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Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Zabıta işlerinde i~ 
Birliği kurınak h'izını _____ ,. __ -

Türkiyede zabıta işleri bir el 
altında toplanamamıştır. Gerçe 
bu mssele birçok devletlerde 
prensip bakımından konuşmağa 
değer sayılıyor. 

Bazı ülkeler uzun silahlı ve 
bazı memleketlerde kısa silahlı 
zabitayı kendi özel durumları
na göre uygun buluyorlar. 

Bizim memleketimizde bekçi, 
kırbekçisi, jandar°!a, belediye 
zabıt sı, polis adlarını taşıyan 

beş türlü organizasyon vardır. 
Bu organizasyonların bir kıs
mının parası devlet bir kısmı
nın parası da özel bütçelerden 
ödenir. Bekçi ve kırb~kçilerinin 
aylıkları salgın ile, bekcilerin 
kapı kapı dolaşmasile toplanır. 
Açık söylemek lazımgelirse, 
biz her biri Devlet adına ha
reket eden, asayişi korumağa 
çalı•an alınan kararların tatbi
kini güden işyarların ayrı ayrı 

adlar taşımasını doğru bulan
lardan değiliz. 

Her şeyden önce bekçilerin 
kapı kapı dolaşarak aylıklarını 
toplamalarını Devlet otoritesine 
uygun bulmıyoruz. Emniyet ve 
asayiş Devletin işidir. Halktan 
ayrıca bekçi parası istenilmesi 
asla yakışık alamaz. Zabıtanın 
bir mi olması, yoksa işe göre 
mi zabıta kurumu kurulması 
uzun ve kısa silah taşıması mü
nakaşa götürür b r iştir. 

Fakat zabıta adı altında iş 
::;ören işyarların devlet adına 

VPr:len kararların yerine geti
rı.mesinde işbirliği yapnıalan 
mutlaka lazımdır. Hele büyük 
şehirlerde bekçi belediye zabı
tası -.e polis adlarile kurulan 
üç kurumdan son ikisi arasında 
büyük anlaşamamazlıklar eksik 
olmıyor.Bekçileri polis buyruğu 
altında tutuyor bekçi sanki halk 
tarafından polise verilmiş bir 
yardımcı gibidir. 

Belediye zabıtaeına başka 
gözle bakılıyor ; o yalnız Şar
baylığın buyruğu altındadır. 
Ödevi Uray (Belediye) kar~r
larını takib ve yerine getır· 
mektir. Polise yardımcı olamaz. 
Amma polis genel bakı~d.an 
ya~amanın bütün düzensızlık
ler · ıi giderme!• herhanr;i ma
kamdan olursa o sun devlet 
adına verilen buyruğu yerine 
getirmek ödevi ile karşı kar
şıyadır. Uray tarafından alı
nan kararların tatbikinde po
lise de düşen ödevler var
dır. Hatta çok defa belediye 
zabıtasını hiçe saymak istiye.n
lere karşı polisten yardım ıs· 
tenir. Öbür yandan polis, be
lcdoyenin ayrı bir zabıta orga
nizasyonu bulunduğu için uray 
iş!erine el sürmek istemez. 
Kendi işinin başından aşkın 
ıd - .. 1 Bu yüzden o ugunu •OY er. 

çıkan anlaşmazlıktan işler za· 
rara uğrar, verilmiş kararlar 
yüz üstü kalır. 

lstanbul ve Ankarada bele· 
d iye zabıtası ile polis bir elde 

toplanmıştır. 

Ça • ye a • • 
ınesı 

Kralcılar ve c m riyetçiler ara-
sında endişe ~yecan 

~~-:-~~~~~~~~--:~~-

ve var 
Yeni kabinede kralcılar daha fazia kuvvetlendi 

başbakanın yeni arkadaş'ıuıle 1 

es~i arkadaş arı ıırasınıh hrk 
çok azdır. H~men e ıki n zır
lann büyük bir ekseriyetı 'y~r
lerini mu' :ıfazıı eyl~miş 1 erdir. 
Yeni ka:,'.ned<! o:ı'>ir kca'cı 
bakan ve müst.:.,ar vıırd:r. 
Eski kabinede dahil b ı!unan 
sekiz cıımuriyetçi ınüste•ar ve 
bakan yeni kabinede yer al
mamıştır. Yeni kab:ııe c!aha 
faz!a sağa mütemayil görül
mekte ve kra:iyetç:Ier;n h""l:ü
rnetle b:r az daha kuvv.::t • .::n 
dik!er:ni gösterrne!ı.tedir. 

Yunaııistanda ciurur.ı yine 
karışmış gibidir. Yunanistanın 
bertarafında heyecan devam 

/la .~baka ıı {'altlar iıs 
A; lıaNbtıkaıı ı·e sii ua/."aııı ediyor. Atina ve Pire sokak- • 

larında kuvvetli süel müf· (;eııeral Koııılilis 
ltanbul, 20 (Özel) - Atina

dan gelen haberlere göre, ka
bin buhranı zail ö!muş, M. Çal
daris tarafıdan teşkil edilmiş· 

tir. Vaziyete hakim bulunan 

rtzeler dolaşmakta ve asa- kalkışmalarıdır. Mamafih Çal-
yişi muhafaza etmektedirler. darisin genel oy (reyi am) dan 
Cumhuriyetçilerin endişeleri ge- önce ani kararlar almanın önü-
ne! oya baş vurmadan kralcı- ne geçeceği temin ediliyor. 
!arın ansızın bir davbe vurm•ya Soıııı 4 iilıcii Salıifadrı · 
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ltalya · - Fransa 
da Habeş 

lngiltere oma
konuşacaklar ışını 

1-labeş İllerinde yurdseverler birleşiyorlar lngiltere 
Roma konferansının sonunu bekliyecek 

Londra, 20 ( Ö.R ) - Deyli 
Telgraf gazetesinin Londra mu
habiri bildiriyor: 

Rom ada Ingiltere, Fransa, 
Italyanın iştirak edeceği üç 
taraflı bir konferansın toplana
cağı hakkındaki haberler kuv
vet bulmaktadır. Konferansın 
toplanma tarihi ve günü bugün 
veya yarın tespit olunacaktır. 
Konuşmalara esas olacak mesele 
1906 tarihli Habeş muahedesi 
olacaktır.Bu toplantı lngilterenin 
teşebbüsü üzerine yapılmakta
dır . lngiltere hükumeti kanidir 
ki Italya - Habe~ anlaşmazlığı 
karşısında kaybedecek vakıt 
kalmamıştır. lngiltere gelecek 
haftanın ilk günlerinde bu 
mesele üzerinde kati vaziyetini 
alacak ve kararını verecektir. 

Konferansın toplanması , 
kat'i kararı tehire sebep ol
muştur. lngiltere üçler kon
feransının neticesini bekliye-
cektir. betlerini ihlal edecek bir teşeb-

Fransaya gelince; Fransız bilse iştirak etmiyecektir. Bu 
hükumeti barış yoliyle Habeş konferansta lngiltere ve Fransa-
meselesinin hallini istemekte- yı her iki hüküm etin Roma sefi r-
dir. Yalnız şu kadar var ki leri olan Sir Erik Duronaon i e 
Fransa hiçbir suretle Fransa ita!- Mösyö Kont Şambrön temsil 
a arasındaki dostluk münase- edecektir. ltalyayı bizzat Mu-

y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 'iı~;i şudur ki büyük şehirlerde Zabıta işlerinde iş birliği 
iki kuvvetli zabıta organizas- kurmak, devlet otoritesini kuv-
yonunun ayrı ayrı ellerde bu- vetlendireceği gibi halkın ihti-
lunmasından doğan anlaşmaz· yaçlarını karşılamak için alın-
lıkların sonuçları her halde da- mış kararların omuzdan omuza 
ha çok zararlıdır. Denemeler silkilmesinin önüne ıreçer. _ 
mevdandadır. ~akloo C>cak.cuıo;1u. 
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solini temsil eyliyecektir. 
Londra 20 ( A A ) - Daily 

Telgrafın Adis Ababa aytarı, 
Habeş imparatorunun söylevi 

yurdseverlerin heyecanını uyan
dıracaktır diyor. 

Habeşistanda yurdsevr;isi 
uğrunda birleşik Habeşler h.r
liji-i adı ile bir cemiyet ku. ul
muş ve ülke içerisinde 173 kola 
ayrılmıştır. Bu kurumun başkanı 
ileri gelen papazlardan b:ri, 
;iyeleri de her sınıfa mensup 
kimselerdir. 

Karadeniz kıyılarında : 11 -
Ordu da yeşil ağaçlarla 

süslenmiş bir şehjr 
• 

Bıldırc]n alaylarının geçit yerı .. 
Vapurumuz akşama doğru 

18 de üç düdükle şehri selam· 
lıyarak Trabzondan ayrılırken 
Sarayburuna toplanan yüzlerce 
halk biraz daha geçince lise· 
nin bahçesine biriken gençler 
mendillerini sallayarak Aksu
nun selamına mukabele edi
yorlardı. Trabzon limanından 

vapuruıı ayrılışı halk tarafın

dan her zaman böyle tezahü-

su ) ya gözlerimi dikmif, 
onu doya doya seyre dalmıştım. 
İtiraf edeyim ki gönlümde hala 
souk suyun zarif köşklerinin, 
büyük çam ormanlarının eşsiz 
manzarasının sevgisi yaşıyor. 

Karadeniz notlarını sona er
dirirken dileiim şu olacaktır: 

ratla uğurlanırmış. Güver-
tede ben biraz sonra bir 

Kimin, hangi kurumun yapa· 
cağını tayin etmemekle bera
ber her halde teşekküllerin 
önüue düşerek ucuz seyahatlar 
tertip eylemeleri ve yurdun 

daha göremiyeceğim ( Soğuk- • ·onu fj u i sa11f11dıı 

ltalya Arnavutluğun 
istiklalini tanımıyor mu? 
Dış işleri bakanı Romadan çıkan 

Bir habere cevap veriyor 
Tiran, 20 (A.A) - Ar- ..,..,,,,,..-~----

navutluk Ajansı bildiriyor: 
~ Besa gazetesi, Tan ga-
zetesinin Roma aytarı B . 
Jantizo tarafından gazete· 
sine gönderilen ve Arna
vutluk erkinliğinin arsıu

lusal bir kayıt altında ol
duğuna dair olan betkesi 
hakkın •l a Arnavutluk dış 

bakanı B. Cafer Vilların 

diyevini yazmaktadır. B. 
Jantizten betkesinde bu 
mütaleasının ltalyan res
miğ mahafilia!n mütaleası 
olduğunu kaydetmekte idi. 
Bu nokta hakkında bakan 
demiştir ki: 

• 

Italyan mes'ul mahafili
nin Arnavutluğa ve onun 
arsıulusal statüsüna taalluk 
eden bu fikre iştirak et
meleri bana imkansız gö
rünmektedir. Zira eğer 
- Sonıı 1 üııcı< saıı ada - .A»nnl'ııllırk krıılı Zoqo u Jıe111.~ire/eri 
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iki büyük tefrikaya haşlıyoruz 

Bunlardan birisi 
" Menderes ovasında, Ödemiş kıyılarında, Birgi 

nahiyesinde ceryan etmiş hakiki ve tarihi 
belgeler taşıyan bir eserdir. 

Birgiyi Nasl Aldık ? 

Aydın oğullarından Bay Mehmet ile Bizans 
prensesi Soflya arasındaki a'k macerası 

----------------
DİGERİ 

Fransız büyük ihtilaline aittir. 
Tarihte ihtilal kraliçesi adını alan 

BAYAN TALYEN 
Büyük ihtilalci Robespiyeri nasıl yere vurdu ? 

" Kan ve ihtilal içinde bir aşk kadını,, 

Çok yakında bu iki eseri neşre başlıya cağız 

. .. 

.. ---------': 

Yönetim ( idare ) bakımı~
dan elde edilen sonuç ( netı· 
ce ) !erin ne olduğunu bilmi· 
yoruz. Belki bu birleşmede.o 
doğan bazı zorluklar da olab'.
lir. Yalnız muhakkak olan cı-

.. 
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turv 
Gümrük yüzde onla
rından ne toplandı ? 

Adam başına 
Düşen mıktar 
Okturva ülkemizin şehir ve 

kasabalarini adeta gümrükle
rile ayıran ve milli iktisad 
prensiplerimizle taban tabana 
zıt olan ve belediyelerce de 
tahsilinde çok zorluk çekilen 
eski devirlerden kalma bir re
simdi. Aynı zamana istihsal, 
mübadele ve istihlak hareket 
ve müna sebetlerinin tamamile 
serbest olması gibi milli iktisa
dın esaslı bir prensipini de 
bozüyordu. bilhas~a küçük 
müstahsil olan köylünün şehir 
ve pazarlara getireceği gıda ve 
ilk maddelerin fiatlarında 
tesir yaparak hayatı bahalılaş
tırıyor Ye herhangi bir eşya
dan muhtelif kasabalarımızda 
mükerrer resim alınmasına se
bebiyet veriyordu. Bunun için 
mustahsil, oktruvası ucuz olan 
veya hiç olmıyan iskele ve li
manları aramak mecburiyetin
de kalıyordu. Hakiki ekonomi 
şartlarını haiz olan liman ve 
iskeleler bu suretle ticari mev
kilerini kaybediyorlar. Bundan 
başka Türkiyenin 519 belde
sinde oktruva için 519 nevi 
duhuliye tarifesi tatbik edili
yordu. 

Son sene istatistiklerine göre 
bütün belediyelerin okturva va
ridatı (2,975,216) lira idi. Milli 
iktısadımıza aykırı ve iç pazar
ların ilerlemesine büyük bir en
gel olan bu resim, medeni ve 
sıhht ihtiyaçları pek çok olan 
belediyelerimizin masraflarını 

karşılamaya kısmen medar 
oluyordu. Fakat mahzurları 

bu kadar çok olan bu res
min devam ettirilmesi her 
devrimi yapmış olan Cumhuri
yet Türkiyesinde doğru ola
mazdı. Binaenaleyh belediye
lerin aldıkları bu resmi karşı
lıyabilecck yeni bir varidat 
bulmak lazımdı. Bu Yaridatın, 
hem tahsilinde halka zorluk 
vermemesi ve hem milli eko
nomi prensiplerimize uygun ol
ması gerekli idi. 

işte bu sebeplerden ırümrük
lere yüzde on zam edilecek 
nüfuslarına göre belediye
lerce dağıtılmaktadır. Bu su
retle halk mükerrer vergi ver
mekten kurtulmuş ve havayici 
zaruriye ucuzlamıt ve beledi
yelerimiz de oktruvadan aldık
ları gelirden daha fazla gelir 
elde etmi,lerdir. 

1934 mali yılı içinde güm
rük yüzde onlarından beledi
yelerimizin hissesine düşen 
miktar ( 3,434,231 ) lira ( 85 ) 
kuruştur. 

j 

l 

Bundan (2,637,946) lira (54) 
kuruş nakden belediyelere da
ğıtılmış ve (547,686) lira 57 
kuruşu yüzde 5 borçları için 
ve (150,684) lira (61) kuruşu 

istikraz eden belediyelerin tak
sitleri için ve (97,914) lira 13 
kuruşu da sair borçlar için tu- 1 
tulmuştur. Her nüfusa (92,5) ! 
kuruş düşmektedir. 

aso 
inhisar Ç<•şnıede 

Mii!>ayaa) a ha. adı I 
lnhısarlar baş direl t · lüf,u 

Çeşmede anason satın a 1maua l 
başlamıştır. Satın alma teşki- \ 
lalını yapmış o1 n yarba dırek- 1 
tör Bay Hüsnü Ç •::neden şdı
rimize dönmü tür. 1 ti gü!l 
içinde satın alınan an .m'.ar 
3 bin kilodur. 

inhisarlar baş direktörlü.!; ü 
müstahsil elındeki anasonları 

tamamen alacaktır. ilk olarak 
en iyi cins anasonlar alınmak
tadır. inhisarlar idaresinin ana
son satın almağa başladığını 

duyan bazı tacirler de piyasaya 
çıkmıslardır. inhisarlar baş di
rektörlüğü anasonları 29 - 30 
kuruştan almaktadır. 

Bu fiat bu yıl anasonlar daha 
iyi olmasına rağmen geçen yıl
dan azdır. 

Ziraat mektebi 
Ücretli ve ücretsiz 

Talebe alacaktır 
Bornova Ziraat mektebine 

bu yıl yine kafi miktarda ta
lebe alınacaktır. Alınacak ta
lebenin bir kısmı · yani kadro 
dahilinde olanlar parasız oku
yacaklardır. Talipler arasıcda 
fazlalık görülürse müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. Bu imti
handa başarıklık gösterenler 
tercih edileceklerdir. Ayrıca 

mektebe leyli para ile girmek 
istiyenler için yıllık ücret üç 
taksitte olmak üzere iki yüz 
liradır. Ziraat mektebinin de
recesi Lise kertesinde'dir.Ziraat 
mektebi bilgilerini eyi öerrenmiş 
gençler yetiştireblecektir. 

Kazım Dirik 
Kozak yaylasına gitti 

İlbay ırcneral Kazım Dirik 
dün Bergama ilçesinden Kozak 
yaylasına gitmiş ve orada ku
rulmuş olan çocuk yurdunu tef
tiş etmiştir. 

Selanik panayırı 
Ürün nümuneleri 

Selıinik arsıulusal panayırına 
resmen iştirak edecek olan 
Ekonomi bakanlığımız '.zmir 
Türk ofis Selanik sergi
sine gönderilmek üzere ihra
catçılardan urun nümuneleri 
alıp göndermesini bildirmiştir. 
Bu nümuneler oradaki pavyo
numuzda teşhir edilecektir. 

Halkevinde 
Kurslar başlıyor 

Halkevinde açılması karar
laştırılan kurslardan tabiiye 
kursları salı günü saat on ye
dide açılacaktır. İkmale kalmış 
çocuklara parasız dersler veri
lecektir. 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane sinemasında 

Sinemamız her sene olduğu gibi 25 temmuz cuma günü 
yaz tatiline başlıyacaktır. Bu hafta göstermekte · 

genel istek üzerine tekrar 

Çardaşfürstin 
Dılber MARTHA EGGERT'in büyük operet 

koymaga mecbur olmuştur. ilave olarak : 

Şef akta Silah Sesleri 
FRANSIZCA sözlü ve hareketli filim 

Seans Saatleri 
Çardaş : 16,30 ve 19,45; Şefakta silah ... 18,30 ve 

Cumartesi ve pdzar ı;ıünleri 14 de başlar. 

21,30 
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meydanlık mı olmalıdır? lal mı 

Ev'taf genci ditektörii bay 
Fahreddin K'per evvelki akşam 
Afyon yo:uy1:1 A l • .ı adan ~ h
rimize gelm şt:r. 

Genel direktör evkr.f işlerini 

taftış ve İzmirde hmelpaşa 
bulvarı ağzında yapı'.m<ısı ka
rarlaştırı!an hal meselesini 
bir neticeye bağlamak için ge
ziye çıkmışlardı. 

Dün sabah i\baylıkta bir top
lantı yapılmıştır. Top'antıda 

genel direktörden başka ilOay 
General Kazım Dirık, şarbay 

doktor Behcet Uz., şehrimiz 

evkaf direktörü bay Halim 
Baki de hazır bulunmuşlardır. 

Uzun görüşmelerden sonra 
General Kazım Dirik sa-
at on buçukta Bergamaya 

h'.lreket etmiş. bay Behçet 1 
U zle genel direktör şehri do
la mışlar ve hal inşa edilece!, 
y,rde beraberce tetkikat yap
mışlardır. 

Ş rhaylığın isteği; Mezarlık 

başı denilen mahallin İsmetpa
şa meydanı haline konulması 

evkafın buraya hal yapmak
tan vazgeçmesidir. 

Buna mukabil şarbay!ık ev
kafa !smet pa~a bulvarı üze
rinde veya şarbaylığın sah!p 
bulunduğu arsalardan evkafın 
istediği yerde yer vcrmiye 
amadedir. Bilhassa Mczarlık
başı ismet paşa Bulvarının 

Mezarlıkbaşı ağzında ve bul
vara bakan arsalar üzerinde 
hal inşaası hem ismet paşa bul-

Bay Selim Sabitin gazetemize izahatı --
Genel nüfus sayımı 

azırlıkları kuvvetlidir 
Bir tek nüfusun sayım dışında kal
mamasını temin ulusal bir borçtur 
Başbakanlık istatistik yarge

nel direktörü Bay Selim Sabit 
lzmir merkezi ile ilçelerinde 
genel nüfus sayımı için yapıl

mış olan hazırlıkları gözden ge
çirmiştir. Dün ilbaylıkta kendi
sini görn bir muharririmize B. 
Selim Sabit nüfus sayımı işle 

rinin önemi ve ne sekilde ya
pılacağı hakkında aşağıdaki be
yanatta bulunmuştuı:: 

- Tetkikatımızı genel nüfu~ 
sayımı hazırlıklarını ve numara
taj işlerini kontrol için yapı

yoruz, lzmirin Kemalpaşa 
ve Karaburun hariç olmak 
üzere diğer ilçelerini ve bazi 
köylerini tamamen gezdim. 

T eftişim sonucundan heyeti 
umumiyesi itibariyle memnu
num. Yarın Kemalpaşadaki iş

leri de teftiş ederek utmobille 
Turgutluya geçecek bu suretle 
Manisa ilinde yapılan hazırlık
lari kontrola başlıyacağım. 

Bay Selim aşiretlerin sayımı 
hakkında da şu sözleri söyle
miştir. 

- Aşiretler için özel bazı 
hükümler hazırlauacaktır. Bil
hassa doğu illerinde aşiret

lerin genel nüfus sayımının, 

ne şekilde yapılacağı hakkında 
genel direktörlük tarafından özel 
hükümler tespit edilmek üze
redir. 

- Izmir şehrindeki teftişle
rinizden ne sonuç elde ettiniz. 

- lzmir merkezini bazı tat
bikat noksanları hariç olmak 
üzere heyeti umumiye itibarile 
iyi buldum. 

- Türkiyenin ırenel nüfusu
nu ne kadar tahmiu ediyor
sunuz. 

- Genel nüfusu tahmin için 
elimizde bir vesıka mevcut de
ğildir. Çünki bunun için mem
leketteki doğum ve ölüm va
kalarına ait kat'i rakam lazım
dır. Halbuki elimizde böyle b r 
şey bulunmadığından bir ista
tistikçi sıfatile Türkiyenin ge 
nel nü~usunu bilmeğ«" imkan 
yoktur. 

Yalnız bu hususta söyliye
bileceğim bir nokta varsa o da 
udur : Üç yüz elli bin niifus 

üzerinde vo on iki ilçede yap
tığımız deneme sayımları çok 
ümit vericidir ve en az bir art
ma nisbeti binde on beştir ki 
bu da bir çok medeni mem
leketlerin artma nispetlerindan 
üstündür. Sekiz yıl evvel Tür
kiye genel nüfus sayımı yapıl
mıştı. Nüfusun artması için 
alınması gereken tedbirler bu 
yıl yapılacak genel sayım so
nucunda kararlaştırılacak ve 
ona göre çalışılacaktır. 

Bir istatistikçi hiç bir vakıt 
aranlama (tahmin) söyleyemez. 
Deneme sayımlarından elde 
ettiğimiz sonuçlara göre Tür
kiyemizde kuvvetli bir nüfus 
vardır ve memlekette çok kuv-

1 vetli bir natalite, kuvvetli bir 
doğum hızı mevcut olduğunu 
görüyoruz. Bundan ötürü 20 
Birinci Teşrinde yapılacak ge
nel sayımda Türkiyede ilk 
genel sayımdan fazla nü
fus bulacağımızı ümit ediyo
ruz. Fakat Tiirkiycnio nüfusu 
bu kadar milyondl!r diye bir 
söz söylemek şimdiden müm
kün olamaz. Bay Selim Sabit 
burada gazetdere düşen ödev 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

- Gazeteci arkadaşlardan 

şunu rica edeceğim ki sayım 
için kıymetli yazılarında de
vam etsinler, memlekette nüfus 
sayımı işinin ne kadar büyük 

bir önemi bulunduğunu, tecim, 
endüstri, tarım, ulusal savga 
(milli müdafaa) işlerinin, hulasa 
her şeyin nüfusa bağlı bulun
duğunu yazsınlar. Memleketin 
bütün maddi manevi varlığı 
ancak kuvvetli bir nüfu~la te
min edilebilir. 

Bu itibarla yapılacak genci 
sayımda tek bir nüfusun sayım 
dışında kalmamasını sağlamak 

için clbirliğile çalışarak bu 
ulusal işi iistünlüklü (muvaffa
kıyetle) başarmıya çalı malıyız. 

Bunun için basınımızın (matbu
atımızın) değerli yardımlarını 

bekleriz. Bu memlekette bir 
tek nüfusun çok büyük değeri 
vardır. Mevcut nüfusumuzdan 
bir tek nüfusu saklamak var
lığımızdan, mevcut l.aynakla-

varını süsliyecek ve hemde 
şehrin göbeğinde bir meydan
lık yapılmasına ve bu mey
dnnlığa ismet lnönünün hey
kelinin diki:mesine fırsat vere
cektir. 

Genel direktörlük, şarbaylı
ğın meydanlığı belediye arsa
ları ile değişme yolundaki tek
lifinin tetkikini hukuk müşavir
lerine tevdi eylemiştir. 

Bay Behçet Uz genel direk
töre dün Şehir gazinosunda bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Bay Fahri Kiper bugün 
Ödemişe gidecek oradaki ev
kaf işlerini gözden geçirdikten 
sonra dönecektir. Dönüşünde 
belediye ile görüşmelere devam 
edilecektir. 

Damadı 
Silahla korkutarak 

Vazgeçirmek isten1iş 
Çeşmenin çiftlik köyünde 

oturan Halil oğlu İbrahim, Ka
ra Abdullah yerindeki tarlası·· 
nı gördükten sonra bağına dö

nerken köye on dakika uzak
ta ve Ali viran yerinde çalı
lıktan bilinmiyen bir adam ta
rafından üzerine ateş açılmış
tır. İbrahim eşek üstünde bu

lunuyordu. Kurşunlardan birisi 
semere gelmiş ve İbrahim kor
karak kaçmıştır. Yapılan tah
kikata göre hadise şöyl~ tes
bit olunmuştur : 

İbrahim ayni köyden Arna
yut Hayrinin kızı Fatma ile 
nişanlanmıştır. Kızın ana ve 

kardeşleri buna razı oldukları 

halde amcaları arnavut Şakirle 
Şaban bu nişanı istememekte 
ve aile üzerinde tazyik yapa
rak vazgeçirmeğe çalışmakta 
idiler. Bu işi başaramıyan am
calar bu kerre damadı silahla 
korkutarak vaz geçirmek için 
yolunu beklemişler ve bu mak
satla silah atmışlardır. İkisi de 
tutularak adliyeye \erilmiş
lerdir. 

