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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: il GAZETEMiZ 

HAKKI OCAKOGLU 
A..EIC>N"EC Ş:E~Tİ 12 

Devamı mUddetTürkiye için 
~;. Vi' .A llJD 1300 

7uo ~·· 

: 2897 Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Cumltw·iyelin Ve Gum7tu.1·iyet Eseriniıı Bekçisi, Sabalttarı Ç'tkar Siya[ji Gazetedir 

S~ylav Seçi.minden Beklenen Netice 
Seçime Doğru 
Türkiyede her kes ulusçu

dur. içimizden doğan ve bize 
dayandığı için güçlü olan törü 
de böyledir. Fakat bizim ulus
çuluğumuz veya kamuculuğu
muz boş bir "etiket,. değildir. 
Eskiden "İttihatçılık,, hiç bir 
şey anlatmıyanı duynrmıyan 
kuru bir sözdü; bir yaşama 
yolu göstermezdi. Şimdi öyle 
midir? Ulusçuyum, kamucuyum 
deniliuce gözlerimiz önünde, 
bütün bir ötküncü kucaklıyan, 
yeni bir evren açılır. Orada 
bütün varlıklar belirir. En eri
şilmez sanılan vargılar yaklaşır, 
iillcüler gerçekleşir. Biri ile 

ki arasındaki ayrılık yüzlerce 
tlolduran devrim ayrılığt-

Bugünkü görüşlerimizi, 
• , a , ımızı yapan işleri bir 
u~e bağlamake gerekse hepsini 
u!usçulukta, kamuculukta top
larız. Devrimin temeli bu des
tekle kurulmuştur. 

Uluscu olduğumuz içindir ki 
demokratız, " Cumhuriyetçi ,, 
yiz, devrimciyiz, Jayikiz, kurul
takçıyız. Bütün bunlar ulusun 
assı, genJiği için yapılmıştır. 
Burada Türk demokrasisinin 
başka demokrasilere üstünlü
ğünü görmekteyiz. Zira bizde 
ulusun başlığına dayanan, onun 
sesini duyuran, isteğine boyun 
eğen rejim, ülkü birliği ile,bölük 
başlıklarından kurtulmayı bil· 
rniştir. Demokrasimizin, tek 
yönelceli oluşuna bakarak, ol
guniaşmadığım sananlar yanı
lırlar. Demokrası ulus başlığına 
en geniş ölçüde varmak istiyen 
bir rejim olduğuna göre, yc:r 
yüzünde bu başlığa Türkiyeden 
artık değer veren bir ülkü daha 
gösterilemez.. Ul~s~muz, en 
ileri bir devrım yonundc top
lanmakla Atatürkün açtığı yol
dan şaşmamak isteğinde ne 
kadar içli olduğunu göstermiş
tir. Turkiyede, devrimin hızlı 
adımlarına · ayak uydurmamış, 
onu benimsememiş kimseler bel
ki bulunabilir. Fakat bunlar eski 
rejim artıkları~ır. 9 1kad~r az
dırlar ki devrım yonıecesı ka.r
sında cılız bir yön!ece bile ku
ramazlar. 

Bu bakımdan önümüzdeki 
saylav seçimini? .nas~l bir so
ur.uç vereceğim şımdıden kes· 
tirebiliriz. Bu kez kurultaya 
seçilecek sayiav1ar arasında 
iş!erinin eri olan gc~ç'erc çok 
yer veri!ece:i söylenıyor. Bun
dan seviniriz. Bununla beraber 
devrimin kökünden doğan bir 
d:Ieğimizin de önünıüzd~ki s.e
çimde yer bulma"' nı .. ıst e~ız. 
Bu da Kuru!Layda Turk koy
lüsünün sesini daha. yakından, 
daha içli duyurab~l~~sidir. 
yurttaşlarının üçte ıkısınden 
çoğu köylü olan bir üll.c~ "K~y~ü 
Cumhuriyeti,. sayılabıhr. Toru, 
Köylünün genli*.i .. için elinden 
ge!eni yapıyor. Butun çalışmala
rın amaçı köylümüzü Acunun 
kense1 varlıklarından hiç te 
geri kalmıyacak bir yaşayışa 
kavuşturmaktır. 
Şu ,,ha}d,~." .. sayl~vlarımız 

arasında koyıunun ıçınden çı
kan, onun dileğini, acısını da
ha yakindan duymuş, anlamış 
bulunan saylavların bulunması 
çok yerinde olur. Köyün ya
şayışına karışmış olanlar dene
melerini, diğer saylavlarımızın 
bilgilerile birleştirince alıııacak 
bitimlerin bir kez daha ve
ramli ve olgun olacağına inanı
labilir. 

şe-vke't .Elt1gl:ıı 

( Komucü - Halkçı ) ( Evren -
Alem ) ( Devrim - inkılap ) 
( Ötkünç - Tarih ) ( Kurultakçı
Devletçi ) ( Assı - Menfaat) 

Genlik - Refah ) ( Yönlece -

Bay Recep Peker Kütahyada Bir Nutuk Söyledi 
F ırka··ae~eı·Kitihi .. Firka~iii··çaiiş;·a·vonariiictaki'Mü;arrakı

yetini, Devletin iç Ve Dış Politikasını izah Etti .. 
KÜTAHYA, 29 (A.A) -

Cumhuriyet Halk Fırkası g~nel 
katibi ve Kütahya saylavı Bay 
Recep Peker dün gece Kütah
ya Halk fırkası tarafından şe
refine verilen ziyafette aşağı
daki nutku söylemiştir: 

Değerli arkadaşjarım: Yurt
taşlarım Kentdaşlarım; 

Bugün öğleden sonra say· 
1avınız sıfatile Kill:ahyahlar 
ile Fırk:ı ar~ada1larımla ve 
Fırka arkadaşı değer ve 
sevgisi ile kucaklaştığım Kü
tahyalı yurttaşlarımla uzun boy
lu konuştuk. 

Bu konuşmayı, ~~mdi Türki
yenin yeni rejim~ne tedlel olan 
ve yeni gidişimizde irade kuv
vetini teşkil eden Cumhuriyet 
Halk F.nm genel katibi sıfatile 
yapacağız. 

Arkadaşlarım, 
Yakında fırkaca bir beledi-

ye seçimi imtihanı geçirdik. 
Bu imtihandan yüzakı ile çık
tık. Bu seçimde Türkiye halkı
nın üçte birini teşkil eden şe-

taraftan intihnpçıların hepsi 
reylerini Cumhuriyet halk fır
kasının g'~3terdiği namzetler 
lehine kullandı. R~y veren mil
yonlarca yurttaş n yalnın yüz 

prensiplerini anlamada ve hü
kumetin çalışmalarını takdir 
edip beğenmede ileriye doğru 
mesafe aldığını gösterir. Bu 
fırka içiu övünülecek ve ulus 

petle daha genel, daha geniş 

köylüsü ve kentlisi dahil oldu
ğu halde bütün memleket ev
latlarının takdirine imtihanına 
arzediyor. 

Belediye seçiminde kentli 
yurttaşlardan aldığımız takdiri 
kuvvetle umuyoruz ki yeni 
saylav seçiminde bütün yurt
taşların yekunundan alacağız. 
Bir siyasal fırka, seçim işle

rinde çok uyanık olmalıd:r. Bu 
kaideye uygunlukta çok titiz 
olmamıza ragmen niçin bu ka
dar güv~niyoruz? Bu güveniş 
elbette sebepsiz değildir. Biz 
fırkanın bütün iç çahşma1arında 
ve fırka hükiimeiinin tutumla
rında bütün yurt işlerinde esa
sen milletin ara bulmaz özü 
ile mütemadiyen temastavız. 

. e ... , . .. . .. . , )y.u·1tc o~·au ltkbalı11rıta buyuk çalışuıcılcmı 8ahmı olncal: Biz bir defa her yil mahalleler 
I:a.11 Recep Pekr.r Buyiik Millet Meclh;i binası ve köylerde on binlerce fırka 

hir ve kasabalı yurttaşlar rey kadarı ya1nız fırka listelerinde birliği bakımından güvenilecek 
ocağında, nahiye. kaza ve vi-

verdi1er. Halkın reye iştirak yer almıyan Cumhuriyet Halk bir neticedir. !ayetlerde birbirinin çalışma-
nisbeti bizim devrimizde ve fırkasına mensup insanlara rey Şimdi yeni saylav seçimi ka- sını tamamlıyan kongreler ya-
bundan evvelki devirde görül- verdi. rarını a1makla C. H. Fırkası pıyoruz. 
memiş bir çQkluk arzeder. Öte Bu netice bütün halkın fırka kendisini belediye seçimine nis- - Sorııı 4 üncli sahedJf i -
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Uluslar Arası Kurumu tBay Mussolini Bay Laval 
Görüşmesi Y akınlaşb .. 1934 Senesi içinde Neler Yaptı 

Tahrikkar Endişeye Rağmen Hayırkar Kuvvetler 
Kuvvetleri Ma~liin Ederek Felece Uğrattı 

c~nevre. 2g (A.A) - Ulus
lar arası g ~nel katipliği yıllık 
çalışma bilançoımnu neşretmiş

tir. Bu fa:ı.' ~yet fada nikbinlik 
g3stermekle beraber gelecek 
yıl için b :iy:i ı{ ü.nitler besic
me k ~ edir. 

Bu bilançoya 1933 buhran
larmdan sonra 1934 yılı silah
sızlanın l m h:ıkeı·.?!erbin geri 
bırakılması ve uluslararası mü
nasebetlerinin zorlaşmasını kay 
dettikten :::onra Afganistan 
Eguastor ve Sovyetler birliginin 
uluslar arası dernegine girmesi 
Sar reyiamının bir ulus içinde 
ve bitarafaııe hazırlanmasını 
venazik bir mesele olan Macar
Yugoslav ihtila.f mın hallini 
memnuniyetle bildirmektedir. 

Teknik kurumlar fayda1ı iş
ler görmüşlerd:r. Buna binaen 
Bay Benes bilançonun tanzi
minden sonra neticenin kiç bir 
suretle ümit kırıcı olmadığını 
ve müsbet hayırkar kuvuet ve 
temayüllerin tahrikkir kuvvet
leri mağlüp ederek felce uğ
rattığını söyliyebilmektedir. 

Bu hayırkar kuvvetler ara
sında ön safta uluslar derneği 
bulunmaktadır. 1934 yılındaki 
siyasal işlere gelince bilanço, 
)atin Amerikası meseleleri üze
rinde durmakta ve Peru - Ko
lombiya ihtilafının neticelenme
sinden dolayı sevincini gösterdik
ten sonra bütün azanın ıilih 
ambargosunu kabul etmeleri 

lvilif.:Uuı· eeıut'1wliııiu Saı··a güJtdeı·aiği kttvvtlenlen ltalywılar 

neticelenmesi için yapılan gay- jesi hazırlamaktadır. 
retleri zikreylemektedir.Uluslar Sardakl Vaziyet 
derneği (Entelektuel) iş birliği Serburk 29 (A.A) - Sar 
çalışmasında devam etmiş ve havzası uluslar arası polis kuv-
Çin hükumetinin Çinlilerin Av- vetleri sabık kumandanı bay 
rupa ve Amerikada profes~ Hemsley bugün İsviçreye git-
yonel yetişmelerini ikhsadi mek üzere memleketi terkede-
kurulmasının şimdiki ihtiyaç cektir. 
larına uydurmak üzere Nan
kinde ve Batida tesis etmeğe 
karar verdiği yerleştirme bü
bürolarının tesisinde muavenet 
eylemiştir. Keyif verici ve uyuş
turucu maddeler ticaretine ge
lince, Andlaşmaların daha kat'i 
ve daha umumi bir surette tat
biki sayesinde meşru ticaret 
tedricen azalmıştır. Şimdi ulus
lar derneği muzur maddelerin 
gayri meşru ticaretini men için 

• 
Yugoslavya 

Resmen Tekzip 
Ediyor 

Belgrat, 29 (A.A) - Macar 
tebasının hala yıgınla memle
ketten dışarı atılmakta olduk
larına dair yabancı illerde ÇJka
nlan pyialar resmen tekzip 

Italyan Notası üzerine Küçük itilaf 
Dış Bakanlarile Görüşmeler 

Paris, 29 (H.R) 
- Fransa ile İtal 
ya arasında de
vam eden anlaş
ma müzakereleri 
hayli ilerlemiştir. 
Perşembe günü 
M. Mussolini Fran 
sanın Roma se
firi M. Dö Şam
bröna İtalyanın 
noktai nazarını 

izah eden notayı 
vermiştir. 

Dün M. La
val sabahtan ak
şama kadar ital- . 
yan muhtırasını tetkik ile meş· 
gul olmuş ve "Sent Moris,, te 
bulunan Romanya hariciye na-

J:c !I ~1ır.<:.;oliı11 

zın M. Titülesko ile bir kaç 
dafa görüşmüştür. Bay Laval 

- Sonu Döıdiirıcii Savtada -

Fasllah Sadakat 

- Kocanın aadakataızlı;ından tikiyet ediyorsun. 
ona sadık kalıyor m111un? 

Bari .en 





ao Kanunue.vve1 1934 sanııe a 

ZiNDAN GPNEŞİ 
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Milli Fırka 
Y e'1tic HükôınetiJe 

İvren1 
Güç 

"Güç 
Şey,, 

Şey ... Kadın Olmak Iran - Irak Hudut lhtilifının Hal
eziı~.:~~e::?:.~r:ş~m•k linde Hakemliğimiz istenecektir .. 

Dive ---
- Her halde b5} le bir yar

uımı düşünmeniz bile beni mü
teşekkir etmiştir. Şimdi size 
hak veririm : Köyde sıkılı
yorsunuz. istanbulun zevkini, 
balolannı, o kibar çevrenin 
müsamere ve çaylarını kaybet
tiniz. Fakat köyün her semti
ni daha gezmediniz. Çok gü
zel görülecek yerlerimiz vardır. 
Albnovamn sırtlarında çamlıklar 
eksik değildir. Sabahlan erken, 
atla oraya bir gezinti yapalım, 
iıter misiniz? .. 

..» 

Aulaşına Yaptı 
BELGRAT, 29 (A.A)-Yu

goslav Milli fırkası merkez ko
mitesi yeni siyasal durumu 
tetkik etmek içın dün toplan
mış ve bu durumun inkişafını 

takip suretile hükümetin icra
ab hakkında bir hüküm ver
meği onaylnrıştır. Komite azası 
toplantidan sonra gazetecilere 
kendilerile Y evtiç hükumeti 
arasında bir anlaşma yapılmış 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Kayışdağ menbaını andıran 
buz gibi suyun bu yiiksek ka
yalardan akışını seyretmek öy
le hoştur ki... Doktor İvrcmle 
g6rüştüğümüz kreşi de bura
da, bu tepelerd~ıı birinin üs
tünde yapalım diyorum. Bir 
kere görünüz. Doktora da 
adaiını hatırlatırsınız. Orada 
arkadaşınızla bir arada çalış· 
mak, hepimize mutlu olur sa
nırım dedi ve gitti .. 

Yine yalnız kalmıştım .. Fa
kat bu defa ki yalnızlığımı sa
na yazarak giderdiğim için se
viniyorum. Şimdi kımbilir bu 
satırlara yine teşhisler koyar· 
sın. Ne yaparsan yap, yalvan
rım çabuk gel.. ,, 

İvrem hiç durmadan okudu
ğu mektubun son satırlan ar· 
bk hep gitmesi için yalvarma
lar, kinayelerle dolu idi .• Bu 
yazılar genç doktorun elinden 
düştü, Kağıtlar masaya datrl· 
dı. İvrem onlara bakarak, dal
dı. Şimdi Ülgenin bütün yaz· 
dıklan kafasına yığılmış, bey
nin~ oynaşıyor gibiydi. Ülgen 
kıvrak vücudile karşısına dikil
mişti. Kumral başını sallıyarak: 

- Gel, hastayım.. Teşhisini 
koy, ne yaparsan yap: zmda
nıma bir güneş göster, diyor
du .. 

Zindan güneşi, zından gü
neşi diye tekrar etti.. Fakat 
o güneşi yanı başında bulan
lar, yine karanlıktan dert ya
narlarsa bu suçun ağırhğına 
katlanmalı değil midirler? Dok
torluğuma, çalıştığıma imreni
yorsun, öyle mi? Ah, eğer 
bilsen.Başkalarının kalp ağnsını 
dinliyen bir doktorun kendi kalp 
aj"nsnı dinletecek bir kulak 
bulamaması ne elimdir bilsen!. 
Gözleri dıvarda bir resime di
kildi. işte altı aydır birlik ça
hıtığı doktor (8 ... ) ile anlaşan, 
ça)ıfAD İvrem, İstanbulda Ül
genin kadın hastalıklannı din
liyen lvrem olmadığına şaşı-

yordu .. 
Ah bu kadın hastalıklan .. 

O da bu hastalığa tutulmamış, 

TAYYARE 

için serbest bir meslek edin
mişti.. Hayır, ne kadar erkek
leşmek istese, yine kadındı. 
Bu sari hastalığın ulaşma dev
re ini geçiremediğini anlıyor

du. 
Genç kız dudakları arasında: 
- Güç şey, kadın olmak 

güç şey, diye tekrarladı. 
Bu sözü Ülgene söylediği 

gün, doktor hastasına koydu
ğu teşhise, onu kandırmak is· 
terken bugün kendi benliği 

üstünde bu güçlüğü duyaca
ğını hiç sanmıyordu. 

İvrem ayağa kalktı. Kağıtları 
topladı. 

Hasta bakıcı kapıyı tılurdatb: 
- Doktor kaçtll gidebilirsi

niz diye soruyor .. 
Birden elini başına götüre

rek: 
- Gerçek bu gece (Kırmı

zıay) balosu var, ben unutmuş
tum.. Şimdi banyomu alaca
j"ım ... On buçukta hazırım der
sın .. 

- Banyonuza yardım ede· 
yim mi doktor?. 

- Hayır, ben kendim yapa-
rım .. 

Küçük bir kapıyı açtı, ter
mosu yaktı, bir yandan da so
yunmağa baş adı. 

Doktor Batuk, genç kıza bü
tü kolaylıkları göstermiş, büs
bü r ha olma ılinik
te bu küçücek, ama her kon· 
forü içinde, düzenli pavyonu 
ona ayırmıştı. 

Şimdi banyonun ılık duman
ları içinde vücudunu tatlı bir ' . 
gevşeklik kaplamıştı. h!mirde 
bu altı aylık dirimin panora
masını kafasından geçiriyordu. 

Doktoru burada tanıdıktan 
sonra ne değerli bir adam ol
duğunu daha iyi anlamış ve 
bu bilgili adamın yanında sta
jını görürken çok şey kazana· 
cağına inanmıştı. 

Hele doktor (B ... ) nin verem 
aşılarile hastalarına yaptığı de
nemelerde çok açık iyilikler 
belirmesi, yalnız İzmirde değil, 
Uluslar arası tıp kongrelerin
de de saygı ile anılması ve 
her yıl kongreden kongreye 
çajınlmakta olması, İvreme 
onunla birlik çalışmakta derin 
bir zevk ve emniyet duyuyor· 
du .. 

-- Sonu vaı -...... -
Belediye Encümeni 

Belediye daimi encümani dün 
öğleden sonra Doktor Bay Beh-
cet Uzün başkanlığı altında 
toplanmıştır. 

TELEFON 31151 Bugün 

1934 beynelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 
meşhur film. 

AMOK 
Marcelle Chantal - Jean Yonnel - İnkljlnoff 

IZMİR 9 EYLÜL P ANA YJRININ açılma şenliği [ Baş
bakan general İsmetin ve belediye başkanı doktor Bay 
Behcet Uz'un nutukları ] 

Foks dUnya Havadlslerl 
Yunan prensesi Marina ile İngiliz kralının oğlunun dü

ğünleri - Almanyada kı~ sporl~ - Nevyorkta hokey müsa
bakaları • kar eğlencelen - Panıte noel hazırbklan vesaire. 
.;;; .... ~--~~~~ .. ~~~~ın: ......... 

Seans saatlan hergün 15 - 17 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 ilive seans 

Hariciye Bakanımız Atinada Neler Görüşecektir .. 
İstanbul, 20 (Husnsi) - Irak 

başvekili ile Irak hariciye na
zın c~nevreye giderken An
karadan geçeceklerdir. lranla 
Irak arasındaki hudut ihtilaf-
larında iki hükumetin de Tür-
kiyenin hakemliğine müracaat 
edecekleri söyleniyor. İran - Af
gan hudut ihtilafından sonra 
bu ikinci hakemlik hadisesi 
bütün şark milletlerinin Türki
yeye karşı derin inanlarını 
göstermek itibarile çok şayanı 
dikkattir. 

Ankara, 29 (Hususi) - Irak 

başvekili tayyare ile eskişehire 
geldi. Trenle Ankaraya hare
ket etti. Burada samimi suret
te kal'fllandi. Bqvekil hüku
met erkimmııla temaslarda 
bulunacak ve Atatürk tarafın
dan kabul edil ece~ tir. 

İstanbul, 29 (Hususi)- Ha
riciye bakan Bay Tevfik Rüş
tü Arasın Cenevr~ye giderken 
Atinadan geçeceği ve Yunan 
ricalile iki hükumeti alakadar 
eden bazı meseleler üzerinde 
görüşmeler olacağı Ankaradan 
teyit olunuyor. 

İstanbul, 29 (Hususi) - Ha
riciye bakanımız Bay Tevfik 
Rüştü Arasın Cenevreye gi
derken Atinaya uğramasına 
büyük ehemmiyet veriliyor. 

Atinada iki memleket ara· 
sındaki ekalliyetler meselesi 
görüşülecektir. Malum olduğu 
üzere geçen defa da Garbi 
Trakyadaki Türk vaziyeti ko
nuşulmuştu. Bu defa Bay Tev
fik Rüştü Aras hükumetimizin 
ekalliyetler işi üzerindeki nok
tai nazannı Yunan hükumetine 
izah eyJiyecektir. 

• 
Fabrikalarıın lstihsalitı 159 Milyon 

------------------------!--------------------~ İhracatımız Artıyor - Liselerde Edebiyat Dersleri -
Kabul Edilen Türkçe Sözler -Ankarada Kar Başladı 

Ankara, 29 (Hususi) - İk- zın çok arttığı. . ~~lahiyettar 1 e~ebiyatı cedide ~ektep~eri-
tisat vekaletince yapılan ista- makamlardan bıldırılıyor. mızde kısaca göstenlecektır. 
tistiklere göre 933 seeesinde lstanbul 29 (Hususi) - Ha- Ankara, 29 (Hususi)- Türk 
l l f b 'k l · tih l va çok soğumuştur. Sabah ha- sözlüğünü hazırlamakla meşgul u usa a rı a anınızın ıs sa fif h fif b 1 kar fırtınası 

k ti. 159 ·ı 326000 a a!ll ıyan bulunan dil tetkik camiyeti 
ıyme mı yon artmağa yilz tutmuştur. . 

lir&ya bağlı olmuştur. 1934 Ankara, 29 (Hususi)- Kül- komısyo~u ça!,ışmalurmda d~-
yilında bu miktar çok daha tür bakanbğmca alınan karar- vam edıyor. Her., h~p, kel~-
artmıfbr. lar üzerine liselerin edebiyat me, harf, saat, vakıt, laf,, kelı-

Ankara, 29 (Hususi) - Ge- derslerinde yapılan değişiklik- melerinin Türkçe olduğu anla-
çen seneye nisbetle ihracatını- ten sonra divan edebiyati ve şılmıştır. ..... ~. 
Beykoz Civarında iki 
Mühim Cinayet Oldu 

Türk - Yugoslav Afyon Anlaşması 
1ST AN BUL, 29 (Hususi) - bettin adlı birini dereye atmı~-

Beykoz sahillerinde başsız ve lardır. Selahettin derenin için-
kolsuz bir ceset bulunmuştur. de boğulmuştu:-. Bekçiler ya-
Cesedin kime ait bulunduğu kalanmıştır. 

ve başının kollarının kimler İstanbul, 29 (Hususi) - Ge-
tarafınden kesildiği malum ol· çenlerde Belgratta imza olu-
mamakla beraber zabıta bu nan Yeni Türkiye ve Yugos-
esrar engiz cinayetin tahkikine lavya afyon anlaşmasının önü-
ehemmiyetle başlamıştır. müzdeki Pazartesi gününden 

İstanbul, 25 (Hususi)- Bey- itibaren tatbikine başlana-
koz civarında iki bekçi, Seli· caktır. 
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Fransız Resicumhuru 
Sefirleri Kabul Etti 

1934Ve1935 Hakkında Temenniler 
Paris, 29 (H.R) - Reisicum· 

hus Bay Lebrun bugün saat on 
birde bütün sefirlerin Yılba~ı 

tebriklerini kabul eylemiıtir. 

