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Cumhuriyetin Ve Cumh.uriye~Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi _Gazetedir . YENt ASIR Matbaasında basılmııtır. 

B. Çemberlayin 
yeni kabineyi 
teşkil edecek 

IRAK DIŞ BAKANI 

Irak Meclisinde 
dün izahat verdi 
Dr. Aras'ın lrakı ziyaret 
edeceğini haber verdi 

iZ 

Irak aış bakanı, K.ollt dö Martel ve S111iı'e haşı•ekili 
Cemil Mardam'la knnuşuror 

Paris, 20 ( ö.R) - Bağdattan bil- da izahat vermiş ve Türkiye - Irak
diriliyor : Avrupa seyahatinden av- Afganistan arasında Şark paktının 
det eden hariciye nazırı mebusan imza edileceği, bu münasebetle 
meclisinde beyanatta bulunarak Türkiye Hariciye vekili Doktor T ev-
lrakın harici münasebetleri hakkın- - Sonu ;içüncü sayfada -

Vindsor Dükü evlendi 

Yeni evliler balayını Dal
maçyada geçirecektir 
Eğer kral davet ederse lngiltereye 

de gidecektir 
~ 1 
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Tiyatro 

Halk operetinde 

Halime ·--Dün akşam Halk opereti 
ikinci temsili Halimeyi oynadı. 
Halime Yunanistanda Türk 
opereti diye binlerce defa oy
nanmış, alkışlarla tekrarlanmış 
bir eserdir. BuJgaristan, Mısır, 
Romanya ve Kıbnsda (Halime) 
adı ile Halimenin oynak muzik 
parçalan bili akislerini yap
maktadır. 

Halimenin ıarkıları, besteleri 
içinden neşeler taşıran, kahka
halar serpen ntikteler dizen bir 
hususiyete sahiptir. Müzik çok 
kuvvetlidir, Celal Sünıriyi Türk 
sahnelerinin en kuvvetli komik
Jerinden biri olarak göstermek -çok yerinde ve doğru bir söz 
söylem~k olacaktır. Celal Sü-
ruride tavırlar cidden en-
festir. Bayan Toto fasih 
ve kusursuz Türkçesiyle ıem
patik hareketleriyle her oyun
da sahnenin merkezini <ioldur
maktadır. 

Türk kadınlan içinde sahne 
hayatının eskiliği ile karıımızda 
bir de Nebahat Baltayı bulu-
yoruz. Bu kadın sahneye çıkan 
ilk Türk kadınları sırasındadar. 
Kıdemi ehliyetinin tamamen ifa
desi oluyor, daima yapbiı rol
leri duyarak oynayan hassas 

bir artistir. Zozo Dalmas mem
leketimiz Türk sahnelerinde 
çok görünen bir ıan'atkardır. 
Rum şivesile söylediği peltek 
türkçeleri bize elli sene evvelki 
melez tiyatrolarımıza habrlat
maktadır. 

Mehmet lbrahim, heyetin ·en 
san'atkar bir şahsiyetidir. Bu 
artist oynadığım duyan sah
nede rolü içinde kendi benli
ğini kaybeden bir hassas)yet 
içinde olduğuna dikkat edi
yor musunuz. Makiyaj ilminin 
bihakkın üstadı olan Mehmet 
lbrahim san'at, san'at içindir 
diyen bir duygu içinde aktör 
olmuştur. Reji!iör Lütfullah 
Süruri sahnede hiç yorulmı
yan, üzülmiyen, piyes ve ro· 
lünü önüne katmış vazifesine 
hakim bir artisttir. Halk ope
reti lzmire her sene bu zaman· 
larda gelmeği usul yapmış ol
masında ç\lk isabet olduğuna 
kaniim. lzmir bu mevsimde 
kıştan çıkmış, ne sıcak ne de 
soğuk denecek bir zamanda
dır. Bu mevsimde herkes sine
maya doymuş, sahneye susa
mış bir haldedir. Halk opereti 

oütün reperatuvarında kahkahayı 
müzik ile, !Düziği işve ile, iş
veyi dans iJe ayarhyan bir sah
ne oldukça lzmirin kadirşinas 
muhitinden daima rağbet ve 
sevgi görecektir. 

Eczacı Kemaı Aklaf 

Dersler keslllyor 
Liselerin ve Öğretmen okul

larının son smıflarında dünden 
itibaren dersler kesilmiştir. 
Orta okulJarJa Li~e ve Öğret
men okullar2nın diğer sımffa
rında dersler ayan 26 sandan 
itibaren kesilecektir. 

TELEFON : 3151 

MUHLİS 
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-33- . • • lif' 
Sovyetlerin hars cephuıttalı ;Jı 

celeyen sayın romancı H 
_______ .. mll!!lll ___ Edibin tetkik mahsulii bir ~ 

Fuar Yerl.nde ehemmı·yet Mevlidi nebevi sını okudum. Sanatkarı tarif ed~ 
- lzmir. ".'üf tülü~?den: . !:,:;:ü,.;t~~!';;!" .;;::::üz•,/i~ 

le d v ·şı·kıı·kıer yapılıyor Mevlıdı nebevının yarınkı CU• bir ölçü çıkarıyor ve mütalôa"' 1 egı marte•i günü akşamı yani pazar nı aşağıdaki gibi topluyor: 
gecesine rtUtlıyacağını •ayın ula- A) Hayat seviye•i yülııel"' 

Gazino ve yollarda inşaat faaliyeti sumuza bildiririm. sanatkar halktan ayrılır. .. 

E 1 1 B) Bir sanatkar e•erinin lrı> Halkevinde 
Güzel bir gece 

yaşandı 
Memlelcetimizin her köşesin

de yaratılan 19 Mayıs hareket 
günü akşamı şehrimiz balkevin· 
de çok güzel bir konser ve 
temsil yapılmıştır. 

Halkevi müzik kolu orkest
rası tarafın.dan La Traviata 
operası, CavalJeria Jegere uver
türü çok güzel bir şekilde ça
lınmıştır. 

Orkestra refakatiyle " La 
T osca" operasından bir parça 
te.ranoi eden bay Avni çok 
m•waffak olmuştur. Teganni et
tif! ı "Eminem" adındaki halk 
tn r bsı da çok güzeldi. Gerek 
pn konseri ve gerek orkest
rasının parçaları memnuniyetle 
dinleomiı ve amatör g~nçler 
cidden muvaffak olmuşlar ve 
çok alkışlanmışlardır. 

Konserden sonra temsil edi
len • Yurdum için " adındaki 
miHi temsil layık olduğu heye
canı uyandırmış ve takdir ka
:zanmışhr. Halkevinin müzik ve 
temsil kolu gençlerini tebrik 
ederiz. 

Birçok vatandaşların, salonun 
dar olması yüzünden içeri gi

remediklerini düşünen balkevi
nin bu programı bu akşam saat 
21 de bir daha tel<rar etmeğe 
karar verdiğini haber aldık. 

''"'' -
Manifaturacılar 

Kültürparktaki Fuar gazino· 
sunun genişletilmesi takarrür 
etmiştir. Şimdiki halile yüz elli 
ki{iyi istiap eden büyük salo
nun hiç olmazsa iki yüz elli 
kişi alabilmesi temin olunacak
tır. Bu maksatla Müzik yeri 
değişliriJecek, mutbah bod
rum katına alınacaktır. Bodrum 
katından her iki tarafa servis 
yapılabilmesi için tunel yapıla
caktır. Bu suretle Fuar gazino
su salonu lzmirin en geniş bir 
salonu haline geJecektir. 

Bundan başka gazinonun 
dışarmnda oturulabiJmek için 
koltuklar konacak ve ~azinoda 
üç salon için üç türlü fiat lis
tesi yapılacaktır. En ucuz, orta 
ve yüksek. 

Dört kap yemekli bir tabl
dot 40 kuruş, ikinci nevi 60, 
en iyisi 70 kuruş olacaktır. 
Salondan muzik hoparlor vası
tasiJe etrafa yayılacak ve gazi
nonun önüne de betondan bir 
taras uzatılacaktır. 

Büyük antreden başlayan 
beton yol gazinoya kadar 
uzatılacağı için gnzino önünde 

Kooperatifler 
Teşkilat tamamen 
bitmek Uzeredir 

incir ve Üzüm flatış koope
ratifleri teşkilatı tamamen bi
tirilmiştir. Pazartesi günü Kı-

nık üzüm kooperatifinin teş~k
kül resmi vali B. Fazla Güleçin 

de ayrı bir dans yeri yapıla

caktır. 
Bu sene fuarda tenviratın 

çok bol ve iyi olması işine ae 
fazla ehemmiyet verilecektir. 
Büyük antreden itibaren fuar 
gazinosu önündeki gertiş mey
dana kadar yeraltı elektrik 
tesisata yapılacaktır. Bunun 
için yirmi bin lira sarfedile
cektir. Elektrik tenviratı için 
mozayık direkler dikileceğin
den bunların hazırlanmasına 
başlanmıştır. 

Büyük antre ile gazino ara
sındaki geniş sabanın ortasın-

da beton ve geoit bir parter 
bulunacak tarafeyninde gazi-
noya kadar yirmişer metre 
genişlikteki yol halkın gezisi
ne hasredilecektir. 

Bütün bunlardan başka sıh
hat müzesi inşasına da pek 
yakanda başlanacaktır. Sıhhat 
müzesinin önünde sergi sarayı 
ve arkasında patinaj yeri ya
pılacakhr. Burada yüz metre 
uzunlukda on metre genişJik
te ve müteaddit fıskiyeleri 
bulunan bir de havuz inşasına 
başlanmıştır. 

Bir yavrucuk 
Çamaşır kazanında 

boğuldu 

Kahramanlarda dün feci bir 
f!aza olmuş ve bir yavrucuk 
bir su kazanının içine düşmü~
tür. 

Dükkanlarının saat 19- başkanlığında parfak törenle 
yapılacaktır. Törende iktisat 

da kapatılmasını istediler 

Kahramanlarda kasap bay 
Ömerin iki yaşında çocuğu 
Yaşar, evlerinde çiçek sulamak 
için çamaşır kazananda birik
tirilen suyun içine düşerek 

baygın bir halde hastaneye 
yatırılmıştır. Yaşar, hastanede 
ölmüştür. 

lzmir manifaturacıları namına 
bir grup dün belediye reisi 

bay Dr. Behçet Uz'a müra
caatte bulunarak akşamları 

saat 19 da bfıtün manifatura 

mağazalarının kapanmasının 

vekaleti iç ticarat umum mü· 
dür muavini bay Selahettin 

Çohruh ve muhabere şefi bay 
Zeynel Besim de Kurum na
mına hazır bulunacaklardır. 

........ 1 .. 

Bir ihtilaf 
Adliyece tahkikata başlan-

mıştır. 

.. ······-· teminini rica etmişlerdir. Narlıdere, Kilizman köylüleri Maaşlarına zam edlldl 
Belediye manifaturacıJarm arasında bir köy hudut ihtilafı Karşıyaka Orta okul öğret-

dileklerini haklı bulmuştur. zuhur etmiştir. Bu ibtilıifan menlerinden Bay Baha ve Sa-
Yalnız yine manif aturacılardan halli için viJiyet, mahallinde bahettinin aylıkları yirmi beşer 
bazıları bu talebe iştirak et- tetki~at yaptıracaktır. liraya iblağ edilmiştir. 
memektedirJer. Maamaf.b haber ,, _______________________ , 

aldığımıza göre belediye daimi Şehı·r gazı·nosunda 
encüt1Leninde bu hususta alına-

cak bir karar belediyece tat- 8 BA y AN ile Şet d' orkestr 
bik edilecektir. 

••••• il ... 

Kırk Talebe 
Manlsadan fehrimlze 

gel dl 
Manisa Orta mektep talebe· 

sinden kırk kişi başlarında mu
allimleri olduğu halde dün 
şehrimize gelerek muhte· 

• lif müesseselerde tetkikler yap
mışlardır. 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde blrlnclllAI ihraz 
eden 9 kl,lllk Vlyananın en me,hur orkestrası 

ll ER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir 
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~A YYARE SiNEMASI 
BU AKŞAM 

SABAHATTİN ve ÇOCUKLARI 
Büyük operet heyetinin ikinci temsili 

GüL FATMA 
Y epy\!nİ muzikalarla, köçek baletleri ile süslenen 

ğ ence er metini parayla ölçmeğc ç~~ 
tığı gün içindeki mukaddes a e 

Yarın başlayacak söner ve bir tüccar olur. 
Bergamamn Kermes eğlen-

celerine yarm<lan itibaren Ber
gamada başlanacaktır. Bu mak
satla yarın sabah vali Bay 
Fazlı Güleç Bergamaya gide
cek ve Kermes eğlencelerinin 
devam edeceği bir haftayı Ber· 
gamada geçireceklerdir. 

Bundan başka şehrimizdeki 
gazeteciler, halktan birçok 
kimseler ve birçok tanmmış ec
nebiler Bergamaya gidecek· 
lerdir. 

Mühendis Bay Zeki 
lzmir birinci sınıf orman 

mühendisi Bay Zeki Balıkesir
de bulunan Ziraat vekaleti 
müfettişi Bay Mahfi ile birlik
te çalışmak üzere vekaletin 
emrile Balakesire gitmiştir. 

Bir Türk genci 
Londraya terzilik 

tahsiline gitti 
Gençter· r 

zilerimiz • t 
den Muğ· · 
Jalı terzi 

MEHMET 
F EH M 1 
SEÇGIN 
t er z i 1 ile 

tahsil et -
mek ve 
mode J ler 

:y~;;~;ıdaki mütalaadan: sr 
nat, sanat içindir, hükmünü iJ;: 
karmak ta mi•mkündür. 

1 tahmin ederim ki her cemi~' 
beslediği yığmların temayiil; 
rini, ve olgunluklarını helll 
katarak bir •anat telakkiıi r 
ratmah mevkiindedir. Satıal ~ 
rı okutmak, yaıatmak ve kıY"'! tft 
lendirmek için mutlaka hallı 
•eviye•ine indirmek lcizımıel"~ 
bütün kıymetleri nizam altıfl1, alarak yeni bir taımile tabi td 
mak icap edecektir. 

Hayat seviyesi yük•elen ~ 
natkarın halktan ayrılacağı, h1P'° 
gibi konuşamıyacağı mütalOIJ:J' 1 

ıahri görii,;imle ıayanı kabal .~ 
ğildir. Hem buna ne hacet .• BıS 
de •anatkann refaha kavuıttı~ 
nu ve mi•kinleıtiğini hangi Je
lilimizle tevsik edebiliriz. ... 

Ben büabütün ba,ka türlii ;,
şündüğümü itiraf ederim. 5d' 
natktirı kazanmak ve verinıleff' 
dirmek için mutlaka yaıanra ,e' 
viyesini yükseltmenin lüzunıtıfl11 

k'.'niim. Mariz ve cılız sanat~ 
zıyade besli ve refahlı bir 101"'; 
ancak bu ıartlar içinde elde eJı• 
lir. 

NERiMAN CORSJ. 

Orman müdürü 
Orman müdürü Bay Haı1aO 

Sami, Aydın havalisindeki or"' 
manlarda bazı tetkikat ~raSI 
içio Aydına gitmiştir. üzerindeki mümaresesini artır

mak üzere Londraya hareket 
etmiştir. Kendisine muvaffa. 
kıyetler temenni ederiz. Doğum 
•
1
• Şehrimiz Emniyet Müdiit 

Halkevinde 1 muavini Bay hmail Günay'ıo 
•----------!mlİ dün bir erkek evladı dünyaf' 

Konser tekrarlanıyor geldiği memnuniyette habet 
19 Mayıs şerefine ~vimizde alınmıştır. Çocuğa mesut "e 

verilen konserimize gösterilen uzun ömürler diler ve ana b•" 
rağbet dolayısile esasen küçük basını kutlularız. 
olan salonlarımız erken doldu-
ğundan azamızla bazı davetli- Teşekkür 
Jeri alamamak istırarında kal- Refikamm vaz'ı hami; et" 
mışhk. Onun için bu konser nasında büyük şefkat ve haı•" 
tekrar edilecektir. Bu akşam katini hayranlıkla gördüğüıniiS 
saat 21 de Halkevi azalan ile lzmirin tanınmış ebelerinde0 

aileleri ve davetliler ellerinde Bayan Hediye Özmere sons\JS 
kalan davetiyelerle girebilecek- teşekkürlerimizin bildirilmesioe 
lerdir. ·• 

yüksek gazetenizin tavassulUl1" Uugün saat 12 de Dil, tarih 
edebiyat komitesi ve saat saygılarımla rica ederim. 
17 de yönkurul toplantıları Emniyet Müdür Muavini 
vardır. lsmall GUn~ 

Konak - Basmahane 
Elektrikli tramvayları 
Anlaşmanın resmi 

Belediye iJe elektrik şirketi 
arasında Nafıa müesseseleri 
komiserinin de iştirakiyle Kf)
oak - Basmahane hattınm işle· 
tilmesi için bir anlaşma yapıl
dığım yazmıştık. Bu anlaşmaya 
resmiyet verebilmek için mua
melelere başlanmıştır. 

Elektrikli taramvay şirketi 

925 tarihli müzeyyel mukave
lenamesindeki sarahate, yani 

muameleleri haşladı 
vaota belediyece bunda bit 
mahzur olmadığı ve keyfiyeti~ 
nafıa şirket ve müesseseler• 
komiserliğine haber verilere1' 
yapılabileceğini bildirmiştir. 

Öğrendiğimize göre komiser"' 
lik şirketin müracaati üzerioe 
keyfiyeti Nafıa BakanlığıJJ• 
bildirecek ve Bakanlığın miisa"' 
adesini istiyecektir. Vekalet 

müsaade ettiği takdirde şirket 
derhal işe başhyarak Konakt•11 

Gazi bulvarına kadar, Gümrülı 

BUyUk bir orkestrayı bizzat Ustat MUHLiS SABAHATTiN dlrlje edecektir 

Basmahane tramvay hattının 
mecburi hatlardan biri olmasına 
istinaden beJediytye müracaat
le Basmahaneye tramvay işlet
meğe başlıyacağmı, ikinci Kor
donun tramvay arabalarının geç
mesine müsait bulunmadığını 
ve hattan Gümrük önüne kadar 
birinci Kordondan geçirilme· 
sine müsaade edilmesini iste
miştir • 

önüne kadar olan kısmı Biriocİ 
Kordon ve Gümrük önüodefJ 
Gazi bulvarına kadar ola111 

ikinci Kordondan döşeıneYe 
başfıyacakhr. Basmahane cr.eY" 
danında da bir kavis hattı dö~ 
şenecek ve konaktan gidece 
tramvay arabaları oradan döne" 
ccklerdir. 

Nunıara)ı nıevkiJerin fiatlt"rİ 100 - 75 - 50 - 35 kuruştur. 
otobüs KARŞIYAKA YA vapur vardır. •• ' ·. .· .t. . • -~- •. -::_ "' - -~ Belediye riyaseti vP.rdi(ij ı:~-
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Vindsor Dükü evlendi 

Yeni evliler balayını Dal
_maçy ada eçirecektir 

Arnavutlukta • 
ı.syan bastırıldı 

Etem Toto Gusmaraya 
doğ~u firar halindedir 

Sahife .J 

Mahkemeler 
Deveyi yularından çekecek yer 

kuyruğundan yedenlcrin halini: 
«Yanmış harmanın öşürü olmau 
Diyenlerin serden ve gönülden geç: 

tikleı·ini, 

«Kimisi hamam dedi, kimisi g öbek 
«Kimisi Tas dedi, kimisi dibek> 
Fclıvasına kapılıp, neye ve kime uyl 

duklarını bilmiyenleri meğer mahkem11 
celselerinde, insan daha iyi fark ve tem 
yiz ediyormuş. 

karde,ıer 
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B. Batdvin Cuma günü Yu-goslav Frans_ız_h_a_r_ic_iy_e_n_a_z_ı_rı_B_r_ükseld . ' 
şayıa nın hikayesi 

istıfa edecek 

{(itapçı B. Lütfü 
ağızlarda nasıl dirildi?

1 

B. Çemberlayin 
yeni kabineyi 
teşkil edecek 

Mezar bekçisi ... B. Süleymanın Japonya ile lngiltere 
arasında anlaşma 

yapılacak 
haberi yoktur böyle şeylerden __ ...:----~---------------~ 

-Baştaralı birinci sahi/ede
nakaşa ediliyor. Bu esnada bir genç 
bu münakaşanın kulak misafiri 
oluyor. Ancak evveliyatını bilmedi
ği için belki de yanlış anlıyor. Yan
lış işittiği sözleri başkalarına da daha 
başka şekilde anlatıyor. 

it şimdi ciddi bir renk almıştır .• 
Şurada burada söylenip duruyor-
muş: 

- Haberiniz var mi 
- B. Lütfü dirilmiş .• 
- Nasıl olur, kim söyledi 
- Bunu bilmiyen yok ki .• Mezar-

lık bekçisi dün gece epeyce korku 
geçirmiş .. Bay Lütfünün mezanndan 
bazı sesler işitmiş .• İşitmiş amma ar
tık orada duramamış ve kaçmış .. 