Usturası alındı 

Kemerde Ahmet oğlu Meh
mette bir ustura bulunark za
bıtaca alınmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rımızdan birini saklamak de-
mektir ki bu memleket hesa
bına büyük bir suç işlemektir. 
Ve bunu Türkiyede hiçbir 
kimse yapmıyacaktır.,, 

Yargenel direktör dün oto
mobille lzmirin bazı köylerini 
gezmiş nüfus sayımı hazırlık

larını gözden geçirmiştir. 
" • • 

Yeni blldlrlm 
Genel nüfus sayımı hazırlık

ları hakkında dün başbakanlık 
genel istatitsik direktörlüğün

den ilbaylığa bir bildirim gel
miştir. Bunda şehir ve köyler
deki yapıların cetvelleri hazır
lanıp gönderildikten sonra in
şaat ve tamirat yapıldığı tak
dirde vukua gelecek numara 
ilavelerinin nasıl yapılacağı bil
dirilmektedir. 

Bu gibi numaralar aynı cet
vellere sıkışıştırılacak ve sıkış
tırmak mümkün olmadığı tak
dirde ayıca ek cetveller yapıla
rak saklanacaktır.Bu cetveller 
ilk Teşrinde istatistik genel 
direktörlüğüne yollanacaktır. 

ar 
Borçlarını nas ı 
Ödiyecekler 

2548 ~ayılı kanun gerekince 
ödemeğe mecbur oldukları yi
yecek paralarını finansal vazi
yellerir in müsaade ettiği bir 
zamanda ödemek üzere stırbest 
bırnkılen mahkfımlardan gittik
leri yerde borçlarını ödemek 
istiyenlerin po ta ücreti ve saire 
gıbi masraflardan çekinerek 
borçlarını bulundukları bir zi
raat bankasına yatırmakta ol
dukları ve aldıkları makbuzları 
pata yerine mahkümiyet.erinı 

ikmal ettikleri yerler miiddei· 
umumiliklerine gönderdikleri 
görülm ü:şt ür. 

Fakat bazı yerlerdeki mal 
sandıklarınca müddeiumumiler 
tarafından gösterilen makbuz
ların (başka yerler Ziraat Bank 
şubesine ait olduğundan) kabul 
olunmıyarak karşılığında pul 
verilmemekte olduğu anlaşıl· 
mıştır. Bu mesele hakkında fi
nans bakanlığından ilbaylığa 
bir tamim gelmiştir. Bunda yi
yecek paralarını bilahara öde
mek üzere serbest bırakılan 
mahkümlardan gittikleri yer· 
lerde borçlarını ödemek isti· 
yenlerin Ziraat bankasına ya· 
tırdıkları para mukabilinde 
bankadan alarak evvelce mah· 
kümiyetlerini ikmal ettikleri 
yerler müddeiumumiliklerine 
gönderecekleri iki tane banka 
ilmü haberlerinden birinin müd
deiumumiliklerce saklanması 
ve ötekinin mal sandıklarına 
verilmesi ve bunların mal san· 
dıklarınca itiraz edilmiyerek 
kabul edilmı:si ve yerlerine pul 
verilmesi bildirilmiştir. 

Bir bekçi 
Ölü bulundu 

Burnovanın Pınarbaşı köyün· 
de ve Karagöz değirmeni mev
kiinde bağ bekçiliği yapan Gi
ritli Mehmed Aziz ölü olarak 
bulunmuştur. Ölü beş gün gü· 
neş altında kaldığından kok
muş ve şişmiş bir halde idi. 
Müddeiumumi muavini bay Ali 
vak'a yerine giderek tahkikatı 
yapmıştır. Doktorun muayene· 
sine göre bay Mehmcd Aziı 
kalp durması neticesi olarak 

ölmüştür. Üzerinde yara, bere 
gibi birşey yoktur. 

Resmi daireler 
Posta Ucretlerlnl nasıl 

verecMk? 
Posta ücret muafiyetlerinin 

kaldırılması münasebetile ha
zırlanacak cetveller hakkında 

dün Finans Bakanlığından İl
baylığa bir bildirim gelmiştir. 

2721 numaralı kanun gereğin 
ce posta ücreti muafiyetleri 
1936 senesi iptidasından itiba

ren kaldırılmış bulunacağı ve 
yine bu kanuna göıe istiyen 
dairelere posta ücretlerinin 

maktuan ödenmesi muamelesi 
tatbik edileceği cihetle özel 
kayıtlar tutulması lazımgelmck
tedir. 

Heeaba esas teşkil edecek 
olan bu kayıtlar arasında pos
taneye verilmekte olan idi ve 

taahütlü müraselatın mukay
yed bulunacağı listelerin pos
tanelerce kıymetlendirilmesi 

liizımgeleceğine göre haziran

dan itibaren ayrı listeler ya
pılacaktır. Bununla beraber 
gerek adi ve gerekse taahhüt

lü müraselat için hazırlanacak 

olan bu listelerden biri posta
uclere mübürlettirilerek geri 
alınacak, diğeri da postanelere 
bırakılmak üzere kopye kağı
dile ikişer tane olarak doldu
rulacaktır. Bütün devair için 
bu şekilde işler yapılması bil
di ilmıs ir. 
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Kültür ·Kaynaklarından 
HALK ŞARKILARI.... ,,, 

y AZAN : TOK DiL ms=:.=::=s:rı:ı:::v 
-e 

Kaleden kaleye şahin uçurdum 
Ah ile vah ile ömür geçirdim 
Kıymetin bilmedim elden 

~ kaçırdım · I 
~öyle olur, böyle 9!ur güze!iın ı 
Cilvesi tatlıdır Lazı gi1zelin 

1 
§ 

Kaleden kaleye taş ben 
• olaydım 

Ela göz üstüne k:ış ı en 
olaydım 

Yalnız yatana eş ben oiaydım 

Şöyle olur böyle olur güzelim 
Cilvesi tatlıdır bazı güze!in 

§ 
Kalenin dibinde bir sepet kiraz 
Yarısı kırmızı, yarısı beyaz 
Gecelerden gündüzden daha 

da ayaz 

Şöyle o'ur böyle olur güzelim 
Cilvesi tatlıdır bazı güzelin 

Bu turkünün nakaratların
da kafiye bozuklugu vardır. 
Fakat halk indinde " gü
zelim, gütelin ,, kelimeleri 
birbirini ok ar gibi se~ verdi
ğinden böylece kalmıştır. Bazı 
değişiklikler yapmak ve kafi
yeyi düzeltmek istedim. Bunun 
çok kolay olmasına rağmen 
veıgeçtim. 

Kııyu !ıuşında kova 
Başında yeşil oya 
Verem oldum gidiyom = 

[gidiyorum] 
İçime koya koya 

* 
Aman Fatmam gel Fatmam 
Şarabada su katmam 
Sen katarsan ben içmem 
Nazlı yardan Yazgeçmem 

* 
manilerde çok yakışa yedi 

heceli bir koşma daha.. Fakat 
bu koıma şakrak ve açık bir 
sevda hissinin ifadesidir. 
Merdiven basak bnsak 
Çıkma yakarı yasak 
Anan, baban duymadan 
S-ırı!sak yata koysak 

Haydi haydi Şam dudu 
Kardan beyazdır budu 

Bahçelerde prasa 
Yaprağına kar yağsa 
·Dağlara mum dikerim 
Sevgilim benim olsa 

Haydi haydi Şam dudu 
Kardan beyazdır budu 

koşma o'ar. k girmeğe layık bir 
samimiyet ve güzellik taşıyor 

Yine allar giydin, r; stık 'ar 
yaktın 

Bey.az gerdarmra a'tın takton 
Yaraiı lıa:bime hançerler ka!dın 
Eda';, s:veli Türkmen cL, eri 

Yetmez mi bu kadar l"tfğ'n 
Tü, t..men kız.arında yok mudur 

vefa y:maşır 

Beraber gezelim edelim safa 
Edalı şiveli türkmen dilberi 

Gelde görüşelim çeşme başında 
Söhbetler yapalım kırklar 

taşında 

Varmısın acaba on beş yaşında 
Edalı, şiveli türkmen dilberi 

Güzel ellerine l:ınalar yak da 
Telli duvağını başına takta 
Kimseler olmasın etrafa hakta 
Geliver işveli türkmen dilberi 
Şu son kıt'a ayrıca bir şah 

eserdir. 
Anadoluda halk adetleri ya

zılarımın "kına gecesi,, halısın
da aniattığım gelini!] el ve 
ayaklarına kına koymak m_e
rasiminde çağırılan ~u aşaıp
daki türkü, halkın merasını 

adetlerini m:sra~arında yaşatan 
içli, özlü ve üzerinden seneler 
geçse yine tazaliğini, samimi
vetini bozmaz bir şahescrd:r: 
Çattılar kazan taşını 
Vurdular düğün aşını 
Derdiler gelin başını 

Koynu karanfilli toygun hay
di vay vay 

Aştı da geçtı eşıgı 
Sofrada: k.ıildı ka ığı 
Kız &~erin yakışığı 

Koynu karanfilli toygun hay
di vay vay 

Öksüz gelin olanlara çağrı
lan dört mısralık bir türkü 
Kızım öksüz gelin olur 
Gelin olsa meiin olur [ 1 ] 
Analı babalı gülüp 
Gelin olan deli mi olur 

Bundan evelki türküde de 
olduğu gibi vezin zaruretıle 
bazı kelimelerin tam hakkı ve
rilmemektedir. Mesela; sekiz 
heceli olan şu türküde "Gelin 
olan deli mi olur,, mısraı tam 
okunursa tokuz hecedir, fakat 
rediften eve! gelen kelime ile 
redifi delimolur tarzında okur
sak sekiz hecedir. 

Bugünki mjihim maçlar 
Altınordu - Sakarya, Bornova -

Demiryolu takımlar! karşılaşıyorlar 
d' - · Bir sene evvel Al sancak sa-

Daha evvel haber ver ıgı- d ·· d" - .. .. bu ç . . hasın a gor ugumuz o-
mız gibi Munisa bölgesı şam-

1 
b ·.. b'raz daha 

. k b ğün cua arın u ~ un ı 
pıyonu Sakarya ta ımı .u . ilerlemiş olduğunu göreceği-
sabah otomobillerle şehrımıze . . k etle ümid ediyoruz. 
" 1 ki 'k' laka şam- mızı uvv ~~ece er ve ı ı mın Bunda mukubil Izmir şampi-
pıyo0 d ki aııl&şmıya 
g" ~ -t~asın a aat 18 de yon um uzun oyuncuları gerek 

ore og e en sonra s .. t ve gerekse enerji itiba-
Alsancak sahasında karşılaşa- v.u~u her halde mütüfevviktir. 
cakl d M' f' S karya ta- rıy e ar ır. ısa ır a . . F tb !" anlamış olmak itibariy-
k ''1 · !'ki · de Salıhlı- u 0 u ~mı " anısa ı erın . le de Sakaryanın genç takımı-
yı iki defa, Yıldırmı bır de~a na karşı daha üstündü. 
!enmi~ ve Yıldırıınla yaptıgı Bu kanaat!a oyunun şampiyo-
ılk maçta da berabere kalmak numuz lehine ihtimali kuv-
suretiyle 11 puvan alarak şam- ti' ise de Manisa'nın . ve ı 

Pıyon olmuştur. . .. • iyi anlaşabildiği takdirde bizim 
Sakarya takımı bılbas_sa hu şampiyona tehlikli olmaları kuv-

cuın ve haf hatlarındakı_ gen~ vetle akla gelir. Bunun için 
elemanlarla nazarı dıkkatı t' ı'n şimdiden tayinin 

ıh ,_ 'k yun ne ıcen 
_ce etmekte ve teKnı 0 

. • k. yoktur. 
ıst · · ı. b ı d k bu sıs- ım an 

eınıoı 1<a u e ere lurkiye birinriliklPrine hazır-
te a 1 maktadır. 

Bulgarlarla tecinı anlaşması Kongreye 
Gidecek 
Mıurahhaslarımı ~ 

1 f\!İaar:f cem iy'"'ti Ankarada Bir kollej yaptıracak.şehir
ler arasıncia telcion muhaberatı. süvarilerimiz geldi 
Ankara, 19 - Şehir!er ara- dan yeni tesisatın ilavesile ta- alış veriş işlerinin genişlt:tilme Ankara 20 {A.A)- 9 A<"j"ı: -

tosta Ltningratta toplaııarak 
sında telefon hatlarınıtı yapı!- rifelerde tenzilat çareleri araş- si için yeni bazı esaslar kabul 18 Ağustosta Moskovada işle-
masma \incmle devam edilmek- tırı'acaktır. edilmiştir. Bu meyanda Bul- rini bitirecek olan 15 nci Fiz-
tedir. Is'.anbul, 20 (Özel) - Olim garların bizden alacağı mevad yoloğlar arsıu:usal kurultayına 

P.T.T g-cncl d' cl<törlüğii piyad deneme müs&bekalarına listesine incir, üzüm, portakal hükümetimiz adına delege ola· 
Zoneu'dal: hattının lnşasın~ iki iştirak eden üç süvari zabitimiz ilave edilmiştir. rak sağlık ve yardım soysal 
üç koldan baş!anmıştır. A" bu sabah Berlinden şehrimize Istanbul, 20 (Özel) - Türk yardım bakanlığından Hayati, 

gus· istatistik uzmanı Dr. Remzi 
tos sonuna kadar bu hattın geldiler. maarif cemiyeti yüz bin lira k b k 1 -'k 1· 1 1 ld Istanbul, 20 (Özel) Bulgar- l...>önenç ve ültür a an ıgın-ı ma ıne ça ışı aca · ır. sarfederek Ankarada bir kol- dan Istanbul üniversitesi pro-

Istanbul-Ankara arası tele- !arla yapılan yeni ticaret an- lej binası yaptırmağı karar al- fesörü Dr. Kemal Cenan işti-
fou rr-uhalıeratı için A·ırupa- laşmasıııa göre iki memleketin mıştır. rak edeceklerdir. _ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Laval ansal -te birler Japonya henüz düşünce
..., 

e graşıyor 
j ...... 

F as-Cezair hudutların a müsademe-
ler oldu - Ölü yaralı var 

Paris, 20 (Ö.R.) - Fııs-Ceair 
sınırları üzerinde Fran~ız kuv
vetler ile iki çete ara Jında mü
sademeler olmuş, neticede çe

tenin bütün efradı iınha edi
lerek reisleri Fransız kuvvet· 

lerinin eline düşmüştür. F ran

sızlardan üç ülii ve bir y.ıralı 
vardır. • 

Paris,20(Ö.R)-Bütii.ıı dür ya 

matbuatıpda, Fransız kararna

meleri ve aldığı mali tedbirler 

hakkındaki takdir yazıları de
vam e-diyor. Başbakan bay La

va! önemle karşılanan karar

larının ~mamlanmru;ı, için uz· 
1 

man (mutalıa sıs).farl )6-fe-
ranslarına devam eylemektedir. 
Bugün 12,30 e kadar başbakan 
mütemadiyen uzmanlarla görüş
melerine devam eylemiştir.Öğ
leden sonra La ... al hariciye ba
kanlığının yüksek erkanı ile 
toplu bir görüşme yapmış ve 

büyük siyasal meseleleri göz
den geçirmiştir. 

Paris, 20 (A.A)- Yüce Ak-

Ba!I Lava! 
deniz komitesi bay Lavalın 
başkanlığı altında toplanmıştır. 

Komite ana yurd ile kuzey 
Afrika arasındaki süel ve eko
nomik siyasanın iyileştirilmesini 

ve uygunlaştırılmasını tavsiye 
eden bir karar almıştır. 

ay Ali Çetin Kaya 
------------------------------------------yarın akşam şehrimize gelecek 

Aydın hattını teftiş eyliyecektir 
Istanbul, 20 (Özel) - Bayındırlık bakanı bay Ali Çetin Kaya 

yeni satın alınan Aydın hattını teftiş etmek, hatta yapılacak 
yeni tadilatı gözden geçirmek üzere pazar günü lzmire hareket 
edecektir. Bay Ali Çetin Kayanın lzmirde şehri alakadar eden 
önemli işler üzerinde incelemelerde bulunacağı muhakkak sa
yılıyor. 

··zcede 
-

Atatürk günü 
Bolu, 20 (A.A) - Öteygün 

Düzce ve Gerede de Atatürk 

günü halkın coşkun gösterişi 
ve büyük şenlikler içinde geç

miştir. Bu iki kasabada her 
taraf taklar ve hlf}'raklarla 

süslenmiş, gündüz pehlivan 
güreşleri, gece de müsamere· 
ler ıerilmiş büyük fener alay
ları yapılmıştır. Bir g~n ve bir 

geceyi büyük bir bayram ola
rak yaşayan Düzce ve Gere

de!iler en b· yüklerine karşı 
derin saygılarını ve bağlılıkla

rını hır kere daha göstermiş
lerdir. 
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lık olmak için yapılan bu oyu

nun iyi bir ilgi nauydıracağını 
ümid edhorüz. 

Bu maçtan evvel Halkevi 
Lik ve Şild şampiyonları olan 
Demiryolu - Bornova takımları 

de Alsancak sahasında ve saat 
16,30 da karşılaşacaklardır. 

KAPTAN 

Gençler 
2000 kilometre 
doJaşacaklar 

Denizli, 20 (A.A) - Batı 

illerinde büyük bir turne ya

pacak olan halkevi bisikletçi
leri dün sabah yola çıkmışlar

dır. Bisikletçilerin yapacakları 

turne iki bin kilometreyi bula
caktır. 

Bel~ratta 
Ekonomik kaJkınnıa 
Yasaları hazırlığı 
Belgrat 20 (A.A) - Parla

mentoda finansal görüşmeleri 

açan finans bakclnı B. Lepica 
son finans yasasına göre ta
sarlamış olduğu projenin eko
nomik kalkınma anıacını güden 
22 tane yasa hükmünde karar
nameden ibarc:t bulıınduğunu 

söylemiştir. 

sini söylemiş değildir 
ltalyanlar Habeşistanda Japon mal
larının çokluğundan şikayet etmişler 

Tokyo, 20 (A.A) - Röyter 
Ajansından: 

Japonyanın Roma büyük el
çisi tarafından 16 Temmuzda 
B. Mussoliniye bildirilen dü
şünceler siyasal çevrenler ile 
gazetelerde bir çok tenkitlere 

yol açmıştır. Nicinici gazetesine 
göre B. Hirota Italyanın Tokyo 

büyük elçisine Japonyanın ltal
yan - Habeş anlaşmazlığında 

işin hak veya haksızlık yönle
rini bilmediğini ve fakat Ja 

ponya iki memleketle de dost 
olduğu için bu anlaşmazlık hak

kındaki görüşünü söyleyecek 
durumda olmadığını ve Japon
yanın dostane bir kotarma yö
nü bulunacağı umuduyla mes
ele-yi sükunetle takip etmekte 
olduğunu bildirmiştir. 

Tokyo, 20 {A.A) - Öğre-

Başbakan -

nildiğine göre ltalyan elçiliği 
müsteşarıJapon dış bakanlığına 
vurarak Habeşistana pek çok 
Japon malı gelmekte olduğunu 
ve Habeşistanın 19 ~ 8 tarihli 
Italyan - Habeş anlaşması hü
kümlerine dayanarak ltalyan 

malları sokmayı azaltmakta 
bulunduğunu söyliyerek sızlan
mıştır. 

Dış bakanlığı adına verilen 
cevapta, bunun sebebi Japon 
mallarının ucuzluğu ve iyiliği 

olduğunu, Japon mallarının 
mazhar olduğu rağbeti söyle
dikten sonra. Japonyanın sıya
sasına dokunur yazı yazan Ro
ma aazetelerinini bu yazılarını 
ileri

0 

süımüş ve Japonya ile 
Italya arasındaki iyi durumu 
bozacak yazıları daha sıkı ola
rak gözden geçirmesini hükü
mctinden istemesini söylemiştir. 

araş üt 
Erzurumda ziyaretle- l\'Io~kovada yeni bir 
rine Devam eyJiyor 

Erzurum, 19 (A.A) - Baş

bakan ismet İnönü yeni yapı
lan Öğretmen okulunu, hasta

haneleri yönetgerleri gezmiş
lerdir. 

C. H. p 
Genyön kurulu 

Ankara, 20 (A.A) - Cum

uriyet halk partisi genyön ku· 

rulu son toplantısında partinin 

iç işleri üzerinde görüşmeler 

yapılmış ve karar vermişdir. 

Illerden gelen bazı önergele
rin de tüzeye uygnn olanlarını 
onaymıştır. 

Yaz tatili 
Adliyede yaz tatili dünden 

itibaren başlamıştır. Birinci hu
kuk, ağırceza hak yerleri nö
betçi olarak acele davaları gö
receklerdir. 

Bay Rahmi Köken 
Izmir saylavı eski ekonomi 

bakanı Bay Mustafa Rahmi 

Köken Kütahyadan şehrimize 

gelmiştir. 

~isteın bulundu 
Moskova, 20 (A.A) - Mü· 

hendis Sav:tski planörcüler için 
yeni tipte bir paraşüt icat et

mi~tir. Bu paraşüt her daim 
planörün üstünde uçmanın otu

racağı yerin arkasına takılı 
bulunmaktadır. Paraşütün askı

ları uçmanı ayni zamanda pla
nöre de bağlamaktadır. Bu su 
ret e bağlanarak yerine oturan 
uçman lüzumu halinde özel bir 
l:o!u harekele getirerek para
şütü otomatik surette planör
den ayırmakta ve kendisini 

boşluğa atabilmektedir. Bu pa
raşütün seri haıınde yapılma

sına başlanmıştır. 

Sokağa 
Kırk günlük çocuk 

brakıldı 
evvelki gece Çorakkapıda 

birinci Taslıçeşme sokağında 

Bay Ali Galibin evi önüne kırk 
günlük bir erkek çocuk bıra

kılmıştır. Çocuğu oraya bıı ak
mış olanlar aranıyor. 

TAYYARE SİNE1\ı1ASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

1 - Gönül Tuzağı 
Fransızca sözlü, ve şarkı ı büyük filim 

2 - Zabit Namzetleri 
Almanca sözlü ve şarkıl filim 
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hanedanlardan biri daha: Deli 
Vitelsbachları'ın 

Kral Krıstiyan, çılgınlığına 
rağmen resmi törenkrde yer 
almaktan geri kalınıyordu. Bu 
törenlerin seyircisi olan binler
ce Danimarkalı Krallarının de
liliğini duymuşlardı. Onun ga
rib maceralarını bil:rlerdi. Böy
le iken işte yed:nci Krıstiyan 
deliliğinden hiçbir iz vermeden 
sakin duruyordu. Bu geçici bir 

durumdu. unun sessizliği altın
da gizli buhranlar saklı idi. 

Tören bitince Knstiyan çocu
ğunu yanına getirir, bu kon
dakda ki yumurcağı bir baba 

,efkati ile kucaklıyacağı veya 
ona tatlı bir kaç söz söyleye
ceği yerde ışıksız gözleri ile 
dikkatlı dikkatlı bakardı. Krıs

tiyanın ölümü ile onu istihlaf 
edecek küçük prens Rendsborg 
ta doğ muştu. AltıncıFredrik na
mı ile Danimarka tahtında salta
nat sürez bu prens, yedinci 
Kristiyanla kraliça Karolin 
Matild'in biricik erkek evladı 

idi. 
Kraliçenin doktor Struense 

ile pek ileri 2iden münasebet
leinioi dedikodu mevzuu yapan 
kimseler altıncı Fredrik Stru
ense'oin piçidir diyorlardı. 

Kristiyanla Karolisin bacakları 
çarpık bir az da kanbur bir 
kızları da olmuştu. Kristiyanın 

iğrenç hastalıklannın mahsulü 
olan bir yavru ... 

Altıncı Fredirik babasının 
hayatında saltanat naipliği yap
mıştır. Babası 1808 de ölmüş
tü. O tarihten 1839 senesine 
kadar naip Ae kral olarak 55 
eene hükümran olmuştur. Ölü· 
münden evvel şimal birliğini 

yapmış lsveç Norveç ve Dani
marka krallıkları iç muhtari
yetlerini temin etmişlerdir. 

insanlar gibi milletlerin de 
mukadderatı vardır. Kiel mua· 
hedesi mucibince Danimarka 
bütün Norveç krallığını lsveçe 
terketmişti. Fakat Norveçliler 
bu muahedeyi kabul etmiyerek 
17 mayıs 1614 te yaptıkları 
bir toplantıda lsveçe tabi •ol
mamaya ve bilihara sekizinci 
Kristiyan adı ile Danimarka tah
tına geçen Kristiyan Frediriği 
Norveç kralı seçmeğe karar 
verdiler Fakat İsveçliler koca 
bir ordu yaparak Norveçe sal
dırdılar. Ve yaptık ları bir mu· 
kavele mucibince Krirtiyan 
Frediriği Norveç tahtından l 
vazgeçmeğe mecbur ettiler. •

1 
4 ikinci teşrin 1814 te .sveç 
kralı 13 üncü Ş:ırl -ki Berna• ı 
dotte adı ile meşhurdur.- Ay- 1 
ni zamanda Norveç kralı ilan 1 
edildi. Bu kralın şahsında iki f 

1 
milleti birleştiren bu muahe- : 
denin hükmü 1906 senesine 
kadar sürdü. Yirminci asrın 
başlangıcında Norveç lsveçtrn 
ayrıldı. Ve Danimarka haı;eda-

Çllgınlığı .. 
nına mensnp olan Prens Haa
kon'u yedinci Haakon unvanı 
ile Norveç kralı ilan etii. 

Böylece Kristiyan Fredirikin 

1 
silah kuvveti vazgeçtiği salta

nata evlat evlatları varis ol-

' 

dular. 
Vtltelsba'h hanedanı 

Bavyera Kralı Othon ve 
ikinci Luis 

Bir kaç ay oluyordu ki Bav· 
veramn yeni bir kral vardı. 

