
# ~ No. 9341 KIRK iKiNCi BENi! 5 A L 1 a EYLUL 1938 fj- -~ 
l 44 - Gazi Buevarı • IZf.rıllR - 44 ıı. 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 1 
l Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ~--~-- ı: 8 inci Edvard 1 

HAKKI OCAKOGLU 
A...B C>:N"E: Ş~::R..A.i:Ti: 

Sofyada Bulgar kralı Devam müddeti Türkiye için iHariç için 
Scnrlil: . . . . . . . /.100 2!iOO 
Altı aulı1: .-. ~-. -. 700 -1.ıJOO 

Tarafından hararetle isti bal 
~dildi. Belgrattan geçti 1 TELEFON : 2Gs7 

Fiyab " s ,, kuruştur. Cımı1wriyetin Ve Cıım1ıuriyet Esel·iııin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar !Siyasi Gn:elcdir 
-~ - Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

• 
aıes a ~da 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya __ _,__ 

Dostluklarındaıı 
hiç birini feda 
edebilir mi? 

Bu son iki hafta içinde, 
Romanyanm iç politikasında 
başgösteren bazı değışiklik

ler, Avrupa matbuatını 

ehemmiyetle işgal etmekte 
devam ediyor. Bilhassa bu 
politika oyunu yüzünden 
Titufesko gibi Avrupanın 
en tanınmış şahsiyetlerin· 

den birinin feda edilmiş ol
ması, çok manidar görülmüş, 
sağ cenah partilerinin vazi
yete hakim oldukları kanaa
ti uyanmıştır. Bu değişiklik
ten en çok italyan Alman ve 
Macar gazetelerinin sevinç 
duydukları göz önünde tu
tu'.ursa, F;ışist alemin, şimdi 
Romanyanın dış politika
sında da bir değişiklik bek
lemekte olduğu kolayca an
laşılır. 
Böyle bir değişikliğe ihti

mal verilebilir mi? Yani Ro
nıanyanın bugüne kadar mu· 
vaffakiyetle takib ettiği sulh 
politikası tehlükede midir? 

Bu sualin cevabını verebil
mek için, ilkönce Titftfeskö
nun devamlı mesaisiyle bir 
kat daha kıymet kazanmış 
olan siyasetin ana hatları 
ne olduğunu tedkik edelim: 
Büyük harptan sonra, Nöyi

Sengermen • Triano:ı sulh mua
hedeleriyle Romanyanm sınır
ları hayli genişlemişti. Bu mem· 
leket, muahedelere dayanan bir 
statukonun, yarın her hangi bir 
şekilde bozulmasına mani ol
mak için, l.u statuko ile bir
likte sulhu koruyabilecak müt
tefiklere muhtaçtı. Unutulma
malırdır ki, Romanya coğrafi 
vaziyeti bakımından, sulhun 
muhafazasında mühim rol 
oymyacak mevkidedir. Bu 
mevki, Rumen milletine tarihi 
bir çok mesuliyetler ve vazife
ler yüklemiştir. Bu mesuliyetli 
vazifelerin başında " Şarka 
doğru ,, genislemek istiyen 
emperyalist emellere karşı mu
kavemet sedleri vücuda getir
mek suretiyle dünyanın sulh 
davasınına hizmet etmek vardır. 

Titulesko, memleketine düşen 
ağır rolü en eyi anlamış bir 
devlet adamı idi. O Roman
yanın kendint! terettüp eden 
vazifeyi görebilmesi için bir 
tek yol bulunduğuna kani 
bulunuyordu. O yol da Kü
çük Antant ve Balkan An
tantı başta olmak üzere 
Fransa, Büyük Britanya ile 
bağlantıların sıkJaştırılma
sından, sulhu milletler 
cemiyetinin kadrosu içinde 
kuvvetlendirmekten, Fransa 
ve Çekoslovakyanm yaptık
ları gibi, Sovyetler ittiba
dıyla bir karşılıklı yardım 
paktı akdetmekten ibaretti. 
Romanya, hem Çekoslovak
yanın, hem de Fransanın 
müttefiki olduğuna göre, 
Orta Avrupada toprak 
ıtatukosunu ve Avrupa 
sulh unu garanti ede-

Sonu 2 mcı salıi/eae -
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Moda ak· den z 
birlikte Ertu ul 

yarışlarını 
yatından 

Atatürkle 
seyrettiler 

~ Floryada flAtatürkün kokteylinde üç saat kaldılar. Bu samimi 
~örüşmede ismet lnönü, T. R. Aras ve lngiliz elçisi de bulundu ... 

Istanbuldan ayrılırken ATA TÜRK'ü ve iSMET INöNÜ'nü Londraya davet ettiler 
lstanbul 7 ( Hususi Muhabi- betiyle sahiller hınca hınç dol-

rimizden ) - Haşmetli misa- muştu. Bilhassa Sa Majestenin 
firimiz lngiltere Kralı Sekizin- ve Atatürkün yarışları şeref-
ci Edvardın üç günlük misa- lendireceğini duyan onbinlerce 

~ feretleri lstanbula unutulmaz lstanbullu Modaya akın etmiş-
~ saatlar yalattı. Sa Majestenin lerdi. Kralı hamil bulunan 

lstanbuldaki son günü çok ha- Nahlin yatının yaklaştığını gö-
reketli ve ne~'eli oldu. ren halk " horra ., sesleriyle 

Kral Pazar sabahı Marmara- tezahürattı\ bulundular. 
~ da Nahlin Yatıyle bir gezinti Az sonra Atatürk de Ertuğ-
~ yaptılar. Kınah, Burgaz, Hey- rul yatiyle geldiler. Sa Majeste 
N beli ve Büyük Adaya uğradı. Nahlin Yatının güvertesinde 
N Adalar halkı torafından coş <un bulunuyordu. Ertuğrul Nahline ~ 

tezahüratla karşılandı. yaklaştı. Atatürkle büyük mi-
Ôğle yemeğini yatında yedi. safirimiz bu sırada selamlaştılar. 

Saat tam dörtte Moda yarış Kral az sonra Modaya çıktı. 
yerını şereflendirdi. Festival Burada kendisine muntazır olan 
~e~ti tarafından hazırlanan lngiliz ko!onisini kabul ttti. 
büyük deniz yarışları münase- - Sonu 3 nrıi Snı:tada -
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Kuyruklu bir yalan daha -
F ransanın Sovyetlerle ittifakını 
bozacağı haberi gülünç bir yalandır 

Kızıl ordu büyük manevralar yapacaktır 
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Leh ba~k11111a11daııı Oerıeral Smigli Pa1iste bir mtrasmıde 

Varşova, 7 (0.R) - Gazeta Poloska 'nın 
ortaya attığı inanılmaz derecede garip bir habere 
göre Polonya başkumandanı General Ridz 
Smigli'nin Parise vukubulan ziyaretinden sonra 
Fransız askeri mahafili, Fransa - Sovyetler 
paktının fena neticeler vereceğine kani olmuşlar 
ve bir Fransız - Polonya ittifakım bu pakta 
tercih ettiklerini söylemişlermiş .. 
Aynı gc1zeteye göre Fransız siyasi mahafili 

Fransa - Rusya ittifakını bozmak için çare 
arıyormuş .. 

Paris, 7 (Ö.R) - Sol cenah Fransız gazete
leri Gazetta Poloska'nın ortaya attığı haberi, 
bugüne kadar uydurulan haberlerin en acaibi 
olarak tavsif ediyorlar. 

Resmi Fransız mahafili, Fr.ınsız • Rus ittifa
kının dünya sulhunu koruyacak bir vesika oldu
ğuna ne derece kani ise askeı i Fransız maha
filinde de bu kanaat aynı derecede kuvvetlidir. 

- Sonu 3 İİllcii say/ana -

Belgradda şenlik yapıldı 

Gazetecilerimiz kralın 
mezarına çelenk bıraktı 

~ 

Kral f>iJ1cr generallerle bır arada 
Belgrad 7 (Hususi muhabiri- jeste ikinci Piyer'in on dör~ 

mizden) - Dün Larissada ya- düncü yıldönümü şerefine ya-
pılan askeri şenlikler ve Sokol pılan bu şenliklerde Yugoslav-
oyunları çok parlak olmuştur. yanın yakın dostlariyle müttefik 
Genç Yugoslav kralı Sa Ma- -Sollu 3 iinrü sahifede-
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i11draltı gazillosunda Şelılr tıyatrosu aıtistleıi şerefine ıwilen ziya/ettr artistlerin lıep birlıkte alman resimlni 
- Yazısı 11 inci sayfada -

f Altınordu mağlfıb oldu 

Edirneliler iy'i oynamala
rına rağmen rrıağlôbtular 

J 

Edı111e ve lzmir 11111/ıle/itüli bir n1ada - YAZ/Si 5 inci SA FfADA • 



Sanlla 2 

Romanya 
---•emı-ı .. ---

Dostluklarından 
hiç birini feda 
edebilir mi? 

- /Ja.şlara/ı 1 inci sahi/ede. -
cek olan böyle yeni bir 
paktın akdini hayati men
faatleri namına zaruri gör
mesi tabii idi. 
Tituleskoyu bugün, Rumen 

politikasının dışında bırakan 
en mühim sebep te bu-
dur. Sağcenah partileri, yarın, 
bir harb zuhuru halinde Rus 
ordularına Romanya toprakla
rından geçmek salahiyetini ve
recek olan böyle bir paktm 
şiddetle aleyhtarı idHer. Söy
lenenlere bakılırsa, bizzat Kral 
bile böyle bir pakta taraf tar 
olmadığı için Titüleskonun feda 
edilmesini terviç etmiştir. Şu 

halde Titüleskonun yaratmak 
istediği sulh eserinin bu kısmı 
tamamlanmamış kalacaktır. Fa
kat diğer noktalarda Roman
yamn harici politikasında de
ğişiklik olacağını zannetmek 
boş bir kuruntuya kapılmaktır. 
Romanya kendi varhğını tehlü
keye koyabilecek olan bir po
litikaya, bir an için olsun yer 
verebilir mi? Bukovina ve Tran
silvanya üzerinde emeller bes
liyen Macaristanla Dobrica üze
rindeki müddeiyatını unutma
mış olan Bulgaristanın bütün 
ümidlerini muahedelerin yıkıl
masına bağladıklarını unuta
bilir mi? Niyayet Çekoslovak
yanm varlığım tehdid eden her 
hangi bir tehlükenin Roman· 
yenın hayatı için de bir teh
lüke olduğunu idrak etmiyecek 
bir Rumen diplomatı tasavvur 
olunabilir mi? 

Bu hakim sebeplere baka
rak 11Romanyamn dış poli
tikasında hiç bir dcğişiklik 11 
olmıyacağrnı temin eden 
Rumen başvekili Tatares
konun sözlerinde tamamen 
samimi olduğuna kaniiz. 

Bunun aksini düşünmeğe 
imkan yoktur. Zira böyle teh
lükeli bir politikaya yer vere
cek oJan bir devlet adamının 
uzun zaman mevkiini muha
faza etmesi imkansız sayılacak 
derecede güçtür. Romanyanm 
bugünkü dostluklukları, şahsi 
dostluklar değildir. Rumen mil
letine mal edilmiş bir siyasettir. 

Şevk.e1; :Silglıı. -. -
lli1al eczanesi 

Bugün ve yarın Hilal eczane
sinde ucuzluk vardır. Her türlü 
reçetelerle kolonyalar, gözlük 
çeşitlerinde ucuzluktan istifade 
etmek için okuyucularımızın 
dikkat nazarlarınını çekeriz. 

•• 

Uzüm ....... 
Piya a ı yükselecek 

Son hafta piyasa vaziyeti 
hakkında şehrimizde alakadar 
bir müessese tarafından bir ra
por hazırlanmıştır. Bu rapora 
göre üzüm piyasası iyi bir va
ziyette devam etmektedir. ile
ride fiatların biraz daha yük
seleceği umuluyor. 

Eski mahsul pamuktan piya
sada 500 balye kalmıştır. Yeni 
mahsul üzerinden alivre satış
lar hararetli şekildedir. Fiat 
43,5 kuruştur. Geçen sene 
mahsulünden piyasada 80-90 
ton pa1amut vardır. Y t-ni sene 
mahsulü piyasaya az gelmekte
dir. 15 eylülden sonra fazla 
mahsul geleceği zannedilmek
tedir. 

Arpa, bakla ve buğday satış
ları da iyi gitmektedir. Geçen 
senelere nazaran Ege mıntaka
sında bu mahsullerin rekolte
leri az olduğu için civar kaza
lar için lzmir ve Afyondan huğ
da y ve arpa istenmektedir. 

Zeytinyağı fiatlarında son 
hafta 2 kuruş kadar yükseliş 
olmuştur. Piyasa sağlamdır. 
ltalyadan zeytinyağı için sipa
rişler gelmiştir. Zeytinyağı fiat
Iarının yükselmesinin sebebi 
yeni rekolte mahsulünün piya
saya gelmesine epey zaman 
bulunmasıdır. Stok zeytinyağ
larının yeni mahsul gelinceye 
kadar ihtiyacı dan danoa kar
Şllayacağı söyleniyor. 

Üzüm kurumu piyasadan he
nüz az miktarda üzüm müba
yeasında bulunmuştur. Avrupa-
daki satış teşkilatına geçen se
neden elinde bulunan üzümleri 
göndermiştir. 

Tütün piyasası 
Bu sene tütün piyasasının 

erken açıJacağ:ı haber alınmış
tır. Bunun sebebi bu sene tü
tün mahsulünün geçen seneye 
nazaran erken toplanması ve 
kalıpların hazırlanmasına baş
lanmış olmasıdır. llkteşrinin ilk 
haftasında tütün piyasasının 
açılacağı tahmin edilmektedir. 

Osman Dardgan 
Samsun iş bankası müdürlü

ğüne tayin edilmış olan şehri
miz iş bankası müdür vekili 
Osman Dardgan dün Izmir va
puriyle lstanbula gitmiştir. 

EL HAMRA TELEFON 
2573 

BUGUN 
SON DAKiKA .. ipek filim dünya havadisleri ~azetesi 
~.LY.r/YLJl:Y.::liBO· ~~W U.ZZ.//-7.z&ffDQ 

Sinemacılık dünyasının misline tesadüf olunamıyan bu 
muhteşem proğrama ilave olarak büyük misafirimiz lngiliz 

kralı Sa Majeste sekizinci 

El >-V-.A.Ftl > 
ın Çanakkaledeki harp sahalarını ziyareti 

ve Istanbulda Ulu önderimiz 
•• 

.A. T .A. T-cJR.:EC 
tarafından karşılanmaları merasimi ve 

BERLİN OLİMPIY ATLARI 
ilk filimler geldi. Yapılan küşat merasimi, muazzam resmi 
geçitler, olimpiyat meşalesinin getirilmesi, ilk müsabakalar 
ve galipleri Ovens. Dünya birincisi Yaşar filimde.Kahraman 
güreşçilerimizin lstanbula avdeti, vapurda ve rıhtımda 

yapılan istikbal merasimi ve tezahürat Türkçe izahatlı .• 
fL/:27--ZT~J.5LtA.itKMGl!/MZ2'P*i**&>-1NML &271'.J 

Ayni zamanda geçen hafta yetişemediğinden gösterilemi-
yen ve Venedik arsıulusal filim müsabakasında birinciliği 
ihraz ederek Volpi kupasını kazanan 

YARALI KUŞ 
Jleji: \~'i11y For t Paula \~'es eJy 
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YENi ASIR -

Hamburg Piyasasında 
Uzüm satışlarındaki kuvvetli 
inkişaf bu hafta da devam e ti 

Hamburgta incir piyasası kuvvetleşmeğe meyillidir .. 
Bertin 7iuk ticaret odası oııe111li 7 numar 14,SO olmıynn ihtilfılcılarm ihtiyaçla· 

iluaç malzsuUerimizin Alman pi- 8 ,, 15,50 rını kapatmak ü:.:ere mübayaa-
J asalaunm 23 • 29 Agustos haf- 9 ,, 17, 50 ya hissedilir &laka göstermeleri, 
fası içindeki du11111w hakkında 1 O ,, 19,50 öte taraftan da ispanya malla-
J'tZp!ığımız araştumalarm sonuç-
farını aşagıdaki rap01la bifdirmişttr 11 11 22,00 Türk li- rından istifadenin şimdilik ka-

KURU ÜZÜM rasıdır. bil olmaması ve bu itibarla 
h:mir Borsasında yeni üzüm Rakip ürünlerden Yunan ispanya incirlerile tatmin edi-

piyasasının açıldığı ve dünden Kandiya üzümlerinin fiyatlara len taleplerin bugün için Tür-
itibaren yeni mahsul üzerinden ise aşağıda gösterildiği gibi kiye'ye tevcih edilmesi göste-
Hamburga gönderilen nümune- bulunmuştur: rilmektedir. Gerçekten lngil-
lerin alınmakta olduğu bildiril- Fiyat 100 kilo tere, Hollanda, Belçika ve Fran-
mektedir. Bu sene üzüm rekol- 1936 Kandiya başına Alman sa gibi baz1 memleketlerin son 
temizin geçen seneki mahsul- üzümleri Markı Loco hafta içinde lzmir piyasasından 
den yüzde 15-20 nisbetinde Hamburg önemli mıktarda incir aldıkları 
noksan ve bu suretle ancak 60 23-29.8.1936 ve bundan başka Iskandina\'ya 
65 bin ton derecesinde olduğu Tip t 58 00 

· • memleketlerinin dahi mübayea-
hakkında ilgililer arasında ka· 

11 
2 52 00 

naat vardır. Bu seneki alivre " 3 46' 00 ya istek gösterdikleri haber 
sahşlann geçen seneki sahş- ,, 4 42:00 ver;lmektedir. Dıkkate değer 
lara nazaran noksan olması ,, 5 ki, rapor haftası içinde Alman 
dolayısiyle müteakib aylarda INCiR ithalatçıları dahi lzmirden 
satışlann fazla olacağı tahmin Kuru üzüm, fındık ve diğer önemli sayılacak derecede incir 
edilmektedir. kuru meyve piyasalatile hemii- almışlardır. 

Piyasanın durumuna gelince henk olarak incir piyasasının lncirlerimize fazla taleb gös-
bir hafta önce başlamış olan dahi rapor haftası içinde kuv- teriJmesi tabiatile -haddizatın-
kuvvetli inkişaf bu hafta dahi vetleşmeye meyilli bulunduğu da pek düşük olan- incir fi. 
devam etmiştir. lzmir piyasa- haber verilmektedir. Bu müsait atlarının dahi bir derece iyi-
sının da istekli bulunduğu ah- inkişafa sebep olarak, bir ta· leşmesine imkan vermiştir. Ta-
nan haberlerden anlaşılmakta- raftan geçen yıldan kalan istok- nınmış bir ev tarafından yapı-
dır. Piyasanın bu suretle kuv- farı gözönünde tutarak yeni lan tekliflerde 100 kilo başına 
vetleşmesi neticesinde fiatlar mahsul üzerinden muameleye cif Hamburg istenen fiatları 
yeniden l 00 kilo başıma 0,50- ilk önce pek o kadar hevesli aşağıya yazıyoruz: 
1,00 lira kadar yükselmiştir. Fiatlar 100 kilo başına Türk Lirası 
Dikkate değer ki, kuru üzüm 1936 lzmir incirleri Cif Hamburğ 
ithalatını kontrol eden da!renin Ektrissima Genuine 9,25 
yeni inkişaf üzerine bu mahsul Extrissima Genuine Kilosu t58-70 tanelik 9 50 
fiatlerine müdahale etmeğe baş- lmperial " 60-63 " 11,00 
dığı bildirilmektedir. Superieur lmperial " 55-57 " 12.50 

Rapor haftası içinde lzmir- Auslese lmperial " 52-55 " 12,75 
den alınan tekliflerde 100 kilo Nec Plus UJba " 40-44 " 16,75 
başına df Hamburg istenen En iyi süzme " 38- 40 " 21,00 
fiatleri aşağıya yazıyoruz: Sandıkta kelep incirler 13,50 
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iş kanunu ·tatbik Bir ayda ne kadar Bergama kalesi 
ecJiiiyor et yedik yolu 

3008 numaralı iş kanununun 
9 ncu teşkilat faslındaki hü
kümler mucibince "lş dairesi 11 

mıntaka teşkilatının kurulması 

için mahalli ihtiyaçları tesbit 
etmek ve kanun tdtbikatını 
temin eylemek yolunda vilayet 
dahilindeki iş yerleri hakkında 
malumat edimek üzere iş da
iresi reisi Enis Behiç'in bu ay 
içinde şehrimize geleceği lktı
sad Veka!etinden şehrimiz 

Ticaret Odasına bildirilmiştir. -
ÇOCUK 
Terk etmişler 

Güzelyalıda tramvay cedde
sinde 1081 numaralı evin arka 
bahçesine, üzeri bir peştamalla 
sarılı tahminen altı aylık bir l<ız 
çocuğu bırakıldığı görülmüştür. 

Çocuk, Yuvaya teslim edil-

Ağustos ayı içinde lzmir 
mezbehasmda kesilen hayvanlar! 
hakkında bir istatistik hazır
lanmıştır. Buna göre bir ayda 
936 Karaman, 4890 Dağlıç ko
yunu, 304 keçi, 4245 kuzu, 84 
oğlak, 13 manda, 604 öküz, 
667 inek, 432 dana, bir rualak, 
b\r deve olmak üzere 12176 
baş havvan kesilmiştir. 

Bergama mezbahasında kesi

Bergama ka!esine çıkan şo· 
senin inşaatı yakında bitecektir. 
Henüz inşa ecfümeıniş daha 
500 metre yol kalmıştır. Yolun 
inşaatı bittikten sonra Kaleye 
çıkmak istiyen ziyaretçilerin 
Ata binmek külfeti ortadan 
kaldınlmış olacakhr. Yolun in
şaatı bu ay sonunda tamamla-
nacaktır. 

len hayvan mikdarı şudur : T d b 
379 Koyun, 70 keçi, 192 ku- İre e ir Cİnayet 

zu, 35 oğlak, 3 manda, 56 
öküz, 76 inek, 75 dana ve iki Tire kazasının Dört eyJiil 
malak olmak üzere 834 baş mahallesinde bir cinayet ol-
hayvan kesilmiştir. muştur. 

" " _., Kara Mustafa oğlu Şükrü 
Otomobil kazası bir alacak meselesinden Hakkı 

Şoför Mürteza, idaresindeki oğlu lsmaili tabanca kurşunile 
167 nuffiaralı otomobili yeni-
pazarJı aşçı kalfası Mustafaya ağır surette yaralamış ve ya-
çarptırarak yaralanmasına se- ralı hastahanede ölmüştür. 
bebiyet verdiğinden yakalan· Katil tutularak adliyeye veril-
mıştır. miştir. 

Genç kadın 
Dayakdan mı 

··ıd .. ? o u. 
Değirmendere nahiyesinde 

genç bir kadının bazı kimseler 
tarafından dövüldüğü ve yedi
ği dayağın tesirile öldüğü Müd
deiumumiliğe şikayet edilmiş
tir. Müddeiumumilik derhal 
tahkikat ve tetkikata başla· 
mıştır. Kadının ces di dün De· 
ğirmenderc' deki meıorlıktan 
çıkarılmı;; otopsi yapılmak 

üzere Memleket hastanesine 
getirilmiştir. . ........ " 

Yağmur 
Ve fuarda cereyan eden 

komik sahneler 
Dün gece saat dokuz. buçuk

tan sonra yirmi dakika kadar 
devam eden yağmurla karışık 
dolu yağmışbr. Fuarda bulu
nanlar derhal kapalı yerlere 
üşüşmüşlerdir. 

Fuardaki açık hnva tiyatro
sunda bulunan!ar yağmurdan 
kaçınmak için sahneye sığın

mak mecburiyetinde kalmış!ar
dır. O sırada rol icabı sahnede 
kadın tuvaletiyle bulunan bü
yük sanatkar Bebzadın vaziyeti 
pek komikti. 
Yağmur esnasında bir kısım 

halk tiyatroyu terk etmişlerdir. 
Dün akşam bilet alıp da tiyat
roya gidenler bu akşam aynı 

biletler1e tekrar edilecek aynı 
temsili görcbilecekleı dir. 