Bu sabah polisler B. Lütfünün 
mezarını açtık.lan sırada saçını ba
tını yolnıuş, kefenini yırtmış bir 
vaziyette buldular. Meğer merhum 
dün gece dirilmiş, mezarda olduğu
nu anlayınca bağırıp çağırmış ve 

tekrar ölmüştür. • I -Ba,taralı birinci sah~lede--
- . • . nazırı Sir John Simon yerme geçe-

Yukarıdakı hikayeyı Karşıyaka- cek olan zatı şimdiden tayin et
da duymıyan kalmamıştır.Ancak bu miştir. Bunun haricinde pek az ta
hikayeyi teyit ~er bazı t".'.'adüfler dilat yapılacaktır. Kral B. Baldvine 
de vardır. Mesela mezarcı Suleyman bir asalet unvanı verecektir. B.Bald
iki gün evvel hafif soğuk algınlığın- vin muhafazakar partisiyle başlıca 
dan rahatsızlanarak memleket has- liderlerinden biri olarak münase
tanesinde tedavi altına alınmıştır ... bette kalacaktır. 
Bunu işidenle r: .. \ Paris, 20 (ö:R) - Japon - İngiliz 

- Gördünüz mu, korktu da has- münasebatında dikkate şayan bir in-
talandı, diyorlar. .. kişaf ihtimal dahilinde bulunmakta-

Filvaki hastanede bulunan Su- dır. «Nisi _ Nişi» Japon gazetesinin 
leymana bu şayialar işittirilmiş ve bildirdiiine göre mayıs iptidaların
kendisinden işin hakikat tarafı so- da hariciye nazırı B. Sato Japonya
rulmuştur. Süleyman hadiseden ha- nıri Londra sefiri B. Yuşikayatalimat 
beri olmadığını beyan etmiştir. 1 göndererek taç giyme merasimi aka-

Dün Karşıyakada bazı kimselerin binde lngiltere ve Japo~ya. a~ası~d.a 
ifadelerine de müracaat edildiği du- Çinde ekonomik v~ _malı-~~- ış b~rlı
yulmuştur. Asıl tuhafı, şayianın ği için hemen lngıliz . ~ukumetıyle 
nasıl ve nereden çıktığı. nasıl geniş- müzakereye girişmesını emretmiıı
lediğidir. Bunu bilen yoktur. Şüphe 

1 
tir. Ayni gaze~eye gö~~ B. ~to ~

edilemez ki B. Lütfünün cesedi me- ; rafından Yuşikaya gonderılen :alı
zardan çıkarıldığı takdirde hiç bir mat lngiltere ile Anta~t. ~or.dıyal 
fevkaladelik görülmiyecektir. ı (Samimi anlaşma) akdını. ı.•~daf 

---• etmektedir. Bu anlaşma eskı ıttıfaka 
------------------------ benziyecektir. Bunun esasları lngil-

B RUZVelt' e •• terenin Mançuri emri vakiini kabul n. gore etmesi ve şimali Çinde Japon men-
------------ faatlerinin tefevvukunu kabul etme-

E • d • t• d•ı sidir. Buna mukabil Japonya cenubi n zıya e ıs ısmar e ı en ::t:%~:!5!.n~:!~~!~im:~:~~== 
A •k 1 k d ı bul edecektir. 
merı a 1 a in armış Japon hariciye nezareti bu haberi 

tabii olarak derhal tekzip etmiş, da
ha doğrusu şümulünü azallmağa ça

Amerika Cümhur reisinin zevcesi l idare~ini ü_zerine alan ka~n bu~. t_a- lı~.;?ışı;ır. Harici?.'e nezaretinin ver-
Bn. Franklin Roosevelt geçen hafta ınamıyle layıktır. Ona verilmesını ıa- dıgı izahata gore Londra muhave
Amerikalı kocalan hiç şüphesiz dü- tediğim bu İş ü~~etini o hakkıyle ka- releri Japoya - İngiltere münasebet-

.. d.. cek b' k .. I . . zanınış sayılabılır. !erinin düzeltilmesinden ıbaret olup 
şun ure ır nutu soy emıştır. E l . d .. l l 1 'd.iğ" d 1 1 · fa I · · -hl" v erın e ev ışıy e meşgu o an er ev et erın men at erını ı aı 

Amerikanın birinci bayanı fik- genç kızlar için de ayni vaziyet var- edecek mahiyette değildir. 
rince en ziyade İstismar edilen Ame- dır .. Bürolarda ve fabrikalarda çalı- Fransız ınahafilinin bu tebliğden 
rikalı kadınlan : Ev kadınlarının şan genç kızlar gibi onlar da faideli çıkardıkları miinaya göre Almanya 
müdafaasını ele almaktadır. Kocala- bir iş görüyorlar. Bn. Roosevelt bü- il~ iş b~liği J'.:a~m,~a kalkıştıktan v_e 
rının istismarına karşı kadınlar le- tün ev isiyle uğraşan kadınlara gün-1 Çındekı hululunu so:nelerce teşclıt 
hinde tedbirler alınmasını istiyor ... d in - kiz t · 1 k hakk , ettikten sonra Japonya şimdi diplo
Dediklerinin hülasası şudur : Ev iş- e ya ilmız se · · .sa~ ış emAme ikaılı- i matik, siyasi ve mali sebeplerle da-

nın ver esını ıslıyor ve er ı h edil b- - ··ı 
ıerı'yle meşgul olan bütün kadınlar k 1 ·· 1 · k d • b ı· !' a mut ır sıyasete temayu et-oca arı, on enne oy ugu u P an k ed. ki 1· ·ı il ·· be 

dük! · · 1 b ·· · d · · d·' ·· • da me t ır ngı tere e munase t-gör " en ış e mütenasip ir ücret uzerın e ıyıce uşunmege vet l . . d h ük. li b. k1 
almalıdırlar. Evinde kalan ve evın ed·yor erının a a s unet ır şe e so-

• 

________________ , __ . ---------- kalması bunun ilk merhalesi ola-

Fransız - Sovyet 
Paktına sadakat teyit 

edlldl 
Paris, 19 (A.A) - Dün Le

on Blum, Delbos ve Litvinof 

arasında vukubulao mülakat-

tan sonra neşredilen 
tebliğde ezcümle şöyle 
mektedir : 

resmi 
denil-

Gayri kabili taksim sulhu 
ve müşterek emniyeti istihdaf 
eden Fransız ve Sovyet siya

setinin müşterek gayretlerini 
müşahede etmekle bahtiyarız. 

Ve Cenevre çerçevesi dahilin· 
de Fransız - Sovyet paktına 
sadık kaldığımızı bir kere da
ha teyid ediyoruz. 

- caktır. 

Fon Blomherg 
lnglllztanklarını beyenmlş 

Londra, 19 (A..A) - Gaze· 

teler Mareşal Fon Blombergin 

Luvorthda muharebe talimle-

rinde haz~r bulunduğunu ve 

bilhassa lngiliz. ordusunun 

tanklarıuı çok takdir ettiğini 
yazıyorlar. 

B. Eden va B. Bek 
Londra, 20 (A.A) - B. Eden 

dün B. Bek'i kabul etmiştir. 

Bir facia 
Gronoble, 20 (A.A) - Meş

hur Saint Bernard zaviye~inin 
bir köpeği 10 yaşında bir 
kızcal?'ızı öldürmüştür. 

Türkiye - Iran 
Muahedeleri neşrediliyor 

Tahran, 19 ( A.A ) - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

Gazeteler hudud emniyeti 
nakliyat ilah .. hakkında Tür
kiye ile Iran arasında geçen
lerde imza edilmiş olan muka
vele metinlerini neşir ve bu 
mukavelelerin iki memleket 
arasında tehaddüs edebilecek 
bütün meseleleri halledeceğini 
kaydetmektedirler. 

Havalanan tayyareci 
Londra, 20 (A.A) - Ingiliz 

tayyarecisi Levellyn yeni bir 
lngiltere Kap ve dönüş rekoru 
tesis etmek üzere saat 8-42 de 
havalanmıştır. 

Tayyareleri teslim yeni bir Lokarno pak 
olundu görüşülecektir 

Londra, 20 (A.A) - Dayli 
Telgraf gazetesinin bildirdiğine 
göre Yugoslavya hükümetinin 
lngiltereye siparit ettiği 10 
muharebe tayyaresinden mü· 
rekkep bir filo teslim olun· 
muş~ur. Bu tayyareler Havker 
Furey sistemindedir. Bir kişi
liktir. iki mitralyözü havidir. 
Ve azami sürati saatte 400 
kilometredir. Yugoslavya hü
kümeti bu modelin inşaatı hak
kını almış ve bu tayyareler 
için lüzumlu 75 Rolls Royçe 
motörünü şimdiden sipariş et
miştir. 

ltalyanın açığ1 
Roma, 19 ( A.A) - Habeş 

harbi masrafları hariç bırakı
lırsa 1935 - 36 senesi açığı bir 
milyar 550 milyon lirettir. 
Vergi tahsilatında ise geçen 
seneye nisbetle bir milyar 554 
milyon fazlalık vardır. 

Amerika da 
Kurulacak 
diktatörlük 
Milyarderin ismini 
sormuyorlar 
Vaşington, 20 (A.A) - Ayan 

meclisi hariciye encümeni B. 
Nıre'ın Berlindeki Amerika 
sefiri B. Dodd'dan Amerikada 
tesis edilecek bir diktatörlüğe 
müzaheret etmeğe amade ol- ' 
duğunu bildirmiş olduğu Mil
yarderin ismını sormak için 
verilmiş olan takririn reye ko
nulmasını bilamüddet tehir et
miştir. 

Encümen ayni zamanda ge
ne B. Nye tarafından verilen 
Amerikalı olmıyan millet
lerle ihtilaf halinde bu

lunan Amerikalı milletlere gön
derilecek silahlar müstesna ol
mak üzere silah ihracatının 

menedilmesi talebini mutazam
mın olarak verilmiş olan tak
ririn müzakere ve reye vazını 
da tehir etmiştir. 

Avusturya 
nazırına 

Sefarethanede 
ziyafet verildi 

Paris, 20 (Ô.R) - Avustur
ya hariciye nazırı B. Guide 
Şmitdt şerefine dün akşam 
Avusturya sefarethanesinde 
verilen ziyafette Fransız hü
kümet erkanı hazır bulunmuş
lar ve B. Smidtle temaslarına 
devam etmişlerdir. Ziyafet pek 
samimi bir hava içinde geç
miştir. 

Bu takdirde Almanya ile ademi tec 
vüz paktına lüzum kalmıyacakm• 

Paris, 20 (Ö.R) - Bu sabah 
9,45 de Paristen hareket eden 
B. Delbos ssat 12,40 da Brük-
sele muvasalat etmiş ve istas· 
yonda Belçika hariciye nazırı 
Bay Spaak ile Belçikanm 
Paris ve Fransanın Brüksel 
sefirleri tarafından karşılanmış
tır. Sefarethanede bir müddet 
istirahatten sonra B. Delbos 
Bois - Fort konağına giderek 
başvekil B. Van Zeeland ile 
baş başa yemek yemiştir. Ha· 
riciye nazırı B. Spaak da bu 
hususi yemekte lıazır bulun
muştur. Bu mülakat saat 15 -
de bitmiştir. B. Delbos bunu 
müteakip Belçika ve Fransız 
meçhul asker abidelerine çe
lenkler koymuş ve saray def
terine ismini kaydettirmiştir. 

Saat 16 da B. Delbosla BB. 
Van Zeeland ve Spaak arasın• 
da yeniden temas başlamıştır. 

Bu mülakatta Avrupa umumi 
vaziyeti üzerinde fikir taatisin
de bulunulmuştur. Fransa ve 
Belçikayı alakadar eden siyasi 
meseleler daha sarih olarak 
yarın sabah BB. Delbos ve 
Spaak arasında görüşülecektir. 
Yine yarın öğleden sonra Fran
sa hariciye nazırı Belçika baş
vekilile ekonomik meseleleri 
görüşecektir. 

iki memleket arasında mü
zakere mevzuu olan siyasi me· 

seleler bir taraftan Belçikanın 
yeni beynelmilel vaziyeti sebe

biyle Fransa ve Belçikanın 
milli müdafaası için hasıl olan 

vaziyet ve diğer taraftan yeni 
bir Lokarno paktı akli usulü
dür ki şu takdirde Belçikanın 
Almanya ile ayrıca bir ade
mi tecavüz paktı imzasına 
lüzum kalmıyacaktır. 

Diğer taraftan B. Van Zee
land B. Delbosla umumi veya 
mıntakavi ekonomik anlaşma 
ihtimalini tetkik edecektir. 

Brüksel, 20 (Ö.R) - Fran
sa hariciye nazırı B. Delhos 
hu sabah saat 12,35 de Brük
sele gelmiştir. Bu ziyarete si· 
yasi mahfellerde büyük alaka 
gösterilmektedir. Saat 13 de 
B. Delbos başvekil B. Van 
Zeeland ile baş başa öğle ye
meğini yemiştir. Öğleden son
ra da Fransız hariciye nazırı 
BB. Van Zeeland ve Spaak ile 
görüşmüştür. Saat 19,30 da B. 
Delbos Fransa sefarethanesin
de Fransız kolonisini kabul 
etmiş ve saat 20 de Belçika 

Ftansız lıarıcipe nazvı Delbos 

hariciye nezaretinde şerefiP 
verilen ziyafetttı hazır buluP 

muştur. Ziyafeti bir kabul res 
mi takip etmiştir. 

Yarın saat 9,30 da B. Del• 

bos Fransız mektebini ziyaret 

edecek ve saat 11 de Brüksel 
sarayında kral tarafından ka' 

bul olunacaktır. Saat 13,15 de 
Fransa sefaretinde haric ye 

nazırı şerefine bir öğle ziyafeti 

verilecektir. Saat 15,30 da 
B. Delbos hariciye nezaretinde 
Belçika hariciye nazırı B. S• 
paak ile görüşecek, saat 17 ,30 
de başvekil B. Van Zeeland 

ile bir mülakatta bulunacak ve 

.saat 20 de Parise dönmelı: 
üzere Brükselden ayrılacaktır· 

B. Hayasi 
Kabinesini düşür· 

mek için toplandıla~ 
Tokyo, 19 (A.A) - Domeı 

Ajansı bildiriyor: 
Minseito ve Seyukai parti• 

lerine mensub 20 kadar ıııU· 
messil Hayasi kabinesini dil' 
şürmek için lazımgelen tedbir· 

leri müzakere etmek üzere illı: 
defa olarak toplanmışlardır· 
Bu toplantılara devam oluna' 
caktır. 

Siyasi mahafil bu mümessil• 
!erin fevkalade bir karar ııl· 
malarından ve istifa etınesİ 
ıçın B. Hayasi nezdinde bir 
teşebbüs yapma~ı kararlaştırııP 
hareketlerinden korkmaktadı;:-

Aak ve macera Rom.,nı 3& genç bir adamın girdiğini goruyoruz.. alarıma i~nmı;t olamaz. 
1 
ıGm .. Fakat öİürn ölüyor .. Sadece gözle- susuyor : 

Elinde hrr fotoğraf makinası var.. - Malum ii,atadını.. Her yeni ilmi rimizde kalan bot brr gaşa mıdır.. O - Evet .. Aşk .. Benim bu düsturu"':' 
Tefrika No. 

Gayri ihtly.a.ri gelene doğru dönen keşifler efkin umumiyenin istilıfafkir halde bu yaş1yan uzuv cüz'ünün ortadan göre nedir .. Madam ki aşck cinsiyet işti' 
uzun saçlı adam onunla göz göze geli- tebessümleriyle karşılil§lIU§br. kaybolması gayri kabil, çünkü Lavazye- hası diye ifade ediliyor .. O da bir ha•t" 
yor.. ı.. • - Vallahi ne diyeyim sorunuz.. Öy .. nin meşhur kanunu mucibince hiç bir lıkttr. Öyle değil mi? Bazı insanlardo. btl 

- Aldanmıyorsam.. Biyo1ojist pr°" le ise- şey kaybolmaz .. Bizim ölüm ismini ver- derece derecedir .. 
fesör Sdıi.mi beyle miifcrref oluyorum. CazeteciWn gözleri aalonda dönüp diğirniz bu .. Ne diyey;m sırrın içi nedir.. D V l k h sı ur uruyor.. e yuvar a se pam • ı\I 

Nazi.kine eğilerek propeaÖr cevap ve- dolaşıyor .. Birtey habrlamak ister gibi İ Bence: mukabelei uzviyet olan bu hadise tü kristal maoanın üzerinden çantıı9Jet 
9 riyor : baklılan tetkik mahiyetinde : galip gelen diğer bir uzviyetin onu im- alarak onu karı}tınyor.. Bir çok deft 

- Bendenizim efendim.. - En evvela bir fotoğrafuıu:ı lütfe- haoıdır. Mikroskopi.k bir İllet altında her arasından bir uzun kağıt çıkarıyor : d 
İngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST ı -Gazeteciyim üstadım .. Son dersi- din-. hangi bir maddeyi tetkik etsek en. mese- _ Bunun hakiki telhisi .. Not halifl e 

••••••• •••••• •••• • •••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nizde tesadüfen buJunmu,tum. Ve ders - Buyurun efendim.. la mai mak.tcrde bile bir mikrop nev'i d - b • f k - : ayır ıgım u paragra tan o uyayıu• ~ 
yoktur .. Hücre denilen bünye <oczası ha- zemiz köreliyor .. işte hundan dolayı işi·! dak" . b. '"d-- k 'f Fotoğraf çe1-"~ or.. buluyoruz. O halde bu o .. lüınü yapan N k d · · M.. d a· 0 

. . programınız ı yenı :sr e .. " un, qı LWY - e a ar ıyı.. usaa e e ırı 
yat kabiliyeti kendine benziyen zi ha- demiyoruz .. Arhk ikna edamış hır uz- ' 1 ·· · d b l d • ·· - Tetekkür <oderim üstadun.. ınikroplann t<om···ül· ünden ı·baretb·r .. Bu d • ·b· k d d · • yo unun uzerın e u un ugunuzu gor... -- ugu gı ı ay e eyım.. 1' 
)"at mahlüktan anlıyor .. Bir hücr<oyi mah· viyette bayat eseri olur mu} Boşluktan d"- Bı·r m··••'--t ıu··tfe~ez ıru·-:-:-.. Gazeteci cebinden yazılı bir kilg-ıt to• böyle olunca... Mikrobun muayyen brr H H S - rs.c• 

L_ ............ ~ ıw.u -............. - ayır.. ayır.. izi ugraştı ,,,, 
veden yine kendisi.ne karşı konulan mik- kendi tufeyli hayahnı kazanan miıuop ı T 1 ğil. • h tt• b. d marı çıkararak ilk ınıalinı· okuyor : •-zı kıyası·sı·ne go·'re hayatta olan her 1 f ·· d O d • . . . ı!!:Vazuy e e ıyor ve a a ıraz a ~.... uzab mış te crruat var ır.. n an .. 
rc.plardır. Onu~ ıçın mıkroplar şiddet- olur mu) utanır gibi oluyor profesör : - Tabü üstadurı .. Suallcrimdeki ace- mahlUk ve nebat ısecret mikrobik mü- çalım .. Evet .. l.şte şurada .. Şu bentte bLI' 

]endikçe y~ne iç~~ kudreti temsi] edi· Sarışın adam ayağa kalkıyor ve kolun-, _ izam ediyorsunuz.. Henüz bütün miliğe bakmazsınız .. Hatta aua.li çevire- cadelc karşısında az veya çok bir şey tün fikrimi bu husu ta izah etmiştim . 
yor .. Ve mhayet huceyrah boş borakıyor. daki saate bakarak : idd.al B' k kid ·b t H t'" rek lazımgelen cevabı sunarsınız. yapıyor.. B ·· d 1 b ı anm.. ır ro en ı are .. a ""' - uy urun usta un . . Jtl· 
Bunun üzerine bir oşluk bir curııf lı:o.lı- - O .. O .. Epeyce daldırml§ız .. Be-ı' bir nazariye bile yok ortada.. - Estağfurullah.. - O halde üstadım .. iizin için haya- Profesör hem okuyor. ve hem d• 0 

yor ortada.· · d H · · B Ol ki Y k k b b nım ran e~unı va~. em azu:ım.. e.n ° - sun.. Yeter · yeni bir ilim.. - o yo u öyle .. Meseli pieıiko- tın uzun bir hastalıktan ibaret .. Mikrop şünür gibi gazeteciye izah ediyor : 
1
, 

Hayat denilen tcY uzviyet ve kadar der_ınlere gıdem~m .. Bana Rıbo, 1Hatta. hatta .. Çok mühim bir keşif üze- fizik ibdaının hangi esasa müstenit ol- esiri olduğu kanaati sabit.. - Bütün vücudumuz bir çok ~r, ... 
~i:çük iptidai uzviyetlerin mübadele .•e Kant. Japınoza ne demıpe onu anlatı- rinde yüTÜyorsunuz .. Sadece bütün tale- duğu fikrindeainiz ) - Doğru .. Ben hiç bir uzviyetin ta- durulmuştur. Mesela kalp ve dimağ 91 t 
mücadelesidir .. Biyoloji bugün buna ,.., run. l bele:riniz mi istifade etsin .. Efkan umu- - iddiama göre .. Ben bütün biyolo- müsaıhha olduğuna inanmam.. Eğer ıındaki i.sap parçalarından her h~erı 
mışhr. Bütün ;fna olmanın saiki diğer - Doğru.. Bir plaktan baP.a ne vazi- ' miye niçin mahrum kalsın.. ji.k mevzulann mukabelei uzviyet oldu- sıhhat demek.. Mikroplardan uzak ol- biri üzerinde teşevvüşten husule g• Jli< 
bir hayatın olınıı.sı içindir .. işte Darvin, feniz var hayatta- 1 - Bilmem ki nasıl olur .. Bir biyolojist ğunu anlıyorum .. Nasıl diyeyim.. ljlak demekse .. Bu yalnlıştır.. Bilakis bu illet, bu maraz da mikroptur.. . "' 
Ylotamak için mücadele eder uzviyet .Ji- Acaba ne anlıyor bu aan~ın adam ..• için nazariye bile olrnıyan bir krokiden ~ir hü:~e .. düşünü~üz ... Bu ~Ücrenin 1' y~ıyan bir uzuvda yaşamıyandan daha takım buna ait mikroplar aşk hissirıJ .Iflc:fe 
)Or .. Eğer gıda alıyorsak. vücudumuz- Omuzlanm kaldırarak kapıya doğru iler- Pahıretmek.. dogma, buyume ve olmesı nedır .. Do· çok mikrop vardır. hayyeleye te§"'vVÜ§ dalgacıkları h~'." ,.-
dalci mi.k.ropların hücrelerimizden çal· liyoT.. ' - Ne çıkar efendim.. ğuyor.. Nevaı. protoylazma ilah teka-1 - Peki üstadım .. Sizin nazariyenize sevkediyorlar ve nihayet oradaki h~c .ı 
mak istediğini temin içindir. Yqamak; Suha aalondan çıkınca, uzun saçlı• - Hem öyle zannediyorum, ki azi- mül ediyor .. Sonra bu mevat ortadan göre aşkm bir ifadsi yok mudur.. !ere yapbkları if niehetinde tiddetlı. 

l---·~·u:'kr~o~pla~~m~lı~"ca~d~el~e!d!rr~· ~Mi~'h;Jop~m~uc;··~a~d~e-J~~~;J;;k~V~e~s~o~lutaraf:ı:.;ta:ki~-b,e~t=aJ~·e:ire~
1

zJ:im.~.:.;D;:_:ah:a~p_::ek~y_;:al:_:n:;ı•;:;=:::.:b:..u::.:;sah;;;,;a;;:d;:a:; .. :K::e:::n~-ı_:k;;;a;;:y.;b.;o;;.;lun;=:ca::;_.::h.;ü;;ocr~e,,n:::in;....:d"'e:....:.,,..,_=atı,....,.k=•l~m~ı-l Prok•ö• eJinL...,,.~ı--~---'-L~_.:,.,: __ ~.;_ ___ ...,; ____ _ 
leııinden kulalı: mukavemetsiz kalına ahi- ' · 
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•• •• geçilmiş Fiat tereffüünün onu ne 

General Mola, 
ezarl v ece 

v• 
ima 

• 
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mış ır 
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~ Cümhuriyet 
dirU,:S' 20 ( ö.R ) - ,İspanyadan bil-1 
ta ıta!ınc göre nasyonnllstler Murue
lllck~·bnsını işgal ettiklerini bildir
haı.. ıtler. Buı<ası Bilbao müdafaa 

.,ının h . . . 
Vaı . arıcındcdır. 

hilh ensıa hükümetinin tebliği ise 
lıeıe~.q Taj ve Eskadi ( Bilbao ) cep
'l'aı· hakkındadır. Bu tcbl.i_ğe göre 

nehr· · Siler .
1 

_.uun cenubunda cümhuriyet-
Cii,_; l'rı hareketine devam ct.mişle!"dir. 
-·ıuıu. 

bardı 1 .Yct tayyareleri Toledo~·u bqm-
~ n et.mişleıdir. Di-cr taraftan 

v~ Ce:J>hesindc asilerin t.azyıkı d~ 
dar Clıiıektedlr. Cümhuriyetçiler nıü
b:ıl§~ haUnrUıı hnfıf suret~ tashili ct
g~dir. Bılbao ccphesinın diğer kı
..\si lnda ıniıhim biı-ey olmamıştır. 
~YYarelcr yaptıkları bombardı
hep 

1 
la slvıl nhali arasında zayiata se-

"' 
0 muşlardır. 