Üçüncü Louis'nin halefi olan 

birinci Othon .•. 
Bu iki kral arasında Bavyera 

tahti boş kalmış, kral vekaleti 

Othon amcası tarafından ya

pılmıştı. 92 yaşına kadar yaşı· 

yan Lo!tpold, işte bir sene 

oluyordu ki bayat sahnesinden 

çekilmişti. 30 ilk teşrin 1813 te 

Bavyera meb'usanı hükiiınete 

kral Othon 'u saltanattan is· 

kat ederek oğlu Lollpoldu 3 n

cü Luois adı ile Bavyera 
tahtına çıkaran bir kanunu tat· 
bika salahiyet vermişti. Louis 

yeğeni olan Othon'dan üç yaş 

büyüktü. Othon Münih yakı

nında Furstenried şatosunda 

azılı bir deli olarak ölmüstür. 
İkinci Maksilien 'in oğlu olan 

bu bahsız deli, doğduğu gün

den beri Vitteisbah haneda

nının feci atavizmine boyun 
eğerek e rdadından kendisine 

miras kalan şuursuzluk içinde 

can vermiştir. 
-Sena var-,_,., • ••&~· 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

uzum 
ç:u. ~ıcı 
40 S Süleymaoo 

14 Şınlak Z bi 

Fiat 
7 50 12 75 
9 10 75 

10 Koo ittihat 10 25 
64 Yekun 

10 25 

Zahire Borsası 
ç:u. Alıcı Fiat 
440 Buğday 4 50 5 37 

12 16 Susam 12 
16 Kumdarı 4 87 5 50 

390 117 K Palamut 230 , 
Para Piyasası 

20-7-1935 
Alış 

Mark 50 25 
!sterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar SO 40 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 1 O 30 
İsviçre F ran. 40 90 
Florin 85 07 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 

50 75 
622 

8 30 
79 90 
21 37 
10 37 
41 15 
85 37 
5 30 

24 
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20 TEMMUZ 
CUMARTESi AKŞAMI 

Şehir gazinosunda 
Büyük Eğlenti Gecesi 
oans müsabakaları ve 

Sürprizler hazırlanıyor 

Fiyatlarda hiç bir zam yoktur 

Türkiye Almanya tica- ltalya Arnavutluğun 
reti gittikçe genişleyor istiklalini tanımıyor mu? 

iki memleket bu do .... tluğu korumalıdır 
KİM ALMAN MALI İSTiYOR? alakadar olarak mübayaatını yün 

Kölniche Volkszeitung pamuk ve hububat gibi madde
& Temmuz 1935 nüsha- !ere de teşmil etmiştir. Filvaki 
sında yc:zıyo!": bu maddeler. diğer memleket· 

Kölniscshe Volkzeitung ga· !erde döv:z mukabilinde daha 
zetesi "Müşterilerimiz" serlev· ucuz ve daha iyi kalitede te-
hası altınd-ı bir ma !ı: a le serisi darik edilebilirse de, tediye 
neşretmektedi r. 6 Temmuz nüs· akçesi olarak Alman mallarını 

hasında Türkiyeden, aşağıda kabul eden memleketler tercih 
okunulacak şekilde bahse· olunmaktadırlar. Alman - Türk 
derken, aynca şu kaydı da tecimio;n memnuniyet verici 
ilave ediyor: Almanya::ıın dış bir şekil almaşında yardımı 
teciminin inkişafında Türki- dokunan amillerden biri de 
ye çok hususi bir mevlue sa- Türk - Alman kliring hesa-
hiptir. ou huoı.usiyetin esası, bının nispenen düzgün iş· 

bir taraftan Türk iptidai mad- J.,mesi ve her iki memleketin 
delerioi, diğer taraftan Alman ilıracatçılarının kısa bir zaman 
endüstri maınula tını mütekabil sonra paralarını elde edebil-
bir mübadele mevzuu yapmak meleridir. Buna mukabil Tür· 
arzusudur. Buna sebep olan kiye piyasasında Alman malla-
amilde, her iki memlekette çok rına rekabet eden bütün diğer 
lüzumlu ithalat ihtiyaçlarını müm-

1 
memleketlerin ihracatçıları ba-

kün olduğu kadar ehemmiyetsiz zan bir sene, hatta daha fazla 
dövizlerle temin etmek mec- beklemeğe mecbur kalıyorlar. 
buriyetdir. lstanbul aytarımız Son senelerde Türkiye, ev· 
yazısında sadeci! mevcut ihti- velce önemli miktarhrla 
maileri ve bu ihtimallerin Al- P.lmanya'dau g.!tirilen bir 
man • Türk dış tecimi üzerinde takım malları kendisi ya-
yapacağı tesirleri tahlil etmekle parak harice muhtaç kalma· 
iktifa etmemiştir. Alman ibra- mıştır. Bunların arasında çi-
catçıları, Türkiyenin sanayi- mento, şeker, deri mamulatı 
!eşme planile birlil..-te büyü- ve ayakkabı, iplik yün ve kaba 
yen ihtiyacım tatmin ede- pamuk mensucaaı, trikotaj ip-
cek bir vaziyette iktisap mamulatı, lastik ayakkabılar, 
etıneğe gayret etme idir· ispirtolu içkiler, parfümeri var· 
!er.. Şu halde Alman ibra- dır. Buna rağmen ~ınan-Türk 
cabnın gerilememesi istenildiği tacım münasebati yukarıda da 
takdirde, initiatiflere baş vur· zikredildiği gibi, çok hararetli 
mak gereklir." bir safhaya girmiştir. 

Türkiye çok müsait bir sa- Türkiyenin geçirdiği de-
hadır. rin inkilap memleketin her 

Alman-Türk dış teciminin tarafında gittikçe fazlalaşan 
hacını 1934 tenesinde ge· bir mal ihtiyacı doğurduğu için, 
çen yıla nisbetle yüzde 60 nis- her halde uzun zaman ithalat 
betinde genişlemiş ve T;jrkiye yapılacaktır. Adi istihlak mad-
dış tecimiııin yüzde otuzunu deleri taıramiyle memleket 
teşkil etmiştir. Bu meyanda içinde elde edildiği takdirde, 
Türkiyenin Almanyaya yaptığı Avrupalılar için elzem olduğu 
ihracat yüzde 80 ve Almanya· halde bugünkü Türkiyede "Lüks 
nın Türkiyeye yaptığı ihracat eşya., namile ancak mahdnt 
ta yüzde 40 çoğalmıştır. Tür- mıktarda veya hiç idhal edil-
kiye Alman mallarının alıcıları miyen bir takım malların kon-
sırasmda 27 nci mevl..ideıı ııtenjanın serbest olacağı tah-
21 inceye geçmiştir. min edilebilir. işte bu gibi 

Bu inkişaf 1935 senesinde hususi maddeler mevzubahs 
devam etmiştir: İlk üç ay zar- olduğu zamae, Almanya için 
fıpda Alman yanın Türlciyeye Türk piyasasıııdakiistisnai mev· 
gönderdiği mal mıkdarı ge· kii muhafaza etmek kolay ola-
çen senenin aynı aylarına nis- caktır. Bununla beraber maki-
betle yüzde on bir fazla- ne ve emsali gibi sermaye ay· 
laşmış, Türkiyenin yaptığı ih- niyatile bunların yedek takım· 
racatta. ayni ayların mukaye- !arına olan ihtiyaçları da dü-
sesinde yüzde 190 nisbetinde şünmek lazımdır ki ehemmiyeti 
artmıştır. Halbuki istihsal azımsanamıyacak olan bu ih-
devresine bağlı olan Türkiye tiyaçları da Almanya tatınin 
ihracacatının ilkbahadan son- edebilir, Evvelce Türkiyenin bu 
bahara kadar olan altı ay zar- gibi ihtiyaçları ehemmiyetli bir 
fında ziyadesi! azaldığını bu rol oynamazdı. 
hesapta gözönüne tutınak la- Türkiye hükümeti, memleke-
zımdır. tinin bir ziraat memleketi ol-

Türkiyenin muayyen bir plana duğunu ve ithal ettiği endüstri 
göre endüstrileşmesinden dola- mamulatını ve istihsal aletlerini 
yı, ithalat ihtiyacı nisbeten Tütün, Kuru meyve, zeytinyağı 
fazladır. Bu ihtiyacın tamamiyle Yumurta, Pamuk, Yün gibi 
teminine mani olan şey, alınan zirai mahsullerle tediye ede-
kontenjan tedbirleridir. Yarı 

ceğini pek iyi takdir ediyor. 
mamul veya tam mamul doku- Bunun için en önemli ihracat 
ma eşyasile porselen mamulatı 
gibi pekaz eşy müstesna olmak 
üzere Türkiyenin ithal ettiği 

eşyanın hemen hepsini Alman
ya vermektedir. Bilhassa hur · 
davat, demir ve çel k mamulatı 
Linoleum, kağıt, alat ve edevat 
gibi eşyanın Türkiyeye veril
mesini Almanya adeta kendi 
inhisan a!bna alınıştır. 

Türkiye hemen hemen tecim 
plançosu kadar önemli olan te
di yat plançosunu kurmak için, 
l:ontcııjan ve döviz tahdidatı 

gibi, ticarete engel olan bütün 
çarelere baş vurmuştur ve mü
yaatını ancak kendisinden mal 
alanlardan yapmak esasını ta
kip etmektedir. 

Senl'lerdenberi Türkiye mah· 
!atının en önemli bir alıcısı 
olan Almanya son seneler zar· 
fında, kendi döviz ııü_slüklerile 

maddelerini standarize ederek 

kalitesini islah etmek ve bun
ların dünya piyasalarında, nor· 
mal şartlar içinde itiraz edil· 

miyecck bir muvaffakıyetle 
diğer memleketlerin mallarile 
rekabet etmelerini mümkün kıl-

mak istiyor. Son zamanhrda 
bilhassa Alman mensucat en· 
düstrisine elverişli uzun lifli 
bir pamuk nevi yetiştirmek 

mevzuubahs olmuştur. Sonra 
Almanyanın her sene hariçten 
Türkiyenin umum ihracatının 

kıymetinin yarısından fazla
sına baliğ olan kıymette So
ja fasulyesi ithal ettiği dü
şünülerek Almanyaya satılmak 
üzere rasyonel bir tarzda Soja 
Fasulyesi yetiştirmesi teklif 
olunmuştur. Hatta Ergani ba
kır madenlerinin yeniden işli'· 

Dış işleri bakanı Romadan çıkan 
Bir habere • cevap verıyor 

-na.~ tarafı 1 iııci sahifede- 1 
böyle olursa ikı memleket ara· 
sında mevcud ve ittifak anlaşma· 
sını doğuran dostane bağ müna
sebetleri esastan ve hikmeti vü
cuddan iri olmak icap eder. 
Bu andlaşmanın ve Arnavutluk 
devletinin erkinlik ve tam ege
menliğini resmen tanınması 

esasına dayandığı aşikardır. 

bunu fırsat düştükçe tekrar· 
dan da geri durmamıştır. 

Yani Arnavutluk bu betke
nin kendi erk inliği bakımından 
hiç bir hukuki kıymeti olma
dığını bildirmiştir. Biz uluslar 
sosyetesinde bütün diğer üye· 
!erin sahip olduğu tam hukukla 
üye lıulunnyoruz. Bu hukuk 
bize arınulusal bakımdan tanın
mıştır. Ve yalnız Arnavutluk 
düşmanları bunu şüpheli gös· 
terebilirler. Kamoy bu hususta 
müsterih olabilir. Zira d~vleti· 

mizin gerek arsıulusal ve gerek 
ulusal bakımdan erkinliği sağ
lam bir surette elde edilmiş 
bulunmaktadır. Arsıulusal ba• 
kımdan üç önemli bölge mev
cuddur: 

Bakan B. Villa bundan sonra 
1921 büyük elçiler konferansı 

beyannamesine geçerek diyor 
ki: 

Konferans bu beyann:ımesile 
ltalyanın Arnavutluk hakkın

daki endişelerini yatıştırmalı: 

arzusu ile Arnavutluk kıyıları 

ltalya düşmanlarının eline geç· 
tiği takdirde Italyanın Strata
jik müdafaası bakımından bu 
kıyıların Italya için olan öne
mini tanımıştır. Bundan anla
şılır ki, büyük devletler böyle 
ihtimal hakkındaki hattı hare· 

ketlerin; tespit etmek istemiş
lerdir. Eğer büyük devletler 
bu ihtimali iyi veya fena bir 
tarzda tayin etmişlerse bu hu· 
susta hüküm vermek bize te· 
rettüb etmemektedir. Arna
vutluktan bu hususta birşey 
sorulmamış olduğu gibi bu me· 
tin bizim nazarı ıttılamıza ko
nulduğu vakıt Arnavutluk hü
kumeti bu iş hakkında ne dü
şünüldüğünü söylemekten ve 

1 - 1922 de Londra elçP
ler konferansı karan, 

2 - 1921 de Pariı elçiler 
konferansı kararı, 

3 - Ve nihayet Arnavutlu
ğun uluslar sosyetesine kabnlü 
hakkındaki karar. 

Bu karar Arnavutluğun tam 
erginliğini teyit ve temhir et
miştir. Bu üç belgenin memle
ketimizin tam erginlik ve ege· 
menliğini gözönünde bulundur
duğunu söylemek fazladır. Ulu 
sal bakımdan ulusun ve onun 
liderinin sarsılmaz döleni dev· 
le· imizin siyasal ve ekonomik 
hürriyetlerin en küçük bir za· 
rarın dahi yapılmasına müsa· 
ade etmez. 

Çaldarisin kabinesi 
- Başlarafı 1 nci sahi/ede - Gau.telerin elde etmi~ ol· 

Yalnız kralcılarla cumhuriyet- dukları bilgeye göı e rejiaı 
çiler arasında gürültüler ve meselesinin bir an önce kota-
arasıra mevzii çarpışmalar l'k· rılması için plebisit Ağustos ve 

sik almıyor. Sükunun muhafa- Eylul aylan)çinde yapılacaktır. 
zası için şiddetli buyruklar ve· Atina 19 ( A.A) - B. Kon· 
rilmektedir. dilis ile B. Teotokisin çekilme· 

Atına, 20 (A.A) - Kabine- !eri dolayısile kabine istifasn::ı 
de değişiklik yapılmıştır. Baş- vermiştir. Cumhur başkanı yeni 
lıca bakanlar şunlardır; Başba- kabineyi kurmağa B. Çaldarisİ 
kan, B. Çaldaris Asbaşbakan memur etmiştir. 
ve Sü bakacı, general kondilis Atina, 19 (A.A) - Havas 
Deniz bakanı B. Düsmenis Dış Ajansından: 
bakam, B. Maksimos Finans Krallığın ilanını istiyen na· 
bakanı, B. Pezmezoğlu iç ba· zırlann ve b,lhassa general 
kanı, B. Rallis. Kondilis ile B. T eotokisin baş· 

Siyasal çevenler yeni kabi- bakana başvurarak cumurluk 
nenin eskisinden daha çok sa- rejimine bağlı olduklarını id· 
ğa yatkın olduğunu ve kral- dia eden bakanların yani iç 
lıktan yana olanlar için bir bakanı B. Rallis ile sağlık ko• 
başarı demek olacağını söylü- ruma bakam B. Kirkosun ka-
yarlar. bineden çıkarılmalarını isteme· 

Atina 19 (A.A) - Gazete- !eri üzerine kabine buhraıo 
cilerin sorusuna cevap veren çıkmıştır. Bu isteğe sebep 
B. Çaldaris şöyle demiştir: olarak kabinenin mütecanis bir 

Kabineyi kendi talikkilerine hale getirilmesi lazımgeldiğl 
göre milletin güvenine dayana- ileri sürülmektedir. 
rak kuracağım. Yoksa kaldınm B. ç:aldaris meclis karşısında 
kabadayılarının güvenine daya· plebisitin samimi olması içiıı 
narak değil. ç:ünki genel işler· plebisit sıralarında hükumetiıı 
den yalnız ben mesulüm. bitaraf kalacağını hildimiş ol· 

Atina 19 ( A . A) - Atina hatırlatarak bu isteği kabul 
Ajansı bildiriyor : etmemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tılmesinde bile Almanyaya ifı
racat yapmak düşüncesinin 

gözönünde tutulmuş olması pek 
muhtemeldir. Günkü bugün 
Almanya, Türkiyenin ihraç et· 
tiği krom cevherlarinin en 
başlı alıcısıdır . Fakat Al
manya ya yapılan ihracatın 

fazlalaşması, Türk dış tecimi
nin esas kaidesine göre, aynı 

zamanda Alman malları ithali-
tının çoğalması demektir. 

Türkiyenin basiretsiz davra
narak ithalatını durdurmak is-
temediği ve onu ihracatile tev· 
zin etmek arzusunda bulundu
ğu şundan da anlaşılıyor ki, 
Türkiyenin 1934 senesindeki 
ihracatı, bir sene evveline nis· 
hetle 4 milyon liralık bir geri· 
Jenıe ~österdiği halde, ithalatın 

11,5 milyon lira kadar fazla• 
laşmasına müsaade olunmuştur• 
Bir taraftan Almanyanın Do· 
viz durumu, diğer taraftan dıı 
dünyada hüküm süren zirai 
buhranın Türkiye üzerinde yaP' 
tığı tazyiklar, her iki meınte· 
ket arasında ekonomik bir aıı· 
!aşmanın meydana gelmesine •e 
bebiyet vermiş ve böylelikle, 
bütün mevcut imkanlardan is· 
tifadeye gayret eden meınnu· 
niyet verici mütekabil bir tccjıll 
münasebeti teessüs etmiştir· 

Eski siyasal bağların yeri~e 
şimdi bir iş dostluğu kaıı!l 
olmuştur. Bugünün sıkıntılarıi 
nı atlatmağa yardım etınes 
için, bu dostluğun de. aın e~· 
mesine bilhassa itina etıne ' 
hem Almanyanın hem de 'fil'" 
kiyenin menfaatı icabındaııdr 
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Eğ emnek ist"yenler fa ir olsun 
Zengin o sun yer bulabilir er 
12 Temmuz 1~sıs 

Paris. eğlence şehridir, Av
rupanın hatta acunun panayır 

yeridir diyenler çoktur. Paris'e 
eğlenmek için giden:erin ba
kımından bu s5zler yerindedir. 
'f okRa Paris ya nız e;f ence 
şehri değildir, !>urası ayııı za
manda bir ilim ve fazilet şeh • 
ridır de ••. 

Yaşayanlar için hava ve su 
kadar nezih eğlenceler de la
zımdır. Bu lüzum eğlence işine 
hükümeti de kanşbrmı.ştır. Hü
kümet bir tarafta11 halkın be-

. dii ihtiyacını vermek için kon
' lervatuvarlar, operalar, tiyatro· 
lar kurmağa ve onları yaşat· 
nıağa çalışırken diğer taraftan 
eğle:lce yerleri :ıç:ın müteşeb
bislere de yardımdan geri dur
ın::maktadır. 
• Hükümet ve Şarb:ıylık elile 
ıdare edilen eğlence yerleri 
hersınıf halkın istifade edebi
leceği bir durumdadır. Örnek 
olarak (Opera) dan başlıyalım: 

Acunun çalımlı ( azametti ) 
Yapıiarındıın biril'cisi olan, 
F ransanın en güzel sesli artist
lerini ve - lüzumuna göre - sa
yısı bcşyüze varan temsil hey
etini sahnesine çıkaran ve 160 
kişilik parlak (muhteşem ) or
kestnısile Verdi, Gounod, Vağ
ner ve bunlar gibi acuna ün 
(şöhret)salan bestekarların izer 
!erini durumdan tekrarlıyan 
Parıs operası bile az kazançlı 
ı_ • r aileye yer verecek kadar 
ı., u:ı fiatlıdır. Operada yer 
ı ıa ları 4 frank 25 santimden, 
·bızim paramızla 35 kuruştan
başlar ve 61 franga kadar 
15-10 çeşid fiatlı yerlere ay
rılır. 

Komedi Fransez daha ucuz
Burada en pahalı yar 45 en 
Ucuz yer iki buçuk - bizim pa
raınıda 20 kuruş - franktır. 0-
Pera komik ve Oden gibi dev
let tiyatrolarında da hep böyle 
Ucuz fiatlı mevkiler ayrılmıştır. 

Kazancı az o!an vatandaşlar 
devlet tiyatro:arının bu ucuz 
Yerlerinden acun ve Fransız 
~~ebiyabnm yüksek izlerini 
gorerek ışıglanırlar. 
. Burada, kesesi e'l boş bir 

ııılenin pazar tatil:ni cy.ence
den mahrum kalmadan geçir
mesi mümkündür, İki frank 
Parası olan bir ın an ( Jardin 

~'Acclimatation)a gitse bu para 
ıle Fok balığından serçe ku
şuna kadar her türlü hayvan
ların kafasleri önünde saatle

rini pek istifadeli geçirdıkten 
başka aynı giriş parasile açık 
hava sirkinde iki saat eylendi
rıt, canbazlıklar, danslar ve 
komediler seyrdebilir. 

Daha az para ile ve hiç 
P~ra harcamadan pazar tatili
nı istifadeli olarak geçirmekte 
olabilir. Pazar günleri öğlede~ 
sonra (Tuileries) bahçesindekı 
konser yerinde 150 kişilik şe
~ k "k" or cstrası çalar. Bu musı ı 
ınatinesinin programı çok uzun
dur. Birçok sanatkarlar dans 
Ve sanat numaraları yaparlar. 
Buranın giriş paresı yoktur. 
Oturmak istiyenlcr yalnız san-
daly parası verirler. Sahncye 
y '•ı sandalyeler iki franktır. 
S ncdcn uzaklaştıkça sandal-

yalıırda ucuıı:lar, en :ırkadaki
lerin fiyatı 35 santımd:r lii 
o sandalyaya bahçenin hangi 
tarafından oturulursa gene 35 
santim verile..:ektir. Aya!.:ta du
rlinlar 4 saat sUren bu kon· 
serden parasız istifade ederler. 

Pazar gü;:ıleri m"ıelere pa
rıısız giril·r. Bir (Louvre) m--
zesi liyikiyle ge:.i!mek i:;•cni
lirse 1 O haftanın pıızannın tah
sis etmek !hım gelir. 

Gi; - üyor ki Paris'te e-!en· 
ce valnı:ı: var değil, parası sa
yılı .bir talebenin ve fakir ha'.
kın i tifade edebileceji ucuz 
ve parasız e:lenceler de var-

C:ır. 
S!S'Ud t>Crgi.i::cr.t 

Fransız senaristlerind~ An· 
dre Aubeıy,e'nin yeni bi~ ı:~n:ır
yosu, mrvzuu bu j:ınnn bir 
yeniliği sayılabilir. Tak"p ettiği 
tez de pek eski ve o <lc!"ete 
yıpranmış de,1'il. Fakııt nedense 
heyeti umuıı:iyesinde bir tat
sıziık var. Kısaca mevzuu an
latayım : 

Çine sefer yapan büyük bir 
yolcu uçağı ıssız bir ormana 
düşüyor. Muhtelif mesleklerden 
olan kadın ve erkek yo!cular 
kendi aralarında iptidai b:r 
topluluk (cemiyet) l.uruyorl r. 
Bir müddet pek mes'ut bir 
hayat geçirdikten sonııı bir 
suretle kurtulıırak Avrurııya 
dönüyorlar. Fakat b-yük şeh
rin gürültülü, dedikodu'u ve 
binbir entrikalı hayatı bunl:ıra 
ormanda geçirdikleri mes'ud 
zamanı aralıyor. En nı ha yet bu 
orman yaranı şehirlilere, 

- Allah sizlere yardım ets;n 
Diyerek tekrar ıssız ülkele

rine dönüyor- . 
Filimde güdü.en tez, medeni 

yaşayışın artı!: çekilmez ve da

yanılmaz bir hale geldiği, fakat 

bu hakikatı:ı ıs~ız orra::nlard:ı 
geçen mes'ut bir c::7._rt:.::c:acn 
sonra anlaşıldığı ve b:ra::mn 

sakin ve samimi hayatına alı
şanların medeniyelin yaldızlı 
dekorları iç:nde ya~ııyaınıya

caklarını gösterme maksadına 
matuftur. Ne kadar yazık ki 

temsil bu güzel buluşlu mevz.u'u 

canlandıraınamış, tersin~ olarıık 
romandaki espriyi de öldür

müştür. Tabiatın süslediği ıssız 

ormanda gösterilen bayat o 
kadar basittir ki bu yaşayış

taki insanlar medeni şehir ha
yatına küsmek değil medeni 
şebirin hasretiyle helak olma

ları lazımgelir. Bu ıyı buluş, 
iyi biliş ile kuvvetlendirilmiş 
olsaydı Mesud sergüzeşt, bu 
filıni alanları da mes'ud ede-

bilirdi. 
Rus mevzulu filimlerde mu-

vaffakıyetlerini gördüğümüz 
Tania Fedor bu filmi saran 

nahoşluk içinde sanat kudre· 
tini gösterememiştir. Tanınmış 
artistlerden François Rozet te 
Rus dilberinin akıbetine uğra-
mıştır. 

Sayın okurlarım, dilerim ki 
bu filmi bizim filimcilerimiz ve 

sinemacılarımız almamış olsun
lar. Siz de görmek emeğine 

Yeni Asır .. 

ençleri zıplatan Karioka 
Geçen y l 

•• u 

• 
sınema aleminin 

filim idi 
en 

• bu 
• 

• 

>. 

7\rırio 1 ·~ı fil ıı ır# "I ı 

Aflrwkıı fılıııiıııleıı lm· snlıııc 
sözlerin tayyareler şehirlerin 
üzerinde uçarken söyledikleri 
şıırkı 1 ar ve yaptıkları danslar
dır. Bu şarkılar içinde (Riyoya 
doğru uçarken) ve (Ay ışığında 
orşideler) ismini taşıyanlar bu 
1( zel filmin fazla şöhret ka
zanmasına başlıca amil olmuş
lardır. 