Dün geceki yağmurdan 
lzmir-lstanbul ve lzmir-Ankara 
telefon hatlı da bozulmuş ve 
bir müddet işleyememiştir. 

" 1 1 •••••• . .. 
Sanayi sergısı 

Birinci Teşrin ayında Anka
rada kurulacak olan t!l iş~eri 
Sanayi sergisine lzmirden bir 
çok müesseseler iştirak ede
ceklerdir. fütisad vekaleti Sa-
nayi müfettişi Nazım lzmirdeki 
bu müesseseleri gezerek ted-
kikler yapmaktadır. ...... ..,... 

Hir kaza 
Ödemişin Kiraz nahiyesine 

bağlı Omurcalı köyünde bir 
kaza olmuştur. Abdullah oğlu 
on üç yaşında Mehmed bir ta
bancayı kurcalarken ateş aldır-
mış ve başından ağır surette 
yaralanarak ölmüştür. Hadise 
tahkikatına mahalli adliyesince 
başlanmıştır. 

• ••••••••••• 
Bu nasıl iş 

Mustafa namında birisi za
bıtaya müracaatla Sadık is
minde bir şahıs, karısı Hatice
ye igfal kasdile tebdid mek
tubu gönderdiğini ve kendisini 
de fuarda tehdid ettiğini iddia 
elmiş ve Sadık tutularak hak
kında kanuni muameleye baş
lanmıştır. 

fJJuhakeme taliki 
Eşrefpaşada berber Hüseyni 

öldürmekle maznun marangoz 
Salibin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilecekti. Da
vet edilt.n iki şahid gelmedik
leri için mahkemece ihıaren 

ceiblerine karar verilmiş ve 
mnhakene başka bir güne 
bırakılmıştır. 

miş ve adı Emine Çınar kon
muştur. Çocuğu bırakanlar hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

Dr. Mecdet 
FUARDA 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Türkofis reisi doktor Mecdet 
Alkın, pazar günü Ankara 
trenile Uşak'a hareket etmiş
tir. Orada halı imalata işlerini 
tetkik edererek Ankaraya ge
çecektir. 

Ölüm kasdiyle 
Araları bir keçi meselesinden 

açık bulunan Karantinada kah
veci idris, topal Raşit tarafın
dan ölüm kastiyle üzerine iki 
el silah atıldığını iddia etmiş 
ve zabıta tahkikata başlamıştır. 

.................................... 
Jş IJanka l Maden Könıür[i Şirketleri pavyonunu 
o·öı·diiniiz ınii? ... 1,avsiye ederiz nıutlaka g()riiniiz .. 

TÜRK ANTRASİTİ 
izin bn sene ı ınnıa ve yenı k pi~irnıeniz i~~·in 

ihtiyacınız olan k(inıiir olacaktır. 
Her tiirlii izahatı paYyondan a)a.hilirsiniz ... 

~ .. ~ . 
... • •• • • •• •, l• • • .'· ,..-(l"' ":. • •• 
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Kral Sekizinci Edvard 

Atatürk'ü,lsmetlnön ··nü 
Londraya davet ettiler 

Belgradda şenlik yapıldı 

Gazetecilerimiz kralın 
mezarına çelenk bıraktı 

- Baştara/l 1 inct say/ada -
bulunduğu memleketlerden ge
len heyetler hazır bulunmuştur. 

Seksen, bin kişi huzurunda 
yapılan şenlikler tam bir askeri 
disiplin altında cereyan etmiş; 

Yugoslav geçliğini temsilen 

Sokollarm parlak muvaffakıyeti 
büyük takdir kazanmıştır. Yu

goslavyanm bu mes'ud hadisesi 
bütün Yogoslav şehirlerinde 
parlak şekilde tes'it edilmiştir. 

Zagrepte yapılan büyük geçit 
resm ·ne 30,000 kişi iştirak etmiş· 
tir. Lüblanda gece vaktı tertib 

edilen fener alayını halkçılan 
takib etmiştir. Sarayova' daki 

Sokol resmi geçidi ve spor şen
likleri takdirlerin fevkindedir. 
Müslümanlar da Camilerde 
ayinler yapmışlardır. 

Paris, Istanbul, Sof ya, •Atina 
ve Bükreş'teki sefarethane
lerde tertib edilen kabul re
simlerine dost ve müttefik dev-

Jetlerin ricali de iştirak etmiş
lerdir 

Belgrad, 7 (Hususi Muhabi
rimizden) - Buraya gelen do
kuz kişilik Türk gazetecHer 
bey'eti genç Yugoslav kralı 
şerefine tertib edilen şenlik
lerde hazır bulunduktan sonra 
müteveffa kral Aleksandrın ve 
Yugoslav meçhul askeri me
ıarlarma merasimle çelenk bı· 
rakmışlardır. 

Prensesler köşkünde Yugos
lav hükumeti tarafından Türk 
gazetecileri şerefine mükellef 
bir ziyafet verilmiş bunu Yu
guslav matbuat umum müdürü
nün ziyafeti takib etmiştir. 
Avala ajansı müdürü de Türk 
gazetecileri şerefine bugece bir 
ziyafet tertibetmiştir 

Belgrad, 7(Yeui Asır)- Türk 
gazeteciler heyeti bu akşam 
Yugoslav başvekili Dr. Milan 
Stoyadinoviç tarafından kabul 
edildiler. 

Unkapanında 
feci bir 

borç 
cinayet 

yüzünden 
oldu 

. lstanbuJ, 7 (Hususi muhabirimicden) - Unkapan.ında feci bir 
cınayet oldu. Kira borcu yüzünd3n Sarı Hüseynın, marangoz 

Haydarı bir kaç yerinden bıçaklıyarak öldürdü. Katil kaçmağa 
rnuvaffak olmuşsada zabıianm şiddetli takibatı sayesinde yaka-

lanmak üzeredir. 

Fransız Komünistlerinin büyük bir 
ayaklanma hazırladıkları söyleniyor 

Roma 7 ( Ö.R ) - İtalyan gazeteleri Fransız Halk cephesi 
aleyhinde sistematik bir tarzda neşriyata devam ediyorlar· 

Bu meyanda verilen haberlere göre Fransız .komünistler pek 
Yakında Frans2da büyük bir ayaklanma hareketi yapara~ h.ütün 
fabrikaları " her tarafta Sovyetler isteriz ,, haykırmalarıle ışgal 
edebilirmiş. 

Komünist partisi genel sekreteri Thores'in söylediği son bir 
nutuk bu hissi uyandıracak mahiyette imiş. 

Hacı bek taşlı sekiz yaşındaki bir 
çocuğun parlak bir muvaffakkıyeti 
Hacıbektaş, 7 ( A.A) - Hacıbektaşlı 8 yaşında lsma~lin mu: 

vnffakıyetle işlediği Atatürk büstü dün başta Kırşebır vahsı 
•.>1d11~u halde Kırşchirden, Avanos ve Mucur ilçelerinden köy
ı~:tl~r, gelen kadın, erkek binlerce halkın önünde coşkun teza
hıir11t'a -ıç1 ldı. Haik bu vesile ile büyük önderi;1e karşı sevg~ ve 
8•Yt1lımrıı ~mnd·ıla... . 

-

Son Telgraf ,~·Ha:berleri 

Kral Edvard Sofyada 

Sofya, 7 (Yeni Asır)- lngiliz kralı Sa ma- aşağıdaki tafsilatı veriyor: 
jeste sekizinci Edvard bugün Sofyaya gelmiş lngiliz Kralı Modada yapılan deniz eğlence-
ve istasyonda Bulgar kralı Boris, başvekil ve lerine alakadar olarak Türkiye Cumhur reisi 
hükumet erkanı tarafından hararet!e karşı- ATA TÜRK' ün eğlencelerde bulunmak teklif-
lanmıştır. lerini memnunieetle kabul etmişler ve bir buçuk 

Trenir; tevekkufundan istifade eden kral sa~t orada kalmışlardır. Ingili·ı Kralı ATA-
şehirde ufak bir 0aezinti yapmıştır. Bulgar kralı TÜRK'·· E t v J t d b 1 1 un r ugru ya m a u eğ ence eri takib 
bu esnada Sa majesteye! başveki!le diğer nazır- etmişlerdir. 

ları tanıtmıştır. Samajcste Sekizinci Edvard saat . lngiliz kralı Istanbulda bulunduğu müddetçe 
dörtte Sofyadan ayrılmış ve hararetle teşyi lngiliz payitahtında olduğu gibi büyük bir em-
edilmiştir. niyetle gezintiler yapmışlar ve halkın samimi 

Belgrad, 7 - ( Yeni Asır ) - lngiliz Kralı ve sıcak tezahüratiyle selamlanmışlardır. iki 
istasyonda hararetle selamlanmıştır. Bu sabah devlet reisi arasında tekrarlanan mülakatlar da-
çıkan " Vreme ,, gazetesi lngiliz Kralının pa- imi şekilde bu samimiyet çerçevesi içinde geç-
zar günü lstanbulda yaptığı temaslar hakkında miştir. .......... 

Kuyruklu bir yalan daha -
F ransanın Sovyetlerle ittifakını 
bozacağı haberi gülünç bir yalandır 

Kızıl ordu büyük manevralar yapacaktır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baştarafı ı inri savJada - J MANÇURİ HUDUDUNDA 
MA.NEVR.~LAR GER.I KALMIYAC~KTIR Moskova, 7 (A.A) - Tas ajansı Tungniag 
Parıs, 7 (O.R) - Berlm, .. Roma, ve Rıg~d~n bölgesinde Sinlungtung yakınında Sovyet Man-

etra.fa yayılan ?aber!~re ~ore Sovyet~er h.~~~- çuri hududu üzerinde Sovyet topraklarından 
metı Rusyadakı dahılı vazıyet hasebıle buyuk ateş ediJdiği hakkında Domei ajansı vasttasiyle 
askeri manevraları tehire ve askerleri kışlala- Kuantung erkanı harbiyesi tarafından verilen 
rında alıkoymaya karar vermişlerdir. Bu gülünç haberi yalanlamaktadır. 
haberleri tekzip edecek en iyi delil lngiliz - Hsings"ın 5 (A A) H · ı t p· k" 

T 
.. k g, . - sıng ung avn ın ı· 

Çek - Fransız ve ur erkanı harbiyesine men- ang hudut h"d' ı · h kk d t hk'k t . . . . a ıse erı a ın a a ı a yapan 
sup zabıtlerın daha şımdıden bu manevraları . . . . . 
t k'b d t d'l · b ı 1 d B d t Jandarmalar Sovyet arazısınden ıkı defa yaylım a ı e ave e ı ınış u unma arı ır. u ave 
te büyük Rus manevralyının tehir edilmek şöyle ateşe maruz kalmışlardır. Japon Mançıni ma-
dur~~n, pek yakında yctµJlocağını göstermcğe ka?1larınm .İcab ed~n tedbirleri ittihaz edecek-
kiifıdır. lerı zannedılmektedır. 

iyi malumat alan mahafilin tahminlerine göre 
bu seneki Rus manevraları biıhassa Rus ordu
sunun motorize edilmiş kuvvetlerinin ne kadar 
büyük bir tekamüle mazhar olduklarını göster
meğe vesile olacaktır. 

KORADA TEVKiF AT 
Tokyo, 7 (A.A) - Domei ajansı bi1diriyor: 

100 kadar Koralı tevkif edilmiştir. Japon 
polisinin Korada bir ayrılık suikasd hareketi 
ortaya çıkarıldığı bildirilmektedir. 

Rif mücahidi Abdülkerim 
Asilere karşı harp için Reün
yon adasında tahliye mi edilmiştir ? 

Fransız gazeteleri bu garip ve inanılmaz 
• 

şayıayı buluyorlar ... çok gülünç 
Fransız gazeteleri Abdülkeri
min Keünyon adasında serbest 
bırakıldığı hakkında bazı ya
bancı gazetelerin göze batan 
bir hamakatla ortaya attıklarını 
protesto ediyorlar. Bu gazete
ler divorlar ki : 

- " Bu derece yalan bir ha
beri uyduranlar düşünmiyor
lar ki Fransa Abdülkerimi mu-

hafaza ediyorsa, ancak kendi 
menfaatı bunu İcab ettirdiği 
içindir· 

Fransa bilmez mi ki Abdül
kerim Rifte bir ihtilal çıkardık
tan sonra faaliyetini yalnız ls
panyol Fasına inhisar ettirmekle 
kalmıyacak, Fransız Protekto
rası altında bulunan topraklara 
da el uzatacaktır ,, 

1 Ukr~!l.Yada 
Kıtlık yoktur 

Moskova, 7 (A.A)-Ukranya 
tarım komiseri muavini Gru
cevski lzvestiye gazetesinde 
neşrettiği bir makalede Uk
ranyada kıtlık olduğu hakkın

da Faşist matbuatı tarafından 
ortaya atılan haberi şiddetle 
reddederek dünyanın en ileri 
tarım ekinliğiyle techiz edilmiş 
olan Ukranya Kolkozlarının bu 
yıl rekoltesinin bu sene bir 
rekor teşkil ettiğini bildiriyor 
diyor ki : 

Faşistler açıktan açığa ya· 
lan söylüyor!ar. Ukranya kıtlık 
değil bolluk içindedir. 

Fransız - Süriye ittifakı 
Roma, 7 (Ô.R) - Fransa 

ve Surya arasındaki muahede
nin bir örneği addedilecek 
şekilde yeni bir mukavele ak
tedilecektir. 

[)iik dü kent 
Belgrad 7 ( Ô.R) - Dük 

ve Düşes dü kent yarıy (bugün) 
Londraya dönmek üzere Bel
ğraddan ayrılacaklardır. 

Cezayirde 
vuruşmalar 

Roma 7 (Ô.R) - Cezayirdt 
yerlilerle Fransız işçiler arasın· 
da vuruşmalar olmuştur. Süku· 
net iade edilmiş, karışıklığın 
müsebbipleri tevkif edilmişler

dir. 

Dünya bisiklet . 
şampıyonu 

Bren, 7 (A.A) - Yol üze· 
rinde 145 kilometrelik dünya 
bisiklet şampiyonluğunv lsviç· 
.zeli Buhvalder kazanmıştır. 

Deniz gezintisi 
Amasra, 7 (A.A) - Zongul· 

dak hava kurumu dün Amas· 
raya kadar Refah vapuru ile 
bir deniz gezinfoıi tertib etmiş 
ve geziye yüzlerce halk iştirak 
eylemiştir. Vapurda kazaları, 

hükumet ve parti işlerini tef
tişe çıkan vali ve parti başkani 
Halid Aksoy'da bulunmuştur. 

Vapur Amasra halkının can .. 
dan tezahüratiyle karşılanmış 

ve önde Halkevi bandosu ol
duğu halde bütün halk dışa
rıya çıkmıştır. ilbay ve parti 
başkam hükumetle devaire aid 
işleri ve partiye gelerek parti 
muamelelerini teftiş etmiştir. 

Güzel Amasra çok neşeli ve 
sevinçli bir gün yaşamıştır. 

Balıkesirin 

kurtuluş bayramı 

Roma, 7 (Ö.R) - Rayşport 
ve Tageblat Noyes Viner ga
zetelerinin çok emin bir kay
naktan aldıklarını söyladikleri 
bir habere göre Rifin meşhur 
müdafii Abdülkerim Peünyon 
adasında serbest bırakılmıştır. 
Bu gazeteler Reünyon adası 
Valisinin tekzibine rağmen 
Abdülkerimin adadan hareket 
ettiğini iddia ediyorlar. Fransız 
Halk cephesi hükumeti Rif 
kabilelerinin Fransa aleyhinde 
ayaklanmalarını temin için Ri
fin unutulmaz kahramanını 

······································································-················ 

Balıkesir, 7 (A.A)- Balıke

sir kurtuluşunun 14 üncü yılını 
dün büyük bir coşkunluk içe
risinde kutladı. Kadın, erkek 
yüzlerce balkın çok yaşasJD 

Büyük Atamız diye bağmşl:uı 

göklere yükseliyordu. 

serbest bırakmışlarmış. 
FAKAT P ARiS TEKZIB 

.. EDiYOR 
Paris, 7 (0.R) - Sol cenah 

•••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon 315t : . . 
•••••••••••••••••••••••••• 

Kartalda b1r çoban koyunlarıyla 
. birlikte tren altında parçalandı 

lstanbul, 7 (Yeni Asır) - Kartalda çoban Ahmetle üç koyunu 
hat üzerinde -giderlerken trenin ğeldiğini duymayarak lokomo
tifin altında kaldılaar ve parçalandılar. Adliye hadiseye el koydu. 
Mkinist nezaret altındadır. 

TA YY ft~RE Sineması 
Jzmir fuarı ve 9 EYLÜL kurtuluş bayramı şerefine mevsimin en kuvvetli programı 

AŞK VE TAHT 
Plerro Rlchard Vlllm ile Natalis Paley tarafından temsil edilmiş olan büyük 

bir aşk ve ihtıras romam 

Ayrıca. Maymunlar Dünyada mevcut ~er .. cins maymunun yaşayış 
• tarzı ve turlu maskaralıkları 

FIATLAR ao - 40 - eo KURUŞTUR 
Seans saatları : Hergün 15 - 17 • 19 - 21, 15. Cumartesi ve pazar gilnleri 13 te ilave seans 

Askerimizin, mekteplilerin, 
partililerin ve idmancıların yap
tığı geçit sesmi çok parlak 
oldu. Gece halk tarafından yt.
pılan fener alayı bütün şehri 
dolaştı. ---·-Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesi sah bi Kemitl 
Kamil Aktaş'm (Zümrüd dam
lası) kolonyası lzmirin sayın 

misafirleri tarafından pek se
vilmiş, bu kokunun erkek mas· 
gülen dişi feminen cinsleri her 
kesin hayretini mucib olmuş
tur. Koku ciddeıı enfes bir 
şeydir. Esaı1en lzmirde esans 
losyon, kolonya demek Hilil 
Eczıtnesi demektir. Kokuculuk 
ve san'at demek de eczacı 

Kemli Kimil Aktaş demektir 
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K t lzımirin en tm4esn~ gün~ ı Sovyetler pavyonunda 
ur u uşun uncu yı 

dönümü nasıl kutlanacak Dos devletin meydana getirdiği pav-
Dün bazı tadilata uğrayan 
programı aynen neşrediyor z 

yon tam.manasiyle muvaffak eserdir 

9 Eylül Ç01şamha günü lzmi· ı 
tin m mcs'ud bayramıdır. l(urtu
lrışrın on döıdüucü yıldoniimii rok 
lzevecanll bu suıdle kutlanaazktır 
Bu büı•ük lfÜne aid töun progıa
mllll ytunıı,ştık. Dün bu pro/!fam
da bazı tadü/it J1apılddığı cihetle 
progtamı son şeklıWe aynen okur
lanmıza ki/diıiyoırız: 

nağa gelmiş olacaktır. 
(Bandonun konaktan Halka· 

pınara ve Halkapınardan Ko
nağa gidiş ve geliş otobüsü 
C. H. Partisince temin edile
cektir. 

Sovyet pavyonunda başlı başına bir alem olan Sovye
tizmin başarmak istediği hamleler görünmektedir 

1 - Sabahleyin saat 8,30 da 
Halk partisince Halkapanar şe
hitliğinde yapılacak tören için 
Müstahkem mevki komutaniyle 
piyade ve topçu tuğ komutan
ları mevki kurmay başkanı ve 
emir subayı saat 8.15 de kışla
dan hareket edeceklerdir. Bn 

F - Kadife kalesinden saat 
10,15 de atılacak topla süvari 
takını kumandanı tarafından 
önce Komutanlık, ondan sonra 
hükumet dairesine bayrak çe
kilecek ve bayrak çekme esna
sında bando istiklal marşı çala
caktır. Bunu müteakip ilbay ve 
parti başkanı F azh Güleç ko
mutanlık balkonundan halka 

merasime lımir garnizonunda bir söylev verecektir. 
bulunan subayların iştirakleri 1 G _ Bayrak çekme tör-eni 
kendi isteklerine bırakılmıştır. bittikten ve parti başkanlığı 

A - Birinci kol 233 ncü tarafından söylev verildikten 
alayın birinci taburu, topçu sonra kıtalarımız aşağuiaki yi!· 
kurs bölüğü ve koşulu topçu rüyüş sırasiyle komutanlığın 
taburundan bir batarya saat önünden geçerek birinci kor-
7,30 da Eşrefpnşada bulunacak don-lsmetpaşa bulvarı. Kantar Büyük Türk - Sovyet dostlu-
ve burada 8,30 a kadar istira- !<arakotu - Kuruyeaıişçiler çar- ğunuo en bariz tezahürlerinden 
battan sonra başdurak - ke· şısı, Kemeralb yolu ile garni- birini de Sovyet hükumetinin 
meralb caddesile konak istika- ı zonlarına döneceklerdir. Arsıulusal f zmir fuarına gös-
metine ilerliyecek ve tam saat 1 - Bando terdiği yakın alakada bulmak 
onda cephe denize karşı, kol- 2 - 233 ncü alayın birinci kabildir. 934 Yılı fuanndanbe-
başı hükumet dairesile askeri taburu, topçu kurs bölüğü, ko· ri muntazam bir şekilde fuar· 
kıraathaııe hizasında olmak şuludan bir batarya larımıza geniş mikyasta iştirak 
üzere yürüyüş kolunda konağa 3 - 233 üncü alayın birinci eden Sovyetler bu hareketle· 
varmıı bulunacaktır. taburu, koşulu taburundan bir rile İzmir şehrine hususi bir 

B - ikinci kol 233 üncü ala- batarya ehemmiyet verdiklerini de açı-
b

. • b k l 4 - Muhabere taburu, müs· gv a vuruyorlar. 
yın arincı ta uru ve o~u u tabkem mevki muhabere bö-
t t b d b• b tar Sovyet pavyonu rok esaslı 
opçu a urun an ır a ya lügv Ü "' 

t 7 d h ık d b 1 bir şekilde hazırlanmış ve ge· 
saa e a apına a u una- H - Bu üç tören kolu saat 
cak ve saat 9 a kadar burada niş bir pavyon içine Sovyet 

onda Konağa geldikleri zaman aleminin hemen her hareketini 
istirahattan sonra Halkapınar hepsi birden 233 ncü alay ko· 
birinci Kordon yoluyla ithalat çizmiş bulunuyor. Dünyanın 

mutanmm emrine girecekler, k d b b k b' · 
gümrfiğüne kadar yürüyecek &r§ısın a anı aş a ır nı· 

Konakta duruş ve garnizon· ı ı k ·dd' oradan sola saparak hükômet zam a yer a ma ı ıasını ta-

d ki k 
farına yürüyüş tertibi 233 ncü şıyan dost ülkenin muhtelif 

yanın a · cami 80 ağına r.ıka· alay komutanı tarafından tan· 
k h·ı · t t sahalarda başardıg~ ı hamleleri 

ca veç ı e ve yıne am saa zim olunacaktır. 
onda cephe komutanlık daire· İ - Saat 10,30 da Kadife adım adım bu pavyonda bul· 
· k k ı b h•kA t mak ve rakamlar üzerinde tes• 
sıne arşı. o aşı u wne kalesinden atılacak ikinci top· 

d ki ( · · d b 1 d bit etmek kabildir. Ş\oıdi pav-
yaom a ıçın e ara a ar u- Ja uçaklar şehir üze.rinde ve 

) k - d • h" yonu beraberce gezebiliriz: 
ran so agın yanan a camı ı- kendi tertiplerile uçuşlar ya· 
zasında piyadeler yürüyüş ko· pacaklardır. SOVYETLERIN BiR 
lunda, topçu tek kolda bolun- 3 - Bütün bu merasimler HAMLESi 
mak üzere konağa gelmiş bu- her subay için kıyafet seferi (1) numaralı salondayız. Bu 
lunacaklardm kıyafettir. salona girerken gözlerimize 

C - Üçüncü kol (Muhabere 4 - Müstahkem mevki ban· takılan ilk nokta Sosyalist 
alayından dolgun mevcudlu bir dosu öğleden sonra saat 10,30- Sovyet Cumhuriyetleri birliği 
tabur ve Müstahkem mevki da kııla bahçesinde toplanmıt tarafından hazırlanan ve pek 
muhabere bölüğü) "bu birlikler olacak olan tören alayanın ba- yakında tatbik sehasına gire-
muhabere malzeme ve techi- şında bulunacaktır. cek olan yeni So•yet Ana ya-
zatlariyle değil, piyade teşkil· S - Önde müstahkem mev- sasıdır. Büyük ve esash ham• 
(erine göre tertib edilerek bir ki bandosu olduğu halde tören leler yapan ve her adımda ye· 

alayı saat 16 da kışladan ha- · · "t kA ·ı· b l S piyade birliği gibi törene işti- nayı ve mu e amı ı u an ov-
- k d k . d re ket ederek Kordon üzerin- yet rejimi bu yeni hamleyi ya-

ra e ece tır u saat tam on a den gezi heykeline varılacak-
k kt k. · d b 1 k parken taptaze bir r:ohla baqa-

ona a 1 yerm e u unaca tır. Heykel önünde istiklal :ır 
veçhile Tepecikten hareketini marşı çalındıktan ve söyJeyJer rısını gözlerimiz önüne seriyor. 
t · d k b · h- 924 yılından sonra kalkınma 
anzım e ece ve cep esı u- verildikten ve çelenkler konul· 
kfımet konağı olmak, kolbaşı duktan sonra Mustafa Enver programından en esaslı yeri 
komu'~ lık da" · k k- · Aaır sanayie ehemmiyet veren 

uaD 'resı şar oşesı caddesine kadar yürüyüşe de· "' 
hizası o!mak üzere yürüyüş vam edilecek ve oradan bando Sovyetler aradan geçen yıllar-

Sol•yet pavJ'oızıı 

KOLHOZ TEŞKiL~ Ti 
Rusyada kooperatifçiliğin ve 

kolhoz teşkilatlannın aldığı 
hamleler ve başardığı işler 

hep bu pavyonda uzun uza
dıya anlatılıyor. Rusyada ağır 
sanayün yanında hafif sanayie 
layık olduğu ehemıniyet veri
liyor. 