.ra,.;. 
,,,, ·'-'S, 20 ( ö.R ) - Valcnsia hükü-
.. ,t'ti. . 
lig· Afilletler Cemiyeti genel sekreter-

ini! b" 
f!t:nebi ır .. t.elgrnf gön ererek İspanyada 
~i •. ~udahaleler meselesinin pazar-
~ i;tinü toplanacak olan Milletler 

illiyeti ko · • . k 
dizıı . nseyının ruznamesıne ay-
~·aıı ?'ıca etmiştir. Bu telgrafüı 1span
ırıa:;; geçen sene ilk kanunda yaptıf:'l 
da caabn fevkalade konsey içtiınaın
ltat t~tkik cdilme~izin talik edildiği fa
d SJlanyanın luzum görürse yeni-

e~7- .hl_eseleyi 'tnhrik hnkkını mtihafaLa 
da gın_, hntırlattıktnn sonrn 12 tlkk!inun
l' Yapılan bu içtimadan beri lspan-
ada ccn bl Ve v • e ınildnhalelerln dtıha geniş 

"" balıiın bir şekil aldığı bildirilmekte 
.. u khd· ka 

lis ıt rşısında meselenin mcc-
ruznamcsi 1 

t~ ne n ınması rica cdilmek-

bom bardı an etmişlerdir 

B. Blom 
Paris, 20 ( ö.R) -- Son haftalar- hur reisinin istediği, milli varidatm 

da muhtelif borsa ve piyasalarda daha büyük bir nisbetini orta ve kü
kaydediJmiş olan fiat tereffüünün çük sınıflara maletmektir. Sosyal 
önüne geçilmiş ve bunun bir sukut mülahnzlar müdahalesine esas ol
hareketi takip etmiştir. Bu hareket-

1 maktadır. 
te B. Ruzveltin müdahalesi tesiri-~ Fransndaki vaziyette buna benzer. 
ni çok göstermiştir. Hatta bir aralık Fransa haftada 40 saat iş kanununu 

~.ei~. Ruzvcltin .. fiat tereffülerinin l tatbik mevkiine koymuştur. İngiliz 
onune geçmek uzcre doların altm Başvekili B. Stanley Baldvin yakın-

ı k h .. V . tt t b--1 •• . .A ) B k h .. k.. t" kıymetini yükselteceğinden bileJda lngilterenin de i~ müddetini azalt-çi erin tayyareleri Sigucnza istasyonu- Bns cep esı. azıye e e t:Udul Bılbao 20 ( A - as u umc ı ı__ h d"I · · p · M"d. ı.r 

kt J ta 1 ğ ·1 •-- f da f • '.. ih 1 k •t • b" tel ua sc 1 mıştı. « arıs - ı ı» gaze- mak mecburiyetinde kalacagı~ nı ae-nu bombardıman etmiş ve bir treni tah- yo ur. a ( a ının ası er ı.ura ın n adenıı muda a c omı esme ır - t · · k ·k h · · · b"l j «'> 

rip eylemiştir. Bu tayyareler Gastcjon ış· gali· haberi yanlıslır. Düşmanın Amo- graf göndererek General Molanın Bask d~sdı~~~ c 
0.~omAı m~k ar~~rınhın ı - çenlerde tasdik etmiştir. Zira tesli-

:; 1 ır ıgıne gore merı a cum ur re- h · 1 · · d•v• f ı· v 
Hennres San ta Mnria De Nieva bta5- rebieta istikrunetindeki taarruzlnrı ne- evaletini Bilbaonun teslim olmamnsı · · · ff .. h k · · ·· ·· at ış ennın ver ıgı aa ıyete ragmen 

J ısının tere u are etının onu ne J • • l·v · 1 k.ld d k l 
Yotılarını da bombardıman etmisler ticesiz kalmıştır. takdirinde bir mezarlığa kalbetmek teh- · belk" d 1 k l ışsız ıgı esas 1 şe 1 e orta an 8 -· . . . geçmesı. ı e ge ece sene er w 

ve bir çimento fabrikasında yangın çı- Lhon cephesi: Kıtaatımız Lillo ya- didini savurmakta olduğunu bıldırmış- içinde 1929 krokma (fiatlerin bir-ı d!rmaga ba~ka çare yoktur. 16 ha· 
karmışlardır. kıninde Avilla dağını işgal ebniştir. tir. ı den müthiş sukutuna) benzer bir zıranda Cenevrede toplanacak Bey-
• •••••••••• 1 •••••••••• 1 •••••••••••••••• , •••••••• 1 •• 1. 1 •••••••• 11 ••••• 1. 11 •••••••••••••••••••••••••••••• 1. 1 ••••••••••••• 11 •• 11 ••• 1 •• • • b h l z f ı ı ·ı ı . k f b J 

u ranın önünü a mıştır. ira iat e-ı ~e mı c mesaı on eransı u m~ e 

F ti rin yükselmesi bilhassa spekülas- ıle meşgul olacaktır. 8. Blum bızzat a Si o pa yon mahiyetinde idi. Ve bunu müt- bu konferansta hazır bulunarak kırk 
hiş bir sukutun takip etmesi zaruri saatlık iş haftasının beynelmilel bir 

, olacaktı. B. Ruzveltin faaliyeti sos- mahiyet almasına Fransanın ne kaın!~ı'\ ~enol bu mUrncatı.t ilzerine bu 
Sin C!Yı muvakkaten konsey ruzname- yal maksatlarladır ve bilhassa bii- dar ehemmiyet verdiğini göstcrecek

yük trustlere kar~ıdır. Amerika cüm- tir. ~.::a~~~ ı -Hükümctk.t- Pakt hiç kimse aleyhine değildir. Bu 
~:;1::k·~~:::·.:·~::::: m:: paktı yalnız Al anya ı·stememektedı·r .~.~a.~~~~~!~r M. cemiyetinde 
ltıt' .. L 

1 işgal ve tahkim etmişlerdir. Bu 
~r M Londra, 20 ( A.A ) - Pek 

l' arana ınıntakasında da ilerle- h l 1 

Fransayı kimler temsll 
edecek? 

erek Lo Paris, 20 (A.A) -- Alman mat- paktı başlıca unsurlarından biri karşılıklı müzaheret paktı akdine ta- mu teme 0 arak başvekil B. 
tıı.e\'ı.ı.l maverdcnin ilerisinde yeni buatında Litvinof _ Delbos müla- olan bu kollektif emniyetin tahakku- mamen amade bulunmaktadır. Bald'iin Perşembe veyahut 

Paris, 19 ( A.A ) - Delbos 

bugün nazırlar meclisinde Lon

dr adaki görüşmelerinin netice• 

ferini anlatmıştır. Meclis mil· 
Jetler cemiyetinin gelecek top

lantısına iştirak edecek olan 

Fransız murahhaslarmın liste

sini tasdik etmiştir. Bu listede 

Dclbos, Pol Bonkur ve Vie· 

not'nun isimleri vardır. 

~l et kı:.:ı tesis etmişlerdir. Cümhuri- katları hakkındaki tecavüzkar tefsi- kuna her zamandan daha ziyede ça- Roma, 20 ( ö.R ) - Avusturya ha~ Cuma gunu krala İstifasını 
elllek nrı Avila mmtaknsında iler- ı · d ı·k l k }" d verecek ve kral yeni kabineyi ~av tedir. ler. Cümhuriyetçiler Las ratı Fransız gazet erın e a a a uyan- ışma azım ır · riciye nazırı B. Guido Şmidtin Faris 

asın Ik dırmaktadır. Radikal Ernovelle ga- Populaire gazetesi paktın hiç bir ziyareti münasebetiyle ilkönce tngil- kurmak ü:ıere B. Baldvinin de 
l'.tadtidı evlerini işgal etmişlerdir. zetesi, Bunun hayret ed.ilecek bir kimse aleyhinde olmadığını ve iki tere ve Fransanın orta Avnıpa hakkın- tavsiyesi üzerine B. Neville 

11ia lla ' 
20 

( A.A ) - General Mi- şey olmadığım kaydettıkten sonra mayıs 1935 tarihli protokol muci- da mühim t"c::ebbüslerde bulundukları- Çemberlayna müracaat ede-
~~i Yıt.ahtta umumi intizam ve asa- diyor ki : . hince karşılıklı müzaheret pakb te- """»' cektir. 

.,._ lnuJıaı..-n-yn memur ~ıı~:rsür d l l cak nı Yazmış olan Fransız gazeteleri şim-~u •uz.ı: ~~ • Görüşmelerden sonra neşre 1- za ıür erinin an o zaman tasav- Yeni kabinenin teşekku-lü 
" tango 20 ( A.A ) H · k Al di görüc::melerde sadece fikir teatis' i ile 
"1 ltı.uJıab· '. - avas aJan- len tebliğde Fransız - Sovyet pa - vur edilen üç taraflı Fransız - - :.- bunun üzerine pek kısa bir 

Cen,.,. ..... ıırınden: tının akdinde amil olar- prensipler manya - Sovyet paktının çerçivesi iktifa edildiğini kaydetmektedirler. zaman zarfında ilan olunacak• 
ı· ...... M 1 kıta t B kl · İ d k" · · d k Al .-Journab Fransanın orta Avrupada 1n-tslt'ri o anın a ı as ı mı- hatırlatılmıştır. ki millet arasın a ·ı ıçın e cari olacağını bu pa tı ise - tır. Yeni kabine Pazartesi gü-
a~- n nıukavcmetinc rağmen lata teşrı"kı· mesai bu prensiplere da'!(an- manyanın istememi§ oldug~ unu ha- giltere ile ayni tavrı hareketi takın- d I 
"<lSının nü e par amentonun huzuru-

lc.ıtaa garbındn ilerlemişlerdir. Bu maktadır. Taksim kabul etmıyen tırlatarnk diyor ki : ınağa mütemayil olduğunu yazıyor. na çıkacaktır. 
Ekonomik 

~· t Condramcnd tepeleri ile Santa bu kollektif beynelmilel halisane teş- Buna binaen Almanya kendisin~n «Ekselsior> ise lngilterenin Avrupanın ...... .................................... anlaş ına 1 ar 
)~~: a:ıago manastırını işgal etmiş- riki mesai Berlinin siyaset__i. is~ b~ 1 al~yhine ~üteveccih o~duğu iddıa h_u kl{imına çok aillkadar olmak niye-ıların fikrince Londra - Faris - Moskova Roma,20 A.A)- Bugün ltal-
~11 • _Zıkri geçen tepeler Plenziadan prensiplerden mülhem degıldır. Bı- edılen suıkastı her dakıka durdu;- tinde olmadığını kaydediyor. c:Jour- ı mihverinin manevraları akamete mah-
~1ta~·a giden yola hakinı bulun- naenaleyh Renin ötesindeki mat- mak imk~nı.na malikti:. ~~n~n i~ın nab ın Roma muhabirine göre ltalyan kO.mdur. cJour> bu sükıineti İtalya- ya ile Lehistan arasında bir 

htq d~ı-. buat hücumlarına bir kerre daha te- de ı;>akta ıştırak etmesı k?~ıdır. Zı~a nuihnfiU B. Şmidtin temaslarını büyük 1 nın Avusturya hakkında hissettiği em- çok ekonomik anlaşmalar im-
dı-ıd, ~O ( A.A ) _ Cümhuriyct- vessül etmektedir. Fransız - Sovyd Parıs ve Moskova kendısıyle hır bir sükunetle takip etmektedirler. On-

1 
niyete bir delil addediyor. zalanmışhr. 

liia::i. Aşk Romanı Tefrika No 32 İyi nnneei~im, f Yaşarnak ümidinde .. -~ edersiniz Evlilik hayatı içinde aradığımı bu- gösteriş için .. Ne çıkar Nedim- Haya: 
Çok lütufkar mektubunuzdan ne l.e-•ki hen böyle şeylere vakit bırakmadan lrunadun Nedim .. Bana başka türlü tın zevki üzülmekte değil mi? Bol bol 

\' ...._ 
.\zA.N: ADNAN BlLGET , 
li'röı · 

lıy0rd ayın Adlı tereddüt içinde boca-
1
1 percst bir insan değilim. Hepsinden 

h~ka u .. :Nedimdeki bu çekingenliğin önce bir askerim. Verdiğim sözde dur
s~ d h~ srtiki olamnz mıydı. Kendi- mak isterim. Eğer Narin gibi seni de 
dığ1n1 e~ınd!!n derine sevmeğe başla- mesut edcmiyeccğimi anlarsam ala
SeJ.:_ 

1hsas ettikten sonra bile hala kamın en iyisini sana uzatamam. 
''<lllnes· 
- ?-'i ı ncnba nedendi: lşin bir de iç tarafı var.. Sana daha 

aş){ isı:~irn, dedi. Ben müsterih bir çok alışmaktan korkuyorum. Atılan 
bıatn l l"ıın. T"rcddüt içinde yaşayn- bir adımın geri alınması pek zordur. 
1ttni;0~akiltntı söyle bann .. Neden çe- Eğer sana birnz daha alışırsam hiç mi 
~flı. Sa un. B~n seni sevmiyor mu- hiç ayrılmıyacağım. Ayrılamıyacağım 
en jl"il ~a genç kızlık heyecanlarımın senden .. 

erıni 
Cen uuıtmıyor muyum. - Seni seviyorum Nedim .. 

ı..... ç ndam k . . 
"•ını • cam ndnr hissız göz- - Buna em.inim Ada .. Senin emsa!-

t... onun .. 1 . ··«i'kla.r coz erınde toplamıştı. Par- siz bir kız olduğunu hiliyorum. An-
Cloı~tı ını heyecanın onun saçlarında cnk korku hakkımı hald da muhafoz.ı 

l"ıyol°Qı.r: -s . 
/\da.. ~!!k cidden kolay bir iş değil 
l"l!tı&iıı.i 1 daha görmeden çehrenin 
~dırn. ~in. edemeden sevmeğe ba~-

ediyorum. Ben kör bir insanım.. Gö
rememek acısı benim muhakeme ka
biliyetime bile tesir yapıyor. Görem!
yorum, seni arzuladığım gibi sevemi-

lıl'e tl~ın b; .. : 1 ·· ük" Ceğ· . "'"' ne.re ere sur - yorum. 
ını bilmiyorum. Ben macera-

* 

dar memnun olduğumu tahmin eder- : her şeyi hallederim. t anlatmışlardı. Hakikaten çehresi çok üzülüyoruz. 
slniz sanırım. Sesiniz, kimsesiz hay~- 1 .~ektubunuzda yalnız bir noktaya jba.şka türlü çıktı. Şimdi yaptığım ha- Ne diyordum: Belki de batırma ge -
bm içinde daima yeni bir teşvik, daı- ı mutccssir oldum anne .. Bana Narinden tanın büyüklüğünü bütün vuzuhuyle -lir de sorarsın .. Ne diye bunları bana 
ma yeni bir ümit oluyor. Hala hayatla bahsetmeniz pek te iyi olmadı. Ben onu göruyorum. anlattı diye .. Bunu da izah edeyim .• 
iı-tibatım olduğunu anlıyor ve kendi, çoktan unuttum anneciğim.. Hayatta Kocam hiç te fona bir adam değil .. Arkadaş değil miyiz. Küçüktenberi bir 
kendimi avutuyorum. Narin nclında bir tanıdığım olduğunu Eğer alışmak mümkün olsa kendisiy- arada harcadığımız senelere istinat ede-

Size evvela sıhhatimi haber vere- hatırlamıyorum. le gül gibi geçinip gideceğiz.. Bwıa rnez miylın. Bunları elbette ki en iyi 
yim. Bagünlerde iyiyim.. Doktorl~r . Bununla beraber sizi ziyaret edişi imkfuı yok ki.. Ona, evlilik hayatı arkadll§ıma anlatmak hakkım.. Bu 
hala ümit ediyorlar. İddiaya göre hır 1 ~c: .bir kız olduğunu gösteriyor. Ken- içinde istediklerini veremedim. Evim j mektubu yazdıktan sonra, ben de mcv
aya kadar büsbütün iyi olacakmışım.. disının cvliliklcn aradığı saadeti bula- içinde daima hırçın kaldım. 1 zuun yavanlığını anladım ama.. Epiy
Ancak şu şartla ki gözlerim :~ya~.1• mayışı cidden beni üzüyor. Şu halde Kocamı sevmiyor değildim Nedim .. I ce geç kaldığunı anlıyorum.. Sel;'ll
ışığı fnrkettiği halde trunamen gorınuş neden evleniyorlar, anne .. Evlilikte ar- Fakat kendisine alışamıyordum. Evim }arımı kabul et Nedim .. 
sayılmıyacakmış .. Kendimi idare ede- 1 zulanan saadeti bulamadıktaıi sonra içinde benden vatlfe beklediğini ihsas Narin 
bilccekmişim.. l ~apılan fedakarlık niye.. Narin gibi ediyordu. Bense ona karşı vazifeli ol- _ Bitmedi 

Bunu geçelim anne.. Görüyorsunuz ınce hir insanın evlendikten sonra me- duğumu hesaba knbnıyordum. Bu va- •••• •• ................ •• •• .......... ••. ••• 
ki epiycc sıkıcı bir mevzu .. Burada ha- 1 sut olamayışı çok şayanı teessüf d~- ziyet aramızı fena halde açtı. Eve gel- J SllAhsızlanma l<onferansı 
yatım hiç te fena geçmiyor. Bol bol is- ğil mi? memeğe başladı. Hemen hiç konuşmı- p · 20 (Ö R) _ M"ll ·· _ 

kA b· ı arıs, . ı ı mu 
tirahat ediyorum. Çok iyi, vefa ar ır * yorduk.. d f d . A L "t . · ııA .. 

f · B b"' ilk" b" iht' arn N d" B . . . d h . . . 1A a aa aımı Komı esı mı ı mu-ne erıın var.. ana uy ır ım e ım, enım ev ıçın e, ususıyetunı a a-
gösteriyor. Bulunduğum hastane de 1 Hayret edeceksin, mektubun altın- kadar eden şeylerimi şayanı hayret dafaa ve harbiye nazırı B. 
her 

0

cihetçe müferrahtır. Henüz yüzü-! daki imzadan sana bahsedilince inan- bir şekilde başkalarına anlnttı. Bu hn- l Daladier'nin riyaseti altında 
nü göremediğim, ancak kendisini se-J mak istcmiyeceksin .. Tahmin ediyorum dise beni epiyce üzdü. Nedim, hesap toplanarak Cenevrede silahsız
sindcn farkcttiğim bir hasta bakıcı var. 1 hepsini .. Haklısın Nedim .. Hayret et- et ki onunla evleneli altı ay bile olma- ' }anma konferansı bürosu huzu
İyi bir Alınan kızı .. Kendisi bana hu-

1 
mekte cidden haklısın.. dı. Şimdi ben annemin evindeyim. Ara- runda tetkik edilecek mesele-

susi bir alfika göstererek sıhhatim için Evli bir kadının bekar bir erkeğe da sırada bize uğrıyor. Belki de birbi-
1 

Adeta kendi sıhhatini feda ediyor. Bu mektup göndermek cesaretini göste- rimizden ayrılmadığımızı başkalanrın ler üzerinde görüşmüştür. Baş• 
kızla aramda nşağı yukarı bir de gö-

1 
rişi biraz tuhaf ama .. Ne ziyanı var .. Be- göstermek için birlikte b-inemaya gidi- vekil B. Blum ve hariciye na

nül nlfikası başladı. Kendisi lzmire nim hangi hareketime mana verilebil- yoruz. Umumt yerlerde bulunuyoruz. zırı B. Delbos içtimada hazır 
gelerek benimle ayni çatının altında 1 di ki.. Bütün bir aile hayatı, başkalanna bulunmuştur. 
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FAVSTA -Yazan: Mlfel Zevako 

IZMtR SICIU TICARET MEMUR-, MADDE - 7 j üzerine kayt olunur. Son taksitin tedi- ci temettüüne iştirak ederler. 
LUl>UNDAN : Şirketin sermayesi beheri cbeş yüz yesiyle beraber hamiline ait asli senet- MADDE - 19 
Teşekkülü İzmir asliye mahkemesi Türk lirası kıymetinde hamiline yızılı !erle değ;ştirilir. Hisse senetlerinin ko- lşbu esas mukavelenin (56) ıncı 

ticaret dairesince 5-5-937 tarihinde tas- cem'an ciki yüz> hisseye münkasim çanlı bir defterden kesilmesini ve üzer- desi mucibince içtima edecek olııP 
dik edilmiş olan Ege ticaret Türk ancı- cyüz bin> Türk lirasından ibaret olup !erinde sıra numarasını şirketin resmi sedaran umumi heyeti Şirket 
nim şirketinin esas mukavelenamesi müessisler tarafından tamamen taahhüt mühürünü ve Şirket namına imza at- sini yeniden hisse senetleri Ç 

ticaret kanunu hükümlerine göre sici- edilmiş ve c25000> lirası tediye edilmiş- mağa mezun olanların imzasını ve Şir- suretile bir veya bir kaç defa tezYil 

'••••••••••••·-~~---••••••••••rl lin 1993 numarasına kayt ve tescil edil- tir. ketin ünvanile teşekkül ve ilfuı tarihle- meğe selfilıiyettardır. Ancak se 
15-- diği ilfuı olunur. Bu hisseler mecmuunun bakiyesi rini ve Şirket sermayesinin miktarile nin tamamı tahsil edilmedikçe se 

Derin bir sükut bu sözleri takip etti. nın üzerine kendisini salıverdi ve söy- lzmir sicili ticaret memurluğu resmi olan c75000> lira da müessisler tarafın- hisse senedatının enva ve mekadirini arttırılmasına karar verilemez. ..:ı 

Sük<ltu yırtan yine Hoket oldu: lendi: mühürü ve F. Tenik imzası dan işbu mukavelenameye ilişik ve ve tahsil olunan bedelatını ihtiva eyle- Sermaye arttırmasına karar ve<• 
_ Zavallı Şövalye!. Zavallı Luiz.De- - Bittim. Mahvoldum Pardayan!. 1: Şirket mukavelenamesi onun bir cüzü mütemmimi olan taah- mesi muktezidir. Hisse senetleri hiçbir ği zaman arttırılan kısmın ıamaıneıı 

mek atqe dayanamadı. öldü değil mi? - Ne o? Ne oldun. bakayım?. Dük 2: Mahkeme kararı hütnamede gösterilmiş olduğu üzere merasime tabi olmadan kabili devril fu- ahhüt ve imza altına alınmasına v• 
Şövalye dalgın gözleriyle otelciyi dö Gizin askerlerinin tecavüzüne mi Ege Ticaret Türk Anonim Şirketi taahhüt ve imza edilmiş olup ödeme su- ruhtur. bu veya fazlasının tahsil ol 

süzdükten sonra başını salladı, cevap uğradın? Yoksa Katerin Dömidiçi seni Esas mukavelenaınesi reti aşağıda yazılı maddeler ahkAmına Bilumum hisse senetlerinin nümune- müteallik muamelatın icra edil . 
verdi: yemeğe mi davet etti! BıntNCt F ASlL göre olacaktır. leri ihraç edilmezden evvel tasdik edil- dair vesikaların idare Meclisi ve "' 

- Eğer ateşin şiddetinden, bir has- - Pardayan! Kalbimin yarasiyle oy- Teşekkül, müessisler, Unvan, maksat, MADDE - 8 mek üzere lktısat Vekaletine tevdi olu- rakipler tarafından müşterek bir 
talılrtan ölseydi, ben de dünyada yapa- nıyorsun! Yapma! Merkez, müddet. Şirketin kat't teşekkülü, Şirketin teş- nur. yanname ile lktısat Vekaletine it 

uk bir işim kalmadığı için onunla be- önce vaziyeti alay çerçevesinden mü- MADDE -l kili hususunda heyeti vekile müsaade- MADDE - 13 edilmesi lhımdır. el• 
raber ölürdüm. Fakat yaşadım. Yaşı- taıaa eden Şöv~ye bu defa. gözlerinden İkinci maddede isimleri yazılı miles- ~ istihsaliyle Jaakal rubu sermaye- Bedelinin tamamı tediye edilinceye lktısat Vekaletince bu m~1 
yorum.. ateş saçarak delıkanlının elinden tuttu: isi b" 

1 
k __ ,__ da h b" nın bedeli devlet bankasına veya mu- kadar nama muharrer olarlık kalacak tasdik edildiği takdirde usulen _.. 