Sefirlerin en başlısı olan Papa· 
nın vekili Monsenyor bir nutuk 

Buna cevap veren reisicum
hur, son suikastleri işaret ede
rek bazı millet mümessillerine teb
rik etmek lazımgeldiğini birçok 
siyasi kargaşalıkları doğurması 
muhtemel hadiseler karşısında 
iç politikalarını ve dünya sul· 

2Kinunda 
Lindenbergin 

Davası Başlıyor 
NORFOLK, 29 (A.A) -Tay

yareci Lindenbergin çocuğunu 
öldürmekle müttehem Haut
pmanın 2 Kanunusanide gö
rülmeğe başlanacak davasında 
bayan Lindberg bizzat şahitlik 
edecektir. Bir diğer şahitte 
çocuğun fidyei necatı mesele
sinde şüpheli pazarhklardan 
dolayı bir yıl hapiste yatmış 
olan Bures KurteH 1932 sene
sinde bu pazarhklan Hautpman 
ile yapmış olduğunu and içe
rek söylemeğe hazırdır. 

Nişanlandılar 
LONDRA, 29 (A.A) - Bay 

Austin Cbamberlainin biric 'k 
kızı 22 yaşında bayan Beatris 
Ciyan Camberlain ile liva ge
neral Sir Artur T rancein oğlu 
bay Artur Trancsin nişanlan
landıklan haber veriliyor. 

Bir Profesör Öldü 
PIZA, 29 ( A.A ) - Kanser 

hakkındaki araştırmalarile ta
nınmış olan şanlı prof, ör Kar
loletti 55 yaşında düı ~lmüş
tür. 

Yunanistanda 
Kabinede İki Nazır 

Değiştirildi 
Atina, 29 (A.A) - Yeni na

zırlardan ziraat bakanlığından 

istifa eden bay T eotokisin ye
rine ayAn Dekason ve ulusal 
ökönomiden maliye bakanlığı
na geçen bay Pezmezoğlunun 
yerine bay Stefanopulos geç
mişler ve doğruluk yemini 
etmişlerdir. 

' 

Bay Mihri 
Dün Gece Ve

fat Etti 
İzmir - Kasaba demiryol

ları idaresi zamanında uzun 
yıllar maslahatgüzarlık va
zifesini ifa eden Bay Mihri 
iki gün devam ede l bir 
rahatsızlığı müteakip dün 
gece ölmüştür. Cenazesi 
bugün saat on üçte Kar· 
şıyakada fahrettin Paşa 
Yalı caddesinde 56 numa
ralı evinden kaldırılacaktır. 
Mihrinin öl-mile büyük bir 
yeis ve keder duyan ailesi 
efradının matemine iştirak 
eder, en samimi taziyetle
rimizi sunarız 

Ernıeni l\letropoJidi 
Yunanistan dan 

Kovulmiyor 
Atinadan gelen haberlere 

göre, Ermenilerin Yunanistan
daki ruhani reisi olan Atina 
Ermeni metropoliti Mazlumya
nın hudut haricine çıkarılma
sından sarfınazar edilmiş-

tir. iç işle.i bakanı Bay Klo
rosun evvelce aldığı ihraç ka
rarını geri çekmesinin sebebi, 
metropolitin siyasal faaliyeti 
hakkında zabitai hafiye tara
tarafından toplanan malumatın 
doğru olmadığının meydana 
çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

Atina Rum mebopalidi ile 
diğer zevatın ricası üzerine 
polis yeniden tahkikat yapa
cakmış. Mazlumyan Taşnakla
rın iftirasına kurban gittiğini 

kendisinin komunistlikle ve 
Rusya hükumeti ile hiçbir mü
nasebeti olmadığını iddia et· 
mektedir. 

irat etmiş, 1934 sene:tinin pek 
fena geçen yıllardan biri ol· 
duğunu alçakça işlenmiş cina
yetlerle sulha hizmet eden bü· 
yük adamlann öldürüldüğünü 
söylemiş yeni yıl için iyi temen
nilerde bulunmuştur. 

hunü çok iyi muhafaza ve ida· 
re ettiklerini söylemiş, bu gay· 
ret ve samimiyet içinde gele
cek milletlerin daiıni sulh ve 
huzura kavuşmalannı dilemiştir. Mll~I Yılbaşı Müııasehetile Eğlenceler .......... 

Mahkeme 
Eski Reisicum
huru Bırakıyor 
Madrit, 29 (A.A) - Mahke

me eski Reisicumhur Azana ile 
1aylav Belo haldarında takibat 
icrası için hiç bir sebep gör-
mediğinden Barıelonda bir va
pur içinde mevkuf bulunan iki 
ıahsın serbest l>ırakılması için 
emir vennistir. 

Amerika da 
Tedbirler Amacı

na Vardı Mı? 
Paris 29 (A.A) - Amerikan 

milli kalkınma kurumu başkanı 
bay Donald Ricberg Bugün Lö 
Kapital gazetesinde çıkan bir 
yazısında yapılan yanbşhklara 
rağmen amaca eritildiğini kay
dederek 1,600,000 kitinin tim
di işsizlik ya dı ı yerine ücret 
alma ta olcluklan ı ıöylemİftir. 

-----~~~~- == 

Şehir Gazinosunda 
Büyük Hazırlıklar -

Yılbatı gecesini çok eğlenceli ve her türlü •mılMllH!• 
merasimden uzak olarak samimi bir hava içinde 
geçirmek istiyen Şehir gazinosunun müşterileri 

kıtlık salonda toplanacaklardır. 
Pazartesi günü verilecek ve sabaha kadar de

vam edecek olan gece eğlenceleri için elbise mec
buri eti oktur. Fi atlar ehvendir. 



Sahife 4 

Cuma Günkü Maçlar 
Yine Hadiseli Geçti 

Altay - Göztepe 2 - 2 Berabere Kaldı 
Buca - Türksporu Yendi 

Gayrifederelerin Şampiyonu Şildi Aldı 
Cuma günü Alsancak saha- 1 ansızın sağdan v~ya so::lan 

sında lik maçlarına devam edil- yaptığı akınlan keserek g-ol 
di. Havanın adam akıllı souk yapmasına rr ani olyor:ar. Bu-
olmasma rağmen yine stadyum devre daha z:yade A1tayl.ların 
futbol meraklıları ile dolu idi. hakimiyeti ııJtınd;ı ve gohuz 

Sabahleyin saat 9 da hakem olarak netice!endi. 
Ahmet Girginin idaresinde oy- ikinci Devre 
oıyan Buca - Türkspor B ta- ikinci devre başladığı zaman 
kımlan maçı Bucalıların 0-1 Göztepe takımında bir deği-
galibiyetile neticelendi. Bundan şiklik görüldü Halit sol ıçe 
sonra saat 11 de hakem K. S. Fuatta sağ içe geçmişlerdi. 
K tan Mitatin idaresinde Göz- Bu vaziyete göre Göztepelile-
tepe - Altay (B) talamlan rin Altayın zaif tarafım bul-
arumda yapılacaktı. Oyun baş- duklannı ve oradan iş-
ladı ve bir müddet devam etti. lemek istedikleri anlaşılıyordu. 
Hakem yanlış görüşler yapıyor Altaylılar yine Göztepe ka-
ve isabetsiz kararlar veriyordu. I lesini sıkıttırnıağa başladılar, 
Netekim 30 uncu dakikada sağdan hücum ediyorlardı. Ve 
Altaylı Saimin ofsayttan attığı top ayaklarda dolaşıyor ve sol 
golden sonra Görlepe kapta- açık küçük Hak!anın ayağile 
mnın biraz daha dikkatlı oyu- kaleci Mahmudun dikkatsiz 
nu idare etmesi hakkındaki ri- yere yatışından istifade ede-
ca11nı yanleş tekilde anlıyarak rek takımının ilk golünü ya· 
takım kaptanını sahayı terle pıyor, Dakika (9) şimdi oyun 
etmiye davet etti. Oyunun ha,- biraz daha c•nlı oynanmağa 
ladığı dakikadan beri noksan başlandı AltayWar daha hakim 
ve yersiz kararlar veren hake- oynıyorlar. Altaylılar açıklarla 
min kararlarına o ane kadar işlemek suretile güzel bir oyun 
itiraz etmiyen Göztepe küçük- sistemi takıbederek Gözrepe 
leri protesto olmak üzere sa- kalesine sokuluyorlar. Bu sıra-
hayı terk ettiler. Bu da hake- da Göztepe haflan da yerle-
min yanlış olan hareketlerin- rinde değil ilerlerdedirler. 
den daha fena bir haldi. Göz- Bu vaziyette Altaylılara iyi 
tepe (B) takımı oyunculan ki bir fırsat daha veriyor ve top 
yannın birinci takımında yer Vahabın ayağında sürüyor. 
alacaklardır. Bunlar daha fim- Göztepekileri atlattı ve geri-
diden verilen kararlara (nizami den yetişen Basriye verdi o 
tekillerde itiraz edilmek icap da ikinci golü yaptı. Göztepe· 
ederken) mütaveat etmiyerek liler bu golden sonra gevşc-
sahayı terk etmiye başlarlarsa diler. Artık herkes Göztepe· 
acaba yarın birinci takımda oy- nin mağlup olacağını tahmin 
namağa bqlayınca ne yapa- ediyor fakat bu geyteklik çok 
caklardır? Top oynamasını öğ- sürmedi. Birdenbire harekete 
renmeden evvel her sporcunun geçen defans forvetlere yardı 
riayete mecbur olduğu kaide ma başladı sağdan Altay ka-
ve usulleri 6ğrenmeleri çok iyi lesine hücuma .haıladılar. Bu 
olur.Fatbol heyeti ve onun ça- aralık Abbas Muzafferin topu 
lışkan reisinden de böyle her ortalamasından istifade ederek 
llnllne geleni hakem yapmama- takımının ilk gölünü yaptı. 
SJDJ ve ben hakem olacğım diye- Bundan sonra Göztepeliler da-
nin eline düdüğü verip sahaya ha canlı oynamağa kuyuldular. 
çıkarmamasını istemekte pek Allay kalesini aıkıştınyorlar.32 
tabii hakkımızdır.Bu vaziyette inci dakikada yaptıkları bir 
Göztepe kücllkleri sahayi ter- akını kesmek istiyen Altay 
ketmelde ne kadar haksız ise- müdafilerinin yanlış bir hare-
ler hakemin takım kaptanına keti üzerine hikem Göztepe-
sahayı terketmesi hakkındaki liler lehinde bir penaltı cezası 
ihtarı da yanlış ve yersizdir. verdi. Fuat güı:el bir çekişle 

Birinci Takım Maçları bunu da gole tahvil ederek 
Buca - Türkspor takımlannı beraberlik sayısını y.aptı. Şim-

saat 13 te hakem Altaylı Hasan di her iki takım da bütün 
sahaya davet etti. Ve lisansla- kuvvetlerile muhakkak galip 
!arın tetkikinden sonra oyun gelmek için çalışıyor. 
başladı . Her ilci takım da Oyun sonları Göztepeden 
ayni kuvvette.. Türkspor e.>ki Fuatla Muzaffer yedikleri tek-
kadrosile Buca da cezalandırılan melerden müteessir olarak sa-
bilaI. Ali ve Mustafanın yerine hayı terkett ler. Ve bu devrede 
genç oyuncular ıetirmişl iki takunın neticesiz çalı1ma-

Oyunun devamı müddetince larile 2 - 2 beraberlikle neti-
Bucal:lar hakim oynıyarak celendi. 
Türkspordan yedikleri bir gole 
mukadiJ dört gol atarak 4 - 1 
galibiyetle oyunu neticelendir
diler. 

Altay - Goztepe 
Hakem K. S. K. lı Riza; ta-

1.ımları sahaya çağırıyor. Saat 
15 günün son en güzel ve zevkli 
olması lazımgelen maçı bu idi. 
Talumlar sahadaki yerlerini a!
<lılar. Göztepeliler ruzgar al
tındalar ve takımları yine eski 
kadro ... Buna mukabil Bltay ta
kımında bazı değişiklikler var. 
Şükrü sol haftaki yerinde, 
Basri de sol içe getirilmiş; oyun 
b~ladı. Ruzgardan istifade 
eden Altaylılar Göztepe kale-

1 
sini tazyika başladılar. Göztepe 
hücum hattı bu hafta aksayor 
ve geçen Cuma İzmi»pora oy
nadığı güzel oyunu göstere
miyor. Muzafferin ayağı sakat 
adeta bir ayakla oynuyor.Yine 
. • --' • .. _ V2l...•bın 

Halk Sahasında 
Halkevi sahasında Cuma gü

nü hususi ve re>ımi maçlar ya
pılmıştır. Bu maçların en mü
himi uzun zamandanberi devam 
eden gayri federe takı:nlar 
arasındaki lik maçlarının Kah· 
raınanlar - Aydm demiryolu fi
nal müaabakasıdır. Bu müsııba-
ka çok heyecanlı olmuş ve ne
ticede Aydın demiryollular O - 1 
galip gelmişlerdir. Maçtan son
ra Halkevi tarafından bu ma
çın galibine verilmek üzere 
hazırlanan Şilt Aydın demiryolu 
takımına merasimle veri!miştır. 

Göztepe KulUbUnUn 
Seyahatı 

Birinci devre lik maçlarının 
ik;ncisi vaziyetinde bulunan 
Göztepe kulübüne Uşak mın
takası şampiyonu Ergenekon 
kulübü tarafından bayramda 
bir maç yapmak üzere u,aka 
ıritmeleri teklif edilmektedir. 

. 
t'enı Asır 

Fırka Genel Katibi Bay Recep Peker: Mussolini 
Kütahyada Mühim Bir Nutuk Söyledi Bay L~~~i İle Gö-

- Başt . Tafl fliıi~ci - S••lll'ede .- 1 oİarak rey kullanmak hakkını ver~i!erd.e. yurttaşın ö~eme rüşmesi yakınlaştı 
Her kongrenın yurdun ıra- kazanmak için fırka idare he- kabılıyetinı zorlamıyan hır çı- _ Baştaıaıı 13uıncı salıuede _ 

desi ve ihtiyaçlan üzerinde yetleri .. ~çimlerinde fırkalıların gırdan gitmektedir. ayni zamanda Yugoslavya ha-
canlı konuşmalar yapması için hec daha dikkatlı ve uyanık olma- Bu~un gibi Dev.let ?ütçesin- riciye nazırı Y evtiç ve Çekos-
gün artan te~vik!er yapıyoruz. !arını temin etmesidir. ~e ~o~e al:~an ~!lerı ancak lovakya hariciye nazın Bay 
Her ko grede bu çalışma her Kadın durtta•larımızın seçime ~v etind geb!rliykel ununuhageç- B ·ı d ı f 

• v • • mıyen ur ın e ve yata enes ı e e uzun te e on mu-
y~ .. h~lkta.n m~~k~ze . dog.r~ sokalma'arı gırdiğimız yem ça- uygunlukla yapılıyor.. Denk haberesinde bulunmuştur. 
yuruyıışlerın ha ıkı dileklernıı lışma devrinin göz çeken bir bütçe ve düzgün ödeme bu- Zannedildiğine göre bu gö-
ve ıç duygu.arını top'• ";a ı • ı yetidir. Fakat fırka yo- günkü Türk maliye3inin şıandır. rüşmelerden sonra Fransa ha-
fırsat veriyor. Bunh:ı ba µ a hrnd:ın fırkahlann reyini alarak Bütçe denkliği üzerinde r!ciye nazırının Romaya yapa-
ko:ızreler fırka pro_Ira rmmn seçilebilmek için kad olanınızın devletin taassupla duruşu dün- cağı seyahat önümüzdeki Çar-
devlet gidi;ıine es:ısı o!an ana hemen fırkaya girmeleri lazım- ya buhranının doğnrac ğını şamba veya Perşembe günü 
çizgileri üzerh ~b 'ı:ı 1im"z~ uı- dır. Fırkamız ne cins ve ne de umulmadık güçlükleri yenme- vukubu!acaktır. 
gunluk nokta~ından -.!nı ek- m •'ek üstüne bir ayır yap- mize imkan vermiştir. Siyasi mahafil anlaşma ümit-
lifi 1 ._. h Arkadaslar: ihtiyacın istedi-

er yapı ma~ı ım'<ıını :ı,ı m .ı : sızın yurt poltikosını ulusa - · t db" 1 · 1 kt "k )erinin kuvvet bu!dug· unu söyle-
! F k · • b"' - gı e ır erı a ma a gecı -

o uyor. ır a memezı utün mal etmek prensipini kuvalar. · b d b k 1 yorlar. · · ·ı mıyoruz un an aş a o a-
bunlan derınleştirdı tten son- Bizim görüşümüze göre bir rak en derin araştımal ra PARlS, 29 (A.A) - Bay La-
ra ve tetkik süzğecinden tarafta bir takım profesyo- en iyi diye aptıgıın" ız işle- valın Roma seyahatı hakkında 

. d"k• h . . y 
geçır ı ~.. sonra er ışın nel poltikacılar, öte tarafta rin hayata uymıyan taraflarını Entransijan gazetesi diyor ki: 
yapış d n nokta•ından hu- hepsi hususi işlerile meşgul görünce her gidişte esas bildi- Fransız dış işleri ba-
susiyeti ölçülüyor. Fır'<a ny- tek tek vatandaşlar yok- ı" imiz yurt için ve ulus için 

d h 1 k "b d kınının dilegi ve bay Mussoli-lavları meclisin ça'ı•ma a 'ık- tur. K-ıdm ve erkek yurt- ay a oma prensı e sa a· 
larında yurdun kö•e bucakla- l h ! . lik mu""hendislı'k katle bağlı ' kalıyoruz, tetbir- ni tarafından gösterılen hüsnü 

' taş ar c nm • !eri deg" iştirme vczifesinde ge-
d • 1 1 A k 1 k if ı · · niyet müsait bir netice ümit rına agı ıyor ar. vu ·atı vaz e en ve ış cikmiyoruz. 

Yıl için de yapılmış kanun- adıımlığını ve kadmlağını ya- Geçen yıl yapılan buğday edilmesine ve Fransız diploma-
ların tatbik iekillerini yeni ka- parken bütün bunlardan üstün koruma kanunu kısa bir tecrü- sinin bqkanı tarafından Ro-
nunların yapılması ve düıı:el- mb terek yürtseverlik heden sonra hem maksadı maya hareket tarihinin teııpi-
tilmesi lazımgelen işleri göz- vazifesini siyasal çalışma ile korur ve hem de ihtiyaca tine imkin vermektedir. 
den geçiriyorlarM. devlet idaresine iştirak vaıı:i- daha iyi uyar bir hale ge· Bazı malümata göre, bay 

Merkeze vazife başına dön- fesini bir tarafa bırakmazlar. tiri 1 d i . iç mahsullerimizin 
dış arlarda .... il Laval gelecek hafta ba·1annda dük!. eri zaman Meclisin fırka H k d" 1 • paz a...,ı e ge- -1" 

er yurttaş en 1 mes eğı tirdiği karın mühim kısmını Roınaya gidecektir. 
gurubunda bütün bu görüşlerle yolunda çalışırken ancak ken- mütevassıtlardan kurtarmak çif- G d 
hükümetin dü~ünüşleri karşı- di şahsı faydasını düşünür, ciyi mahsul karından fazla öl- an i 
laşhnlıyor. İşte bir yandan fır- mevkiinde bulunur çüde faydalandırmak için satış 
ka teşkilatının öte yandan gru- Halbuki bundan ayrt bir yurt kooperatifleri layihası yapıldı. 
bun birbirini tıunamlıyan bu için çalışanlar safı da vardır. Mahsulümüz fazla para ettiği 
çalışmalan fırkanın ve bükü- Bugün Türkiyede bu saflar zaman yapılmış çiftci borçlan• 
metin gidişi için faydalı olan Cumhuriyet Halk Fırkasının nın kolaylıkla ödenmesi için 
istikametini çiziyor. Bütün buu- sinesinde arka arkaya sıralan- Devlet tedbir düşündü. 
lar ulusun, fırkanın ve hükıi- mış bulunuyor. Siyasal çalışma Toz satış işlerini tanzim için 
metiıı yanyana ve içiçe çalışma yükümünü alan kadınlanmız en iyi yollar aranıyor. Bütün 
ııını ve bu çalışmanın yurt ih- varlığımızdaki kuvvet ve te- bu işlerin yeni meclisin işe 
tiyaçlarına uygunluğunu temin sirlerini duyunnak için bu saf- başladığı aylarda kanunlaştınl-
ediyor. lar içinde kendilerine aynlan ması için hazırlıklar nrdır. 

Yaptı lclanmızın iyiliğine Ye şerefli mevkie koşmalıdırlar. Arkadaşlar• 
doğruluğuna güvenimi:ı: bundan· Arkadaşlar; Fırkamızın bir Son sl>s olarak ~öyliyeyim. 
d büyük ana vasfı olan inkılap- Cumhuri~el: hükıimeti bu çalış-

ır. k d 1 • b' k n1 cılık hızı içinde durmadan ileri malannda hayale ve taklidcili-
Ar a ş ar: yenı ır auu a g-e sapmadan ya cadıg" ı gün:in 

il . t1 • c1· 1 · gı'diyoruz. Türk dili de Türk ... v aye er umumı me ıs en ıe· bütün icaplarına uygun, ulusun 
b. d ·ı · toprakları ve Türk pazarlan çiminin ır en yenı enme&ı ibtiyaçlanna tam karşılık olan 

Ameleye Grev 
Tavsiye Etti 

BOMBAY, 29 ( A. A) -
Gandi mensucat amelesinin 
davasına iştirak ederek ücret
lerin yüzde on indirilmesini 
haksız bulmuş ve ameleyi pro

testo grevi ilan etmiye öğüt

lemittir. İş kurumları hakeme 
müracat etmeyi istemişlerse de 
patronlar bu teklifi reddetmiş
lerdir. Mücadelenin bilhassa 
Ahmetabatta şiddetli olacağı 
zannedilmektedir. yla dı. B. ı b ı d" gı"bi ecnebi istiluından kurtu-ona n ıraz evve e e ıye tedbirleri hergün en dikkatli 

meclisleri toptan yenilenmişti. lacaktır. Soyadı almada göze gözil ile aramakta, bulmakta Hindistanın ikinci mensucat 
Öte yandan yeni saylav seçimi çarpan coşkunluk bütün ulusun ve bu yolda cesaretle, emni- merkezi olan bu şehirde200000 
ile Türkiye BJyük Millet iyi duyuş ve ileri anlayışında yetle ilerilemektedir. amele çahşmaktadır. 