Dans perilerinin başında A
merikada "Altın bacaklı dan
söz,, unvanını kazanmış olan, 
henüz on dokuz yaşında Ame
rikan dilberi (Ginger Rogers) 
vardır. Filimde rol alanlar ara 
sında Meksikalı yıldız (Dolores 
Del Rio) ile büyük san'atkiir 
(Fred Astaire) i ve dünyanın 

en güzel sarışın delikanlısı şöh
retin kazanmış olan (Gene 

/\lıriohı /ılmiıı<leıı biı- wlıııc Raymond) u görüyoruz. 
diye kadar bir çok yüksek mi- canlı mev:r:uuna hakim olan Kariokayı görmek için bir 
zansenli revu ı ilimleri görül- revü parçalarında en ziyade kaç ay daha sabredecek olan 
müştür Fakat Karioka bunla- ?eğerlenen sahneler tayyarder okurlarımıza bu güzel filimden 

Sabite ıs 

Dovilde 

f.1111geı 1ıo9t•ı .. -.; l.>o!Jıt• lt4i~d, ,,u,,.J 

ilf' lııılıwııııw uıltltzl<ırılaıı 

.wı ııılabil ı r 
B;rçok Fransız sahne vazileri 

"France - Aktualitesi - Gau
mont,,un yardımı ile bir foto 
jeni müsabakası hazırlamışlar
d r. Bu müsabaka Dovilde ya
pılıyor. Müsabakanııı birinci ve 
ik;nci s:ıfhaları bitmiştir. Şimdi 
2J - 21 temmuz cumartesi günü 
sonuncu müsabaka yapılacaktır. 
Jıiri heyeti ressam, heykeltrq 
sahne vazileri gibi Fransanın 

en maruf artistlerinden teşek-
:kül etrniştır. Filimleri alın a 

namzetler bütün sinemalarda 
halkın seçimine arzolunacaktır. 
Yeni Avrupa yıldızı böylece 
seçilecektir. Yıldız seçilecek 
kıza Dovil otel ve gazinoları 
tarafından elli bin franklık bir 
müfak.iifat ta verilecekı ı. 

Yeni bit rejisör 
Avrupa sinema aleminin iki 

meşhur sinema operatöründen 
biri olan Nicolos Farkas ismin
deki Macar genci şimdi reji
sörlüğe başlamıştır. Bundan 
dört sene evvel İpekçi kardeş
ler lstanbulun ipek filim stad
yosunu kurmadan Pariste Tobis 
stadyolarında yaptırdıkları ilk 
Türkçe sözlü ( lstanbul sokak
larında ) filminin sözlü lnsım
larını çeviren operatör Farkas 
idı. 

Rejisörlüğe başlıyan bu meş
hur operatör şimdi Pariste 
( E. F. Fim) hesabına Volga 
Volga isimli meşhur eseri Fran
sızca sözlü olarak filme çek
meğe başlamıştır. 

Reklamcı eşek! 
Cenevrede Noveltiy sineması 

oynamakta olduğu (Verdun) 
isimli filim için çok garip bir 
rek1am yapmıştır. Dik kulaklı 
şeytan bakışlı bir eşeğin iki 
tarafına büyük levhalar yük
lemiş ve bütün hafta Genevre 
sokaklannda dolaştırtmıştır. 

Eşeğin sırtındaki levhalarda 
şu ibare yazılı idi: 

(Noveltıy de Verdün'ü yal· 
nız ben göremiyeceğim.] 

Geçenlerde bir Istanbul ga
zetesi, buna benzer bir reklam 
tertip eden bir müessese sa
hibinden yakışıkzız reklam 
tertip ettiği için lstanbul be
lediyesinin para cezası aldığını 
Y•lZıyordu. Acaba !:ıizim şarba
yımız böyle bir reklam tarzını 
hoşgörürmü dersiniz? Belki 
belediyeye varidat temin ede-
çeği için .... 

, '.T//////77TZ..:/7T/ZY.1'//f7,, 

rın hepsinden başka ve hiç gö- :::::ıl=e=k=a:n::a::tl::a::rı:n:a::;b;a:ğ~la;n;a;:n=:d:an;:-::::::::b::ir:k::a:ç::::s::ah:=n::ey~i=s::u:n::u:y::o;ru=z.=== 
rülmemiş bir mizans..,ne sahip
tir . ransada kaç sinema var 

Bu füm geçen sinema mev-

GOZTEPEDE 
KİRALIK EV 

• • • 1 
sımının son.arına doğru Itan-
bula gelebilmiş, Beyoğlundak: 

Saray sinemasında dört kafta, 

Şehzadebaşındaki Milliğ sine
mada iki hafta gösterilmiş ve 

şimdiye kadar Türkiyede hiç
bir filme nasib olmıyan b;r 
müşteri akını ile karşılaşmışt.~ 

Sinema mevsimi geçmi~ oldu· 
ğu için filmin sahibleri bu gü
zel filmi başka sinemalara ve•· 
miyerk piyasad:ın çekmişlerdi . 
Yeni mevsim girince yine Be) -
oğlunda gösterilecek ve ondan 
sonra şehrimize göndcrilecel -
tir. 

Filmin çok sevimli ve. h.eye-

--
Fransada sinema çoğalıyor amma 

gelir 
Kuzey Afrika ile 

bütün Fransada 3150 
beraber 
sinema 

vardır. Bunun 260 tanesi Pn
riste, 2730 tanesi ilbaylıkla• la 
ve 160 tanesi de Kuzey A r:
kadadır. 1930 senesinde bUiin 
F ransada 490 sinema vP lı. 
Bunun yalnız 182 tanesi Pn
riste idı. Sesli filim icad e d 1-
dikten sonra Fraiısada sinf n 
salon'arı çoğalmağa başlaı.'.ı 
Bu sayı 1931 seneııinde 1100, 
1932 senesinde 1550, 1933 

azalıyor 
senesinde 2390 ve 1934 sene

sinde 2990 oldu. 
Gözü Çelen bir durum var

sa, her o31cn<!: sinema sayısının 

çoğalmasına karşı senelik ge· 
lirin azıılmakta olmasıdır. Ku
zey Afrika hariç olarak 1931 
senesinde 937.777.000 frank 
tutan bütün Fransa sinemala
rının genel geliri 1932 sene
sinde 933.663.000 franga, 1933 
senesinde 878.916.000 franga 
ve 1934 senesinde ise 

Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 

Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 

sıcak banyosu olan ev 
kiralıktır. Gezmek, görmek 
ve pazarlık için Göztepede 
900 numaralı eve müracaat. 

10-13 (903) 
"'r/.V.7.77/X7./TT/r/7.L//Z7..//LY Z. 
832.158.oOO franga dilşmüştür. 
Bu senelerde Paris şehrindeki 
sinemalar gelirinin 360 milyon 
ile 320 milyon frank arasında 
oynadığına bakılırsa bu dü • 
künlüğün daha ziyade vilayet 
sinemacılarının canını yakmakta 
olduiu anlaşı 1ır. 
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Kont dönüşünde dehşetli bir 
felaketle karşılaştı. Kırmızı Jak 
;:etesi üç aydanberi Montefor
tcyi muhasara etmiş bulunu
yordu. Bu üç ay içinde şatoya 
kapanan Kontes hiç bir taraf
tan imdat gelmediği için niha
yet teslim ile bitecek bir mu
harebeyi idare ediyordu. 

Kont ta büyük bi r ümitsizlık 
içinde idi. Çünkü Monteforte
nin güvenilen tabiiğ müdafaa 
noktaları şimdi kendisinin za
rarına olarak düşmanlarının 

elinde bulunuyordu. Şehre yak
laşmak mümkün olamıyordu. 
Mevcut iki üç patika yolundan 
aynı zamanda dört kişiden zi
yade adamın geçmesi de müm
k ün değildi. 

Zavallı Kont hiç bir şey ya
pamıyarak şu bulunduğumuz 
yere gelmiş kansının kapan
dığı kaleye uzaktan bakarak 
acı acı ağlamıştı . Çadırını lo
kantanın bulunduğu yere kur
durmuş ve ertesi günü bir hü
cumu düşünmüştü. Fakat ya
nındaki askerlerin birer birer 
yere serileceklerinde hiç kuş
kusu yoktu. 

Kontun yanındaki şövalyeler 
yapılacak hücum muvaffakı
yetle neticelenmezse üç gün 

- "Çok kolay! Şu mukave
leyi imza edecek ben de sana 
şu altın yüzüğü vereceğim . Par
mağına takacaksın. Bu yüzük 
vasıtasile bir vuruşta kayalar 
arasında bir geçit açabilirsin. 
On sene sonra bu yere döne
rek yüzüğümü bana getirirsin. 
Eğer getirmiyecek olursan ~ a
rın Beatrisin hayatı benim o!a
caktır.,, 

- Ya getirecek olursam .. ,, 
-"O vakıt yüzüğümü alaca-

ğım ve bundan sonra da sen:n 
hayatın benim olacaktır. Kabul 
ediyor musun? 

- "Kabul ediyorum,, 
Mukavele imzal:mdı. Şeytan 

Altın yüzüğü Kont Filipe verdi. 
Ve gözden kahkahalar salıve
rerek kayboldu. 

Kont bir dakika geçirmek
sizin çadırdan çıktı. Borular 
çaldırarak hücum buyuruğu 

verdi. Herkes Kontun çıld ırdı
ğını sanıyordu. Fakat Kont 
kayalara dönerek yüzük par
mağında olduğu halde elini 
uzattı. Sanki göklerden binlerce 
yıldırımlar düşmüş gibi korkunç 
gürültüler duyuldu. Bu vaziyet
ten dehşetli korku içinde kalan 
ordu aynı zamanda dağın açıl

dığı, kayaların yarıldığını ve 
Monteforte duvarlarına kadar 
tlüzgün bir yolun açılmış ol
duğu gördü. 

uzakta bulunan yere giderek •••••• ••••••••••••••~~!'.'!.!'~!.'"; •• ~ •..•••• , 
yerleşeceklerini söylediler. Canavar otu 

Kont Filip Beattise tapıyor- Yurdumuzun değişik bitkileri 
du. Şövalyelerin söylediklerini (nebatları) üzerinde parazit tu-
ıiSyledikten sonra kendi ken· feyli olarak yaşıyan ve neba-
dini öldürmeğe karar verdi. tata zarar veren canavar otu 

Lokantacı burada durdu. Ra- vardır. Bu canavar otlan hak-
gastan heyecan içinde idi. Hi- kında Ankara yüksek ziraat 
ki.yenin sonunu ISirenmek ia- enstitüsü araştırmalar yapmak-
tiyordu: tadır. Bunun için mezkur ens-

-Haydi .. Haydi çabuk anlat!. titü ziraat direktörlerine gön-
Çok güzel anlatıyorsun. derdiği bir tamimde bu cana-

-- Ah, bayım .. Asıl vakanın var otlarından toplanacak nü· 
acıklı yerine geldik. munelerik usulü dairesinde ku-

Kont Filip karısını bırakmak- ru olduktan sonra gönderilme-
tansa ölmeği tercih etti. Soğuk sini istemiştir. 
bir gecede her taraf karanlık Canavar otları yalnız ziraat 
içinde idi. Rüzgar dağlar ara- nebatlarına değil aynı zaman-
sından şiddetle esiyordu. Bir da yabani nebatlar üzerinde de 
hizmetçi Kontun çadırında ateş parazit olarak yaşadığı için 
yaktı. Kont gece karanlığında her cinsten ayrı ayn toplana-
ansızın yanında bir adamı otur- rak gönderilmesi ayrıca bil-
muş buldu. Arkasına ince bir dirilmiştir. 
ipekli elbise giyen bu adam Çocuöu dövmü, 
hiç ağzını açmaksızın gülüyor Tepecikte Celadet sokağında 
ve Kont Filipe bakıyordu. Kont tştipli Nazlı yine bu mahallede 
usen kimsin?,. diye sorunca bu dört yaşındd Mustafayı kargı 
adam yine bıyık altından gü- ile dövmüştür. 
!erek her iki ayağını yanmakta Memurları tokatlamı' 
olan ateşin alevleri içine soktu. Mıhçılar sokağında 8 sayılı 
Ayakları ateşten yanmadığı dükkanda kolacı Ahmet oğlu 
gibi Kont da bu ayakların sivri Ihsan. kendisine kahve önün-
iki tırnaktan ibaret olduğunu deki sandalyeleri kaldırmasını 

k d söyleyen belediye memurların-

Tenı Asır 

Kar adeniz kıyllarında : u 
~~~~~~--~~~~---

Ordu da yeşil ağaçlarla 
süslenmiş bir şehjr 

Bıldırc•n alaylarının geçit • 
yerı .. 

Jla .~taralt 1 i·ı ri ... rıhift rlı · 

bu güzel parçalarını tanımıya 

ve tanıtmıya vesile olmalarıdır. 
Öyle bir teşebbüsü ve hare
keti kendi hesabıma ulusal 
bir borç sayma!;tayım • Vurdu 
sevm~!ı onu g <i rm_k v~ 
onu tanıma hı Luvv:at bu
lur. 

Bu seyahatta ik;nci b:r lalii
miz de şu oldu: Türk vapurh
rının, Türk salıi!;erindeki kapu
taj hakkının t:ınınm::!sın: onun
cu yıldönümunil (Aksu) vapu
runda ••pmamız .. Lozaııda bir 
çok esaret zencirleri birbiri 
arkasına kırılırken bu u:ulsal 
hakkımız da e!c.le edi!miş· 

di. On yıllık çalışmanın 

mavi denizlerde dalgalandırdı
ğı kırmızı bayraklı.rın kuvveti 
bu hakkı istihsal cylemeuin 
değerini anlatmaya yeter. Ege
menlik ve refah deniz!crdedir. 
Denizlerde kuvvetli olan u:uslar 
daima hakim yaşamışlar, zen
g in olmuşlardır.Bu değerli günü 
(Aksu) gibi ticaret filomuzun 
en lüks ve en güzel vapurla
rından biri içinde kutlula
mak benim için ayrı bir 
heyecan kaynağı oldu. Fırbna 
dolayısile uğrıyamadığımız Or
du'yu işte bu deniz bayramı 

günü görebildik. Biz Ordu'ya 
yanaşırken Ordulular kutlula
ma şenliklerini yapıyorlardı. 

Kayık yarışları, yağlı kazık 

gibi eğlenceler devam ediyordu. 

Ordu'ya çıktık. Küçük, fakat 
bütün Karadeniz sahilleri gibi 
şırın, tabiatın güzelliklerine 
ve yeşilliklerine bürünmüş. Çar• 

şısı çok eski zamanlarda yan
mış bulunduğundan yeniden 
muntazam bir şekilde inşa edil
miş ... Deniıcilik bayramı dola
yısile her yer kapalı idi. Kara
deniz kıyılarında gazetecilik 
hayatı, evvelce kaydettiğimiz 

kültür hayatı gibi çok sönük,, 
Fakat Orduda değerli bir ar
kadaş bay Rıza gürsoy ( Gür
ses ) adiyle bir gazete çıka

rıyor. 

Aşkla ve heyecanla bu ıra
zetenin başında çalışıyor. Ka
raya ayak basınca tesadüf ön
ce benim önüme Basın kurul
tayında tanışdığım bu meslek
taşı sonra da Ordu hususi mu
hasebe müdürü bay ihsanı çı
kardı. İhsan ki lzmirde yıllarca 
belediye varidat müdürlüğü 

vazifesini yapmıştı. Beklenilmi-

yen bir günde iki hemşehrinin 
başka illerde buluşması hakika
ten İnsanları başka bir heyecana 
düşürüyor. Ordu hakkında bu 
iki arkadaştan dinlediklerim 
hemen hemen bütün Karade
niz kıyılarında gördüklerimden 
farksız. Kurufasulye, fındık, 

meyvacılık ve yumurta bura
nın da başlıca istihsalatını teş

kil ediyor Fasulye, fındık tica
reti ve koyun ihracatile iktı

sadi. hareketin t emelini teşkil 

eden Ordulular biraz da avcı

dır!ar. Karaden:zi a~arak Rus
yadan gelen bıldırcın alayları 
hicret yo!u olarak bu ha
valiıi Vona'yı, Ordu'yu seç
mişler, çok defa silah kul
Ianmıya lüzum kalmadan kuru
lan ağ'lar!a bulut halinde ge
çen bıld•rcınları avlarla r ve ya
kalarlarmış. Mevsiminde lstan
bula da canlı bıldırcın ihracatı 

yaparlarmış.. Bu hususta din
lediklerimi anlatmıya kalkış
sam inanmıyacak ve avcı mem
leketlerin meşhur avcı hi· 
kayelerine inanmaklığım ile 
alay· edecek ve güleceksi· 
niz. Bunun için bir tüfenkte 
elli bıldırcın vuran Ordulu av
cının hikayesini burada anlat· 
mıyacağım. 

Ordulular, Aksu suvarisi B. 
Fayıktan gece yapacakları 
şenliklere iştirak için Orduda 
kalmasını ricaladılar. Bahriye· 
lilerimiz arasında mümtaz bir 
mevki tutan ve nezaketi ile 
kalpler kazanan bay Faik Or· 
duluların denizcilik lehindeki 
candan tezahürlerini reddede· 
medi. Rroğram haricinde üç 
saat fazla kaldık. 

Vapuru dolduran Ordulular· 
la birlikte neşeli bir bayram 
geçirdik. Kara deniz kıyıların
da Aydının zeybek oyunlarını 
da seyrettik. Etrafımızda dola· 
şan motörler, fener alayları 
tertib eden yelkenliler, havai 
fişenkler atıyorlar, vapurumuz
da fişenklerle cevap veriyor
du. Vapurla fener alayı ara
sıadaki tezahürat çok canlı 
oldu. Gece yirmi ikiye doğ
ru Ordu önlerinden ayrılır· 
ken fener alayı vapuru takip 
ederek bizi uğurlıyordu. Ordu
nun solunda yeşil ağaçlar ara
sındaki köşklerden fişenkler 
atılıyor. Şehir ve sayfiyesi pı
rıl pıril elektrikler içinde yü
züyordu. 

H.OCAKOGLU 
da gördü. O vakıt arşısın a- dan bay Hakkı ile Şükrüyü to-
kinden ürkerek korku içinde Urla Beledı·vesı·nden •. katladıgından hakkında kanuni 
istavruz çıkardı. muameleye başlanmıştır. ~ k 

B d t 't · k Urla belediyesine ait elektrik fabrikası ve kasaba elektri u sıra a şeytan ı rıyere Kurtarıldı 
şebekesinin 4430 dört bin dört yüz otuz lira bedeli keşifli ta-

dedi ki: Şehitlerde ln rrilizspor sahası 
A k b · d d "il "? ~ mirat ve beş sene müddetle işletme işleri açık eksiltmeye çıka-" rtı enı tanı ın eg mı yanında den ze giren Feyzullah 

k rılmış:ır. 
Eğer bir daha istavruz çı arır- oğlu Ahmed yüzmek bilmedi- ı _ Şartnamesi belediye kaleminden alakadarlara parasız 
san ben savtışmağa mecbur ka- g" inden bog- ulmak tehlikesi ge- 1 b'l' 

verilecektir. Keşifname kalemde görü e ı ır . 
lacağım ve sen de karını bir çirmiştir. Denizin derinliklerine 2 _ Eksiltme 7 ağustos 935 çarşamba günü saat 15 te Urla 
Jaha göremiyeceksin.. . Güzel doğru giden Ahmed etraftan d k 

belediyesinde mahsus komisyon huzurun a yapılaca tır. .3eatris kırmızı ]akın kolları yetişenler tarafından kurtarıl-

ideal erkek • • 
tıpı 

~~~~~--...... ~----~~~ 
Almanlara, Anglo 

Fransızlara göre 
Saksonlara 
nasıldır ? 

ve 

• 

Stüdyolarda ideal ı::rkek tipi 
aranıyor. Beyaz perdeyi erkek
leştirecek bir tip... Her ulusun 
ortaya çıkardığı bu tipler bir· 
birine benzemez. Yani güzel 
kadın tipleri gibi standarize 
edilmiştir, edilemez de ... 

Almanların ideal erkek tip
leri " iki filminde ,. pek iyi ya
şatılmıştır. Almanlar, birbirine 
taban tabana zıt iki t ip çıkar
mışlardır. Biri Fredrik Giyomun 
temsil ettiği kaba, haşin, 

sarhoş ve cahil tip... Ötekisi, 
ikinci Fredrikin sembolize 
ettiği ince ruhlu, artist zevkli 
delikanlı,.. 

Bu ikisinin ortası yoktur. 
Nasyonal sosyalistler asker ti
pini seçmişlerdir. 

Ya Anglo Saksonlar 
Anglo Saksonların bu ba

histe kendilerine mahsus bam
başka bir görüşleri vardır. On
lar ideal erkek tipi için ara
dıkları krhramanları "Üç Bin
gale mı:ı:rakhları" , ,,Kaybolan 
mefre " " Şafak m e f r e-
zesi ,. filimlerinde bulmuş-
lardır • Anglo Saksonlara 
göre, muharipler, bir kan içici 
bir azılı, çeşit çeşit silahlara 
tapınan bir adam değildir. 
Asker, sizin ve benim gibi va
zife duygusula ve ihtirassıs 
çarpışan, harp eden adamdır. 
Sakin yürekinde hiçbirşeye 

karşı isyan duyırusu yoktur, 
Taliin aksiliklerini, istirabı ve 
ölümü iyi kötü kabul eder. 

Erkekle kadın arasındaki fark 
ta burada toplanır. Kadın, ıstı
rap karşısında ellerini ovuştu
rur, coşar, feryat eder, tanrım 
bu kötü talie liyakat için ne 
yaptım?,. der. 

Erkek göz yaşlarının hiç bir 
şeye yaramadığını bilir. Varlı

ğını kaplıyan tabiiğ duygular 

• 

ile, nevmidi, ihtizar, korku ve 
panikle elinden geldiği kadar 
savaşır. Bu duygular tabiiğ ol
makla b;ıraber bir askere ya
kışmıyan , onu küçük düşüren 
,eylerdir. Nasıl ki bir gemiciye 
veya bir dağlıya da yakışmaz. 
Bütün bu filmler yalnız kahra
manlıklarla dolu değildir. Dra
matik sahneler. arasında aile 
hayatının bütün safhaları vaı
dır. Bir cemiyetin muhtelif ta
bakalarına mensup olan insan
lardan teşekkül eden bu asker 
grupta, ayni tehlike karşısında 
gelişen derin bir arkadaşlık 
duygusu vardır. Erkekler bir
birlerini sevdiklerini söyemez
ler. Yalnız söylememekle de 
kalmazlar. Bunu bilmeı.ler bile .. 
Bunun içindir ki kendi arala
rında boğuşmaktan birbirlerini 
tahkirden ve zalimane bir su
rettte eylenmekten çekinmezler. 
fakat tehlike dkikası geldi mi 
arkadaşları için can vermekten 
de korkmazlar. İki asker ar
kadaşın birbirine : " seni çok 
severim 1 ,, sen n için canımı 

veririm, dedikleri asla duyul· 
maz. Aleülmum onlar böyle 
konuşurlar : 

- Gün aydın küçük ahmak .. 
Bir papele ihtiyacım var. 
Ne pinti olduğunu bili -
rim ama gene senden baş

kasına başvuramıyorum. ,. 

- Ha şimdi yakaladım. Pa
ram ols a bile sana metelik 
vermem. Haydı haydı sıkılma, 

al papeli b akalım ... 
Bu garip bir duygudur. Ça

tışırlar. Alay ederler, haka
ret ederler. Fakat birbirle
rini candan korurlar. 

Fransızlar da " Tayfa ,, adlı 
bir film hazırlıyorlar. Bu da 
ideal erkek tipini nasıl anla 
dıklarını gösterecekler ... 

3 - Eksiltme 19-7-935 ten 7-8-935 gününe kadar 20 gün 
arasına düşecektir. ,. mıştır . müddetle olup açık yapılacaktır. B d b J d• • d 

Kont dişlerini gıcırdatarak Otomobil çocuğa çarptı 4 - Muvakkat teminat mıktarı 333 üçyüz otuz üç liradır. ayın ır e e ıy~sın en: 
"sus, sesini kes., diye bağırdı. Şoför Ali oğlu lbrahim, ida- Nakit veya banka mektubu olarak ihaleden bir saat evvel be- Acele bir bando muallimine ihtiyaç vardır. 
Şeytan gülmeğe başlıyarak resindeki otomobili Karşıyaka- lediye muhasebesine teslim edilerek makbuzu alınmış olmak la- İsteklilerin muallimlik ve ehliyet vesikaları ile ve mümkün ise 
"Monteforteye girmek, kırmızı da Kemalpaşa caddesinde beş zımdır. bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilan olunur. 
]ak çetesini mahvetmek Beat- yaşında Ali Osmana çarptırmış 5 - Eksiltmeye gireceklerin elektrik işlerinden anlar olmak 21-23-24-25-26 2247 (1024) 
risi tekrar ırörmek ister misin? ve yaralanmasına sebebiyet ver- ve buna dair fen ehliyetnamesi ibraz eylemeleri şarttır. 
Dedi. miştir. Şoför tutulmuştur. 6 - isteklilerin ihale günü saat 15 te belediyede toplu ko- lzınir uhasebei Hususiye Mü-

Heyecandan tirtir titriyen Çalınan vazo misyona gelmeleri ilan olunur. 21-27·1-6 (1033) 
'<ont cevap verdi: Alsancakta Hatip sokağında dÜrİyetinden : 

- Söyle benden ne isti- 512 sayılı evde oturan Turan lzmir Milli Emlak miidür-
yorsun? yağ fabrikasında kasadar Türk Bedeli sabıkı 

- "Hiç bir şey.. . Kayalar tabaalı ]ozef Kalomeninin evi- lüa_" Ünden : L. 
arasında askerlerinle sreçebile· nin alt katından bir vazo ça• ,., 110 Memleket hastanesi altında 4 no. lu ılükkan. 