1nsanlann 
s er ır eşere iU"l:UW> ı.n er ır u-

- Yoksa Luiz öldürüldü mü? Siz di- - Hayır hayır. ıstırapları Tür" iri Cümh . tinin ka . teber bir bankaya tesviyesini mütea- olan muvakkat hisse senedatı şirketin ilAıı olunur. 
ki il al bn k •d üm" değildir Deli muru ye unye vanı- ki ·· '-' saiki' ti be · --•• afaka· •--'------ b" be Se azlı hisse tlerİ yordunuz · .. e ay e e .- e . - . . .. . . p muess.ı&er ve ma u yı &elB- muv ti ou:uaıun.z.uı ır yanname nnaye1 imtiy · sene 

- Evet yarası ehemmiyetsizdi. La- kanlı, yalnız verdiğim nasihatleri unut- nı haliye ve mustakbele~e.. ve ışbu hiyettar Ticaret mahkemesine tevdi ve ile veya ciro suretile ahara devril ferağ racı suretile dahi tezyit olunabilir· . 
kin hançer... ma!. Kraliçe insanı zehirlediği gibi Dük esas mukavelede yazılı h~ere gö- mahkemece Şirketin teşekkülü tasdik olunabilir. Ancak bu ferağın Şirket ve kabil hisselerin temettü veyahut 

- Ne hançeri?.. dö Giz de hançerler. Biz öyle bir za- re idare olunmak üzere hır Türk Ano- olunduktan sonra sicilli ticarete tescil üçüncü şah1s!ar hakkında muteber ol- ketin mevcudatı veyahut her ~.~ 
- Evet hançer zehirli imiş.. manda yaşıyoruz ki ölüm Parisin so- nim Şirketini teşkile karar vermişler- ve ilAıı tarihinden başlar. ması için Şirketçe defteri mahsusuna rinde temin edeceği hakkı teJ<llU"' 

Otelci titredi. Pardayan sözüne de- kaklarındadır. Zehir teneffüs ettiğimiz dir. MADDE - 9 kayt edilmesi lazımdır. ve imtiyaz ve umumi heyetlerde ıı::;: 
•am ediyordu: havanın içine sokulmuş, her köşede bir MADDE - 2 Şirketin teşekkülü kat'isinden sonra MADDE - 14 edeceği, hakkı reyin eşkAI ve I" Jıil' 

- O caniyi, katili yakalamak için kaç hançerin parıltısı var. Hatta nehir- Şirket müessisleri işbu esas mukave- sermayenin mütebaki taksitleri meclisi Hisse senetleri Şirket nazarında gay sermaye• arttırmasına karar veren , 
yola çıktım. Size rastgeldiğim zaman o !er bile kan kusmağa hazır. Öyle daki- lenameyi imza eden müessese ve şahıs- idarece tayin olunacak zamanlarda şera- ri kabili teczidir. Şirket her hisse için sedaran umumi heyeti tarafından ~ 
lıaini arıyordum. Son arkadaşım Pipo- kalar, öyle daltikalar geçirdim ki, insan !ardır. iti mukarrereye tevfikan mukassaten bir sahip tanır. Hisse senedinin müte- ve tesbit olunur. ~ 
yu, sadık köpeğimi size bırakmıştım. yaşamak imkiinlarından ümidini kesi- 1 _ lzmir Esnaf ve Ahali Bankası veya defaten tahsil olunur. lşbu talep- addit sahipleri bulunduğu takdirde Şir- Umumi heyet yeniden çıkar~ 

- O .. adamı bulabildiniz mi?. yor. 2 _ Rahmi Filibeli (Göztepe Tram- !er resmi gazetede ve Şirket merkezi- kete karşı olan haklarını ancak müşte- hisse senetlerini ihraç şeraitini ••lıİ' 

- Şimdilik hayır!. O adam kendisini Prensler tahtları etrafında ölüyor, vay cad. No. 984) nin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete rek bir mümessille istimal edebilirler. ile idare meclisine Jazungelen 5'1"'ıt' 
aramakta olduğumu bilir. Dört defa halk, yarın kendilerinin de başlarını 3 _ Mehmet Akosman (İzmirde Fet- ile laakal on beş gün evvel ilfuı edilmek Bu mümessil Şirket nazarında mezltUr yeti verir, umumi heyet eski hisse ııil 
onu sıkıştırdım. J<:orku, bir insanın en ezecek kadar alçak yaratılmış adanıları tah mahal.ve Sokağında No. 19) suretiyle icra olunur. hissenin sahibi addolunur. netleri hamillerinin kaffesinin veya 
büyük hocasıdır. Kaçmakta, hilecilikte tahta çağırıyor. Anlat bakalım Pren- 4 _ Talat Muşkara ( Karşıyakada Şirketin teşekkülü kat'isindcn evvel Bir hissenin intifa hakkına sahip kısmının yeni hisselerini kısmen ve'f' 
onunla başa çıkacak yoktur. Bundan sim senin derdin ne? Muradiye sokağında No.76) şirket sermayesine iştiraki taahhüt e- olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ay- tamamen taahhüt etmek h~ 
dolayıdır ki dört defadır son dakikada - Size söylediğim kız .. Onsuz yaşı- 5 _ Mehmet Nebi oğlu (İkinci bey- denlerin hisselerini ahara devril ferağ rı ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlar hakkı rüçhana malik olacaklarını .ı.r 
elimden kurtulup kaçıyor. Fakat bir yamıyacağım kız ortadan kayboldu. ler So. No. 31) etmeleri memnudur. da şirkete karşı olan haklarını kezalik rara bağlayabilir. lşbu hakkı ~ 
&ün gelecek ... Kaçamıyacak .. Onun ar- - Çingeneyi görmedin mi? O sana 6 _ Klizım Musa! (İkinci kordonda MADDE - 10 müşterek bir mümessil vasıtasiyle isti- nın ne gibi prtlar dahilinde ve ".~_.dl 
kasından ltalyaya gittim. Bütün Fran- ne dedi? Mühendis Ferruh B.ApartmaıÜnda) Tayin edilen zamanlarda ödenmiyen mAl edeceklerdir. Aralarında ltillf ede- dar müddet zarfında ve ne şe1<Uı•r 
sayı dolaştım. Babamdan öğrendiğim - Belgoder mi? O da ortada yok! 7 _ Şerafettin Serbes (ikinci kor- taksitler için bir güna ihtara lüzum kal- medikleri halde gerek yapılacak tebli- istimal olunacağını da tayin eder· 
serseri hayatın bütün icaplarına boyun Esperans otelinde onu gören yok! donda No. lG9) ınaksw.n ödenmesi icap eden günden gat ve gerek umumi içtimalarda hazır MADDE - 20 )ı 
eğdim. Monmoransiden ümitsiz çıkmış- - Otelci ne dedi? 8 _ Hamdi Akyürek ( Göztepe itibaren şirket lehine olarak %9 Faiz bulunarak reye iştirak için Şirket yal- Fevkalllde umumi heyet ~,ıt' 
tım. Marjansi kontluğuna ait bütün - Hiçbir şeyden haberi olmadığını Tramvay cad. No. S42) yürütülecektir. nız bıtifa hakkı sahibini ve bunlar mü- de sermaye azaltılabilir. Bu tenl<iS 
ı.esmi evrakı bırakmış yanıma da on yeminlerl·e· t~ eyl".'". . . 9 _ Atıf İnan (Karşıyakada Şehit Hisse senetlerinin talep olunan tak- teaddit ise tayin edecekleri mümessili ket eshamından bir kısmının biJblllı" 
ııara almamıştım. - Herifi doğmeli ıdin. Dili açılırdı. Fadıl be kak N S) sitlerini ödemede geciken hissedarlar tanır. yia iptali veyahut eski eshamın kı>'1"" 

Günler oldu ki ağzıma bir lokma et Dayak bilmiyorum diyenleri bülbül gi- y so o. gazetelerde bir ay fasıla ile mün!efir MADDE - 15 ti muharreresine müsavi ve fakat.~ 
lirmedi. Saman çuvallarının üzerinde bi söyletir. Sonra? MADDE - 3 ilci i!Anname ile ve son ilAıı tarihinden Hiıısedarlar ancak malik olduklan den az veya kıymeti muharrereal"""....ı 
yattım. Her defasında bana en güzel ye- - Sonrası Pardayan! Sokaklarda de- Şirketin ünvanı cEge ticaret Türk itibaren bir ay zarfında ifayi deyne da- hisse senetlerinin itibari kıymetleri az fakat adeden müsavi miktarda ';; 
ınekler hazırlıyan, sevinçlerime gülüm- li gibi dolaştım. Otele girdim çıktım. Anonim Şirketi> olacaktır. vet olunurlar. Bu milddet ifayi deyin- mikdarınca mesuldilrler. esham ile mübadelesi gibi her ruıııgi 
tıiyerek, acılanma göz yaşlan dökerek lşte görüyorsun! Perişan bir halde öle- MADDE - 4 den imtina etmiş addolunarak hisseleri MADDE - 16 §('kilde icrası hususu umumi heyet il" 
ortak olan Divinyerin büyük kalpli sa- cek gibiyim. Şirket aşağıda yazılı işlerle iştigal et- tirket eshamı borsada mukayyet ise Bir hisse senedine nW.iki;yet ifbu e- rarile tesbit edilir. 
lı.ibini düşünerek uyuyordum. Şövalye susuyor, dizine başını koyan mek üzere kurulmuştur: borsa komiserliği vasıtasiyle ve değil sas mukavelename mtinderecatına ve MADDE - 21 

Hoket işittiklerinden çok üzülmüş, köpeğini okşıyordu. üç beş dakika böy- Maksat, alelumum iç ve dış ticaret ise müzayede tarikile ve noterlik nıa- umumi heyet kararlarına muvafakati Sermayenin azaltılmasına ait 
yüzü sararmıştı: le geçti. Kendi kendine konuşuyordu: işleriyle ve endüstriyel teşebbüslerle rifetile talibine satılır. Ve eski senetler tazammun eder.Hisııei temettil ile ihtl- rın icrası için vukubulan ihtara 

- Yok, Divinyerin sahibi her zaman - Evet. Evet tam uımanı Kız ka- iştigal olup bu işleri doğrudan doğruya iptal edilerek yerine ayni numaraları yat akçesi üzerindeki muhtemel hak da men son ilAn tarihinden itibaren ÜÇ ,e' 

sizi düşünüyor. Yemek bahsine gelince: çırmak. Namus kirletmek.. Hırsızlık yapmak veya bu gibi işleri yapan mü- havi senetler verilir. İptal edilen hisse dahil olduğu halele bir hisse senedinin ne zarfında idare edilmiyen Jıiııse ,e' 

1l'mit ederim ki. ... yapmanın, adam öldürmenin tam za- esseselerin muvakkat ve mahdut iş- senedatının numaraları gazetelerle ilAn bilumum hukuk ve vecaibi o hisse se- netleri iptal ve hisse sahibinin h~ 
- Aman ne diyorsunuz Hoketciğim. manı. . Acaba bu çingene yavrusunun !erine veya daimi işlerine iştirak edip edilir. Satılan hisse senedinin satılma- nedinin oahibine aittir. iskat edilir. Bu cihet dahi ilAnatıa t":' 

Ümit değil katiyetle söyliyorum. ortadan kalkması kimin işine elveri- bunlarla müşterek iş yapmak veya şiF- sından mütehassıl bedeli mezko.r sene- Bir hissedarın bariz veya dayinleri rih edilmiş olunacaktır. SermaYeııil' 
Otelci yirmi yaşında imiş gibi koşa- yor? Klmbilir? Hem bu kız nedir? Bu- ketler vücuda getirmek veyahut mev- din bedeli muharrer ve muayyeninden hiç bir vesile ile şirketin emval ve em- azaltılmasına ait muame!Atın hiıaını:; 

zak, keklik gibi sekerek mutbaka gitti. nu kimin bildiği var? Belgoderin ma- cut şirketlerin hisse senedat ve tahvil- dun ise aradaki fark senedin esld sahi- lAkinin tahtı hacze vaz'ını talep ve pr- da keyfiyet ticaret siciline tescil ve il 
Kendi eliyle Şövalyeye enfes yemekler nevralarını kim biliyor? Akdeniz kıyı- !erini satın almak ve komüsyon işleriyle binden tahsil ve fazla olduğu takdirde ketin umuru idaresine müdahale ede- ettirilir. 
bazırlamağa koyuldu. larında öyle yengeçler görmüştüm ki yapmak gibi hususlardan ibarettir, fazlası kendisine iade olunur. mezler. İstifayı hukuk için Şirketin mu- MADDE - 22 ,;! 
Sokağa kapısı bulunan mutbak'a gi- büküle büküle yuvalarına çekilirlerdi. Şirket esas maksat ve tedvir muame- MADDE - 11 hasebe defterile heyeti umumiye karar- Sermayenin azaltılması muaıııel 

ren Hoket iki kişi ile karşılaştı. Bu çingene tıpkı bunlara benziyor. liitı için gayri menkul malları tasarruf Bedeli tamamen ödenmiş olan hisse !arını kabule mecburdurlar. her hisse hakkında seyyanen olac~· 
Bunlardan biri seslendi: hareketlerindn birşey öğrenmek kabil edebilecektir. senetlerinin ~kasına devir ve satışı MADDE - 17 tır. 
- Bayan otelci! Arkadaşımla birlik- değil!.. MADDE - 5 halinde ilk ve son hamil ile arada dev- Her hisseye ait hissei temettü 0 his- Sermayenin azaltılması hakkındaııi 

te hususi bir oda istiyoruz. Dört şişe Bu hal Dük Dangolemi hayli telaş ve Şirketin merkezi İzmir olacak ve lü- ren senedi tasarruf etmiş kimseler mez- senin senet veya kuponunu hamil bulu- umumi heyet kararları vesikalar;yl• 
Bojansi şarabı, bir iki Tavuk üst tara- endişeye düşürmüştü. Sabredcmedi.Ba- zum görüldükçeTürkiye dahilinde mec- ko.r senedin bakiye bedelinden dolayı nan eşhasa tediye olunur. Talep olun- birlikte lktısat Vekaletine bildirile' 
fını sen ne istersen... ğırdı: lisi idare tarafından şubeler açılabile- şirkete karşı müteselsilen mesuldürler. ınıyan hissei temettü cari kanunlar hü- cek ve vekaletin tasdikinden sonra W' 

Hoket bunları hususi bir odaya çı- - Pardayan! Pardayan! Beni titre- cek ve keyfiyet tktısat Vekfi.letine ihbar Bu mesuliyet her fariğ hakkında fera- kümlerine tabidir. cilve ilan olunacaktır. Tescil ve uaııdsl' 
kardı: tiyorsunuz! ve gazetelerle ilan edilecektir. ğın şirket defterine kaydından itibaren Hissei temettü tevzii hakkındaki hey- sonra şirketin alacaklıları alacaJdıı'.'~ 

- Bir iki dakika içinde sofranız Jçu. Şövalye omuzlarını kaldırdı. Köpeği- MADDE - 6 üç sene sonra sakit olur. Henüz istenmi- ti umumiye kararile muayyen olan his- nı kaydettirmek üzere gazetelerle u 
rulur Mösyö Dö Menovil ve Mösyö Mo- ne baktı, sordu: Şirketin müddeti mutlak kurumu yen hisse senetlerinin bakiye bedelini sei temettü sureti katiyede hissedarla- defa ilfuı edilmek suretiyle davet 010

' 

rever! - Şu kıza ait elinizde hiç birşey yok gününden itibaren kırk senedir. Yalnız ödiyen hissedarlar bu kısım için temel- rın şahsi mali olup şirket tarafından ar- nur. Ve bundan başka şirketçe ın;1: 
Diyerek tekrar büyük salona döndü. mu?. umumi hükümlere veya işbu mukave- tü hissesine iştirak iddiasında bulunmı- tık alakonulamaz. !Uın olan alacaklılara aynca taaJıll . 

Şövalyenin sofrasını hazırlamağa ko- Dük Dangolem kızardı. içini çekti. lenamede yazılı şekil veya Heyeti U- yacakları gibi kendilerine başka bir MADDE - 18 lü mektupla davetnameler gönder~: 
yuldu. Bitirmek üzere iken iyi bir aile- Ceketinin cebinden işlemeli bir boyun mumiye toplantılarında usulü dahilin- menfaat teminini dahi istiyemezler. Umumi heyet kararile, safi temettü- Son ilan tarihinden evvel alacaklı ;

3
, 

nin bir çocuğu olduğu ilk bakışta belli atkısı çıkardı: de verecekleri karara göre bu müddet MADDE - 12 !erden veya fevkalade ihtiyat akçesile dukları tahakkuk eden alacaklıların 
olan bir genç salona girdi. Etrafına ba- - Dün bunu çingene çadırından al- değ;ştirilebilir. Kat'i teşekkülden evvel ödenmiş olan bir kısım hisse senedatının tedric.m it- cakları talepleri halinde ifa veya diğel 
kındı. Hemen Şövalyenin yanına koş- mıştım. lKlNCİ FASIL rubu bedel için verilmiş olan mezko.r fası caizdir. bir suretle temin olunur. Son ilan tııf" 
tu. Zavallının beti benzi uçuktu. Diyerek Şövalyeye uzattı. SERMA YE kat'i teşekkülü müteakip azami üç ay Bu takdirde hisse senedi iptal edilen hinden ve müracaat etmiş olan alacJI~' 

Pardayan Dangolemi tanıyarak ciki Pardayan atkıyı cebine sokarken: Sermayenin ödeme suret ve şartlan- zarfında nama muharrer muvakkat his- hissedarlara birer intifa (Juisans) sene- Warın alacakları tesviye veya terııi" 
takım koyunuZ> dedi. - Daha açıkçası çalmıştım desenize.. sermayenin tezyit ve tenkisi- Hisse se- se senetleriyle değiştirilir.Bilfiluıra tah- di verilir. Bu senetlerin birinci hissei edildiği tarihinden itibaren bir seJle 

Delikanlı bitkin bir halde sandalya- - Bitmedi _ netleri 1 sil olunan bedel işbu muvakkat senet temettüden hakları yoktur. Yalnız ikin- geçmedikçe sermayenin azal~ 

Yazan: To k Dil Tefr ika No: :sa 

dar oldu. Yarı sarhoş haliyle meydana dan kanlar boşandı. Olduğu yerde çök- biz bu kişiyi çok evvel münhezim edip, •.............. , 
çıkıp, o da ok savurmağa başladı. i tü. Elinde~ _ _kılıncı düştü. Akan kanla- zararından devleti vikaye eyledik. Var- Vezir Murat ağa (paşa) günde bir~ 

lki taraf birbirlerine Ô kadar ok yağ-! rının verdigı mecalsizlik içinde, inliye- sın makamına gitsin. Emrinin cmakamı ra vererek kira ile oturduğu saraY 

dırdılar ki, sadaklarında Adeta ok kal- rek: sadaretten>? verildiğini duyunca, bir son günlerini yaşıyarak yaptırdığı ıııııl'' 
madı. lki taraftan da birçok canlar olı:- - Olmadı! olmadı! daha isterdi! de- çok ihsanlar, hattA şimdiki mansıbın- teşem saraya nakletti. , 
!arın keskin uçlariyle uçtular. ha daha ... Kan isterdi. dan başka mansıplar bekliyen lshak, Mevsim yaza girdiği için bahçe sıJa. 

Nihayet Gürcü Nebinin adamları ı;i- Diyerek yere uzandı. Adamlarının yeis ve teessürle: !arma başladılar. Haftanın bir veya il<' 
lahsız kalarak teslim oldular. arkasından bu vak'ayı da seyreden Kır- - Tüh! Allah belAlarını versin .. Ko- kuruluY"'" 

Fakat Gürcü Nebi kılıncını sıyırarak şehir beyi İshak, kıpırdanmağa mecali ca bir kafa getirdim de mukabilinde günü kubbe altında divan 
Giritten gelen haberlere: 

Deyip deyip kendi kendine içti ve ağ-ı gam, endişe, korku, ve vesvese içinde bağırmıştı: kalınıyan Gürcü Nebinin uzandığı yere birşey verilmedi. _ Beli! 
!adı. Kimsesizliği içinde yürekler acısı Karapınarın çayırını istila ettiler. - Uulan! insan suratında hayvanlar! kadar ilerleyip, kılıncını çekti, korkunç Deyip boynunu eğerek Kırşehire _ yarın ferman yazılsa gerektir· 
haline ancak kendi acıdı. O geceyi de O gün akşam üzeri Karapınarı basan canınız o kadar tatlı mı idi. Şu ciğeri bir kahkaha atarak: döndü, gitti.. _ ,.,... 

be - Bir Kalyon daha isal edegöJ"C"'.
0 böyle geçiren Gürcü Nebinin, oradan ır·-ehir beyi İshak, İstanbuldan aldı- Ş pul etmezlere teslim olacak ne var- - E! Nebi! Uyan da karşında kim .................. ~•1 

~~. Yollu baştan savma ve esniye e.,.. 
1 kalkıp, başka yere göçecek kuvveti bile ğı emirle Gürcü Nebiyi ölü veya diri dı. Heyyy! Bu can haram gayri, ben bu var gör! Bir zaman sarayda iken uşak- Gürcü Nebinin başı; şimdiki Babıali sB' 

yoktu, kalmamıştı. Kendinden geçmiş, ele geçirmeğe memurdu. kelleyi, pahalı veririm, kolay kolay ala- !arımdan dördünü denize attırmağa sen taraflarında bir direğe sokulup bir iki kararlar veriliyor ve bir, azamı iki ı 
derde, kahre kapılmış bir sarhoştu. Ar- Gürcü Nebinin adamları Kırşehir be- mazsınız. sebep olmuştun. Al onların intikamını! gün teşhir edildi. sonra vezirler tuğlu başlarını, kur•~ 
kadaşlarının, adamlarının ikazlarına yi İshakın silahlı adamlariyle karşıla- Diye delicesine İshak beyin adamla- Diye kılıncını yerde yatan zavallıNe- * mevlevi külahlarını sallıyarak dağ 