ümitler besliyccck. bir ölçilde- •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meclisi yenilenileniyor . Fır- dir. Adı• B k ı ~ y • 
O~nanu .. mınu"zdebküı!ükMaV1::ngy::ıe!~ Arkadaşlar, hükiımet yurdun ıye a aıı ıgı enı 

, - ... her bakımdan ihtiyaçlanna uyan 
rek. geçen kongreden beri ge- bir genişlikle çalışmaktadır. K d 1 T il s·ıd· d. 
çirdiğimiz dört yıllık zamanın ıç emniyet ve inkılabı koruma a ro a Ti e e 1 ır l 
verdiği tecrübelerden istifade işleri duygulu bir titizlikle ya-
edilecektir. Bu suretle önümüz- pılıyor. Bunun yanında diş İş-
deki baharda Türkiye cumhu- !erimiz hangi gün nerede be-
riyeti bütün çalışma unsurlan lireceği belli olmıyan hidise-
ile ulus birliğinin yeniden em- lere karşı vaziyetimizi koruya-
niyetini Kazanmış bir halde cak bir uyanıklık ve dikkatla 
taze bir kuvvetle yeni çalışma kovalanıyor. Bütün d~ alemle 

snlh ve anlaşma yolundayız. 
aınaçlanna doğru hız iacakbr. Silahlanma teşebbüslerinde en 

Aakadaşlarım; Fırka seçim geniı hüsnü niyetle çalıştık. Si-
usullerinde yeni bir yola gir- !ahları eksiltme yerine arttırma 
ıniş bulnnuyoruı. Biıim fırka- neticesini veren beynelmilel ça-
cılığımız da bir yönden de- lışmalar da baştanberi milli mü-
ınokratlık ve halkçılığına öte dafaaya verdiğimiz ehemmiyetin 
yakadan birlik ve beraber- ne kadar yerinde olduğunu gös-
liğe ayn ayrı yer verilmiştir. teriyor. İç ve dış politikada ve 

Seçimlerde rey vereceklere müdafaada olduğu gibi öko-
damşmadan nam:ıet göstermek nomi çalışmasında da hükü-
tipini tecrübe ettik. Netice iyi metimiı hayaller peşinde koş-
olmadı. Büyük bir çokluğun az madan zaif ihtimallere inanma-
insan üstünde hiç bir klavuz- dan uzak ve realist ve pratik 
luk yapılmadan reyleri topla· yollar almıştır. 
masındaki güçlük te meydan- Güçlükler belirmeden ve yı-
dadır. ğın haline gelmeden onları 

İkisi ortası bir yol olarak önleyici tedbirler alındı. 
Milli sanayi, Türk paraııı ve 

rey vereceklerin, dsha . ônc:e tediye ıcuvazeneııi vaktin-
meyiJlerini yoklamakta isabet de korundu. Bu önden 
gördük. Son belediye seçimin- görüş büyük fabrikalar açma 
de gördüğümüz hareket ve devrine girmemizi çabuklaştır-
sıcaklık bu görüşü besledi. dı. Dışarıya çıkarılacak toprak 

İkinci müntehip seçimleri için örünlerini değerlendirme saye-
yoklama ocaklardan yukarı sinde oldukça geniş fiyat bul-
fırka idare heyeti öyeleri ara- du. Dış pazarları açan klering 
sında yapılacaktır. yolu ile de son yıldan satılına-

Bunun başka bir faidesi de 
mııı bir şeyimiz kalmadı. Hat-mühim seçimlerde yoklamacı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ta ana ihracat mallarımız ara-
Haber aldığımıza göre Gözte- sında bulunmıyan dı, satışını 
peliler bu teklifi memnuniyetle genifletiyor. 
kabul etmişlerdir. Mali şeraitte Buiday korumanın yerdiği 
mutabık kalınacak olursa bay- imkanlarla yapılmakta olan si-
ramda kalabalık bir kafile ile !olar Türk buğdayını piyasada 
Uşaka ırideceklerdir. fazla fiatle aratıyor. 

Kaptan Arkadaşlar Türk maliyesi 

Adliye Bııkanlığından dün 
Müddeiumumiliğe şa tel yazısı 
gelmiştir: 

İkinci Kinun 93S tarihinden 
muteber sayılacak hikim sını
fına dahil olanlara ait divanı 
muhasebattan tasdikli beş ay-
lık kadro postadadır. · 

Kadronun müfredatı şudur: 
lzmir: 5 adet doksan liralık, 

6 adet seksen liralik, 4 adet 
yetmiş liralık, sekiz adet kırk 
beş liralık. beş adet kırk lıralık, 
sonradan kadroya ilive edilen 
bir adet kırk liralıkla beraber 
8 adet :ıs lıralık, 2 adet 30 
liralık hakim. 

Torbalı: 1 adet kırk lıralık, 
3 adet 30 liralık hikim. 

Urla: 1 adet kırk beş liralık, 
1 adet kırk liralık, 1 adet 35 
liralık, 1 adet 30 liralık hikim. 
Çeşme: 2 adet 35 liralık, 1 

adet 30 liralık hakim. 
Seferihisar: 1 adet kırk li

ralık, 1 adet 35 liralık, bir 
adet 30 liralık hakim. 

Foça: 1 adet kırk liralık, 2 
2 adet 30 liralık hikim. 
Kemalpaşa: 1 adet kırk beş 

liralık, 1 adet 35 liralık, 2 adet 
30 liralık hakim. 

Menemen: 1 adet kırk beş 
liralık, bir adet 40 liralık, 2 
adet 30 liralık hakim. 

Karaburun : Bir adet kırk 

liralık bir adet 35 liralık bir 
otuz liralık hikim 

Kuşadası : 1 adet kırk lira
lık, iki adet 35 liralık, bir 

adet otuz liralık hakim 
İcra memur muavinlerinin 

eski kadroları bir ay daha 
uzatılmıştır. 

İzmirde maaşlarına adliye 
bakanlığınca zam yapılan ha
kimlerimizin adlannı aJağıya 
yazıyoruz: 

Ağırceza reisi Bay Süreyya
nm maaşına 10 lira, müddei
umumi Bay Asımın 10 lira bi
rinci hukuk reisi Bay Hasan 
Hüsnünün ma3'1na on lira, 
ikinci hukuk reisi Bay Bilalin 
1 O, ticaret mahkemesi reisi 
Bay Necatin 10, Asliyeceze 
hakimi Bay İsmail Kemalin 15, 

Sulh hukuk hakimi Bay Ah
met Cevdetin 5, müddeiumumi 
muavini Bay Ali Rizanın 15, 

Açırceza azasından Bay Sabi
tinl5, ikinci hukuk azasından 
bay mekinin 5 ikinci hukuk aza 
sından Bay ,İsmetin 5,azadan bay 
Ali Rizanın 15, Asliye Ce
za bakimi Bay Yumninin 
15, müstantik Bay Hasan Bas
rinin 5, icra reisi bay lsmail 
Hakkının 15, İcra başmuavini 
Bay Nimet Hamdinin 5, Tor
balı hakimi bay Şükrünün 5, 
Urla ce:r.a hakimi bay T evfikin 
5, ı::'oça hakimi bay Hilminin 5, 
Seferihisar bakimi bay Bakinin 
5, Kemalpaşa hakimi bay 
Mehmet Celaliltinin 5, Mene
men hakimi bay Osman Nuri
nin 5, Karaburun hakimi bay 
ikbalin maaşıııa be~ lira zam 
yapılmıçtır. 

,1 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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Yeni Asır Sahife ıs 

Soysal Yardım işleri 
Dilsizler, Sağırlar, Körler Ve Anor 
mailer Enstitüsünde Bir Pavyon Açıldi 

Dün Karşıyakada Dilsiz, Sa
ğır ve körler anormaller ensti
tüsünde yeni bir pavyon açıldı. 

G(' {'C Yarısı J}ört ·r aınağı ile Celladın Zından Kapısından Geçtiği 
Dün öğledn sonra saat 10,30 

da Karşıyakadaki Dilsiz, kör, 
Sağır ve anormaller enstitüsün
de bir pavyonun açılma dona
ğını Sıhhat ve içtimai muave
net müdürü bay Doktoor Cev
det Şakir yaptı. Müstahkem 
mevki kumandan vekili, Be!e
diye reisi Behcet Uz, Liman 
şirketi müdürü Doktor bay Hu
ltısi, orta mektep müdürü ve 
bir çok Doktor ve muallimler 
ailelerile birlikte bu donakta 

(;üriildii.Nöbetçiler Onları Görmemek. için Gözlerini Yummuştu 
T emistokli~iıı cesedi önün

den geçerken ellerini göğüs

lerine basarak başlarını eğdi

ler. 
Az sonra dolambaçlı yollar

dan Vahap Gazinin bulunduğu 
eve ulaşmışlardı. Taran Caferin 
sinirli sinirli kafa salladığını 
gördü. 

V ahabın odasına girdikleri 
zaman bir tabip, ihtiyar 
muharibin sargılarını değiştir
mekle meşgul bu unuyordu. 
Cafer, ne bir kelime söyledi, 
ne kimseye selim verdi. Ahse
nin yattığı dar odaya girip, 
yatağa yaklaştı. 

- Ahsen! 
Yaralı emir, müthiş bir azap 

içinde kıvranıp duruyordu. 
- Ahsen! 
- Merhaba . . Esselim ya 

Cafer! 
- Gazan mübarek olsun .. Ey 

emir Ahsen! 
- Ehlen vesehlen ya ser 

a~ker! 
Genç reis bir dizini yere koyarak 
emire yaklaştırdı. Taran iki 
adım geride ve ayakta duru
yordu. Cafer birşeyler mınl
dandı. Alısende can sıkıntısı, 

sonra hiddeti ve daha sonra 
müthit bir azabı ifade eden 
bir kıvranış, bir ihtilaç oldu. 

Sonra Cafer, yine geldiği 

gibi selim vermeden ve bir 
kelime söylemeden odadan 
çıktı. 

Taran bu hali garip ve esra
rengiz bulmuştu. Aceba genç 
kumandan yaralı emire neler 
söylemişti. Sormak iatedi.F akat 
böyle bir tecessüsü delikanlının 
belki mazur görmiyeceğini 
düşünerek sustu. 

Lakin herşeyin bir haddi 
vardır ya.. Taranın sabrı da 
ancak ertesi geceye kadar de
vam edebildi. 

Nihayet, sofradan kalktıkları 
zaman gence açık açık sordu. 

- Dün.. Yaralı emire neler 
söylemiştiniz ? 

Seraskerin kızacağını tahmin 
ederek biriki adım kadar da, 
her nedense gerilemeğe lüzum 
görmüştü. 

Fakat Caferin iyi bir tara
fına rastgelmişti galiba ki, Ca
ferin dehhaş bir kahkaha fır
lattıktan sonra, şöyle cevap 
verdiğini gördü: 

- Bu onunla benim aramı 

açan, küçük bir noktai nazar 
ihtiliifıdır. 

Cevap müphemdi. Mamafih 
genç izah etti : 

- Bundan epey zaman evvel 
ikimiz bir bahse tutuşmuştuk. 

- Ne gibi? 
- Anlatacağım .. Ahsen, ba-

ban tarafından esir edilmiş, 
rü:hesi yüksek bir esir olduğu 
için Bizansa gönderilmişti.Ora
da tam üç sene kaldı. Ben bu 
sır:ıda çocuk addediliyordum. 
işlere bakan bir başkasıydı. 
Ba.,ını kaşıyarak bir an sustu. 
Eşcaettin beyi hatırlamıştı ga
liba ki, gözlerinde hüzünden 
katalnmış bir nem belirdi.Sonra 
bıyıklarını burarak anlattı: 

- Bir gün, bana gizli 
bir emir tebliğ olundu.O zaman 
benim eli kılıç tutar bir adam 
.:ılduğuma itimat eden yoktu. 
Bu bir tecrübe olacaktı. Bir 

.... ~~~~~~~~~~~~~~-
kısım asker beni babamın ye
rine geçirmek istiyordu. Ta
raftarlarıma hak vermek iti
mada layık bulunduğumu aleyh
tarlara ispat etmek için tehlikeli 
bir işi muvaffakıyetle başar

mağa mecburdum. Bana verilen 
emir. adeta yapılması imkansız 
bir şeydi. Malatyadan Bizansa 
gidecek Ahsen beyi kurtaracak 
alıp gelecektim. 

- Dehşeti.. diye mınldandı 
Taran. 

- Yanıma on beş yirmi atlı 
vermişlerdi. Bir sabah kimseye 
haber vermeden yola düzüldüm. 
Uzatmıyalım. Yine bir gün 
akşam üzeri, güneş batarken 
Bizansa ula~tım .. 

Hatıralannı toplamak ister 
gibi başını elleri arasına alarak 
bir şilte üzerine bağdaş kurdu: 

- Bizansın guruplan ne ka
dar hazin ve güzel.. -Diye de
vam etti- Orada bir adamımız 
vardı. Uzun zamanlardanberi 
Pantokrator civarında bir nal
bant dükkanı açmış bir adam. 
O, bir araptı. Evine gittik 
bize çok itinalı bir ev sahipliği 
göstermişti. Ve galiba da şu 
bizim gittiğimiz zındanda .. Adı 
neydi onun? 

- Anemas. 
- Hah.. işte orda.. Evet, 

evet orda. 
Birdenbire ürperir gibi oldu. 
- Tam zamanında yetişmiş

tik. - dedi - Vasilissa halkı tet
hiş için esirlerine dehhaş bir 
iikibet hazırlamış.. Onun, taze 
kesilmiş bir dana derisine 
aarıp .. 

Taran, tiksinerek arkadaşı
nın sözünü kesti. 

- Bilirim.. O işkenceyi bi
lirim.. T afsılata lüzum yok. 

- Alii.. Zındana yakın bir 
meyhanede şarap içen askerleri 
dinlemiştik. Bunlardan öğren
miştik ki, bu iş için kullanılan 
deriler, on dakika uzakta bir 
mandıradan tedarik edilmek
tedir. Ben, iki arkadaşımla 
hava kararırken mandırayı bas
tım. İki çoban maalesef bu 
işin kurbanı oldu. 

- Ne yaptın? 
- Bize karşı koymak iste-

mişlerdi. Ahseni kurtarmak 
onları öldürmek lazımgeldi. 

- Sonra? 
- Sonra, keşiş kıyafetinde 

kaleye girdim. Kumandan 
sarhoştu. Ona dedim ki: Ben 
seraydan geliyorum.İşkenceden 
evvel, Arap esirini göreceğim, 
kendisini hıristiyan etmeğe ça
lışacağım,, Müsaade etti. Bu 
sırada öbir arkadaşlar da bas
tırmışlar, kumandanı sımsıkı 
bağlamışlardı. 

Gece yarı~ına doğru dört 
yamağı ile celladın zından ka
pısından geçtiği görüldü. Nö
betçiler onların geçtiğini gör
memek için gözlerini yummuş
lardı. 

- Neden? 
- Tiksindikleri için. 
- Fakat ~ellat ile yamak-

ları .. 
- Canım anlasana.. Bağ

lanmışlardı. Hapishaneye gelen
ler benim adamlarundı. Önle
rine düştüm. Zindanın ikinci 
kumandanı ile bir gardiyan da 
bizimle beraber gelmitlerdi . 
Karanlık bir vere ırelince, iki-

sini de birden .. 
- Eeeey! 
- Ne o, hayret mi ettin? 

T emizleyiverdik.. Bitti, gitti ... 
Sonra Ahsene zabitin elbisesi
ni giydirdik. Zabitin casedine 
de Ahsenin sırtından çıkardığı 
paçavralan.. Geldiğimiz gibi, 
hiç kimseye birgey çaktırmak
sızın Anemastan çıkınca, man
drayı boyladık. Cellat ile ya
makları da oraya nakledilmiş
lerdi, Hemen birkaç tane dana 
kestik .. 

Buraya gelince Cafer kah
kahayı bastı: 

- Ertesi sabah Hipodromda 
obeleşklerin arasında bir yeri
ne yedi tulum asıldığını gören 
tehirliler ve hadiseyi haber 
alan Vasilissa neler yaptı? Ne
ler düşündü bilmem.. Biz, gün 
doğmadan karşı vakaya geçmiş 
atlara atlamış ve yola düzül
müştük.. 

- Çok heyecanlı ve cür'et
kerane bir sergüzeşt.. -Diye 
söylendi Taran-

- Canım.. Olmuş bitmiş .. 
Şimdi, gelelim asıl meseleye .. 
Ahsen meğer aşıkmış .. 

- Kime? 
- Bir kıza .. 
- Bu kızın ismi? 
- Canım.. O ciheti sonra 

öğrenirsin .. 
- Aıa .. 
- Sivastan .. 
- Sivastan mı dedin? 

-Sooı, Vm-

hazır bulunmuşlardır. 
Saat 15,30 da yeni pavyonun 

merdiveni önünde. davetliler 
huzurunda Sıhhat ve İçtimai 
muavenet müdürü Bay Doktor 
Cevdet Şakir tarafından kısa 
bir söylev yapılmıştır. Özünü 
yazıyoruz: 

Saygı deger Bayanlar ve 
Baylar, Ululslann içinde en 
bahtsızların, görmek, duymak, 
söylemek ve gördüğünü, duy
duğunu ıyı düşünebilmekten 
mahrum olanlar olduğu şüp
hesizdir. Büyük Atatürkün 
ilhamı ile Cumhurluk idare
sinin her sınıf ve tabaka
sında olgunlaşma yününden 
yaptığı şuurlu ve soysal ham
leler arasında en yerinde ve 
verimli olanı bu gibi müessese
lerdir. 

Sağlık ve soysal işlerde ol
duğu gibi bu müessesenin ol
gunlaşma ve genişlemesindeki 
yüksek himmetlerinden ötürü 
sıhhat ve içtimai muavenet ve
kili bay Dr. Refik Saylam'ın 

yüksek adını huzurlarınızda 

sevgi ve saygı ile anmayi bir 
borç bilirim. 

Bu müessesede büyük bir 

-120- Öz Türkçe karşılıklar 

Kutlu 3. Kutluğ, kutluk 4. Hububat - 1. Aşlığ 2. 
Mutlu Düven 3. Taha! 4. Tahıl 

Hoş biı - 1. Güzel, ko- Huccet - 1. Belge (Ala-
kulu 2. iyi kokan 3. Şıpar met, işaret man.) 2. Çek 3. 

Hoş meşreb - 1. Gidişi Dayık 4. Dildağ, dildak 5. 
iyi 2. Saykı 3. Tatlı dilli Mücelege 6. Tapu (Mülk 

Hoş sohbet - 1. Eke 2. hucceti man.) 7. Tutanak 8. 
Konuıkan 3. Konuşması tatlı Tutu (Rehin man.) 
4. Şengil 5. Yavrak Huccet getirmek - (Mü· 

Hoşnut - 1. Beğenme tekabilen) Bütrüşmek 
2. Ôğrünç • Hücre - 1. Göz (Bir 

Hoşnudı - 1. Kebenç göz ev) 2. Gözgere 3. Kur-
2. Ôğrünçlük man 4. Odacık 5. Sayat 

1 
H~şnut etmek - Tab- Hud'a _ 1. Al 2. Al-

ama datma 3. Altağ 4. Çap 5. 
Hoşnut olmak - 1.Aya- D k 6 D" 7 E . 8 

k 2 B 1 k 3 G 
e . uzen • vsın . 

ma · ayar ama · ö- Hözün 9. Kalt 10. Kayış 11. 
nenmek 4. Kanmak 5. On- O 12 Ô "l'"k 13 S 

6 S
. 

7 
yun . ngu u . a-

mak, unmak . ılemek . 14 s- 15 y 
Ş. b" k vuz . ume . ap, yup 
ır ıme .. Hud'a etmek - 1. Pus-
Hoşnutsuzluk gostermek k (H t ) 2 u·· •• k 

1 B k 2 M ıd ma arp e . zunme 
. ışırganma . ın an- 3 y bl k y b 1 k 

k 3 Y" .. k . a ama , u ı ma ma . uzu asma 
Hot - Kendi (Aşağıda- Huda - 1. Aya (Sahip 

ki mürekkeplerin ilk cüzü- man.) 2. Çalap 3. İdi 4. İzi 
dllr:) 5. Kuday 7. Tanrı 

Hotbehot - Kendi ba- Hudayinabit - 1. Erek-
şına, kendi kendine me 2. Hala:ı:a 3. Kendinden 

Hotbin. Hotbesent- 1. biten, kendinden yetişen 4. 
Bennek 2. Kendini beğen- Toğa 5. Yoz 
miş 3. Keser 4. Koğur 5. Hudus (etmek) - 1. Baş 
Konur 6. Kosalak 7. Ozün göstermek 2. Çıkmak 3. 
gören 8. Özünü beğenen 9. Geçmek (Cereyan man.) 4. 
Tögemen 10. Yaltay 11. Kılınmak 5. Kopmak 6. 01-
Yıvrık mak, oluvermek 

Hotbinlih, Hotpesentlik- Hudut - 1. An (İki tar-
1. Benlik 2. Doncukma 3. la arasına konan işaret man.) 
Kofalma 2. Anlık, annık (Hudut işa

Hot endiş - Kendini reti man) 3. Ayırnak, eyir-
düşünen nek 4. Ayrıçlık (Tefrik işa-

Hotkam - Konur reti man.) 5. Beket 6. Ben-
Hotperest - 1. Kendini ge 7. Çığ 8. Cek, çik 9. 

beğenmiş 2. Öğüncek Çet 10. Evre 11. Çit (Tar-
Hotrey - Bildiiiue gi- lanın etrafına çevrilen fey 

den. man.) 12. Davac 13. Dilken 

Km·şı!faka Dilsiı:leı·, &ığıı·lar Ve Kuı-ler "11ii~-'eSMi 
tevazu ve feragatle çalışan mü
essese müdürü Bay doktor 
Necati Kemalin müessesede 
başardığı değerli eserleri şiın
di gezip göreceksiniz. Müesse
senin yakın bir gelecekte da
ha çok verimli olacağına şüp· 
he yoktur. Burada bu bahtsız 
vatantaşlar hayatlarını kazana-
cak, sanat sahibi olacaklar ve 
bliylelikle kuruma yük ve ulu
sa iç acısı olmaktan kurtanla
caklardır. Hepinizi sevgi ve 
1aygı ile selıimlıyarak pavyonu 
açıyorum. 

Bu sözlerden sonra Bay Cev
det Şakir pavyonun kapısına 

gerili olan kurdeleyi kesmiftir. 
Bütün davetliler pavyondaki el 
işlerini takdir ve sevinçle göz
den geçirmişlerdir. Eski bin•da 
davetlilere çay verildikten 10n
rara gözsüzlertarafından muh
telif ve çok değerli müzik 
parçaları çalınmış ve bu kon
ser saat 19 zü çeyrek geçeye 
kadar sürmüştür.Sıhhat veklleti 
nin bu çok yerinde deverimH 
olan soysal yardımından öt6r6 
bizde teşekkürü bir borç 
biliriz. 

Edirne - lstanbul Yolu 
Köprüler Emaneten Yapılacaktır 

inşaata Başlanıyor 
Edime, 28 (Hususi) - Mem

leketimizle Avrupa arasında ye
gane muvaııale yolunun teşkil 
eden uluslar arası Turizm kon
greleri kararlar ile ( Uluslar 
arası küçük muvasala yollan ) 
arasına konulan Edirne - lstan
bul yolunun Tekirdağ mıntaka-

sına düşen Çorlu - Silivri ara
sındaki 25 köprünün betonarme 
olarak yapılmasına karar veril
miştir. Münakasaya iştirak eden 
müteahhitlerin vesikalannın uy
gun olmamasından köprülerin 
emaneten yapılmasına sözletti· 
rilmiştir. İnşaata yakında ba,
lanacaktır. 
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Hilafına - 1. Çüyre 2. 17. Kümek 18. Önlemek 19: 
Tersine Yambasmak 20, Yanlıramak 

Hilal - 1. Aydoğdu 2. Himmet - 1. Basım 2. 
Genç ay 3. ilk ay 4. Yalaz Cete 3. Çalışma 
5. Yanç 6. Yay 7. Yeni ay Himmet etmek- 1. Cat-

Hil'at - 1. Kaftan (Haf- laklak 2. Gevşek 3. Mılkıl• 
tan bozması) 2. Sarnay 3. dak. 
Soyurgal (Asıl hertürlü he- Hindi - 1. Bordagan 2. 
diye ihsan man,) 4. Toğa Culuk 3. Gülü 4. Gülük 5. 