Sediköy Çay sokağında 1267,97 metre murabbaı bilanumaralı ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yazılı dükkan ihale ta-
cek bir geçit yerini açmak ça- lınmıştır. Hırsiz aranıyor. arsa 253,60 lira k d k' ·ı k 

· · • · B bir çocuk yüzünden rihinden itibaren 31 - 5 - 938 gayesine a ar ıraya verı me resını sana gösterecegım. u Bornova Dede sokağında 140,80 metre murabbaı 41 numaralı üzere 20 _ 7 _ 935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle artırma-
yolla hem çeteyi baskına uğ- Karşıyakada Osmanzade de kapu müşterek numaralı arsa 53,75 1 h • 
ratarak tem'ızliyecek, hem de Ömerog" lu Rası·mle Oomankızı Y k d 1 1 b d il . . · ı "d k ya konulmuştur. Artırma şartlarını görmek istiyen er er gund 

u arı a yazı ı arsa arın e e erı peşın para ı e o enme muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenler e 
Monteforteye gidip Beatrisi Fatma arasınd• bir çocuk mes- üzere müzayedeye konulmuş ise de haddı layıkile talip zuhur 
kurtaraçaksın.,. elesinden kavga çıkmış, Fat- etmediğinden 29-7-935 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek ihale günü olan 8 · 8 - 935 Perşembe günü saat 9 dan l2 ye 

,......_ ______ ....___,._._.;:_ __ ~~ı-;..:.....l-.a....ııı~{.Ql;;,aııı..::,liıılll.!!.....BR~a:!sl!im2!i~_,2ü!,Ze!;:r!:!e~o~nug~ü!!n-'!m~ü~d~d~eltl~e~m~. u~· z:=a2y:!;e~d=e~y:e~k:o~n~u~I~m~u:ş~tu~r~.~T~a~l~ip~l~er~iUnl2::i_ljk~a~d~a:r~d~e~p:o~z:it:o~mia~k~b~u~z~ları ve yahut ban; mektupLırı ile bir-
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Slclll ticaret memur
luğundan: 

[Zahire Türk anonim şirketi} 
ticaret ünvanile lzmirde Kazım 
paşa caddesinde zahire ticare · 
retini yapan işbu şirketin tica
ret unvanı ve şirket mukavele 
namesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1446 numa· 
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 : Mukavtle 
2 : Mahkeme kararı 
Zahire TUrk anonim 

şirketi esas 
mukavelenamesl 

Beheri bin Türk liralık 50 
hisseye münkasim 50000 Türk 
liralık sermayeyi haiz anonim 
şirketi. 

Şirketin merkezi lzmir 
Müessis sıfatiyle hareket 

eden zirde vaziül'imza : 
1 - Alayeli bay Halim: İz 

mir Göztepe tramvay caddesi 
No. 1036 . 

2 - Alayeli bay Cevdet: iz
mir Göztepe tramvay caddesi 
No. 1040 

3 - Bay Hüseyin Fevzi Ba
ler; Karşıyaka Cumhuriyet cad. 
No. 34 

4 - Mö. Giuseppe Alyotti; 
lzmir Birinci Kordon No. bila 

5 - Mö. Remo Alyoti, iz
mir Doktor Mustafa bey cad
desi No. 16 

6 Mö. William G. Gira-
ud. lzmir Bornova Çay Ferah 
So. No. 16 

Ara;arında bir Türk ancnim 
şirketi ani surette teşkile ka
rar vererek zirdeki ınevadda 
muharrer ahkam ve şeraiti tes
pit ve kabul eylemişlerdir. 

Birinci fasıl 
Teşekkül - Unvan - Merkez 

Maksat - Müddet 
Madde 1 - Berveçhi ati ih

raç olunan ve bilahara ihraç 
olunabilecek olan hisseler es
lıabı arasında Türkiye cumhu
riyetinin kavanini haliye ve 
müstakbelesine ve işbu esas 
mukavelename ahkamı ile his
sedaranın fevkalade heyeti 
umumiyesince Türkiye cumhu
riyeti kanunlannın uygun bir 
surette tekarrür ettirilecek ah
kamı muaddelesine tabi olmak 
üzere bir Türk anonim şirketi 
tesis olunmuştur. 

Madde 2 - Şirketin unvanı 

" Zahire Türk anonim şirketi " 
olacaktır. 

Madde 3 - Şirketin mer
kezi lzmir olacaktır. Heyeti 
idarenin muvafık göreceği ge

rek Türkiye dahilinde her han
gi bir yerinde şırketin şubesi 
yazıhanesi, mağazası veya acen
tehanesi ihdas olunabilecektir. 
Şube küşat olunduğu takdirde 
hükumeti cumhuriyeye itayı 
malumat ve vazifelerle ilanı 
keyfiyet olunac3ktır. 

Madde 4 - Ş.rketin mak
sadı : 

A - Türk :yeden her nevi 
zahire kuru sebze ve müşte-

' katının mubayaa, kuru ve ih-
raç ticaretiyle meşgul olmak. 

B _ Zahire ve kuru sebze 
ve müştekatı işleriyle alakadar 
olan bilcümle muamelatı tica

riye, sınaiye ve maliye ifa 
etmek. 

C - Zahire ve kuru sebze 
müştekatiyle yapılan muamelatı 
hazırlamak, satmak .-e ihraç 
etmek. 

D - Balada mezkur mak
satların temini için şirketler 
teşkil ve yahut mevcut şirketle 
ve ticarethanelerle her ne su
reti~ olursa olsun münasebet 
peyda etmek. 

E - Zahire, kuru sebze v.e 
ınüştekatına ait muamelitı ü• 
cariye ve sınaiye ve maliyeyi 
ifa için iktiza eden eoıval'. m~n
kule ve gayri menkule ı!e ıh· 
tira beratı ve alameti farıkala· 
ra tasahup ve tasarruf eylemek. 

Baladaki maksatlar şirketin 
görebileceği işleri tasrih ma· 

biyetinde olup tahdidi değildir. 
Madde 5 - Şirketin müd

deti : ahkamı kanuniyeye işbu 
esas mukavelenamede münde
riç alaka veya heyeti umumi
yece ittihaz olunacak bir ka
rara müsteniden kat veya tem
dit edilmedikce teessüsü kat
isi gününden itibaren o uz se
neden ibaret olacaktır. 

İk i nci Fasıl 
Sermaye hisse senedat ser

mayenin suret ve şaraiti 

diyesi 
Madde 6 - Şirketin ser· 

te-

mayesi beheri biner Türk li· 
rası kıymetinde hamiline mu· 
harrer 50 hisseye münkasım 
50.000 elli bin Türk lirasıudan 
ibarettir. Bu hisseler mecmu
unun iştirası müessisler tara
fından işbu mukavelenameye 
merbut ve onun bir cüz'ü mü· 
temmimi olan taahhütnamede 
gösterilmiş olduğu üzere taah
hüt ve imza edilmiş olup be· 
deli mevaddı at yede münderiç 
şekil dairesinde tesviye olu· 
nacaktır. 

Madde 7 - Şirketin teşkili 
hususunda heyeti vekile mü
saadesinin istihsaliyle laakal 
nısıf sermayenin muteber bir 
bankaya tesviyesini müteaki~ 
müessisler vesaiki matlubeyı 
salahiyettar ticaret mabkem_e
sine tevdi edecekler ve şır· 
ketin teşkili bakkıoda mahke· 
mece ittihazı karar olunması 
üzerine ve ilan muamelatının 
ifa ve ikmaline tevessül ede· 
ceklerdir. Şirket ancak bu 
muamelatın ikmalinden itiba· 
ren sureti kat'iyede teşekkül 
eylemiş olacaktır. Şirketin su· 
reti kat'iyede teşekkülünü mü
teakip hissedarlar taahhüt ey· 
)edikleri mütebakı nısıf ser· 
mayeyi derhal tediye edecek· 
!erdir. 

Madde 8 - Hisse senetleri 
şirket nazarında gayri kabili 
tecezzidir. Şirket her hisse 
için bir aahip tanır. Hisse ae· 
nedinin müteaddit sahipleri 
bulunduğu takdirde Şirkete 
karşı olan haklarını ancak 
müşterek bir mümessil vası· 
tasiyle istimal edebilirler. Bu 
mümessil şirket nazarında 
meskilr hissenin sahibi ad
dolunur. 

Bir hissenin hakkı intifaına 
sahip olanlara milkiyetine sa· 
hip olanlar ayn ayn eşhas 
olduğu takdirde bunlar da 
şirkete karşı olan haklarını 
kezalik müşterek bir mümessil 
vasıtasiyle istimal edeceklerdir. 
Aralarında itilaf edemedikleri 
takdirde gerek yapılacak teb
liğat ve gerek içtimai unıumi
lerde hazır bulunacak reye 
iştirak için ş rket yalnız hakkı 
intifa sahibini ve hunlar mü
teaddit ise tayin edecekleri 
mümessili tanır. 

Madde 9 - Bir hisse sene
dine malikiyet işbu esas mu· 
kavele münderecatina ve hey
eti umumiye kararlarına mu
vafakatı tazammun eder.Hissei 
temettü ve ihtiyat akçesi üze
rindeki muhtemel hak da da
hil oldugu halde bir hisse sene
dinin rilumum hukuk ve veca
ibi o hisse_ senedinin sahibine 
aittir. Bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiçbir vesile ile şir
ketin emval ve emlakini tahtı 
hacze vaz'ını talep ve 'Şirketin 
umuru idaresine müdahale 
edemezler. 

istifayı hukuk için ~irketin 
muhasebe deftreleriyle heyeti 
umumiye kararlarını kabule 
mecburdurlar. 

Madde 10- Hissedarlar an
cak malik oldukları hisse se
netlerinin itibari kıymetleri 
mikdarınca mesuldurler. 

Madde 11 - Her hisseye 
ait hissei temettü o hissenin 
senet veya kuponunu hamil 
bulunan eşhasa tediye olunur. 
Talep olunmıyan hissei temd
tü kanuni müruru zamana 

tabidir. 

Hissei temettü tevzii hak
kındaki heveti umumiye kara
riyle muayyen olan hissei te-' 
mettü sureti katiyede hissedar 
!arın şahsi malı olup şirket 
tarafından artık alıkonulamaz. 

Madde 12 - işbu esas mu
kavelename ahkamına tevfikan 
aktdedilen fevkalade umumi 
içtimada müttehaz kararlarla 
sermayei şirket bir ve-
ya müteaddit def'a tez-
yit olunabilir işbu tez-
yidi sermaye muamelesi ge
rek nakit ve gerek onun 
mukabili olarak ihraç edilecek 
yeni adi veya imtiyazlı veya
hut başka her nevi hisseler 
vücuda getirmek suretile icra 
olunabilecek ise de daha eve! 
ihraç olunmuş hisselerin kaf· 
fesi tamamen tediye olunma· 
dıkça tezyidi sermayeye teves· 
sül olunmıyacaktır. Yeni ih
raç olunacak hisselerin bedel 
ve sair şeraiti ihracı heyeti 
umumiyece tesbit veyahut tes
biti zamanında heyeti umumi· J 
ye tarafından meclisi idareye 
salahiyet ita olunur. 

Madde 13 - Tezyidi ser
mayeye karar verildiği ve bu· 
nun için mezuniyeti resmiye 
istihs a I edildiği zaman tezyid 
edilen kısmın tamamen taah· 
hüt ve imza altına alınmasına 
ve nısıf veya fazlasının tahsil 
olunmasına müteallik muame· 
!atın icra edildiğini natık ve· 
saikin meclisi idare ve müra· 
kipler tarafından müşterek bir 
beyanname ile iktisat vekale• 
tine tevdi edilmesi lazımdır. 
iktisat vekaletince bu muame· 
!at tasdik edildiği takdirde 
usul en tescil ve ilan olunur. 

Madde 14 - Sermayei şir· 
ket fevkalade olarak münakit 
bir içtimaı umumide mütteha:ı 
karar mucibince gerek hisse• 
lerin itibari kıymetlerinin ten• 
zili gerek bir miktar hissenin 
bu maksatla teşkil edilıuio bu• 
lunan bir ihtiyat akçesile sa· 
tın alınması auretile tenkis 
olunabilir. 

Madde 15 - Heyeti umu• 
miye tarafından hisselerin itfa· 
sına karar verildiği takdirde 
işbu itfa muamelesi hisse be
delinin iaıleten tesviyesi sure· 
tile meclisi idare tarafından 
münasip görülecek şekilde ya
pılır. 

Madde 16 - Sermayenin 
tenkisi hakkındaki kararın İc· 
rası için vukubulan miktara 
rağmen son ilan tarihinden 
itibaren üç sene zrrfında iade 
edilmiyen hisse senedatı iptal 
ve hisse sahibinin hukuku is
kat edilir. Bu cihet dahi ila

nata tasrıb edilmiş bulunacak
tır. Sermayenin tenkisine ait 
muamelatın hitamında keyfi
yet sicilli ticarete tescil ve 
ilan ettirilir. 

Madde 17 - Sermayenin 
tenkis muamelesi her hisse 
hakkında seyyanen olacaktır. 
Sermayenin tenkisi hakkında
ki heyeti umumiye mukarre
ratı vesaikile birlikte iktisat 
vekaletine bildirilecektir. Ve 
vekaletin tasdikinden sonra 
tesçil ve ilan olunacaktır. Tes
çil ve ilandan sonra şirketin 
esbabı matlubu alacaklarını 
kaydettirmek üzere gazetelerle 
üç defa ilan edilmek suretile 
davet olunur.Ve bundan başka 
şirketçe malum olan dayinle
re ayrıca taahhüdlü mektupla 
davetnameler gönderilir. Son 
ilan tarihinden eve! alacaklı 
oldukları mütehakkak bulunan 
dayinlerin alacakları talepleri 
halinde ifa ve diğer bir su
rette temin olunur. Son ilan 
tarihinden ve müracaat etm ş 
olan eshabı matlubun alacak
ları tesviye veya temin edil
diği tarihten itibaren bir sene 

lmürur etmedikçe sermayeden 
tenkisi hakkındaki karar ne
ticesi olarak hissedarlara te
diyat icra olunmaz. Hissedar· 

lfenr Asır 

!arın henüz ifa etmemiş olduk· 
ları ademi icrası suretile ser
mayenin tenkisi halinde de 
da-bi işbu ahkam cari olacaktır. 

Madde 18 - Tezyit veya 
tenkisle muhtelif hukuku haiz 
ınüteaddit nev'i hisse senedatı 
mevcut olduğu surette heyeti 
umumiyenin kararından maada 
mezkur envadan her birine ait 
hisse senedatı sahiplerinin de 
bir içtimaı mahsus aklederek 
bu baptaki heyeti umumiyenin 
kararını tasvip eylemeleri şart
tır. 

Heyeti hususiye müzakerat 
ve mukarreratının kanunun 
emreylediği nisap ve 
yelle icra ve ittihaz 
olmaları lazımdır. 

ekseri· 
olunmuş 

Madde 19 - Tahvılat ihraç 
edebilmek için hissedaran he
yeti umumiyesi kararının istih
sali şarttır. Heyeti umumiyece 
müttehaz kararın iktisat veka· 
!eti tarafındaot tastikini mü· 
teakip sicilli ticarette tas· 
çil ve ilaoı lazımdır. İhraç edi
lecek tahvilat miktarı sermaye· 
sinin tediye olunan ve musad· 
dak son pilanço mucibince 
nıevcudiyeti mütehakkak bulu· 
nan miktarını tecavüz edemez. 
Tahvilli.tın intikali ve sureti te· 
davülü hususunda hisse sene· 
datının tabi bulunduğu ahkam 
tatbik olunur. Heyeti umumiye 
ihraç edilecek tahvilatın nev'i 
tertiplerine göre faizden maada 
aynca şirketin temettüatından 
bir miktar tefrik ve tahsise 
selahiyettardır. 

Tahvilat için verilecek faiz 
şirketi masanfı meyanına ka· 
yıt ve tesviye olunur. Bu mad· 
de mucibince tahvilat eshabına 
temin edilen hukuk mumailey
hin tarafından şirketin muame• 
litına veyahut ıirketin hesaba· 
tına müdahale salahiyetini bah· 
şetmez. Tahvilat eshabı şirket 
meclisi idaresine dahil olmıya· 
caklan gibi hissedaran heyeti 
umumiyesine dahi iştirak ede· 
mezler. Ve meclisi idarece tan· 
zim edilip hiasedaran heyeti 
umumiyesinden tasdik edilen 
hasabatı kabul etmeğe mec· 
burdurlar. 

Madde 20 - Şirket hisse 
senedatının ihraç edilen tahvi· 
!atın ziyaı halinde mevzuatı ka· 
nuniye dairesinde hareket olu
nacaktır. 

Üçüncü Fasıl 
Şirketin idaresi 

Madde 21 - Şirket, şirke· 
tin umum hissedarlar arasında 
heyeti umumiyece intihap olu• 
nacak asgari dört, azami on bir 
azadan mürekkep bir meclisi 
idare tarafından idare olunur. 

ilk meclisi idare azalan, Aıa
iyeli Bay Cevdet, Bay Hüseyin 
bay Fevzi , Mö. Giuseppe 
Alyotti, Mö. Remo Alyotti ve 
Mösyö William Girauddan mü· 
teşekkil olup bu zevatın me
muriyeti üçüncü sene muame• 
latı hakkında ittihazı karar 
edecek olan heyeti umumiye
nin içtimaına kadar devam ede· 
cektir. Mamafih bu müddet es
nasında heyeti umumiye evsaf 
ve şeraiti matlubeyi haiz aza
lar tayini suretiyle meclisi ida
reyi muayyen haddi azamiye 
kadar itmam edebilirler. 

Madde 22 - Meclisi idare 
azası üç sene müddet için in· 
tihap olunurlar. Bu Müddetin 
nihayetinda ilk meclisi idare 
tamamen tecdit olunur. Ondan 
sonra ilk senelerde kur'a ile 
bilahare kıdem itibarile ( üçte 
biri ) çıkarılacak yerlerine ahar
ları intihap ve tayin kılınacak
tır. Şu kadar ki çıkan azanın 
intihabı caizdir. 

Madde 23 - Meclisi idare 
azasından her biri beş bin lira 
kıymetin; ba'z hisse senedatını 
Şirkete tevdie mecburdur. Bu 
hisse senetleri üzerinde azasın
dan bulunduğu Meclisi idare 
heyeti umumiyesince tebriyesi
ne kadar satılmıyacağına dair 

~ - ---
bir damga vurularak hıfzedi

lir. _işbu senedat azanın zaıoa-
' nı idarelerinden mütevellit 

mesuliyetlerine karşı teminat 
hükmündedir. 

Senedab mezkürenin satıl
masını temin etmekten meclisi 
idare mesuldür. 

Madde 24 - Kollektif, adi 
veya sermayesi eshama mün
kasım komandit ve anonim 
şirketleri meclisi idareye aza 
olabilirler. Bu takdirde kollek· 
tif şirketlerini şürekadan biri 
adi veya eshamlı komandit şir
ketlerinin mü·!ürler nden biri 
ve anonim şirketlerin de mec
lisi idare heyetleri tarafından 

müntehap bir veya müteaddit 
murahhas temsil eder. Bu şir
ketleri Meclisi idareyi temsil 
edenler şahsan işbu şirketin 
hissedarlarından olması şart 
değild!r. Bu suretle intihap olu
nan meclisi idare azasının 
müddeti memuriyeti her halde 
temsil eylediği şirketin şeriki, 
müdür veya murahhası bulun· 
duğu müddetten fazla olamaz. 

Madde 25 - Vefat, istifa 
veya her hangi bir sebeple 
azadan bir veya bir kaçının 
yeri münhal bulunduğu ve alel
umum idare heyeti azasının 

mıktan yukanda tayin edilmiş 
haddı azamiden dun kaldığı 
takdirde heyeti idare işbu 
münhal yerleri kendi intihap 
eylediği zevat ile muvakkatan 
doldurarak bu suretle münta
hap olan aza iık in'ikad eden 
heyeti umumiyenin tasdikine 
arzolunacaktır. maruzzikir mu· 
vakkat intihap heyeti umumi
yece tasdik olunmadığı tak· 
dirde bile idare heyetinin 
bu arada ittihaz ey
lemiş olduğu kararlar mute
berdir. 

Madde 26 - Meclisi idare 
her sene kendi azası meyanın
dan bir reis intihap eyler. Ki-. 
tibi umumi vazifesini ifa etmek 
üzere meclisi idare azası me
yanından veya hariçten bir zat 
nasp Ye intihap olunur. 

Reisin gaybubeti takdirinde 
o celseye riayet etmek üzere 
azadan biri muvakkatan reisli
ğe intihap olunur. 

Madde 27 - Meclisi idare 
Şirket merkezinde ve yahut 
azanın ekseriyetiyle tayin olu
nan Türkiye ıınırları içinde 
diğer herhangı bir mahalde 
Şirket umur ve muamelatı lü
zum görterdikçe akti içtima 
eder. 

Davetoameler reis veya rei
sin emrile katibi umumiğ ta· 
rafından yirmi dört ıaat evvel 
gönderilir. Azadan biri dahi 
akti içtima için davetnameyi 
imza ve irsal edebilir. 

Meclisi idare esas itibarile 
senede Iaakal dört defa Şirket 
merkezinde akti içtima eder. 
idare heyeti müzakerat ve 
mukarraratının muteber ola
bilmesi için azanın nısfından 
ziyadesinin kuzuru şarttır. Bir 
aza katibi umumi vasıtasile 
üç gün evvel ihbarı keyfiyet 
etmek şartiyle her vakit idare 
heyetini içtimaa davet edebilir. 
idare meclisi mukarreratı ha
zır bulunan azanın ekseriyeti 
arasiyle ittihaz olunur. 

Madde 28 - Meclisi idare 
müzakeratının zabıt defterlerine 
kayıt ve zirinin reis ve hazır 
buluna aza ile katibi umumi 
tarafından imza olunması ve 
karara muhalif olanların esbabı 

muhalefetinin bu zabıtnamelere 
dercedilmesi lazımdır. Zaptın bir 
suretini veya fıkrai muhrice· 
sının uçuncü şahıslara karşı 

muteber olabilmesi için otuz 
üçüncü madde mucibince vaz'ı 
imzaye mezun kılınacak zevat 
tarafından imza edilmsi muk
tezidir. işbu zabıtnameler mün
derecitı heyeti idare azasının 
kimlerden ibaret olduğunu ve 
celselerde kimlerin bulunmadı
ğını ve azanın o devre esna· 
sıodaki sıfatı vaziyetlerini is
pat sadedinde muteberdir. 

Madde 29 - Şirketin ida· 
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resi ve hissedarlara veya üçün
cü . şahıslara · karşı mahakim 
huzurunda temsili meclisi ida
reye aittir. Meclisı idare şir
ketin umur ve emvalini idare 
ve şirketin maksadile alakadar 
her nevi ukut ve muamelatın 
icrası için iktidarı tamını ve 
şirketin im?.asını istimal hakkı· 
nı haizdir. Ve batta sulh ol· 
mak ve hakem tayin etmek 
salahiyetine dahi maliktir. 

Gerek kanunla ve gerek 
işbu esas mukav~lename ile 
sarahatan men edilmiyen ve 
heyeti umumiyenin müsaadesi 
mukaddemesine iktiran etmiş 

olan tasarrufu emlakine müte
allik muamelatı dahi ifaya me
zundur. 

Şirketin dahili talimatname
lerini tanzim, Şirketin memur 
ve acentalarını tayin ve azli 
ve bunların maaş, yevmiye, üc
ret ve ikramiyelerini takdir ve 
tespit ve bunların kabul ve 
tekaütleri şeraitini tayin, 
şirketin idaresi masarifi umu
miyesini ve muamelatına 
muktezi levazımı tespit, ala
caklarını tahsil, borçlarını 

tesviye edip senedatı tica
riye tanzim ve bunlara ke
falet etmek ve şirketin mak
sadı tesisile münasebettar olan 
muamelatı ifa, muamelatı şir

kette istimal olunmıyan fazla 
nukudun ve ihtiyat akçesinin 
sureti istimalini tayin etmek 
ve itibar üzerine veya şirketin 
menkul emvalini karşılık gös
termek suretile istikrazatta bu
lunmak ve heyeti umumiyeden 
istihsal edilecek kararı mahsusa 
tevfikan şirketin emvali gayrı 
menkulesini terhin veya tahvilat 
ihraç eylemek suretile istikraz 
aktetmek gibi hususab ifa 
meclisi idarenin cümlei salibi· 
yetindendir. İşbu salahiyetler 
tahdidi olmayıb tadadidir. 

Madde 30 - Meclisi idare 
azası kendi ifleri için ibraz et• 
meleri lanın ve miitad olan 
dikkat, basiret ve faaliyeti şir· 
ket işlerinde dahi ibraz ve sar· 
fa mecburdurlar. Meclisi idare 
defatiri lbımeyi tutmak ve mu
ayyen olan müddet zarfında 
sabık seneye aid mevcudat def· 
terini, planço kirüzarar hesa
bını tanzim edib heyeti umu
miye içtimaından laakal bir ay 
evvel murakiblere tevdi ve li
akal sekiz gün evvel l:ıisseda
ranın nazarı tetkikine koymak 
ile mükelleftir. Meclisi idare 
her altı ayda bir şirketin mat
liibat ve düyununun bir hula
sai hesabiyesini çıkarıb mura· 
kiblere verir ve her senei he
sabiye nihayetinde plançodan 
maada şirketin ticari, mali, ik· 
tısadi vaziyetini ve yapılan mu· 
amelatın hulasasını müş'ir bir 
rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için münasib 
şaki! ve sureti ve ihtiyat ak· 
çesi mik tannı tayin ve temet
tüatın sureti tevziini tespit ve 
heyeti umumiyeye teklif eder. 
İşbu esas mukavelenamenin 
hernevi tadilatı ve yeniden 
maddeler ilavesi hakkında hey· 
eti umumiyeye teklifatta bu
lunur. 

Heyeti umumiyeleri içtimaa 
davet ve işbu içtimaların ruz
namesini tanzim ve tespit eder. 
Heyeti umumiyenin bil'umum 
mukarreratını icra ve infaz hu· 
susunda ır.:eclisi idare heyeti 
umumiyenin vekaletini haizdir. 

Meclisi idare azasının heyeti 
umumiyece azilleri ve ira et
tikleri muamelatın heyet umn
miyece ademi kabulü halinde 
üçüncü şahıslar tarafından ik
tisab edilmiş olan hukukc halel 
gelmez. 

Madde 31 - Meclisi idare 
haiz olduğu iktidar ve salahi
yetlerin bir kısmını umuru ve 
muamelatı cariyenin tedvirini 
ve ittihaz ettiği kararların tat
bikini azadan bir veya birka
çına tefviz edebilir ki, bu ze· 
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vata murahhas aza denir. Mu
rahhaslar müteaddid ise, ekse
riyeti ara ile ittihazı karar 
ederler. Murahhas azaya veri
İecek vazife ve salahiyetler ve 
ücreti r meclisi idare tarafın
dan ta ı .ıı o:unur. Be ücretler 
masarıfı umumiyeye ithal olu
nur. 