Herşeyin ve her büyük hare· 
ketin elektrik kuvvetiyle başan• 
lacağını anlıyan Sovyet dünyası 
ilk planda elektriğe yer vermiş 
bulunuyor. 

Sovyetlerde elektrikleştirme 
928 yılında başlıyor. O za· 
man 5.000.000 kilovat saat 
elektrik istihsal eden Sovye
tizm 932 de hu rakamı 13 mil
yona 935 te 25 milyon çıkarı

çıkarıyor. Dost memleket bu 
hızlı akışı da beyenmiyerek 
daima ilerisini görüyor ve 936 
yılı için hazrrJadığı proğram 

da 32 miyar kilovat saat 
istihsaline savaş\yor. Ve ayni 
ülmn bu yıl içinde iki &ü
yük elektrik merkezini faa
liyete getirmek üzere tertibat 
almış bulunuyor. 

HALKIN ARAZiSi 
Sovyetlerin büyük davaJan 

peşinde oldukça üzücü feda-
karlara da katlandıkları gözle
ri çeliyor. Bu pavyondaki ra
kamlar ve krafikler, orasmı zi
yaret edenlere anlatıyor ki 
250,000 kolhoza tevzi edilen 
400,000 hektarlık arazi 18 mil-
yon köy ha:ıesini, yani vasati 
olarak doksau milyon köylüyü 
geçindiriyor. Traktör ve saire 
gibi insan kuvvetinin vazifele
rini hafifleten ıiraat aletleriyle 
yapılan çalışmalardan alınan 

birleşik neticeler Sovyet halkı
na yarm için Omitler vadedi· 
yor. 
RUSY ADA YENi ŞEHiRLER 

Sovyetler yalnız bulduk1an 
esasların tekamülünü temin et
mekle kalmıyor; ayni zamanda 
yeni Rusyaya yepyeni eserler 
hediye ediyorlar. Sovyetler 
Çarlık devrinin ihmal ettiği 

şehirleri yeni baştan yapmış· 
lardır. Şimdiye kadar yeni re-

min ikamet evleri için yaphğı 
sarfiyat 8426 rubleyi bulmuş• 

tur. Rusyada 381 şehirde su 
tesisatı, 72 şehirde kanalizas
yon teakilatı, 65 ~ehirde tram
vay, 19e şehirpe otobüs, 260 
şehirde de elektrik tesisatı 

vücuda getirilmiştir. Esasen 
Sovyet Rusyada her çalışma

nın ve bütün enerjilerin başı 

elektriktir. 
RUSY ADA SiNEMA 

Güzel san'atlara hususi bir 

ehemmıyet veren Sovyetler 
sinemacılık sahasında da geniş 

adımlar atmışlardır. Sovyet 
filim sanayii daha ziyade Sov-

yet hayetına, cesareti, enerjiyi 
fedakarlığı halk üzerinde aştlı· 

yan halk filimleri meydana ge
tirmiştir. Son çingene alayı, 
Pepo, kız kardeşler, Mavi de· 
niz önünde, biz kroşitatlıyız 

ve batmış vapurun hazinesi 
filmleri bu cümledendir. 

Rusya aynı zamanda turizme 
de büyük bir ehemmiyet ve
riyor. lnturist, Rusyayı ziyaret 
etmek istiyenlere yol gösteri· 
cilik ediyor ve her istediğini 
temin ediyor. 

DUn Borsada 
Yapda~ Sallflar 
~ 

üz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
875 Ş Riza }fa!~f 10 
769 Vitel 9 75 
662 Jiro ve ŞU. 9 25 
660 F Solari 9 50 
760 Afyoti bi. 9 
605 K Kazım 9 
584 S Süleyaıano 7 50 
470 A R Üzümcü 9 
469 Y 1 Talat 8 75 
372 H Alberti 8 
327 inhisar idaresi 5 75 
307,S H Alyoti 8 
290 M J Taranto 7 75 
223 J Kohen 9 
185 C Alanyalı 9 75 
161 Beşil<çi 9 25 
146 D Arditi ı ·1 
118 S Gomel 10 75 
113 T Debas 6 

78 M Arditi 9 
74 Ş Remı.i 9 75 
72 S Celardin 9 
68 Albayrak 9 

Zahire 

14 59 
18 
18 
14 
14 
11 
13 50 
13 50 
14 
13 

6 75 
16 
18 50 
14 50 
14 50 
13 50 
12 50 
13 15 
13 75 
13 
11 
11 
14 

Çu. Cinsi Fiyat 
1690 Buğday 4 25 6 80 

36 Kumdan 4 25 4 25 
125 B. Pamuk 43 50 43 50 

40 ken palamut 390 39{) 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
5032 Ş Remzi 7 12 
2353 Tütsü t şir. 6 50 11 
1656 A Haydar N 7 12 
609 B S Alaıraki 6 11 
m M J Taraato 6 75 8 12 
196 S Şeker 7 7 12 . 
102 Golden iz 10 17 10 17 
88 B Franko 6 50 11 50 
87 Ş Riza ba 6 9 
34 A Lafont 7 11 

10379 Yekun 
37127 Eski yekun 
47506 Umumi yekün , 1 

DARÜLBEDA Yİ 
ŞEHiR TiYATROSU 
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BU AKŞAM: 

. FUAR tiyatrosunda 

LÜKS HAYAT 
BÜYÜK OPERET 

Müellifi ve Bestekarı : 
Ekrem ve Cemal Reşit 

Açlık grevi 
yaptılar 
Londra: 7 (Ö.R) - Nablüs 

hapishanesinde bulunan Arab 
mevkuflar derhal muhakeme 
edilmeleri veya serbest bıra
kılmalannı temin için açlık 
greyi ilan etmişlerdir. Bugün 
vukubulan aıüsadeaıelerde bir
çok yaralı vardır. 

kolunda toplanmış olacaktır. garnizona dönecektir. da neler yapmıştır? Yeni reji-
D - Birinci kor sivari takımı 6 _ 9 Eylül günü merasime min halk iktisadiyatının kal· 

ilk önce Halkapıoar şehitliğin- i~tirak etmiyen birlikler tama- kınması yolunda hazırladığı 
de saat 8,30 da yapılacak tö- men, iştirak edenler merasim program ne dereceye kadar 
rene iştirak edecek ve şehit- bitince mesaiye devam edecek- muvaffak olmuştur? 

·····Ank·araı.-·····ç·ocukıar······geıai··· 
likte sivari takım kumandam Jerdir. RUSYADA AGIR SANA YI 
ha!kevi tarafmdan verilecek 7 - Barti proğramından bi- Bu pavyondaki grafikler bi-
söyleve cevab verdikten ve rer parça gönderilmiştir. Bu ze her fCYİ açıkça anlatıyor. 
sivari takımından bir manga proğramın hüsnü tatbikini mer- Yeni rejim Soyet kütll!lerini 
havaya silah atarak saygı öde- kez kumandanlığı sağlıyacaktır. mes'ud bir ileriye hazırlanmak 
vini bitirdikten sonra Halkapı· 8 - 8 Eylfıl 936 salı günü için yalnız ağır sanayi bare-
nardan hareket ederek ikinci saat 17 de törene iştirak ede- ketJcrine 27 milyar ruble tah-

cek birlik komutanları şifahi sis etmiştir. Biz yapılan feda-
kolun ilerisini bulacak vcçhile emirler almak ve saat ayan kirhğın derceesini ölçmek için 

Ankara Halkevi heyeti yarınki kur
tuluş bayramımıza iştirak edecekler 
Yarın gece Haikevinde açılacök 

· gecesi) çok istifadeli 
(inkılap 
olacaktır 

edebiyatı 

emniyet tertibatile birinci kor· yapılmak üzere şehir mevki geri seneler faaliyetini de tet· 
don üzerinden yürüyecek ve k'k d b l E kumandanlığına geleceklerdir. ı e e i iriz. 9 ylül bayramına katılmak lonunda Ankaralı san'atkirlar vinin temsil ko?u iki piyes oy-
tam saat 1 O da konakta cep. 9 - 233, 2 ı'nc·ı muhabere, Çarhk Rusyası zamanında ı'çı'n Ankara Halkev"ınden 40 k h · k ı k meşhur "Hülleci,, piyesini oy- myaca hr. 
esı oınatan ığa arşı olmak Tayyare a!ayı, koşulu topçu ağar sanayie tahsis edilen meb- kişilik bir heyet şehrimize myacaklardır. Eylfılun on ve on birind ge-

üzere saat kulesin'n komutan- taburu, muhabere bölügw ü lagw yalnız dört milyar ruble geldi. Ankaralı çocuklar lzmı' - l · · · d A k l k ı k h l Yarın lzmir'n kurtuluş bay· ce etı ıçın e n ara 1 ar a-
ı ci etinde d cephesi de birinci hor süvari komutanlık- idi. 932 yılında yeni re1"im bu· rin kurtulu$ bayramına lzmir- 1-' daş'arın İzmirli kardeşlerirıe 

f d k 
ramı o uuğundan bu heyetle 

sa ta uraca hr. Iarına, bando mua!Jimliğine ya· nu 20 milyara kadar çıkarmış lilcrle birlikte katı acaklardır. güzel bir sürpriz hazırladıkla-
E - Müstahkem Mevki ban- zılmış ve birer sureti Müstah- ve 935 yılında 37 milyar rub- Heyette Ankara Halkevinde beraber şehrimize gelmiş olan rm de haber aldık. 

d l ~ t 815 d H l k k" 57 · · T 1 b Ankaralı şair ve edebiyatrilar osu '!Vve a saa , e a - em mev ı, ancı üaı ve eye aliğ olmuştur. Sovyetler çalışan edebiyatçı ve amatör r Ankaralılar 9 Ey!iılde Büyük 
kapmarda bulunacak ve orada- Müstahkem mevki P. ve topçu bu ilerlemeyi de az bularak 936 temsil san'atkarlar da vardır. Halkevimizde bir inkılab ede- Şefin heykeline ve Atatürlcün 
ki merasime iştirakten sonra Tuğ komutanlanna sunulmuş senesi için ha!!rladıklan pro- Ankarah arkadaşlar Aııkarada biyah gecesi açacaklar. Kendi annesinin mezarma ve şehitliğe 
saat 9.45 de cephesi Komutan- ve bilgi için de birer sureti gramda bunu 45 milyar rubleye çok beğenilen piyesleri şehri- eserlerinden örnekler vererek birer çelenk koyacaklardır. 
lığa karşı olmak ve kolbaşı lzmir ilbaylığına, parti başkan- çıkarmayı tasarlamışlardır. Bu mizde oynıyacaklardır. inkılab edebiyatını tebarüz Ankaralı arkadaşlara bu ve· 
Saat kulesinin denize yakın bğına ve emniyet direktörlü· programın tatbikine ehemmi- Haber alındığına göre bu ettireceklerdir. sile ile muvaffakıyetler diler 
kısmında b here ko· iibıe verilmitlir. yetle devam edilmektedir. akşam Halkevimizin tiyatro sa- Ayni gece de Ankara Halke- hoş geldiniz deriz . ..................... ____ ~~=~~~==.:::.:.~~:.:.:==~.::..::=~----
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ALTAY GALiBiYET KAZANDI Sahne yıldızları şerefine 

Edirneli çocuklar ~üzel bir oyun çıkar- Pazar günü Inciraltında 
dılar. Maçı lzmir takımı kazandı bir ziyafet verildi 

l "'rakya Umumi Müfettişi Karşıyaka'da Edirne'niı1 
değerli sporcuları şerefine ziyafet verdi 

Şild şampiyonluk maçlarına 
bu pazar günü halk stadında 
başlanmıştır. Arada lzmir -
Edirne mul.telit maçı bulun
masına rağmen sahada seyir
ciler azdı. Halk tribünsüz sa
haya gelmiyor. 

BUCA - EGESPOR 
ilk maçı Buca·Egespor yaptı. 

Maç 2-2 berabere bitince un 
beş dakika iki devre uzatıldı. 
ve Buca bu partide dört gol 
atarak 2-6 maçı kazandı. 

ALTAY • AL TIN ORDU 
Bundan sonra bu iki takım 

karşılaştı. Altayda şimdi Paris
te bulunan Vahab ile Altınor· 
duda Rusyaya giden Said yok
tu. Diğer Elemanlar mevcuttu. 
Bunun içindir ki mevsimin ilk 
rnühim karşılaşması olmasına 
rağmen her iki taraf da canlı 
ve enerjik bir oyun oynadılar. 

Maçın heyecanlı olması da her 
iki tarafın on bir gol atmasr 
yüzündendir. 

/znur M11htel!li 

Bidayette rüzgar lehinde 
oynayan Ahnordu birbiri ardı-

Edime 
na üç gol yapmış ve galebeyi 
garanti eder görünmüşü. Esa
sen devre de bitmek üzereydi. 
tam bu sırada Altıordu aley
hine bir peneltı verildi ve Al
tay ilk golünü yaptı. 

Penaltıyı İcab ettiren hare
ket bir Altay oyuncusunun 
kendiliğinden yere düşmesidir. 1 
0-3 galib bir takıma hakem 
bunu vermemezlik yapmadı. Ve 1 
kanaatımızca Altın ordunun 
mağlubiyeti üzerinde bu penaltı 
en mühim rolü oynadı. Az 
sonra Altay ikinci bir gol da
ha yaparak devre 2-3 Altınor
dunun galebesile bitti. Bu sır.ı· 
da Altmordu da galebeyi kuv
vetlendirecek iki kıymetli fır
sat kaçırmıştır. 

iKiNCi DEVREDE 
Altay daha iyi oynuyor ve 

ayretler içinde sırasiyle üç 
1°1 yaparak 6-3 galib vaziyete 
:eçiyor. Altayın bu oyununda 
rüzgarın ve 3-2 gibi az farkın 
çok tesiri vardır. Senra Altın· 
ordu da bir gol yaptı ise de 
takımda yorgunluk alametleri 
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belirmişti. Ve artık vaziyeti 
kurtarmak kabil olamadı. 

Nihayet Altay yaptığı yedinci 
golle oyunu 7 - 4 bitirerek Al
tınorduyu tasfiyeye uğrattı. 

EDiRNE IZMIR MAÇI 

Vaktin darlığına binaen otu
zar dakikalık devrelerden ol-

mak üzere oyun yarım saat 
noksanile altmışar dakika oy
nanmıştır. 

Multlelill 
Bu maça orta muhteliti şu 

kadro ile çıkmıştı: 
Ahmed, Hikmet, Nuri, Ek

rem, Şevkd, Hulusi, Cemal, 
Nizam, Muammer, Hikmet, 
Orhan. 

lzmir muhteliti kadrosu şudur: 
Mahmud, Fethi, Zihni, Riza, 

Nurullah, lsmail, Halid, Meh
med, Hilmi, Ömer, Asım. 

Mitli oyuncuların olmaması 

ve Altınordu - Altay maçı do· 
)ayısile Muhtelit lzmirspor ta· 
kımını takviye gibi bir şekilde 
çıkmışbr. 

O~·un güzel başladı ve muh
telitimiz daha ikinci dakaika· 
da ilk golü atti. Rüzgar aley
himiıde estiği için ortada mu
kavemet görülüyordu. Ve lzmir 
ancak devre sonlarında ikinci 
golü yaparak oyunu 0-2 galip 
bitirdi. 

iKiNCi DEVREDE 
Rüzgar kesilmişti. Bu dev

rede oynn daha güzel oldu. 
Muhtelitin beceriksiz forları bir 
şey yapamayarak Edirnelilere 
sık sık hücum yapabilmek imka-

TURK KADINLARI 

Biçkf7/;~
1

DfkfŞJYYurdu 
Tarihi Tesı~ı 1 9 i 7 

Türkiyede ilk açılan 19 senedenberi muvaffakıyetle devam 
eden metodik ve ciddi tedrisatile 1372 mezunu bulunan 
!urdurnuz 15 eylülde lzmir 16 eylulde de Karşıyakada ders· 
!erine başlıyacaktır. 

Diplomalarımız Kültür bakanlığınca musaddakhr. Mezun
larımız diledikleri yer<le Yurd açabilirler. Bu sene 53 mezun 
veren yurdumuzdan Süreyya Diker Aydında, Feriha lsmail 
Çanakkalede, Leman Sekine Akhisarda Yurd, on mezun 
da muhtelif yerlerde atelyeler açmışlardır. 

Kayıt muamelesi: lzmirde Tilkilikte Evliyazade sokak 3 
numarada •. Ksrşıyakada istasyon karşısında her gün yapıl
maktadır. Telefon (5111) .. Kadrolarımızda pek az yer kal· 
dı~ından vaktile müracaat edilme.si. 9-12 (1840) 

nı verdiler.Filhakika bu devrede 
Edirne de muhtelitimiz kadar 
hücumlar yaptı ve sık sık iz
mir kalesinde göründü ancak 
kale önünde Edirne muhacim
leri müessir olamadıklari için 
gol yapamamışlar. Buna muka
bil yedikleri iki golla oyunu 
O - 4 mağlüp bitirmişlerdir. 

Edirne mubteliti kuvvetli iz. 
mirde maçını yaptığı kombine
lerile pek çok defa müşkül va
ziyete sokmuştur. 

Edirneli gençler tamamen 
amator bir zevkle lımir mub
te!itinin karqısında muvaffak 

• olmuşlardır. Kendilerini tebrik 

' ederiz. l Edirneli çocuklara maçtan 
I sonra Karşıyaka sahil gazino

sunda Trakya umumi müfett!şi 
general Dirik tarafından bir 
ziyafet verilmiş ve geç vakte 
kadar samimi dakikalar geçi
rilmiştir. 

Kemal 
lnönü kampında 

Büyük bir muvaffakiyet 
kazandı 

!Jiıi11ci gelm Kemal 
Gençlerimiz lnönii kampında 

muvaffakiyelli uçuşla:- yaparak 
A bıovesi imtihanlarmı vermiş
lerdir. 

Aldığımız habere göre lzmir 
Türk kuşu üyelerinden (erkek 
lisesi muallimlerinden ) Kemal 
birinci defa 25 dakikiık ikinci 
defa 18 dakikalık yelken uçuşu 
ve beynelmilel komisyonunun 
koyduğu şartlarl beş defa faz
Jasiyle yapmak suretiyle ilk 
"C,, brovesini almıştır. 

ilk "C11 brovesini almakla 
aynı zamanda 936 senesinin 
ilk yelken uçucu talebesi mev
kiini ihraz eden hay Kemali 
tebrik eder ve yarının hava
cılığı için hazırlanan diğer 
gençlerimizide aynı derecede 
görmek istesiz - -Kari şikayeti 

Değirmendağının ikinci Mah· 
mudiye mahallesinin Memiş ağa 
sokağında elektriklerin bir haf
tadanberi yanmamakta oldu
ğunu ve zaten yolların da çok 
bozuk bulunduğundan karan
lıkta civar sakinlt!rinin gidip 
gelmeleri çok müşkül bir vazi
yet kesbettiği ve bu qususta 
şarbayımııın nazan dikkatinin 
celbi rica olunmaktadır. 

lzmirde daimi surette faaliyet gösteren bir sahne 
laayatının kurulması mevzuubahs edilmiştir 

lncilaltmda a1tistler şeJeJine vui/m ~ıyafdten intiba 
Fuar komitesi tarafından Is- mühim bir ihtiyacına el atmış-

tanbul Şehir tiyatrosunun gü- )ardır, lzmirde daimi şekilde 
zide artistleri şerefine Pazar faaliyet göstaren bir sahne ha-
gfinü lnciraltında bir öğle yatının kurulması ve yaşahl-
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette ması mevzuu bahsedilmiştir. 
başta valimiz Fazli Güleç ol- Bu iş için angaje edilecek ar-
mak üzere belediye reisimiz tistlerin yaz ve kış mevsimle-
Dr. Behçet Uz, belediye reis !erinde daimi ·surette faaliyet 
muavini Suat Yurdkoru. lzmir gösterip gösteremiyecekleri de 
ve lstanbul gazeteciJeri hazır görüşülmütür. 
bulunmuşlardır. bmir muhitinin rağbetiyle 

l11cirallmda aıtistler şerefınc veıüm ziırnJeften i11tıba 
Davetliler bir motörle incir- yaşatabileceğine emin bulun-

altına gelmiçler ve öğleye~ doğ- doğumuz böyle bir müessese-
ru deniz banyosu almışlardır. nin bir hamlede kurulması 
Öğleyin saat 13 de samimi bir mümkün olmadığı için, alaka-
hava içinde başlayan ziyafet darlar bu işle uğraşmağı vadet-
saat on altıya kadar ayni sa- mişlerdir. Pazar günü lnciral-
mimi hava içinde geçmiştir. tında yapılan sıcak ve samimi 
Tanınmış san'atkarların nükteli toplantının İzmire bir sahne 
sözleri ve neşeli şarkıları in· hayatı başlangıcı olacağına 
ciraltına güzel dakikalar yaşat- inanmak isterdik. 
mıştır. Ziyafette bulunan zevat ak-

Ziyafet esnasında valimiz ve şam üzeri motörle lzmire av· 
belediya reisimiz lzmirin çok det etmişlerdir. 

•• 
Odemiş sporcuları 

Nazilli gençleriyle sami
mi bir karşılaşma yaptı •. 
Maçı Nazllli gençleri kazandılar 

Nazilli taktnıı 

Nazilli,7 (Yeni Asır) -5Eylül 
spor kulübünün davetiyle Nazil
l!ye maç yapmak üzere gelen 
Ödemiş sporcuları halka çok 

heyecanlı blr fudboJ maçı sey
rettirmişlerdir. Nazili sahası 
yüzlerce meraklı kadın, er
keb seyirci ile dolmuştu. 
Oyun vaktı gelince her iki ta
kım oyuncuları sahaya temiz 
formalariyle geldiler. Gençler 
halkın alkı,ları arasında oyu-

na başladılar. 
ilk haftayımda Ödemişli genç

lerin hakimiyetleri gözden kaç
mıyordu. Daha onuncu daki-

kalarda Nazilli aleyhine bir gol 
kaydedildi.ikinci haftayım böy
le kalmadı.5 Eyliil takımı fazla · 
enerji sarfma başladı ve arka 
arkaya az fasıla ile Ödemişlilere 
iki gol atmağa muvaffak oldu. 
Bu netice hayretle karşılanmadı 
çünkn Nazilli takımı hakikaten 

Sahile • 

Lütfi Kırdar 
Manisa valisi oluyor 
Öğrendiğimize göre sabık 

parti reisimiz. Yozgat saylavı 

Avni Doğanın Kastamuni vali
liğine, saylav Lütfi Kırdarın da 
Manisa valiliğine tayinleri ta
karrur etmiştir. 