Hil'at giydirmek - So- lbi 6. Mısır, mısırga 
yurgamak (Ihsan etmek Hinterlant - 1. Çevre 
man.) (Etra~ muhit man.) 2. Eve-

Hilkat - 1. Caratu 2. rek, Iverek, Ôyrek 
Kıhğ 3. Kurum 4. Oluş 5. Hiram - 1. Iğranma 2. 
TlSretme, törütme 6. Turut- Manış 3. Salmış 4. Sallan
kı 7. Yaratma, yaradış 8. ma 5. Serkek 6. Sınpu 7. 
Yaradılış 9. Yayan Yürüyüş 

Hilkatten, Hilki - 1. Hiraman - 1. Balpan 2. 
C aralganduk 2. Yaradılışta Manaz 3. Salına ıalına yü-
yaradılıştan rüyen 4. Salınan 5. Sahacı 

Hilm - 1. Usluluk 2. Hiraman olmak - 1. Sa· 
Yavaşlık 3. Yumuıakhk ima salına yürümek 2. Sa-

Himaye - 1. Apulama l~nmak 3. Üğrünmek 4. 
2. Arka 3. Asrağu, asrav, Ürünmek 
asravu (Bakıp büyütme, ter- His - 1. Anlayış (idrak 
biye etme man.) 4. Bakım intikal man.) 2. Annak 3. 
5. Börküv, bürkev 6. Dalda Duygu 4. Duysu 5. Ea, la 
7. Dulda 8. Dulga 9. Erik (Zihn, hatıra man.) 6. Sezek 
erk (Hikimiyet, iktidar man.) 7. Sezi, sezik 8. Sezİf, Hl• 

10. Esirgeme 11. Eıirgenlik, me 9. Sizüs 10. Süm (SeYgi 
esirgeçlik 12. Gölıre 13. iti- man.) 11. Tavış 
lik 14. Kayırma 15. Koruma Hissetmek - 1. Anlaı-
16. Koltuk 17. Uça 18. Yö- ma 2. Börtmek 3. Duymak 
!ek 4. Eslemek 5. lskermek 6. 

Himaye etmek - 1. Ar- İslenmek 7. Ognanmak 8. 
kalamak 2. Asramak (Ter- Ezinmek, ~i~inlemek 9. Se:ı:
biye etmek man.) 3. Aya- mek 10. Sızınmek 11. Şoı-

k 4 B k b k kumak 12. T oymak, tuymak 
ma . anma , aruma H" 'k 
5. Banndırmak 6. Cebemek ıssı alblelvuku - 1.A)'· 

• !anma 2. çe damma 3. U-
7. Çoklamak 8. Esırgemek 4 Kü . 5 Ezik (i 

9. Eyemek 10. !aramak ~:~::.e . seziı:ı:m~ 7 S~ 
(Doğrusu u Asramak,.) 11. zülik 8. 'Tuygayma 9. Y&re
Kaştarmak 12. Kavanlamak ğine doğma 
13. Kavzamak 14. Kayırmak Hisli - 1. Duygulu 2. 
15. Koldamak 16. Korumak Sezik 
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18400 Göçmen Yerleştirildi 
Trakya Genel Müfettişi Bay lbrahim 
Taliin Edirne Muhabirinıize Beyanatı 

Konya Mektupları : 

Konya Genel Kurultayı 
ikinci Kanun içinde Toplanacaktır __________________________ .... 

Konya Müzesinde Yolsuzluk Yapıldığı Hakkındaki 
Şik~ yetlerin Çoğu yersiz Görülmüştür 

Edirne, 28 (Hususi) - Ro
manya ve Bulgaristandan göç
men akınının devam ettiğini 

bundan evvelki mektubumda 
bildirmi~m. Bunların hemen 
hapsi Trakyanın muhtelif yer
lerine yerleştirilmektedir. Bu 
hususta daha esaslı malfunat 
edinmek maksadile bugün Trak
ya Umumi müfettişi bay İbra
him Taliii ziyaret ettim. 

Trakya Umumi müfettişi 

kendisine his samimi ve mü
tevazi halile beni kabul etti 
ve iskan işleri hakkında bana 
aşağıdaki beyanatta bulundu: 

"Kışın basmış olması dola
yisile Romanyadan gelmekte 
olan göçmenlerin şimdilik ar
kası kesilmiştir. Havaların so
ğumuş olmasına ırağmen Bul· 
garistandan göçmen akını el
yevm devam etmektedir. 

_(onya Harsi Islah Ediliy1or - Fenni Ağıllar 
Konya, 27 ( Muhabirimizden) .,.. , ., 1 Yağmurların nüfuz miktarı 

Vali Bay Cemal Bardakcı vili- onbeş milimetreyi bulmuştur. 
yet g~nel kurultayını(V. U mec- Beyşehir gölünün suyu on 
lisini) bvkalade toplanbya ça- santimetre kadar yükselmiştir. 
ğmlmıştır. Meclisten su işleri Konya Müzesi 
iı;~n üçyüz bin liralık istikraz Konya müzesinde bazı yol-
yapılmasına mezuniyet ve sala- suz işler yapıldığı ihbar ve 
hiy~t istenecektir. iddia edilmişti. Müdürlüğün 

v. General kurultayı ikinci işleri tahkik ve tespit edilmi~ 
kanun içinde toplaııaçaktır.Mec- 1ilayet memurini muhakemat 
lisin vilayetin but 'Jff ni yerin- encümeni bu yoldaki kararım 
de görec~ği ve on-ylıyacağına vermiştir. 
i:ıanç vardı ·. Karara göre müdür bay Yü-

Va!.i bay, havanın yağışlı ol- suf hakkın-la ileri sürülen yol-
B suz hareketler iddialarının ek-ma ma r. gmen geçen gün ey-

'"C:J "ne rritm"", yeniden yapıl· serisi SUÇ mahiyetinde gijrül-
karar' .. tırı nn ba-ojın memiş,diğer bazı madd erin de 

Konycı 

l alisi Bay Cemnt Jlaı·da'kçı 

olduğunu ve behemehal filiyata 
geçileceğini söylemiştir. 

Mıntakam dahilinde son yap
tığım seyyahat esnasında ge
lenleri' bu sene büyük hazırlı
ğımız olmadığı halde memnun 
ve sıbhatça iyi buldum. Hazi
ran başından bugüne kadar 
T rakyanın muhtelif yerlerine 
18,400 göçmen yerleştinlmiştir. 
Şimdi bunların çok muhtaç 
olanlarına tohumluk ve ye
meklik buğday dağıtmakta

yız. Pek yakında Hililiahmer 
tarafından bunlerın yine pek 
muhtaç olanlarına pamuklu 
ayakkbı, çamaşır, çorap ve sa
ire de dağıblacakbr. 

Edfrucde ltalii»kım llcykcli Koyunculuk 
Şimdiki halde, az evvelde ederek ayrıldım. 

söylediğim gibi, büyük hazır- Esasen kapısı herkese açık 
lığımız olmadığı için mevcut olan umumi müfettişin yanına 

köylere göçmen yerleştirmek içeride bulunduğum müddetçe 
suretile genişlet~ekteyiz. Yalnız birçok kimseler girip çıktı. 
Çorlu civrında yeniden iki göç- lbrahim Tali her gireni dinliyor 
men köyü kurulmuştur. Önü- notlar alıyor, bu arada gelen 
müzdeki sene bu işlerle daha danışkanlann suallerine cevap-
esaslı bir surette ugraşabilece- lar veriyor ve ayrıca benimle Ayrıca bunların banndınl

ması hususu da düşünülmüş ve 
kendilerine ev yaptırmaları için 
kereste ve kiremit tevzii ka
rarlaştınlmıştır. Tuğla ve ki
remitler lstanbuldan, kereste
ler de Mersinden getirilecek
tir. Bu makıatla iskan müşa
virim Bay Hulusi iki gün ev
vel Mersine gitti. 

ğimizi ve daha çok iyi netice- de konuşarak yukarıdaki be-
ler elde edeceğimizi ümit edi- yanabnı veriyordu. 

Konua O. Jl. J?. 1muı idare 
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yorum. 
T rakyanın bütün ihtiyaçlannı 

düşünmek ve icabına bakmak 
mevkiinde olan bu değerli 

devlet adamımızı daha fazla 
işlerinden alıkoymak istemedi
ğim için k~ndisine teşekkür 

Hissi iptal etmek - 1. Hitab - 1. Kele 2. Söz 
Uyuşturmak 2. Uyutmak söyleme (Birine-) 3. Söy-

Hissiz - 1. Badak 2. leme (Birine) 
Duygusuz 3. Samrama 4. Hitabetmek - 1. Ayıt-
Yiğe mak (söylemek, tebliğ etmek 

Hissiz kalmak - Suğur- bahsetmek, konuşmak man) 
mak 2. Aymak 3. Eyitmek 4. 

Hisar - Aark (istihkam Söylemek 
ve hendek man) 2. Baru 3. Hitabe - Sab 
Biçin 4. Eğrek 5. Erk 6. Hile - 1. Al 2. Aldama 
Kermen 7. Kurgan ( Eski 3. Aldangıç 4. Aldatmaca 
mezar bakayası "tumulus,, 5.Aldav 6. Aldayış 7. Altağ 
man) 8. Ören (Hisar hara- 8. Aygtu 9. Ayın (Ayın o
besi man) 9. Sepil yun) 10 Ayla 11. Bezen 12. 

Hisse - 1. Alu 2. Ca- Çıw İj. Çığız 14. Çüme 15. 
rına 3. Colduk 4. Çuv S. Uck 16. Dim1ik 17. Dolan 
Diki 6. Düşelge 7. Diışelik 18. Dolanuk 19. Düzen 20. 
8. Düşerge 9 ;jüşerlik 10. Enin 21. Fit 22. Gacar 23. 
Enek l 1. :{enek 12. Ok 13. Hözün 24. İnçeklik 25. Kalt 
Ôğilc, övün (Yemek bak- 26. Kayış 27. Kelek 28. 28. 
k nda) 14. Paç lç. Pay 16. Kotak 29. Kurak 30. Mekc 
Sıbağa 17. Tiğin 18. Tutar- 31, Oyun 32. Özün 33. Sa
ga 19. Urdum 20. Üleş 21. palıç 34. Savuz 35. Şaluk 
Ülü 22. Ülük 23. Üiüş 24. şoluk 36. Tef, tep, tev 37, 
Yargan Tesil 38. Üngülük 39. Yal-

Hissedar - 1. Ortak 2. tav 40. Yap, yup 41. Yümlö 
Paydaş 3. Ülüşçü 4. Yarşı Hile etmek - 1. Alda-

Hissedar etmek - De- mak 2. Aldatmak 3. Annak 
ğiştirmek 4. Dek etmek S. Düzen kµr-

Hisset - 1. Eksilme 2. mak 6. Fit vermek, fitlemek 
Yüksünme 7. Kelek gelmek 8, Kuran-

Hitam - 1. Bitme, bitim mak 9. Oyun etmek 10.Yup
bitiş 2. Bitü 3. Bitüt 4. Ket lamak, yubulmak 
kit 5. Son 6. Tayar, tayas Hılakar - 1. Aksım 2. 
7. Tükenme, tükeniş Alcı 3. Aldağuş 4. Aldak S. 

Hitama erdirmek - 1. Aldatıcı 6. Allak 7. Arkuk 
Alıkmak 2. Bitirmek 3. So- 8. Bızıkçı (mızıkçı, oyunda 
nunu getirmek 4. Tozmak hile yapan adam man) 9. 
5. Tüketmek Çultur 10. Dağıl 11. Hınaza 

Hitama bulmak - l.AI- 12. Honaz 13. Kaçar 14. 
kınmak 2. Bitmek 3.Geçmek Kayışçı 15. Kılhkçı 16. Kır-
4. Saframak 5. Sonuna var- bas 17. Kurakçı 18. Kurnaz 
mak 6. Tavuımak 7. Tıdıl- 18. Ôzüncü 20. Saymantı 
mak 8. Tükenmek 9. Tüke- 21. Saltak, şıltak (iftira, ba-

R. Yamanh 

ltalyanlar Galip 
MILANO, 29 (A.A)- Ulus

lar arası ilk rugby maçında 

ltalyan ekibi sıfıra karşı 7 :ayı 
ile Romen rakibim y.!nmiştir. 

heyeti Baş7~am Bay Jlul(tsi. 
muktezi kerestelerinin göl üze
rinden mi, yoksa karadan mı 
getirilmesinin daha ehven vo 
ko!ay düşeceğini yerinde tetkik 
etmiş ve soruşturmuştur. 

Vali bay, sulama işleri üze
rinde alınan kararların kat'i 
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Siğecen, singil 24. Sum 25. 31. Tapığcı 32. Tapılı 33. 
Süzengen 26. Tar?an 27. Tapıcı 34. Tapuğsak 35.Ta
Tevük 28. Tilki 29. Tülek pukçu 36. Tutma 37. Ulak 
30. Üngü 31. Ürtük 32. 38. Uşak 39. Yalcı 40. Ya-
y andız 33. Yaşırtın 34. mantı 41. Yaraşık 42. Ya-
y oy naşma 43. Yumuşçu 44. 

Hileli - 1. Kanşık(Mağ- Yülük 
şuş man) 2. Kabnka, ka- Hizmet etmek - 1. iş 
tınkı (mağşuş man) görmek 2. Kulluk etmek 3. 

Hileyi anlamak - Tuy- Kullukmak 4. Tapınmak 5. 
sukmak Tapı kılmak 6. Tapmak 7. 

Hiza - 1. Çırpı ( Bir Tapulamak 
çırpıda) 2. Düzlük 3. Karşı- Hizmetten affetmek -
hk 4. Karşı karşıya olma S. Yasmak 
Kesemen 6 . .Perese 7. Sıra Hoca - 1. Bahşı, haksı 

8, Seş 9, Uğur pahşı 2. Hoca 3. Hike, iye 
Hizasına getirmek - 1. 4. Kam (Şamani din ulusu 

Düzeltmek 2. Sıralamak 3. man) S. Yanrağı 
Seşlemek 4. Tuşlatmak, dil- Hoka - 1. Kaburcak 
zeltmek (Küçük kap man) 2. Kap 

Hizmet - 1. Buyan(hay- (içine birşey konacak nesne 
rat ve hasenata hizmet man) man) 3. Kapırcık 4. Kutu 
2. Cumuş 3. İş 4. Kulluk Hokkabazlık - 1. El ça-
(bendelik man) 6. Soygun- bukluğu 2. Göz bağcılık 
luk 7. Tabuk 8. Tatağ, ta- Hor - {görmek) 1. Aşa-
pığ 9. Tapık 10. Tapu 11. ğılamak 2. Gözetmemek 3. 
Tapuğ 12. Yumuş ( vazife Kınamak 4. Saymamak 5. 
man) 13. Yürgü Yensemek 

Hizmetçi, hizmetkar- 1. Horoz - 1. Abalak 2. 
Ayakçı 2. Beslek 3.Besleme Eteç 3. Eteş 
(bilhassa küçükten alınmış Hoş - 1. Etgü: etkü, 
hizmetçi kız rnan) 4. Çumuş- itkü 2. Gökçek 3. Güzel 4. 
çu 5. Çeltek 6. Çoramık 7. İmsik S. İyi 6. Kızık 7. Ko
Çöne 8. Dutma 9. Elulağı yuk 7. Köreğen 9. Kösüş 
10. Gabış 11. Galak, galuş 10. Oğlağu 11. Seviğliğ 12. 
12. Gezir 13. Hodak, budak Sevimli 13. Süçük 14. Süy-
14. İnçü 15. İşçi 16. Kabış kümlü 15. Tan, tansık (nefis 
17. Kapı kızı 18. Karavaş nefise, bedia man) 16. Yahşi 
(cariye men) 19. kazanat20. 17. Yaramıktu 
Kulgur 21. Kullukçu 22. Ku- Hoşa gitmek - 1. Be
luk 23. Kulukçu 24. Ku- ğenmek 2. Okramak 3.Yak
nukçu 25. Mulak 26, Odak mak 4. Yapsımak 5. Yelime 
27. Odalık (bilhusa istifraş gitmek 
için alınan cariye man) 28. Hoş görmek - frinmek 

· 30.Ta ıcı Hos haht - 1. Kıvlıi 2. 

Konyanın servet kaynakla
rından biri de koyunculuktur. 
Kışı sert olan Konyanın davar
ları şiddetli kışlarda telef ol-
makta idi. Vilayet bunu 
ehemmiyetle tetkik ederek 
ele almış, şimdilik altı 
tane fenni ağıl yaptırmayı ve 
bunun üçünün seyyar olmasını 
kararlaştırmışhr, 

Konya Harası 
Ziraat V ekalctinin Konya 

harasını ıslah yolunda mühim 
kararlar almakta olduğu, üçyUz 
bin lira harcıyarak harada ye
niden hayvanlar için fenni .ba
kım yerleri yaptıracağı bildi
rilmektedir. 

C. H. F. Kongreleri 
Ve Seçim 

C. H. Fırkasının kazalarımız
daki kongreleri bitmiştir. Kon
ya kaza kongresi de geçen gün 
yapılmış, idare heyeti ve vila
yet kongresinde kazayı temsil 
edecek mümessiller seçilmiş
lerdir, 

Vilayet kongresi önümüzdeki 
ay içinde toplanacaktır. 

Saylav seçiminin ilk hazır
lıkları. bitmiş, seçmek ve seçil-

mek öneni (hakkı) olan kadın
lı erkekli yurttaşlann adlariyle 
dolu olan defterler asılmıştır. 

Bu saylav seçimi devresinde 
konyanın dört fazlasile en beş 
saylav çıkaracağı anlaşılmıştır. 

Konya bayanları Fırka oca
ğına grup grup giderek üye 
(aza) yazılmaktadırlar. 

Yaljmur Ve Kar 
Bir kaç gün evvel yüksek 

ve yakın yerlere ilk kar ser
piştirmiştir. Dör beş günden 
beri vilayetin her yanına fay
dalı. yağmurlar yağmaktadır. 

Son bahar ekiminin geçen 
yıla nisbeten az olduğu onla
şılıyşr, 

1\ U1lJJCL 

~/t;:e:ıi mudiirii Yusuf 
son af kanununun şümulü dai
resine girdiği anlaşılmıştır. 

Müşteki ve muhbirlerin talebi 
üzerine evrak Devlet Şurasına 
gönderilmiştir. 

Diğer yandan t a h k i k a t 
yapan Kültür bakanlığı mü
fettişi fezlekesini bakanlığa 
vermiştir. Henüz bir şey çık
mamışsa da müdür Bay Yusuf 
başka bir tarafa nakledileceği 
şayıası vardır. 

Bay Yusuf, müzenin açıhşm
danber:i ayni yükümde bulunan 
san'atkar bir kişidir. 

Devlet şurasının ve kültür 
bakanlığının kararlarından son
ra vaziyet tebellür ve taayyün 
edecektir. 

Canavar DUdUAU 
Belediyenin ısmarladığı cana

var düdüğü gelmiş ve 
Alaeddin tepesine konulmuştur. 
Düdük zeval vakitlerini ve teh
like anlarım haber verecektir. . 

Soyadı işleri 
Vilayet memurları soyadlan

nı almış ve tesçil ettirmişlerdir. 
Nüfus dairesi halkın tehacümü 
karşısında kalıyor. 

Yurddaşlar arasında soyadı 
seçmekte titizlik ve özen gös
terenler de eksik değildir. 

Halkimızın soyadı seçmekte 
çabukluk gösterdiği ve kıvan 
içinde işe sarıldığı ilk görüşte 
anlaşılmaktadır. 

A. E 

SOBA İLANI-
Son parti h~r cins soba gelmiş olup satın almış veya 

isimlerini yazdırmış, gerek İzmirde ve gerek hariçteki müş-
rerilerimizin müracaatları ve diğer ihtiyacı olanların bu 
gelen mallardan ihtiyaçlarını tatmin etmelerini rica ederiz. 
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Mavi Elmasın Sırrı 
Mogol imparatorunun Sarayında 
On Dördüncü Liıinin Elçisi Şerefine Verilen 

Ziyafetten Sonra .. Elmas Nasıl Çalındı? 
Üç asır evve:di. Mogol im- Esrarla elmasın şöhretini bil-

paratorlarının sarayı, debdebe miyeo yoktu. İhtiyar Taverniye 
ve ihtişamı ile dünyanın her herkesten fazla olarak bunun 
tarafına nam salmıştı. On dör- değerini biliyordu. İmparato-
düncü Luinin fevkalade elçisi run sözlerirden büyük ümitJe-
olan Jean Baptiste Taverniyer re kapıldı. 
şerefine sarayda, gözleri ka- Mavi elmas.. İnsanların mu-
maştıran bır ihtişam içinde ıi- kadderatına hakim olan blı-
yafetler v~ril;yor, e}'lenceler sımh bir taş olarak b.nınnışb. 
tertip ediliyordu. Elçi Mogol Fakat bu taş nerede idi? Mo-
imparatorunun önünde saygı gol hükümdarının hazineleri 
ile eğilerek şunları söylüyordu: içincle miydi? 

- Senyör .. Memleketim hab 
kında gösterdiğiniz iltifata te
şekkür çin söz bulamıyorum. 
" Roi - Soleil ,, ünvanını taşıyan 
haşmetli hükümdarım bile bir 
yabancı elçiyi bundan daha 
parlak surette kabul edemezdi. 
fimurlenge mensubiyetle övünen 
imprator bu sözlerden mahzuz 
olarak tebessüm etti, Üzerin
deki mantosu rengarenk ipek
lerle örülmüştü. Mürassa kılm
cmdaki bin· 
bir değerli 
taşlardan ışık 
çıkıyordu. 

- Yarın 
da misafirim 
olmayı kabul 
e di yor sa nız 
fillerim sızı 
hazinelerimin 
saklı olduğu 
Mahaeanı İr
mağı kıyıla-
rına götüre
cektir" d~di. 

Belki bu 
kabil hazine
leri çok gör
dünüz sızı 

alakadar et
miy e bilir. 

Jean Bap
tiste Taver
nier elini göğ 
sü üzerine 
koyarak yer
lere kadar 
eğildi. impa
ratorun bu 
teklifini eşsiz 

ihtiras 
Pagan mabedinin loşluğu için

de Rama - Sita heykeli parlı
yordu. Hinduların bu seçme 
ilahlarını süsleyen e'maslar 
yıldızlar gibi pırıl pırıl yanıyor
du. Bin yıllık bir şehir o!an 
Pagan, ilahları ile kudsiyet ka
zanmıştı. Mabetlerin biraz ile
risinde vahşi hayvanlarla dolu 
ormanlar vardı. 

Jean Babtiste Tavemier aya-

bir iltifat say- . .llorıol ·i ın paratonı 
dığını söyledi. Jean, bugüne ı ğmdaki sandal terlikleri sürte 
kadar hiç bir yabancıya bu ha- sürte ilahın huzuruna doğru 
zineleri gezmek nasip olmad!- ilerledi. Rama sita göz kamaş· 
ğını biliyordu. Yine biliyordu tırıyordu. J e3n ona dah:ı fazla 
ki Mogol ~mparatorlarımn ha- bak.ma.Ja mu:ct.d.ir o:amadı. 
zinelerine sokulmak değil, o Ellerilc y:.izünii örl:til. Kendini 
cıvarda dolaşmak hile ölümü fevkalbe~er bir rfıyada sanı-
göze almaya muadildi. yoıdu. Mabedin hizmetçileri 

Tavernier yaşlı olmasına rağ- bile bu yaban.;ının halinden 
men servet oe'iinde ko -:"-ln bir gurur duymakta idiler. Halbuki 
adamdı. O . 1 - • • :ı : .1 ... .: • .; ~ana Jean Ba?tis~e parmaklarının 
gelmişti. Dalkavuk!Ukta usta arasından h:!ykeldeki elmasları 
olınası sayesinde şarklı hüküm- deha iyi tetkik e:liyordu. İlahın 
dan sözlerile teshir etmenin cephesinde koskoca bir elmas 
yolunu buldu. parlıyordu. Mavi ziyaları ile bu 

Mogol hükümdarı . T everni- bir harika idi. J ean imparato-
yanin h\rsmı sez1i. ince alaylı run bahsettiği mavi elmas':ı 
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Otoıııulıil oll ıııda Jlifym·der Jltac 
Tıerm ijfr•11 rıt/f il 

karşılaştığını anlamıştı. tebessümü ile sözlerinde de
vam etti: 

- Mavi elması rüynızda gör-
seniz ne yaparsınız? Fakat 
hayır. Onu ruyada değil, ay-

Bir Kaç GUn Sonra 
Bir kaç gün sonra güneş 

ilahinin gazabından korkmıyan 

bir el Rama-Sıtaya uzanarak 

Bama Sitadan ~·alınan Neşum mavi elmas 
mıştı. 

Taverniyer bu nadide elması 
haşmetli kralına hediye etmiş
ti. Fakat bir kaç sene sonra 
Hinde ikinci bir seyahatında 
kaplanlar tarafından parça 
parça edilen cesedi bulundu. 

Zehirleyen Gözdeler 
On dördüncü Louis Versay 

sarayında Hayalata dalmıştı. 

