan apni emirle 
leallı olunabilir. 

tirde memurlarını tasfıye vuife 
eiui fnpan idare mecliEini azlet 
mek ve yerlerine başkalaı ıuı la 

rin etmek selAlıiyetini haizdir 
Tasfire esnasında 11irketin 

menkul ve aaıri ır.enkul mallar 

mu9azene defteri ile bi· 
IAnçoyu tetdi etmek \'e lar şirket merkezinin bulundu"'-u katırnhı \~kPrl salın ·ılurn koııılS\Oııırna \f·~l 

I 
K 1 • 

tasfiyenin ikmaline mani teşkil 
e 1en sebepleri ar:ı:etmek Uzere 
umıımt heyeti toplanhva <;ağır~ 
cektı;. Tasfiye esnasında topla 
nan umumt heyetlere alt ztıbıt 
IBrın suret veya hulasasının 

ııcı iu mahkemesinde l!auuni hü· 1 t•) nıirrn11arilP. birli" 1.f-' miirac;r!~I f'loıeleri. 
\ künılere göre hal ve lası o:unur. .. 
' Şirket islerine nit olarak his 4 - şarl11anıe ve 11umu11e lıeı· gorı 

muteber olmak için testiye me 
murlarmıı?. imzalarını havi ol 
ması şarttır. l

aedarlar arasından çıkup şirke "alıu :•Jıuc.ı komi~\'Otıtıııd:.t ~iiriile bilir. 
tin hukukuna tesir edecek olan j .. • 
ihtilAfların hallide yine eirket 

mcrk1;ızinin bulunduğu JHİ!l nıoh s T u·· cca rl ara 
kemelerıne aittir· a '' I n 

Madd~ 81- Şirketin tasfiye 
halinde bulıınduğu zamanlıuda 
şlı ket namınıı tanzlru olunacak 
bOlllo evr1ık ve senetlerin şlr 
ket\ Uzam edebilmesi için "tas 

, Du gibi ıhtiltifııı zulıuru hıı , 
1 linıto m~hkemere muracaat et· 
•mis olan hi&ı;sdnrıar, ei·k~ı mer 1940 senesine 

kezinin bulundl1~u l erde her tür 
mahsus 

fiye belinde buhınan doğu can 
lı bııyvan ihr;ıcatçıları blrliğı 

Türk Anonim ı;irketlnln tasfiye 
memurları" ibresinin ldaıesi ile 
hısflye memurlım tıırııfındı10 

lü kanuni lebli~atın r11pılmesı T •• 
için bir kanuni ıkametgAh sı çip u cca r 
göslermet:to mec•hurd ur. defterleri 

imza edlJmesi şa rltır. 
Mudde 82- Fesıb edilen şlr 

ket\n mevcut borçları ôdendlk 
t';!n ve lnfisııbın UçOncO llAuın 

dnn itibaren bir sene geçtikten 

Madde 87- 3018 sıı:vılı ve 
ihrAcat emteassınııı tu~e i ~ll'll 

meıı'i kauunurıu müzers·td lııırıu 
nun 7 inci maddı;sine göre ha 
zırlanınıe "uluıırt11 ışbu sıat.h ü 

okuyup iı,;iııdek!loriııi ve icabın 

sonra şirket deherlerlndeu ve da adı geçeu kau•ıııuıı mudd«,;ı 
ya makbul sair vesikalardan hükmüne göre Uccret ~e kaleıin 
alucaklı oldukları unhışıtan Şa ':e verıleoek emirleri \o fap ı la 
baslar taabhOılO mektupla bak 
larıoı almağa çağırılır. Ot ime 
renlerio vefa b&kları h~nüz 
ıhulatlı olanların aı .. cakları 
mu\eber bir bankaya ıalırılır 

Madde 83- Kanuna ve sta 

cr.k de~işiklıkleri kayıtsız ve e ırl 
sız tamnmen eınıdu1en kalıııl et 
ti~imizı lıefırn ve ıııahhüt edAr 
ve bu orada aeaı:tıda yuılı mi 
kdarda hisı;e senetlerini ~alın al 

lü hUkDmlerine aykırı bereket marı taalıhıit eyleriz . . 
eden tasfiye memurları bısse 
darlara ve nçnocU şohıslorn 

karşı zincirleme mesul ol<luk 
la ı gibi lesin ve istıbdam et 
tikleri şahısların bu gıbi mu 
nme16lerinden de ayni suretle 

i 1 a n 
1 Mersin Ticaret ve Sanayi 
odasmdan 

mesai tutulacaklardır. İdare merkezi Karsta bu· 
Madde 84- Ticaret vekOle l · C ·· · 

ti, şirketin statU tatbikatından tınan ve_ Mersın.de . amıışerı! 
- 11• h 

1 
h k . mahallesınde alaıye nnnında hı 

muteve il usus ar a kında ş•r .. 
ket üzerinde mOrakahe hakkını j la numaralı rnalıalıallı ıkamet 
haizdir. Bu mürııkabede eir'<etiıı lgahı t·cari ittihaz ve l -7-~!J9 ta 
teeekkül maksadı ve vazıfeleri rilıind~nbdrİ top~'ln .cani~ h.ı~y- 1 
bakımından görülecek eksiklikler van ılıl'acatı ışlenle ıştıgal 
hakkında ticareL veklileti icAl e eden Doğu ve Cenııp vilAyet-