Zabıta haberleri: 
ÇöpçU dövUIUr mU ? 
Eşrefa>aşada değirmen soka

ğında Zeynel oğlu Mustafa, 
merkeple yollarda çöp toplıyan 
belediye temizlik amelesinden 
Bahriyi, evinin önündeki top-
rakbrı almadığından döverek 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Yağh müşteri imiş 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Arife Cavidenin umumi evinde 
sermaye Ahmed kızı Bedriye 
nam diğeri Sevimin odasına 
giden, Servili mescidde Topal 
İmam sokağına 44 numaralı 
evde oturur ve deri boyacılığı 

yapar Sadık oğlu Mehmed, ka
dının dışarıya çıkmış olmasın-
dan istifade ederek masa üze
rinde bulunan 75 kuru~ kıyme
tinde bir masa saatını cebine 
koyarak kaçmakta iken yaka
lanmıştır. 

Bu da öyle 
Tepecikte şoför Mehmed 

idare ettiği 68 numaralı oto
mobili 45 yaşlarında Şükrüye 
çarptırarak başından yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 
Şoför yakalanmış ve yar.alı 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Türkelli cinayeti 
Menemen kazasının Türkelli 

köyünde dağh Emini öldür
mekle maznun Yanbastı Hüse
yinin muhakemesine dün Ağır 
cezada devam edilmiştir. 

Bu celsede maznunun gös-
termiş olduğu bazı müdafaa 
şahidleri dinlenmiştir. Eminin 
vekiJi, hadise yer:nde keşif 
yapılmasını istemiş ve bu taleb 
k abul edi!erek muhakeme baş· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Dof<uma işi ile alAka
dar olanlara 

Satılık dokuma 
tezgahları 

ipek; pamuk ve yünden 
düz ve çiçekli her nevi do-
kuma işini yapan atelyemi 
görülen lüzum üzerine bütün 
teferruabyle ve teklif edi
lecek herhangi bir şerait da· 
iresinde devretmek istiyorum. 

isteklilerin lzmir Tilkilik 
Menzil han Numara 10 da 
Düz cakar dokuma mütehas· 
~ısı Bursalı Mehmed Emin 
adresine teşrifleri ve yahut 
yazmaları (1836) 1-5 

c.. '~ 
iyi oyunculara malikti. Bunlar 
arasında lzmirin pek iyi tanı
dığı Altınordu)u Şevki merkez 
muhacim olarak bulunuyordu. 

iki takım pek samimi sahayı 
terk ettiler. Nazilli Halkevi ta
rafından Ödemiş çocukları için 
verilen bu ziyafette bu sami-
miyet daha çok talcvıyclendi. 
Ziyafette söz söyliyen Halkevi 
başkanı avukat Sami Kutluğ 
iki memleket gençliğinin bun
dan sonra daha sıkı kucakla· 
şarak daima temas!ar yapaca
ğını tebarüz ettirince bunu 
Ödemiş namına kafile reisi 
Hami pek güzel cevapladı. 

vdemişliler ikinci günü ek
zersiz mahiyetinde ikinci bir 
maç istediler. Buna Nazillinin 
gençler birliği Btakımı çıkarıldı. 
Fakat bu takımda diğer ku
)übden üç eyi oyuncu ile tak-
viyeleninçe oyun ekzersiz değil 
hakiki ve ciddi bir çehre aldı. 
Oyun çok heyecanlı idi. Her 
iki taraf çocukları da topla 
sanki yüz göz olmuş gibi ener-
jik oynadılar. Ve haftaymda 
her iki takim birer gol kazan-
dılar. İkinci devre ise tamamen 
Ödemiş takımının aleyhine 
olarak geçmiş ye NazilJi ta
kımı bu devre iki gol daha 
kaydettiğinden oyunu 1-3 ga· 
libiyet)e bitirmiştir. 

H. GUnaJ 
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lzmlr sicilli ticaret me
memurluğundan : 

( Akdeniz Gemi işleri Türk 
anonim şirketi ) ticaret unva
nile lzmirde Birinci Kordonda 
Gemi nakliyatı ve saire üze· 
rine muamele yapan işbu ano
nim şirketinin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesile te· 
şekkülünün tasdikine mütedair 
ticaret ruahkemesi kararı tica
ret kanunu hükümleriue göre 
sicilin 1844 numarasına kayıt 

ve tescil edildiği ilan olunur. 
lzmir sicilli ticaret memurlu

ğu mührü resmisi ve F. Tenia 
ımzası. 

1 - Mukavelename 
2 - Mahkeme kararı 

Akdeniz Gemi işleri Türk 
Anonim Şirketi Esas 

Muka velenamesi 
BIRINCl FASIL 

Teşekkül, Müessisler, Unvan 
Maksat, Merkez, Müddet 

Madde 1 - Zirde gösterilen 
müessisler ile aşağıdaki mad
delerde gösterildiği veçhile ter· 
tip ve ihracı kararlaştırılan 

hisseler eshabı arasında kava
nini mer'iye ve işbu esas mu
kavelename ahkamına tevfikan 
idare olunmak iizere bir Türk 
Anonim şirketi teşkil olunmuş

tur. 
Madde 2 - Şirket müessis· 

leri şunlardır: 
1 - Şükrü Y aşın,Ankarada 

mukim Çanakkale meh'usu 
2 - Henry Van Der Zee 

Pariste Avenu Foşda 23 nu
marada 

3 - Münir Birsel, lzmirde ' 
Karşıyakada, Kurtuluş sokağı 

12 numarada mukim 
4 - Hakkı Şevki Lugal, ls

tanbulda Hüdavendigar hanın
da mukim 

5 - Galib Hanaylı, lzmirde, 
Bci. Kordonda, Hatip sokağı 
6 numarada mukim 

6 - Edoardo Aliotti, lzmir, 
Karşıyaka Fahreddin Paşa cad
desinde 114 numarada mukim 

7 - Sedat Evliyazade,lzmir
de, Karşıyaka, Fahreddin Paşa 
caddesinde 130 numarada. 

Madde 3 - Şirketin unvanı 
(Akdeniz Gemi işleri Türk 
Anonim Şirketi} olacaktır. 

Madde 4 - Şirket aşağıda 
tadat olunan muamelat ile iş
tiğal etmek üzere teşkil olun
muştur. Kabotaj kanununun 
Türk tebasına tahsis ettiği iş

ler Şirket menuundan hariçtir. 
1 - Gemi nakliyatı veya 

mevkii mer'iyette bulunan ka
nunlarla menedilmiş olan mua
meleler hariç olmak üzere her 
türlü muamelatı bahriyeyi ken
di hesabına, acenta; mümessil, 
simsar7 konsinyater sıfatlarile 

deniz ve kara nakliyatı ve gemi 
kiralama işleri yapmak. 

2 - Türkiyede ve Türkiye 
haricinde acenta tesis etmek 
her fürliı sigorta şirketlerini 

temsil etmek, seyyah celbet
mek tenezzüh tertib etmek 
hamuleyi tahmil ve tahliye et
mek. 

3 - Her türlü kömür, ben
zin, mayi, sulp, mahrukat bü
tün mütemmim maddeler tica
reti dahil olmak üzere her türlü 
deniz levazımatı ticareti yap
mak. 

4 - Doğrudan doğruya veya 
bilvasıta yukarıda mevzu dahi
line giren işlerile meşgul olan 
şirket ve cemiyetlerin menafii
ne her hang-i bir suretle işti
rak etmek, hisse senedatı al
mak dahil olduğu halde her 
türlü temsil işleri yapmak. 

5 - En nihayet yukarıdaki 
mevzu ile doğrudan doğruya 

veya bilvasıta alakası olan bü
tün sinai ticari ve mali mua
melatı yapmak. 

Şirket balada tasrih olunan 
maksat ile doğrudan doğruya 
münasebettar bulunan bilümum 
mali, ticari, sınai, muamelatı 
icra ve bu muamelatla iştigal 
eden di{!er şirketlerin hisse 

senedat ve tahvilatını mübayaa 
bu nevi ş . rketler tesis edebilir. 

Nevi ve mahiyet itibarile 
işbu maddede zikredilen mua
lattan gayrı her hangi bir mu
amelenin ifası şirket için nafi 
görüldüğü takdirde heyeti ida
renin teklifi üzerine heyeti 
umumiye tarafından ittihazı ka
rar edilmesine ve tadil mahi
yetinde olan işbu kararın hü
kümetçe tasdik edilmesine mü
tevakkıftır. Bu suretle tasdik 
edilen karar işbu mukavelena
meye zeylen ilave olunur. Şir
ket esas maksat ve tedviri 
muamelatı zımnında kanunu 
mahsusuna tevfikan emvali 
gayri menkule tasarruf ede
bilir. 

Madde 5 - Şirketin mer· 
kezi (lzmir) de olacaktır. Ge· 
rek Türkiyede ve gerek ecne
bi memleketlerde lüzum görül· 
dükçe meclisi idare tarafından 
şubeler açılabilecek ve keyfi
yet iktisat Vekaletine ihbar ve 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Maddt: 6 - Şirketin müd
deti ahkamı kanuniyeye ve iş
bu esas mukavelenamede mün
deriç halata veya heyeti umu
miyece ittihaz olunacak bir 
karara müsteniden kat veya 
temdit edilmedikçe tesisi kat'i 
gününden itibaren ( 30 - otuz ) 
seneden ibaret olacaktır. 

iKiNCi FASIL 
Sermaye, sermayenin suret ve 
şeraiti tediyesi, sermayenin 

tezyid ve tenkisi, hisse 
sen edatı. 

Madde 7 - Şirketin ser
mayesi beheri (100) Türk Jirası 
kıymetinde (200) hi,;seye ay
rılmış (20.000) Türk lirasından 
ibarettir. 

Bu hisseler mecmuu merbut 
liste mucibince müessisler tara
fından tamamen teahhüt edil
miş ve sermayenin rubu mu
kavelenin imzası zamanında 
vazolunmuştur. Sermayenin ba
kiyyesi şirketin teşekkülü kat'i· 
sinden sonra meclisi idare ka
rarlarına tevfikan ödenecektir. 

Madde 8 - Müessisler bu 
mukavelename ve merbutlarını 
iktisat vekaletine tevdi ve me
rnniyeti lazimeyi istihsal ettik
ten sonra muktezi evrak ve 
vesaiki Ticaret mahkemesine 
ibraz ve tevdi ederek teşek

külü şirket hakkında istihsal 
edilecek karar üzerine tescil 
\'e ilan muamelelerini ifa etti
receklerdir. 

Şirketin teşekkülü kat'isi 
mahkemece şirketin teşekkülü 
tasdik olundukdan sonra sicilli 
ticarete tescil ve ilanından 

sonra başlar. 
Madde 9 - Teşekkülü kat'i

den mukaddem tediye edilmiş 
olan rubu bedel için verilmiş 
olan makbuz teşekkülü kat'iyi 
müteakip azami üç ay zarfında 
nama muharrer senedatı mu
vakkete ile tebdil olunacaktır. 
Bilahere tahsil olunan bedel 
işbu muvakket senedat üzeriue 
kayıt olunur. Hisse senetleri 
koçanh bir defterden kesilmiş 
ve Üzerlerinde s1ra numarasını 
ve .Şirketin mühürü resmisini 
ve şirket namma vazı imzaya 
mezun olanların İmzasını ve 
şirket unvanile teşekkül ve 
ilan tarihlerini ve şirket 

sermayesinin mıktarile his
se senetlerinin nev'i ve 
miktarının ve hisse senet
lerinin mukayyet kıymetJerini 
ve tahsil oJunan bedellerini ih
tiva etmesi muktezidir. 

~il'umum hisse senetlerinin 
nümuneleri ihraç edilmezden 
evvel tasdik edilmek üzere Jk
tısa d vekaletine tevdi edilir. 

Madde 10 - Nama muhar
rer senetler, şirketin muvafa
k atı• olmaksızın bir beyanname 
ve ciro suretiyle ahara devir ve. 
ferağ olunabilir. Ancak bu fe. 
rağm şirket ve üçüncü şahıslar 
hakkında muteber olması için 
şirketce defteri mahsusuna 

kaydedilmesi lazımdır. Muame
leyi kaydiye senedi alanın hisse 
senedini veya devir ve ferağını 
natık beyannameyi ibraz etmesi 
üzerine ihraç oiunur. Şirket 

ciro!arm ve devir ve ferağ 

muamelelerinin sıhbahm tahki· 
ka mecbur değildir. 

Madde 11 - Hisse senetleri 
şirket nazarında gayri kabili 
tecezzidir. şirket her hisse için 
bir sahib tanır. Hisse senedinin 
müteaddid sahibleri bulunduğu 
takdirde ~irkete karşı oJan 
haklarını ancak müşterek bir 
mümessil vasıtasiyle istimal 
edebil rler. Bu mümessil şirket 
nazarında mezkür hissenin sa
hibi addolunur. Bir hissenin 
hakkı intifama sahib o!anlarla 
mülkiyetine sahih olanlar ayrı 

&yrı eşhas olduğu takdirde 
bunlar da şirkete karşı olan 
haklarını kezalik müşterek bir 
mümessiJ vas;lasiyle istimal 
edeceklerdir. Aralarında itilaf 
edemedikleri halde gerek ya
pılacak tebligat ve gerek içti
maı umumilerde hazır buluna
rak reye iştirak için şirket 

yalnız hakkt intifa sahibini ve 
bunlar müteaddid ise tayin 
edecekleri mümessili tanır. 

Madde 12 - Hissedarlar 
ancak malik oldukları hisse 
senetlerinin bedeli miktarınca 
mes'uldürler. Binaenaleyh ken
dilerine hini teahhüt ve imzada 
kabul etmiş oldukları nakdi 
teahhütler mikdarından fazla 
bir mes'uliyet tahmil edilemez. 

Madde 13 - Bir hisse se· 
ncdine malikiyet işbu esas 
mukavelename münderecatına 

ve heyeti umumiye kararlarına 
muvafakatı tezammun eder. 

Hissei temettü ile ihtiyat 
akçesi iizerindeki muhtemel 
hak da dahil olduğu halde bir 
hisse senedinin bilumum hukuk 
ve vecaibi o hisse senedinin 
sahibine aittir. 

Bir hissedarın varis veya 
dayinleri hiçbir vesile ile şir

ketin emval ve emlakinin tahtı 
hacze vaz'ına ve şirketin umuru 
idaresine müdahale edemezler. 
istifayı buku'k için şirketin mu· 
hasebe defterleri heyeti umu· 
miye kararlarını lcabule mec
burdurlar. 

Madde 14 - Hey'eti umu
miye kararlarile temettüatı sa
fiyeden veya fevkalade ihtiyat 
akçesinden ayrılacak bir mik· 
tar akçe ile bir kısım hisse 
senedatımn tedricen itfası caiz
dir. 

Bu takdirde hisse senedi 
iptal edilen hissedarlara birer 
intifa ( juisans ) senedi verilir. 
Bu senetlerin birinci hissei te
mettüden istifade hakları yok
tur. Yalnız ikinci temettüe iş
tirak ederler. 

Madde 15 - işbu esas mu
kavelenamenin (Sl)inci maddesi 
mucibince içtima edecek olan 
hissedaran heyeti umumiyesi 
şirket sermayesini yeniden hisse 
senetleri çıkarmak suretiyle 
bir veya birkaç defa tezyid 
etmeğe salahiyettardır. Ancak 
sermayenin tamamı tahsil edil
medikçe tezyidi sermayeye 
karar verilemez. 

Tezyidi sermayeye karar ve
rildiği zaman tezyid edilen 
kısmın tamamen teahhüt ve 
imza altına alınmasına ve rubu 
veya fazlasının tahsil olunma
sına mütealJık muamelatın icra 
edildiğini natık vesaikin meclisi 
idare ve murakıplar tarafından 
müşterek bir beyanname ile 
ikhsat vekaletine tevdi edil
mesi Jazımdır. 

iktisat vekaletince bu mua
melat tasdik edildiği takdirde 
usulen tescil ve ilan olunur. 

Sermaye imtiyazlı hisse se
netleri ihraç suretile dahi tez
yit olunabilir. Bu kabil hisse
lerin temettü veyahut şirketin 

mevcudat veyahut her ikisi 
. üzerinde temin edeceği hakkı 
tekaddüm ve imtiyaz ve heyeti 

umumiJerde bahsedeceği hak· 
kı reyin eşkal ve şeraiti tezyidi 
sermayeye karar veren hisse
daran heyeti umumiyesi tara
fmda!J tayin ve tesbit olunur. 

Heyeti umumiye yeniden ih
raç olunacak hisse senedatmın 
ihraç şeraitini tesbit ile mec
Jisi idareye lazımgelen selahi· 
yeti verir. Heyeti umumiye es
ki kisse senedatı hamillerinin 
yeni hisse senetlerini kısmen 
yeya tamamen teahhüt etmek 
hususunda hakkı rü_cha11a malik 
olacaklarını tahtı karara ala· 
bilir. işbu hakkı rüchanın ne 
gibi şerait dahilinde ve ne ka
dar müddet zarfında ve ne şe
killerle istimal olunacağını ta
yin eder. 

Madde 16 - Heyeti umu
miye kararile sermaye tenkis 
dahi edilebilir. Bu tenkis şirket 
eshamından bir kısmının bil
mübayea iptalı veyahut eski 
eshamın kıymeti mubarreresine 
müsavi ve fakat adeden az ve
ya kıymeti muhrreresinden dun 
fakat adeden müsavi miktarda 
yeni esham ile mübadelesi gibi 
her hangi bir şekilde icrası 

hususu heyeti umumiye kara
rında tesbit edilecektir. 

Madde 17 - Sermayeniu 
tenkisi hakkındaki kararın ic· 
rası için vuku bulan ihtara 
rağmen son ilan tarihinden iti
baren üç sene zarfında iade 
edilmiyen hisse senedah iptal 
ve hisse sahibinin hukuku is· 
kat edilir. Bu cihet dahi ila
natta tasrih edılmiş bulunacak
tır. Sermayenin tenkisine ait 
muamelenin hitamında keyfi
yet sicilli ticarete tescil ve ilan 
el tirilP.cektir.. 

Madde 18 - Sermayenin 
tenkisi muamelesi her hisse 
hakkında seyyanen olacaktır. 

Sermayenin tenkisi l.akkm
daki heyeti umumiye mnkarre
rah vesaikile birlikte iktisat 
vekaletine bildirilecek ve ve
kaletin tasdikinden sonra tes
cil ve ilan olunacaktır. Tescil 
ve ilandan sonra şirketin es
hahı matlubu alacaklarım kayıt 
ettirmek üzere gazdelerle üç 
defa ilan edilmek surctile da
vet olunur. Ve bundan başka 
şirketçe malum oJan dayinlere 
ayrıca teahhüt)ü mektupla da
vetnameler gönderilir. Son ilan 
tarihinden evvel alacaklı ol
dukları mütehakkak buJunan 
dayinlerin alacakları talepleri 
halinde ifa veya diğer bir su
retle lemin olunur. Son ilan 
tarihinden ve müracaat etmiş 
olan esbabı matlubun alacak
ları tesviye veya temin edildiği 
tarihten itibaren bir sene mü
rur etmedikçe sermayenin ten
kisi hakkındaki karar neticesi 
olarak hissedarlara tediyat ic· 
ra olunamaz. 

Hissedarların henüz ifa et
memiş oldukları teahhüdatın 

ademi ifası suretile sermayenin 
tenkisi halinde dahi işbu ah
kan; cari olacaktır. 

Tezyit veya tenkisde muh
telif hukuku haiz müteaddit 
nevi hisse senedatı mevcut ol
duğu surette heyeti umumiye
nin kararmdan maada mezkur 
envadan her birine ait hisse 
senedatı sahiplerinden bir iç
timaı mahsus akt ederek bu 
baptaki heyeti umumiyenin ka
rarını tasvip etrr.eleri şarttır. 

Heyeti hususiyenin ınüzakerat 

ve mukarreratı (51) inci mad
dede münderiç şeraite tabidir. 

Madde 19 - Tahvilat ihraç 
edebilmek için hissedaran hey
eti umumiyesi kararının istih
sali şarttır. Heyeti umumiyece 
müttehaz kararın iktisat veka
leti tarafından tasdikini müte· 
akirı sicilli ticarete tesc!l ve 
ilanı lazımdır. 

ihraç edilecek tahvilat mik
tarı, sermayenin teı1iye (•lunan 
ve musaddak son bianço mu
cibince mevcudiyeti mütehak· 
kak bulunan miktarını tecavüz 

edemez. TahvHatın intikali ve 
sureti tedavülü hususunda his
se senedahnm tabi bulunduğu 
ahkam tatbik olunur. Heyeti 
umumiye ihraç edilecek tahvi
latm nevi ve tertiplerine göre 
faizden maada ayrıca şirketin 
temetfüatmdan yüzde bir mik
tarı tefrik ve tahsise haizi 
salihiyettir. 

Tahvilat için verilecek faiz 
şirketin masarifi umumiyesi 
meyanına kayıt ve tesviye olu
nur. Bu madde mucibince tah
vilat eslıabma temin edilen 
hukuk mumaileyhim tarafından 
şirketin muamelatına ve yahut 
şirket hcsbatına müdahele sala
hiyetini bahşetmez. Tahvilat 
e8habı şirket meclisi idaresine 
dahH olmıyacaklan gibi hisse
daran heyeti umumiyesine dahi 
iştirak edemezler. Ve ~eclisi 
idarece tanıin edilip 1AVseda
ran heyeti umumiyesinde tas
dik edilen hesabatı kabul et
meğe mecburdurlar. 

Madde 20 - Şirket hlsee 
senedatının ve ihraç edilen 
tahvilatın ziyaı halinde mevzu
atı kanuniye dairesinde hare
ket olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Meclisi idarenin sureti teşek

külü ve vezaifi ve şirketin 
idaresi 

Madde 21 - Şirket, umu
mı hissedarlar arasıPdan he
yeti umumiyece intibab oluna
cak asgari üç, azami dokuz 
azadan mürekkep bir meclisi 
idare tarafından idare olunur. 
İlk meclisi idare : 

1 - Şükrü Y aşin 
2 - Henry van eler Zee 
3 - Edoardo Aliotti 
4 - Münir Birsel 
5 - Hakkı Lugal 
6 - Galip Hanaylı 
7 - Sedat Evliyaoğlu 

ndan mürekkeptir. 
Madde 22 - Meclisi idare 

azasından her biri bedeli kıy
meti asliyesi itibariyle serma· 
yei şirketin yüzde (birine) mu· 
adiJ ikiyüz lira kıymeti haiz 
(iki) adet hisse senedini şirkete 
tev<lie mecburdur. Bu hisse 
senetleri üzerine azasmdan 
bulunduğu meclisi idarenin his• 
sedaran heyeti umumiyesince 
tebriyesine kadar satılamıyaca
ğına dair bir damga vurularak 
hıfzedilir, işbu senedat azaların 
zamanı idarelerinde mütevellit 
mesuliyetlerine karşı teminat 
hükmündedir. Bu hususta in
tifa (juisans) sem~tleri dahi 
tevdi edilebilir. Senedatı mez
kurenin satılmamasını temin 
etmek meclisi idarenin cümlei 
vezaifindendir. Aksi halde mec
lisi idare mes 'uldür. 

Madde 23 - Meclisi idare 
azaları bir sene için intibah 
olunur. ilk meclisi idare azala
rının müddeti memuriyetleri 
birinci içtimaı adive kadar de
vam eder. Bu müddetin hita
mında meclisi idare intihabı 

yeniden icra olunur. Çıkau 

azanın tekrar intihabı caizdir. 
Madde 24 - Meclisi idare 

azasından bir veya bir kaçının 

vefatı veya istifası vukuunda 
veya sair bir sebepten dolayı 

bir veya bir kaç aza yeri mün
hal kalırsa meclisi idare işbu 
yerlere şerait ve evsafı lazı
meyi haiz zevattan muvakka-
ten aza intihab ve ilk iç-
tima edecek heyeti umu-
miyenin tasdikine arzedecektir. 
Bu suretle meclisi idareye in· 
tihab olunan aza heyeti umu
miyenin içtimama kadar ifayı 
vazife eder ve heyeti umumi
yece intihabı vaki tasdik ohı
nursa seleflerinin bakiyei müd
detini ikmal eder. 