Şereften, muvaffakiyetten ka
nıksamış olan kalbi bir çok 
kederler görmüştü. İşte şimdi 
de kendisi hastalanmıştı. Ya
tağının yanındaki mermer masa 
üzerine elmaslarını sermiş, on
ları seyrediyor. Bunlar arasında 
mavi elınas bir güneş gibi idi. 
Kral ondan gözlerini ayıramı
yordu. Sevgilisi madam Mon
tespanı sevindirecek bir hediye 
seçecekti. Bütün bu elmaslan 
onun için yanına getirmişti. 

Fakat gözleri dalmış, mütered
ditti. İçinde izah edilemiyen 
bir korku vardı. 

güzellikler katan mavi elması 
ilk defa olarak boynuna takar
ken bütün ruhunu bir örperıne 
kaplamışb. Vücudu titremiş, 
içine anlaşılmaz bir endişe çök
müştü. Böyle titreye titreye 
kralın huzuruna çıkarken aşk 
tahtından sukut ettiğini, kendi 
yerine başka gözdelerin kaiın 
olduğunu anlamıştı. Sarayda 
devam eden zehirlenme riva
yetleri tesirini göstermiş, Mon
tespandan şüpheler artmışb. 
Mavi elm~a sahip olduktan 
az sonrada -güzel kadın hayata 
gözlerini yummuş bulunuyordu. 

Yeniden kralın hazinesine 
dönen elmas günün birinde 
Nikola Fukeye hediye edildi. 
Kralın bu fevkalade iltifabn
dan gurur duyan Fuke bir 
gün şatosunda ve diğer bir 
müsamerede bu elması misafir 
lerine göstermek tetbirsizliğini 
gösterdi. Bu hadiseden birkaç 
gün sonra Fuke, Maliye nazın 

Sıkı sıkıya kapala olan 
daklanndan şu kelimeler 
külü yordu. 

du- Kolber tarafından ittiham edi-
dö- lerek RiQyerol kalasına tıkıldı. 

Orada on dokuz sene muhpus 

ilk surnltı : 14 u<'ii Liii . .Jau Jı'an·ı Hİr»' . .Madaw Jluıır'ı ;.;,,r. il 
Ikiııci :>ll'ltdrt : fı!ıke. Kraliçn Aıltm·mıd1 Sultan J.lfıll'(ıt 

- Ne diye bu zehirleyicinin kaldıktan sonra öldü. 
adını metresimin adı yanında Meşum Elmas 
olarak zikrediyorlar, Yoksa o Meşum elmasın şöhreti bü-
da mı öyledir. Bunu nasıl an- tün ülkeye yayılmış bulunuyor-
lama!ı, nasıl bu sırrın örtüsünü du. Fakat yirmi yaşında genç 
kaldırmalı. Reyni neredesin. bir kraliçe, bu kadar muhte-
Bir dakika önce gel de bu şem bir elması taşımak heye-
sırrı aç.. canından kendini mahrum ede-

Hayale dalan kral ellerini bilir miydi? Kraliçe Marie An-
almndan geçiriyor, buğazlan- tuvanet on altıncı Lui tarafın-
mış çocuklar.. Siyahlara bü- dan kendisine hediye edilen 
rünmüş bir sürü insanlar hep elması boynuna geçirdi. Saray-
gözleri önünde dola~ıyorlardı. da endişeli rivayetler dolaşma-
Az sonra kral kendine geldi. ğa başladı. İhtilal memleketi 
Madam Montespana olan aş- sardı. Kral ve kraliçe kiyotin-
kı şüphelerine galebe etti. de başlarını verdiler. 
Aynı günün akşamında ma- Çok zamanlar sonra bu el· 
vi elması ona hediye etmiş mas Osmanlı hazinesine intikal 
bulunuyordu. Madam Montes- etti. Sultan Murat tarafından 

Kültür -Bakanlığı 
Maarif Müdürlüğüne 
İki Emir Gönderdi 
Kültür Bakanlığı maarif mü-

dürlüğüne gönderdiği bir bu, 
yurultıda bazı muallimlerin 
mekteplerde hala eski ölçüleri 
okutmakta devam ettiklerine 
işaret eylemiş ve yasa ile ya
sak edilmiş eski ölçülerin oku
tulınasına mani olmasını iste
miştir. 

••• 
Kültür bakanlığı maarif çe-

virgenliğine göndrdigi bir ta
mimde mektep baş muallimle
rinin, muallimlerin okutacak
ları ders planlarını ince göz
den geçirdikten sonra onayla
maları ve bu husustaki tali
matnamenin olduğu gibi tat
bikine çok dikkat edilmesini 
istemiştir. 

Moskova Elçinıizden 
DUn Valimize Cevap Geldi 

Ge~en yıl Halkevinde türk 
dili hakkında çok müfit bir 
konferans veren ve Lidya ya
zıları üzerinde ihtısas sahibi 
bulunan Türkoloğ profesör 
Mar'ın ölümünden ötürü vali-
miz general Kazım Dirik Mos
kova elçimiz Bay Vasıf Çınar 
vasıtasile Sovyet ulusuna ve 
bilginlerine gönül ve kalp acı-
larının iletilmesini bir tel yazısı 
ile istemişti. 

Büyük elçimizden dün gelen 
bir tel yazısında acı ve candan 
teessür duygularınının sovyet 
akademisine beyan edildiği 
bildirilıniştir. -

Tramvaylar 
Dün Yarım Saat İşlemedi 

Dün sabah saat dokuzu otuz 
geçe elektrikli tramvaylar 
yarım saat kadar işleyememiş
lerdir. 

Haber aldığımıza göre bu 
durmanın sebebi İzmire doğru 
gelınekte olan hır tramvay ma
kinasında vuku bulan arizadır. 

Tamim Geldi 
Maliye bakanlığından defter

darlığa gelen bir tamimde soy
adları dolayısile değiştirilecek 
tabela ve levhalardan damga 
resmi alınmaması bildirilmiştir. -Mektepler Hakkında 

Türkiyede mevcut resmi, hu
susi ve ecnebi mektep binaları 
hakkında istatistik umum mü
diirlüğiince tetkikat yapılmakta 
olduğundan mektep binalarının 
fotoğraflan ile birlikte kaç 
odası, kaç sınıfı, ne kadar ta
lebesi bulunduğu alikadarlar
lardan sorulmuştur. --

Bir Kaza 
Alsancak şimendifer iskele

sinde Hasan oğlu Ahmet, ida
resinde bulunan vinçi Osman 
oğlu Bekire çarptırarak vücu
dunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. Kaza hak
kında tahkikata başlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mclfımdur. Mavi elmas Abdülha-
midin hal'inden sonra da harice 
satıldı.Eldenele geçti.Amsterdam 
Londra elmasçılarımn ellerinde 
dolaştı. Nihayet Bronsuvik Dü
kü tarafından sabn alındı. Dük 
bu elmasa "Bronsevikin mavi 
yaşı,, adını vermiş ise de elması 
çok zaman elinde tutmadı. Mavi 
elmas Amerika milyarderlerin
den Mac Leanin karısı tarafından 
sabn alındı. Sekiz yıl sonra 
Mac Leanin küçük oğlu bir 
otomobilin tekerlekleri altında 
can verdi. Mac Leanin bu el
ması alınak suretile yuvaya 
felaketi sokmuş olan karısın
dan boşanme talebinde bulun
du. Söylendiğine göre, şimdi 
mavi Elınasa Şarlo talip bu
lunuyor. Kimbilir belki de 
Şarlo bu elmasın şeametlcrini 
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Çalınan Paraları 
Manisa Ziraat Bankasına 

Kim Verdi 
Geçen hafta içinde Ayva

lıktan gelerek Kemeraltında 
bir otelde misafir olan Bay Ri
fat adında bir tuz ve buz fab
rikatörünün otelde yeleği ce
binden üç bin beş yüz lirası
nın çalındığı iddia edilmişti. 
Zabıtaca yapılan tahkikatta 
paraların numaralan tespit edi
lerek keyfiyet civar vilayetlere 
telgrafla tamim olunmuştu. 

Haber aldığımıza göre bu 
çalınan paralardan iki adet bi
ner liralığın Manisa Ziraat ban
kası vemesinde bulunduğu an
laşılmıştır. Bu paraları banka
ya veren araştırılmaktadır. 

Mesafe Kaydı Yok 
Pul bayileri hakkındaki tali

matnamenin 15 inci maddesi
nin sonuna (Bu suretle verile
cek bayilik hakkı beşinci mad
dede yazılı mesafe kaydına 
tabi değildir) kaydı eklendiği 
maliye bakanlığından vilayete 
bildirilmiştir. 

HUkOmet Okutacak 
Bursa saylavı merhum Emin 

Fikri Eralpın Londrada hukuk 
tahsilinde olan oğlu, İzmir Ame
rikan kolle ji mezunlarından bay 
Orhan Eralp'ın tahsil masrafı
nın hükumetçe kabul edildiğine 
dair olan kanun vilayete tebliğ 
olunmuştur. 

Pullar Hazırlanmadı 
işler Nasıl Görülecek 

Yeni adliye harçlarına ait 
pullar hazırlanmadığından ne 
yolda muamele yapılacağı ma
liye bakanlığından şu tamimle 
bildirilmiştir : 

2548 sayılı kanun mucibince 
hazırlanması lazımgelen pulla
nn kanunun mer'iyet mevkiine 
gireceği birinci kanun 1934 
tarihine kadar basılıp dağıblma 
işinin ikmali mümkün olmıya
cağından bu hallar mahallerine 
yetiştirilinceye kadar ceza ev
lerile mahkeme binaları inşası 
karşılığı olarak alınacak harç• 
larla mahkumlara ödettirilecek 
olan yiyecek bedellerinin Cum
huriyet müddeiumumilikleri ta
rafından irsaliye ile ve mekbuz 
mukabilinde Ziraat Bankası 
olan yerlerden bu banka, olını
yan yerlerde de mezkur ban
kaya yatırılmak üzere mahalli 
mal sandıklarına teslimi mu
vafık görülmüştür.Mahalli Ziraat 
banka şubesi bulunmaması se
bebile malsandıklanna yabrı
lacak olan paraların emanet 
hesabına geçirildikten sonra 
banka şubesi bulunan en yakın 
malmüdürlüklerine gönderilmeıi 
ve parayı alan malsandığının 

da tekrar emanet hesabına 
kaydettikten sonra ·banka şu
besindeki pul hesabına yatınl
maları icap etmektedir .Bu esu 
dairesinde muamele yapılmak 
üzere gönderilen tahriratı umu
miyenin kafi miktarının mal 
memurlarına tebliğini rica 'de
rim. 

~RESMi~ 

Dairelere .. 
..................... 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilanların aşa
rı, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
olduğundan resmi ilanlar 
şirketi buna aykın ilanla
rın neşrine tavassut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilanları neşredemiye
ceklerdir. 

işlerin sekteye uğrama
maşı için resmi devairin 
dönüm, arşın ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilanları yazmamaları ilin 
olunur. 
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Şirketın unvanı IZ\JIR Y0'.'1 .\t•:N5UC.\ 11 TURK ANONiM ŞiR

KETi olacaktır. 
~IADDl -- :ı 

Şirketin merkezi hmir olacaktır. Heyeıi idarenin muvafık göre· 

crği gerek Türlı.iye dahilinde gerekse memaliki ecoebiyenin her hangi 

bir yerinde ~irketin ;ubesi, yazıhanesi, maAazası veya acenıebıınesi ib· 

das olunabilecekıir. Türkiyede ve yahut ecnebi bir memlekeııe oube 

kü,aı olunduğu takdirde hükümeıi Cümhuriy<'}e iıayı mahimat ve ga· 

zelelnle ilim kevfiyet olunacaktır. 

MADDE -- 4 

, irk et zirdeki muamelat ile iotiğal rylemek üzere l•oekkül eyi'.· 

mi,lir, lımirin Halkapınar mevkiinde kain olup Di Oryenıal karpet 

:'ılanüfakçörers LTD. §İrkeıinin müle~arrıf ve malik oldu~u kumae, 

pyak ve yün ipliği fıbrikasile keza aynı şirkete ait Kahramanlarda 

kiin yıkamahaoe ve boyahaneyi bil'cümle te,isat, mefruoat ve emvali 

•airesi ye defterleri mucibince bilcüınle zimmet ve matlubaıını iştira 

ve istilı!l&l ve temellük etmek ve nıezkQr müesseseyi ioletmekte devam 

etmekle beraber bil'umum yiinlü mensucat ve yahut yüolü ve pa· 

muklu mensucat ve yahut pamuklu mensucat sanaiyile i,tigal ve bunun 

için yeniden fabrikalar inea ve teais eylem•k ve bu eınal makaııidi 

temin için doğrudan doğruya veya biliivasıla alika ve münaoebeti olan 

ticari, sınai ve mali muam•latı icra etmek. Sınaii maksadına uygun 

olan iolerle bunlara mümasil ve vabuı bu işlere badim olması melhuz 

bulunan müessesaı veva şirketlerle her hangi oekilde olursa olsun ali· 

kadar olmak yeniden oirkeıler ıeokil etmek veya mevcut oirkeılerle 

birleomek veya iotira eylemek veya hukuk veya emvali menkule ve 
gayri menkulesini kısmen •eya kamilen hu giLi şirketlere temlik ve 

icar ve yahut hisse senedi bey ve eira eylemek veya komandıter oerik 

yeya mukriz veya sair sıfatla para ikraz etm•k surttile baliiıla la"Iih olu

nan işler ve muameliiı il• gerek do~cudan do~cuya gnek dola)lsile 

iştigal eylemek, •Üçüncü fıkradaki hususaı lıırinci ve ıkinci fokranın 

icaplarmı izah mahiyetinde olup tahdidi ınötı zımrııııı deı!ılrlir • 

Şirket maksallorına dahil her muameleJi g•rek bizzat vt gerrk 

biliştirak ve gerekse di~er her hangi bir '!ıretle icra edebileceği gibi 

- bu muameliiıı gerek devir ve gerek icar ve emanet ve gnek her 

hangi bir surelle bıışkası hesabına da yapılabilir. Şirht esa• maksat 

ve tedviri muamelatı için mnktezi emvali ~ayri menluleyi olbap

ıaki kavanini umumiye veya hususiye ahkamına t.vfılaıı kendi namına 

ı~ıira ve ıeferrü ve la•arruf edebilir. 
MADDE - 5 

Şirketin müddtti abkiimı kanuniyeye ve icl.u •••• nıukurlnh

nl'de münderiç halata veya heyeti ~mumiye~• iuihaz olunacak bir 

karara mü•leııidrn kat veya temdit edilmedikçe '"""ii,.ü kali•i gü· 

nünden itibaren • elli • seneden ibaret olacaktır. 

iKiNCi FASIL 
SERMAYE - HiSSE - SE .. 'EDAT 

Sermayenin suret ve şeraiti tediyesi 
MADDE - 6 

Şirketin ııermayeei brbrrı c b•HÜ• • Türk lirası kıymetinde ha

miline muharrer 4400 hisseye nıünkasim 2,200 000 iki milyon iki. 

yüz bin Türk liraemdaıı ibareııır. 

Bu hisseler mecmuuoun iştirası müessislrr tarafından ioLu muka· 

volenameye merbut ve onun bır cüz'ü mütemmimi olan taabbütna· 
mede göslerilmio olduğu iizere taahhirt ,. imza edilmi§ olup bedeli 

mevadı alide münderiç oekil dairrsiı .de tesvile olunacaktır. 
MADDE - 7 

Şirkeıin tqkilı hususunda heyeti vek ıle müsaadeainin i•lih•alıle 

laakal rubu sermayenin muteber bir bankaya ıesvi yesini mHeakip 

müeaaisler vesaiki maılubeyi selabiyetıar ıicareı mahkemesine tevdi 

edecekler ve oirkeıin te=kili bakkınd• mahkemece iuihazı karar alun. 

maııı üzerine ıeokil ve iliin muamelatının ifa ve ikmaline teves•ül 

edeceklerdir. Şirket aııcak hu muanıelıitın ikmalinden itibaren sureti 

katiyede teoekköl eylemıo olacaktır. 

MADDE - 8 

Şirketin ıeotkkülü kilisinden oonra sermayenin mütebaki ıahiıleri 

Yeni Asır 

mrcli~i idarece tayin olunacak zamanlarda oeraiıi mukarrereye tevfi· 

kan mukaS'elen veya defateu tahsil olunur. lebu talepler resmi cerı· 
dede :irht merkezinin ve şubelerinin hulunduğu ıehir gazetelerinde 

laakal ı 5 gün evvel iliin edilmek sureıile icra olunur. 

Şirketın tt>5ekkülü kalisinden evvel sermayei şirkete iotiraki taah· 

hıit edeninin hisseleriLJi ahara cfevr ve ferıg ermeleri memnudur. 
MADDE - 9 

Tayin edılen z ,ımanlarda tediye edilmiyen taksitler içiu bir giına 

ihıar• lüwnı kalmaksızın lazınıülifa olduğu günden itibaren şirket 

lt>hinr o ' ~r,.k 9 ~~ faiz yGrütülecektir. 

Hi•s" seneıleriııiıı talep olunan taksitlerini ıesviy-de teehhür eden 

hi .. ..ı,.,tarlar g . ızftt.ft-rd,. bir ay fasıla He münteşir iki il3oname ile ve son 

ilii11 ıarıhin<lrıı itibaren bir ay zarfında ifayı deyne davcı olunurlar. IJu 

miiddet wrfıııda ılalıi talep olunan ıaksiıleri tesviye eımiyeo hi•aedar· 

lar ılayı ılryınden imıina etmie addolunarak hisseleri sirket eshamı 

hoı<a•I• ıııukanrt ,.. BoBa kemiserligi vasııasHe ve değıl ise 

rııüıaveıl~ tıınki ve J'.\oınlik marifeıile talibine füruhı ve eEki senetler 

iptal '•dilnrk ytcine aynı numaraları havi ornetler verilir. iptal rdi

l•ıı hi•se "n•cf•lının r•umaralan gazetelerle ilan edılir. Satılan hisse 
senedinin f·ı · u'ıtu·ı·fa•ı mıllelıassıl bedeli mezkür senedin bedeli muhar· 

f'r ve muıyyeııin<len ı!un ise aradaki furf senedin sahibi evvelinden 

i51ıfo vr fazla oldu~oı takdirde fulası kendisine iade olunur. 
MADDE -10 

lle ıl•li tamamrn tesviye edilmemiş olan hisse senedaıının aharr 

tle• r vr füruhtu halinde hamili evvel ve ahır ile arada devran senedi 

ta•·.rruf ''"'" kims•ln mrzl<ür senedin bakıyei bedelinden dolay• 

:irkrı e karoı müt•vl-.leıı mes'üldürln. Bu mea'uliyeı her fariğ 

hakkınJ• fira~nı eirht defterine kaydıod"n itibaren 3 sene sonrn 

sakıt olur. 

H•nüz talep rdilmiyen biRsr senedatının bakıyei btdelini tediye 

rılrn hi-.ed•rlar bu k .. ını için hissei temetıua iotirak iddiasında bulun· 

mıvacakları ~ihi kendilerine baeka bir menfaat teminini dabi 

i'tiytm,.zl,.T. 
MADDE -11 

Tt~ekkühi kat'iden mukaddem tediye edilmiş olan rubu bedel için 

verilmiş olan makbuz teşekkülü kaı'iyi müteakip azami 3 ay zarfında 

nama muharrer sededatı muvakkate ile mübadele olunur. Bil'ahere 

tahsil olunan bedel işbu muvakkat senedaı üzerine kaydolunur. Son 

taksitin tediyesile beraber hamili ve muharrer senedatı asliye ile müba· 

dele olunur. Meclisi idare faideli gördüğü taktirde müteaddit hi•seyi 

bir arada cemi ed-.rek bir hisse senedi verebilir. 

Hisse eenedaıının koçjnlı bir defterde keoilmio olmaeı ve üzerle· 

rinde sıra numarasını oirkelin ruml mührünü ve meclisi idare iza· 

sından iki ziit ile katibi umuminin ballı desıile muharrer veya damga 

ile mevzu imzalarını ve eirkelin onvanile teoekkill ve ilan tarihlerini 

ve ıirket sermayeoinin miktarile hisse senedaıının envaı miktarını ve 

hisee senetlerinin mukayyet kıymetlerini ve tahsil olunan bedelaımı 

ihtiva eylemesi muktaıidir. 

Bilıımum hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fran· 

eızca olarak yazılacağı gibi numuneleri ihraç edilmezden evvel tasdik 

olunmak ilzere iktisat Vekiletine tevdi olunacaktır. 
MADDE -12 

Bedelinin tamamı tediye edilinceye kadar namı muharrer olarak 

kalacak olan hisse senedatı oirketin mnvafakatı olmaksızın bir be· 

yınnıme ile veya ciro surelile ahara devr ve ferağ olunabilir. Ancak 

bu ferağın oirket u üçüncü oabıalar hakkında muteber olması için 

oirketçe defteri mahsusuna kayı edilmesi lazımdır. 

Muamelei kaydiye senedi alanın hisse senedini veya de,·ir ve fe. 
rağını natık beyanname ibraz etmesi üzerine icra olunur. Şirktt ciro· 

!arın ve devir ve ferağ beyannamelerinin aıbbatlarını tahkike mecbur 

değildir. 

MADDE -13 

Hisse senetleri oirht nazarında gayri kabili tecezzidir. Şırkeı her 

hisse için bir sahip tanır. Hisse senedinin müteaddit sahipleri bulun· 

duğu takdirde oirkete karşı olan haklarını ancak müşıerek bir mümes· 

sil nsılasile istimal edebilirler. Bu mümessil oirkeı nazarında mez· 

kiir hissenin sahibi al olunur. 

Bir hissenin hakkı intifaına sahip olanlarlR mülkiyetine 

sahip olanlar ayrı ayrı eobas olduğu takdirde hunlar da oirkete 

kar§ı olan haklarını kezalik müşterek bir mümessil vasıtosile 

istimal •deceklerdir. Aralarında itili.f edemedikleri takdirde gerek 

ya1,.Jacak tebligat .- g_,ek içtimaı nmumilerde hazır bulunacak 

reye iştirak için ~irkeı yalnız hakkı intifa sahibini ve bunlar 

müteaddit ,... tayin •do erkini mümessili tanır. 

MADDE- 14 

Hİ8$eJarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin itibari kıy· 

metleri miktarınca mes'uldurlar. 
MADDE -15 

Bir hisse senedinr malikiyet iobu esas mukavelename mündereca· 

tınıı ve hey'etı umumiye kararlarına muvafakatı tazammün eder. 

Hiss•i trrııetıu il• ihıiyat akçesi üzerindeki muhtemel bak da da· 
bil oldutu halde hir hisse eenedinin bilumum hukuk ve vecaibi o 

hil!!C ııenedinin sahibine aittir. Bir biuedarın varis nya dainleri biç· 

bir ve•ile ile eirkeıin emval ve emlakini tahtı hacze vn'ını talep ve 

şirketin umuru idareoiııe müdahale edemezler. 

istifayı Hukıık için şirketin Mubaııebe defıerlerile heyeti umumiye 

kararlarını kabule mecburdurlar. 

MADDE -Hı 

lirr hisseye aıt bissei ıemeııu n hissenin eenet veya kopununu 

hamil bulunan eşhasa tediye olunur. Talep olunmıyan bisaei temeııu 

kanuni mururu zamana tabidir. 

Hiseei temetıu tevzii hakkındaki bey'eıi umumiye kararile muayyen 

olan biMei ıemettu sureli kaı'iyede hissedarların oahai malı olup şirket 

tarafından artık alıkonulmaı. 