- Gidecek varsa içinizden uğurlar olduğunu idrak ederek, Gürcü Nebinin korkunç daireler çizdiriyordu ki içle- cek hali olmıyan Nebinin başı vücu- luk çökmüştü. Kaptanderya Vınk Ah- Bugün neredeyiz, falan bahçede; y:. 
karşı aldırmıyor çıluşıyordu: şınca , canlarının ne kadar tehlikede rının üstüne saldırdı, kılıncına o kadarı binin boynuna salladı. Zaten gık diye- Artık bu hadiselerden sonra durgun- yorlardı. • 

olsun onlara, ben burada tek başıma hatırını falan dinlemediler. Üzerlerine rine atılıp koştuğu düşmanları arasın- dundan ayrıldı, yuvarlandı. met paşanın beyhude yere, iındatsız ka- rın şurada, obürgün burada .. vur P" 
geleceği de görmek için kalacağım, ya hücum eden silahlı ve kendilerinden da geniş bir meydan açtı ve birkaç b~ı ...... · .. .. . · ... ·· !arak şehit olması, Girit harbında ek- lasın, çal oynasın gidiyordu. d l· 
burası benim türbem olacak, yahut be- çok fazla kuvvetin karşısından kaçmak da ayakları dibine yuvarladL Teslim alınan Gürcü Nebinin adam- meksiz kalan askerlerin isyanı ve da- Saray erkfuıı o kadar fazla zevke ~ 
ni anlayıp affedecekleri için hayat ve istediler. Lakin İshak cbey> onları dört Onu kolaylıkla yakalıyamıyacağını lan ile, kopardıkları Gürcü Nebinin ba- ha birçok vak'alar ne Murat ağanın kı- mıştı ki, bir gecelik zevk masrafı olaf 1ı"' 
kurtllluş yerim olacak, anlıyor musu- bir taraftan kuşatmıştı. Kaçtıkları ta- anlıyan İ~ beyin adamları, öldürmi- p İstan~~ .. (~itanaye~. ~ ve aza- l~ kıpırdatmış, ne de sarayda ehem- ~edil~n akçeler Girittc ~üşm~ğiiJl' 
nuz! Size yol uzak ta değil, meçhul de raftan da karşılanınca can havliyle geri yecek yerlerine karşıdan ok fırlattılar. metle gotürüldu. Başı gotürenlerin baş- mıyet almıştı. Dışarısı ne olursa olsun, gaz bogaza gelen askerlerm bır 0 

değil! çekilip oklarına sarıldılar. Kendilerini Birkaçı hop gitti. Bir ildsi bacaklarına larmda tshak bey vardı. içeriden gelecek paralara, keselere ma- lük tayinlerine kafi gelirdi. 'f,lo' 
öfkelendi, sızıncaya kadar yine içme- müdafaaya koyuldular. saplandı. -cDürrü devlete, devletin dllpnanın ni olacaklar daha ziyade düşman!?? ol- Bu sefahate, sarayın içi de daldJ:. fi' 

le koyuldu. Artık Gürcü Nebinin Gür- Muhasara edilen bu zavallılar çep- LAlrin Gürcü Nebi ilk hızla ve yara- Gürcü Nebi dedikleri, hAini bimencn- duğunu dilftlnen bu Osmanlı impara- ten; ihtiyarladıkça haris olan J_C:~ 
eülüğünden hayır kalmamıştı. çevre üzerlerine gelenlere ok savur- larının llCaltlığı arasında atılmakta cıe...j din serri maktuun getirdim> <14'e lütfü torluğu idarecileri dahilde bir§ey, bir Sultan bugünleri fırsat sayarak eıı--

Çaresiz kalan adamları onu bekle- mak için kuvveUerini dağıtmışlardı. Yam eUi. Bir iki ok daha baldırlarını, ı h•nJar bekliyen İshak bey: !ayan kalmadığına bn••tle tekrar ııe- geleni yapıyordu. 
nıeğe mecbur oldular.. Bir gün daha Gürcü Nebi -bulı: bundan haber- lal.q ...., kolunu delince her tarafın- - Ali! himmeti var ol.un! Ancak ki fahate dUdılıır, - Bitmedi 

..... wc ~- 1 dair hatlar yazıldı ve mlıhtır1-td l!;ID lmıı !1111'19 ______ .. 
\L 
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~ karar neticesi olarak· his- meclis celselerinde intizamı ve müza-1 Amortismanlar için münasip şekil Vazifeleri hitam bulan idare meclisi ler. Kanunen ve işbu esu mukavelename 1 r_isine mütedair tadilat için da:t ol~~an,,.. 
~ tediyat Yapılamaz. keratın muntazaman zaptını temin ve ve sureti ve ihtiyat akçesi miktarını ta- Azası umwnl heyetten beraat iktisap üzerine muvafık ourette içtima eden umumi heyetin ilk içtimaında keza şjrket 

11\ası 11\lretiların taahhütlerini yapma- umumt heyet içtimalarına riyaset et- ' yin ve temettilatın tevzii tarzını tesbit 

1 

etmedikçe milrakip olarak intihap olu- umumi heyet umum hissedaranm heyeti •sermayesinin aaaleten ve veklleten üç 
lıaıinde ~sermayenin azaltılması mekten başka hiçbir hak vermez. ve umumi heyete teklif eder. namazlar. Mürakiplerin idare meclisi mecmuasını temsil eder. ı rub'unu temail eden hissedaranm huzuru 
olacaktır. işbu hilkilmler cari 

1 

MADDE _ 30 lşbu esas mukavelenamenin her ne- ilzalığına intihaplan ve şirketin umu- Bu ouretle içtima eden umuıai heyette olmadığı takdirde keyfiyet ırazetelerle 
Arttırtna İdare meclisi şirket umur ve mua- vi tadilatı ve yeniden maddeler illve_- ,ı ru sıfatiyle umur ve muamelatını ted- ittihaz edilen kararlar gerek muhalif ka- oarttır. Bu içtimada matlüp nisap hi.ıııl 

hı.ı..... Veya azaltın da uhtelif l•t l'' ·· t dik · ı· ed 1 hakkında h ti' · e tekli lanlar ve gerek içtimada hazır bulunmı- onbeter gün fasıla ile iki kerre ilan edil· ~UJCU haiz .. a m me a ı uzum gos er çe ıç una er. si eye umumıy ye -

1 

vir etmeleri caiz olamaz. 
lleUeri ın muteaddit nevi hlsse se- Ancak laakal iki ayda bir defa içtima fatta bulunur. İdare meclisi azasının kendilerine yanlar hakkında dahi mer"l ve muteber- dikten sonra ikinci bir içtima aktolunur. 
h eve ut olduğu tte um1 b dir ı · 1 · ·...+ime.• d dir Bu ikinci içtimada. sermayeyi firkctin •yeun ı.__ sure um mec uri · . Heyeti umumıye en ı~~- avet ve usul ve füruundan birisine kara- · 
V••-- ""'°arından da --'-"- ı Re' · •--d ısı.f da · ~--'-- ini 1 Umumi heyetler ya ldi veya fevkal- ihlal nısfım temsil eden hissedaranın .......,. h b' . maa m.,........- en- ısın veya ..,.. an n mın vetiy- ve işbu içı.i.uUU<Uın ruznames tan- beti olanlar mürakip intihap olurıamaz- _ . . _ . • 
bipı."'-- .erdeırıne ait hisse senetleri sa- le idare meclisinin içtimaı iktiza eder.1 zim ve tesbit eder. .. . I h akit wn1 be- ade olarak ıçbma ederler adı umumı he- huzuru kafidir. işbu ikinci içtimada dahi 

~"1111 h lar. Murakip er er v um h d . h' d . "b üzal. . :ı, h" ıl ~ d • takd' d 
~ bu ha .ıısusı bir içtima yapa- ı İdare meclisi içtiınaları şirket mer-1 Umumi heyetin bilümum mukar- yet tarafından azil olunabilirler. Mil- yet, eoap evreoı ıtarnın an ıb arden m ere nısa ı u o ma ıııı ır " 
•·- pı-ı.. (üç ay) zarfında ve eencde her ha1 e zikri geçen •erait dairesinde üçüncü bir 
... vip e..._ 

1
""'.' umumi heyet kararını 

1 
kezinde akdolunur. Fakat azanın nı.s- reratını icra ve infaz hususunda idare t bdill · · d • 

" ""e en m b dir .. ., rakiplerin tayin ve e erı ı are bir defa vukubulur. Bu içtimadan firke- içtima aktolunur. Ve bu son içtimada 
••tiıı ınn •• ı. ec uri · . Hususi he- fından ziyadesinin muvafakatiyle L<ı- meclisi umum! heyetin ve.JUetini ha- meclisi ~-•ından derhal ticaret sici-

-.:u(er t 1 \C:U'cu: tin senelik umumi muamele ve hesaplan müzakeratın icraıı için tirket acrmaycai~ 
cı ""dded a ve mukarreratı (56)n- tisnaen münasip görillecek dig" er bir ma- izdir. lince tescil ettirilmekle beraber gaze- h -.., e t t"''- k b "I ır nı"n en az bı'r su··ıus·· ünü temsil eden _is. 

Yazılı Şartlara tabidir. halde de idare meclisinin içtimaı ca- İ~-- meclisi Azasının umumi he- il ttiril' •~'- e ...,. ve arara ag an · 
M,\]) "'"" telerle de · an e eceıuı.r. Fevkalade umumi heyet §irket işleri- sedararun huzuru kafidir. Bu suretle top-

'l'alıvua DE - 23 izdm • yetçe azilleri ve icra ettikleri muame- Milrakiplerden birinin kanuni sebep- 1 k 
~--- ,,_ t ihraç edebilmek için h" MAD . d nin istilzam ettirdiği ahvalde ve zaman- !anacak olan heyeti umumiye erin a-
""'"'1 ~"llnıl h ısse- DE - 31 l~tın heyeti umuımyece a emi kabulü lere binaen vazifesinden sukutu ha- !arda içtima eder. rarlan muteber olmak için asaleten ve-
larttır. t1muını eyet kararının alınması İdare meclisr müzakeratının nmte- halinde üçilncü şahıslar tarafından ik- !inde diğer milrakip veya milrakipler MADDE _ 5 O ka.leten hazır bulunmut olan hiosedarla-
tı.ıı llctısat V heyetçe · verilen kara- her olabilmesi için azadan ikisinin hu- fuap edilmiş olan hukuka halel gel- umum! heyetin ilk içtimaına kadar ifa- A.di umumi heyet mutat zamanda ida- nn ıülüsam aranın içtim~\ ~":ttır. içtimaı 
ili llıiiteaJti ~kal~. tarafından tasdiki- zuru şarttır. Toplanan azanın ekseri~•ııt ınez. yı vazife etıı:ıek üzere yerine bir diğe- re meclisi vebunlann ademi tc ;ebbüsleri ihbar için yapılacak ilanlara müzakere 
Ilı ~p sıcilli ticarete tescil ve ila- hasıl olur olmaz müzakerata başlıuı-ı· MADDE - 35 rjni .seçerler. halinde iktısat vekaletinin davetiyle iç. tuznamesile beraber eski içtima günü ve 

Çıltaıııa . . maulan evvel zabıtnameyi imza etmesi İdare m"'.'lisi. haiz olduğu iktidar ve Bu suretle vazifesinden sukut eden tima eder. Bundan başka doğrudan doğ- neticesi ve teklif dilen taılillbn metni 
)'elliıı öd cak tahvilit ıniktarı serma- suretiyle ekseriyetin mevcut olduğu sal.Ahiyetlerın hır kısmını umur 'Ve mu- milrakip bir kişi olduğtı takdirde umu- ruya idare meclisi veya murakıblerin ve- derç olunur. Hisse senetlerinin nama mu-
Qo ıııUeib~llen Ve musaddak son bilin- tesbit olunur. l amelfıtl cariyenin ted~~ ve ittihaz m$ heyetin ilk içtimaına \tadar vazi- yahut ıirket sermayeainin en az onda bi· harrer bulunduğu müddet zarfında bu 
eden ınik ınce mevcudiyeti tahakkuk Celse esnasındll ekseriyet zail olu~- ettiği kararların tatbikini hasından fedar olmak üzere alakadarlardan bi- ri laymetinde hisse oenedabna malik olan senedat sahiplerine aynca davetname ya
"ilatuı in la,..nı tecavUz edemez. Tah- sa milzakere talil olunur. Kararlar mev-

1 
bir veya bir kaçına tevflz edebilir ki riılin mllracaati üzenne şirket mer- hissedaranın eobabı mucibeyi havi yazılı zılır. Ve işbu davetnameleno yukarıki 

..._,llııda ::::::: ve sureti tedavillü hu- cut azanın ekseriyetiyle verilir. Te- bu zevata murahhas Aza denir. Murah- kezinin bulunduğu mahal mahkemesi lalepleri üzerine idare meclisi veya mura- tafoilat ilave olunur. 
duğu lı(ik.. senetlerinin tabi bulun- saviiarA vukuunda keyfiyet, içtima ati- haslar müteaddit ise ekseriyeti ılrl ile tarafından bir mürakip tayin olunur. kıblerin ve ledel iktiza lktısat Vekilet:- MADDE - 5 7 
lrıl heyet Umler tatbik olunur. Umu- ye talik edilir, ve aııda dahi tesavüara karar verirler. Bu hususta idare meclisi azasının da nin umumi heyeti ouretiyle fevkalı1de- Hissedaranın tezyidi ıaahhüdab ıçın 
lottipJe . çıkarılacak tahvillerin nevi ve vukubulursa mevzuubahs olan t<>k- Murahhas azaya verilecek vazife mahkemeyo milracaati mecburidir. den içtimaa davete oa.lihiyeti vardır, hu toplanacak fevkiılede umumi heyet ;~ti-. l"ıne .. tl 
fıtketiıı gore faizden maada ayrıca lif reddedilmiş addolunur. Azanın yek- "le aalô.hiyetler ve ilcre er idare mec- MADDE - 43 suretler ile vaki olacak davetlerde yevmi malanndır bütün hiasedaranın ~eten 
lilt "e ı!'ı.sıız:ırından yüzde 1 miktar tef- diğerine niyabeten rey vermeleri ca- lisi tar_afından tayin olunur. Bu ilcret- Milrakiplerin vazifesi şirketin umu- içtima aaat ve içtima yeri tesbit olunarak veya veki.leten huzur ve ittifakı prttır. 

'l'aJı..,ua ':8': salaiıiyetlidir. U: değildir. Ancak celselerde hazır bu- ler umuınl masraflara geçirilir. ml muaı:nelel.erini milrakabe ve hesa- davet ve içtima gÜn)eri dahil olmak üze· MADDE - 5 8 
llıııuını t •çın verilecek faiz şirketin lunınıyacak olan Aza ruznamede mev-ı MADDE - 36 batını tetkik ve teftiş ve idare meclisi re içtima gÜnünden en az iki hafta evvel Şirket mukavelenamesinde icra edile-
leoviye ::;asrafları meyanına kayt ve cut mesai hakkında fikir ve mütal~- İdare meclisi ~irk~~--işlerinin tedviri Azasiyle müttefikan bilançonun şekli gazetelerle ilan olunur. cek her nevi tadilat için yapılan içtima 
laJıllilat "".ur. ~u madde mucibince sını tahriren bildirebilirler.Ve bu takdir- için münasip gordu!(U salaruyetler!e tanzimini tayin ve hisse senedatının va- Umumi heyetin içtirnaına dair olan müzakerelerine bir hissesi olan hisseda
ltuJc Ilı sahıplerıne temin edilen hu- de mütalaası zabıtnameye geçirilir. hissedarandan veya hariçten bir veya menafiioe muvafık gördüğil her nevi davetiye ve ilanatta müzakere ruzname- rarun da iıtirak ve rey vermeğe hakkı 
"'Uaın::.ıııtaileyhim tarafından ~irketin Azaya gönderilecek davetiylerin ruz- birkaç müdlir tayin edebilir. Bu mü- ziyetini tesbit velhasıl şirketin si derç edilecektir. Bu müzakerat ruz- vardır. Birden ziyade hissesi olan etha-
t "' ına ve ahırt · k h ha l azif sal"'-'-·etl · ft" tı · d namesinin idare meclisi ve murakıbler ta- sın reyleri hisseleri nisbetinde müteaavi-'lla llliidah Y şır et esa - nameyi milzakeratın ihtiva etmesi dilr erin v e ve ~Y en ve müd- mürakabe ve te ışa ıcra ve üç ay an . . . 
"ilat . ale $a]Ahlyetini vermez.Tah· lazım olduğu gibi bu davetiyelerin ya deti memuriyetleri tekaüt veya azilleri fazla fasıla vermemek şartiyle zaman ra~ndan verılen raporl"".n ~ıraabru, yen tezayüt eder. 
daıu1 salııpler; şirket idare meclisine imza mukabilinde teslimi veya taahhüt- şeraiti hakkında mukaveleler akte- zaman şirket kasasını ve kuyut ve def-ıblanço ve mevcudat de~~rile kar. ve z~: MADDE - 59 
~~,,_1°la,,,ıyacakları gı'bı" hlssedaran 1.. ktu la .. d rilm . ukte "dir d bil' 1 İdare meclisince m'"d·· I l .. k trol ederek mev d ku rar hesabı ve temettuun sureb tevzu Heyeti umumiyelerde hisoedarlar ken-... _., h u me p gon e esı m zı • e ır er. u ur t- ter eruıı on cu u.q. • • • .. . . 
\'e ida eyetine dahi iştirak edemezler. MADDE _ 32 rin nasp ve azli keyfiyeti tescil ve. ilan yııda\4 muvafallatini tesbit ve idare hakkındaki teklifat muddeb bıten idare dilerini diğer hissedarlar vasıtaaile bil-
~aıı re nıecli'iince tanzim edilip his- ldare meclisi müzakeratının zabıt def- ettirilir. Ancak mildilrler idare meı- meclisi azasının kanun ve şirket mu- ~celisi az~siyle m~~akıble~ tek".''. in- vekiıle de temsil ettirebilirler. Vekil olan-
ı.,,. h Urnunu heyetince tasdik edi- terine kay ve altının reis ve hazır bu- lisi azasının müddeti memuriyetler!ıı- hvelenaınesi ahkAmma tamamiyle ri- lt~abı v~. ruı·unlann. ucretledndnıln taykını ve lar kendi reyi erinden maada temail et-
d Coabatı kabul 1 b" · · ta in ) · . t . uzum go en saır ma e er onur. tikleri hissedarlardan her birinin malik 
Urlar. etmeğe mecbur- lunan aza ile katip tarafından imza olun- den fazla ır zaman ıçın y o unanıar ayet eylemelerıne ndezarke vlane sene nı- Ruznamede gösterilmiyen husuaat mu- olduğu reyleri istimale oalalıiyetlıdirlcr. 

ması ve karara muhalif kalanların es- !ar. . hayetinde i,.+;m~ e ece o umumi 1 .. ak Fak . d Sal~L. 1 . . . . ı· . 
11,,.. .. -. • • • -;r- . . zuu muz ere olamaz. at ruzname e anıyetname erın ıeklını ıdare mec ısı 

Şirket . u'-'lllDE - 24 babı muhalefetinin bu zabıtnameler-! Bundan başka ıdare meclisi bir v ... heyete şirketin vazıyeti, hesabat ve 1 b" 1 • ··zak . d 1 • ve il" d 
ı..:__ . . . • . . yazı ı ır meac enın mu eresı eınasın a ayın an e er. 

•d.i.J.- """"' senetlerini veya ihraç de dercedilmcsi lılzırndır. Zaptın bir su- ya birkaç mesele ıçin husust vekıllet- bilançosu ve idare meclısmm faaliyeti 1 le .1 l'k d b" h t t hı ı Mallar 'd . k ı il 
-ı lah.Vilft o mese ı e a a a ar ır usuaa a ı ının ı areıı oca anna vr.r en 

tuatı kanun; tı:; ziyaı halinde mev- retinln veya fı.kra.i muhricesinin tiçilncü name ile münasip göroilğil bir veya. 'blr hakkındaki kanaat ve miltalAalarını karara alınması 18.zımgeldiği takdirde kadınlar kocaları, küçükler ve mahcur· 
lla~. ye ııu..sınde hareket olu- ~ahıslara k~ı muteber olınası iç'.11 re: kaç zatı tevkil edebilir. 1 havi .. blr _rapoI' takdim -~tıııektir. . hissedarların reyine müracaat edilir ... ll•r veli ve vasileri. tirketler, ;irketin şah-

,. tt ıs veya vekili tarafından imza edilmesı MADDE - 37 Murakiplcr esbabı mubrem.e v_e müs- Şirket sermayesinin en az otıda bın iİyeti m8.neviyesini temsile salahiyetli 
~DJ'UU: ~Nctr FASIL muktezidir. Bu zabıtnameler münde- Şirket namına tanzim edilecek o - tacele tahaddilsü halinde heyeti umu- kıymetinde hi""" senedatına malik olan 1 olan mümeuilleri veya salahiyeti mah-

'1'.\nzr VE; lSlNIN TEŞEKKtn. recatı idare meclisi hasının kimler- iümum evrakın muteber olması ve şlt- ıniyeyi fevkali.de olarak içtiınaa da- hissedaranın esbabı mucibeyJ havi ta-1 susayı haiz diğer bir zat marifetile tem•il 
VEZAIFt VE ŞIRKErJN den ibaret olduğunu ve celseJ.erde kim• keti ilzam edebilmesi için idare ~- vete mecburdurlar. cılı talepleri üzerine müzakeresini arzu olunurlar. Bunların bizzat hissedar bu· 

. ~DARESt ' ]erin bulu~dığını ve ~zanın . ". d_evre Lsince vaz'ı im':"ya ~~~ kı!ın'."' -Z~· .. • MADDE - 44 ettikleri maddelerin. yapılması zaten ~u- lunmaoı prt değildir. 
Şırke1.uı OD~ 25 esna.ııındaki sıfat ve vazıyetlerını ısbat vat tarafından şırketin ısminlıı i!Avefl Murakipler kanunen işbu esaa mu- karrer olan umumt heyet r=nameınne Cemiyetlerde devlet müesseseleri keo· 

•da urnuını ':;"...,,_ hissedarlar arasın- sadadinde muteberdir. !suretiyle imza edilmiş olması ~· kavelename ile kendilerine tevdi olu- idare meclisince ithali mecburidir. ı,bujdaerini sallhiyedi mlidir ve mümeuil-
dao_ı.tnürekk e:vetçe . seçilecek üç aza- • MADDE - 33 Bu imzalar ticaret sicilince tescil V& nan vezaifi hüsnil suretle ifa etmedik- talebin ilanen davet vukuundan evv..ı l«ri :marifetile temsil ettirirler. , 
hııdaa ida ep l>Jr ıdare mıı.~ tam, ~ Şi.clı;etin idaresi ve hissedarlara \eya uaulen illin. edilecektir. g leri takdirde müteselsilen mesul Ye vu- dermeyan edilmeai şartbr. ı Bir hisse senedinin • intıfa hakkı • ile 

llk d re_ olunur. ilçilncil şahıslara karş• muhakim hu-ı MADDE .._ 38 kua gelecek maddi va hakild zarar- MADDE - 51 taoamıf •liakkı başk& kimselere ait bu-
tıık is· evre_ ıçın ıdare meclisi azası ola- zurunda temsil, idare meclisine aittir. İdare meclisi 6.zası deruhte ettikleri !arı zamindir. Umumi heyet oirketio idare merke- lunduğu takdirde aralarında uyuşarak 
llıişt;,._ınılerı aşağıda !fazılı zeval seçil- tdare meclisi şirketin umur ve emvali- ı vazifelerin ifasından ve şirket namına MADDE - 45 zinde veya idare merkez.inin bulunduğu. kendilerini münasib gördükleri ıekil ve 
l- B . nin idaresi ve şirketin maksadıyle ala- yapmış oldukları u.kut ve muameltıl- Mürakipler hissedaran tarafından şehrin diğer müsait bir mahallinde içti- ' surette temsil ettirebilirler. Uyuşamaz-
2 _ amdi Akyürek kadar her nevi ukut ve muamelatın tan dolayı şahsan mesul değildirler. idare meclisi azası veya müdür aley- ma eder. ı larsa umumi heyetlere iştirak ve rey 
3 _ l.l!elunet Nebi O(:, icrası için iktidarı taanımı ve şirketin Ancak kanunun ve işbu esas muka- hine vaki olacak şikayeti tahkik ve MADDE - 52 vermek hakkını intıfa hakkı sahibi kul-
tıı.,.;'\tıf ~ imzasını imal hakkını haizdir. Ve hatta velenamenin kendilerine tahmil ettiği tetkik ile sıhhatine hail olduklan tak- . _Gerek ldi. f~vkala~e .. umum'. . heyet !anır. . . 