Ma.lde 32 - Meclisi idare 
şirket işlerinin tedviri için mü
nasib gördüğü salah yetlerle 
bir veya birkaç mesele için hu
susi vekaletname ile münasib 
gördüğü bir veya birkaç zatı 

tevkil edebilir. 
Madde 33 - Şirket namına 

tanzim edilecek bil'umum ev
rıkın müteber olması ve şir

keti ilzam edebilmesi için mec· 
lisi idarece vaz'ı imzaya me
zun kılınan zevat tarafından 

şirketın isminin ilavesi suretile 
İmza edilmiş olması şarttır. Bu 
İmzalar sicili ticarette tesçil ve 
alelusul ilan edilec~ktir. 

Madde 34 Meclisi idare 
azası deruhte ettikleri vezai
fin ifasından ve şirket namına 
yapmış oldukları uküt ve mu
amelattan dolayı şahsan mesul 
değildirler 

Anca le kanunun ve işbu esas 
mukave.enamenin kendilerine 
tahmıl ettiği ve1aifi tamamen ifa 
etmemek suretile sebebiyet ve
recekleri zararlardan dolayı 

müteselsilen mesuldürler. Şu 
kadar ki, kendilerine veri
len vezaifin ifas nda ağır 

hata ikaı ve yahut salahiyetle
rini tecavüz suretiyle vaki olan 
zarar kimler tarafından ika 
edilmiş İ•e mesuliyet yalnız 

onlara terettüp eaer. Bu mesu
liyet has! olan maddi ve ha
kiki zarar miktarına mahsur
dur. 

Madde 35 - Meclisi idare 
azası şahsan alakadar olduk
ları hususahn müzakeresine iş
tirak edemez. Ve heyeti umu
miyeden izin almadan kendi 
ve şahsı ahar bizzat veya bil
vasıta şirketle bir muamelatı 

cariye yapamazlar. Keza he
yeti umurniyenin müsaadesini 
almadan şirketin icra eylediği 
muamelei ticariye nevinden bir 
muameleyi kendi veya ahar he
sabına yapamıyacağı gibi ayni 
nevi mual!"elei ticariye ile meş
gul bir şiı •,ete şahsan mesul 
aza sıfatiy!e dahil olamazlar. 
Bu takyidat Türkiye Cumuri
yeti dahilindeki iş ve şirket

lere müuh:ısırdır 
Madde 36 - Meclisi idare 

şirket hesabına şirket hisse se
nedatını iştira veya işbu se
nedatı rehin mukabilinde kabul 
ederek para ikraz veya avans 
ita edemez. 
Şu kadar ki temettüattan 

tefrik olunan meblağ mukabi
linde bedelleri tamamen tediye 
olunan hisse senedatının işti

rası için heyeti uır.umiye mec
lisi idareye •u a iyet verebilir. 

Dörc!.ür: cü fasıl 
Müra •r· pler 

Madde ':,7 - Leyeti umu
miye her sene gerek hissedar
lardan ve gerek hariçten azami 
üç sene için bir veya beşi te
cavüz etmemek üzere mütead
dit mürakıp intihap eder. İlk 
mürakip bir sene müddetle Bay 
Fuat Lostar intihap olunmuştur. 
Bir mürakip intihap edildiği 

takdirde bu mürakibin ve mü
teaddit mürakipler intihap edil
diği takdirde nısfından bir zi
yadesi Türk olmak lazımdır. 

Müddetleri hitam bulan mü
rakiplerin tekrar intihapları 
caizdir. Vazifeleri lıitam bulan 
meclisi idare azası heyeti umu
miyede beraat iktisap etme
dikçe mürakip olarak intihap 
olunamazlar. Ve mürakiplerin 
meclisi idare azalığına intihap 
!arı ve şirketin memuru sıfa
tile umur ve muamelatını ted
vir etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi idare azasının kendi
lerine ve usul ve füruundan bi-

rısıne karabeti olanlar mürakip 
intihap olunamazlar. Mürakip
ler her vakıt heyeti umumiye 
tarafından azil olunabilirler. 
Mürakiplerin tayin ve tebdilleri 
meselesi idare tarafından der
hal sicilli ticarette tescil etti
rilmekle beraber gazetelerle
ıle ilan ettirilecektir. Müteaddit 
mürakiplerden birinin esbabı 

kanuniyeye binaen vezifesindeo 
~ukutu halinde diğer mürakip 
veya mürakipler heyeti umu
miyenin il' içtimaına ka,lar 
ifayı vazife etmek üzere yerine 
birisini intihap ederler. Bu su
retıe vazifes:nden sukut eden 
mürakip bir kişi olduğu tak
d:rde heyeti umumiyenin ilk 
içtimaına kadar vazifedaı· ol
mak üzere alakadar'aı dan bi
rinin müracaatı üzerine .şirke

tin bulunduğu mahal mahkemesi 
tarafından bir mürakip tı:ıy;n 

olunur. Bu hususta meclisi 
idare azasının da mahkemeye 
müracaatı mecburidır. 

Madde 38 - Mürakip1erin 
vazifesi şirketin mu me!lı.tı 

umumiyesini mürakabe ve he
sabatını tetkik ve teftiş ve 
meclisi idare azasiyle müttefi
kan piliinçosunun şekli tanzi
mini tayin ve hisse senedn tının 

vaziyetini tasdik velhasıl şir

kelİ!! menafiine muvafık gör
düğü her nevi miirakabe ve 
teftişat icra ve üç aydan fazla 
fasıla vermemek şartile zaman 
:ıaman şirket kasasının kuyut 
ve defterini kontrol ederek 
mevcudun kuyuda muvafakatını 
tespit ve meclisi idare azasının 
kanun ve şirket mukavelesin:n 
ahkamına tamamile riayet ey
lemelerine nezaret ve ~ene ni
hayetinde içtima edecek olan 
heyeti umumiyeye şirketin vaz
tyetine hasabatı ve plançosu ve 
meclisi idarenin faaliyet hak
kındaki kanaat ve mütaleatını 

havi bir rapor tekdim etmek
tedir. Mürakipler e~pabı müb
rerne ve müstacele tahaddüsü 
halinde heyeti umumiyeyi fev
kalade olarak içtimaa davete 
mecburdurlar. 

Madde 39 - Mürakipler ka
nun ve işbu esas mukavelena
me ile kendilerine tevdi olunan 
vazifeyi hüsnü suretle ifa et
medikleri takdirde mütese!si
len mes'ul ve vukua gelecek 
maddi ve hakiki zararları za
mindir. 

Madde: 40 -Mürakipler his
sedaran tarafından meclisi ida
re azası veya müdür aleyhine 
vaki olacak şikayeti tahkik ve 
tetkikile sıfatına kail olmadık
ları takdirde keyfiyeti sene1il: 
raporlarına dercedeceklerclir. 
Sermayesi şirketin onda birine 
malik olan hissedaranın talebi 
üzerine mürakipler heyeti umu
miyeyi fc.•ka!ade olarak içtimaa 
davet etıneğe mecburdur. Mü
rakiplere. müracaatla heyeti 
umumiyenin fevkalade o~arıık 

içtimaa davet olumasını talep 
eden bissedaranın sermayei şir
ketin yüzde onuna tekabül eden 
yuakarıdaki h;sse senet'crini 
muteber bir bankaya tevdi e!
meleri lazımdır. 

Madde: 41 - Sermayci şir

ketin onda birine muadil hisse 
senedatına malik olan hissedar
lar heyeti umum:yenin kararı 

hilafına meclisi idare azası alcy 
hine ikamei dava edılmesine 

İsrar ederlerse bir ay zarfında 
mürakipler ikamei davaya mec
burdıılar. Şu kadar ki bu akalli
yet mürakipler haricinde bir 
vekil intihap ve tayin edebilir
ler. Ve hisse senetlerini de şir
ketin melhuz zarar ve ziyanına 
karşı teminat olarak davanın 

hitamına kadar kalır.ak üzere 
muteber bir bankaya tevdie 
mecbu ı durlar. Davanın reddi 
halinde davayı talep eden akal
liyet şirketin mali ve hakiki zi
yanını tazmine mecburdurlar. 
heyeti umumiyenin her ne sebe
be müstenid olursa olsun mec-

!isi idare azası aleyhine ikamei 
dava olu.ımasına mütedair olan 
kararın icrası keza mürakiplere 
aitt r. 

Madd : 42 - Mürakipler 
meclisi idare müzakeratında 

rey ve müzakerata iştirak etmek 
şartile hazır bulunabilirler ve
münasip gört: iik'eı i teklifati 
meclisi idare ve h~yeti umumi
yenin adi ve fevka' .:, e it" T a
lan ruznıı:neler ine ithal ettire
bilirler. 

Mad d : 41 - Mürakipler 
hey ti umum"yecc takdir ve 
tepit ed lecek :icreti a lırar.Işbu 

ücret ş irket i n munrifi umumi
ycsi meyanına ithal edilir. 

ı eşinci fasıl 
Heyeti umumiye 

Madde: 41 - Ş rke :n 1ı· 1se
dar:a r ı senede lfıal: .11 b'. r d .·fa 
heyeti ummr iye ha linde içtima 
edcr:er. X' .nunu V .! i1bu cso :; 
mukavt:e:n m<: ahk "mına ır.u

vn fı!~ snreL e ıÇ ima c-3t:rı : .. ""y

etı u'llumiyc \HI'll:!l h"s, e •lı. 

ların heye ti mec.::.u3 •on ı le. sıl 

eder. Eu su. " "e içt:ma eden 
heyeti ı..m ı.. m.yecle i tt i h:ız t'di
lc.n kararlıır ı;erek rnuha!if ka
lanlar ve gerek içtima a hazır 

bulunmıyantar hal !;ında dahi 
r.ıer'i ve mut berd;r. 

Heyeti umumiye!er ya ı:d;

yen veya fevkalada olarak iç
tima ederler. Heyeti umumiyei 
adiye devrei hesabiyesinde iti
baren üç ay zarfında ve senede 
her halde bir dafa vukubulur. 
Bu içitmada şirketin senelik 
muamelatı umumiye ve hesabi
yesi tetkik ve ittihazı ka
rar olunur. Heyeti umumivei 
ft:vkalade şirket muamelatının 

istilzam ettirdiği ahval ve za
manlarda içtima eder. 

Madde 45 - Heyeti umu
miyei adiye zamanı muayyenin
de meclisi idare ve bunun a
demi teşebbüsü halinde iktisat 
vekaletinin davetiyle akti içti
ma eder. Bundan başka doğ

rudan doğruya meclisi idare 
veya mürakiplerin veyahut ser
mayei şirketin laakal onda bi· 
ri kıymetinde hisse senedatınl 
ıralik olan hissedarların esba
bı mucibeyi havi talebi tahri
rileri üzerine meclisi idare ve
ya mürakip!erin ve ledeliktiza 
iktisat vekaletinin heyeti umu
miyeyi sür'atle fevkalade içti
maa davete salahiyeti vardır. 

Bu suretle vaki olacak davet
lerde yevmi içtima saat ve ma
halli içtima ve içtimaa iştirak 

zımnında hisse senetlerinin 
tevdi o:unacağı mahal ve müd
det tespit olunarak davet ve 
içtima gün!eri dahil olmak ü
zere yevmi içtımndan liiakal 
iki hafla evvel gazetelerle i "n 
o~unur. Heyeti umumiyen n iç
timaına müteallik olan davetiye 
v;;: i!.:natta ruzn:ımei müzake
rat dcrcedilecektir. Bu ruzna
mei müzakeratın mec!isi idare 
ve mürakipler tarafından veri
len raporların kıraatı, p:anço 
ve mevcudat defte:-leriyle ka
rü zarar hesabı ve temettüün 
~urcti tevzii hakkındaki tekli
fot, müddeti memuriyeti mün
kazi olan meclisi idare arnsiy
le mürakiplerin tekrar intihabı 
ve bunların ücuratının tayini 
ve lüzum gprülen mevaddı sa
ire ithal olunur. Ruznamede 
ı:-österilmiyen hususat mevzuu 
müzakerat olamaz. Fakat ruz
namede münderiç bir mesele
nin müzakeresi esnasında o 
mesele ile alakadar bir husu
sun tahtı karara alınması la
zımgeldigi takdirde hissdara
nın arasına müracaat edilir. 
S.!rmayei şirketin !Caka! onda 
biri kıymetinde hisse sencd::ı
tına malik olan l :sscdaranın 
esbabı mucibeyi vaki talebi 
tahririleri üzerine müzakeresini 
arzu ettikleri mevaddın akti 
zaten mukarrer olau heyeti u
mumiye ruznamesine meclisi 
idarece ithali mecburidir. işbu 
talebin ilanen davet vuukuun-

dan evvel dermeyan edilmesi 
şarttır. 

Madde 46 - Gerek idi ve 
gerek fevkalade heyeti umu
miye içtimalarının yevmi içti
madan yirmi gün evvel tahri
ren iktisat vekaletine bildiril
mesi ve ruznamei müzakeratın 
ve buna müteferri evrakın bi
rer suretlerinin irsal olunması 

lazımdır. Bilümum içtimalarda 
iktisat vekaleti komserin ·n hu
zuru şarttır. 

Madde 47 - Heyeti umu
miye şirketin merkezi idaresi
ne veya merkezi idaresinin bu
lunduğu şehrin diğer müsait 
bir mahallinde içtima eder. 

Madde 48 - Hilafına gerek 
Ticaret kanununda ve gerek 
işbu esas, mukavelenamede 
sarahat bulunmıyı>n ahvalde 
gerek fevkalade ve gerek alel
ade içtima edecek olan heyeti 
umumıye:crde esa!eten veya 
vekaleten laakal sermeyenin 
nısfını tems:I eden hissedara
nın huzuru ~ıırttır. ilk içtimada 
lı u nİ$ap h sı l olmadığı takdir
de hissedaran tekrar ikinci de
fa İçtimaa davet edilir. işbu 

ikinci içt;mada hazır buluna• 
hissedarların temsil ettikleri 
sermaye mikdarı ne olursa ol
sun birim:? içtimada müzakere 
olunmak üzere icar olunan ruz
name hakkında icrayı müzake
ratta ve itayı karara salahiyet
leri olacaktır. Bu veçhile cere
yan eden müzakerat mer'i ve 
muteberdir. Kararlar muteber 
olmak İçin her halde esaleten 
veya vekaleten ita edilen ara
nın ekseriyeti şarttır. Birinci 
içtima ile ikinci içtima arasın

daki müddet onbeş günden az 
ve bir aydan fazla olmıyacak

tır ve ikinci içtimaa ait davet 
İçtimadan onbeş gün evvel 
ilan edilecektir. 

Madde 49 - Hilafına gerek 
Ticaret kanununda ve gerek 
işbu esas mukavelenamede sa
rahat bulmımıyan ahvalde ge
rek adi ve gerekse fevkalade 
heyeti umumiye her biri laakal 
iki hissenin maliki veya vekili 
bu!unan hissedarlardan terek
küp ettiği gibi adi veya fevka
lade umumi heyetlerde hazır 
bulunan her hissedarın iki his
se için bir reyi olacak ve şu

kadar ki bir hissedann ondan 
ziyade reyi olmıyacaktır. 

Madde 50 - Mevzu veya 
nevi şirketin tebdiline müteal
lik heyeti umumiye içtimaların
da şirket sermayesinin esaleten 
veya vekaleten akalli üç rub' -
unu temsil eden hissedara -
nın huzuru ve bu içtimada 
ittihaz olunan kararlarm mu· 
teber olması çin sülüsanı ek
seriyeti aranın huzuru şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç 
rub'unu temsil eden hissedaran 
hazır bulunmadıkları halde işbu 
nisap hasıl oluncaya kadar 
meclisi idare maddei atiyedeki 
şekil dairesinde ilan etmek 
suretiyle heyeti umumiye içti
maa davat edilir. 

Madde 51 - Maddei sabıkada 
muharrer hususların gayrisine 
mütedair tadilat için davet olu

nan heyeti umumiyenin ilk iç
timaında keza Şirket sermaye
sin:n esaleten ve vekaleten üç 
rub'unu temsil eden hissedar
ların huzuru şarttır. 

Bu içtimada matlup olan ni
sap hasıl olmadığı takdirde 
keyfiyet gazetelerle on beşer 
gün fasila ile ve iki kerre ilan 
edildikten sonra ikinci içtima 
akdo~unur. Bu ikinci içtimada 
sermayei şirketin la.aka! nısfını 
temsil eden hissedaranın huzuru 
kiıfid:r. işbu ikinci içtima dahi 
nisabı müzakere hasıl olmadığı 
takdirde salifülbeyan şerait 
dairesinde üçüncü bir içtima 
akdo!unur. Ve bu son içtimada 
müzakeratın icrası için serma
yei ş:rketin akalli bir sülüsünü 
temsil eden hissedaranın huzuru 
kafidir.Bu suretle in'ikat edecek 

olan heyeti umumiyelerin ka
rarları muteber olmak için esa
leten ve vekaleten hazır bulun
muş olan hissedarların sülüsanı 
arasının içtimaı şarttır. içtimaı 

ihbar için yapılacak ilanlara 
ru2namei müzakerat ile bera
ber içtimaı sabıkın zamanı vu
kuu ve neticesi teklif edilen 
tadilatın metni dercolunur. 

Madde 52 - Şirketin tebdili 
tabiiyetiyle hissedaranın tezyidi 
taahhüdatı içia in'ikat edecek 
olan heyeti umumiye içtimala
rında bil'umum hissedaranın 

esaleten veya vekaleten huzur 
ve ittifakı şarttır. 

Madde 53 - B:r hisseli olan 
hissedaran yalnız Şirket mu
kavelenamesinde icra edilecek 
her nevi tadilat için vukubulan 
içtimaat müzakeratına iştirak 

ve rey ita hakkını haizdir. Bu 
hususa münhasır olmak üzere 
her hisse bir reyi temsil eder. 

Madde 54 - Heyeti umu
miyelerde hissedarlar kendile
rinin diğer hissedarlar vasıta

siyle bilvekale temsil ettirebi
lirler. Vekil olanlar kendi rey
lerinden maada temsil ettikleri 
hissedarlardan her birinin ma
lik olduğu reyleri istimale sa
lahiyettardırlar. Salahiyetname
nin şeklini meclisi idare tayin 
ve ilan eder. Emvalinin idaresi 
kocalarına muvazzaf bulunan 
kadınlar kocaları, küçükler ve 
mahcurlar veli ve vasileri şir
ketin şahsiyeti maneviyesini 
temsile salahiyettar olan mü
messilleri veya salahiyeti mah
susayı haiz diğer bir zat mari
fetiyle temsil olunurlar. Bunla
rın bizzat hissedar bulunması 

şart değildir. 

Cemiyetlerle müessesatı umu
miye kredilerine haizi salahi
yet müdür veya ıpümessilleri 

marifetiyle temsil ettirirler. Bir 
hisse senedinin hakkı intifaile 
hakkı tasarrufu başka başka 

kimselere ait bulunduğu tak
dirde aralarında bil'ittifak ken
dilerine münasip gördükleri 
şekil ve surette temsil ettire
bilirler. Itiliif edemezlerse he
yeti umumiyelere iştirak ve rey 
vermek hakkını hakkı intifa 
sahibi istimal eder. 

Heyeti umumiyeye dahil ol
mak için lazımgelen miktardan 
dun hisseye malik o'an hisse· 
darlar müştereken aralarından 
birini kendilerini temsil etmek 
üzere vekil olarak intihap ede
bilirler. 

Madde 55 - Nisabı ekse
riyetin anlaşılabilmesi için heye
ti umumiyede hazır bulunacak 
hissedarlar gerek vekaleten ve 
gerek esaleten hamil oldukları 
hisse senetlerinin veya bunu 
müspit vesaiki içtima günün
den bir hafta evvel merkezi 
şirkette veya meclisi idare tara
fından iras edilecek bir mahalle 
tevdi ederek mukabilinde hisse 
senedatının adet ve numarala
rını mübeyyin birer duhuliye 
kartı alacaklardır. Birinci iç
timada nisabı ekseriyet hasıl 

olmadığı takdirde işbu duhuliye 
kartları ve sııliihiyetler hilafına 
müttehaz bir karar bulunma
dıkça ikinci içtima için da!ıi 

muteberdir. 
Madde 56 - Heyeti umu

miyenin hini içtimaında hazır 

bulunacak hissedaran veya mü
messillerin isimleri ve miktarı 

hisselerini mübeyyin olarak tan
zim olunacak cetvel hissedara
nın görebilecekleri bir mahalle 

talik ve bir sureti de heyeti 
umumiye kitabetine tevdi olunur 

Madde 57 - Heyeti umu
miyeye iştirak zımnında tevdi 
edilmiş olan hisse senetleri 
heyeti umumiye içtimaına ta
kaddüm eden yedi gün zar
fında · ahara devir ve • ferağ 
oh.namaz. 

Madde 58 - heyeti umumi
ye içtimalarına meclisi idare 
reisi bulur.madığı takdirde mec
lisi idare tarafından 

intihap edilecek bir zat riyaset 
eder. 

Reisin vazifesi müzakeratın 
müntazam bir surette cereyan 
etmesini ve zabıtnamenin kanun 
ve işbu mukavelename ahka
mına muvafık bir surette tu
tulmasını teminden ibarettir. 

Heyeti umumiyede hazır bu
lunan ve en çok hisseye malik 
iki hissedar rey toplamak va
zifesini ifa eder. Bunların ade
mi kabulleri halinde kabul edi
linceye kadar bu suretle de
vam olunur: 

Heyeti umumiye katibi reis 
ile rey toplamağa memur olan
lar tarafından gerek hissedaran 
arasından ve gerek hariçten 
tayin ve intihap olunur. Heyeti 
umumiye içtimalarında hazır 

bulunan lıissedaranın veya mü
messillerinin isimlerile mahalli 
ikametlerini miktarı hisse ve 
reylerini mübeyyin bir cetvel 
tanzim o!uı.arak mevcut olan
lar tarafından tasdik edildik
ten sonra zabıtnameye rapto
lunarak muhafaza ve talep 
vukuunda alakadarana irae 
olunur. 

Madde 59 - Heyeti umu
miyelerin ittihaz ettikleri ka
rarlar muteber olabilmek için 
ittihaz olunan kararların mahi
yeti ve netayiciyle muhalif bu
lunanların esbabı muhalefetini 
mübeyyin bir zabıtuame tutul
ması lazımdır. 

İşbu zabıtname reye işrirak 
eden hissedaran ve hazır bu
lunan komiser tarafından imZ'\ 
olunur. Hissedaranın imzaları 

tahtında verecekleri bir sala
hiyetname ile reis ile cemi ara
ya memur zevatı zabıtnameleri 

imza etmeye tevkil etmeleri 
caizdir. 

İçtimaa davetin usulü daire
sinde cereyan ettiğini müspit 
vesaikin zabıtnamelere raptı 

veya münderecatının derci la
zımdır. 

Meclisi idare işbu zabıtna

menin musaddak bir suretini 
derhal sicilli ticarete tescil ve 
hülasasını ilan ettirmekle mü
kelleftir. Bu zabıtnamelerin ge
rek mehakime ve gerek ma
kamatı saireye ve eşhasa ibraz 
edilmek üzere çıkarılacak suret 
veya hülasaları şirket namına 
vaz'ı imzaya mezun kılınan ze
vat tarafından imza edilmesi 
muktezidir. 

Madde 60 - Heyeti umu
miyenin salahiyetleri meclisi 
idare salahiyetlerinin fevfinde 
bulunan mesaili bilmüzakere 
tahtı karara a mak. 

l 1eclisi idareye müsaadei 
ma 'ısusa vermek ve verdiği ve
kaletin şeraitini tayin ve şirket 
umurunun sureti idamesini tes
bit etmek. 

Meclisi idare mürakipleri şir
ket umuru hakkında tanzim 
ettikleri raporları blanço kar ve 
zarar hesabı ve mevcudat def
teri hakkında kabul veya ade
mi kabul kararı ita ve badel
münakaşa yeniden tanzim et
mek, meclisi idarenin zimmetini 

ibra veya mes'uliyetine kar2r ver• 
mek, 71 inci madde akamına tev
fikan meclisi idarece münasip gö 
rülerek teklif edilen amortisman 
ve ihtiyat akçelerini tasvip ve

ya kabulu ve tayin edilecek 
temettüat hisselerini tesbit et
mek meclisi idare azalarile m ,. · 
rakıpleri intihap ve lüzum gö -

düğü takdirde bunları ::.~il ve 
yerlerine diğerlerini tayin ey
lemek, meclisi idare azasına 

verilecek hakkı huzur ve mü
rakıplara verilecek tahsisat 
miktarını tesbit etmek, meclisi 
idare atasının evvelmirde şah
san müsaade istihsal etmesi 
lazımgelen hususatta müsaade 
ita ve ademi itası hakkında da 
karar vermek şirketin emvali 
gc.yri menkulesini terhin veya 
tahvilat ihracı suretile istikraz 
müsaade I 



esas mukaYelenamenin tatbi· 
kine mütedair ruznamei müza
keratta mevcut mesai! hakkında 
karar vermek gibi hususat: 

Madde 61 - Pilançonun tat· 
bikine dair olan heyeti umu

miye karan meclisi idare aza· 
sile müdür ve mürakiplerin ib
rasını da mutazammındır. An-
cak pilançoda bazı cihetler 
meskut kalmış veya pilanço 
yanlış olarak tanzim edilmiş 
ise pılançonun tasdikile heyeti 
idare azalarile müdürler ve 

mürakıpler iktisabı beraet et· 
miş olmazlar. Mürakıplar n ver· 
miş olduğu raporun kıraet ve 
istimaından mukaddem pilanço 

ile hesabatın kabulü l>akkında 
verilen kararlar keenlemye· 
kundur. 

Madde 62 Hissedaran 
tahsan alakadar olduğu mesai
lin heyeti umumiyelerde müza· 
keresi esnasında hakkı reyini 
istimal edemezler. 

Madde 63 - Heyeti umu· 
miyede pilançonun tasdiki hak· 
kındaki müzakere ekseriyetin 
veya sermayei şirketin onda 
b rini temsil eden ekalliyetin 
talebi üzerine on beş gün son· 
raya tat·k ve ikinci içtima için 
vaki olacak davet alelusul ifa 
olunur. işbu ikinci içtimada 
akalliyet tarafından müzakere· 
nin diğer bir içtimaa taliki 
hususunrla vaki olacak talebin 
muteber olabilmesi için pilan
çonun evvelce itiraz olu· 
nan noktaları hakkında iza
hatı mukteziye verilmemiş ol
ması lazımdır. 