MADDE -!7 

lobu esa, ıııukavel•name ahkamına tevfikan akıedilen fevkalade 

umumi içtimada nıütıehaz kararla sermayei oirkeı bir veya müteaddit 

defa ı-.yil olunabilir. işbu tezyidi sermaye muamelesi gerek nakit ve 

gerek ayın mukabili olacak gerekse mevcut fovkalade ihtiyat akçeleri 

snmİıyey• ithal edilerek ihraç edilecek yeni adi veva imtiyazlı ve 

yahut ha=ka her nevi biö<eler vücude getirmek surelile icrır olunabilecek 

ise de daha evvel ihraç olunmuş olan hisselerin kaffesi tamamen 

tediye olunmadıkça tezyidi sermayeye tevessül olıınmıyacakıır. Yeni • 

ihraç olunacak hisselerin t•edel ve sair eeraiti ihracı bey'eti umumiyece 

ıesbit veyahut ıesbiti zımnında hey'eıi umumiye ııırafından meclisi 

idareye selahiyet iıa olonur. 
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M.\DDE -18 

Trzyıdı oermayeye karar verildiği ve bunun için ınezuniye ıi res

miye istihsal edildiği zaman ıezyit edilen kısmın tamamen taabhüı ve 

imza ahına alınmasına ve rubu veya fazlasının tahsil olunmasına mü

teallik muameliıın icra edildiğini natık vesaikin meclisi idare ve 

mürakıplar tarafından müşıerek bir beyanname ile iktisat Vekaletine 
Tevdi edilmesi lazımdır. iktisat Vekiileıince hu muameliiı tasdik edil

diği takdirde U!ulen tescil ve ilin olunur. 
.MADDE - 19 

Sermayei Şiıkeı Fevkalade olarak nıünalit bir içıimaı umumıde 

mütıehaz karar mucibince gerek hisselerin itibari kıymetinin tenzili 

gerekse bir miktar hissenin bu maksatla ıeekil edilmie bulunan bir 

ihtiyat akçesile satın alınması sııreıile tenkis olunabılir . 

MADDE -20 

Heyeti umumiye tarafından hisselerın itfasırıa karar verildiğı 

takdi rde iebu itfa muomelesi gerek bir hisse bedelinden bir nisbeti 

muayyenenin iadeıen tesviyesi gerek borsada ve yahut hususi pazar· 

lıkla bissse iolirası gerekse kur'a ile ıayiıı olunacak bir miktar his· 

senin baş baea olarak ıesvil"' suratıle ve hey'eti umumiyenin olbap

ıaki kararına tevfikan icra olunacak kur'a ile tayin olunan hisselerin 

numaraları şirket merkezinde münteşir ve iliinatı resmiyeye mahsus 

gazetede ve olmadığı takdirde devletin resmi ga1eıesinde neer ve ilıin 

olunur. 
~!ADDE - 21 

Sermayenin tenkisi hakkındaki kararın icrası için rnkubulan nıik· 

tara rağmen son illin tarihiııden itibaren • üç sene zarfında iade 

edilmiyen hisse senedaıı iptal ve hisse sahibinin hukuku iskat edilir. 

Bu cihet dabi iliinaııa tasrih edilmiş bulunacaktır. Sermayenin tenkı

sine ait muameliitır. hitamında keyfiyet sicilli ticaretle tescil ve ilan 

etıirilir. 

MADDE -22 

Sermayenin tenkis muamelesi her hisse hakkında seyyanen ola· 

caktır. Sermayenin tenkisi hakkındaki bey'eıi umumiye mukarreratı 

vrsaikile birlikle Jkıisat vekaletine bildirilecektir. Ve Vekaleıın tasdi

kinden sonra tescil ve iliin olunacaktır. Tescil \'e ilandan sonra oir· 

ketin eshabı matlubu alacaklarını kaydetıirmek üzere gazetelerle 3 
defa iliin edilmek sureıile daveı olunur. Ve bundan başka şirkeıee 

malum olan dayinlere ayrıca taahhütlü mektup ile daveınameler gön· 

derilir. Son iliin tarihinden evvel alacaklı oldukları mütehakkiik bu

lunan dayinlerin alacakları talepleri halinde iia ve diğer bir suretle 

temin olunur. Son ilin tarihinden ve müracaat eımio olan esbabı 

matlubun alacakları tesviye veya lemin tdildiği tarihten itibaren bir 

sene murur ttmedikçe sermayenin tenkisi hakkındaki karar neticesi 

o'arak hissedarlara lediyat icra olunmaz. Hissedarların henüz ifa et· 

memio oldukları ıaabhüdatın ademi icrası sureıile sermayenin tenkisi 

halinde dahi iobu ahkiim cari olacaktır. 

MADDE -23 

Tezyid veya tenkiste muhtelif hukuku haiz müıeaddiı nevi hıs•e 

senedatı mevcut olduğu sureııe heyeti umumiyenin kararından m"8da 

mezkur envadan her birine ait hisse ••nedatı sahiplerinin de _bir 

içtimai mahsus aktederek bu baptaki heyeti umumiyeniıı kararını 188· 

vip eylemeleri şartıır. 

Heyeti hususiye müzakerat ve mukarreratının kanunun emreylediği 

nisap ve ekseriyetle icra ve iııihaz olnnmuo olmaları lazımdır, 
MADDE - 24 • 

Tahvilat ihraç edebilmek için hissedaran heyeti umumiyesi kara· 

rınıo istihsali şarııır. Heyeti umumiyece müııehaz kararın iktisat 

Vekaleti tarafından tasdikini müteakip sicilli ticarete tescil ve illinı 

lazımdır. 

lbraç •dilecek lahviliiı miktarı sermayenin tediye olunan ve musad· 

dak son Bl4nço mucibince mevcudiyeti müıebakkak bulunan miktarını 

tecavüz edemez. Tahvilltın intikali ve sureti tedavülü hususunda hisse 

seoedaıının tabi bulunduğu ahkam tatbik olunur. Heyeti umumiye 

ihraç edilecek tahvililın nevi tertiplerine göre faizden mada ayrıca 

oirkeıin temeııuatından bir miktar tefrik ve tahsise sellibiyettardır. 

Tahvilat için veril~cek faiz oirketiıı masarıfi umumiyesi meyanına 

kayt ve tesviye olunur. Bu madde mucibince tahvili! e•babına lemin 

edilen hukuk mumaileyhin ıarafından eirketin muamelatına ve yahut 

oirket besabaıına müdahale seliibiyetini baboeımez. Tabviliit esbabı 

oirkeı meclisi idaresine dahil olmıyacakları gibi bissedaron bey'eıi 

umumiyesiııe dahi iştirak edemezler. Ve meclisi idarece tanzim edilip 

bissedaran bey'eti umumiyesinde tasdik edilen hesabaıı kabul eıme~e 

mecburdurlar. 
MADDE . 25 

Şirket hisse senedaıının ihraç edilen tabviliitın zıyaı halinde mev

zuatı kaDuniye dairesinde hareket olunacaktır. 

FASIL 
İDARESi 

OÇONCU 
ŞİRKETİN 

MADDE -26 

Şirket, oirketin umum bisudarları arasından hey'eıi umumiyece 

intihap olunacak aııgari dört azami ı ı azadan mürekkep bir meclisi 

idare tarafından idare olunur. 

ilk meclisi idare azaları müeasislerdeo mösyü Harolt F. Gireud, 

EDMUND H. GIRAUD, PIERRE DE PORTO, Rahmi bey, Hüseyin 

Fevzi bey, ACHILLE MAGUIN, C. Molinarı efendilerden müteoekkil 

olup bu zevatın memuriyeti üçüncü sene muamelatı hakkında iııibaı 

kırar edecek olan bey'eıi umumiyenin içtimaıoa kadar devam ede· 

cekıir. Mamafih bu müddei esnasında hey'eti umumiye evsaf ve şera

iti mallubeyi haiz azalar tayini suretile meclisi idareyi muayyen baddı 

Azamiye kadar itmam edebilirler. 
MADDE - 27 

Meclisi idare izuı üç oene müddet ıçın intihap olunurlar. Bu 

müddetin nihayetinde ilk meclisi idare tamamen tecdit olunur. On

dan sonra ilk senelerde kura ile biliibara kıdem itibarile • üçte biri • 

çıkarılarak yerlerine abarları intihap ve tayin kılınacaktır. Şukadar ki 

çıbn azanın intihabı caizdir. 
MADDE - :l8 

Meclisi idare azasından her biri ikibin heoyüz lira kıymetini haiz 

hisse aenedatını oirkeıe tevdie mecburdur. Bu hisse senetleri üzerinde 

azasından bulunduğu meclisi idarenin heytti umumıyesince ıebriyesine 

kadar satılamıyacağına dair bir damğa vurularak hıfzedilir. işbu se

nedat iizanın zamanı idarelerinden mütevellit mes'uliyeılerine karoı 

teminat hükmündedir. 

Senedatı mezkiirenin satılmamasını lemin etmekten meclisi idare 

mesuldür. 
.MADDE - 29 

Kollekıif, adi veya sermayesi uhama münkaeim komandit 
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ve anonim oirkeıleri meclisi idıueye aza olabilirler. Bu takdirde kol· 

lektif şirketlerini şürekiidau biri ıdi veya eshamlı komandit şirketlerini 

miidürlerinden biri ve anonim ~irketlerini de meclisi idare heyetleri 

tarafından müntehap bir veya müteaddit murahhas temsil eder. Bu 

şirketlerı meclisi idarede temsil edenler şahsen işbu şirketin hisse· 

darlarınılan olması şart ıleğildir. Bu suretle intihap olunan meclisi 

idare azasının müddeti memuriyeti her halde temsil eylediği şirketin 

şeriki, nıüdürü, veya murahhası hulu.,.lugu müddetteu fazla olamaz. 
MADDE - 30 

Velal, istifa .eya her hangi bir sebeple azadan bir Vt)'a bir ka 

çının yeri münhal bulunduğu ve alelumum idare heyeti azasının mik

tarı . yukarida tayin edilmiş hallı azamiden dun kaldı~ı takdirde he

veti idore işbu münhal yerleri kendi intihap eylediği zevat ile mu 
' vakkaten doldurarak bu suretle müntebap olan !iza ilk . inikat eden 

heyeti umumiyenio tasdikine arıolunacaktır. Maruz11kir muvakkat in

tihap heyeti umumiyece tasdik olunmaılı~ı takdirde bile idare heyeti· 

nin bu arada ittihaz eylemif olılu~u kararlar muteherdir. 

MADDE 31 

Meclisi idare her sene kendi azası meyanında bir reis ile 
münasip ad eylediği takdirde bir rei• vekili intihap eyler, katibi 

umumi vazifesini ifa Nmek üzere meclisi idare azuoı meyonıoda veya 

hariçten bir zat nasp ve intihap olıınıır. 

Reis veya reis vekilinin gaybubeti takdirinde o celeeye riyaset 

etmek üzere iizadan biri oınvakkatan reisliğe intihap olunur, 
MADDE - 32 

Meclisi idare Jirket merkezinde ve yahut lizanm ekseriyeti ile tayin 

olunan dığer her hangi bir mahalde §irket umur ve muamelfitı lüzum 

gösterdikçe aktı içtima eder. 

Da vetnameler reis ve yahut reisin emrile katibi umumi te.rafıo· 
dan 24 s&at evvel gönderilir. Azadan biri dahi aktı içtima için 

davetnameyi imza ve irsal edebilir. 

Meclisi idare esas itibarile senede liakııl 4 defa eirket merkezinde 

aktı içtima eder. ldare heyeti müzakerat ve mukarreratıoın muteber 

olabılmesi için iiıanm nısfından ziyadesinin huzuru §arttır. 

Bir aza katibi umumi vasıtasile üç gün evvel ihbe.rı keyfiyet 

etmek §attile her vakit idare heyetini içtimaa davet edebilir. 

ldare meclisi mukarreratı b..zır bulunan azanın ekseriyeti Arası ile 
ittihaz olurıur. 

MAl.lDE - 3..~ 

Meclisi idare müzakeratıoın zabıt defterine kayıt ve zirinin reis ve 

hazır bulunan aza ile kAtibi umumi tarafmdnn imza olunması \'e 

karara rnubalif olaolarıo esbabı muhalefetinin bu zabıtnamelere derc

edilmesi lazımdır. Zaptın bir suretini veya fıkrai muhricesinin üçüncü 

fllhıslara lı::ar§ı muteber olması için •38 nci• madde mucibince vaz'ı 

imzaya me%un kılınacak zevat tarafından imza edilmesi muktezidir. 

lşbu zabıtnameler münderecırıı hey'eti idaı-e ilzasıııın kimlerden ibaret 

olduğunu ve celselerde kimlerin bulunmadığını ve azanın o devre 

esnasındaki 11f•t ve vaziyetlerini isbat sadedinde muteberdir. 

MADDE-34 

Şirketin iduesi ve hiısedarlara veya üçüncii §ahıılara karşı me• 
hakim bU%urunda temsili meclisi idareye aittir. Meclisi idare §ırketin 
umar ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadile alakadar her nevi 

nukut ve muamelatın icrası için iktidarı tanımı ve şirketin imzasını 

istimal hakkını haizdir. Ve batta sulh olmak ve hakem tayin etmek 

selilhiyetine dahi maliktir. 

Gerek bııun ile ve gerek işbu esas mukavelename ile sarabatao 

oıenedilmiyen Ye hey'eti umumiyenin müsaadei mukaddemesine iktiran 

etıni~ olan tasarrufu emlakine müte~llik mnameliltı dahi ifaya me
zundur, 

Şirketin dahili talimatnamelerioi tanzim, şirkeıin memur ve acen. 

telerini tayin •e azli ve bunların ma~. yevmiye. ücret ve ikramiye

lerini takdir ve tesbit ve hunların kabul ve tekaütleri oeraitini tayin 

ıirketin idareai masarıfı umumiyeııioi ve muameldtına muktezi levazı. 
mı tesbit, alacakları tahsil borçlarını tesviye edip senedatı tüccariye 

tanzim, ve bunlara kefalet etmek ve oirketin maksadı ıesisile mfina

sebaııe.r bilnmum mukavelenameleri akı ve tanzim mübayaatı icra ve 

bunların Mlayicinden olan muamelatı ifa muameliltı firketıe istimal 

oluomıyın fazlı nukutun ve ihtiyat akçesinin sureti istimalioi tayin 

etmek ve itibar üzerine veya oirketin menkul emvalini kar~ılık gös· 

ıermek suretile istiktazatta bulunmak ve heyeti umumiy~den istihsal 

edilecek kararı mahsusa tevfikan eirketin emvali gayri mcnkule,ini 

terhin veya tah•ilit ihraç eylemek suretile isıikraz aktetmek gibi bu

susatı i[a meclisi idarenin cümlei sel§biyetindendir. lebu seliihiyetler 
tahdidi olmayıp tidadıdır. 

MADDE - 35 

Meclisi idare azası kendi i~leri için ihnız etmeleri lazım ve mu

tat olan dikkat, basiret ve faaliyeti şirket i~lrrinde dahi ibrez ve 

sarfa mecburdurlar. Meclisi idare defatiri l!izimeyi tutmak ve muay

yen olan müddet zarfında sabık seııeye ait mevcudat deft,.rini, plançı> 
kar ve zarar lıesabrnı bittanzim beyeıi umumiye içtimaıodan liiakal 

lıir ay evvel mürakiplere tevdi ve lôakal 8 gün evvel hisaedaranıo 
enzar< tetkikine koymakla mükelleftir. Meclisi idare her altı ayda bir 

~irketin matlubat ve düyunurıun bir bülilsai beS.1biyesini çıkarıp 
mürakiplere \'erir her s•nei besabiy.e. uibayetinde pllinçodon ınada 
şirkeıio tüccari, r.ıali, iktisadi vazıyetıııı ve yapılan muameliitııı lıuli
sasın< müo'ir bir rapor tanzim eder. 

Amortismaıılar için münasi.p oekil ve sureti ve ihtiyat akçesi mik

tarını tayin ve ıemettuaım sııreti l•>ıiini tesbiı ve heyeti umumiyeye 

teklif eder. ~bu esas mukavelenamenin her nevi tadilatı ve yeniden 

maddeler ilheııi lıokkında heyeti umumiyeye teklifaııa lıuluııur. 
Heyeti umumiyeleri içtimaa davet ve i@bu içtimalarıo ruznamesioi 

taozıuı ve tesbit eder. lloyetı umumiyenin bilumum mukarroratıoı ic

ıs w ıofoz bususuuda meclisi idare heyeıi umumiyeniıı veklilrtini 

haiz.lir. 
Meclisi idare iiz:.ısıoın heyeti umuıniyece &Zilleri ve icra ettikleri 

ınıı ınıdatın b•veıi umumiyece ademi kabulü halinde iiçüncü eabıslar 

tarafından iktısap edilmio olan hukuka halel gelmez. 

MADDE -36 

\lerlisi idare h9.iz olduğu iktidar ve seli.hiyetlerinin bir kısınını 

umur ve muam•liitı cariyenin tedvirini ve ittihaz etti~ kararlarııı tal· 

bikini azadını bır veya bir kaçına tefviz edebilir ki bu zevata mnrah· 

has iıa denir. Mtıralıb•ılar müteaddit ise ekseriyeti ara ile itıihuı 

karar rderltr. Murahhas haya verilecek vazife ve seliihiveıler ve 

ücretler meclisi idare tarafından tayin olunur. llu ücretltr masarıfı 

lunur. 

Veni Asır 

MADDE -37 

Meclisi idare oirket iolerinin tedviri için münasip gördüğü seli. 

hiyetlerle hissedarandao veya hariçten bir veya birkaç müdür ıayio 

edebilir. Bu müdürlerin vazife ve selilhiyetleri ve müddeti memuriyet· 

leri tebüt veya azilleri ~eraiti hakkında mukaveleler nktedebilirler. 

Meclisi idarece müdürlerin nasp ve azil keyfiyeti tescil ve ilin ettiri

lir. Ancak müdürler meclisi idare iizasının müddeti memuriyetlerinden 

fazla bir zaınan için tayin olunamazlar. Bundan ba'ka meclisi idare 

bir veya birkeç mes'de için hususi vekaletname ile münas;p gördüğü 

bir veya bir ka~ zatı tevkil edebilir. 

MADDE - 38 

Şirket namına t•ıızim edilecek bıl'u ,uum eyrakıo mu eber olması 
ve şi r keti ilı<m • ·l ·bil'llesi içh meclisi ıdarece vaz'ı imzaya merno 

kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi sııretile imza edilmış 

olması ~arttır. 

Uu inız•lar sicili ticarette t•~cil ve alelusul iliin eedilecektır. 
MADflE - 39 

~lec1isi idare az~sı <l'"'ruhlf' t>ltii<!e-ıi PZ~ifin ifasından ıe eirket 
namına yaprnı§ oldukları uk ut >e nıuaıne!Aııan dolayı ;absen mesul 

değildirler. 

Ancak kanunun ve işbtı esas mukavel~namenin kendilerine tahmil 

ettiği vezaifi tamamen ifa etmemek swetile sebebiyet ver•cekleri zarar

lardan dolayı müteselsilen mes'uldürler. Şn kadar ki, kendilerine ve· 

rilen vezaifiıı ifasında ağır hala ikaı ve yahut srliilıiyetlerini tecavüz 

su,.tile vaki olan zarar kimler taralıııdan ika cdilrııiş ise mes'uliyet 

yaloız onlara tereıtüp eder. 

Bu mes'uliyet basıl olan ınaddi ve hakiki •arar miktarına mah

surdur. 
MADDE - 40 

Meclisi idare azası t•bsen alakadar bulundukları bnsusatın mü-

zakeresine iştirak edemez. 

Ve heyeti umumiyedeıı izin almadan kendi •e @ahsı ahar namına 

bizzat veya bil vasıta @irk etle bir muamelei tiıccariye yapamazlar. Keza 

heyeti umumiyenin müsaadesini almaksızın ıirketio icra eylediği mu· 

amelei tüccariye nevinden bir muameleyi kendi veya abar hesabına 

yap~mıyacağı gibi ayni nevi muamelei tüccariye ile ıoeıgul bir firkete 

ıabsen m~ul iiza sıfatile dahil olamazlar. 
MADDE -41 

Meclisi idare tirket hesabına liirket hisse seoedatını ~lira veya 

i§bu seuedatı rehin makabilinde kabul ederek para ikraz veya avans 

ita edemez. 

Şukadarki, temelluauan tefrik olunan meblağ mukabilinde bedel

leri tamamen tediye olunan hisse senedaııoıo i§tirası için heyeti umu. 

miye meclisi idareye sel&hiyet verebilir. 
MADDE -42 

Meclisi idare azası iıbu esas mnkaveleoamesioio 7 7 nci maddesi 

lt'ucibince tefrik •e ita edilecek temettü bisaesiuden mada her içti· 

ma günü için miktarı heyeti umumiye ıarafmdan tayın ve teııbit edi

lecek ücreti huzur alırlar. 

Bu hakkı huzur meclisi idare azasının 

umur için tahsis ettikleri zamanın muhabili 

hazır buluomıyanlara tediye edilemez. AyLk 

tuan hakkı huzur \'erilmesi memnudur. 

bidematımn ve tedviri 

olduğu cihetle içtimada 

ve senelik olarak mak-
• 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
MORAKİPLER 

MADDE -43 

Heyeti umumiye her sene gerek hissedarandın ve gerek hariçten 

aumi üç sene için bir veyıı beoi tecavüz etmemek üzere müt•addit 

milrakip intihap eder. llk mürakip olarak bir sene müddetle avubt 

Mugtafa Münir bey, Hıkl::ı Saffet bey cMeıkez bankası meclisi idare 

azasu mösyö Gabriel fuısııo intihap olıınmııotıır. 

Bir müıakip intihap edildiği takdirde bu mürakilıin ve mütead

dit mürakipler intihap edildiği takdiıde oısfıııdan bir ziyadesi Türk 

olmak lazımdır. 

~üddetleri hitam bulan mürakiplerin tekrar intihapları caizdir. 

Vazifeleri hitam bulan meclisi idare ilz•sı heyeti omumiyede beraat 

iktisap etmedikçe mörakip olaraı. in!ibap olun~mazlar. Mürakiplerin 

meclisi idare izal~ıoa intihapları ve oirketio memuru sıfaıile umur 

ve mııameliitını tedvir etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi idare izasının kendil•rine ve usül ve furuundru:ı biri,ine 

karabeıi olanlar miirakip intihap oluommazlar. Mürakipler her ve.kit 

heyeti umumiye tarafıoıl.an azil olunabilirler. Mürakiplerin tayin ve 

tebdilleri meclisi idare tarafından derhal sicili ticarete tescil ettiril· 

mekle beraber gazetelerde de ilan ettirilcekıir. 

Müteaddit mürakiplerden birinin esbabı kanuniyeye binaen vazife

sinden - sukutu halind" diger mürakip veya mürakipler heyeti umumi· 

yenin ilk içtimaına kadar ifayi vazife etmek üzere yerine birisini inli· 

hap ederler. Bu suretle vuifesinden sukut eden miirakıp bir kiıi 

oldıığu takdirde heyeti umumiyenin ilk içtimaına kadar vazifedar olmak 

üzere aliikadarlardan birinin müracaatı üzerine :irketin bulunduğu 

m•hal mahkemesi tarafından bir mürakip tayin oluo~r. Bu hususta 

meclisi idare aza•ınm da mahkemeye müracaatı mecburidir. 

MADDE -44 

Mürakıpların vuilesi oirketio muamelatı umumiyesini mürakebe 

ve besabstını tetkik ve teftio ve meclisi ide.re iizasile müttRfıkan plin· 

çonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatmın vaziyetini tasdik vel· 

basil Dirketio menafiine muvafık gördügü her ııevi mürakebe ve tef· 

ti~at icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartile zaman, zaman 

:irkeı kllsasıoıo kuyut ve tefterini konıurol ederek mevcudun kuyu· 

data muvafakatıoı tespit ve meclisi idare azasının kanun ve ~irket 

mulr.avelenamesi ahkiinıına tamamile riayet eylemelerine nezaret ve 

sene nihayetinde içtima edecek olan heyeti umumiyeye eirketin vazi

yeti hesabatı ve plinçosu •e meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki ka· 

naat ve ınütaliiatını havi bir rapor takdim etmektir. Mürakipler esbabı 

mübreme ve müstacele tahaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalade 

olarak içtimaa davete mecbımlurlar. 

l\lürakipler kanuna 

olunan vezaifi hüsnü 

MADDE -45 

işbn esss mukavelename ile kendilerine tevdi 

suretle ifa etnı•dilderi takdirde müteselsilen 

mesul ve vukua gelece'< maddi vr hakiki zararları ıamindir. 

MADDE - 46 

Mürakipler hissedaran tsrafmdan meclisi idare azuı •eya müdür 

aleyhine vaki olacak ~ikiyeti tahkik ve tetkik ile sıhhıtına kail ol· 

madıkları takdirde keyfiyeti sen•lik raporlarını ,\precedrkilerdir. 