Madde 25 - Meclisi idare 
her sene azası mayenında bir 
reis ve bir reis vekili intihap 
eyler. Reis veya vekilinin bu
lunmadığı celselerde riyaset 
etmek üzere azadan biri o iç
timaa mahsus olmak üzere 

meclis idarece muvakkaten re
isliğe intihap olunur. Katiplik 
vazifesini ifa etmek üzere 
meclisi idare azası meyanandan 
veya hariçten biri intihap olu· 
nur. Riyaset nzifesi reise 
meclis celselerinde intizamı 

ve müıakeratm muntazaman 
zaptını temin ve heyeti umu
miye içtimalarına riyaset et
mekten başka hiç bir hakkı 
tekaddüm bahşetmez. 

Madde 26 - Meclisi idare 
şirket umur ve muamelatı lü
zum gösterdikçe içtima eder. 
Ancak laakal ( üç ayda ) bir 
defa içtima mecburidir. 

Reisin veyahut azadan msfınm 
davetiyle meclisi idarenin içti
maı iktiza eder. Meclisi idare 
içtirnaları esas itibariyle şirket 
merkezinde aktolunur. Fakat 
azadan nısfından ziyadesinin 
muvafakatiyle istisnai ve bir 
sene zarfmda işbu esas muka-
velename mucibince in'ikadı 
mecburi olan içtimaların rub· 
unu tecavüz etmemek üıere 
Türkiye cumhuriyeti hudutları 

dahilinde münasip görü!ecek 
diğer bir mahalde de meclisi 
idarenin içtimaı caizdir. Bu 
takdirde k~yfiyet tahriren ikti-
sat Vekaletine ihbar edilir. 

Madde 27 - Meclisi idare 
mukarreralımn muteber olabil
mesi için azanın nısfmdan zi
yadesinin huzuru şartlar. Top
lanan azanın ekseriyet basıl 

olur olmaz müzakerata başlama
dan evvel zabıtnameyi imza et
mesi suretiyle ekseriye tin mt.v
cut olduğu tesbit olunur. 

Celse esnasında ekseriyet 
zail olursa müzakere tatil o!u· 
nur. Kararlar mevcut aza· 
nın ekseriyeti ile ittihaz olu
nur. Tesavii ara vukuumla 
keyfiyet içtimaı atiye talik edi-
lir. o anda dahi tesavii ara 
vukubulursa mevzuu bahso1an 
tekl.f reddedilmiş addolunur. 

Azanın yekdiğerine niyabe
ten rey vermeleri caiz değil
dir. Ancak celselerde hazır 

bulunamıyacak olan aza ruz
namede mevcut masail hak
kında fikir ve mütaleasını tah
riren bildirebilir. Ve bu takdir
de müta!eası zabıtnameye ge
çirilir. 

Azaya gönderilecek daveti
yeleri ruınamenin müzakeratı 
ihtiva etmesi lazım o!dğu gibi 
bu davetiyelerin ya imza mu
kabilinde teslimi veya teah
hütlü mektupla gönderilmesi 
muktezidir. 

Madda 28 - Meclisi idare 
mukarreratının zabıt defterine 
ı~ayt ve zirinin reis ve hazır 
bulunan aza ile katip tarafın· 
dan imza olunması ve karara 
muhalif kalanların esbabı mu
halefetinin bu zabıtnamelere 

dercedilmesi lazımdır. Zaptın 

bir suretinin veya fıkrai muhar
rerenin üçüncü şahıslara karşı 
muteber olması için (33) üncü 
madde mucibince vaz'ı imzaya 
mezun klınacak zevat tara
fından imza edilmesi muktezi
dir. işbu zabıtnameler mün
derecah heyeti idare azasının 
kimlerden ibaret o!duğunu 

ve celselerde kimlerin bulun
madığım ve azanın o devre es
nasındaki sıfat ve vaziyetle
rini isbat sadedinde muteber
dir. 

Madde 29 - Şirketin idaresi 
ve hissedarlara veya uçuncü 
şahıslara karşı mebakim huzu 
runda temsili meclisi idareye 
aittir. Meclisi idare şirketin 

umur ve emvalinin idaresi ve 
şirketin maksadiyle alakadar 
her nevi ukud ve muamelatm 
icrası için iktidarı tamme ve 
şirketin imzasını istimal hak
kır.ı haizdir. Ve hatta sulh 
olmak ve hakem tayin etmek 
salahiyetine dahi maliktir. 

Gerek Kanunla ve gerek iş
bu esas mukavelename ile sa
rahaten menedilmiyen ve hey
eti umumiyenin müsaadei mu· 
kaddemesine iktiran etmiş o!an 
tasarrufu emlake mliteallik 
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muameliitı dahı ifaye mezun• 
dur. 

Şirketin dahili talimatname· 
lerini tanzim şirketin memur ve 
acentalarının tayİn ve azli ve 
bunların maaş, yevmiye, ücret 
ve ikramiyelerini takdir ve 
teıbit ve bunların kabul ve 
tekaütleri şeraitini tayin şir
ketin idaresi masarifi umumi
yesini ve muamelabna muktezi 
levazımı tesbit, alacakları tah
sil, borçlarını tesviye, senedah 
ticariye tanzim ve bunlara 
kefalet etmek ve şirketin mak
sadı tesisile münasebettar bil
umum mukavelenameleri akd 
ve tanzim, mübayeab icra ve 
bunların netayicinden olan mu
amelatı ifa, muamelatı şirkette 
istimal olunmıyan fazla nuku
dun ve ihtiyat akçesinin sureti 
İstimalini tayin etmek ve itibar 
üzerine veya şirketin menkul 
emvalini karşılık göstermek su· 
retile istikrazatta bulunmak ve 
heyeti umumiyedn istihsal edi
lecek kararı mahsusa tevfikan 
şirketin emvali gayri menkule
sini terhin veya tahvilat ihraç 
eylemek suretile istikraz ak· 
detmek gibi hususatı ifa mec
lisi idarenin cümlei salahiye· 
tindendir. işbu salahiyetler tah
didi olmayıb tadadidir. 

Madde 30 - Meclisi idare 
bası kendi işleri için 
ibraz etmeleri lazım ve môtad 
olan dikk at, basiret ve faali
yeti şirketin işlerinde dahi ib· 
raz ve sarfa mecburdurlar. 
Meclisi idare defatiri lazımeyi 
tutmak ve muayyen olan müd
det zarfında sabık seneye aid 
mevcudat defterini bilançu, kar 
ve zarar hesabını bittanzim he· 
b~ti umumiye içtimamdan Jaakal 

ır ay evvel murakıplara tev-
d! ve laakal sekiz gün evvel 
hıssedaranm enzarı tetkikine 
koymakla mükelleftir. Her 
senei hesabiye nihayetinde bi· 
lan5odan maada şirketin tica· 
retı, mali ve iktJsadi vaziyetini 
ve yapılan muamelatın hulasa
sını müş'ir bir rapor tanzim 
eder. 

Amortismanlnr için münasip 
şekil ve sureti ve ihtiyat ak-
çesi miktarını tayin ve temel· 
tüatın sureti tevziini tesbit ve 
heyeti umumiyeye teklif eder. 

işbu esas mukavelenamenin 
hernevi tadilatı ve yeniden 
maddeler ilavesi hakkında hey· 
eti umumiyeye teklifatta bulu· 
nur. 

Heyeti umumiyeleri ictimaa 
davet ve işbu içtimaların ruz
nanıesini tanzim ve tesbit eder. · 

Heyeti umumiyt:nin bil'umum 
mukarreratını icra ve infaz 
hususunda meclisi idare heyeti 
uınMuıni~e.!'i.n vekaletini haizdir: 

echsı ıdare azasının heyetı 
~klU~iyece azilleri ve icra et· 
1

• erı muamelatın heyeti umu· 
~1Yece ademi kabulü halinde 
uçfincü şahıslar tarafından ik-
~is1ab edilmiş olan hukuka ha· 
e gelmez. 

h ~adde 31 - Melisi idare 
aız oldugu iktidar ve salahi· 

Yetlerin bir kısmını umur ve 
muamelatı cariyenin tedvirini 
v~ _ittihaz ettiği kararların tat· 
bıkınj azasından bir veya bir 
kaçına tefviz edebilir ki, bu 
zevata murahhas aza denir. 
Murahhaslar müteaddid ise 
ekseriyet aza ile ittihazı karar 
ederler. 

~urahhas azaya verilecek ve· 
Zaıf ve salahiyetler ve ücretler m .. 

ecıısi idare tarafından tayin 
olunur. Bu ücretler masarifi 
t.ırnu · 

rrııyeye idhal olunur . 
. Madde 32 - Meclisi idare 

.şırket işlerinin tedviri için mü· 
~~sib gördüğii salahiyetlerde 
b~ssedarandan veya hariçten 

ıdr veya birkaç müdür tayin 
e bT e 1 ır. Bu müdürlerin vazife 
ve salahiyetleri ve müddeti 
~e.muriyetleri takaüd veya azil-
1 elı Şeraiti hakkında mukave· 
e er akdedebilirler.meclisi ida-

rece ın··d·· 1 . 1 k . u ur erın nasb ve azi 
. eyfıyeti tescil ve ilan et

h ·ı· . rı ır Ancak "d·· 1 · mu ur er mec-

lisi idare azasının müddeti 
memuriyetlerinden fazla bir 
zaman ıçın tayin olu
namazlar. Bundan başka mec· 
Jisi idare bir veya birkaç me· 
sele için hususi vekaletname 
ile münasib gördüğü bir veya 
birkaç zatı tevkil edebilir. 

Madde 33 - Şirket namına 
tanzim edileck bilumum evra
kın muteber olması ve şirketi 
ilzam edebilmesi için meclisi 
idarece vaz'ı İmzaya mezun 
kılınan zevat tarafından şirketin 
isminin ilavesi suretile imza 
edilmiş olması şarttır. Bu im· 
zalar sicilli ticarete tescil ve 
alelusul ilan edilecektir. 

Madde 34 - Meclisi idare 
azaları, şirket namına yapmış 

oldukları ukut ve muamelattan 
dolayı şahsen mes'ul değildir
ler. Bununla ,beraber Ticaret 
kanununun 332, 333, 334 üncü 
maddeleri hükmüne tevfikan 
hissedarlara ve üçüncü şahıs
lara karşı müteselsilen mes'ul
dürler. 

Madde 35 - Meclisi idare 
azası şahsen alakadar bulun" 
dukları hususatın müzakeresine 
iştirak edemez.Ve heyeti umu
miyeden izin almadan kendi 
veya şabrı ahar nnmma bizzat 
veya bilvasıta şirketle bir mu· 
amelei ticariye yapamazlar.Ke
ıa heyeti umumiyenin müsaa
desini almaksızın şirketin icra 
eylediği muamelei ticariye 
nev'inden bir muameleyi kendi 
veya ahan hesabına yaparuı

yacağı gibi ayni nevi muamelei 
ticariye ile meşğul bir şirkete 
şahsen mes'ul aza sıfatile da· 
hil olamazlar. 

Madde 36 - Meclisi idare 
şirket hesabına şirket hisse 
senedatını iştira veya işbu se· 
nedatı rehin mukabilinde kabul 
ederek para ikraz ve avans 
ita edemez.Şu kadar ki temet
tüattan tefrik olunan mebaliğ 
mukabilinde bedelleri tamamen 
tediye olunan hisse senedatının 
ıştirası için heyeti umumiye 
meclisi idareye salahiyet verir. 

Madde 37 - Meclisi idare 
azası işbu esas mukavelena· 
menin (71) inci maddesi muci
bince tefrik ve ita edilecek 
temettü hissesinden maada her 
içtima günü için mikdarı he· 
yeti umumiye tarafından tayin 
ve tesbit edilecek ücreti huzur 
alırlar. 

Bu hakkı huzur meclisi idare 
azasının hidemahnın ve tedviri 
umur için tahsis ettikleri za• 
manın mukabili olduğu cihetle 
içtimada hazır bulunmıyanlara 

tediye edilemez. Aylık ve se· 
nelik olarak maktuan hakkı 
huzur verilmesi memnudur. 

DÖRDÜNCÜ FASlL 
MURAKlPLAR 

Madde 38 - Heyeti umu
miye her sene gerek hissedar· 
lardan ve gerek hariçten azami 
üç sene için veya beşi tecavüz 
etmemek üzere müteaddit mu· 
rakıp intihap eder. Müessisler 
Ticaret kanununun kendilerine 
verdiği salahiyeti bilistimal he
yeti umumiyenin ilk içtimama 
kadar devre için M.Veli Beşeyi 
murakıp tayin eder. Müteakip 
senelerde bir murakıp intihap 
edildiği takdirde bu murakıbın 
ve müteaddit murakıplar inti· 
hap edildiği takdirde nısfından 
bir ziyadcsinin Türk olması 
lazımdır. Müddetleri hitam bu· 
lan murakıpların tekrar inti
hapları caizdir. Vazifeleri hitam 
bulan meclisi idare azası heyeti 
umumiyeden beraet iktisap et· 
medikçe murakıp olarak inli· 
hap olunamazlar. Murakıpların 
meclisi idare azalıR-ına intihap
ları ve şirketin memuru sıfatile 
umur ve muamelatını tedvir 
etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi idare azasının ken· 
dilerine ve usul ve foruundan 
birisine karabeti olanlar mura
kıp intihap olunamazlar. Mu
lnpların her vakıt hey'eti umu· 

YENi ASIR 

miye tarafından azil o!unabi
lirler. Murakıpların tayin ve 
tebeddülJerini meclisi idare ta· 
rafından derhal sicilli ticarete 
tescil ettirmekle beraber ga .. 
zetelerle de ilan ettirecek
lerdir. 

Müteaddit murakıpiardan bi· 
rinin esbabı kanuniyeye binaen 
vazifesinden sukutu halinde di· 
ğer murakıb veya murakıplar 
heyeti umumiyenin ilk içtima
ına kadar ifayı vazife etmek 
üzere yerine birisini intihap 
ederler.Bu soretle vazifesinden 
sukut eden murakıp bir kişi 
olduğu takdirde hey'eti umu· 
miyenin ilk içtimaına kadar 
vazifedar olmak üzere alaka
darandan birinin müracaati 
üzerine merkezi şirketin bu
lunduğu mahalli mahkemesi 
tarafından bir murakıp tayin 
olunur.Bu hususta meclisi idare 
azasının mahkemeye müra. 
caah mecburidir. 

Madde 39 - Murakıpların 
vazifesi şirketin muamelatı 
umumiyesini murakabe ve he
sabatını tetkik ve teftiş ve 
meclisi idare azasiyle müttefi
kan bilançonun şekli tanzimini 
tayin ve hisse senedabnm va
ziyetini tespit valhasıl şirketin 
menafiine muvafık gördüğü 
her nevi murakabe ve teftişatı 
icra ve üç aydan fazla fasıla 
vermemek şartile zaman zaman 
şirket kasasını ve kuyud ve 
defterini kontrol ederek mev
cudun kuyudata muvafakatı 
tespit ve meclisi idare azasının 
kanun ve şirket mukavelena
mesi ahkamına temamiJe riayet 
eylemelerine nezaret ve sene 
nihayetinde içtima edecek olan 
heyeti umumiyeye şirketin va
ziyeti, hesabab ve bilançosu 
ve meclisi idarenin faaliyeti 
hakkındaki kanaat ve mütale
ahnı havi birer t'apor takdim 
etmektir. Murakıplar esbabı 
mübreme ve müstscele tahad
düsü halinde heyeti umumiyeyi 
fevkalade içtimaa davete mec
burdurlar. 

Madde 40 - Mural:ıp ar 
kanunen ve işbu esas muka· 
velename ile kendilerine tevdi 
olunan vezaifi hüsnü suretle 
ifa etmedikleri takdirde müte· 
selsilen mes'ul ve vukua gele
cek maddi ve hakiki zararları 
zam indir. 

Madde 41 - Murakıplar 
hissedarlar tarafından meclisi 

idare azası veya müdür aley· 
hine vaki olacak şikayetleri 
tahkik ve tetkik ile sıhhatına 
kail oldukları takdirde keyfi· 
yeti senelik raporlarına derce· 
deceklerdir. Sermayei şirketin 
onda birine malik olan hisse· 
dar!arm talebi üzerine mura· 
kıplar lüzum gördükleri tak· 
dirde fevkalade olarak heyeti 
umumiyeyi içtimaa davet eder· 
ler. Müracaatı icap ettiren 
maddenin ruznameye ithali 
mecburidir. Murakıplara müra· 
caat ife heyeti umumiyenin 
fevkalade içtimaa davet olun· 
masmı taleb eden hissedır· 

Jarın sermayei şirketin yüz~ 

de onuna tekabül eden mık· 
tardaki hisse senedlerini mu· 
teber bir bankayc tevdi etmesi 
lazımdır. 

Bu hisse senedleri heyeti 
umumiye içtimaınm hitamına 

kadar bankad& kalır. 
Madde 42 - Sermayei şir

ketin onde bir!ne muadil hisse 
srnedatma malik olan hisse
darlar heyeti umumiyenin ka· 
rarı hilafına meclisi idare azası 
aleyhine ikamei dava edilme· 
sinde israr ederlerse bir ay 
zarfında rr.urakıplar ikamei da
vaya mecburdurlar. Şu kadar 
ki bu akalliyet m•ırakıp hrı!"i
cinde bir vekil de intihab ve 
tayin edebilirler ve hisse senet· 
lerini de şirketin melhuz zarar 
ve ziyanına karşı teminat ola· 
rak davanın hitamına kadar 
kalmak üzere muteber bir 

-
Bankaya tevdia mecburdurlar. 
Davanın reddi halinde davayı 
taleb eden akaJliyet şirketin 
maddi ve hakiki zarar ve zi• 
yanını tazmine mecburdurlar. 

Heyeti umumiyenin her ne 
sebebe müstenit olursa olsun 
meclisi idare azası aleyhine 
ikamei dava olunmasına müte
dair olan kararının icrası keza 
murakıplara aiddir. 

Madde 43 - Murakıplar 
meclisi idare müzakeratında 

rey ve müzakereye iştirak et
memek şartile hazır bulunabi· 
lirler. Ve münasib gördükleri 
teklifatı meclisi idare ve hey' -
eti umumiyenin adi ve fevkal
ade içtima!arı ruznamelerine 
ithal ettirebilirler. 

Madde 44 - Murakıplar 
hey'eti umumiyece takdir ve 
tesbit edilecek ücreti alırlar. 
işbu ücret şirketin mesarifi 
umumiyesi meyanına ithal edilir. 

BEŞiNCi FASIL 
HEYETi UMUMİYE 

Madde 45 - Şirketin his
sedarları senede laakal bir defa 
heyeti umumiye halinde içtima 
ederler. Kanuna ve i şbu esas 
mukavelename ahkamına mu· 
vafık surette içtima eden 
hey'eti umumiye umum hisse-
daranın heyeti mecmuasını 
temsil ederler. 

Bu suretle içtima eden hey'eti 
umumiyede ittihaz edilen karar
lar gerek muhalif kanaller ve 
gerek içtimada hazır bulunma
yanlar hakkında dahi mer'i ve 
muteberdir. 

Hey'eti umumiy)er ya adiyen 
veya fevkalade olarak içtima 
ederlcr.Hey'eti umumiyeyi adi
yen devrei hisabiyesinin hitamın· 
dan ltibaren ( Üç ay ) zarfında 
ve senede her halde bir defa 
vukubulur.Bu içtimada şirketin 
senelik muamelatı umumiye ve 
hesabiyesi tedkik ve ittihazı 
karar olunur. 

Heyeti umumiveyi fevkalade 
şirket muamelatınm istilzam et
tirdıği nhval ve zemanlarda 
içtima eder 

Reis heyeti umumiyeleri bu 
fasılda tasrih edilen heyeti 
umumiyclerden hariç olup bun
lar hakkında Ticaret kanunu-
nun ve işbu esas mukavelena
rnenin kısmı mahsusunda mün-
deriç ahkam caridir. 

Madde 46 - Heyeti umu
miyei adiye zamanı rnuayyenin·· · 
de meclisi idare ve bunların 
ademi teşebbiisleri halinde lk
tısat vekaletinin davetile aktı 
içtima eder. Bundan başka 
doğrudan doğruya meclisi ida
re veya murakıpların ve yahut 
sermayei şirketin liiakal onda 
b ri kıymetinde hisse seneda
tına malik o1an hissedaranın 
esbabı mucibeyi havi talebi tah
rirleri üzerine meclisi idare 
veya murakıpların ve ledel ik
tiza lktısat Vekaletinin heyeti 
umumiyeyi sureti fevkaladede 
içtimaa davet salahiyeti vardır. 
Bu suretler ile vaki olacak da-
vetlerde yevmi içtimaa, saat ve 
mahalli içtima tesbit olunarak 
davet ve içtima günleri dahil 
olmamak üzere yevmi içtima
dan Jaakal iki hafta evvel ga
zetelerle ilan olunur. Heyeti 
umurniyenin içtimaına müteal· 
lik olan davetiye ve ilanatta 
ruznamei müzaketat derç edi
lecektir. Bu ruzna:nei müzake
ratın meclisi idare ve rn~rakıp-
lar tarafından verilen rapotla· 
rın kıraetini bilanço ve mcvcu· 
d<!t defterile kar ve zarar he
sabı temettün sureti tevzii 
hak\<ındaki teklifat, müddeti 
munkazi olan meclisi idare aza· 
sile murakıpların tekrar intiha
bı VP. bunların ücuratının tayi· 

• ni ve lüzum· görülen mevaddı 
saire idhal o~unur. ruınamedc 
gösterilmeyen hususat mevzu 

r m9zakere olamaz.Fakat ruzname 
de münderiç bir meselenin mü· 
zakercsi esnasında o mesele ile 
alakadar bir hususun tahtı ka
rara alınması Jfızım geldiği 

takdirde bissedaranm arasına 
müracaat edilir. 

Sermayei şirketin laakal on· 
da biri luymetinde hisse sene
datına malik olan hissedaranın 

esbabı mucibeyi havi talebi 
tahririleri üzerine müzakeresini 
arzu ettikleri mevaddın akdi 
zaten mukarrer olan heyeti 
umumiye ruznamesinde meclisi 
idarece ithali mecburidir. işbu 
talebin ilanen davet vukuun· 
dan evvel dermeyan edilmesi 
şarttır. 

Madde 47 - Heyeti umu
miye şirketin merkezi idare
sinde veya merkez idaresinin 
bulunduğu şehrin diğer müsait 
bir mahallinde içtima .... eder. 

Madde 48 - Gerek adi ve 
ğerek fevkalade heyeti umu
miye içtimalarının ytvmi içti
madan yirmi gün evvel tahri
ren lktısat Vekaletine bildiril
mesi ve ruznamei müzakeratın 
ve buna m\iteferri evrakın bi
rer suretlerinin irsal olunması 
lazımdır. Bil'umum içtimalarda 
lktısat Vekaleti komserlerinin 
huzuru kanun ve şirket mu
l..avelenamesine göre müzake
relerinin cereyanına nezareti 
şarttır, 

Madde 49 - Hilafına g erek 
Ticaret kanununda ve gerek 
: şbu esas mukavelenamede sa
rahat bulunmıyan ahvalde ge· 
rek fevkalftde ve gerek alela-

. de içtima edecek olan heyeti 
umumiyclerde asaleten veya 
vekaleten Jaakal sermayenin 
ruhunu temsil eden hissedarla
rın huzuru şarttır. ilk içtimada 
bu nisab hasıl olmadığı takdir
de hissedaran tekrar ikinci 
defa içtimaa davet edilır. 

Madde 50 - Hilafına gerek 
ticaret kanununda ve gerek 
işbu esas mukaveler.amede se
rahat bulanmayan ehvalde ge· 
rek fevkalade ve gerek alel
ade hey'eti umumiyelerde ha
zır bulunan hissedı:ır1arın (iki) 
hisse için bir reyi olaca~ ve 
şu kadarki her bir hissedarın 
ondan ziyade reyi olmı}acaktır. 