hdesi . mec~ı Azasının nısfından zi- Türk olmak ve hakem tayin etmek sa- vazifeleri tamamen ifa etmemek su- dirde keyfiyeti senelik raporlarına derç ıçbnıalanru." ıçtıma gununden. ıkı h~f~ 1 Umumı heyete dahıl olmak için ISzı_m· 
nı.n Türk olması şarttır. lahiyetine dahi maliktir. retiyle sebebiyet \"erecekleri zararlar- edeceklerdir. evvel tahnren lkboat Veklletıne bıldı- gelen mıktardan dun h .. seye 'Sahip hıs-

tıı.,. MADDE - 26 Gerek kanwıla ve gerek işbu esas dan dolayı müteselsilen mesuld~. Şirket sermayesının onda birine rilmesi ve müzakere ruznamesile buna sedarlar mü,tereken aralarında birini 
lita e tneclisi Azasından her biri (bin) mukavelename ile sarahaten men edil- Şu kadar ki kendilerine verilen vazı- malik olan hlssedaranın talebi ilzeri- ait evrakın birer suretinin gönderilmesi kendilerini temsil etmek Üzere vekil ola-
ili §İ~enıt eti haiz (2) adet hlsse senedi- miyen ve umumi heyetin müsaadesine felerin ifasında ağır hata ikaı veyahut ne murakipler umumi heyeti fevka- lazımdır. Bütün içtimalarda lktısat Ve-

1
rak seçebilirler. E 

60 e tevdi '°d ki.leli komiserinin huzuru p.rttır. MADD "n•tle,.; .. . e mecburdur. Bu hisse iktiran eden tasarruf ernlJlkine mute- salahiyetlerini tecavüz suretiyle vaki "' e olarak içtiınaa davet etmeğe ve -
· • • Uzer • "' ·· MADDE - 53 Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi i~in l:\J ld ıne azasından bulundu- allik muamelatı dahi ifaya mezundur. olan zarar kimler tarafından ika eu.İı- muracaatı icap ettiren maddeyi ruz-
lı are rnecl · · . d !ar Hil&fına gerek ticaret kanununda ve umumi heyette hazır bulunacak hi!~edar .. 
"Yer ısının hissedaran umuınl Şirketin dahili talimatnamelerini tan- miş ise mesuliyet yalnız onlara aittir. nameye ithal etmeğe mecbur ur . 

llıce tcb · M gerek i§bu esas mukavelenamede sarahat L - I • • · 
te ~--ı rıyesine kadar meclisi ida- zim, şirketin memur ve acentalarını ta- Bu mesuliyet hasıl olan maddi ve ürakiplere milracaat ile umumi ut en çevırınız 
· ...., arı ta af h bulunmıyan ahvalde gerek fevkalade 
1Çiııde ı.._ _ r ından imzalanarak zarf yın· ve azil ve bwıların maas, yevmiye, hakikl zarar miktarına nıaksurdur. •Yetin fevkalade içtimaa davet olun-'d.Sa.d ~ ve gerek alelide içtima edecek olan 

l•bu a saklanır. ücret ve ikramiyelerini takdir ve tes- MADDE _ 39 masını isteyen hissedaranın şirket ser- h 1 d 1 1 ')f sen d umumi eyet er e asa eten veya veki.le-
•tiııd e at azanın zamanı idare- bit ve bunların kabul ve tekaütleri şe- İdare meclisi azası şahsen alakadar mayesinin yüzde 10 na tekabill eden 

11 en rnütev lllt .1.,.4. ___ , ten en az sermayenin rub,unu temsil 
.,ı "·-. ılık .. e mesuliyetlerine kar- raı'tini tayin, şirketin idaresi masarifi bulundukları hususatın muza·· keresine mı~"1r<laki hisse senetlerini muteber d hi d I '""1 h e en sae ar arın huzuru §arttır. ilk iç· 
lııt;f. (ı'u· ukmilndedir. Bu hususta umumı'yesini ve muamelatına muktezi ış· tirak edemez ve umumı· heyetten izin bir bankaya tevdi etmeleri lazımdır. · d b ~ bma a u nisap hô.ıııl olmadığı takdirde 1•bi]j,. •sans) senetleri de tevdi edi- levazımı tesbit, alacakları tahsil borç- almadan kendi veya başkası narruna MADDE - 46 hissedaram tekrar ikinci defa içtimaa 

S.,n"<] !arını tesviye, senedatı ticariyeyi tan- bizzat veya bilvasıta şirketle bir mu- Şirket sermayesinin onda birine mu- davet eder. 
llıi.n eıın:~ ~ezkıirenin satılmaınsıru te- zim ve bunlara kefalet etmek ve şir- ameleyi ticariye yapamazlar. Keza wnu- adil hisse senedatına malik olan his- lıbu ikinci içtimada hazır bulunan 
~ifindend· ıdare meclisinin cümlei ve- ketin maksadı tesisiyle münasebattar mi heyetin müsaadesini almaksızın şir- sedarlar heyeti umumiyenin kararına hissedarların, temsil ettikleri sermaye 
rıı"8uldür. ır. Aksi halde idare meclisi bilumum mukavelenameleri akit ve ketin icra eylediği ticari muamele ne- hilafına idare meclisi llzası aleyhine mıktan ne olursa olsun birinci içtimada 

tanzim, mübayaab. icra ve bunların vinden bir mua~neleyi kendi veya aha- ikamei dava edilmesine ısrar ederler- müzakere olunmak üzere hazırlanan rU7~ 
ldate t.ıADDE - 27 netayicinden olan muamelatı ifa, mu- rı hesabına yapmıyacağı gibi ayni ne- se bir ay zarfında milrakipler ikamci nameyi müzakere ve karara bağlamağa 

io· tneclis· •--- da d d .jıtıde BeçiJ· 1 ou.ası (üç sene müddet amelatı şirketde istimal olunmıyan faz- vi ticari muamele ile meşgul bir şir- vaya mecbur urlar. Şu ka ar ki bu salahiyetleri olacaktır. Bu veçhile cerc-
1 k idaı, ır. Bu müddetin nihayetinde la nukutun ve ihtiyat akçesinin isti- kete şahsan mesul aza sıfatiyle dahil ekalliyet milrakipler haricinde bir ve- yan eden müzakerat mer"i ve muteber-
d e-cl· ~d an so ısı Yeniden seçilebilir On mal tarzını tayin etmek ve itibar ilzeri- olamazlar. c intihap ve tayin edebilirler. Ve dir. Kararlar muteber olmak için her 
r llra ilk · · · - his 
e kıdon, itib •ki sen.- kur'a ile bilfilıa- ne veya şirketin menkul ve gayri men- MADDE _ 40 ·se senetlerini de şirketin muhtemel halde asaleten veya vekaleten verilen 

Çık81"ılarak ariyle her sene üçte biri kul mallarını karşılık göstermek su- İdare meclisi şirket hesabına şirket zarar ve ziyanına karşı teminat ola- reylerin ekseriyeti §arttır. Birinci içtim' 
v_e tayin kıı:rl"rine Laşkaları intihap retiyle uzun veya kısa vadeli istikrazlar hisse senedatını iştira veya işbu sene- rak davanın hitamına kadar kalmak ile ikinci içtima arasındaki mıktar on b~ 
'ın tekrar cal"tır. Şu kdar ki çıkan yapmak, ve unıuml heyetin alınacak datı rehin mukabilinde kabul ederek üzere muteber bir bankaya tevdie mec- günden az ve bir aydan fazla olmıyaa.lc 

ıntihabı caizdir. hususi karara tevfikan tahvilat çıkar- para ikraz veya avans ita edemez. burdurlar. Davanın reddi halinde da- ve ikinci içtimaa ait davet içtimadan on 
idare t.ıADDE - 28 mak suretiyle istikraz akdetmek gibi Şu kadar ki temettilattan tefrik olu- vayı talep eden ekalliyet şirketin mad- beo gün evvel ilan ofunacaktır. ka "1eclisi ,_._ - dl 
Çının Vefat ~mdan bir veya bir hususları ifa idare meclisinin salahiyeti nan meb!llğ mukabilinde bedelleri ta- ve hakiki zarar ve ziyanını tazmine MADDE - 5 4 

~oYalıut saj ı veya istifası v.ukuunda cümlesindendir. Bu salahiyetler talı- mamen tediye olunan hlsse senedatı- mecburdurlar. Hilafına gerek ticaret kanununda •e 
lJıtL- r st-bept d la U umi h h gerek i•bu esas muka~elenamede sarahat 
. ""Ç ilza · en o yı bir ve~a didl olmayıp tadadidir. nın iştirası için umuml heyet idare mec· m eyetin er ne sebebe mils- • 
•dare işbu Yeri rnü11-lıal kalırsa mecllsi MADDE - 34 !isine salahiyet verebilir. tenit olursa olsun idare meclisi aley- bulunmıyan ahvalde gerek fevkalade ge-
'' '°"atta Yerlere Şerait ve evsafı ha- tdare meclisi azaları kendi işleri için MADDE - 41 hine dava açılmasına dair olan kara- rek alelade umumi heyetlerde hazır bJ-
~:Yl n .ınuv ... 1~,_ _ lunan hissedarlann bir hisse için bir reyi 0Yeeek <UU<aten aza intilıa ı'braz etmeleri lhım ve mutat olan İdare meclisi •---ı bu sıfatla heyeti rın i~-ı, keza mur·· akiplcre aı'ttir. 
lı Ve ilk · · P """' --- olacak ve ıu kadar ki her bir hissedarın 
"Yet;,, ı.. .... , . ıçtima edecek umumi dikkat, basiret- ve faaliyeti şirket işle- umumi yenin takdir edeceği huzur hak- MADDE _ 4 7 

l't:tJ ---..uıtıne ondan ziyade reyi olmıyacakttT. 
. • ıdare llrZedecektir. Bu su- rinde dahi ibraz ve sarfa mecburdur- kını alır. Mürakipler idare meclisi müzake-

nıı h ">eclisine ilen MADDE - 5 5 
,.. •~etin İçti seç aza umu- lar. İdare meclisi defatiri li\zimeyi tut- DöRDtl'NCtl' FASIL ratında rey ve müzakereye iştirak et- Mevzu veya nevi Şirketin tesciline 
_,ur Ve umu~· rtıauıa kadar vazife gö- mak ve muayyen olan müddet zarfın- MURAKIBI.ER memek şartıyle hazır bulunabilirler. Ve ı k f kal d 
u.ık olunu~ .. ,ı heyetçe bu intihap tas- d . d t defte- MADDE 42 . mütea li ev İi e umumi heyet içti-
lLflj k •sa seJefi.nin b k' a geçen seneye aıt mevcu a - dan münasip gördükleri teklifatı idare mec- malarında şirket sermayesinin asalete-o 

' 1naı eder. a •ye müdde- rini bilanço, kar ve zarar hesabını bit- Umumt heyet gerek hissedaran lisi ve umumi heyetin adi ve fevkala- ve vekaleten ekalli üç rub"unu temsil 
" tanzim umumi heyet içtimaından en az ve gerek hariçten bir veya milteaddit de içtimalan ruznamelerine ithal et- eden hissedaranın huzur ve bu içtimalar-

ldare '"ADDE - 29 .. d 
dan b· llıeclisi her • bir ay evvel mürakiplere tevdi ve en mürakıp intihap eder. Mürakiplik mu - tirebilirler. da verilen kararların muteber olması için 
ite· ır ~eis ve b· sene azası arasın- az sekiz gün evvel hissedaranın enzan deti üç senedir. tik devre için murakip MADDE - 48 sülüsanı ekseriyeti i.ranın husulü şarttır 

1.Sin v ır reis vekili tetkikin· e koymakla mük' elleftir. t-'--- olarak Şerafettin Serbes intihap edil- M·· aki 1 b ıf tl k ilk acı e~a vekil.inin seçer. wıre ur p er u s a a şir etten he- içtimada sermayenin üç rub"unu tem-
b· ~rde riyaset bulunmadığı cel- meclisi her altı ayda bir şirketin mat- miştir. yeti umumiyenin takdir edeceği ücreti sil eden hissedaran hazır bulunmadıkları 
~rı 0 İ~irnaa rrı:;:•k üzere azadan lübat ve düyununun bir ekstrasını çı- Bir mürakib intilıap edildiği takdir- alırlar. 
. "'eclisince us olmak ilzere ida- karır, murakıplere verir. Her hesap se- de bu milrakibin ve müteaddit mü- BEŞlNCI FASIL 

Çi]j,._ "• · muvakkaten reisli'" aki 1 · ih dildi takd d UMUMi HEYE ııı.,. "-«lıpli.k Vazif . . ge se- nesi nihayetinde bilançodan maada şir- r p er ınt ap e · 'ği ir e nıs- T 
li e ">eclisi • l!Sıni yapmak üzere ketin ticari, mali ve iktısadl vaziyetini fından bir ziyadesinin Türk olm.ası MADDE - 49 

c:t n birı s-a~ı arasından veya ha- ve yapılan muamelatın hulasasıru miiş- lazımdır. Müddetleri hitam bulan mü- Şirketin hissedarları oenede liiakal bir 
.,, ır. Riyaset ve--"' · d f l h h 1 d 

.c.d.U.I. relSe ir bir rapor tanzim eder. rakiplerin tekrar intihaplan caizdir. e a umum eyet a in e içtima e.du-

halde işbu nisbet hS.sıl oluncıya kadar 
idare mecliıi aşağıdaki maddede yazılı 
ıekil dairesinde ilB.n etmek suretiyle 
umumi heyeti içtimaa davet edebilir. 

MADDE-56 
Geçen maddede yazılı hususların gay .. 

kulübün Turing 
Bergama büyük 

• • 
gezısı 

Bergama Halkevince25-5-937 

gününden itibaren 28-5-937 gü

nüne kadar bir bafta müddetle 

tertip edılen tBüyük Kermes) 

eğlenceleri münasebetiyle Tu

ring ve otomobil kulübümüz 

Bergamaya bafta için muhtelıf 

geziler tertip etmi •tir. 

Bergamaya gidip gelme 
175 kuruş 

Bergamaya gidiş sabah saat 

8 den başlar. Dönüş saat 19-

dadır. Otobüsler Konak önün· 

den kalkacaktır. 

Kermes eğlencelerini gör· 

mek için daha fazla kalmak İ•· 
tiyenler kulübümüz meınurları· 

na veya Bergama Kermes ko· 

mitesine biletlerini vize el t ' r· 
dikten sonra istedikleri kaclar 

kalabilirler. Biletler, her zaman 
Konak önündeki Halk otobüs-

!eri idarebanesinden temin e li
lebiJir. 

Gezi için lzınirin en eyi oto

büsleri angaje olunmuştur.Oto

büslere haddi istiabnıdan fazla 

yolcu k onmıyaca ktır. 

Bu büyük geziye iştirak ede

rek Bergamanın tarihi eser'e

rini ve büyük orijinal Kermes 

eğlencelerini görmek fırsatının 
kaçırı'mamasıoı tavsiye ederiz. 

lzmir Turinı;e- Kul!ihii 



li 

lan\ gerek asaleten ve gerek vekaleten porun kıraat ve istimaından mukaddem 
hamil oldukları hisse senetlerini veycı bli'inço ile hesabatın kabulü hakkındıı. 

bunu müsbit vesaiki içtima gününclc.::l 1 verilen kararlar keenncm yekundur. 
bir hafta evvel şirket merkeıir.e vcyn MADDE. - 67 
idare meclisi tarafından gösteril •cc·k bir J lissedarhır şahsen aHikadar olduğu 
yere tevdi ederek mukabilinde his!"' .ıe- mcsailin heyeti umumiyelerde müz.ake· 
netlerinin adet ve numaralarını gösterir resi esnasında rey hakkını istimal ede
birer duhuliye kartı alacaklardır. 9u mezler. 
kartlar birinci içtimada ekseriyet nisabı 1 MADDE - 68 
hasıl olmazsa ikind içtima için verilmiş 1 Heyeti umumiy de blançonun tnsdi
olan salahiyet ve vekaletler hilafı tcbli> ki hakkındaki müzakere ekseriyetin ve
edilmedi~i takdirde ikinci içtimalar ic;i:1 1 ya ııermayei şirketin onda birini temsil 
dahi muteberdir. eden ekalliyetin talebi üzerine on beş 

MADDE - 61 gün sonraya talik ve ikinci içtima için 
Umumi heyetin hini içtimada hazır vaki olacak davet alelade usul ifa olu

bulunacak hissedarlıınn veya mümessil- nur. işbu ikinci içtimada ekalliyetler ta· 
]erinin isimlerini ve hisseleri mıktannı rafından mlizakerenin diğer bir içtima· 
mübeyyin olarak tanzim olunacak cet· a taliki hususunda vaki olacak talebin 
vel, idare meclisince tasdik ile müza- muteber olabilmesi iç.in blônçonun ev-

tediye edilmiyen mikdann tediyoııini ta- birkaç tasfiye memuru ve bunların sa· allik olarak ıirkd ile hissedarlar arasın· 
lep edemezler. 

MADDE - 77 
Umumi heyet bir hesap devresi zar

fında hasıl olup tevzi olunacak safi ka
rın bir kısmını veya tamamını gelecek 
seneye devir veya fevkalade ihtiyat ak· 
çesi olarak tefrik edebilir. 

MADDE - 78 
Senelik karın hissedarlara hangi ta· 

rihlerde ve hangi vasıtalarla ve ne şe· 
kilde tesviye olunacağı idare meclisinin 

teklifi üzerine umumi heyetçe kararlaş· 
tırılır. l~bu esa!'I mukavelename ahkfımın 
tevfikan tevzi edilen temettüat istirdat 
olunamaz. 

MADDE - 79 
75 inci madde mucibince senelik kar

dan ayrılan mebnliğin terakümünden 

liı.hiyetlerini tayin eder. Ve tasfiye me- da tahaddüs edecek ihtilafa ~irket mer
ınurlarının münferiden veya müştemian kezinin bulunduğu mahal muhakimin
hareket etmeleri hakkında karar verir. de ahkamı kanııniyeye tevfikan hal ve 
Bu hususa mütedair kararlar tescil ve foslolunur. 
ilan olunur. Umumi heyetçe tasfiye me- Şirkf"t umuruna ait olarak hissedar
murlan intihap edilmezse tasfiye vazaifi lar beyninde çıkıp şirketin hukukuna 
idare meclisi tarafından ifa olunur. müessir olacak ihtilafın halli dahi keza· 

MADDE - 88 lik şirket merkezinin bulunduğu mahal 
Tasfiye memurları vazifelerini yekdi

ğerine devredemezlerse bazJ umur ve 
muayyen muameliitın ifaııı için içlerin
den birini veya birkaçını veyahut bir 
şahsı tevkil edebilirler. 

MADDE - 89 

mahkemelerine aittir. 
Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde 

mahkemeye müracaat etmiş olan hisse· 
dar, şirket merkezinin bulunduğu ma

halde her güna kanuni tebliğatın ifası 

için bir kanuni ikametgah intihap ve 
iraesine mecburdur. 

MADDE - 97 

T. C. . 
Asliye mabkemeıi Ticaret da~ 

937136 

Türk milleti namına muhakeıne >11P' 

mağa ve hüküm vermeğe iz.inlı lı.ınir ,r 
!iye mahkemeıi ticaret dairııinin 5 ıt>"' 
yıs 9 3 7 tarihinde verdiği karardır. 

Reis: Necati ünlügil, Aza: izzet p.kt:1• 
Aza: Feyzi Uslu. • ıııu· 

Ege Ticaret Türk Anonim ~irketı 

essisleri lzmir Esnaf ve Ahali Bani~ 
Rahmi Filibeli, Kazım Musa!, Metıııı 
Seyrek, Hamdi Akyürek, Mehmet f'leb• 
oğlu, Talat Muşkııra, Şerafettin ;r• 
bes ve Atıf inan imzalariyle mahkeJ1le: 

k·Jlefl ye verilen beyannamede lcra Ve 1 

' • kt.-::~" başlamazdan evvel hissedaranın velce itiraz edilen noktaları hakkındR husıl olan adi ihtiyat akçesi şirketin 

Tasfiye memurları §irketin başlanmış 
olan umur veya muamelatını ikmal ve
ya intaca saltıhiyetli olup tasfiye icaba
tınca olmıyan yeni muamelelere giriş
mekten memnudurlar. Giriştikleri tak
dirde bu muamelattan tevellüt edecek 
mesuliyet müteselsilen kendilerine aittir. 

Her hangi bir hissedar §irketin umur 
ve muamelatında gördüğü bir yolsuz
luktan dolayı "'irket mümessilleri veya 
onlardan biri aleyhine doğrudan doğru
ya ve ferden ikamei dava edemez. An· 
cak 46 ıncı madde ahkamına tevfikan 

Heyetinin 1/ 2 / 93 7 tarihli knrariyle ıııt' 
:.r.uniyeti istihsal olunarak yüksek Cilfl1" 

huriyet riyasetinin tasdikine iktİ~ 
etmiş olan Ege Ticaret Türk An°~ 
Şirketinin kanunen muktezi muarnelıı 

muhtemel zararlarına karşılık olarak görebilecekleri bir mahalle talik ve hir muktezi izahatın verilmemi olması la

aureti de heyeti umumiye kitabetine tev- zımdır. saklanır. 

di olunur. 
MADDE-62 

Şirketin hi!!Se senetl~ri umumi heyet İç· 
timaından evvelki 7 gün zarfında baş· 
kasına devir ve ferağ olunamaz. 

MADDE-63 
Umumi heyet içtimalarına idare mecli

ai :reisi, bulunmadığı takdirde reis veki
li, o da bulunmadığı takdirde idare mec
lisi tarafından seçilecek bir zat riyaset 
eder. Reisin vazifesi, müzakeratın mun
tazam bir surette cereyan etmesini ve 
zabıtnamenin kanun ve işbu mukavell"
nnmc hükümlerine muvafık bir suretle 
tutulmasını teminden ibarettir. 

Umumi heyette hazır bulunan ve en 
çok hisseye malik olan iki hissedar rey 
toplama hizmetini ifa eder. Bunlnnn 
ademi kabulleri halinde kabul edilinceye 
kadar bu suretle devam olunur. Umumi 
heyet katibi reis ile rey toplnmağa me· 
mur olanlar tnrafından gerek hissedara!l 
arasından ve gerek hariçten tııyin ve 
intihap olunur. 

Umumi heyet içtimalarında hazır b.ı· 
lunan hissedarların veya mümessilleri· 
nin isimlerile mahalli ikametlerini hisse 
mıktar ve reylerini gösterir bir cetvel 
tanzim olunar .. k me\ cut olıınlar. tarafın· 
dan tasdik edildikten sonra zabıtnameyt: 
raptolunarak muhafaza ve talep vuku· 
unda ıılakadnrlara gösterilir. 

MADDE-64 
Umumi heyetlerin verdikleri karar-

lar muteber olnbilmek için ittihaz olunan 
karnrlarm mahiyet ve neticelerile mu
halif knlanlann muhalefet a beplerini 
gösterir bir zabıtname tutulması lü:.tım
dır. Bu zabıtname reye iştirak eden hiıı-
sedınlıır ile hazır bulunan .komiser tara
fından imza olunur. 

Hissedarların imzaları tahtında vere
cekleri bir salahiyetname ile reis ile rey 
toplamağa memur zevata zabıtnameleri 
imza ctmeğe tevkil etmeleri caizdir. 

içtimaa davetin usulü dairesinde CC· 

Teyan ettiğini müsbit vesaikin zabıtna

melere raptı veya münderecatının' derci 
lazımdır. idare meclisi bu zabıtnamenin 
musaddak bir ııuretini derhııl ticaret si· 
cilline tescil ve hülasasını ilan ettirmekle 

mükellef tir. 
Bu zabıtnamelexin gerek mahkeme \'C 

gerek makamatı saireye ve e hasa göste· 

rilmek üzere çıkarılacak suret veya hü
lasalarının şirket nnmına vaz'ı imzaya 
mezun kılınan zevııt tarafından ım7.a 
edilmeııi muktezidir. 