1 

den direktifleri verir. leri mıntakası oaıılı hayvan ilı-
Vekıllelçe isteoilon her ıürlü T 

malumat te müeteııid:n sirket metıt birliği ürk Anonim şir 
rnkt\lete verahuı vekiiletiıı bu i~ ketinin statiisümleki esasata da 

1 Y f H i 
Nüshası 5 Kuruştur 

'1evnııvc <lefteı·i kebir Envanter vaı·Jııııcl 
,, ,7 ' ' ' • '9 

<lcftcı·ler, k a ~ a d cf t e ı· i 'e koP) 
<l f ı . k k ' - 1 ' .. ·--J· ,111 ({ ter erı ve opya · ag1t arı. ece ve ayguıı '1

, fı 

da ve nuılıl.ıraları. dosye, kla ör, zal'f ve pt11 ~. 
ıueıı k~iğ11larınnz geldi, defıerleri11 noterden t9· 
tiki iei11 istical buvm·ulnıası rica olunuı·. 

~ l 

fiatlar çok mutedildir 
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--~-..:1--------------------/ 
mı~--------------------~----:=:::::~ 

• c zı 
:t ş VE 

.ARIY .A NLAR..A. 

Satılık, Kiralık Evı, Arsası, Eşyası olnnl ıra 

Cenubun 
tutunan 

en ç o ~ o k u n an ve 
gazetesi olan 

~[g~$0~ 
oı..uyu~ıları.ıırı arzusaııa uyarak hır knçilk 

lrü'iX 'l'A Jtll!'J~Sl H.AZlHJ~AMIŞTllt 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son taclıl.it nisbetinde 

MÜHİ\1 BİR UCUZLUK VAHOIR 

Satılık, kirıılık rwyiniz vı:ırs• Hyn n..ı alm:ıl{ 

Abone 
) 

Türklyt Hnri1: 

yanarak Mersindo hır şube aç
mak üzere imzalıırile şirketi il
zama saUılıiyeLtar bıılunanlal'ı11 
19-12 939 tarihinde odamıza 

ist1yorsıınız 
vaki müracaatları üzerine ınez 

Şerait I !çıtı için klır şirketin 'Mersiıı şubesi, ti- iş mi. İ d mi anyorsunıız 
carot kanununun 42 inci matl Teıı?.:latlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN 
desine tevfikan 27-12-9:39 tari 

Senelik 1200 Kr , 2000 "' isli racıe 

hinde ticaret sic·l defterininlmı------~-- ~ _12._t N İ Z 
11 g2 sıra numarasına ve fev

Resmi ilinabn satın 1 O 

1 
kalttde sınıfma kayd ve tesr.• l 

Altıaylık 
Üç aylık 
Bir aylık 

600 1000 
300 50J 
ıoo Yo'<tt.r. ~~~---~~~---~~---~~--------·~ 

~ 

Kuruştur. edilmiş olduğu ilan olunıır. 

-------------------
i L A N 

Mersin elektrik Tür~ Anonim şirketinoen 
icr-a vekılleri ht v•·liııce ~:tJwl ve resmi pazt·

lPuin 13-12. 939 tar ilı: ve 4383 ~a~ ı~ırıda llP~rı· di 

IPu •·lrktrik dahili tesisat talimalrıauıe~İJJİU 2(i ııcı 
maddt' . .,İrıe göre d:dıili Lt>~isalHufa bozukluk hulu
rıarı Alıonahırın lt sisc.tllonm talinıalııantt~)e ekli 
fenni şar· tnanıeye UJğnu olarak ve bir ay Z<il'fnı 

da L<ıdil ve islah tı lnıelt•ri oıec\H1ridir 

1-Şutıal 940 da tıa~lıyacak ltaflişh rdt~ lt--Sİ:oöJlın . 

da bozukluk görüleu aboııalarırı cıı ı·t>:aaı ~Psıle

CP-ği ilAn oluuur. 

Foto Gün 
ffrı~ En müşkül pesentlerin bedii zevkini tatmine mııva ' 

olan yegane atelye Fotogfın atelyesidır. 

IIayahıı ehcdi hatıralarını rnşıy:.ıcak olan fotoğı·aflııl'· 
Fotogıin'ün çektiği fotoğmflar olmaltdır. 

- ·ı 

Fotogıin, kıymetten düşmüş sanılan fersude fotoğrafl111 

yeniler ve jstenilen ebatta ağrandisman yRpar. 

Zevkı 
sonra 

Fotogüıı, hir zamandanbel'j terk ettiği amatör 
işine tekrar başlamıştır 

selim sahibi olanların başka atelyel~re ıığradıkl~;r 
bir keJTe de Fotogüne uğı~mayı tmutma013h 

ADRES : Mersin B~zkurt Cadtie~ 

·tı' Yoni l\for"'in Bnsıınoviudc hosıhııı~ 