Sehfte. 

!:iermayeııi şirlı.etin oada birine malik olan hissedara.om talebi 

üzerine mürakipl.r hey.,ıi umumiyeyi fevkalade olarak içtima davet 

etmeğe ve ınürar.aatı icahcıtiren madde.-i ruznam•ye ithal etme~e 

mecburdnrlar. ~türaliplere müracaat ile heyeti umumiyeoın fevkalade 

içtimaı davet olunmasını "lalep eden hissedaranııı sermayei §irletiıı 

yüzde onuna te abül eden miktardaki hisse •enetlerini müıeber bir 

bankaya tevdi etmeleıi lazımdır. 

.!ADDI' - 47 

5ermayei ~irkotiıı onda birine muadil hısse senedolıoa malik olan 

hissedarlar heyeti umurniyenin kararı lıiliifıoa meclisi idare azaoı aleyh!ne 

ikam<İ d_va edılmeoiııde israr ednlerse bir ay zaıfında mürakipler 

ikamei davaya mecburdurlar. Şııkaılar ki hu akal 1"yet nıürakipler hari

cinde bir vekil de ıutihap ve tdyin edebilirler. v~ hisse senetlerim de 

eirketin melhuz zarar re ziyanına kareı teminaı olarak davanın biıa

ınına kadar kalmak üzere rnureber bir bankaya tevdie mecburdurlar. 

Dav•nın reddi halinde davayı talep eden akalliytt şiıketin mali ve 

hakiki ziyanını ta mine nıec!-urduılar. Heyeti umJmiyerıin h,.r ne 

sebebe müstenit olurııa olsun mecli•i idare azası aleyhine ikamei dav11. 

olunmasına mütedair olan kararının icrssı keza mürakiplern aitıır. 

MADm; - 4R 

Mürakikler meclisi idare müzakeratmda rey ve müzak rata iştıral 

etmek şartile hazır bulunabilirler, ve münasip gördükleri ıeklifatı 

meclisi idare ve heyeti umumiyenin adi ve fe,kaliide içtimaları ruz

oamelerine ithal tıtirehılirler. 

MADDE - 49 

Mürakipler heyeti umumiyece takdir ve ıesl.ııt edikcek ücrttı 

alırlar. 

işbu ücret şirketin masarifi umumiyesi nıeyaııuıa ithal edilir. 

BESiNCi FASIL 
HEYETİ UMUMİYE 

MADDE -50 

Şirketin hi'5edarlan ıınede laahl bir defa heyeti umumiye halinde 

içtim• ederler. 1-.anuna ve iıbu esas mukavelename abHmm muvafık 

surette içtima eden heyeti umumiye umum bissedaranm heyeti mec· 

muasıoı temsil eder. Bu suretle içtim eden heyeti umomiyede ittihaz 

edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulnn

mıyanlar hakkında dahi mer'i ve muteberdir. 

Heyeti umumiy~ler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima ederltr. 

heyeti nmumiy,.i adiye devrei hesabiyesinin hitamından itibaıen üç 

ay zarfında ve •enede her halde bir defa vuku bulur. Bu içtimada 

şirketin ıenelik nıuameli.ti umumiye ve hesabiyesi ıetkik ve ittihazı 

karar olunur. Heyeti umumiyei fevkalade, şirht muamelatının istilı:am 

ettirdiği ahval ve umanlard• içt•ma "der. 
MADDE -51 

Heyeti umumiyei adiye - Zamanı muayyeninde meclisi idare ve 

bunun ademi teşebbü•ii hılinde lktısu vekiletinio daveti ile akli 

içtima eder. 

Buodan lı~ka doğrudan doğruya meclisi idare veya mürak ıplerin 

veyahut sermayei şirketin laakal onda biri kıymetinde hisse ııenedatına 

malik olan hissedaranın esbabı mucibeyi hlYi talebi tahrirlleri üzerine 

meclisi idare veya mürakıplerıo ve ledtliktiıa iktisat Vekiiletinio 

heyeti umum iyeyi suretle fevkaJadede içıimaa davete salahiyeti •ardır. 

Bu surdıle vaki olacak davetlerde yevmi içtima; oaat; ve mahalli 

içtima ve içtimaa ietirak zımnında hisse senetlerini tevdi olunacağı 

mıhı! ve m Hdet tesbit olunarak d•veı ve içtima günleri dalwil olmak 

üzere yevmı içtmadan liiakal iki hafta evvel gazetelerle ilıin olunur. 

Ha~yeti umumwiyenin içtimaına müteallik olan davetiye ve ili· 

oatta ruznamei müzakerat dercedilecektir. llu ruznamei müzakeraıın 

mecilsi idare v" mürakipler tarafından verileıı raporların kraatı, plan· 

ço ve mevcudat defterlerile kir ve zarar hesabı ve temettuun ıureti 

tevzii hakkınd•ki teklifat, müddeti memuriyeti münkazi olan meclisi 

idare azosile mürakiplerin trkrar intibahı ve bunların ücurntının tayi

ni ve lüuum gö<ülen mevaddı s•ire ithal olııour. Ruznamede gösteril· 

miyen bnsusat mevzuu müzakerat olanıez. Fakat ruznamede miinderiç 

bir meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile alikadu bir hususun 

tahtı karara alınması lazımgeldiği takdırde bissedaranın arasına müra

caat edilir. Sermayei şırketin laakal ouda biri kıymetinde bissesneda

lına malik olan hissedaranıo esbabı nıucibeyi havi talebi tahrirleri 

üzerine müukeresini arzu ettikleri mevaddın aktı zaten mukarrer 
' olan heyeti umumiye ruznamesine meclisi idarece ithali mecburidir. 

İ§bu talebin ilanen dnet vukuundan evvel dermeyan edilmtsı şarttır. 
MADDE - 52 

Heyeti umumiye ~irketin merkezi idaresind~ veya merketi idaresi· 

nin bulunduğu şehrin diğer müııait bir mahallinde içtima eder. 
MADDE - 53 

Gerek adi ve gerek fevkalade heyeti umumiye içıimalarınıo yevn,i 

içtımadan yirmi gün evvel tahriren iktisat vekaletine bildirilmesi \'e 

ruzoamri miizakeratın ve buns rnötererri evrakın birer suretlerinin 

irsal olunması lazımdır. 

Bilumum içtimala,da iktisat vekaleti komiserinin huzuru şarttır. 

MADDE - 54 

Hilifına gerek Ticaret kanununda ve gerek ifbU esas mukavelena

mede sarshaı bulunmıyan ahvalde, ger.k fevkalAde ve gerek alelade 

içtima edecek olan heyeti unıumlJelerde ssaleten veya vtkaleten liia

kal sermayenin rııbuııu temsil eden bissed•rların huıuıu şsrtıır. llk 

içtimada Lu nioap hasıl olmadı~ı takdırde hissedaran tekrar ikiuci 

defa içtimaa davet edilir. 
işbu ikiuci içtimaöa hHır bulunan lıissrdarların ten•sil ettilleri 

sermaye miktarı ne olııısa olsun, birinci içtimada müzakere olunmak 

üzere ihzar olunan ruzname hakkında icrai müzakeratta ve itayı karara 

salahiyetleri olacaktır. Bu veçhile cereyan eden miizahrnı mer'i ve 

muteberdir. Karsrlar muteber olmak için hn ha ide asaleten veya ve· 

kiileten ita edilen aranın ek~eriyeıi ıarllır. Birinci içıima ile ikinci 

içtima a:asındoki müddet 15 günden az \O bir •ıdan fazla olnııya· 

caktır. Ve ikinci içtimsıı ait davet içıimadan on Lef ~iin evle! ilan 

olunacaktır. 
~IAUIJE 55 

Hiliifiııa g"ek ticaret Kaı,ununrla gerek>e ı~I u ts•s ıı ukaHltııa

mede sarahat bulunmıyaıı ohvalde gerek adi '' geıel.se fevlaliide 

heyeti umomıye her biri liiakal be: hisR<niıı m•lıli veıa Hkili bu

lunan bisseuarlardan tereHüp eıti~i gibi adi veya fe.J .. liıde ı.nıu

mi heyetlerde hazır bulunan her lıiS>tdarııı Lr~ lıif>r ıçııı l.ıir ıeyı 

olacak ve şu kadar ki bir hissedarın oııdaıı zıyaı!~ ıe)i olmı>•••htır. 

~lADDı,; 56 

Mevz!l veya nc•i ~iıketin tebdiline mütralH heyeti uıııu· 

miye içtimalarında ıirkeı srrmayesinin asalettıı •r•·a vtkiilrıen •kolit 



Sahffe to 

üç ruhunu temsil eden bissedaranın huzuru ve bu içtimada ittihaz 

olunan kararların muteber olması içiı sül'isanı eksenyeti aranın hu_ 

aulü oarttır. 

llk içtimada sermayenin üç ruhunu temsil eden hi.:ısedııran hazır 

bulunmadıkları halde i§bu nisap basıl olur.cıya kadar meclisi idare 

m'ldd. ·i atıyedeki ~ekil dairesinde ilaq etmek suretıle heyeti unıumı· 

)tyı · .timsa davet edebilir. 
MADDE- 57 

Maddei sabıkada muharrer hususların gayrisine mütedair tadilat 

için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimaında keza şirket ser· 

m ıyesinin 1LSaleten v~ vekaleten 3 ruhunu temsil eden hissedarının 

huzuru oarttır. 

Bu içtimada matlup nisap hasıl o:madığı takdirde keyfiyet gazete

lerle ı 5 er gün fasıla ile ve ıki kerre ilan edildikten sonra ikinci 

içtima aktolunur. Bu ikinci içtimada sermayei ~irketin Jaakal nısfını 

temsil eden hissedaraoın huzuru kafidir. lobu ikinci içtimada dahi 

nisabı müzakere hasıl olmadığı takdirde salifülbeyan onait dairesin· 

de üçüncü bir içtima aktolunur. Ve bu son içtimada müzaker11tın ic· 

rası için sermayei oirketin ekalli bir sülüsünü temsil eden hissedara· 

nıo huzuru kafidir. Bu suretle in'ikat edecek olan heyeti umumiyele· 

rin kararları muteber olmak için a$aleten ve vekaleten hazır bulun· 

mu~ olan hissedarların sülüsanı arasının içtimaı oarttır. içtimaı ihbar 

için yapılacak ilanlara ruznsmei müzakerat ile beraber içtimaı sabı· 

kın zamanı vukuu ve neticesi teklif edilen tadilatın metni dercolunur. 

Hisse senetleri nama muharrer bulunduğu müddet zarfında bu sene

nedat ıabiplerine ait ayrıca davetname tastir ve iobu davetnamelera 

haildeki tafsilat ilave olunur. 
MADDE -58 

Şirketin tebdili tabiiyetile hissedaranın tezyidi teahhüdatı için ini

kat edecek olan heyeti umumiye içtimalarında bilumum hissedaramn 

asaleten ve vekaleten huzur ve ittifakı oarttır. 
MADDE -59 

Bir hissesi olan bissedaran yalınız oirket mukavelenamesinde ıcra 

edilecek ber nevi tadilat için vuku bulan içtimaat müzakPratına ioti

rak ve rey ita hakkını haizdir. Bu hususa nıunbasır olmak üzere her 

hisse bir reyi temsil eder. 
MADDE -60 

Heyeti umumiyelerde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar vası· 
tasile bilvekale de temsil ettirebilirler. Vekil olanlar kendi reylerinden 

mada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduğu reyleri 

istimale selabiyettardırlar. 11elibiyetnamelerin oeklini medisi idare ta

yin ve ilan eder. Emvalinin idaresi kocalarına muvazzaf bulunan ka· 

dınlar kocaları küçitkl~ ve mahcurlar veli ve vasileri, ~irketirı eabsi· 

yeti maneviyesini temsile seliibiyettar olan mümessilleri veya selabi· 

yeti mabsusayı haiz diğer bir zat marifetile temsil olunurlar. Bunla· 

rıo bizzat hissedar bulunması eart değildir. 

Cemiyetlerle müessesall umumiye kendilerini haizi selahiyet müdür 

ve mümessilleri marifetile temsil ettirirler. 

Bir hisse senedinin hakkı intif aile, hakkı tasarrufu baeka baeka kimse· 

lere ait bulunduğu takdirde aralarında hilittifak kendilerini münasip 

gördükleri oekil ve surette temsil ettirebilirler. İtilaf edemezlerse 

heyeti um11miyelere iotirak ve rey vermek hakkını hakkı intifa sahibi 
istimal eder. 

Heyeti umumiyeye dahil olmak için lizımgelen miktardan dun 

hisseye malik olan hissedaran müetereken aralarından biriui kendile· 

ıini temsil etmek üzere vekil olarak intihap edebilirler. 
MADDE- 61 

Nisabı ekseriyetin anlaoılabilmesi için heyeti umumiyede hazır bu· 

lunacak bissedarler gerek asaleten ve gerek vekaleten hamil oldukları 

hisse senedatının veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta 

evvel merkezi oirkette vt.yabut meclisi idare tarafından irae edilecek 

bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin adet ve ım· 

maral arını mübeyyin birer dubuli ye karlı alacal: lardır. Birinci içtima

da nisabı ekseriyet basıl olmadı~ı takdirde işbu duhuliye kartları 

ve selabiyetler hilafına müttehaz bir karar bulunmadıkça ikinci içtima 

için dahi muteb~rdir. 
MADDE - 62 

Heyeti umumiyenin hini içtimaında haz r bulunacak hissedaran 

veya mümessillerin isimlerini ve miktarı hisselerini mübeyyin olarak 

tanzim olunacak cetvel meclisi idarece bittasdik müzakeralla mübaee

relten evvel hissedaranın görebilecekleri bir mahalle talik ve bir SU· 

reti de heyeti umumiye kitabetine tevdi olunur. 
MADDE - 63 

Heyeti umumiyeye iotirak zımnında tevdi edilmio olan hisse se· 

netleri heyeti umumiye içtimaıoa tekaddüm eden yedi gün zarfında 

ahara devir ve ferağ olunmaz. 

MADDE - 64 

Heyeti umumiye içtimalarına meclisi idare reisi bulunmadığı 

t1kdirde reis vekili, o da bulunmadığı takdirde meclisi idare tarafın· 

dan irae ve intihap edilecek bir zat riyasd eder. 

Reisin Vazifesi müzakeratın muntazam bir surette cereyan etmesini 

ve zabıtnamenin kanun ve işbu mukavelename ahkamına muvafık bir 

surette tutulmasını temind~n ibarettir. 

Heyeti umumiyede hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki 

hissedar rey toplamak hizmetini ifa eder. Bunların ad~mi kabulleri ha

linde kabul edliinceye itadar bu suretle devam olunur. 

Heyeti umumiye katibi reisle rey toplamağa memur olanlar tarfır.dan 

gerek bissedaran arsından ve gerek hariçten tayin ve intihap olunur. 

Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulunan hissedaraııın veya mü· 

messillerinin isimlerile mahalli ikametlerini miktarı hisse ve reylerini 

mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak meveut olanlar tarafından tasdik 

edıldikten sonra z:ıbıtnameye raptolunarak muhafaza ve talep vukuunda 

alakadarana irae olunur. 
MADDE - 65 

Heyeti u:oumiyelerin ittıbaz ettikleri kararlar muteber olabilmek için 

itihaz olunan kararlar•n mahiyeti ve netayici ile muhalif olanların f'S· 

l.ıabı mu!ıalefetini mübeyyin bir zabıtname tutalması lazımdır. 

lebu zabıtname reye ietirak eden bissedaran ile hazır bulunan ko· 

miser tarafından imza olunur. Hisaedaranın imzaları tahtında verecek

leri bir selibiyemame ile reis ile cemi ariya memur zevali zabıtna· 

meleri imza etmeğe tevkil etmeleri caizdir. 

lçtimaa davetin usulü dairtsinde cereyan etti~ini miisbit vesaikin 

zebıtnamelere raptı veya miinderecatınıo derci lizımdır. 

Meclisi idare iıbu zabıtnamenin müsaddak bir suretini derhal 

Yenı Asır 

e~hıısa ibraz edilmek üzerP. çıkarılacak suret veya hulasalarm şirket 

namına vaz'ı imzaya mezuıı kılınaıı zevat tarafından imza e.dılmesi 

mukteizdir. 
MADDE -tı6 

Jl yeti umunıiyenın selahiyetleri, meclisi idarenin sdabiyetleri fev· 

kiıı 1e bulunan mesaili bil müzakere tahtı karara almak. 

Meclisi idareye müsaad · mahsusa vermek ve verdiği vekaletin 

şeraitini tayin ve oirket umurunun sureti idamı-sini tesbit etmek. 

Meclisi idare ve mürakiplerin şirket umuru hakkında tanzim ettik

leri raporlarla planço, kir ve z:ırar hesabı, ve mevcudat defteri hak

kında kabul veya ademi kabul l:ararı ita ve badelmünaka~a yeniden 

tanzim etmek, meclisi idarenin zimmetini ibra veya mes'uliyetine ka

rar vermek i 7 inci mRdde ahkamına tevfikan meclisi idarece müna· 

sip görülerek teklif edilen amortisman ve ihti vat akçelerinin tasvip 

ve kabulü, ve tayin edilecek temeıtuat hisselerini tesbit etmek mec

lisi idare azalarile mürakiplari intihap ve lüzum gördüğü takdirde 

bunları azil ve ye.lerine diğerlerini tayin eylemek, meclisi idare aza. 

sına verilecek hakkı huzur ve mürakiplere ıerilecek tahsisat miktarı

nı tesbit etmP.k meclisi idare azasının evvelenıirde oabsan müsaade 

istihsal etmesi lazım gelen hususatta müs:ıade ita ve ademi itası hak· 

hında karar vermek· Şirketin emvali gayri menkulesini terhin veya 

tahvilat ihracı suretile istikraz aktim, müsaade etmek, idareye veya 

esas mukavelene.menin tatbikine mütedair ruzmımei müzakerattıı mev· 

cut mesail hakkında karar vermek gibi hususat. 
MADDE - 67 

Plançonun tasdikine dair olan heyeti umunıi)enin kararı meclısi 

idare azısile müdürler ve mürakiplerin ibrasını da nıi\tezammmdır. 

Aacak plançoda bazı cihetler meskıit kalını~ Yeya planço yanlıo ola

rak tanzim edilmi§ ise plançonun tasdikile he~eti idare ezalarile mü· 

dürter ve mürakipler iktisabi beraet etmio o mazlar. mürakiplt:ıin 

vermış olduğu raporun kıraat ve istimaından mukaddem planço ıle 

hesabatın kabulü hakkında verilen kararlar keenlemyekıindur. 
MADDE - 68 

H issedaraıı ~ahı;en alakadar olduğu mesailiıı heyeti umumiyelerde 

müzakeresi esnasında hakkı reyini istimal edemezler. 

MADDE - 69 

Heyeti um11miyede plauçonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseri· 

yetin veya sermayei oirketin onda birini tsmsil eden akalliyetin tale· 

bi üzerine on beş giin sonraya talik ve ikinci içtima için vaki ola

cak davet alelusul ifa olunur. l~bu ikinci içtımada ekalliyet tarafın· 

dan müzskerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda "Vaki olacak tale

bin muteber olabilmtsi için plançonun evvele .. itiraz edilen noktaları 

bakkındıı izahatı mukteıiye verilmemi~ olması IRzımdır. 
.MADDE - 70 

Heyeti umumiye kararları aleyhine tarihi sudurlarından illibaı en 

üç ay zarfında şirket merkeziııin bulunduğu mahal mabkeır.esinde h~· 

yeti umumiye ıabıtnamesinde itirazları iesbit ettirilmio olmak eartile 

muhalif kalan ve hakkı reyini istimale müsaade edilmiyer. hissedaran 

ile oahsen mes'uliyetlerirıe karar verilen meclisi idare azası ve mi.ira· 

kipler tarafından ikamei dava edilebilir. 

Ancak iehu davanın sai niyetle yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde 

bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz eden_ 

ler müteselsilen pır:s'uldürler. itiraz üzerine mahkemece verilip ikti· 

sabı kat'iyet eden ilanın bir suretini meclisi idare dl'!rhal tescil ettir· 

meğe mecburdurlar. 
MADDE -71 

Adi hisse senedatından gayri muayyen bir nevi hisse senedatı 

sabipleriniıı hukukunu muhil olmak üzere bP.yeti umumiyece 

ittihaz c,lunan kararların muteber olabilmesi nıezkur hisse senedalı es· 

babının 5 6 ve 5 7 nci maddelere tevfikan heyeti unıunıiye halinde 

biliçtima ittihazı karar ederek tasvip ve muvafakat etmelerine vaLes· 

tedir. 
MADDE -72 

l~bu esas mukavelename maddelerinde icra edilecek her nevi ta

dilat meclisi idare tarafından iktisat vekaletine tasdik ve sicili tica· 

ret tescil ve alelusul ilan ettirildikten sonra mer'i ve naf ız olur. 
MADDE -73 

Heyeti umumiyelerdc reyler el kaldırılmak suretile verilir. Anc11k 

hazır bulunan bissedaranın temsil ettikleri sermayenin onda birine 

malik bulunan bir veya bir kaç bissedaraom talebi üzerine reyi ha· 

fiye müracaat mecburidir. 
MADDE - 74 

Meclisi idare ve murakit> raporları ile senelik blançodan ve heyeti 

umumiye zabıtnamesinden ve heyeti mezkıirede hazır bulunan hisse. 

daranın esami ve miktarı hisseleri mübeyyin cetvelden musaddak dör· 

der nüsha heyeti umumiyenin son içtima gününden itibaren nibıyet 

bir ay zarfında iktisat Vekaletine irsal ve tevdi kılınacaktır. 

AL TiNCi FASIL 
SENELİK HESABAT: MEVCUDAT 

MADDE - 75 

Şirketin send besabiyesi Kanunusaninin birinci gününden baehya

rak Kanunuevvelio sonuncıı günü hitam bulur. Faht Lirinci hesap 

senesi müstesna olarak eirketin sureti kat'iyede teoekkülü tarihile o se

nenin Kanunuevvelinin sonuncu günü beynindeki müddeti ihtiva ede
cektir. 

. MADDE -i6 

Her altı ayda bir oirketin mevcudat ve duyunatıoı gösterir m~clisi 

idarece bir hulasai besabiye tanzim edilerek mürakiplere verilir. 

Mevcudat ve müvazene defteri, planço, kir ve zarar besabatı hey'eti 

umumiye içtimaı için tayin olunan günden liakal bir ay evvel mura

kiplerin nazarı tetkikine arz olunur. İşbu hesabat neticesi idare tara· 

fından hey'eti umumiyeye takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa 

takilddüm eden ı 5 gün zarfında şirket merkezine müracaatla mevcu

dat ve müvaz~ne defterini, kir v~ 1arar hesabını \·e plançoyu mura· 

kipler ve meclisi idare raporlarını tetkik ve bir suretlt"rini ahz ede· 

bilirler. 

YEDiNCi FASIL 
TEMETTUATIN SURETi TAKSiMi, iTFA ve IHTIY AT 

AKÇELERi 
MADDE - 77 

Kar ve zarar hesabının nıüvazenesinden ıaha~sül ve mevcudat 

cetvellerinin bini tanzimindeki umum vaziyeti telhis eden muamelatı 

seneviyenin netayici, duyun ve taahbüdatı LJirketle idare hey'etinin 

münaııip addedece~i muhtelif itfa ve ihtiyat akçelerinin teıızilinden 

· k fn safi kuancını te kil eder. lobu safi Jıazaııçtan evvel 

30 Kanunuevveı 1934 

A: Nizami ihtiyat akçesinin teşkili z .mnında: % 5 yüzde be~ 

H; Mı.:cli::ıı idanı tahsisatı o13rak: % ı o yüzde on 

Safi kazancın mütt-bakisi lıis~edarl::ıra te-.zi oluıı .. cflk tı •. 

:\lamafih bey't:tı umumi}e, meclisi idarenin teklifi ile, lıiş~edar· 

!ara ait rnebaliğin kaffesini veya bir kısmını fevkalade ihtiyat 

akçe<ıinin \·eya 

teekilirıe tahsis 

hisselerin itfası zımnında bususj ı ·r ihtiyat akçesinin 

ve yabut bılii tevzı gelec,.,k seneye nakledebılecektir. 