Madde 64 - Heyeti umu· 
miye kararları aleyhine tarihi 
sudurundan itibaren üç ay zar· 
fında şirket merkezinin bulun· 
duğu mahal mahkemesinde, 
heyeti umumiye zabıtnamesinde 

ititazları tesbit ettirilmiş olmak 
şartile muhalif kalan ve hakkı 
reyini istimale müsaade edil
miyen hissedaran ile şahsan 
mesuliyetlerine karar verilen 
meclisi idare aza~ı ve mürakıp
lar tarafından ikamei dava edi
lebilir. 

Ancak bu davanın sui ni· 
yetle yapıldığı tahakkuk ettiği 
takdirde bu yüzden hasıl olan 
maddi ve hakiki zarar ve zi· 

yandan itiraz edenler mütesel· 
silen mesuldürler. itiraz üzerine 
mahkemece verilip iktisabı 

kat'iyet eden ilanın bir suretini 
meclisi idare derhal tescil et· 
tirmeğe mecburdurlar. 

Madde 65 - Adi hisse se· 
nedatından gayri muayyen bir 

nevi hi•se senedatı sahiplerinin 
hukukunun muhil olmak üzere 
heyeti umumiyece ittihaz olu 
nan kararların muteber olabil
mesi mezkur hisse senedatı 
esbabının 50 ve 51 inci mad· 
delere tevfikan heyeti umuoniye 

halinde biliçtima ittihazı İ<arar 
ederek tasvip ve muvafakat 
etmelerine vabestedir. 

Madde 66 - lşbu esas mu· 
kaveleoame maddelerinde icra 
edilecek her nevi tadilat meclisi 

idare tarafından iktisat veka· 
Jetine tasdik ve sicilli Tica
rette tescil ve alelusul ilan et
tirildikten sonra mer'i ve nafiz 
olur. 

Madde 67 - Heyeti umu
miyelerde reyler el ka.ldırmak 
suretile verilir. Ancak hazır 
bulunan hissedaranın temsil 

ettikleri sermayenin onda bi
rine malik bulunan bir veya bir 

kaç hissedaranın talebi üzerine 
reyi hafiye müracaat mecbu· 
ridir. 

Madde 68 - Meclisi idare 
ve mürakip raporlarile senelik 
pilançodan ve heyeti umumiye 
zabıtnamesinden ve heyeti mez· 

kurede hazır bulunan hissedaranın 
esami ve miktarı hisseleri mü bey· 
Yin cetvelden musaddıok dörder 
nusha beydi umuıniyenin son 1 

içtima gününden itibaren niha· 
yet bir ay zarfında iktisat ve· 
kaletine irsal ve tevdi kılına
caktır. 

Alt·ncı F~sıl 
Senelik hesabat m~vcudat 
Madde 69 - Şirketin senei 

hesabiyesi kanunusaninin bi
rinci gününden başlıyarak ka
nunuevelin sonuncu günü hi
tam bulur. Fakat birinci hesap 
senesi müstesna olarak ş'rket 
sureti kat'iyede teşekkülü ta
rihile o senenin kanunueveli
nin sonuncu günü beynindeki 
müddeti ihtiva edecektir. 

Madde 70 - Her altı ayda 
bir şirketin mevcudat ve dü
yunatını gösterir meclisi idare· 
ce bir hnlasai lıesabiye tan
zim edilerek mlirakiplere ve· 
rilir. Mevcudat \ e müvazene 
defteri, planço ve kar ve za
rar hesabatı heyeti umumiye 
içtimaı için tayin olunan günde 
Jaakal bir ay evel mürakiple
rin nazarı tetkikine arzolunur. 
İşbu hesabat neticesi idare 
tarafından heyeti umumiyeye 
takdim edilir. Hissedaran yev· 
mi içtimaa takaddüm eden on 
beş gün zarfında şirket mer· 
kezine müracaatla mevcudat 
ve müvazene defterinin kar 
ve zarar hesabını ve plançoya 
mürakipler ve meclisi idare 
raporlarının tetkik ve bir su· 
retle6ni ahzedebilir1er. 

Yedinci Fasıl 
Te;n~ttuatın sureti taksimi, 

itfa ve ihtiyat akçeleri 
Madde 71 - Kar ve zarar 

hesabının müvazenesinden ta
hassül ve mevcudat defterle
rinin hini tanzimindeki umum 
vaziyeti telhis eden muamelatı 
seneviyenin netayici düyun ve 
taahlıüdatı şirketle idare he
yetinin münasip addedeceği 
muhtelif itfa ve ihtiyat akçe· 
!erinin tenzilinden sonra şirke· 
tin safi kazancını teşkil eder. 
işbu kafi kazançtan eve! be 
eve! nizami ihtiyat akçesinin 
teşkili zımnında yüzde beş tef
rik olunacaktır, Safi kazancın 
mütebakisi hissedarlara tevzi 
olunacaktır. 

Maamafih heyeti umumiye 
meclisi idarenin teklifile hisse
darlara ait mebaliğin kaffesini 
veya bir kısmını fevkalade 
ihtiyat akçesinin veya hissele
rm itfası zımnında hususi bir 
ihtiyat akçesinin teşkiline ya
hut bili tevzi gelecek seneye 
nak ledilebilinecektir. 

Madde 72 - Temettuatı 
seneviyenin hissedarana han• 
gi tarihlerde ve hangi vasıta
larla ve ne şekilde tevzi olu
nacağı meclisi idarenin teklifi 
üzerine heyeti umumiyece ka
rarlaştırılır. İşbu esas mukave· 
lename ahkamına tevfikan tev· 
zi edilen temettüat istirdat 
olunamaz. 

Madde 73 - 71 inci madde 
mucibince temettüatı senevi
yeden müfrez mebaliğin tera· 
kümünden hasıl olan adi ihti
yat akçesi şirketin muhtemel 
zararlarına karşılık olarak hıf

zolunur. 
Bu suretle teraküm edecek 

olan meblağ şirket sermayesi
nin yü1de yirmi % 20 sine 
müsavi raddeye baliğ oldukta 
artık ihtiyat akç~si ifrazına de
vam edilme7.. Şu kadar ki bu 
miktara baliğ olduktan sonra 
sarfiyat icrasile ihtiyat akçesi
n'.n miktarı tenezzül edecek 
olursa tekrar temettüattan tev
ki'at icra edilecektir. 

Madde 74 - 71 inci mad
denin son fıkrasında mevzuu
bahsolan ihtiyat akçeleri he
yeti umumiyenin kararile fev
kalade ve gayri melhuz sarfi
yat bilhassa yani tesisat ve 
inşaatı fevkalade itfa muame
latı veya hisse iştira veya it
fası için kullanılabilecekleri 
gibi hissedarlar meyanında 
bil.'.:h:ıre ! eni ve taksim veya-

but şirketin herhangi zararını 
kapatmak için istimal olunabi
lecektir. Bu kısım ihtiyat ak
çelerile geçen seneden mü
devver karlar şeklinde mevcut 
olup tevzi edilmemiş bulunan 
temettü bedeli tamamen tedi
ye edilmiş şirket hisse seneda
tma t~hvil edi!ert:k meclisi 
idarinin teklifi ve heyeti umu· 
miyenin karariyle hissedarana 
s~rmayeferi nisbetinde temet· 
tü o1arak tevzi e-iilebilir. 

fa-ide 75 - Hi$!e ~ene

d~tın•n ihraç kıymeti nıu•vve· 
nesindt'n ziya-le olıır•a fazla 
kıymet ihtiyat al:çesine ilave 
o'un11r. 

Matl-le 76 - Sirket'" inki-
7ai müd-ietinde veya'1u+ v 'c· 
tın~an evve' fe';lh VP •~c;:fivn

sinde bilcüm1e ta'lı..ı,;;,ı,h ;ıa 

olunduktan sonra ihHvat ak
çesi h'ssedaramn hisse1<'ri nis
petin..1e t"k•İm n'urı•rakt'r. 

Sekiz' nci Fasıl 
Sirketin f shi ve t••five•i 
Madde 77 - Meclisi ;rı,.re 

herhal'i!°İ bir sebep1e şirket'n 
fesih ve ta•fivei mn•m"'°'hnı 
ve yahut devamını müzakere 
etmek üzere heyeti U'llumiyeyi 
davet edebilir. Bu ietimalarda 
50 i··ci maddedeki ni•abı içti· 
ma ve ek•eriyet aranır. 

Madde 78 - Müclr!etin hi
tamı ııirk~t ~ermayesinin iki 
sülüsünün zayi o!ması veyahut 
maksadı s!rketin husu1ü veya 
husul imkanını zevali, hisseda· 
ran adedinin beşten aşağı 
dü~mesi, dayin 1erin talebi, şir· 
ket mukave 1enamesinde b:r 
sebebi fesih tayin edilmis ise 
onun tahakkuku şirketin clijj'er 
bir şirketle birleşmesi, şirketin 
iflası hallerinde meclisi idare 
hissedaran heyeti umumiyesini 
içtimaa davet etmeğe mec
burdur. 

Hisselerin mikdarı her neye 
balig olursa olsun hissedaranm 
kaffesi işbu içtimaa davet 
olunacaklardır. işbu içtimada 
48 inci maddedeki nisabı içti
ma ve ekseriyet aranıla

caktır. Yalnız emvali şirketin 
toptan furuhtu hakkında 
tasfiye memurlarına selahiyet 
itasına mütedair heyeti umumi~ 
ye kararlarında ticaret ka
nununun emreylediği nisap ve 
ekseriyet aranır. Şayet meclisi 
idare baladeki vazifesini ifa 
etmez veyahut heyeti umumi
yeoin işbu mukavelenamedeki 
şeraiti dairesinde içtima im
kaoı hasıl olmaz ise şirketle 
alakadar her şahıs mahkeme
ye müracaatla Şirketin fesih 
ve tasfiyesini talep etmek hak
kını haizdir. Heyeti umumiyece 
ittihaz olunan mukarrerat a!a
kadaranca malum olmak üze
re ilan olunur. 

Macide 79 - Fesih ve in
fisah, iflasın gayri bir sebebe 
müstenid ise meclisi idare bi
rer hafta fasıla ile üç defa 
ilana! yapacak bu ilannameye 
şirket dayinlerinin şirketteki 
hukukunu nihayet bir sene 
zarfın.da .. bilmur acaa ispat et
melerı !uzumu dercolunur. Bir 
senelik müddetin mebdei üçün
cü ilanın tarihi intişarıdır. 

Madde 80 - lşbu esas mu· 
kavelenamede muharrer müd
detin hitamında ve yahut her 
hangi bir sebeple vaktinden 
evvel şirketin feshine heytti 
umumiyece karar verildiği tak
dirde heyeti umnmiyece tasfi
yesinin sureti icrası tespit ve 
muamelatı ifa edecek şüreka
dan ve şürekanın gayrisinden 
bir veya birkaç tasfiye mtmu
ru ve bunların seliihiyetlerini 
tay;n eder, ve tadiye memur
larının münferiden veya müc
temian hareket etmeleri hak
kında ittihaz karar eyler. Bu 
hulusa mütedair kararlar tes
çil ve ilan oluoı.;r, Heyeti umu
miye tasfiye memurları intihap 
edilmezse tasfiye vezaifi mec• 
!isi idare tarafından ifa olu-
nur. 

Madde 81 - Tasfiye me· 
murları vazifelerini yekdiğeri
ne devir edemezlerse de bazı 
umur ve muamelatı muayye· 
nenin ifası için içlerinden biri
ni veya bir kaçını ve yahut bir 
şahsı tev'kil edebilirler. 

Madde 82 - Tasfiye me
murları şirketin başlamı~ olan 
umur ve muamelatını ikmal ve 
intaca selahiyettıır olup tasfiye 
icabatından olmıyan yeni mua· 
melelere girişmekten memnu· 
durlar. Girştikleri takdirde bu 
muamelattan tevellüt edecek 
mesuliyet müteselsilen kendi
lerine aittir. 

Madde 83 - Tasfiye me
murlarının tayinile beraber mec· 
lisi idarenin selahiyeti hitam 
bulursa da mürakiplerin vezai
fi ne7areti ta.fiye müddetince 
d~vam eder. Heveti umumiye, 
şirketin mevcu<\iveti zam,.nla
rıncla oldus!u v.;bi tasfiye esna· 
sında clahi iktidar ve selahiye
ti taırfT'e•:ni istimalde devam 
erler. Ta•fve memurları heveti 
umumiye kararlariyle ve hiikü· 
metin müsaadesiyle Şirketi 

"'"t•uhanın hnkuku ve sene· 
dat ve taabhüd'ltının tamamını 
veya bir kısmını bedeli iştirak 
o1arak aynen di<fer bir şirkete 
devredebilecekleri gibi herhan
l!'i bir şirket veya şahsa da 
devri ile mukabi inde kaffesi 
veya bir kısmı için nakte ve
ya bedeli tediye olunmuş hisse 
senedatı ve esham ve tahvilat 
veya herhangi bir taviz alabi
lirlerler. Heyeti umumiye her 
ıaman lüzum gördüğü takdir
de tasfiye memurlarını ve tas
fiye vazifesini ifa eden mecli
si idare azasını azletmek ve 
yerlerine diR-erlerini tayin et
mek selahiyetini haizdir. 

Keza tasfiye e'nasında he
yeti umumiye tasfiye memurla
rının teklifi üzerine feshi şir

ket hakkında evvelce ittihaz 
edilmiş olan kararın iptali ile 
tasfiye memurlarının selahiyet· 
!erine nihayet vererek yeniden 
meclisi idart! ve mürakıp inti
hap edebilir. Bu takdirde fe· 
sih kararından sonra hisseda
raoın gayri eşhasın iktisap et
tikleri hukuk mahfuz kalır. 

Tasfiye esnasında ~irketin 

menkul ve gayri menkul emva
li yine şirket şahsiyeti ınane· 

viyesine ait olup hissedaran· 
dan hiç biri işbu tasfiyei em
val üzerinde şahsi bir hak id
dia edemez. 

Tasfiye devam ettiği müd
det zarfında heyeti umumiyeyi 
tasfiye memurları ve mürakip· 
ler ve lüzum gördüğü takdir
de iktısat vekaleti içtimaa da· 
vet ederler. 

Bundan başka sermayei şir
ketin % 10 u yüzde onu temsil 
eden hissedaran tarafından ta
lep vukuunda tasfiye memurla
rı veya miirakipler heyeti umu
miye yi içtimaa ve bunlar tara
fından ırae edilen hususatı 
ruznameye ithal etmeğe mec
burdurlar. Tasfiye muamelatı 
bir seneden ziyade devam et

tiği takdirde tasfiye heyeti 
şirketin muamelat ve hesaba
tını mübeyyin tanzim edeceği 
mevcudat ve muvazene defter
leriyle pilıinçoyu tevdi etmek 
ve tasfiyenin ikmaline mani 
teşkil eden esbabı arzetmek 
üzere heyeti umumiyeyi içtimaa 
davet edecektir. Tasfiye esna
sında aktoluoan heyeti umumi
ye içtimalarına ait zabıtname
lerin suret veya hulasaları mu
teber olmak için tasfiye me
murlarının imzalarını havi ol
ması şarttır. 

Madde 84 - Şirketin hali 
tasfiyede bulunduğu zamanlar
da şirket namına tanzim olu
nacak bilcümle evrak ve sene
datın şirketin ilzam edebilmesi 
için " Hali tasfiyede bulunan 
zahire Türk anonim şirketinin 
tasfiye memurları ,, ibaresinin 
ilavesiyle tasfiye memurları ta-

rafından imza edilmesi şarttır. 
Madde 85 - Şirketi münfe· 

sihanın mevcudatı bil'umum 
düyunu tesfiye edildikten son
ra ve infisahın üçüncü ilanın
dan bir sene mürur ettikten 
sonra hissedaran arasında his
selerine göre taksim olunur. 
o~fterlerden veya makbul sair 
vesaikttn dayin oldukları an
laşılan eşhas taahhütlü mek
tuplarla istifayı hakka davet 
edilirler. lcalıet etmiyenlerin 
veya hakları henüz muhtelifünfih 
bulunanların alacakları muteber 
bir bankaye tevdi olunur. 

Madde 86 - Kanuna ve iş
bu esas mukavelename ahka
mına mugayir h • reket eden tas 
fiye memurları şürekaya veya 
üçüncü şahıslara karşı müteselsi 
len mesul olacakları gibi tayin 
ve istihdam ettikleri eşhasın bu 
kabil muamelelerinden dahi 
kezalik aynı veçhile mesul 
o!acaklardır. 

Madde 87 - iktisat veka
leti şirketin esas mukavelena
mesinden mütevellit hususat 
hakkında şirket üzerinde mü· 
rakabe hakkını haizdir. 

Madde 88 - Şirket fesih ve 
tasfiyesine mütedair heyeti umu· 
miye mukarreratı sicilli tica
rette tesçil ve ilan olunur. 

Dokuzuncu Fasıl 
Mevaddı Müteferrika 

Madde 89- Şirketin gerek 
faaliyeti gerek tasfiye"i esna· 
sın de şirket umuruna müteallik 
olarak şirketle hissedaran 
arasında tahaddüs edecek ih
tilafat şirket merkezinin bu
lunduğu mahal mahakiminde 
ahkamı kaouniyeye tevfikan 
hallü fasloluour. Şirket umuru
na ait olarak hissedaran bey
ninde tahaddüs edip şirketin 
hukukuna müessir olacak ihti
lafatın halli dahi şirket mer· 
kezinin bulunduğu mahal mah
kemelerine aittir. Bu kabil bir 
ihtilafın zuhuru halinde mah
kemeye müracaat etmiş olan 
hissedar şirket merkezinin bu
lunduğu mahalde her guna 
tebliğatı kanuniyenio ifası için 
ikametgahı kanuni intihap ve 
iraesine mecburdur. 

Madde 90 - Her hangi bir 
hissedar şirketin umuru ve 

muamelatında gördüğü bir yol
suzluktan dolayı şirket mü
messilleri veya anlardan biri 
aleyhine doğrudan doğruya 

veya ferden ikamei dava ede
mez. Ancak 41 inci madde 
ahkamına tevfikan ikamei dava 
olunabilir. 

Madde 91 - Şirket işbu 
esas mukavelenameyi tabettire
rek talep edecek hissedarlara 
ita eyliyeceği gibi elli nüsha
sını bir defaya mahsus olmak 
üzere iktisat vekaletine irsal 
edecektir. 

Madde 92 - Hükumet ta
rafından kanunu mahsusuna 
tevfikan sebkedecek talep üze
rine şirket istatistik daires' nin 
vereceği numuneye göre her 
sene bir istatistik cetve!i ve· 
recektir. 

Madde 93 - Kanunen is
tihdamı caiz olan ecnebilere 
memurini aidesindeo istihdam
ları için müsaade istihsal edi
lecek olan mütehassıslardan ve 
fen memurlarından başka şir
keti müstahdemini Türk ola
caktır. 

Ttcaret mektebinden mezun 
olan'.ar eshabı rüchandan ad
dolunac:ıktır. 

Madde 94 - Kanuna ve iş
bu esas mukave!enameye mu
gayir ve feshi şirketi mucip 
ahvalin t:ıhakkuku halinde 
iktisat vekaleti tarafından fe
sih davası il:ame olunur. 

HALIM CEVDET 
H. r. BELER 

JİUZEPPE AL YOTTI 
R. AL YOTTI W. GİRAUD 

icra vekilleri heyetinin 11-
5 935 tarihli içtimaında kabul 
buyurnlarak Türkiye Cumhu
riyeti riya~etinin ali tasdikine 

iktiran eden (Zahire Türk ano
nim şirketi)ne ait bu esas mu 
kavelename tasdik kılındı. 

iktisat vekili N. 
İmza okunamamıştır 

Esas : 935-64 
Türk milleti namına muha

keme yapmağa ve hUküm Yer
meğe izinli İzmir Asliye mah
kemesi ticaret dairesinin 15-7-
935 tarihinde verdiği hükmü 
havi ilamdır. 

Reis: Necati, aza: Ali Riza Ye 
Riza. 

Müsted'iler : İzmirde Alaiyeli 
oğlu Halim, Alaiyeli oğlu Cev· 
det, Hüseyin Fevzi Beler. Giu 
seppe Aliotti. Remo Aliotti ve 
Viliyam Giraud 

Yukarıda adları yazılı şahıs· 
lar tarafından mahkemeye ve
rilen istid'ada ticaret kanunu· 
nun 303 üncü maddesi hükmü 
dairesinde ve eshamı araların· 
da taksim edilerek tesis ey !e
dikleri zahire Türk anonim şir
ketinin sermayesi (50000) lira
dan ibaret olan elli hissesinin 
tamamen satın alınması taraf
larından teahhiit olunarak bu
nun peşinen ödenmesi lazımge
len 25000 lirası Selanik banka
sına yatırılmış olduğundan balı
sile işbu şirketin teşekkiilünür 
tesdikine karar verilmesi iste
nilmiştir. 

(Zahire Türk anonim) şirke
tinin tasdiki, mümessilleri ta· 
rafından asaleten ve vekaleten 
mümzi beyanname ile talep 
edilmiş olmakla mahkemeyr 
tevdi edilen vesaiki tetkik 
edilerek geregı konuşuldu : 
merkezi lzmir olarak ani te
şekkül edeıı şirketin kanuni 
şartları cami olan oıübrez esas 
mukavelenamesinio icra vek:l
leri heyetince kabul olunarak 
Cumurluk riyasetinin yüksek 
tasdikine iktiran etmiş olduğu 
mukavelename arkasındaki ik
tisat vekaleti şerhinden ve 50 
bin liradan ıbaret esas sermaye· 
nin yarısının şirket müessisleri 
tarafından Selanik bankası 
lzmir şubesine yatırılmış bu
lunduğu ibraz olJnan mezkur 
bankarııo 11-7-935 tarihli ilmü
haberinden anlaşılmasına ve 
tasdikli iştirak taahhütnamesi 
sureti de mübrez bulunmasına 
binaen tasdikine kanuni bir 
mani gorülemiyen mezkur za 
bire Türk anonim şirketinin 

ticaret kanununun 299 uncu 
madeesine tevfikan teşekkülü

nün tasdikine ve 300 üncü 
madde mucibinca sicilli ticaret 
çe usulen tesçil ve ilanına 

15· 7 -935 tarihinde oy birliği ile 
karar verildi. 

Reis 
1986 

N. Ünlügil 

Aza 
1750 

R. Kılıçay 

ımzası ımzası 

Aza Kararına uygundur 
2121 Başkatip M. 

Rıza imzası Göçmen imzası 
Pul üzerinde 17 /7 /935 tarih 

ve T. C. lzmir Asliye mahke
mesi Ticaret dairesi resmi mü
hürü. 

Umumi No. 6277 Hususi No. 
2/15 

Bu ilam suretinin daireye 
gösterilen aslına ve dosyamızda 
alıb onula o suretine uygun oldu
ğu tasdik kılındı. Bın dokuz 
yüz otuz beş senesi Tem muz 
ayının on sekizinci Perşembe 

günü. 
Nesime 

İzmir üçüncü noteri Tahsin 
Amur mühür resmisi namına 

ı-ıızası okunamamıştır. 

22130 (1023) 

Doktor 

Kemal t'akir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramı r • cad
desi No. 596 Tel. 25•.S 
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Sahife to 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 

N. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 

Oliver Ve Şii. •'9V-ap_u_r_c-ul_u_k-. 
LİMİTET 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Vapur Acentesi tzMiR ACEl\JTELiCıNoEN 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

CENDELI HAN BiRİNCİ Ek postası HERAKLEA vapuru 22 tem· spres 
KORDON TEL. 2443 

ORESTES vapuru elyevm 

limanımızda olup 19 temmuzda 

Anvers,Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 

muzda bekleniyor. 2S temmuza CENERAL STEAM NAVİGA- Gu··neysu 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

GATION Co. Ltd 
burg ve Bremen için yük ala- ELLERMAN LAYN Ltd 

Fevkaladıı lüks vapuru caktır. 
DERINDJE vapuru S ağus- FLAMINIAN vapuru ay so- PAZAR günü saat tam t& 

tosta bekleniyor. 8 ağustosa nunda Liverpool ve Svansea- da hareket eder. PAZAR-alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 
temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonara 

Burgaz, Varna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 

A R d H dan gelip tahliyede buluna- TESI günü saat t& da İS-
kadar nvers, otter am am TAN BULA GALATA RIH-
burg ve Bremen için yük ala- calclır. TIMINA YANAŞIR : ve 
caktır. DRAKO vapuru 29 temmuz- . 

d d oradan KARADENIZE ha-
ALIMNIA vspuru 10 ağustos- da Hull, l>.nvers ve Lon ra an reket edE"r. 

ta bekleniyor. Hamburg, An- gelip tahliyede bulunacak ve lstanbuldan her Per-

HERMES vapuru 27 tem-
vers ve Bremen limanlarından aynı zamanda Londra ve Hull şembe günü lzmir için sa-
yük çıkaracaktır. için yük alacaktır. at tam t& da GALATA 

muzda gelip yükünü boşalttık-

an sonra Burgas 

Köstence için yük 

Varna ve 
alacaktır. 

vapuru 18 

SERViCE DlRECT DANUBIEN j DOYÇE LEV ANTE LINIYE rıhtımından ekspres posta 
Tuna hattı ANGORA vapuru 13 tem- hareket eder Cuma günü 

TISZA motörü 31 temmuz- muzda Hamburg, Bremen ve tam saat 16 da lzmire varır. 
da bekleniyor. Budapeşte,Bra- Anversten gelip tahliyede bu- Fazla Tafsilat için : Bi-

GANYMEDES 

ağustostan 12 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Amster-

tislava ve Viyana için yük ' lunacaktır. rinci Kordonda 92 numara-
yük alacaktır. NOT: Vürut tarihleri ve da lzmir acenteliğine müra- 1 

BUDAPEST motörü 10 ağus- vapurların isim'eri üzerine mesu' caat. Te'efon 36S8 • 
tosta bekleniyor. Budapeşte, liyet kabul edilmez. ~--··-------•iDi dam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. Bratislava ve Viyana için yük ------m;ımı;:;::;ııı:ı:ı;m==:ıa:ı~:ıı:aiZll-..,1ôlliaı:l!D!m __ _ 
alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNtEN Vurut tarihleri ve vapurların 
V ASLAND motörü 30 tem- isimleri üzerine mesuliyet ka-

m uzda Rotterdam, Hamburg, bul edilmez. 