Madde 51 - Mevzu veya 
nev'i şirketin tebdiline ve} a 
sermayenin tezyit veya tenki
sine veya şirketin bil'ıhtiyar 

feshine müteallik heyeti umu
miye içtimalarında şirket ser
mayesinin asaleten ve vekale
ten akalli üç ruhunu temsil 
eden hissedaranın huzuru ve 
bu içtimadii ittihaz olunun 
kararların muteber olması için 
sülüsaoı ekseriyeti aranın hü
sulu şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç 
rubunu temsil eden hissedaran 
hazır bulunmadıkları halde ser· 
mayenin üç rubunu nisap ha
sıl oluncaya kadar meclisi ida
re maddei ati.vedeki şekil da
iresinde ilan t>lmck suretile 
hey'cti umumiyeyi içtimaa da· 
vet. edebilir. 

Madde 52 - Maddei sabı

kada muharrer hususların gay
rısına mütedair tadilat için da
vet olunan hey'eti umumiyenin 
ilk içtima dakeza şirket serma· 
yesinin asaleten veya vekaleten 
üç ruhunu temsil eden hisse
daranın huzuru şarttır. Bu iç· 
timada matlup nisap hasıl ol
madığı takdirde keyfiyet gaze· 
te'erle on beşer gün fasıla ile 
iki kerre ilan edildilden sonra 
ikinci bir içtima akt olunur. 
Bu ikinci içtimada sermayei 
şirketin laakal nısfını temsil 
eden hissedaranın huzuru l(a· 
fidir. lşLu ikinci içtimada dahi 
nisap müzakere hasıl olmadığı 

takdirde :salifülbeyan şerait 
dairesinde üçüncü bir içtima 
akt olunur. Ve bu son içtima
da müzakeratın icrası için ser
mayei şirketin akalli bir sülü
sünü temsil eden hissedaranın 

huzuru kafidir. Bu suretle in'
ikat edecek olan heyeti umu· 
miyelerin kararları muteber 
olabilmek için asaletf'n ve ve· 
kaleten hazır bulunmuş olan 
hissedarların süliisanı arasının 
içtimai şarttır. içtimai ihbar 
için yapılacak ilanlara ruznamei 
müzakerat ile beraber içtimaı 

sabıkın zemanı vukuu ve neti-
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cesi ve teklif edilen tarliliihn 
metni derç oıunur. Hisse se
netlerin nama muharrer bulun· 
duğu müddet zarfında bu ~e
nedat sahiplerine ayrıca davet
name tastir ve işbu davetna
melerde baladaki tafsilat ilave 
olunur. 

Madde 53 - Şirketin tebdili 
tabiiyeti ile hissedaranın tezyit 
teahhüdatı için in'ikat edecek 
heyeti umumiye içtimalarında 
bil'umum hissedaranın asaleten 
veya vekaleten huzur ve itti-
fakı şarttır. · 

Madde 54 - Şirket muka
velenamesinde icra edilecek 
her nevi tadilat için vukubulan 
içtimaat müzakeratına bir his
sesi olan hissedaranın da işti
rak ve rey ita etmeğe hakkı 
vardır. Birden ziyade hissesi 
olan eşhasın reyleri nisbetinde 
mütesaviyen tezayüt eder. 

Madde 55 - Heyeti umumi· 
ye!erde hissedarlar kendllerini 
diğer hissedarlar vasıtasile bil
vekalede temsil ettirebilirler. 
Vekil olanlar kendi reylerindeo 
maada temsil ettikleri hissedar
lardan her birinin malik oldu
ğu reyleri istimale salahiyet
dardırlar. Selahiyetnamelerin 
şeklini meclisi idare tayin ve 
ilan eder. 

Emvalinin idaresi kocalarına 
rnufavvez bulunan kadınlar ko· 
caları, küçükler ve mahcurlar 
\'eli ve vasileri şirke

tin şahsiyeti maneviyesini tem
sile selahiyetdar olan mümes
silleri veya selii.hiyeti mabsu· 
sayı haiz diğer bir zat marife· 
tile temsil olunurlar. Bunların 
bizzat hissedar bulunması şart 
değildir. 

Cemiyetlerle müessisah umu· 
miye kendilerini haiz seJahiyet 
müdür ve mümessilleri marife
tile temsil ettirirler. 

Bir hisse senedinin hakkı in
tifaı ile hakkı tasarrufu başka 
başka kimselerr. ait bulunduğu 
tal<dirde aralarında bil'itilaf 
kendilerini münasip dördükleri 
şekil ve surette temsil cttire
bilirJer. itilaf edemezlerse hey'· 
eti umumiyelerc iştirak ve rey 
vermek hakkını hakkı intifa 
sahibi istimal eder. 

Heyeti umumi yeye dahil olmak 
için limmgelen miktardan dun 
hisseye malik olan hissedaran 
müştereken araiarmda birini 
kendilerini temsil etmek üzere 
vekil olarak intihab edebilirler. 

Madde 56 - Nisabı ekseri· 
yetin anlaşılabilmesi için heyeti 
umumiyede hazır bulunacak 
hissedarlar gerek asaleten ve 
gerek vekaleten hamil olduk
ları hisse senedatını veya bunu 
müsbet vesaiki içtima günün· 
den bir hafta evvel merkezi 
şirkete ve yahut meclisi idare 
tarafmdan irae edilecek bir 
mahalle tevdi ederek mukabi
linde hisse senetlerinin adet ve 
numarlarını mübeyyin birer du· 
huliye kartı alacklardır. 

Birinci içtimada nisabi ekseri· 
yet hasıl olmazsa bu kartlar ve 
verilmiş olan salahiyet ve veka
letler hilafı tebliğ edilmediği 
takdirde ayni işleri görmek 
için yapılan müteakip içtimalar 
içined muteberdir. 

Madde 57 - Heyeti umu· 
miyenin hini içtimada hazır bu
lunacak hissedaran veya mü· 
messillerinin isimlerinin ve mik
tar hisselerini mübeyyin olarak 
tanzim olunacak cetvel meclisi 
idarece bittasdik müzakerata 
mübaşeretten evvel hissedara· 
nın görebilecekleri bir mahalle 
lelik ve bir sureti de heyeH 
umumiye kitabetine tevdi olu
nur. 

Meıddc 5 · - Şirketin hisse 
senetleri heyeti umumiye İçti· 

mama tekaddüm eden yedi 
gün zarfında ahara devir ve 
ferağ olunamaz. 

Madde 59 - Heyeti umumi· 
ye içtimalarına meclisi idare 
reisi bulunmadığı taktird<" reis 
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vekili, o da bulumadığı takdir· 
de meclisi idare tarafından 
irae ve intihab edilecek bir 
zat riyaset eder. Reisin vazifesi 
müzakerabn muntazam bir su
rette cereyan etmesini ve za
bıtnamenin kanun ve işbu mu
kavelename ahkamına muvafık 
bir surette tutulmasını temin
den ibarettir. 

Heyeti umumiyede hazır bu
lunan ve en çok hisseye malik 
olan iki hissedar rey toplama 
hizmetini ifa eder. Bunlann 
ademi kabuUeri halinde kabul 
edilinceye kadar bu suretle de
vam olunur. 

Heyeti umumiye katibi reıs 
ile rey toplamağa memur olan
lar tarafından gerek bisseda
ranın araıııından ve gerek ha
riçten tayin ve intihap olunur. 
Heyeti umumiye içtimaların

da hazır bulunan bissedaranm 
veya memessillerinin ısım-
lerile mahalli ikametlerini, 
miktarı hisse ve reylerini mü
beyyin bir cetvel tanzim olu
narak mevcut olanlar tarafın
dan tasdik edildikten sonra 
zabıtnameye rapt olunarak mu
hafaza ve talep vukuunda ala
kadarana irae olunur. 

Madde 60 - Heyeti umu
miyelerin ittihaz ettikleri ka
rarlar muteber olabilmek ıçın 
ittihaz olunan kararların mahi
yet ve netayici ile muhalif ka
lanların esbabı muhalefetini 
mübeyyin bir zabıtname tutul
ması lazımdır. 

işbu zabıtname reye iştirak 
eden hissedaran ile hazır bu
Junan komiser tarafından imza 
olunur. Hi11edaranın imzaları 
tahtında verecekleri bir selahi
yetname ile reis ile cem'i araya 
memur zevatı zabıtnameleıi 

ımza etmeğe vekiJ etmeleri 
caizdir. 

lçtimaa davetin usulü daire
sinde cereyan ettiğini müspet 
vesaikin zabıtnamelere raptı 
veya münderecahnın derci la-
zımdır. 

Meclisi idare işbu zabıtname
nin musaddak bir suretini dtr-
hal Sicilli Ticarete tescil ve 
hulasasını ilan ettirmekle mü
kelleftir. 

Bu zabıtnamelerin gerek mah
keme ve gerek maka111atı 
saıreye ve eşhasa ibraz edil
mek üzere çıkarılacak suret ve 
hulasamrın şirket namına vaz'ı 
imzaya mezun kılınan zevat ta-
rafından imza ec!ifmesi mukte
zidir. 

Madde 61 - Hey' eti umu
mi yenin sefahiyetleri meclisi 
idarenin sefabiyeti fevkinde bu
lunan mesaili biJmüzakere tahtı 
karara almak. 

Meciisi idareye müsaadei mah
susa vermek ve verdiği veka-
letin şeraitini tayin ve şirket 
umurunun sureti idaresini tes
bit etmek. 

Meclisi idare ve murakıpla
rın şirket umuru hakkında tan· 
zim ettikleri raporlara bilanço, 
kar ve zarar heı.abı ve mev
cudat defteri hakkında kabul 
veya ademi kabul kararı ita 
ve badelmünakaşa yeniden tan-
zım etmek. Meclisi idarenin 
zimmetini ibra veya mes'uJiye-
tine karar vermek, amoritsman
ları tahtı l<arara almak ve ta
yin edılecek temettüat hisse
lerini tesbit etmek, meclisi 
idare azaları ile murakıpları 
intihab ve lüzum gördüğü tak
tirde ve bunları azil ve yerle-
rine diğerlerini tayin eylemek, 
meclisi idare azasına verilecek 
hakkı huıur ve murakıplara 
verilecek tahsisat miktarını tes
bit etmek, meclisi idare aza
sının evvel emirde şahsen mü
saade istıhsal etmesi lazım ge
len hususatta müsaade ita ve 
ademı itası hakkında karar 
vermek. 

Şirketin emvali gayrı men
kulesini terhin veya tahvilat 
ihracı suretile istikraz akdine 
müsaade etmek, idareye veya 
esas mukavelenamcnin tatbiki· 
ne mütedair ruznamei müza-
keratta mevcut mesail hakkında 
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karar vermek gibi husmıathr. 
Madde 62 - BHançonun tas

dikine dair olan hey'eti umu· 
mıyenın karan meclisi idare 
azasile müdürler ve murakıp
ların ibrasını da mutazammın

dır. Ancak bilançoda bazı ci
hetler meskut kalmış veya bilan
ço yanlış olarak tanzim edilmiş 
ise bilançonun tasdikile bey'eti 
idare aza!arile müdürler mura
kıplar iktisabı beraet etmiş 

olamazlar. Murakip1arın vermiş 
oldugu raporun kıraah ve isti
maından mukaddem bilanço ile 
hesabatın kabulü hakkında ve
rilen kararlar keenlemyekündür. 

Madde 63 - Hissedaran 
ıahsen alakadar olduğu mesa
ilin hey' eti umumiyelerde mü
zakeresi esnas10da hakkı reyini 
istimal edemezler. 

Madde 64 - Hey' eti umu
m iyede bilançonun tasdiki hak
kındaki müzakere ekseriyetin 
veya sermayeyi şirketin .,oda 
birini temsil eden ekalliyetin 
talebi üzerine on beş gün son
raya talik ve ikinci içtima için 
vaki olacak davet alel'usul ifa 
olunur. işbu ikinci içimada 
ekalliyet tarafından müzakere
nin diğer bir içtimaa taliki 
hususunda vaki olacak talebin 
muteber o'abifmesi için bilan
çonun evvelce itiraz edilen 
noktalan hakkında izahatı muk
tezi ye verilmiş olması lazımdır. 

Madde 65 - Heyeti umu- ı 
miye kararları aleyhine tarihi 
sudurlarından itibaren üç ay 
zarfında şirket ı:nerkezinin bu
lunduğu mahalli mahkemesinde 
hey'eti umumiye zabıtnamesin
de itirazlara tesbit ettirilmiş 
olmak şartile muhalif kalan ve 
hakkı reyini istimale müsaade 
edilmeyen hissedaran ile şah
sen mes'uliyetlerine karar ve
rilen meclisi idue azası ve 
murakıplar tarafından ikamei 
dava edilebilir. 

Ancak işbu davanın sttini
yetle yapıldığı tahakkuk ettiği 
takdirde bu yüzden hasıl olan 
maddi ve hakiki zarar ve zi
yandan itiraz edenler mütesel· 
silen mes'uldürler. itiraz üze
rine mahkemece verilip iktisabı 
kat'iyet eden ilamın bir suretini 
meclisi idare derhal tescil et
tirmeğe mecburdur. 

Madde 66 - Adi hisse se
nedatından gayri muayyen bir 
nevi hisse senedah sahiplerinin 
hukukunu muhil olmak üzere 
hey'eti umumiyece ittihaz olu
nan kararların muteber olabil
mesi meskür hisse senedah 
esbabının altmış üçüncü mad
deye tevfikan hey'eti umumiye 

halinde bil'içtima ittihazı karar 
ederek tasvip ve muvafakat 
etmelerine vabestedir. Bu içti
mada dahi iktisat Vekaleti KiJ
miserlerinin huzuru şarttır. 

Madde 67 - işbu esas mu
kavelename maddelerinde icra 
edilen her nevi tadilat meclisi 
idare tarafından iktisat Veka
letine tasdık vt- Sicilli ticarete 
tescil ve ale'usul ilan ettirdik
ten sonra mer'i ve nafiz olur. 

YENi ASIR 

ci günüden başlıyarak kinunu
evveJin sonuncu günü hitam bu· 
lur. Fakat birinci hesap senesi 
müstesna olarak şirketin sureti 
kat'iyede teşekkülü tarihi ile 
o senenın kanunuevvelioin so
nuncu günü beynindeki müddeti 
ihtiva edecektir. 

Madde 71 - Her senei hi
sabiye sonunda şirketin -bilan
çosu ile mevcudat listesi tan
zim olunur. Mevcudat listesi, 
hulasai hesabiye, bilanço ve kir 
ve zarar besabatı heyeti umu
miye içtimaı için tayin olunan 
günden laakal bir ay evvel 
murakıpların nazarı tetkikine 
anolunur. işbu hesabat meclisi 
idare tarafından hey 'ti umumi· 
yeye takdim olunur, hissedaran 
yevmi içtimaa takaedüm eden 
on beş gün zarfında şirket 

merkezine müracaatla mevcudat 
ve müvazene defterini, kir ve 
zarar hesabını ve bilançoyu mu
rakıplar •e mecll.i idare ra
p<>rlarmı tetkik ve bir suretini 
ahzedebilir. 

YEDINCI FASIL 
T emettüalıo sureti taksimi 

ihtiyat akçesi 
Madde 72 - Umumi mesa

rif, idare masrafları ve mü kel· 
lefiyetler ile yapılan tediyel ve 
idare meclisinin faideli görece
ği amortismanlar aynldıktan 
sonra mütebaki kalan miktar 
safi karı teşkil eder. 

Bu suretle tahsil olunacak te
mettüah safiyenin evvela yüzde 
beşi jhtiyat akçesine tahsisi ve 
saniyen itfa edilmemiş olan hisse 
senetlerinin bedelleri tesviye 
olunan kısmına yüzde altı nisbe 
tinde birinci temettü itasına ki
fayet edebilecek meblağ ifraz 
edildikdcn sonra baki kalan 
kısmın yüzde onu meclisi idare 
azasına ve yüzde doksanı ikinci 
bissei temettü olarak hisse se
netleri eshabına tevzi edilir. 

Madde 73 - Hey' eti umu
miye bir devrei hesabiye zarfın
da hasıl olup tevzi olunacak 
temettüab safiyenin bir kısmmı 
veya tamamını senei atiye de
vir veya fevkalade ihtiyat ak
çesi o!arak tefrik edebil ·. 

Madde 74 - T emettlkıtı se
nevıyenın hissedarana hangi 
tarihlerde ve hangi vasıtalarla 

ve ne şekilde tesviye oluna
cağı meclisi idarenin teklifi 
üzerine hay'eti umumiyece ka
rarlaştırılır. işbu esas mukave
lename ahkamma tevfikan tevzi 
edilen temettüat istirdat olun· 
maz. 

Madde 75 - 82 inci madde 
mucibince temettüatı seneviye
den müfrez mebaliğin terakü-

münden hasıl olan adi ihtiyat 
akçesi şirketin muhtemel za
rarlarına karşılık olar-.k hif
zolunur. 

Bu suretle teraküm edecek 
olan meblağ şirket sermayesi
nın yüzde yırmısıne müsavi 
raddeye baliğ oldukta artık ih
tiyat akçesi ifrazına devam 
edilemez. Şu kadarki bu mik
tara baliğ oldukdan sonra sar
fiyat icrasile ihtiyat akçesinin 
mıktan tenezzül edecek olursa 
tekrar temettüattan tevkifat 
icra edilecektir. 

Madde 76 - Hisse seneda
tının ihraç kiymetleri kıymeti 
muayyenesinden ziyade olursa 
fazlai kıymet ihtiyat akçesine 

iştira edilmek suretile de ten· 
miyesi caizdir. ihtiyat akçesi 
amortisman bedeli olarak ay
nlan mebaliğin balada tayin 
olunan suretlerden birile isti
malini bey'eti idare tayin eder. 
F ev kal' ade ihtiyat akçesini 
hey' eti idare münasip göreceği 
şekil ve surette istimale sela
hiyettardtr. hatta bir devrei hi
sabiyenin hasılatı hisselere te
mettü tevziine kafi gelmediği 
taktirde fevkal'ade ihtiyat ak
çesinin de bu hususta istimali 
caizdir. 

Fevkal'ade ihtiyat akçesi 
tedrici surette sermayenin itfası 
için dahi istimal olunabilir. 

Madde 79 - Şirketin inkı
zayı müddetinde ve yahut vak· 
tinden evvel fesh ve tasfiye· 
sinde bilcümle teahbüdah ifa 
olundulltan sonra ihtiyat akçesi 
hissedaranın hisseleri niıbe

tinde taksim olunaacakhr. 
SEKiZiNCi FASIL 

Şirketin fesh ve tasfiyesi 
Madde 80 - Meclisi idare 

her hangi bir sebeple şirketin 
fesh ve tasfiyei muamelatını 

ve yahut devamını müzakere 
etmek üzere heyeti umumiyeyi 
davet edebilir. Bu içtimalarda 
(51) inci maddedeki nisabı iç
tima ve ekseriyet aranır. 

Madde 81 - Milddetin hi
tamı şirket sermayesının iki 
sülüsünün zayi olması ve yahut 
maksadı şirketin husulü veya 
husulü imkanının dahi hisse
daran adedinin beıden aıağı 

düşmesi, dainlerin talebi, şir
ket mukavelenamesinde bir 
sebep feshi tayin edilmiş ıse 

onun tahakkuku şirketin diğer 
bir şirketle birleşmesi, şirketin 
iflas hallerinde meclisi idare 
hissedaran heyeti umumiyesini 
içtimaa davet etmeğe mecbur
dur. Hisseleri miktarı her neye 
baliğ olursa olsun bissedaranın 
kaffesi işbu içtimaa davet olu
nacaklardır. işbu içtimada 
(5) inci maddedeki nisabı içti
ma ve ekseriyet aranılacaktır. 

Yalnız emvalı şirketin toptan 
füruhtu hakkında tasfiye me
murlarına selabiyyet itasına 

mütedair hey' eti umumiye ka
rarlarında (50) inci maddedeki 
nisabı ekseriyet aranır. 

Madde 82 - Fesh ve infi· 
sah iflasın gayrı bir sebebe 
müstenit ise meclisi idare birer 
hafta fasıla ile üç defa ilanat 
yapacaktır. 

Bu ilannameye şirket deyin· 
forinin şirketteki hukuku nı

ha yet bir sene zarfında bilmü
recea ispat eylemeleri lüzumu 
derç olunur. Bir senelik müd· 
detin ıpebdei üçüncü ilanın 

tarihi intişarıdır. 
Şayet meclisi idare bu va

zifesini ifa etmez ve ya
hut hey'eti umumıyenın işbu 
mukavelenamedeki şerait da-

iresinde içtima ihtimali hasıl 
olmazsa şirketle alakadar her 
şahıs mahkemeye müracaatla 
şirketin fesh ve tasfiyensini 
taleb etmek hakkını haizdir. 
Heyeti umumiyece ittihaz olu
nan mukarrerat alakadaranca 
malüm olmak üzere ilan olu
nur. 

Madde 68 - Hey'eti umu· 
miyelerde reyler el kaldırıl

mak suretile verilir. Ancak ha
zır bulunan hissedaranın temsil 
ettikleri sermayenin onda birine 
malik buiunan birkaç hisseda
rın talebi üzerine reyi hafiye 
müraca.ıt mecburidir. 

Madde 69 -· Meclisi idare 
ve murakıp raporlarile senelik 
bilançodan hey'eti umumiye za
bıtnamesinden ve hey'eti me:r.
kurede hazır bulunan hisseda
ranın esami ve mikdar hissele
rını mübeyyin cetvelden mu
sadclak dörder nüsha hey'eti 
umumiyenin son içtim gününden 
itibaren nihayet bir ay zarfın
da iktisat Vekaletine irsal ve 
devdi kılınacaktır. 

l 
ilave olunur. 

Madde 77 - Şirketin zarar 
etmesinden dolayı tenakus 
eden sermayenin ikmaline ih
tiyat akçesi kafi gelmediği 

Madde 83 - işbu esas mu
kavelenamede muharrer müd
detin hitamında ve yahut her 
hangi bir sebeple vaktinden 
t:vvel şirketin feshine heyeti 
umumiyece karar verildiği tak
dirde heyeti umumiyede tasfi
yenın sureti ıcrası te'Jbit ve 
mlıamelatı icra edecek şüreka· 
dan ve şürekanın gayrısından 

bir veya bir kaç tasfiye me-

AL TiNCi F ASii 
Hesabah seneviye - mevcudat 

Madde 70 - Şirketin senei 
besabiyesi kanunusaninin birin-

halde zararın tamamen telafi
sine kadar hissedarana temettü 
tevzi olunamaz. 

Madde 78 - ihtiyat akçesi 
behemehal nakit olarak hıfz 
olunacak ve bu nakit iktisat 
Vekaletince kabul olunacak 
emın bir müesseseyi maliyeye 
tevdi olunacaktır. ihtiyat ak
çesinin her zaman nakde ka:. 
bili tahvil develt veya Türk 
ıirketleri esham ve tahvilatı 

. muru ve bunların salahiyetle
rini tayin eder ve tasfiye me
murlarının münferiden veya 
müçtemian hareket etmeleri hak· 
kında ittihazı karar eyler. Bu 
hususa mütedair kararlar tescil 
ve ilan olunur. Heyeti umumi
yece tasfiye memurları intihab 
edilmezse tasfiye vezaifi meclisi 
idare tarafından ifa olunur. 

Madde 84 - Tasfiye me
murları vazifelerini yekdiğerine 
devir edemez~rse bazı memur 
ve muamelatı muayyenenin ifası 
için içlerinc\en birini veya bir 
kaçını ve yahut bir şahsı tev
kil edebilirler. 

Madde 85 - Tasfiye me
murları şirketin başlamış 

olan umur veya muamelatını 
ikmal ve intaca salahiyettar 
olup tasfiye icabatından olma
yan yeni muamelelere girişmek
ten memnudurlar. Giriştikleri 

takdirde bu muamelattan tevel
lüt edecek mesuliyet mütesel
silen kendiler:ne aittir. 

Madde 86 - THfiye me
murlanmn tayini ile beraber 
meclisi idarenin salahiyeti hi
tam bulur ise de murakıplann 
vezaifi nezareti tasfiye müdde
tince devam eder. Heyeti umu
miye şirketin mevcudiyeti za
manlarında olduğu gibi tasfiye 
esnasında dahi iktidar ve sali
hiyc tnamesini istimalde devam 
eder, tasfiye memurları heyeti 
umumiye karariyle ve hükü
metin müsaadesiyle şirketi mef
ıubanın hukuk ve senedat ve 
taahhhüdatınıo tamamını veya 
bir kısmını bedeli iştirak ola
rak aynen diğer bir şirkete 
devir edebilecekleri gibi her 
hangi bir şirket ve şahsa da 
devriyle mukabilinde kaffesi ve
ya bir kısmı için nakl veya 
bedeli tediye olunmuş hisse 
senedatı ve esham ve tahvilat 
veya hangi bir taviz alabilirler. 