MADDE - 78 

Temettüatı sı:neviyeuiıı hisseılaraııa lıargi ıarilılerde ve hangi vası· 

talarla ve rıe şekilde tevzi olur acağı meclisi idarenin lt'klifi üzerine 

hey'eti umumiyece kararla~tırılır işbu ee; s rrıukaveleııı:ınıe shkamma 

tevfıkaıı tevzi edilen temettuat ıs1 ireat olunamaz. 
MADDE -- 79 

7 7 inci madde mucıbınce lemettuatı senevi) eden müfrt:z mebaligiıı 

terakümüoden hasıl olan ildi ihtiyat akçesi :iıketin muhtemel zararla

rına kar;ılık olarak hifzolunur. 

Bu suretle teraküm edecek olan mel.ılağ eirket sermnyesinin • %20t 

yüzı:fe yirmisine müsavi raddeye baliğ oldukta aıtık ihtiy11t akçt>si 

ifrazına devam edilmez. Şu kadar ki bu miktara baliğ olduktan sonra 

sarfiyat icrasile ihtiyat akçesinin miktarı teııezzül edecek olursa tekrar 

temettuattan tevkifat icra edilecektir. 
MADDE - HO 

7 7 inci mauılenin son fıkrasında mevzuubabsolan ibtiyat akçeleri 

heyeıi umumiyenin kararile fevkalade ve gayrimelbuz sarfiyat bilhassa 

yeni t~5isıt ve i:ışnt fevkalade itfa muamelatı veya hisse iotira veya 

itfası için kullanılabilecPkleri gibi hissedarlar meyanında bil'ahara tevzi 

ve taksim veyahut ~irketin her hangi bir zararını kapatmak için isti· 

mal olunabilecektir, Bu l(ısım ihtiyat akçelerile geçen seneden mü· 

de vver karlar şeklinde me\ cut olup tevzi edilmemi§ bulunan temettu 

bedeli tamamen tediye edilmio eirket hisse senedatıoa tahvil edilerek 

meclisi ıdareniıı teklifi ve heyeti umumıyenin kararile hissedarana 

sermayeleri nisbetinde temettu olarak tevzi edilebilir. 
MADDE -81 

Hisse seuedatın ın ihraç kıymetlen k. ymeti muayyene-sinden Zİ} ade 

olursa fazlai kıymet ihtiyat akçesine ılave olunur. 
MADDE - 532 

Şirketin irıkizaii müddetinde "eyahut vaktinden evvtl fesh ve 

tasfiyesinde bilcümle leabhüdatı ıfa olunduktan sonra ihtiyat akç~si 

hissedaraııırı his~eleri nisbeıinde ıc ksim olur.l!caktır. 

SEKiZiNCi FAS!L 
~ I ~KETİN FESHİ VE T ASFIYESl 

MADDE 83 

Meclisi idare her hangi bir sebt>ple eirketin fesh ve tasfiyeı mu· 

aınelutıııı veyahut devam.AI müzakere etmı>k üzne heyeti umumiyeyi 

dJVet edebilir, Bu ılitimalarda 5 6 • ııcı maddedeki nisabı içtima ve 

ekseriyet aranır. 

MADUE- 34 

i\lüddetin hit ımı, şirket sermayesinden iki sülüsünüıı zayi olması 

veyahut maksadı ~irketiıı busslü veya husul imkanının zevali, hisseda· 

ran adedinin beşten agağıya düemesi, oainlerin talebi, şirket muka· 

velenanıesinde bir sebebi fesh tayin edilmiş ise onun tahakkuku ~ir· 

kı>tin diğer bir eirketle birle~ınesi, şirketin iflası hallerinde meclisi 

idare hissedaran lıeyetı ıımumıyesini içtimaa .lavet etmeğe mı>cburdur. 

Hisseleri miktarı her neye baliğ olursa olsun hissedaranın kaffesi 

i~bu içtimaa davet olunacaklardır. İşbu içtimada 54 üncü maddedeki 

nisabı içtim1 ve ekseriyet aranılacaktır. Yalnız emvali eirketiıı toptan 

furubtu bakk: ıda tasfiye mf'murlarına selahiyet itasına mütedair heyeti 

umumiye kararlarıııda ticaret kanununun emreylediği nisap ve ekse· 

riyet aranır. 

Şayet meclisi idare baladaki vazifesini ifa etmez yeyabut heyeti 

umumiyenin i~bıı mukavelenamedeki şerait dairesinde içtima imkanı 

hasıl olm:ızsa şırketle alakadar her eabıs mahkemeye müracaatla oir

ketin fesh ve tasfiye~ini talep etmek hakkını haizdir. Heyeti umumi· 

yece ittihaz olunan mukarreıat alikadaranca malum olmak üzere ilan 

olunur. 
MADDE -85 

Fesih ve iof isah, iflasın gayri bir sebebe müstenit ise meclisi 

idare birer hafta fasıla ile üç defa ilinat yapacak hu ilannameye §tr· 

ket dainlerinin oirketteki hukukünu nihayet bir sene zarfında bilmü· 

racaa ispııt etmeleri lüzumu dercolurıur. Hir senelik müddetin mebdei 

üçüncü ilanın tarihi intişarıdır. 

MADDE 86 

lobu esas mukavelenamede muharrer müddetin hitamında veyahut 

her hangi bir sebeble vaktinden evvel §İrketin feshine heyeti umu· 

miyPr~ karar verildiği takdirde heyeti umumiyece tasfi· 

yeoiu sureti icrası tesbit ve muamelatı ifa edecek oüreka· 

dan ve oürekamn gayrisinden bir veya bir kaç tasfiye memuru ve 

bunların selabiyetlerini tayin eder, ye tasfiye memurlarının müııferi· 

den veya müctemian hareket etmeleri hakkında ittihazı karar eyler. 

Bu hususa mütedair kararlar tescil ve ilan olunur. Heyeti umumiyede 

tasfiye memurları inıihap edilmezse ıaefiye vezaifi m'-clisi idare tara· 

fından ifa olunur. 
MAL>DE - 87 

Tasfiye memurları vazifelerini yekdinerine devir edemezlerse de 

bazı umur ve muamelatı muayyenenin ifası için işçilP.ı den biriııi 
veya bir kaçıııı veyahut bir şahsı tevkil edebilirler . 

MADDE -88 

T aşfiye memurları oirkttin baolam10 olan umur ve muamelatını 

ikmal ve intaca selahiyettar olup tasfiye icabatından olmıyan yeni 

muamelelere girişmekten memnundurlRr. Giriştikleri takdirde bu mua

melattan tevellüt edecek mes'uliyet müteselsilen kendilerine aittir. 
MADDE - 89 

Tasfiye memurlarının tayinile beraber u.eclis! idarenin selahiyeti 

hitam bulursa da mürakiplerin vezaifi nezareti tasfiye müddetince 
devam eder. 

Heyeti umumiye ııirketin mevcudiyeti z:ımanlarında olduğu gibi 

tasfiye esnasında dahi iktidar ve selihiyeti tamml'sini istimalde devam 

eder. Tasfiye memurları hey'eti umumiye kararile ve Hükumetin 

müsaadesile oirketi mt-fsubanıo Lukuk ve senedat ve taahhüdatının 

tamamını veya bir kısmın1 bedeli iııtirak olarak aynen diğer bir eir_ 

kete devredebilecekleri gibi her hangi bir oirket ve ıahsa da devri 

ile mukabilinde kiffesi veya bir kısmı için nakle veya bedeli tediye 

olunmuıı hisse senedatı ve tsham ve tahvilat veya hangi bir tavis 

alabilirler. Heyeti umumiye her zaman lüzum gördüğü takdirde tasfiye 

memurlarını ve tasfiye vazifesini ifa eden meclisi idare azasını azlet· 

mek ve erlerine diğerini tayin etmek sel&yiyetini haizdir. 



1*UR .. Jn ı ıe.M firket lıılkkmfk eneice iUi&a edilmif olan kara· 
dil iplall ile taefiye memurlumın sellbiyetl~rine nihayet verert k yeni· 
den mecJili w.r. Ye •ımkip intihq edmilir, bu takdirde fesib 

kararmtlan eonra bi11edmnm pyri efba11n iktisap ettikleri hukuk 

mabfm kalır. Tufiye euumda tirlı:etin mealı:ul Ye gayri meakul 
emvali Jİll8 fiıket .. bliyeti maneviyesiıae ait olup bssedarandan hio 
biri ifbu emYlll illerin .. ..W bir hak iddia edemez. 

T..S,e 4e'fUI •ili 'AQlddet zarfında heyeti omumiyeyi tasfiye 

• ı sdm w --ipler •e libum gördügü takdirde iktisat Vekileti 

'9d... duet ederler. 
. .... wa wamyeyi firketin ~ 1 o yüzde onunu temail ede• 

ldwel ·-"-+- talep -..... •6ye meaadan nya mura
kipler ise~ awww.-,.,ı .._ •• -.ıar tanfmdan irae edile• 
hUJIHll _. _.,. ..._. etmf1e mecbmdarlaı· Tuli)e anı melitı bir 

••edela tım& ._. •JIMiti takdirde tufi7r beyeli ,Ukeaia 1811• 

._.. w ,_Loe•I mtibeyyin tamim edeetti lllftCQdat ~• ml.nseDe 
deflerlerile pllnsOJll teY di eıınelı: ve tasfiyflllin ikmaline mani tqkil 
... ...... Cdll•lk isen t.ey•eti •--iyeyi ..._ duet 
edecektir. Ta.&,. _....... aktolanaa heJeti uaumiye içtimalanna 

ait abıtnameleria aıet "'Ya lmltsaları mateber olmak içia tufiye 
memuda.nnat im11 .... , hui olma11 ıartıır. 

MADDE -90 

Şirketia hali tuliyeıle hubmdup ..... H .. firket namına tanzim 

oluaacak Wlıol·h ....- ye aemr•c. firbd ------ iciD cbı& 
tufif-le • ! J.ir yia --••cab Tirit Auı im Şilkelinia tasfi- 1 
ye ae•&._. • a. ı · ili illftllile lla&ye •eawlaıaı ._.fwlen imza 

1 
edillMli ...-. t 

MADDE -91 

Şiiı\' 111' • 'ıl •• mn~ MI -• •1 tr.niye edildik· 
ten w LE 's "'9al ilhmcla llir w -- -arw. sonra 
mBll. • * % himdıeıille gire IÜ.ııia ebv. Deflerler 
tlea _,. ı 'M _. • a..• ayill o1+t1wa •'•ı' • ... ıeab
hldl • 's :' .. · s• J• Mkb •\ld alilidw. ...,_ ,...,_Jeri• 

veya ....... lllııllll 9llllıltılif'ii Wı •••• ±mMln • PP• bir 
.---&: 1 

bad,. ..- •· • 

( w itlle - ........ _. ıY.f - J p lısekBI 
eJdll -6Je •rı 1 dıın finklp ft Gçi zı1 p ' & .... 'S!HD 
Joa _.•at .taeakJarı gibi 1a1in ve iatihdam euikJeri t'fm.. ba kabl 

maametelerindea dahi kea.lilı: ayai weçhile -·.ı ~. 
MADDE -93 

lktiefi vekaleti fidcetin em. muk89ete..mffi1"1en mütevellit- hlllll• 
sat hakkında tirket heri.ıe ftftirakahe hakkmt ha11utir. 

lıüDOt; ~, 

Şilbt fllla " t11fi)eaiw •fitedair tacyeli • =iJ- .. ·aneratl 
aid.W Ucwde &eıal N iılill MHr. 

DOKUZUNCU FASIL 
MEVAODI MOTEfEBRJIU 

JW>D! -95 

Şırbba P* fnıl;eli • genkı.6yeıııi wn rn* ,_.. _ 
ıaiiıelltik .._. pbl ile ~ ua1• t ıl ı f'llıt e•eek ihti· 
ilk _., ~ı 6 W..iap -'•1 m 1 1 inı t ata. kmmıi· 
'f8'l9 •vfltıll»'"W • · ' S 1 u: Şirbt utDlıılillll iıiil .-.t lii•~d-a 
lıı8j ıiaih aalıMdll eılip lılıl lia babkum •l•ıil etaeiıt ihtillhtın 
Wli .W.i ID11·• .... • * ı·ıin ....... lilllıınl maVtelnehdne 

..... ~ lıir ~- ad • w···· mahk ,. _.., _ el· 

.. .._ lliı•l'li tirMıt lllfdainia lnı'-lo&a ......... tııılr rJ1!11a teb-
lijlh m ., •• ... içil ilik ibmetg• fınnnf iti ' ıre intıliae ....... 

a- ._gi bir h a.. en"lia - w ..aamelltmıla ..... 
lıir ,....ıldıan ..,. .net .aı 11eri WJ)• anlardaa Nd .-,,. 
bi• •s11tıwJ111 d..,. wp ....._ ._. •• edemes. A.- 47 

iDtJ .-1ı1e abklw telfilwe ik• r.i •• elwbilir. 
..... 97 

Şirket iıh11 aM m1lbu in •afi IU eaint'ek talep e*ııel: hiılll· 
••' • ita t,.ectli Pi eli .... ı anı bB .U,a .-.. olaat 
lmıo iktisat feületine u.s ••1*. 

11ADDE-M 
85ılaı t tamf•+a ha • -'-ıw•a ıedib• tırcfledtmk tılep 

__... filkt>t ishıfa&it tkittllaiılr 'tıt ctJi _.,..,e ~öre ht"r ar•e 
bir ilWillik cetveh ~-

1141>11: - 99 

Ku • iltihdamı cailı .._ -.ebilmle m~mutini aideairKlm il· 
tibıda.a-• ıçm mhaade >8111-I eS!cel elan •Ük'tlu111laı._ n ff'n 
._.ı.. t ..... ıidr.etııı •f T•ltılimilli Ti.rk oleeeltw. Tcaaet 
mald t •• ..,. ...... mak ea4hs rOt;•tın ed.d91ı•rcakm. 

.w lBOE-100 

....... .., tfı. eaas .... ....._.~• • ...,.. " fflllııi ,alııeli m_, altiılli• tılt ft i• Wiade lklilmt \.uleli ....._ ... faila da· ............ 
.t{arold F. Gıraud 

1' .. , ••• 

pul ve iımaaı 

Rattaü laey 
u ıı..a• 

Edmond H. Ginud 
l7·1G·t14 

pal ve illlZlsı 
H. Feni bey 
179'~4 

Pierre df! Poııil 

17·10 934 

pul Vf! imzası 

AchiJle MH&Uin 
n_H tı4 

put ve ı.nısa pul Ye j..._ JNil ve uazc-s• 
C. MoUturi 17 • I O ·•34 pul Ye imzan 

ır Yün mensu t Türk Anonim oirketi •erma)esine ı tirak 14· 

müı mm t abbütnamedır. • UULLETIN de SOU .. CRtP rlON• 
lfllı'&Nl:U teabltüt Hiaae bedeli mu b SBe 

ettiAi hine IDJ°ktarı 1 rın bedeli 
·hep 5 500 2500 

G r uJ, cb o• 5 500 2500 
ı 

tu, cbep 5 HO 2500 

cbı~• !) 50~ 2500 .... 
cb ı !'> 501 2~00 

Mö. Aehille M .... ia clteı• 6 to• H0-0 

Sirkeci Miıhat paıa hu, 
lstanbul 
Mi. C,Metiaari 4370 c4öıt bia. ıto 2,IHIGI 

Birincı kordon 45 8, 

Dıoriyental Karpet 
Ltet Şi ruti oameoa 

iiç yiız yetnıiı 

ffOO "2,208,GOO 

lzmu Yüa meuaocatı Ttirk Arıooin ıirktti namı tahtında ve DO 

aene miiddetle tarafım adan t~ıilı mukarrer anonim Jiıketiııin aaa 
mufcueJeaameeiai tetkiJı: eclerf'k rrründerrcatını kimilep kahôl eyledi· 
ıiami ve beheri ıoı liralık 4 4 oo adet hiue ~nedinin tamamını ba· 
lideki cetJelde muharrer oldu~a nçhile iftira n nwctiei idar.ece ta· 
lrp nlı:uanda hilae senetleri kıymetinııı )Dıde 71 •)11418 yetmiı be
tiai- eneb iaanbya te•di edilen yüzdet 2 5 yiiade yirmi bete ilave 
1er1 ted:ye edeceiimili H aneballi muayyta IUfıncla ıtrket tepkkal 
etmediği tetdirde ifba teabbüdita akıt oJaeağmı mlbeyyin tuhhlt· 
namedir. 

11 ı .iuci Tepin t34 Pul ve imza pal Ye imsa pul ve İlıtıa 

Pal we ima pal Ye imu 
Pul \ve imza Pul ve imsa 

21 T. Enel 1114 tarih 
Pul Dserine ı....bul 3 .el Noteri 
resmt mührü. 

21 Birinci Teorin uu tarihli bu iftirak aenw lirillde menu 
imzalar pbs Ye bfhiyedt!ri dairece maruf di orieııtal Karpet f,fani
faktirea Ltet. Şiıketi DrektCSrlerindeu Mr. A~il Magen ile tirketi mez· 
kire hieaedarlarından Rahmi beyin olup münılenckt»nı tamamea bil
kabm ikrar ett;kten sonra meballine gönderdi~im memurum Klmil 
beyin muvacebeeinde imzaladıklarını tasdik ederim'. Bin dokuz yllz 
otuz dort senesi birinci teerin ayımn yirmirci Gumartesi gUnfi. 

R. A. lstanbut &çüncü Noteri resmt mübürtı 
Pul Bzerine 21 Teırinientıl 934 

Hoeamettin imaası. 

La vekilleri heyetinın 22/1l/134 tarihli r.plaı11mda kabul hu· 
ymelank Tidciye Comhmiyeti riyasetinin Al tatditine iktiran eden 
c lzmir Yln menucatı Tllrk AnGDim tirketi • ae lit bu esas moka· 
Tele tuctik kıtıaclt. 

ı. ı. ci Klaa ı 3 4 ta:rili 
Pal llerimk 
lkt1111 nklled Taearet J,leri 
Uhlm mldlttljtl ıesmt m1lhiiıi imnlu o~. 

lıı.bıat Vekili N. 
Mlelepr 

lıma oküaamadı 

Milessis1er larafından verilen 22·11·934 taıiblj beyanname icabt 
ga~ Luair Yla measacat Tfllk Aaeoim fİlketİ UDftlll altında 
tepllt1 .._ tübti• eeu .... --...-.- konulml81 teatiblt 

-- terma9•İD dlıtte biri otan •••••• Tlrk ..... sn~ ban· 
1 

b yatırılmıı "' eau mu1ı:avelenamesinin heyeti ftktleee bbul oluna· 
rak ıtt taıdike iktiran eımit olduğu mftbreı iktisat Vekaletinin mu· 
aacldak ~ ~abaMme w takdiri .. ,_.. •il Mik ellli .._, ..,,11 .. ._... ..... .... Ad , •·•tı19t..-

klr •.enim ıiıt«litm Tıcareı -tat · '* h • Uı frı .~ 
bn teıekkotilDla tn&ia t• • •• .. dditi lllkmh'iae ..,.,_. 
tacil 99 il .... hep birlikte bı• Yerildi. 11·12·111• 

Rei9 Aa Mtillzim ba 
Necati Ali Riza Hikmet 

U11111ml No. 
12'111 

27·12 1134 

Aılı gibidir Pul ilsefine lsmir Ticaret 
mdıbmaai ıellDi ..aMirl im ıolmnaaadt 

H1ll1J8f No. 
14.179 

Mabalhnde olw "f9 mannı ulatılaa ı l·H·l3f tarihli itb• 
Bitten da Sillkirif'IİYOD altındaki i......_ Dl n Mmyederi -.ı 

ft lmririn tlontoft nalriyesinde Çay feıU eob«-Dde ı • No. • 
.-litn Mllyt Barohl F.. Ginad ve yine Bonıovn nahiyesinde lamet• 
,... caddeliade 1.fto. da makim Edmuad H.Giıaud efeadi we ismi· 
na •ca natHyeıim1e i11ayoa cad•esinde ulm ltiene De Porta 
efendi " lania tc-.ıyaka 11abiyeaillde ClmhriJet cı...._. H 
lfo. da mukim Hlseyin Fnzi bey ve lsmiltle ltiriıtci kordonda 4tl 

Mo. da kiin cTlae Orienta1 Cupet Maufaduen Ltd ... Şut balı 

bıara,.sı Limit"9 ıirkrti rıaımoa dmemiaoe ~i t • Tefhdenel 
114 tarih 12513 umol'l"t mımarah Veületname macii>iw lmya 
mmnı mim C. Motin ııin olup binit mavacebemizfie vueltil•it 
o'ınakla tasdik kıtmd . Hın dokuz yüz ola& dört seGeıi Tftrivien~l 

aymın oa sekizinci Peı ıembe g6nll. 

18 T. evvel tSf 

fzmir fi~ '&tmt Reeml ft\iibri 
.!!. Tahıiıı iması 

AZ PARA iLE BOL 
I Ş :ı: JFC 

\' At.NI7. iÇi GAZLI 

L~ bala.-ı Tem:n Eder 

Mehmet Tevfik 

Buhar Veya Elektrikle Daimt Ondüli9yon. 
Almanyadan Ve Bükreşten Hususi Olarak 

Getirilen Müessir ilaçlar. Yıl Başı 
Ve Bayram ffazsrhklan 

GilselJiiiaisia Oll bt daha arbiıa... itteneaiz Oadll e
ımi we makyajmm ••' h diph•alr M 1111 K bdm 
l.erberi Sıtktya yapbnmL 

>.*-: Keçeciler caddesi l22 Ne. k 
- katla yeni biaaamda B. Sıtla 

2-15 (1149) 

........,. ............ 
DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 

B 
v ı ' '' agcı ar ....• 

Bailarmmlaa ,,.._ n tam verim alabilmek igia ._,. 
.. ğmcla mgya&kıfetle JmlJ.ılee 

Kimyevi Bağ Gübresi 
ac1ea aidn de lmllanme•a bti;rette tani,. ederiz. .Eaa.W 
n1dplerimis auf IRı ..,.te l.ahri ..-üli;calu .. 

IWc a sırala \t~ • veıiwi •t&uai• .,. • ' .. 
cilllli .. t•• ıleıeji • t .. ..,,, ... 

O... ı ..... ı.eri mlıcerrep _..., ;a kn•·=ıkta olma 
k.....ıar-ız anı ·~ ve canla ııhitlerimirtlir. .. ., 11..., 

Adrea: HAC DAvtrr ZADE AftnJal 

Awapa KimyeYi Glhıeleri Ummal Depom 
v .... ı, Çarflsl e-.1r Ha 

'21 - 30 TeWea : S809 1 Z il 1 R 

Beyoğlu lap. Sefarethaaesi y.,,,., .. Na. ' - • 
Halice fewbllde mamarua ... ....,., ~ .... 

ve ... oclııit.ra .,. ..-..... malik olan yeglae bir otel· 
& Fıptlar çok tMildir. 

f'SiiiiiATB'AüKYAGı l 
1 lıı.I- L - 1!- • • 1..a...._:-1_ : : ....,,eu- - o..- -ı....- : • 1 • : ldDele......... i : v..-. ~ : 

..... f 
ı 

...... ...... i 
• • • 

. Sıhhat ECzanesı ! 
: : :..,.,_ ................. _ .... _.. ............ _.,__... ... ..:: 

~OCUK HASTALllCIMU 
llOTEHASSISI 

Doktor 

Ali Agi~ 
hwnetkibını Biriaci Kor

onda Tayyare Sineması civa· 
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiftir. Hutalanm -uldsi 
gibi hdnci Beyler ıabtnıcla 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

EYin Telefqnu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 ~S) 
•• mn• 

Zayi 
A.kerlik tam ehli1etaamemi 

DJi ..... Yeaiıliai ~
j'lllld• ukiein• latkmti,.ld.r. 

L.ir..ıt&~l'53-
1954 mezualarmc:lan 

611 .... 

MemlcketlaaRaaai 
Dahiliye Mtıtebu11• 

Muayenehanesini 2 nci Be,• 
ler aobjmda 65 n__..ya 
naldetmiftir. TeL SMS 

Evi Kaaantiaa traıafty -
desi No. 596 Tet. _..,.,"" 