MADDE-65 

Umumi heyetin ııaliıhiyet?eri, idare 
meclisinin salahiyeti fevkinde bulunan 
mesaili müzakr.re ve karara bıığlamak, 
idare meclisine müsaadeyi mahsusa ver· 
mek ve verdiği vekaletin şeraitini tııyin 

ve şirket umurunun idare suretini tesbrt 
etmek, 

IClaer meclisi ve mürakıblerin şirket 
umuru hakkında tanzim ettikleri rapor-

larıı bliınço kar ve zarar hesnbı ve me' 
c:udat defteri hal kında kabul ·'lleya ade
mi kabul kararı itil ve badelmünakaş 
yeniden tanzim etmek idare meclisinin 
zimmetini ibra veya mesuliyetine ka
rnr vermek nmorti manian tahtı karııra 
almak ve tnyin edilecek temettü hissele· 

rini tespit etmek, ida~e mccli i azıılariy
lc mürakıpları intihap ve lüzum görül
düğü takdirde bunları azil ve yerlerine 
diğerlerini tayin eylemek, idııre mecli i 

uza ına verilecek hakkı huzur ve ınüıa

kıplara verılecek tahsilat mikdarını tcs· 
pit etmek, id re meclisi azasının evvele
mirde ahsen müsaade alması la21mge· 
len hususattn musaade ita ve ademi ita
sı hakkında karar ve:rmck, 

Şirketin emvali gayri menkulesini ter· 
hin veya tahvilat ihracı suretiyle istikraz 
akdine müsnnde etmek, idMeye veya 
esas muknvclcnamenin tatbikine mtitc-
dair müzakerat ruznamesinde mevcut 
m~il hnkkındıı karnr vermek gibi hu-

6US:."lltlr. 

MADDE - 69 
Umumi heyet knrnrlan aleyhine veril

dikleri tarihten itibaren üç ay zarfında 
şirket mel'kezinin bulunduğu mahal mah
kemesinde umumi heyet zabıtnamesin
de itirazları tespit ettirilmiş olmak var· 
tiyle muhalif kalan ve hakkı reyini isti· 
male müsaade edilmiyen hissedarlar i!e 
şahsen mesuliyetlerine karar verilen ida
re meclisi aznsı ve mürakıplo.r tarahndan 

dav açılabilir. 
Ancak işbu davanın suiniyetle yapıl

dığı tahakkuk ettiği' takdirde bu yüz
den hasıl ohm maddi ve hakiki zarar 
ve ziyandan itiraz edenler müteselsilen 
mesuldürler. itiraz üzerine mahkemece 
verilip kat'ileşen ilamın bir suretini ida
Tc meclisi tescil ettirmeğe mecburdur. 

MADDE - 70 
lıbu esas mukavelename maddelerin

de icra edilecek her nevi tadilat idare 
meclisi tarafmd n lktısat vekillerine tas· 
dik ve ticaret siciline tescil ve alelusul 
ilan ettirildikten sonra mer'i olur. 

MADDE - 71 
Umumi heyetlerde reyler el kııldırıl

mak suretiyle verilir. Ancak hazır bulu
nan hissedıırıının temsil ettikleri sermn· 
yenin onda birine malik bulunan birkaç 
hissedarın talebi üzerine reyi hafire mü
racaat mecburidir. 

MADDE - 72 
ldıırc meclisi ve mürakıp raporlariyle 

senelik blfınçodnn umumi heyet znbıt

namesinden Ye heyeti mczkCıreden ha
zır bulunan hissedarlnrın isimleriyle his· 
se mikdarlarım gösterir .cetvelden mu· 
saddnk dörder nüsha umumi heyetin 
son İçtima gününden itibaren nihayet 
bir ay zarfında lktısat vekaletine irsııl 
ve tevdi kılınacaktır. 

AL TINCl FASIL 
SENE.LIK HESAPLAR - MEVCUDAT 

MADDE - 73 
Şirketin hesap senesi ikinci kanun bi

rinci gününden başlıyarak kfınunuevvelin 
sonuncu günü biter. Fakııt birinci he
sap senesi müstesna olarak şirketin su· 
reli kat'iyyede te§Cl:kül tıırihi ile o se
nenin kanunuevvelinin sonuncu gunu 
beynindeki müddeti ihtiva edecektir. 

MADDE - 74 
Her altı ayda bir IJİıketin mevcudnt 

ve düyunatını gösterir idare meclisince 
bir hülfısai hesabiye tanzim edilerek mü
rnk1plara verilir. Mevcudat ve müvnze
ne def teri, blanço, ktır ve zarar hesa
batı ve heyeti umumiye içtimaı için ta
yin olunan günden en az bir ay evvel 
mürakıpların nazarı tetkikine aızolunur. 
işbu hesaplar idare meclisi tarafından 
umumi heyete verilir. Hissedarnn yevmi 
içtimaa takaddüm eden on beş gün 
zarfında §irket merkezine m\mu:aatle 
mevcudat ve müvnzene defterini kür 'c 

zarar hes bını ve ulnnçoyu miirakıplar 
ve idare meclLi raporlarını tetkik 
bir suretini nlabilirler. 

YEDiNCi FASIL 
KARIN SURETi TAKSIMi 

iHTiYAT AKÇESi 

MADDE - 75 

ve 

Şi. ketin musurifi umumiycsiyle bnğ 
mukavelename müdüriyete veya her 
hangi bir vnz.ifeye memur edilen kim· 
sclerc umumi veya hususi kfularduıı 
tahsis cdılcn yüzdeler ve muhtelif nmor· 
ticman bedelleri gibi şirketçe tediye '\'e~ a 
tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin he-
sap senesi nihayetinde tıırıziın olunan 
senelik mevcudat 'e' müvazcne def teri· 
ne tespit olunıın hlısılôtından badetten· 
zil lı ki kalan mikdar ~afi kiır teşkil 
eder. Bn suretle hli.sıl olacak aafi kur· 
dan evvel yüzde on ihtiyat akçesine tııh· 
ııis '\'e snniycn itfa edilmemi olan hisse 
senetlerinin bedelleri tesviye olunan 
kı.-mına yüde ( 4) nisbetinde birinci te· 
mettii itasına kifayet edecek meblağ if
rcız edildikten onra baki kalan kısım. 

ikinci k:\r hissesi olarak hi sc senetleri 
sahiplerine tevzi edilir. Mnamafih he
yeti umumiye karariyle. ikinci kar hisse· 

MADDE - 66 sinin bir kısmı tevzi edilmeyip fcvkıı.la· 
Bli'mçonun tasdikine dair olan umumi J de ihtiyat akçesi namı altın<l aynca tef· 

hey tin kararı idare mecli · fızasiyle mü- rik edilebilir. 
durlcr ve mürakıpların ibrasmı da mu- J\lADDE - 76 
tazaınmındır. Ancak blünçoda bazı ci- Senelik sfıfi kar birinci kür hissesine 

MADDE - 90 
Tasfiye memurlarının tııyiniyle bera- dava açabilir. 

Bu suretle birikecek olan mebaliğ 1ir
ket sermayesinin yüzde ellisine müsavi 

raddeye baliğ oldukta idare meclisince 
lüzum görülmez ise artık ihtiyat akçesi 
ifrazına devam edilmez. Şu kadar ki bu 
mikdara baliğ olduktan sonra sarfiyat 
icrasiyle ihtiyat akçesinin mikdarı le· 
nezzül edecek olursa tekrar kardan tev

kifat icra edilecektir. 

ber idare meclisinin ııalahiyeti nihayet MADDE - 98 

ikmal edilmiş olduğundan tcşekkülüniİll 
tasdikine karar verilmesi istenilmiştir· 

Ege Ticaret Türk Anonim ~irketinİl' 
tasdiki mücssisleri tarafından asa!et~ 
mümza beyanname ile talep edilm~ 
makla mahkemeye tevdi edilen "' 

tetkik edilerek gereği konuşuldu. ,..~. 
kezi lzmir olarak teşekkül eden ıirketifl 
kanuni prtları cami olan esas ınuka"" 

bulur ise de mürakıpların nezaret ve va· Şirket İ§bu esas mukavelenameyi ta-
zifeleri tasfiye müddetince devam eder. bettirerek istiyecek hissedarlara vere-

MADDE - 80 
Hisse senedatının ihraç kıymetleri mu

ayyen kıymetinden ziyade olursa fazla 
kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur. 

MADDE - 8t 
Şirketin zarar etmesinden dolayı ek

silen ııerrRayenin ikmaline ihtiyat akçcıi 
kafi gelmediği halde zararın tamam~n 
telafisine kadar hiıısedarana temettü 

tevzi olunamaz. 
MADDE - 82 

ihtiyat akçesi para olarak hıfzoluna
c:ak ve bu para lktısat vekaletince ka
bul olunacak emin bir mali mücaseaeye 
tevdi olunacaktır. ihtiyat akçesinin, her 
zaman paraya değiştirilmesi kabul dev
let veya Türk §İrketleri Esham ve tahvj. 
li&tı iştira edilmek suretiyle de tenmiyesi 
caizdir. ihtiyat akçesi ve amortisman be
deli olarak ayrılan mebaliğin balada ta
yin olunan suretlerden biriyle istimalini 
idare meclisi tayin eder. Fevkalade ihti
yat akçesini idare meclisi münasip gö
receği şekil ve surtle istimııle sal&hiyet
dar, hatta bir hesap devresinin hasılatı, 
hisselere kur tevziine kafi gelmediği tak
dirde fevkalade ihtiyat akçesinin de bu 
hususta istimali c:Uizdir. 

Fevkalude ihtiyat ııkçesi tedrici su
rette sermayenin itfası için dahi liulla

nılo.»ilir. 
MADÖE - 83 

Şirket milddetinin hitamında veyahııt 
vaktinden evvel feshi ve tasfiyesinde bil
cümle taııhhüdatı ifa olunduktan sonra 
ihtiyat akçesi hi~darların hisseleri nis
betinde taksim olunacaktır. 

SEKi7JNCl FASIL 
ŞIRKETıN FESHt VE. T ASFlYESl 

MADDE - 84 
idare meclisi her hangi bir sebeple 

girketin feshi ve tasfiye muamelatını ve
yahut devıımını müzakere etmek üzere 
umumi heyeti davet edebilir.Bu İçtima· 
larda 56 ıncı maddedeki nisabı içtima ve 

ekseriyet arıınır. 

MADDE - 85 
Müddetin hitamı şirket sermayesinin 

iki sülüsünün zayi olması veyahut mak-

sad ı şirketin hüsülü veya husülü imkanı
nın zevali, hfasedarlar adedinin beşten 
a§ıığıya düşmesi, alacaklılımn talebi, 
Şirket mukavelenomesinde bir sebebi 

feshi tayin edilmişse onun tahakkuku, 
~rketin diğer bir şirketle birleşmesi, ir
ketin ifltıs hallerinde idare meclisi his-
sedaranı umumi heyetin içtimaa davet 

etmeğe mecburdur. Hisse1Ni mikdan her 
neye bnliğ olunıa olsun hissedaranın kfıf
fesi i,bu içtimaa davet olunacaklardır .. 

işbu içtimada 56 ıncı maddedeki içtima 
nisabı ve ekseriyet aranılııcaktır. Yalnız 
emvnli §irketin toptnn !Uruhtu hakkındıı 
tnsfiye memurlarımı salahiyet itasına da
ir umumi heyet kararlarındıı 5 3 üncü 
maddedeki ekseriyet nisabı aranır. 

MADDE - 86 
Fesih ve infisn iflasın gayri bir aebe· 

be müstenit ise idare meclis~ hirer haf
ta fasıla ile üç defa ilanat yapacaktır .. 

Bu ilannameye şirket alacaklılarının şir
ketteki hukukunu nihayet bir sene zar
fında bilrnüracaııt ıspat etmeleri lüzu• 
mu dercolunur. Bu senelik müddeıjn 
mebdei üçüncü ilanın tarihi intişandır. 

Şayet idare meclisi bu vazifesini ifn 
etmez veya umumi heyetin i~bu mukave
lenamedeki ~rait dairesinde içtima ih
timali hasıl olmaz.sn şirketle alakadar her 
şnhıs mahkemeye müracnatle şirketin 

fesih ve tnııfiyesini talep etmek hakkını 
haizdir. 

Umumi heyet!c verilen kararlar ala· 
kadaranca malum olmak üzere ilan olu· 

nur. 
MADDE - 87 

l§bu esas , mukavelenamede yazılı 

Umumi heyet 1Jirketin mevcudiyeti za- Banka 7 yeni 
manlarında olduğu gibi tasfiye canasın- ceği gibi 5 O nüshasını bir defaya mah
da dahi iktidar ve salahiyeti taammesi- sus olmak üzere lktısat vekaletine irsal 
ni istimalden devam eder. T as.fiye me- edecektir. 
murları umumi heyet karariyle ve hükü- MADDE - 99 
metin müsaadesiyle §İrketi mcfs.uhanın Şirket istatistik idaresince verilecek nÜ· 
hukuk ve ıenedat ve taahhüdatının ta· munesıne tevfikan her sene muamclitt
mamını veya bir kısmının bedeli iıtirak na dair bir istatistik cetveli tanzim ve 
olarak aynen diğer bir şirkete devrede- vekalete takdim eyliyecektir. 
bilecekleri gibi her hangi bir §irket ve MADDE - 1 00 
phsa da devir mukabilinde kaffesi veya Şirketin bilumum memurin ve mÜs· 
bir kısmı için para veya bedeli tediye tahdimini Türklerden ve tercihan Tica
olunmuş ise senedatı ve esham ve tah· ret mektebi mezunlarından mürekkep 
vilat veya her hangi tavis alabilirler. olacak ve ancak bazı mütahaasıslar iktı· 

Umumi heyet her zaman lüzum görül- sat vekaletinin müsaadesiyle şirketçe mu
düğü takdirde memurlarını ve tasfiye vakkaten istihdam edilebilecektir. 
vazifesini ifa eden idare meclisi azasını MADDE - 1O1 
azletmek ve yerlerine diğerlerini tayin Kanuna ve işbu esas mukavelename· 
etmek salahiyetini haizdir. ye mugayir ve şirketin feshini mucıp 

Keza tasfiye esnasında umumi heyet ahvalin tahakkukunda lktısat ,·ek8.leti 
tıı:sfiye memurlannın teklifi üzerine fes- tarafından fesih davası açılır. 
hi ıirket hakkında evvelce ittihaz edil- 1 Temmuz 19 36 
mi~ olan kararın iptaliyle tasfiye memur- 1zmir Esnaf ve Ahali Bankası 
lannın ııalahiyetlerine nihayet vererek H. AKYOREK A.lNAN 
yeniden idare meclisi ve mürnkıp intihap Hamdi Akyürek Mehmt Akosman 
edebilir. Bu takdirde feshi kararından H. Akyürek M.Osman 
sonra hissedarların gayri e§hasm iktı~ap 1 Rahmi Filibeli Talat MU!kara 
ettikleri hakları mahfuz. kalır. Tasfıye Rahmifilibeli K. T.Mu:kara 
esnnsındıı şirketin menkul ve gayri men· Mehmet Nebioğlu Kazım Musal 
kol emvııli yine şirket §ahsiyeti mane· M. Nebioğlu K.Musal 
viycsi;,,e ait olup hissedarlardan hiç bi· I Atıf inan Şcrafettin Serbes 
risi işbu emval üzerinde şahsi bir hak id- A.lnan Şcrafettin 
din edemez. Tasfiye devam ettiği müd- icra V l"killeıi Heyetinin l / 2 / 19 3 7 
det :zarfında umumi heyeti. tasfiye me· .tarihli toplantısında onanatak Türkiye 
murlan ve mürakıplar ve lüzum gördü- Cümhuriyeti :rıyasetinin tasdikine ikti· 
ğü takdirde lktı38t vekfıleti içtimaa c.fa- ıan eden cEge Türk ticaret anonim şir· 
vet ederler. Bundan ba~ka sermayei §İr- ketinin., işbu esas mukavelenamesi tas· 
ketin yüzde onunu temsil eden hissedar- dik olundu. 
lar tarafından talep vukuunda ta&fiye lktısat vekili N. 

imza okunamamıştır 

lenamesinin Jcra V ek.illeri Heyetince ~ 
bul olunarak Cümhurluk riyasetinin yu 

• • • • • v ub· 
sek tasdıkıne iktıran etmıJ oldugu ın 
rez mukavelename altındaki lktısat ~ 
ki.Jeti şerhinden ve ( 100.000) liracl•~ 
'b 1 · · dö' tte bl' ı aret o an esas sermaycsının r Jı 

rinin ıirket müessisleri tarafından 

Bankası lzmir şubesine yatırılmış bulıı; 
duğu ibraz olunan mezkur bank nıP 
1/ 936 ve 2 2 /7 /9 3 7 tarihli makbuı.l~; 
münderecatından anlaşılmasına ve t1 ~ 
k .. · ] · · · · "teati et mucssıs erının ıçtımaına mu 

cetvel ve zabıt ile iştirak taahhütnaıııt' 
leri de mübrez bulunmasına binaen tııf' 
dikine kanuni bir mani görülemi1eıı 
mezkur Ege Ticaret Türk Anonim §ir\tt' 

,ıs 
ketinin ticaret kanununun (229) uP 

f 'k kk'"l'" .. tııi' maddesine tev ı an teşc u unun 

dikine ve (300)üncü madde mucibİll' 
S. ·1 · • ı ·1 ·ıa1110' cc ıcı ı tıearetçe usu en tescı ve ı 

5 mayıs 9 3 7 tarihinde ittifakla karar 11
e' 

rildi. 

Reis 
1986 

Necati ünlügil 
imzası 

Aza Azıı 

5195 5706 

J. Aker F.l..J•lıı 

imzası i~ ... 

Kıırarma uygundur 
Ba~katip 

lrnza okunamarnışut' 
19/5/937 

Aslı gibidir 

lzmir Sicili ticaret memurluğu r~ 
mühürü ve F. T enik imzası memurları veya mürakıplar umumi heye

ti içtimaa ve bunlar tarafından gösterilen 
hususatı ruznameye ithal etmeğe mec
burd urlor. Tasfiye muamelatı bir sene
den fazla devam eylediği takdirde tas
fiye heyeti şirketin muamelat ve hcsaba
tmı mübeyyin tanzim edeceği mevcudat 
ve müvazene defteriyle blançoyu tevdi 
etmek ve tasfiyenin ikmaline mani leş· 
kil eden sebebi arzetmek üzere umumi 
heyeti ic;timaa davet edecektir. Tasfiye 
esno.sında akdolunan umumi heyet içti
malarına ait zabıtnnmelerin suret veya 
hültı.saları muteber olmak için tasfiye 
memurlarının imzasını havi olması şart-

~----------------------------Tütüncüler, sebzeciler 

tır. 

MADDE - 91 
Şirketin tasfiye halinde bulunduğu za

manlarda girket namına tanzim olunacak 
bilcümle evrak ve scnedııtın §irketi il
:l.llm edebilmesi için (hali tasfiyedcı bu
lunan Türk tecim anonim sosyetesi tas
fiye memurları ibaresinin ilavesiyle tas· 
fiye memurları tarafından imza edil
mesı şartt.ır. 

MADDE - 92 
Şirketi münfcsihıının mevcut düyunu 

'tasfiye edildikten ve infisahın üçüneü 
ilanından itibaren biı: sene mürür etlik· 
ten sonra hissed ,4rıın arasında hisseleri
ne göre taksim olunur. Defterlerden ve· 
ya makbul sair vesaikten dain oldukları 
anlaşılan e~has taahhütlü mektuplarla 
istifayı hakka davet edilirler. 

icabet etmiyenlerin veya hakları he
nüz muhtelifilfih bulunanların alacakları 
muteber bir bankaya tevdi olunur. 

MADDE - 93 
Kanuna ve işbu esas mukavelename 

ahkamına mugayir hareket eden tasfiye 
memurları §Ürekaya ve üçüncü phısla
ra k 1'§1 müteselsilen mesul olacakları gİ· 
hi tnyin ve istihd m ettikleri eşha'ın 
b~ kııbil muamclclerind';n dahi kezalik 
ayni veçhile meı;ul olacaklardır. 

MADDE - 94 
iktısat vekaleti şirketin esaıı mukave· 

lenıımesinden mütevellit hususat hakkın
da şirket üzerinde mürakabe hakkını ha

izdir. 
MADDE - 95 

Şirketin feshi ve tasfiyesine mütedair 
heyeti umumiye nıukarreratı sicili tica
rete t~il ve ilan olunur. 

Tam verimli makbul cioa mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 
Mmtakamızda otuz senedenberi büyük mu"affakıyetle kul· 

tanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAHMi KARAIJAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon aoo9 

' ·------~~_.._.__. ......... r 
MtLLl EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
icar No. Lira 

188 Salhane vapur iskelesi... 36 
189 Tepecik Yedi kızlar bili No. 10 D. bahçe. 42 
190 Göztepe Mısırlı C. 254 taj No. lu ev... . 80 

Yukanda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddeti~ 
arttırmaya konulmuştur. Uialesi 5 • 6 - 937 Pazartesi günü saa 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

21-30 1559 ~ 

IZMIR MiLLi EMLAK M0DÜRLÜGÜNDEN: 
Yunanlı D. L 1 R .A No. sı 

909 Birinci Karantina Mimar Kasım So. No. 13 taj 
evin nısıf hissesi 2333 

547 Darağaç Şehitler Caddesi No. 14 Arsa 44363.
1 

Yukarda yazılı Yunanlı emvalinin Gayrimübadil bono 1 ~ 
mülkiyetlerine talip çıkmadığından bir ay müddetle teoıd• 
edilmiştir. Milli 

İhalesi 14-6-937 Pazartesi saat 15 dedir. Taliplerin 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

lzmir Tramvay 
ketinden: 

ve 

1540 

Elektrik 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın : &J" 

1) 22 - 5 .. 1937 günü saat 9 dan 12 ye kadar Eşref paşa • y .. 
sufdede - Halil Rifltpaşa • Mısırlı caddelerile mücavir sokaklar 

da; 
betler meskut kııl veya bliinço yanlış tamamen tesviyesine kifayet etmediği 
ol rnk tanzim edtlmi ise bllinçonun tas- tııkdirde yalnız meV<'\lt kar te .. -zi edilir. 
dikiyle heyeti idare "'nlariyle müdürleT Hissedarlardan hıç biri mürııkıbının 
v e mürnkıplar iktwıbı benıet etmiş şirket sermayesinden ikmal edilmesini 
olmazlar. Mür kıpların vermiş olduğu ra· : veya müteakip seneler karından evvelce 

müddetin hitamına veya her hangi bir 
~ebcple vaktinden evvel irketin feshine 
umumi heyetçe karar verildiği takdirde 
umumi heyet, tasfiyenin sureti icrasını 

tespit ve muamelatı ifa edecek şüreka. 
dan ve şürekanın l~nyrisinden bir v~·a 

DOKUZU CU FASIL 
MOTEf'ERRIK MAODELffi 

MADDE - 96 
Şirketin gerek faaliyeti ve s~rek tas

fiyesi esnasındu tirket umuruna n üte· 

2) 23 • 5 - 1937 de saat 
Taşçılar - ikinci Belediye -
sokaklarda kesileceği sayın 

olunur. 

7 den 17 ye kadar Keresteciler " 
.. a"it 

Çekmecedler sokaklarile ınuc ·Jjll 
abonelerimizce bilinmek üzere 1 



~CUMA 21 MA Ye:; UM7 

lırnır-= - ---
lllesn SlcUU Ticaret 

T Urluğunda~· 
escil ed'J . • • 

Ziraat B 1 ouş olan Tiirkiye 
Ödün aı;kası lımir şubesinin 
Uğra~.. P_•ra verme işleriyle 

Y'"cagına m" t d . b 
nanıcai 227 u e aır eyan· 
hiiknın 9 numaralı kanon 
nu011r ne göre sicilin 1997 
d'" · asına kayt ve tescil edil-T İ~in olunur. 