Heyeti umumiye her zaman 
lüzum gördüğü takdirde me
murlarını ve tasfiye vezaifini 
ifa eden meclisi idare azasını 
azletmek ve yerlerine diğerini 

tayin etmek salahiyetini haiz
dir. 

Keza tasfiye esnasında he
yeti umomiye tasfiye memur
larının teklifi üzerine feshi şir
ket hakkında evvel ittihaz edil
miş olan kararların iptalile. tas
fiye memurlarının salahiyetle
rine nihayet vererek yeniden 
meclisi idare ve murakıp inti
hab edebilir; bu takdirde fesh 
kararından sonra hissedaranın 

gayrı eşhasın iktisab ettikleri 
hukuk mahfuz kalır. Tasfiye 
esnasında şirltetin menkul ve 
gayri menkul emvali yıne şır· 

ket şahsiyeti maneviyesine ait 
olup hissedarandan hiç biri 
işbu emval üzerinde şahsi bir 
hak iddia edemez. Tasfiye de
vam ettiği müddet zarfında 
heyeti umumiyeyi tasfiye me
murları ve murakıplar lüzum 
gördüğü takdirde iktisat V ~
kaJeti içtimaa davet ederler. 
Bundan başka sermayeyi şir
ketin yüzde onunu temsil eden 
hissedaran tarafından taleb 
vukuunda tasfiye memurları 
veya murakıplar heyeti umu· 
miyeyi içtimaa ve bunlar tara
fından irae edilen hususatı ruz
nameye ithal etmeğe mecbur
durlar. Tasfiye muamelatı bir 
seneden fazla devam eylediği 

takdirde tasfiye heyeti şirke
tin muamelatı besabatmı mü
beyyin tanzim edeceği mevcu· 
dat ve muvazene defteriyle 
bilançoyu tevdi etmek ve tas
fiyenin ikmaline mani teşkil 
eden esbabını arzetmek üzere 
heyeti umumiyeyi içtimaa da
vet edecektir. Tasfiye esnasın-

da aktolunan heyeti umumıye 

içtimaJarına ait zabıtnamelerin 

suret veya hulasaları muteber 
olnuık için tasfiye memurlarının 
imzasını havi olması şarttır. 

Madde 87 - Şirketin hali 
tasfiyede bulunduğu zamanlar
da şirket namına tanzim olu
nacak bilcümle evrak ve se
nedatın şirketi ilzam edebil
mesi için (hali tasfiyede bulu
nan Akdeniz gemi işleri Türk 
Anonim şirketinin tasfiye me
murları ) ibaresinin ilavesile 
tasfiye memurları tarafından 
imza edilmesi şarttır. 

Madde 88 - Şirketi mül'-

fesihanın mevcudu düyunu tes· 
vıye edildikten ve infisahın 

üçüncü ilanından itibaren bir 
sene mürur ettikten sonra his
sedaran arasında hisselerine 
göre taksim olunur. Defterler
den veya makbul sair vesaik
ten dain oldukları anlaşılan 

eşhas teahhütlü mektublaria 
istifayı hakka davet edilirler. 
icabet etmiyenlerin veya hak· 
lan henüz muhtelifünfih bulu
nanların alacakları, muteber bir 
bankaya tevdi olunur. 

Madde 89 - Kanuna ve iş· 
bu esas mukavelename ahki
mına mugayır hareket eden 
tasfiye memurları şürekaya ve 
üçüncü şahıslara karşı müte
selsilen mes'ul olacakları gibi 
tayin ve istihdam ettikleri eş• 
hasın bu kabil muamelelerinden 
dahi kezalik ayni veçhile mesul 
olacaklardır. 

Madde 91 - Şirket fesih 
ve tasfiyesine mütedair heyeti 
umumıye mukarreratı Sicilli 
Ticaretce tescil ve ilan olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 
Mevaddı müteferrika 

Madde 92 - Şirketin gerek 
faaliyet ve gerek tasfiyesi es
nasında şirket umuruna müte
allik olarak şirket ile hisseda
ran arasında tehaddüs edecek 
ihtilafat şirket merkezinin bu
lunduğu mahal muhakiminde 
ahkamı kanuniyeye tevfikan 
hal ve fasıl olunur. 

Şirket umuruna ait olarak 
hissedaran beyninde tahaddüs 
edip şirketin hukukuna mües
sir olacak ihtilafatın halli dahi 
keıalik şirket merkezinin bu
lunduğu mahal mahkemelerine 
aittir. 

Bu kabil ihtilafın zuhuru 
halinde mahkemeye müracaat 
etmiş olan hissedar şirket 

merkezinin bulunduğu mahalde 
her gfina tebligatı kanuniyenin 
ifası için bir ikametgahı kanuni 
intibah ve iraesine mecburdur. 

Madde 93 - Herhangi bir 
hissedar şirketin umur ve mua
melatında gördüğü bir yolsuz
luktan dolayı şirket mümessil
lt:ri veya onlardan biri aley
hine doğrudan doğruya ve 
ferden ikamei dava edemez 
ancak (42) inci madde ahka
mına tevfikan ikamei dava 
olunabi1ir. 

Madde 94 - Şirlret işbu 

esas mukavelenameyi tab etti
rerek taleµ edecek hissedar
lara ita eyliyeceği gibi elli 
nüshasını bir defaye mahsus 
olmak iizere lktısad vekaletine 
irsal eyliyecektir. 

Madde 95 - Şirket istatistik 
idaresince ita kılınacak nümu
nesine tevfikan, her sene mua
melatına dair bir istatistik cet
veli tanzim ve vekalete takdim 
eyliyecektir. 

Madde 96 - Şirketin bil'u
mum memur ve müı;tahdemini 
Türklerden olacak ve ancak 
bazı mütehassıslar lktısad ve· 
kaletinin müsaadesiyle şirketce 
muvakkaten istihdam olunabi
leceklerdir. 
~adde 97 - Kanuna ve it· 

bu esas mukavelenameye mu· 
gayır ve feshi şirketi mucib 

ahvalin tahakkukunda lktısad 
vekaleti tarafındap feıtih da
vası ikame olunur. 

18 - Haziran - 936 
Kendi namına asaleten ve 

W. F. Hanry van der ZEE 
namına 

Edovarde Alioti imzası 
Galip Hanaylı imzası 

Sedad Evliyazade imzası 
Genel sayı: 6604 Özel: 8/48 

işbu on sekiz Haziran dokuz 
yüz otuz altı tarihli mukavele 
name altındaki imza'arın şahıs 
ve hüviyetleri marufum kendi 
namına asaleten ve W. F. 
Har ry van der zee namına 
vekaleten hareket eden ve bu 
baptaki sıfatı selabiyeti dai
remizce on haziran 936 tari
hinde altı bin iki yüz yetmiş 

., 



aEyrerı 

n111nara ile tercemesi icra ve 
dosyasında lufxedilen ,.eJtiJet
name ile tevsik edilmiş olan 
lzmiıde Karşıyakada Fahreddin 
pap caddesi de l 14 numara
da multim Edoardo Alyotfi ve 
lznürde Kar yakada kurtuluş 
sokağında 12 numaralı evde 
oturan lzmir u.vukatlanndan 
Mustafa Münir Birsel ve lz
Mirde Karşıyaka da Fahreddin 
paşa yalı caddesinde 130 nu
marab evde oturan Sedad Ev
liyazade ve lzmirde birinci 
kordonda Hatip sokağında 6 
numaralı evde oturan Galip 
Hanaylmın olup müoderecatını 
temamen kabul ve ikrar ettik
ten sonra niyabeten lzmirde 
birinci kordonda Van der Zee 
acentasma giden daire başka
tibi Raif Girayın önünde biz
zat vazediJmiş olmakla imza
lannı havi bir nüshası dosya
sında alıkonularak tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz altı 
ha2iranın on sekizinci perşem
be günü. 

T. C. lıınir ikinci noteri 
Resmi miihr:ü Te E. Erener 
im~sı 

Raif Giray imzası 
Umumi No. 6641 
Hususi No. 8 - 48 
işbu mııkıa:velename sure.tinin 

daire dosy~ında mahfu:ı 6604 
uaıumi numarah aslaa muta
bakatt tasdik kıhnd1. Bin do
ku yüı otuz altı yılı haziran 

aJmın on dokuzuncu cuma 
ginü. 19 HaziJ"an 1936 

E. Ercner imzası 
Raif Giray imzas 
Umumi No. 9474 
Hususi No. 1 - 216 
işbu tasdikname suretinin 

daireye mübrez ye lktisad 
vekaletini. 30 - 7 - 1936 tari-

hinde verilmiş o.sima we dosya
sında malJ•:ı ve mübrezi ta-

rafından imzala nusbasına mu
tabab tasdik kılındı. Bin do· 

km yb °'1R allı. ~ Eı hiıl 

ayıMa Mşiri cnmu:tesi gia:i. 
6 Eyliil 1936 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
Resmi mührü ve E. Ereot:r 
ımzası 

icra Vekilteri Heyetinin 

21 - 7 • 1936 tarihli toplantı
smda oaanarak Türkiye Cu-

muriyeti Ri:ııasetinin ili tasdi

kine iktiran eden [Akdeniz 
Gemi işleri Türk Anonim Şfr-

kelif ni11 işbu esas mukave
~enamesi tasdik olundu, 

iktisad Vekili N. 
Umumi No. 9472 
Hususi No. 8 - 48 
işbu mukavelename saretinie 

dairemiz desya5111da mahha-
6604 uıami No. fu aslına uy

gun oMuğ:sıne tasdilr ederim. 

1936 yıh Eyiôf aymm heşinc! 
cumartesi günü. 

T. C.. l:ımir ikinci Noteri 
Resmi mührü ve E. Erener 
ımıası 

Esas: 936146 
Türk Milleti namma muha-

keme yapmağa ve hüküm 
vermeğ izınli lzmir AsJiye 
mahkemesi ticaret dairesinin 

tatilden aüstefid olma.si lu
sebile nöbetçi ikinci Hukuk 
mahkemesinin 18 - 8 - 936 
tarihinde verdiği karardır. 

Aza 
Akil Önder 

Reis Vekili 
ismet Belür 

A. Muavini 
Ha yrümaisa Fer 

Müstedi : Izmirde ( Akdeniz 
Sltmi işleri Türk Anonim Şir-

keti ) müessisleri Şükrü Yasin, 
licnri Vanderze, Galip Hanay-

h, Edvar Alyoti namlarına bil-
Yekale ve kendi namla· 

tuta bilasale Hakkı Şevki 

l.gal ve Münir Birsel ile mü
essiskrden Sedad 

Bc.yannernenin hulasası : Mer
kezi lzmirde olmak üzere te
~ ._ t Akaem Kftlİ 

ARSIULUSAL 6 ınc! ser
gisinin 99 numaralı 

BOZKURT 
VE 

HALK 
T raş biçakları 

Pavyonunu ziyaret ediniz 
fı'DŞ lJsrul1/a,.ı 

halan lJtr<ıldnrdan üsfanJiir 

-
TR $ 81 lGI 

. 
TANESi 
5 kr. 

fOTANESİ 
40 Kr. 

TüRKIYE 
Sergilerinde 
-
ilk defa olarak 

Teşhir edilen yalnız 

BOZKURT 
HALKIN MAlldlR VE 
TAKESL [.......,(~IJ 11DNEsi 

100 P~A .!,;.:.;;-~;;;:f~:;;-;;::~I; 15 Kr. HALK 

işleri "Fürlc anoo?m şirketi ) nin 
kanuni merasimi ifa ve ikmal 
edilmiş olduğundan bahsile ti
caret kamD11unua 29' CD mad· 
tiesiae tevfikan teşe .. lrü.fiaio 
tasdikinden ibarettir. 

lzmirde ( Akdeniz gemi iş
Jer; Türk Anooim şirketi ) ain 

tasdüti müessisleri tarafından 
asaleten ve vekil.eten mümzi 

beyanname ile taleb edilmiş 
olmakla mahkemeye tevdi edi-

len vesaik tedllik olunarak ge
reği kona~ufdu, Met'mi lzmir-

de olarak teşekkül eden şir

ketin kanuni şartları cami olan 

sureti mübrez esas mt:kavele
namesinin icra vekilleri heye-

tince kabul olunarak cumlıur· 
Juk riyasetinin yüksek tasdiki-

ne iktiran etmiş olduğu moka
vdname,e merb.t lktısat Ve
kiletiniil şerhindea ve (20000) 
lira.Gam ib.ret olan esas sesma

yenin dörtte birinin Fkef mü
messilleri tarafından Selanik 

bankası lzmir şubesine yabrıl

mış olduğu ibraz olunan mez

lsür bankama 7 /81936 tarihli 
ilmühaberi suretinden anlaşıl

masına binaen tasdikinde ka
nvni bir IDilni görülmiyen 111ez-

kir ( Akdeniz gemi iperi Türk 
Anonim şirketinin ticaret ka-

lttlDuau• 299 C• maddesiae te•
fikan teşekkülünün tasdikine 

ve 300 cü madde mucibince 
siciJJi ticaretçe 11Selen tescil ve 
ilanına 16/8/936 tarihinde it
tifak la ktn'ar vuildi. 

\ Reis vekili 422 1 Belür, Aza 
4803 A. Önder, Aza muavini 

6687 H. Fer. Katib A. Soyak 

Umumi No.. 9474 Hususi No. 
21215 

işbu ilam suretinin dairemi-

ze miilwez aslana ve dotlyas111-
da mahfuz ve mübri:ü tarafın
dan imzalı niishasma mutaba
katı tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz: otuz altı yılı Eylül ayınm 
beşinci cumaıtesi güaü. 

5 EylW 1936 
bmir ÜIİHİ: Noteıi E. Üeaer 

t 

'fraş biçakları olınuştur 

Esnaf ahali bankasından: 
lsimleriJe hisse senetlerinin cinsleri ve numaraları aşağıda ya

zr:1 olan hissedarlarımız hisseden mütevelfid borç bafriyelerini 

ödemekten imtina ettiklerinden etferindeki hisseler esas mula
velenamemizilt oo sekiziıtci maddesi hükmüne gire lstanbul kam-

biyo borsasıada sattırilmiş: ve iptal oluumaşhlr. Saha alanlara 
yeni hisse senedleri verilecektir. 

hisse' 
D.S.No: Müusis adet hisse J"'ıo. 
6 1 so 8 

42 ı 181 

isim ve adresi 
lzmir Karşıyaka Namık Kemal 
sokak No. 10 dubani zade 
bay Hüsnü 
İzmir: Çulfo oğlu hamnda 
kunduracı Şaban •sta 

46 4 190 ila 193 i:ımir: kiru aa .. nda terlikçı 
Rahmi usta 

817 2 29 48, 29 49 Söke: Dede:ıade bay mustafa 
Hulusi 

839 
979 

1060 

1072 

Yekun 

2 2971,2972 " " " " " 
3 21106,ıJ.31• lzmir: ihracat giimrüğünde 

15788,22351 Halit oğla bay Nabi 
22363,22385 
18749,25120 
2'5154 

2 1801ve2180 Inair Mahmudiye maliye p-
besi kazanç takakkuk me
•111'11 bay )dan 

2 1809ve1810 lzmir: Yeniasır matbaası mü-
rettipleriaden bay Muammer 

68 
(1839) 

lznıir Vilayeti Mu hasehei lıus1ısiye 
ınüdürlüğünden : 

Mevkii Ci11si No. Bedeli sabıkı 
Karşıyaka Alayb~y iktisat sakak Ev 26 42 lira 

Idarei ~asasiye akaratından Olup yukancb yeri ve cinsi göste
rilen akar kiraya verilmek üzere 3-9-936 günüDden 3-10-936 

Perşembe gününe kacbr. bir ay ~ddelle ve paza~k suretiyle 
arttırmaya çıkarılmıştır. Taliprerın bu müddef içindeki Perşembe 

n Pazartesi saat 9 dan lly-e kadar enciimeni ri&iyete miraca-
atları 235 (1837) 

Çamaltı müdürlüğünden: 
inhisarlar idaresi Çamaltı tuz!asıada yaphıacağı 2133 lira 39 

kuruş keşif bedelJi l>tfoa aıae su d~posa bpah ıaıf muliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Proje keşif vesaire evrak Ça111alh •üdürlüğünden alınabilir. 
Eksiltme 15-9·936 Sah giillü saat 11 de Tuzlada yapılacaktır. 
Mu~akkat temiaat 160 liradır. isteklilerin ihale tarihinden evvel 
gelmeleri vaziyeti mahalten tetkik etmeleri ve bu gibi işler 
yaptıklarma dair vesi.kalariyle birlikte münakasa günü. Tuzlaya 

-.MaMien -. -.... ' s 9 m (1&21) 

....... 
Yusuf Rıza Okulu 

ESK 1 

DARÜL'İRF AN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA Ye 

iLK kısımları havidir, ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaŞ111daki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocuklan bayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından ba,lar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 EYLUL tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan onyediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

s 3 (1748) 8 - 15 

No. 8038140 V No.8038/40 DAfMON markalı bu fe-
nerler küçüklüğü ve hafifliği itibarile pek faı.la rağbet bul
ml!ıtur. Ayartı ve altmıı metnlilııtir. Daimon feqaleriaia 
yüksek meziyeti pttf~ri az sarfehltestmkdir. 

Umum depoları: lzmirde Stsluhan civarı No. 28·9 Hüsnü 
Öz Ödemişli .. Istanbuld.a: Tahtakalede Jak Dekato ve Şsı. 

Fuarda Pavyon No. 83-92 

lzmlr sicilli ticaret me-

1 
murluğundan: 

lzmirde Abacı oğlu hanında 
154·4 numarada yağcı zade H. 
Şükrü amvaaı altıada her türfü 
mallar üı.erine ticaret ve ko-
misyonculuk yapmakta i':ıen 
bu kerre yeni soy adı ile Ş. 
Pekinoğlu unvanını ar..ıı ol
duğundan işbu yeni ticaret un-
vanı ticaret kanunu hükümle· 
rine göre sicilin 1847 numara
sına kayıt ve tescil edildi~i ilan 
olunur. 266 t1846) 

Kiralık Han 
lzmirde Keçecilerde 108 nu

•aralı büyük Abdülkadir Paşa 
lamı kahvesiJe kiraya verile
cektir. Taliplerin lzmiıde. B~-

lurcılanla Emi.r bumda 8 n11-
maralt yazıhaneye •iıxaatlu• 
ifan olunur. 1 - 5 ( 1835 ) 

Bergama icra memurluğun-
dan: 935-190 

Bergamada üstüplü ofü tev
fiJı veresesinden ~yar ite• 
hapçı B~ye: 

Nakiyeye olan borcundan 
dolayı haciz edilen Bergamanın 
Fatih namı diğer kumluca mev
künd:eki 5500 M.M. miktarında 
bulunan bağdaki laissenizm 
22-9-936 gününe rastlıyan Salı 
günü saat 11·12 d~ Bergama 
icra dairesinde açık artırma ife 
satılmasına karar verilmlt ve 
ilanlan yapıl&IJIŞbr. 

lkarnet ettif{Uıiz yerin beKi 
ofmamasına binaıen işbu kağıd 
tebliğ yerine geçmek üzere 
ilin oluaur. 301 (1848) 

lzmlr belediyesinden: 
Eski debaQ-haııe çayının 

mecras11n teşkil eckn büyük 
ana lağımın bir kısmının tamiri 
işİllİa açık eksiltme ile iialesi 
lS-~936 Sah gününe temdit 
ediJmiştir. işin bedeli keşfi üç 
yiı. doksan lira on sekiz ku-
ruştur. Şartname ve keşifeame
sini görmak üzere başmühen

hendislife iştirak için de yirmi 
dokuz buçuk liraL:k muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat ooaltıda e•ci> 
mene gelinir. 302 (1849) 

- Senelik friras• ohrz lira 
bedeli muhammenle Karşıya-
kada Kemalpaşa caddesinde 
~mendif er geçidinin ön kııHm
nın sağ tarafındaki a:tı metre 
murabbau daki yol fazlası bir 
sene müddetle liraya verile
cektir. Açık artırma ile ihalesi 
l:ıa~ katipliktelıi şarbame veç
bile 11-9-936 Cama günü saat 
011 a!tıdadır. I~tirik için iki yüz 
yit-mi beş kuraşlak muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

:n-ı-S-3 ıs1 (11~~ 
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SATlŞ ILANl 
lzmir Sulh Huk11k Mahke

mesiaden: 
l1111ir Eşrefpaşa Birinci Slll

taniye maballuiade Kardiçalı 
sokağuul& kaia sağt Hacı M•
tafa ~. solu Osmaaap eri 
eski 20 yeni 10 numartajla ve 

800 lira deferli ltaar, Kındi
çalı Çıkmazında sağı Hacı Mus· 
taf a evi; solu sokak; önü Kar
diçalı Çıkmazı sokağı yeni 18 
numarataj bin lira değerli 

hane; yine ayni so akta sağı 
U1M1mi yol; ..hı Haaı Mustafa 
evi yeni 20 ve 800 Jira değerli 
haae ve yİlle Yelliş~Ji sokak 
sajı Giıri.dli 0.-a eowi; •lu 
amumi yol; arkası Mustafa evi; 
Öllİİ ammmi yol ne mahdud eski 
27 ft yeni 35 numaralı ve 
2500 lira kiyme.tli haae.aiıı iza
Jei şwya suretile 9· 10-936 
cuma günü saat 15 de lzmir 
S..lh H8lak mahkemesi salo
ıawla sab.p ya; luald•. Bu 
arhnlaöa tala..m _.._ bede-
delin · % 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette taHbine ihale
leri yapılacak, aksi takdirde 

sab' 15 P• daha wntdarak 
ikinci artmDUI 26-1&-936 pa
:ıartui günü saat 15 de yÜle 

clairemizcle yaptbıcakbr. 
Gayri men..Lulin heriftde. 

hak ta~bmde buftmanfar erte . 
rinde remıi vesaik ile 20 sıün 
içinde dairemize müracaat et
meleri razımdır. 

Aksi haH1e baldarıada laf* 
sicili malum olmadıkça paylaş-
mada. ~ kalacaklardır. 
Şartname 17-9-93' t.nlainden 
itibatta tı.aknin görebilmesi 
için açıkta ve şartnamenin ev-
safın da şarbamet:le yazılıdır. 
Miizayedeye iıttiralE etmek is-
liyenler kıymeti muhammene
nin % 7t:S aisl>etmde pey ak
çesi veya milli bir banka te
minatı ibraz etmeleri lazımdır. 
Gayri menkulün vergi vesair 
mükellefiyttleri satıcıya v~ 

oo 215 detlaliye ve ferağ' harç
lan da abaya aict GIYb satış 
l>edellui d~f'aten ve peşillen 
adenecektir. lhateyi miiteakH, 
müşteri ihale bedelini verme· 
diği veya veremediği takdirde 
gayri menkul tekrar 15 gün 
miiddetie arhrmıya konulub 
talibine ibatesi yapılacak ve 
ileride tanakkuk edecek ihale 
farkı hiçbir hükme bıtcet kal
makswn vecibuiai ifa etnri
yen müşteriden almacalıdır. 
Daha fazla ma.liımat a!mak t.
tiyealer dairemixiA 9351447 
numaralı dosyasına müracaat· 

-· ilia oı..... ııısoı 
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RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diŞ 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kollanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak Jizımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

iLAN 
lzmir-Göztepe Amerikan kız kolleji 

Yeni öğrenci kaydına başlanmışbr. Kayt zamanı Pazardan 
başka hergün 9-12 ye kadardı~ 

Eski öğrencilerin kayıtlarını yeniletmeleri lazımdır. 
Bütünleme imtihanları Eylülün 19, 21, 22 inci günlerinde ya-

pılacaktır. 
Der,.lere Birinciteşrinin ilk günü başlanacaktır. 
Leyli öğrenciler Eylülün oluzunde okulda bulunmalıdırlar. 
Fazla malumat almak istiyenlerin KoJlej direktörlüğüne 

müracaatları. Telefon No. 3401 Müdüriyet 
6-8 (1833) 

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı pavyonlarını · 

mutlaka • • 
gezınız 

Bu mUe sesenln yaratbğı en son modern 
mobllyelerl görüp hayran kalacaksınız 

lzmir inhisarJa.ı haşnıüdiirliiğünden: 
Kokluca Barut depolarında d>var, hudut telörgüsü, toprak 

siper, pençerelere tel kafes yaptırilacak ve demir kapaklar ah
şaba tahvil ettirilecl!ktir. 