Copenhage, Dantzig, Gdynia N. V. W. F. Hanri Van Der 
Göteburg, Osla ve İskandinav- Zee & Co. 
ya limanları için yük alacaktır. Birinci Kordon Telefon No. 

SERVİCE MARfTıM RUUMAİN (j2!)olm0•7 ııı::.•2ao.08 ____ _ 

Garbi Akdeniz için ayda 1 Doktor 
bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL y A vapuru 19 Fahrı· Işık 
ağustosta gelip aynı günde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

İzmir Memleket Hastanesi 
Ro•tken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen

talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

Telefon: 2004-200S • 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 2S 
Telefon: 2S42 

H 3. (281) 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en İnce teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczane~inde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 

çerçiveleri en maruf fabrika malı cam'ar daima her yerden ucuz 

olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

lzn.ir ı uhasebei hususİj'e 
cıürlü ğ·ü rıden : 

Bedeli 
Sab ... a 

L. 
40 

41S 
65() 
14i) 
40 
40 
30 
24 

Hisa~ camii arkasında 9 numaralı dükkan 
1 inci belediye caddesi 16 nu-lu maza. 
Tilkilikte 6-8 nu-lu kahvehane. 

Taşçılarda SO nu-lu dükkan. 

Alipaşada 18 ,, ,, 
,, ,, ve çancılar çarşısı 17 nu-lu dükkan. 

3 üncü kara Osman sokağı 14 nu-lu dükkan. 

3 ,, ,, " " 16 " " 
60 2 inci kordon 2 nu·lu dükkan. 

40 Ali paşada 26 ,, ,, 

•• mu-

İdarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı binalar 1-
6-93S tarihinden 31-S-938 tarihine kadar 3 sene için kiraya 
verilmek üzere uzadılan arttırmalara ve bir ay içinde pazarlık 

suretile kiralanması için yapılan ilanata rağmen istekli çıkmadı

ğından 18-7-93S tarihinden itibaren lS gün daha uzadılması 
onanmıştır. Artırma şartlarını görmek isteyenler her gün muha
sebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenler de ihale 
ıı-ünü olan 1-8-93S Perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar de- i 

e ahut banka mektupları ile birlikte encü-

lJSABAKfl_. IMTIHANI 
Türkiye Ziraat 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 

ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya 
girmek için Liseleri veya Ticaret liselerini ve yahut Galatasaray 
lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi 
beşten yukarı yaşta bulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve neler· 
den imtihan yapılacağı Ankara, lstanbul ve lzmir ziraat banka
larımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 
1-8-93S perşembe günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul 
Ziraat bankalarında yapılacaktır. 

lstekli'er aranılan belge'eri bir mektupla birlikte en son 24-
7-93S çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 13 - 16-19-21-24 (98S) 2101 

Muallim 
-•->C>~TC>Ft 
r///////////./////////.ilf/////./////////Jf//> 

H AŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HA S TA L 1 K L AR 
I.VJ:"'CJT .A..:EI..A..S'SISI 

Hastal~rını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

muayenehanesinde kabul eder. 
901 

den: r 'I A 

eka e 
1 - 22S7 No:lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan dev

let alacaklarına 60 kuruştan alınmakta olan beher mecidiye 
gümüş fiatının tenezzülü hasebile 54 kuruşa indirilmiş ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malsımdıklarına tebliğat yapıl
mıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankasında beher on gram safi mes
kük ve gayri meskük halis gümüşü 27 kuruşa satın alacaktır. 

16-19-21 2134 (996) 

lzmir uhasebei Hususiye 
dü liiğünden: 
Bedeli sabık 

140 L· Kemer caddesinde 3/7 numaralı dükkan 

•• 
~u-

Idarei hususiyei vilayete ait yukarıda yazılı dükkan ihale 
tarihinden itibaren 31-S-938 ğününe kadar 20 gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. Artırma şartlarını görmek istiyenler 
her gün muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek is
tiyenler de ihale günü olan 8-8-93S perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar depozito makbuzları veyahut banka mektupları ile 
birlikte encümeni vilayete müracaatları. 2236 (1027) 

Jzmir Milli Emlak Müdürlüğün
d~n: 
Üçüncü karataş Hilal sokağında 32 numaralı ev 
Karantina Selçuk sokağında 46 numaralı ev 
Buca Belediye caddesinde 33-3S eski 2S-27 taj N. 

dükkan ve fırın 
Bayraklı Taksim sokağında 4 numaralı ev 
Karşıyaka Bostanlı, Mekteb sokağı 62 eski 142 taj 

numaralı dükkan 

ıss 
70S 

12S,40 
ıso 

12S 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para veya ikinci ter

tib mü ıadil vesikasile ödenmek üzere mülkiyetleri 29-7-93S pa
zartesi günü saat lS de ihale edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur. Talihlerin o saatta Milli Emlak Müdürlüğüne müra 

097 1021 

Anneler, 

Artık müıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

l"AKTIN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet görmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiatı SO kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

, Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki a Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Ktı:ltanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Amatör Fotoğraf işleri 
Çı-\BUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

Turkiye 7iraat Bankasından; 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (S) 

şef namzedi a!ınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar S, 6 ve 7 Ağustos 93S tarihlerinde 

Ankara, lstanbul Ziraat Banw alarmda yapılacaktır. Tahriri imtı· 
hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek sure· 
tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam· 
zetliğine ve diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine 
tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan 3onra müfettişlik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa l 7S lira aylıkla mü
fettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti· 
hımına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgiler veya yük· 
sek Ticaret ve Iktısat) okulasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

S - imtihan proğramını ve ,air şartları gösteren izahna
meler Ankara, lstanbul ve lznıir Ziraat Bankalarından elde 
edilebilir. 

6 - istekliler. aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
26-7-93S cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 
2102 (986) 

lzmir r uhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bedeli muhammeni Palancılarda Acem hanı arkasında 
Lira 31/33 numaralı dükkan 
400 

Idarei hususiyei vilayete ait ve yukarda yeri yazılı dükkanın 
mülkiyeti satılmak üzere 20 gün ilin edilen artırma neticesinde 
istekli çıkmadığından artırma 1917/93S tarihinden itibaren 10 
gün uzatılması uygun görülmüştür. Artırma şartlarını görmek 
istiyenler hu gün muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey sür
mek isti yenler de ihale günü olan 2917 /93S Pazartesi gününe 
kadar saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzları ve yahut 
Banka mektupları ile birlikte Encümeni vilayete müracaatları. 

2238 (1029} 



-
, 

) 

e 

u 

e 

k 

n 
ı-

a
ile 

!OD 

ası 

~le 

pda 

inın 

nde 

' 10 
ınek 
sür
ıüne 

ah ut 
rı . 

_...,.....,,.,~....,..,,..,,.--------~Y!.:e~n~ı~A~s~ır~~--'""'!!!~"""""""",,,....~--,,,--.:=""""="'"""'~~--·....----.,....---------=-----=,..,..:s~a-h~l~f~e~11.,,,,,,,, 
,_ -· 2~1~T~e;!m~m~u~Z~19~3~5~--------,...-------..-----.zmlr Şarba)lığından: iştirak için 28 lira muvakkat liste ve şartnamesi veçhile 26 adanın 374 metre murabbaın-

l- 572,50 lira bedeli muham- tem natla .~öylenen gün ve sa- 7-935 cuma günü saat 10 da daki 5 sayılı arsasının taksitle 
meneliÇocuk yuvasına4750 kilo ata kadar komisyona gelinir. açık eksiltme ile alınacaktır. satışı baş sekreterlikteki şart-
birinci ve 3650 kilo ikinci nevi 10 - 1093,75 lira bedeli İştirak için 19 lira muvakkat namesı veçhile 26 - 7 935 Cuma 
olmak uzerc cemıın 8400 kilo muhammeneli Gündoğduda 62 teminatla söylenen gün ve sa- günü saat 10 da açık artırma 
ekmek başsekreterlikteki şart- adanın 437,5 metre murabba- ate kadar komisyona gelinir. ile ihale edılecektir. iştirak 

1 
namesi veçhile 6-8-935 salı ındaki beş sayılı arsasının tak- 8 - 310 lira

45
b
0

edke
1
li
1
mkuhafm- için 36 lira muvakkat teminatla 

k k ·ı sı.tle satışı Başsekreterlikteki menli hepsi i o u or· söylenen gün ve saate kadar 
gıinO saat onda açı e sı tme 1 • f 'k k · ı· · h 

PİRİN 
2 ' 20 bmpr melok ambalz larda 

b\..lunur 

Ambalaj ve komp•ime1erin 

Üzer,nde halısliğin timsali 

olan fi-7 markasını arayınız. 

Beşikten nlezara kadar sağlam 
d• ' ve beyaz kalan uş er • 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
nedt>n daima 

ad -olin 
de karar kılıyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki -

Tartre ) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcud olan
ları da eritir. 

8 Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

Ağızdaki mikropları 
0 , J 00 kat'iyetle öldürür. 

Diş etlerini besler, 
diş eti hastalıklarına ma
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

~----------~~~'.~:---' lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
1 - İzmirde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yaptı

rılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdu:· 
2 b ·· ·· t 15 de lzmır - ihalesi 15Ağustos 935 Perşem e guııu saa . 

vakıflar direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak komıs-
Yonda ya J kt · 3 8Pı .aca .'r. . 1 ·1e imalat ve eksiltme şartnamelerı 

- u ışe aıt pro ıe er ı . . . k 
"e - .. k 1 haları 2 94 lira mukabılınde Izmır, An ara, 

-~ ave ename nus • .. 
lst.Jıbulda vakıf':ır direktörlüklerinden alınabı~ır. . 

4 M 
1 

· t mikdarı 4191,Sb lıradır. Ek•ıltmeye 
- uv- · enıına k b · t d girecek! . ' t '·buzunu veya me tu unu, tıcare o a-

erın teın,na n1an; ' .. . "k 
sında k 1 'd ki dair vesikayı ve fennı ehhyet vesı asını 
t k . ayıt ı o. u arına . • d 
e lıflerile beraber vermelerı lazım ır. 

1 
d·ı . . · 

5 . . k "t ahhitlerin <en ı erının mımar 
- Eksıltmeye gırece mu e d .. 1 .. k • ·d • 

veya mühendis olmaları veyahut inşaatın her .. uhr u ana~ıh, ı da~ı 
ve f 1 ·f decek mute assıs mu an ıs 

enni meı uliyetiııi kabu ve 1 a e k • ı ı . k v • d ·· tere en mes u o ma .. eya mimarla bütün muameleler e muş 

UzAe ~irlikde çalışmaları. şartdır. irebilmek için en az 30,000 
lir Ynı zamanda bu eksıltmeye g kı etle bitirmiş olduğuna dair 
r alı~ bir binanın inşaatını ~u~affa Y tasdik edilmiş belgeler 
:_sını fen heyetlerinden verılmış veya 

&osterilmesi mecburidir. eksiltme ve ihale 
k fi .._ Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, 

aTunu uyarınca yapılacakdır. .1 uygun olarak hazırlanıp 
eklifnameler bu kanuna t~~~mı e 14 kadar makbuz mu-

~n ~~ç 15/8/935 Perşemb~ gu~.u .~~~~e ve:ilccektir. 
llbılınde lzmir Vakıflar dırektorlug 2222 (1022) 

21-27-3-1 o "-"""'"""''-__ 
~~ .................... ~--;..---~w---:-":"-=""· 1 • • • 

lznıir m uhasehei hus~sıye nıu-
•• 
Ur üg" ünden: . . . -1 . hanı ıçındekı magazaların 

darei hususiyei vilayete aıt cezayır k d · · ·· 
taıııi . .. .. 29-7-935 gününe a ar yırmı gun 
~ rı 7-7-935 gununden Eksiltme şartlarını gör-

ltıuddetle açık eksiltmeye konulınuştur. . . d .. J" - .. · f
llıek i f 1 h .. uhasebei hususıye mü ur ugune ve ış ı 
r k s ıyen er ergun m .. .. I 29-8-935 pazartesi günü 
a et k . 1 • ·hale gunu o an 

g m ıstcyen erın ı . ahut banka mektuplarile 
b~t 10 da depozito makbuzlarıle vey 2239 (1028) 
ırlikt · rı. 

1 ·ı 6/8/935 ı mo , asıt enı rısta ıze, sıya komisyona nelinir. ' kt lştı·ra"k ı'çı'n 43 şaı-<namesi veç u e sa ı b k "' ı e nııııca ır. ' asitfenik ve kükürt aş se - 11, 16, 21, 24 2074 (954) 
ı ' l ki t t · at k cıu··nu saat 10 <la açık arttırma ıra ı' muva rn emın ma - " reterlikteki liste ve şartnamesi 
bu veya banka t •minat mek- ile ihale edilecektir, İştirak için veçhile 26-7-935 Cuma günü 
t ı' u ile s y' 'ICD r;"n ve s::a'a (fl3) l.ra mnvakkat teminatla saat 10 da açık eksiltme ile 
kn r l. m _ on L 1:nir. ı;öyl nen gün ve saata kadar ihale edilecektir.İştirak için 24 

2 - {ı '5 'ra b ·~ i mu\am- komisyona gelinir. lira muvakkat teminatla söyle-
mene D r"' e~et.! on uin kılo 21-25'.-30-4 2229 (1032) nen gün ve saat.ı kadar ko-
ikinci nevi ekmek Başsekreter- 1 - 4850 lira bedeli mu- m:syona gelinir. 
lı teki Qartnamesi veçhile 6-8- haınmenli Gündoğdu mevkiinde 9 - 459,60 lira bedeli mu-
935 s lı gunu saat onda açık doktor Mustafa caddesinde 62 hamınenli zührevi hastalık r 
eksiltm ile alınacaktır. iştirak ada sekiz arasa üzerindeki muayene ve tedavi evi için 8 
için 47 lira muvakkat teminat p;yango için yapılmış ev ihale kalem laç baş sekrelerl.kteki 
ile söylenen gün ve saata ka- bedelinin birinci taksiti peşin liste ve şartnamesi veçhile 
dar kom' ,yona gelinir. olmak lizere on sene taksitle 26-7-935 Cuma günü saat lOda 

3 - 643,40 lira bedeli mu- baş sekreterlikteki şartnamesi açık eksiltme ile alınacaktır. 
hammeneliÇocuk yuvasına 1825 veçhile 26-7-935 cuma günü İştirak için 35 lira muvakkat 
kilo koyun eti ve 730 adet saat onda açık arttırma ile teminatla söylenen gün ve saata 
dalak başsekreterlikteki şart- ihale edilecektir. İştirak İçin kadar komisyona gelinir. 
namesi veçhile 6-8-935 salı 364 lira muvakkat teminatla 10 - 170 lira bedeli muham-
günü saat onda açık eksiltme söylenen gün ve saata kadar meneli çocuk yuvası için 200 
alınacaktır. iştirak için elli lira- komisyona gelinir. metre yerli gri renkte pamuk 
lık muvakkat teminat makbuzu 2 - 1660 lira bedeli mu- gabardın baş sekreterlikteki 
veya banka teminat mektubu hammenli Kahramanlar mahal- numune ve şartnamesi veçhile 
ile söylenen gün ve saata ka- lesinin Çayırlıbahı;e civarında 2617/935 Cuma günü saat 10-
dar komisyona gelinir. 94 ada, 37 arsa üzerine piyan- da açık eksiltme ile alınacak-

4 -- 200 lira bedelli mu- go için yapılmış ev ihale be- tır. İştirak için 13 lira muvak-
hammeneli Darülacezeye 800 delinin birinci taksiti peşin kat teminatla söylenen gün ve 
kilo dana eti başsekreterlikteki olmak üzere on sene taksitle saate kadar komisyona gelinir. 
şartnamesi veçhile 6-8-935 salı baş sekreterlikteki şartnamesi 11 - 300,15 lira bedeli mu-
günü saat onda açık eksiltme veçhile 26-7-935 cuma günü hammeneli etüv makinaları için 
ile alınacaktır. iştirak için 15 saat onda açık arttırma ile 34500 kilo meşe odunu başsek-
lira muvakkat teminatla söy- ihale edilecektir. reterlikteki şartnamesi veçhile 
lenen gün ve saata kadar ko- iştirak için 125 lira muvak· 26-7-935 cuma günü saat lOda 
misyona gelinir. kat teminatla söylenen gün ve açık eksiltme ile alınacaktır. 

5 - 511 lira bedeli muham- saata kadar komisyona gelinir. iştirak için 24 lira muvakkat 
meneliÇocuk yuvasına 7300 ki- 3 - 4900 lira bedeli mu- teminatla söylenen gün ve sa-
lo inek sütü başsekreterlikteki hammenli sokak tenviratı için ate kadar komisyona gelinir. 
şartnamesi veçhile 6· 8-935 salı 12500 adedi 25 vatlık, beş yüz 12 - 1662,50 lira bedeli mu-
günü saat onda açık eksiltme adedı altmış vatlık 1500 adedi hammeneli 115 bin kilosu mer-
ile alınacaktır. iştirak için 39 yüz vatlık olmak üzere ceman kez tanzifat ve 18 bin kilosu 
lira muvakkat teminatla söyle- 14 bin beş yüz adet elektrik Karşıyaka tanzifat hayvanları 
nen gün ve saata kadar ko- ampülü baş sekreterlikteki için cemen 133 bin kilo saman 
misyona gelinir. şartnamesi veçhile 26 - 7 - 935 başsekreterlikteki numun ve-

6 - 781.50 lira bedeli mu- cuma günü saat onda açık ek- şartnamesi veçhile 26-7-935 
hammenli temizlik arabalarının ailtme ile alınacaktır. {ştirak Cuma günü saat 10 da açık 
tamiri için civata, çivi vesair için 368 lira muvakkat temi- eksiltme ile alınacak hr. iştirak 
malzemelerle su koğası başsek- natla söylenen gün ve saata için 125 lira muvakkat temi-
ıeterlikteki nümune, liste veşart- kadar komisyona gelinir. natla söylenen gün ve saate 
namesi veçhile 6-8-935 salı gü- 4 - 1350 lira bedeli keşifli kadar komisyona gelinir. 

13 - 375 lira bedeli mu-nü saat onda açık eksi.tme ile Tepecikte umumi pazar yeri 
alınacaktır. iştirak için 59 lira- yaptırılması işi baş sekreter- hammenli Karşıyaka tramvay 
lık muvakka teminat makbuzu Jikteki keşif, plan ve şartna- hayvanları için 30 bin kilo 
veya banka teminat mektnbu mesi veçhile 26-7-935 cuma saman başsekreterlikteki nümu-

rıe ve şartnamesi veçhile 26 ile söylenen gün ve saata ka- günü saat 10 da açık eksiltme 
dar komisyona gelinir. ile ihale edilecektir. iştirak -7-935 cuma günü saat 10 da 

7 - 447.50 lira bodeli mu- için 102 lira muvakkat temi- açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için 29 lira muvakkat 

hammeneli nal, mıh vesair nal- natla söylenen gün ve saate teminatla söylenen gün ve sa-
bant malzemesi başsekreterlik· kadar komisyona gelinir. ate kadar komisyona gelinir. 
teki nümune, liste ve şartna- 5 - 640 lira bedeli keşifli 14 _ 1280 lira bedeli mu-
mesi veçhile 6-8-935 salı günü Eşrefpaşa Kamilpaşa cadde- hammenli Mesudiye Celal Ba-
saat onda açık eksiltme ile sinde adi döşeme ve saire ya- yar caddesinde 65 adanın 320 
alınacaktır. iştirak için 34 lira pılması işi baş sekreterlikteki metre murabbaındaki 80, 82 
muvakkat teminatla söylenen keşif ve şartnamesi veçhile sayılı arsalarının peşin para 
gün ve saata kadar komisyona 26-7-935 cuma günü saat 10 da ile satışı baş sekreterlikteki 
gelinir. açık eksiltme ile ihale edile- şutnamesi veçhile 26-7-935 

8 - 244.30 lira bedeli mu- cektir. İştirak için 48 lira mu- cuma günü saat 10 da açık 
hammeneli beygir yuları, çilbiri vak kat teminatla söylenen gün artırma ile ihale edilecektir. 
vesair malzeme başsekreterlik- ve saate kadar komisyona iştirak için 96 lira muvakkat 
teki nümune liste ve şartna- 2elinir. teminatla söylenen gün ve sa-
mesi veçhile 6-8-935 salı günü 6 - 413 lira bedeli keşifli ate kadar komisyona gelinir. 
saat onda açık eksiltme ile lsmetpaşa mahallesi ikinci sa- 15 - 441,88 lira bedeli mu-
alınacaktır. iştirak için 19 lira k:ırya sokağında lağım ve ye hammeneli Gündoğduda 58 
muvakkat teminatla söylenen nıden adi döşeme yapılması işi adanın 353,50 metre murabba-
gün ve saata kadar komisyona baş sekreterlikteki keşif ve ındaki 6 sayılı arsasının peşin 
gelinir. Ş rtnamesi ve.;hile 26-7-935 cu- para ile satışı baş sekreterlik-

9 - 371 lira bedeli muham- ma günü saat 10 da açık ek- teki şartnamesi veçhile 26 - 7 -
siltme ile ihale edilecektir. 935 Cuma günü saat onda açık menli temizlik arabalarının bo-

İştirak için 31 lira mııvak- artırma ile ihale edilecektir. yanması için boya, çinko, bezir k 
at teminatla söylenen gün ve iştirak için 34 lira muvakkat 

ve araba yağı başsekreterlik-
saate kadar komisyona gelinir. teminatla söylenen ğün ve sa-

teki liste ve şartnamesi veçhile 7 _ 246 lira bedeli muham- ate kadar komisyona gelinir. 
6-8-935 salı günü saat onda menli pamuk, gaz bezi, sargı 16 - 467,50 lira bedeli mu-
açık eksiltme ile alınacaktır. ve sair ilaç baş sekreterlikteki hammeneli Gündoğduda 53 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafı,nda 
..A..::r-J~.A..::E't...A.. Birası i~i lir 

Ç •• k ·· . içilecek biricik ulusal bira budur un U • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

Manisa cra memurluğundan: 
lzmirde oturan lbrahim kızı 

Va.ıfiyeye borçlu Çobanisa kö
yünde iken nereye gittiği an
laşılmıyan praviştalı Ali oğlu 
Muradın mahcuz o köydeki ba
ğının vaziyet muamelesi 22-7-
935 gününe rastlıy'1n Pazartesi 
günU yapılacağından o gün saat 
ondan on sekize kadar yerinde 
hazır bulunması lüzumu 933/ 
1607 numaralı dosya ifadesile 
i!an olunur. 2228 (1031) 

Bayanlar!! 
lzmlrln, İstanbulun 

ve bütün dünyanın öndü
le hakkındaki son kanaatı, 
bu işin eyi bir makine ile 
mutahassıs bir elde katiyen 
zarar vermiyeceği merke
zindedir. 

Dlplomah kadın berberi 
minik BAY SITKIYE son 
üç ay zarfında yaptığı bin
lerce 6 aylık öndtile bu fik
rin, en parlak delilidir. Bir 
gün önceden randevü alın-

ması. Keçeciler No. 122 
Telefon 3101 , 

Her fiata acele 
Müzayede ile satış 

Önümüzdeki pazar günü ya· 
ni t~mmuzun yirmi birinci günü 
sabahleyin alafranga saat onda 
Karataş tramvay caddesinde 
Salhane iskelesinde 321 numa
ralı hanede bir çok lüks mo
bilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Gerek lüks kesme iki kişi
lik sarı karyola, lavman tuva
let ceviz, ceviz komodin, elek
trik lambaları, mavun boyu ay· 
na, ipekli lüks mavun koltuk 
takımı, ceviz çifte kanatlı 
aynalı dolap, lüks jardinyera, 
lüks kabine, iki adet sarı 
bir kişilik karyola, ceviz şem
siyelik, müdevv~r mavon ye
mek masası, 6 maroken san· 
dalye, levhalar, duvar tabaklan 
sahibinin sesi çantalı gramafon 
plaklarile, kanepeler, orta ma
saları, perdeler, singer el dikiş 
makinesi, duvar saatı, storlar, 
halı kilim ve seccadeler ve sair 
bir çok lüks mobilyalar bilmü
zayede satılacaktır. 

Büyük kardıçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
3-3 (1013) 

~-------ft 

Bugüne kadar piyasaya çı-
karılan traf bıçaklarının 

en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu An 
çarşısı 29 numarada -

t l l S "t hırdavat a ya ı aı mağaza-
sına müracaat etsinler. 

•• • 
I'/////, Çok ucuz'/////, 

Satılık dükkan 
Darağaç tramvay caddesin-

:-; de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete
miz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. 

İ7.7T/77/7/:.r/./7/h5 - 10 './///}, 
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Sahife t2 

ilk taksitinin tutarıdır. 
Bu küçük Ü<•ret muka
bilinde artık siz de bir 

FRIGIDAIRE 
So~uk hava doJabına 

sahip olacaksınız. 

YENi ASIR 

~ .. 

FRIGIDAIRE 
Bir tanedir. Onun ismine dik
kat ediniz. Ve yanlışlıkla baş

ka bir ~oğuk hava dolabı 
almayınız. 

Her e"Vde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini 
kuruyor. Eninde de sonunda da siz de bu mükemmel soğuk hava dolabına sahip 
olacaksınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Hayat arka
daşınızı bir FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? ,. ,, 

lzmir Gazi Bulvarında • • 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Heı· yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Tele fon : 2067 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
:K:"'CJ:BI:K: 

VAPURDUMANI 
•• •• 

C?J-C>Z:ı:..... -ı:J:K: 
,,,.,,_.~z.;ç/JJ".T/~./ ./,,// .///..LXir'AAJUJ 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g_özlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uirrayınız ....................................................................... 

Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz ? 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 

OTEL BRISTOL 
. - - -- •====-=--===-==· =---

Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütiin lzmirliler burada buluşurlar 

==== Tepe baş• Beyoğlu ===::= 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlilerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Zong·utdak 
IV:ader.. Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

L·ira: 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

. f ., . . • .• 1 .·~ • ' • 1 

T üriye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaater
l'tnir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİATLARIMIZI İSTEYİNİZ 

:;:•· 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci· 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır· 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
(355) S.7 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGl 

•. 

• ,,., PY' ,. ;.;.www .:;,,,; 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 