Keşif bedeli 2315,46 Muvakkat teminatı 167 liradır. 
isteklilerin keşif ve şarnameyi görmek üzere ihale gününden 

evvel ve eksiltmeye girmek için 17-9-936 günü saat 15 de baş 
müdürlğümüzdeki komisyona gelmeleri 8-12 239 (1838) 

YERfAlffR 

.. . .. ·,. . . . . . . 

FUAR münasebetilc müthiş tenzilat 
lzmir Arsıulusal fuarında Celal Ergun Nevrozin ve 

Kozmin pavyonuna muhakkak uğrayınız. 
Toptan satış merkezi : lzmirde Şevki Tömek 

(1841) • (S 6) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

J,J 

saçların köklerini kuvvP.tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Izmir emrazı sariye hastahanesi 
başhekimliğinden: 

Hastahanenin 936 mali ihtiyacından aşagıda mikdar ve tah

min fiatları ve muvakkat teminatları yazılı ilaç ve ekmeğin açık 

eksiltmesi on gün müddetle temdit edilmiştir. Talipler şartname

leri hergün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. Ek

siltme 14 eyliil 936 perşembe günü saat 11 de Tepecikte em

razı sariye hastahanesinde yapılacaktır. muvakkat teminatlarını 

nakit veya kıymetli evrak verecekler eksilme gününe kadar vi
layet veznesine yatırmaları lazımdır. 

Tem inat Tahmin edilen bedeli Miktarı Cinsi 
Kuruş Lira K. 
6919 922 50 9000 kilo Ekmek 

16264 2169 26 94 kalem ilaç 
292 (1845) 

• t:.1101 ı•aa 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Grip 

Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 

:-r- •••••••••••••••••• ~I •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
m ecbur olur 

ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklar., elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECİB SADIK 

DAMLAPINAR 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGI DEPOSU 

Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE Y AGLARININ to11 
tan fiyatına satış mahaJli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DIKKA T : ~~~6 e~~emm~~!i~~ 
kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade 
Ekstra 
Birinci 

Urfa 
Urfa 
Urfa 

80 kuruş 
75 kuruş 
70 kuruş 

H. 3 3-13 (1764) 

Ticaret. lisesi direktörlüğnden: 
1 - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler 
2 - Lise kısmına orta okul mezunu kız ve e~kek öğrenciler 
3 - Akşam kız kursuna kız öğrenciler kayıt edileceklerdir. 

alakadarların hergün okul direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 3-5-8 229 (1801) 

lzmir vilayet Defterdarlığından: 
Aziziyede kahvecilik yapan Mehmed oğlu Sami namına 936 

senesi için Kuşadası maliyesince maa zemaim 289 kuruş kazanç 
vergisi tarh edilmiş ise de kendisinin nerede bulunduğu biline
memesi hasebile Hukuk mahkemeleri kanununun 14 cü madde-
si mucibince keyfiyet ilan olunur. 293 ( 1844 ) 

9 EYLUL 
ECZANESiNDE 

ŞEREFiNE 
HiLAL 3 GüN 3 GECE UCUZLUK 

Keınal Kamil kolonyaJarile Kemal Kamil mustahzaratında bütün reçete1er1e her tiirlü ahşverişde hiiyük tenzilat 

7, 8, 9 E ylUI Günlerine Mahsus 
Tenzilatlı fiatlardan toplu almayınız. Her müşterinin bir maldan bir tane almasını valvarırız· 

Eczacı Kemal Kamil kolonyaları: (Baharçiçeği) (Zümrüd damlası) (Gönül) (Altınruya) (Fulya) (Son hatıra) (Yasemin) (Akşam güneşi) (Leylak) (Menek~e) 

25 
35 
50 
75 

~ 100 

Yakında çıkacak olan ( KREP Dö ŞiN ) 
Losyonunun Maskülen ve Feminen kokular üzerinde pruvalara devam edilmektedir. 

Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 

20 200 
30 25 
45 35 
65 50 
90 100 

ZUMRUT 

Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk eı;anslar 

Kunışluk esanslar 
Kuruşluk esanslar 
K:.ıruşluk esanslar 

DAMLASI 

185 
20 
30 
45 
90 

35 Nasirol Kemal nasır ilacı 
50 Dişolın Kemal 
50 Kuruşluk Okinolın Kemal 
50 Kuruşluk gülsuyu Kemal 
30 Kuruşluk " " 

HER BOY 

25 
45 
4o 
45 
25 

Nikelaj traş makinesi 
50 Kuruşluk Çiçek suyu 
30 Kuruşluk Çiçek suyu 
3G Korizol Kemal 

Nikotini alan pipolar 

r. . 'ı •, ·-· . , .· 
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F ratelli Sperco 1 N V. 
Vapur Acentası W. F. R. Van Der 
ROY ALE NEERLANDAIS Zre & Co. 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 
GANYMEDES vapuru 10 G. m. b. H. 

eyl&lden on diri eylaJe ARTA vapuru Ha1eıılimanımız-
kadar Anvers, Rotterdam, da olup 9 eylüle bc:lar Anvers 
Amsterdam ve Hamburg liman· Direkt Rotterdam, Hamburg 
lan için yük alacaktır. ve Bremen limanları için yük 

TRiTON vapuru on altı ey- alacaktır. 
lwde gelip ayni gün yükünü SORA motörü 15 evlülde 
-LI! bekleniyor. 18 eylüle kadar 
tl&Wİyeden sonra Burgas, Var- Aavers, Rotterdam, Hambarg 
na ve Köstence limaıdanna ve Bremen için yük alacakhr. 
mal alacaktır. ANGORA vapuru 16 eyhil-

HERCULES vapuru 19 ey- de bekleniyor. Hamburg, Bre-
lülde beklenmekte olup 24 ey- men ve Anversten yük çıka-
lüle kadar Anvers, Rotterdam, racaktır. 
Amsterdam ve Hamburg li- TINOS vapuru 24 eylülde 
manian için yük alacakhr. 

HERMES vapuru 30 eylülden bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

5 birinci teşrine kadar Anvers ve Bremen için yük alacaktır. 
Rotterdam,Amıterdam ve Ham SOFIA vapuru 6 birinci 
hurg limanları için yük ala- teşrinde beklenmekt~ olup 10 
caktır. birinci tesrine kadar Anvers, 

TRiTON vapuru 11 teşrini- Rotterdam, Hamburg, Bremen 
evvelde beklenilmekte oJup 14 limanlan için yük alacakhr. 
teırinievve1e kadar Anvers, GERA Motoru 15 birinci 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham teşrinde beklenmekte o'un 20 
hurga yük alacaktır. birinci teşrine kadar Anvers, 

SVENSKA ORIENT Lamen Rotterdam. Hamburg, Bremen 
BlRKALAND motörü 14 ey- limanları için yük alacaktır. 

lülde beklenmekte olup Rot· Armement H.Sclıuldt Hambcrg 
lerdarn, Hamburg, Bremen, Co- TROYBURG vapuru 10 ey-
penhage, Dantzig, Gdynia, lülde gelip hamulesini çıkar-
Goteburg, Oslo ve lskandinav- dıktan sanra Anvers Direkt, 
ya limanları için yük alacaktır. Hamburg ve Bremen limanlan 

HEMLEND motöril 29 ey- için yük alacaklar. 
lülde Rotterdam - Hamburg - DUBURG vapuru 20 eylialde 
Bremen - Dantzig - Gdynia- bekleniyor. Anvers, Rotterdam 
Goteburg - Oslo ve lskandi- ve Hamburg limanlanna yük-
n avya limanları için yük ala- liyecektir. · 
caktır. ••• •• 

VASLAND motörü 13 birinci American Export Lines 
teşrinde gelecek Rotterdam, Nevyork 
Hamburg, Bremen Copenbage, EXPRESS vapuru 10 eylülde 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, bekleniyor. Nevyork Direkt 
Oslo ve lskandinavya limanları yük alacakbr. 
İçin yük alacaktır. EXAMINER vapuru 26 ey• 

EGLUGA POLSKA Jwde Nevyork Direkt hareket 
" SARMAJA motörü 20 ey- edecektir. 

lulde gelip Dunkerk, Anvers, ~ 
~~nlzig ve Gdynia limanları Den Norske MiddelhavSlinje 
ıçın yük alacaktır. BANDEROS vapuru 21 ey-

k 
Daha Fazla tafsilit için ikinci liilde bekleniyor. Doğru Le 

ordonda Tahmil ve Tahliye Havre, DüDkerk, Dieppe, Aa-
binası arkaunda FRA TELLi vers ve Noryeç limanlarına yük 
SPERCO vapur acentahğına alacakbr. 
müracaat edilmesi rica olunur. BOSPHORUS motörü 22 ilk 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden teşrinde bek1eniyor. Le Havre 

Dünkerk, Dieppe, Anvers Diacenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 200~2005-2663 rekt ve Norveç limanlarına yük 

• • alacakhr. 

. Ek • Sivilce, er-
zemın genlik, yeni 

ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

Sinirol ~in.ir növbetleri 
sınır agrılan, 

uykusuzluk ilacıdır. p ) } Eski ve yeni u m o öksürüklerde, 
her nevi gögüs agrılannda 
katiyetle şifa verir her ec

, zanede bulacaksınız. 

.. lzmir sicili ticaret memurlu
&'Undan: 

lbrahim Çakıroğlu ticaret 
unvaniyle lzmirde Kaymakam 
Nihat caddesinde l 7 numarada 
tütün ve saire üzarine Ticaret 
rapan İbrahim Çakıroğlunun 
ışbu ticaret unvanı ticaret ka-
nunu hükümlerine göre sicilin 
1~ numarasına kayıt ve tescil 
e 1 Öıği ilan olunur. 

297 en --.e 
(1847) 
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Atid Navigation Companie Hayfa 
ALISA motörü 14 eylule doğ

ru bekleniyor. BeJgrad, Novi
sad, Budapeşte, Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük alacaktır 

.... ®"ı-1.,., 

S. A. Royale Hongroise d~ ~a
vigation Danubienne- Marıtıme 

Budapest 
DVN A vapuru 28 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

--c::xr-n+a .DC>
Service Maritime Roumain 

Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-
lina Galatz ve Galatz aktar-, 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarjfeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Devlet demiryollarından: 
~lağıdaki gayri menkuller 18-9-936 Cuma günü saa~ . ıs de 

lzınır-Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda üçer sene ıçın ayrı 
•yrı kiraya verilecektir. isteklilerin aşağıdaki miktarda muvak
lc•t teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve işe girmeğe ka
nuni manileri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte 
ko11ıisyona müracaatları )cizımdır. Şartn,.meler komisyondan ve 
Selçuk ista~yon yazıhanesinden para11z alınır· . 

. l - A Jsancak istasyonunda 60 numarah Büfe pazarlık usulıle 
luraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 540 lira muvakkat 
te · ınınat 4050 kuruştur. 
u 2. -Selçuk istasyonu karşısında iki dö?üm tarla •. açık .artırma 

suhyle kiraya verilecektir. Muhammen kıra bedeh 15 hra mu· 
•akkat teminat 113 kuruştur. 4·8 242 \1810) 

nnwt •ılfR 

ARSIULUSAL IZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELE 
YURrfllAŞLARA SA YGİ 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN 

Bir Aylık T enzilit 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemh.i, 
Balcılar içiadeki magazamıza ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlannı ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabup çıkanlmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza (Öküz başı) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onJann şayanı hayret derecede scmiz
İeyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune Ye tarifname için fabrikalar1mız ma
mulib lzmir ve civan umum acenteliği Nef'i Naci ve 
j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

EMLAKi MiLLiYE MÜOÜRLÜGÜNDEN: 
S. No. 

469 Karpyaka Donanmacı mahallesinin Safa S, 6 kopu 
ve taj No. lu Ev. 

470 Karşıyaka dedebaşı Menemen caddesi 92 eski 48 taj 
No. lu ve miralay Ahmed S. 1 taj No. alan 359 metre 
murabbaı mesahalı ve ;çinde 3 adcd yağ kübü iki 
lanca zeytin ezm~ğe mahsus alet ve üst taşı ve iki 
parça tezgah mermer ve peresesi bulunan yağhane 

471 Karşıyaka Donanmacı Selimiye sokağında 43 eski 2000 
39 taj No. lu 656,50 metre murabbaı mesahah Ev. 

473 Bayraklı Bornova caddesinde 79 - 81 taj No. lu Ev 
ve kahvehane. 

480 Buca aşağı mahalle Nalband Mehmed S. 46 eski 30 150 
taj No. lu f rın. 

484 Bornova yukarı çay S. 12 eski ve taj No. lu 40 
Dükkan. 

Yukarıda ya zıh emvalin millkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 14 - 9 - 936 Pazartesi günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

30-8 85 (1780) 

S. Ferit Eczacıhaşı 
Kolonya ve esanslara 

Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmir kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

Bahar. Altındamlası. Dalya. Yas emin 
Ful. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
Senin için. Manulya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 

Yakında çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 

Bu yüksek ve ince eserler tabii çi
çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimlere aldanmayınız. 

S. Ferit isim ve etiketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA eczanesi 

Hükumet sırası 

Bahire tt -
Olivier Ve Şü. Paris fakliltesinden diplomab 

Dlf tablpleri LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylô!e 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacakhr. 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. FHILOMEL vapuru 19 ey

Jüle kadar Londra, Leith ve 
Nevgastele yük alacaktır. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde POLO vapuru 8 eylülde 
beklenmt:kte olup Londra ve 

MARDINIAN vapurn 17 ey

lülde L=verpool ve Svanseadan 

gelip yük çıkaracak ve ayni 

zamanda 23 eyliıle kadar Bel

fast, Liverpool \·e Glasgov için 

yük alacaktır. 

Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eyJiile ka

dar Londra ve Hull içm yük 
alacakbr. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. Bristol Hattı 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievvele kadar Londra ve HuU 
için yük alacaktı. 

TORFINJARL 20 eylôle ka

dar Bristol için üük alacakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 1 O ey-

1\ıle kadar Liverpool ve Glas
gov için yük alacaktır. 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmidn bir şyi emeşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Eüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı K~mal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ale
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzınirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

HÜSEYiN KAYIN 

, .. ~ ' ··~· -,,..~. 

~·., l 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

'-Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. 
. .. t 4 • • • , 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Asiler Sen Sebastiyenin Guadlup istihkimını ellerine 
geçirmek üzere bulunuyorlarmış. Muhasara sıklaş~ış 

Roma, 7 (Ö.R) - Buraya 

ge er. bazı haberlere göre asi

Jer lrun 'un zaptı üzerine ser

best ka!an kuvvetlerini de Sen 

Sebastiyeni zorlamakta olan 

asi kuvvetlerin yardımına gön

dermişle rdir. 

batırdığını bildirmişti. Yine bu 
iddialara bakılırsa asiler son 
hüçumJarında Sen Sebastien'in 
Guvadlöj istihkamını ele geçir
mek üzeredirler. Müdafaa mev
zileri tutunamıyacak bir hale 
gelen bu istihkamı tahliye et-

• 1 • 
mış erm ş .. 

lmn lıaı abt .<A-

GU A DLUP iSTiHKAMI SEN SE f A51 1E NIN iLK 
DÜŞTÜ MÜ? HAT SiPERLERiNDE 

Roma 7 (Ö.R) - Burgostan Roma 7 ( Ö.R ) - Burgos-
gelen haberlere göre asi kuv- tan gelen haberlerde cenub ve 

vetler birbiri ardı sıra yaptık- şimal cephelerinde asilerin iler-
Jarı hücumlarla Sen Sebastien'i lemekte olduklara bildiriliyor. 
sarmaktadırlar. Sevil radyosu Bunlara göre General MoJa 
lsilerin bir torpidosu hükümete şimdi Sen Sebastiyen şehrinin 

MA YORKTAN ÇEKiLMİŞLER 
Diğer taraftan Nadrid rad-

yosu Guadarma cephesinde 

hükümetçilerin asileri zayiatla 
çekiJmeğc mecbur ettiklerini 
bildiriyor. 

minat vermiş ve elçilerin Ali

kanle nakline hiçbir sebeb ol· 
madığını bildirmiştır. 

ALMANY ANIN iŞTiRAKİ 
Londra, 7 (A.A) - iyi ma

lumat alan mahafiller Alman 

Cumlum )'et İ(İll Vll fllşaıı llalkruar 
Barslondad gelen bir haber- elçisi Morgado'yu ziyaret el-

de de Mayork adasının La miş ve kendisint: asayişin dü· 
Palma limanına çıkarılan hü- zelmekte olduğu hakkında te-

kümetçi kuvvetleri adada ba- hükumetinin İspanyada ad~mi 
rmamıyarak geri çekildikleri- müdahale meselelerini tedkik 

mensub iki denizaltı gemisini muhasaresmı ikmal etmekle C11m/11mı rı içi11 miiradele edm kadmlar "Vata11daşlar sılfill altma!,, ni haber veriyor. edecek peynelmilel l•omitenin 
··················································································································~·~··············· 1 

Leon 81 bir u 
Fransız başvekili "Sulh uğrunda 
fedakarlıklara katlandık,, diyor 

Paris, 7 (Ö,R) - Dün üçün
cü cumuriyetin yıl dönümü kut
lulanmıştır. Başvekil Leon Blum 
bu münasebetle irad ettiği nu
tukta harici siyasetten bahse
derek şunları söylemiştir: 

- "Azana hükumeti halkın 

reyinden doğmuş meşru bir 
hükumettir. Kimsenin inkar 
edemiyeceği hakikat budur. 
Hukuku düvel dakımmdan asi-
)erin hücumuna uğramış dost 
bir hükümete pek güzel yardım 
edebilirdik." 

"Bilhassa asilere karşı ciddi 
tedbir!ere başvurarak onlara 
silah verilmesini yasak ede
bilirdik. Fa kat bütün bunlar 
Avrupa için çok vahim netice· 
Jer doğura!:>ilirdi. Bundan ötü
rüdür ki Fransa lspanyol iş

lerinde bitaraflığın muhafaza
sını istiyen bir teşebbüse giriş
~i. Böylece milletler mücadele 
halind~ bulunan lspanyoHara 
silah vermek hususunda bir 
yarıştan içtinab edeceklerdir,, 

"Biz en eyi, en doğrn olan 
şıkkı ihtiyar ettiğimize kaniiz. 
Vaziyetin taşıdığı vahameti 
görmiyor değiliz. Ne yapayımki 
bundan başka tiirlü bir yol takiL 
edemezdik". 

1 
"Bu sözlerime inanabiJirsi- ı 

niz. Ben sizleri asla aldatma· 
mış olan adamım. Şimdi bir 
sual varid olabilir: 

- Bugünkü vaziyetin nedir?,, 
"Devletler teklifimizi sadece 

bir prensib olarak kabul et
melde iktifa etmediler. lcrai 
mahiyette tedbirler de aldılar. 

Bu tedbirlen: göre şu veya 
bu şekilde lspanyol karışıklık
larına müdahaleden çekinecek
lerdir,,. 

" Tekrar ediyorum: Böyle 
hareket etmek İcab ediyordu. 
Ve başka türlü harekete im· 
kan yoktu. Zira bunun aksine 
bir yol tutsaydık; Avrupada 
tahminlerin çok fevkinde bir 
buhrana yol açmış olurduk .. 

41 Şimdi bir başka noktayı da 
tavzıh edececeğim : Ben bir 
Sosyalist veya Proleter hüku
met\n başbakanı değil; Halk 
cephesi hükümetin"n başveki

Jiyim. Halk cephesi tatbikine 
mecbur olduğum bir proğra::x:a 
maliktir. Benim yaptığım da 
bu proğramın tatbikinden iba
rettir. ,. 

Başvekilin sözleri her taraf
tan " Yaşasın sulh, yaşasın 

Blum, yaşasın halk cephesi " 

sesf erif e alkışlanmıştır. 
1 

ITAL YAN GAZETELErl 
NE DiYORLAR? 

Roma, 7 ( Ö.R ) - Italyan 
matbuatı dün Luna Park' da 
Fransız Başvekili Leon Blum 
tarafından irad edilen nutku 
sarahatJe komünistlerin istek
Jeri aleyhinde buluyorlar. 

ÖVRÜN MUTALEASI 
Paris, 7 ( Ö.R ) - Övr ga

zetesi Leon Rlumun nutkun-

dan hoşnudsuzluk izhar etmi
yor. Ga1e' e diyor ki: 

- " Leon Blum yaşadığı 
saatın icabla rına göre hareket 
etmesini bi len bir devlet adamı 

olduğunu göstermiş tir. Oportü
n st ve de rin görüşlü bir dev
let adamı ... 

O, kabinenin başında Halk 
cephesi programını tatbik için 
bulunuyor. Halk cephesinin 
ondan istediği şey de bir harp· 
tan sakınmnsıdır. 

Leon Blum bir sosyalist veya 
proleter bir kabinenin başında 
bulunmuş olsaydı, vaziyet el
bette bJgünk" n len bambaşka 
olacaktı. Fakat o zaman Avrupa 
sulhu da büyük bir tehlüke ge
çirecekti. 

meşguldür. Bu şehri koruyan 
ilk siperler onünde şiddetli bo

ğuşmalar olmuştur. Hükümetçi 
milisler göğüs göğüse çarpış

malarda bulunarak mevkilerini 

muhafaza ediyorlar. lrundan 
Sen Sebastiyen üzerine ilerle-

yen kuvvetler işgal ettikleri 

köylerdeki komünistleri soru
suz ve muhakemesiz kurşuna 

dizmektedirler. 

MADRID BOŞALTILI
YOR MU? 

Guadarama cephesinde asi 

kuvvetlerin bazı sevkulceyş 

noktaları ellerine geçirdikleri 

h&berinin Madridde panik 
uyandırdığJ. birçok ailelerin 

Madridi terketmekte oldukları, 
general Molanın birkaç gün 
içinde Madridi ele geçirmeyi 
ümid ettiği bildiriJmektedir. 

PROTESTO MU? teşkiline iştirak hakkındaki 
Lorıdra, 7 (Ö.R) - Söylen-

diğinf' göre lngiliz huhiımeti 

lrun - Sen Sabstiyeo hattına 

yakın ol1tn Fransız toprağı 

üzerinde ispanyadan ilic etmiş 

olan hükumetçi askerlerin kamp 

kurmuş olmalarını protesto et

miştir. 

MALAGA V ALiSi iSTiF A 
ETMiŞ 

Madrid, 7 (A.A) - Malaga 

Valisi lçbakanın istifasını gön

dermişse de Bakan kendisin

den yerinde kalmasını rica et

miştir. 

SEFiRLER MADRIDDEN 
GiDiYORLAR 

Dış Bakanı Develvayo dip-

Jomasi ananelerini bozarak el
lerin en eskisi ofan Şili büyük 

kararının burada büyük bir 

memnuniyetle karşıland ığı bil
dirilmektedir. 

MADRİDİN iAŞESi 
Paris, 7 ( A. A ) - Havas 

ajansının Madrid'den aldığı bir 

telgrafa göre, ispanya hüku

meti Madridin iaşesi için is
panya bankasından bu şehre 

20 milyon pesetalık bir kredi 
açılmasına muvafakat etmiştir. 

TANCADA 
Tanca 7 (Ö.R) - Beynelmi-

lel kontrol komisyonu ltalya 
sefirinin başkanlığı altında top· 

landı. Öğleden sonra Nüren
berg Alman kruvazörünün su-

varisi ltaJyan elçisini ziyaret 

etti. Elçi de suvarıye iadei zi
yaret etti. 
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FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 
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GURGENLER ZINGAL 
ı >.A.. BUL UN"UR. 

Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız 

ZINGAL GüRGENi 
.A..LI~IZ.. . 

Mobilya, Karoseri imalatı için ideal kereste G U R G E N D 1 R 
1 Satış mahalli - Hilal kereste fabrikası - Kerestecilerde Telefon No. 3776 JI 
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