Z011r $' 'IJ• J .. ıcı 1 Ticaret Memur-
ugu mührü resmisi ve 

1 . B F. T enik İmzası 
1 • eyanname 
z01· 

ır vilayet yüksek 

2279 makamına 
nci numaralı kanunun 2 

IZladd · . . 
edilnı· esı mucıbınce tanzim 

A) 
1~ beyannamedir. 

18 • 6 ankarnız lzmir şubesi 
·k - 933 ta ·h· d · 'b ı raıat rı ın en ıti aren 
faiz •nda Yüzde 12 ye kadar 

ve ko . 
Cekti mısyon tahsil edile· r. 

B) Uın . 
Bank umı bır müessese olan 

aınııın l . b' cer a enı ır surette 
'Yan d Veku· . e en muamelatı icra 

trı he r 
iniş 'le . ·ıı~e ~nce tasdik edil-
ila sıcı ı tıcarete tescil ve 

n edil · 
'le) . mış olan esas muka-

csı ahk" . 
daires· d amıyle bu mukavele 

ın e t • 
ıub I anzım kılınmış ve 

e erce b 
nan t l' ma ehuttatbik bulu-
lllat a •rnatnameler ve bu tali

narneı 
ltıünd . ere matbu formüllerde 

erıç ahk" d . . cer am aıresınde 
'Yan t bunı e mekte olduğundan 
arın al 1 -f tad e mu redat şeraitini 

.... , at etmeg· e lu"z .. ··ı 
""''ı.ıti um goru me-

"' r. 

Ancak "t d 
tneını k 0 e enberi hariçte ve 
B '-e et dahilindeki bilumum 

anııs::alar . . 
olan ca tatbık edılmekte 
k Ve devamı tatbikinde Ban
a ve B 

hayat· ankacıhk noktasından 
but ı Zaruret olduğu derkar 

Unan b B k lllü t • azı an a teamülleri 
ş erıd 1 h' rn en onun e me ikraza 

uanıeı·t· ' Yap 1 a ıyle mtiterafik olarak 
hid 

1 
makta olan bazı maddi 

ematın taıa t' ... 
sarifi . mmun et ıgı ma-
.. yıne mü t . ''d . 
anıir b 1 ş erıye o emeyı 
IXlız bu unmaktadır ki Banka-

kabiJ· ~ nevi ayrı hizmet mu-
1 ucretle · k hat ·ı rı yu arıda yazılı 

1 e muk fakat .. ayyet olmaksızm ve 
mut · hp l ş erı nam ve hesabına 

ı an h k'k· tın1 h' a 1 1 masarif mikta-
ı b' 

•urer iç ır veçhile geçmemek 

tedir? e tahsilde devam etmek-

! Mevıuub h 
tri hı . a s Banka teamül-
t"r'ı Ucıbince vaki olacak za-
.. hı"k 
cılık u tesebatımız ile Banka-
lcr ~ukteıası yapılan hizmet
t IXluk"'bT t h llatlıları 1 ı a silatımızın belli 

l Şunlardır: 

lan i;'t .. Müşteri hesabma yapı
u Un h k'k• tlıet 8 ı ı ve ayrıca biz-

. ınukabT 
•ıgort 1 1 masraflar ezcümle 

a, ard' 
le b k . ıye ve> a muhafaza 

e çı .. 
tın .. ucreti gibi masrafla-
ofun ınuşteriden ayrıca tahsil 

in ası. 

. 2 - H 
lıcar t esabı carilerde faizin 
· e ka 

lzmir slclll ticaret me- hissedarlar 13 Mayıs 1937 tari-
murluğundan: hine rashyan Perşembe günü 

Tescil edilmiş o!an Şark saat onbeşte Şehitlerde kain 
sanayi kumpanyası Türk ano- fabrika binasında 2 nci toplan-
nim şirketinin 13·5-937 tarihin- tıya davet olunmuş'ardı: 
de adiyen toplanan umumi he- Toplantı işbu ilan edilen gün 
yeti zabıtnamesi ticaret kanunu ve s11alte meclisi idare azaııcıo-
hükümlerine göre sicilin 1995 dan Bay Talat Muşkaranın 
numaras1na kayt ve tescil edil- riyasetinde açıldı. 
diği ilan olunur. Hükümet komiseri Bay Şev-

1: Zabıtname ki Ertuğrul, müzakerata baş-
2: Hissedarlar cetveli lanmak için kanuna ve esas 
bmir sicili ticaret memurluğu mukavelenameye göre muktazi 

mühür resmisi ve F. T enik ·ı ekseriyetin mevcut olduğunu, 
imzası. bu husustaki muamelelerin 
Şark Sanayi Kumpanyası T. tamam bulunduğunu beyan 

A. Şirketinin 13 Mayıs 1937 eyledi. 
tarihinde yapılan senelik adi Reis tarafmdan ara caınili-
genel Heyet toplantısına ait ğine Baylar Fevzi Beler ve 
zabıtname varakasıdır. Halit Onaran ve katip1iğe Bay 

Esas mukavelenamenin 25 Şemsittin Evcimen tayin olun-

nci maddesine göre senelik dular. 
adi genel heyet toplantısında Hey' eti umumiye divanı bu 
21 Nisan 1937 tarihinde hazır suretle teşekkül ettikten sonra 
bu:Unan hi!lsedarlar adedi ka- evela ruznamenin birinci mad-

tasdik ve meclisi idare azası 

ve mürakipler ibra olundu. 
Müteakiben müddetleri bitt"n 

meclisi idare azasından Bay 
Talat Muşkara ile Bay Jak 
Neef de Saineval tekrar mez
kür azahklara, ve mürakipliğe 
de geçeo yılki ücretle Bay 
Marsel de Roover seçildi. 

Daha sonra, karın 1 Hazi· 
ran 1937 tarihinden itibaren 
idare meclisince karar verile-
cek şeklü surette tevzii karar
laştırılmış ve heyeti umumiye 
namına içtimaa müteallik ve
saikin imza salahiyeti de Di-
vana verilerek ruznamede ko
nuşulacak başka madde ol-
madığından, toplantıya saat on 
altı da nihayet verilmiştir. 

iMZALAR 
Katip Rey tophyan 

Ş. Evcimen Halit Onaran 
Rey toplıyan H.U. Reisi 
H. Fevzi Beter K. Talat Muşkara 

Komiser 
nuni nisaba erişmediğinden, desini teşkil eden meclisi ida-
yine mezkur esas mukavelena- re raporu, müteakiben müra- Aslına 
meye göre Ankarada çıkan kipler raporu okundu. Bundan olunur. 

Şevki Ertuğrul 

uygun olduğu tasdik 

Resmi Gazete ile neşrolunan ,, sonra raporlarla alakası müna- 15 - 5 - 937 
ikinci davetnamelere tevfikan sebetile bilanço ve karüzarar H. U. Reisi 
ve hazır bulunacak hissedarlar hesaplan okundu. Riyasetçe Şark Sanayi Kumpanyası 
adedi her ne olursa oJııun be- lazımgelen izahat verilerek Türk Anonim Şirketi 
hemehal karar verilmek şarti'e cümlesi müttefikan kal.ul ve K. T. MUŞKA:RA 

13-5-1937 tarihinde toplanbya iştirak eden hissedarlar Jistest 
Oturduğu Hisse senedi Hisse Rey Kimin taraftnuao Rey 

yer No. su aı\edi adedi temsil olunduğu adedi 
Hissedarın ımzası 

ismi 
Bay Talat Muşkara 
Bay Belloj 

lzmir muhtelif 100 l Bizzat hazır bulundu 11 K. Talat Muşkara 
Brüksel " 1792 10 B.K.T.Muşkara tara· " 

Bay Moris Verbek lzmir 
Bay Alfret Mathot Brüksel 
Bay Halit Onaran lzmir 
Bay Moris Hutart Brüksel 
Bay Jak Neef de Saineval Brüksel 
Bay Jak Robert Brüksel 
Bay Edmond Giro lzmir 
Bay Hüseyin Fevzi Beler Iımir 

tt 

n 

" 
" 

100 
1832 
100 
100 

" 100 
" 1599 
" 672 
" 109 

Yekun 6504. 

fından 
1 Bizzat hazır bulundu 11 M. V erbek 

10 B.M.Verbek tarafından M. Verbek 
1 Bizzat hazır bulundu 13 H. Onaran 
1 B.H. Onaran tarafmdan ı-I. Onaran 

1 " 
10 " " .. 

" n " " 
6 Bizzat hazır bulundu 6 Edmond 
1 Bizzat hazır bulundu 1 F. Beler 

lzmir 13-5-1937 
Komiser 
M. Şevki 

A sima uygun olduğu tasdik olunur. 
1556 (895' 

Katip Rey toplayan H. U. Reisi 
Ş. Evcimen H. Onaran F. Beler K. Talat Muşkara 

15 Mayıs 1937 Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketi 
H. U. Reisi K. T, Muşkara 

Lüks 

LAMBA 
Şişeleri Deposu 

HÜSNÜ IDEMEN 
Saman iskelesi İkinci Kordon 

1-10(867) lZMlR ··-
Zayi 

hmir Esnaf ve Ahali Ban

kası Alaşehir şubesinden satın 

aldığım 7413 D. sırasında ka

yıtlı 2266 No lu bir adet 100 
liralık muvakkat hisse senedi-

mi gaip ettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükümsüz 

olduğunu ilan eylerim. 

Alaşebirde Mahmut Abidin 

Bağcısı lzmirli Ali 

19-20-21 1521 (870) 

--1ZMIR BELEDiYESiNDEN : 1 
1 - Beher metre murabbaı yüz 1 

elli kuruştan üç yüz lira bedeli 
muhammenle 85 sayılı adanın 
iki yüz metre murabbaındaki 3 
sayılı arsasının satıfı batkitip
likteki tartname veçhile 28/5/ 
937 cuma günü saat on altıda !1-
çık arttırma ile ihale edilecektir· 
lttirak için yirmi iki buçuk lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bulunan 
eski hurda arabalar, dökme par
çaları, iki kamyon, bir otomo
bil ve Alsancaktaki eski traın· 
vay depolarında bozuk dinaıno, 
arpa yarma makinesi, torna tez
gahı ve saire ba~katiplikteki şart
name veçhile 28/5/937 cuına 
günü saat on altıda açık arttırına 
ile ihale edilecektir. Hepsinin 
bedeli muhammeni bet yüz elli 
dört liradır. I,tirak için kırk iki 
liralık muvakkat teminat ınak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

Mercimek 100 20 
Şehriye 100 20 
Makarna 200 20 
Çamaşır soda 120 7 
Kuru üzüm 40 20 
Çay 12 340 
Beyaz Peynir 120 32 
Un 216 13 
Salça 40 16 
Börülce 50 12 
Bezelye 50 15 
Patates 200 7 
Soğan 250 3 

Darülacezenin 937 mali yılı 
ihtiyacı olan yukarada cins ve 
miktarile beher kilosunun mu-
hanımen bedeli yazılı ve 
hepsinin muhammen bedeli 

8•nd b nunu ahkamı daire
e er .. 

lnale kalb ~ç ayda bir resül- • • 
3 edıırnesi. • Satılık tütüncü 

3 - Hava gazı fabrikası için 
lüzumu olan muhtelif ölçüde 
kurtun boru, demir boru deve 
boynu, aöketnipli, tapa, küçük 
dirsek ve redresör 28/5/937 cu· 

dokuz yüz yetmiş beş lira elli 
üç kuruştan ibaret olan yirmi 
iki kalem erzak baş katiplik
teki şart name veçhile 4· 6-1937 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş üç lira yirmi 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene g~linir. 

18-21--25-28 1510 (865) 
bu rn: Banka muamelatında 
lidat arneleler ne kadar az im- d Ü k kanı 
aşağı kede~se etsin bir liradan 
tlıesi. omısyon tahsil edilme• 

ma günü saat onaltıda açık ek- - 1 haziran 937 tarihinde mevkii 
siltme ile ihale edilecektir. ölçü tatbike konacak olan belediyenin ye-

'"il~.:. ~k~rçl uları ~u b em izin 
den b k ın bulunduğu mabal-

aş a d nedat . Yer e bulunan se-
ı tıcari . . . 

IXlelatında . ~enın ıştıra mua-
habere ıhtıyar olunacak mu

S _ ;a~raflarının alınması. 
beş gü daıı ve komisyon on 
rn n en n ~ h ernesj şagı esap edil-

e . 
ak ) Kanunun . d 

ledıı . neşrın en evvel 
bariyle ~ş olan müddetleri iti-
80rıt<ı d anunun mer'iyetinden 
tevdiat a '13 mil olan ikrazat ve 
<>hınan f ~uk~velelerinde tayin 
llliiddetı aı~l~rın bu mukavele 
birincisi :.rının hitamına kadar 
hakkını Uzerinden tahsil etmek 
Bank ız: nıahfuzdur. Mahaza 
k aınıı b f . 

abiliy t' u aızlerden ancak 
e 1 tahsi!iyesi olanlar 

Tilkilik Hatuniye camii ve miktarları fartnamesine bağlı n.\ varidat teşkilat kadrosu için ha-
karşısındaki 220 numaralı listede yazılıdır. Şartnamesi ha- rıçten memur alınacaktır. Asgari 
tütüncü dükkanının azimet va gazı müdürlüğünden parası~ orta. mektepten mezun olmak ve as-

olarak verilir. Hepsinin bedelı kerlık hizmetini bitirmiş bulunmak 
dolayısiyle acele devren satı- muhammeni dokuz yüz ellik iki şarttır. Bu evsafı haiz olanlann ni-
lacagv ından taliplisi ayni dük- · ak h t 24 937 · . . • lira yetmitbet kuruttur. hbr aye mayıs pazartesı günü 
kana müracaat etmeJerı ılan için yetmi,birbuçuk liralık. ~u- sabah.ına kadar eller~~~~ki v~ ile 

1~~nur. 1--3 (876) el vakkat teminat makbuzu ıle soy- :J~~ı~~ muh~s:becılıgıne muraca-
lenen gün ve saatte encümene ge- rı !uzumu alan olunur. 

üzerinde bu hakkı istimal ede- linir. 14 21 (834) 1477 
cektir. 13-18-21-25 832 (1465) § 1 - Darülacezenin 937 

Bu suretle tahsil edilecek 

yüzde on ikiden fazla faiz ve 

komisyonlardan 18-6-933 ta· 

rihinden itibaren kanunla mu-

ay yen ldarei !iusu~iye payı 
tahsil edildikçe ayrılacaklardır. 

3 Mayıs 1937 
Türkiye Ziraat Bankası 

T.A.Ş. lzmir Şubesi 

lmzal.ar okunamamıştır. 

1553 (892) 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

Toz şeker 350 
Pirinç 350 
Sadeyağ 250 
Zeytinyağ 200 
Zeytin danesi 250 
Sabun 180 
Tuz 150 
Kuru fasulya 250 
Nohut 120 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
27 
27 
87 
60 
35 
36 

4 
14 
9 

mali yılı ihtiyacı için alınacak 
sekiz yüz kilo dana eti beher 
kilosu yirmi alta kuruştan iki 
yüz sekiz lira bedeli muham
menle başkatiplikteki şartname 
v eçhile 4 - 6 - 1937 cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için on altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
g~n ve saatte encümene geli
nır. 

2 - 937 mali yılı içinde 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Şif A Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 

en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tayyare 

Altın 
Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
tükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Çamaltı Tuzlası Mü
dürlüğünden: 
Tuziamızda tuz sevk ve toprak 

işlerinde istihdam edilmek üzere 
250 işçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye 
azami 1 4 o kuruştur. 
Çalışmak istiyenlerin üç adet 

f otograf ve hüviyet cüzdanlariyle 
birlikte Tuzla Müdürlüğüne mü
racaatleri. 

15--16--18-19---20--21 (1486) (843) 
es: -- ="'= 

Turgutlu Belediye riyasetinden: 
Şehrin su geçmiyen yerlerine tesisat yapıfması için aşağıda 

miktar ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

1 ~Her biri üç metre uzunlu~unda ve (70) milimetre kut
runda (4600) metre font boru (12) adet vana ve (18) adet dir
sek ve (2000) kilo kurşun ve (195) kilo katranlı salmastıradır. 

2 - Malzemenin bedeli keşH (12995) liradır. 
3 - Gümrük maafiyetinin temini belediyeye aittir. 
4 - Buna dair fenni şartname ve keşifnameler lstanbul lzmir 

ve Turgutlu belediyelerinde görebilirler. 
5 - Eksiltme tarihi 27-5-937 Perşembe günü saat 16 dadır. 
6 - iştirak için: 
A - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika: 
B - Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Be

lediye encümenine verilmesi: 
C - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu ofan (975) faalık 

teminat veya banka mektuhu vermesi şarttır. 

6 - Taliplerin tayin olunan gün ve saatte Belediyeye müra-
caatları ilan olunur. 15-18-21-24 1483 (844) 

~ 

No.3371 F. 
No. 3328 velespit, motosiklet 

otomobil projektörleri 
Bu fenerler iki yüı metre mesafeyi gösterir. iki ampul

ludur, tek v~ çift yanar. Hem pille hem dinamo ile yandı
ğı gibi gayet dayanıklı ve çok sağlamdır. Bu fenerlere mah
sus dinamolarımız da gelmiştir, tavsiye ederiz. 

.. ":' ~ ~ . .. - •.: ,_ •' -

belediye hekimlerince yoksul 
hastalara verilecek reçeteler 
mukabilinde yapılacak ilaçlar 
başkatiplikteki şartnamesi ve 
buna bağh formülü veçhile 
4 - 6 - 937 cuma ~ünü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. Bir sene :zarfında 
yapılacak ilaçların her semt 

için muhammen bedeli üç yüz 
liradır. iştirak için yirmi iki 
buçuk liralık muvakkat ' temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3 - Darülact:zenin 937 mali 
yılı ihtiyacı olan on bir bin 

kilo ikinci nevi ekmeğin be
her kilosu sekiz kuruş on pa

radan dokuz yüz yedi lira elli 
kuruş muhammen bedelle baş 

katiplikteki şartname veçhile 
4 - 6 - 937 günü cuma saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için a tmış 

sekiz liralık muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

18·-21--25--28 1511 (864) 
- Jandarma efradı kanunu

nun bazı maddelerini değişti-
ren 3155 No.lı ve 26-4 937 ta
rihli kanun belediyedeki ilan 
tahtasına asıldı her kesçe bi-
Jinsin. 1557 (891) 

- Bütün ölçü sahiplerinin 
ellerinde buluııan ölçülerin se
nelik muayeneleri için bugüne 
kadar be!ediye ayar memur
luğuna müracaat edilmiş olsun 
olmasın muayenelerini yaptır
mamış olanların ayar memur· 
!uğuna müracaatla muayenele
rini yaphrmaları icab eder. 

Ölçülerin senelik muayene· 
lerine devam edilmekte oldu
ğundan şimdiye kadar ölçüle
rini muayene ctlirmemiş olan-
lar derhal ölçülerinin muaye· 
nelerini yaptırmaları aksi tak
dirde haklarında kanuni taki
batta bulunulacağı ilan olunur. 

21-24 1561 (890) 



Sahife 10 YENIASIR CUMA 21 MAYIS t 

ınglltere krzh Sa Majeste altıncı Beorges'un taç giyme merasimine alt gelen en yeni lotogralıarı veriyoruz. Merasim, peri masalların'~ "J olduiu 11.,ı .. 
lnanllmıyacak bir lhtl,am va debdebe içinde yapllmı,tır. Taç giyme merasiminden sonra kral ve kraliçe, merasimde bulunmak Uzar11 Londraya gel 
kral hanedanına, onu takiben da dller devletlerl temsil eden murahhas heyetlerine zlyaletler ve resmi kabuller tertip edllml,tlr ... •• 

Italya kralı şerefine lngiliz kralının huzurunda 
Peştede Macar ordusu bir geçit resmi Portsmut Jinianında yirrrii bir devleti11 

yaptı, bunu ziyafet takip etti harp gemileri bir geçit resmi yaptı 
Avusturyada Demokratik bir siyasetin takibi, sulh Türkiyeyi temsil eden Kocatepe de geçit resminde 

için de teminat olarak kabul ediliyor kendisine ayrılan sırayı kaplamıştır 

Macar ordusunlln geçen ha/fa J'Optığı gerıt ıesmuuım hu mfibıı 
Roma, 20 ( ö.R ) -Budapeşteden bil- da kıymetli teşviklerle karşılanmıştır. elini uzatan ve Macaristanın beynel

dirillyor: Kral ve kraliçe, Bn. ve B. Avusturya yalnız Almanya ve ltalya- milel siyasetin yeniden esaslı bir un-
Hortinin refakatinde olarak, maiyet- nın dostluğuna :nınhkfun kalmamak sur olmasına yardım eden ilk devlet 
}erinde Kont Ciano ve Macar hükil- isteğindedir. oldui',runu hiçbir zaman unutmıyacaktır. 
met erkanı olduğu halde sabah muaz- Faris, 20 ( ö.R )- Sosyalist <Po- Roma protokolları esaslarını tesbit 
zam bir geçit resminde hazır bulun- pulaire> gazetesi Faris ve Londra te- etmiş olduğumuz yapıcı siyaset büyük 
muşlardır. Geçidin güzergahına kesif mastarının Avusturya hariciye nazırı semereler vermiştir. 
yığınlar halinde toplanmış olan halk için çok faydalı olacağı fikrindedir. Fikrimce bu siyaset yalnız refahı 
polis kordonu tarafından trctuvarlarda Bu gazeteye göre Roma protokollan getirmekle knlmıyacak fakat ayni zn
tutuluyordu. ile ıı Temmuz 1936 tarihli Avusturya manda Almanyanın da iş birliği ile de-

Kral ve kraliçe gelirken bu kalaba- Almanya muahedesi Avusturynnın is- vamlı ve hakiki bir sulhu vücuda ge-
lık polis kordonunu yararak caddeye tiklalini temin etmiş olmaktan uzakır. tirmek ve binnetice milletler arasında 111 yayılmıs ve yaşasın kral Viktor-Emma- ahenkli bir iş birliği yaratmak için sağ- Poıtsmutta rapı/ocak geçıt 1es111mi ca11/and11an b11 jofog/O/ bir kompözısyonduı. Bır lngiliz ussam< lıazulamı~ 
nuel diye bağırarak hükümdarları se- Avusturya istiklalini hakkıylc koru- lam bir temel teşkil eyliyecektir. Londra, 20 (A.A) - Royter ajan- Kralın yatı ecnebi harp gemileri- Türizm aja~ları tarafında.~ ~ 

Yabilmek için dahilde daha kuvvetli dan · · .. ·· d k · l l b r çok tenezzuh ,... 
u._1 G 'd" b 1 Majestelerinin bu ziyareti bu siya- sın · nın onun en geçece tır. anmış o an ı • _,. 
.wuıuamıştır. cçı ın aş ıyacağı sıra- olmağa ve Tuna vadisindeki komşula- Portsmouth bugün Londranın taç ZlY AFET purları, kotralar, sandallariyle ~ 
da halk, örnek olmağa layık bir disip- 1 setin milletlerimiz arasındaki dostlu- . ld d be l l dak. · F. 
linle tekrar tretuvarlara sıralanarak nyle de münasebetlerini ıslMı ey c- ğun yeni bir rehinesidir. ~iyme merasıminde. a~zetmiş o u- ~ondr?•. 19 (A.A) - Lon .ra - gemi erinin ara arın . •. genıŞ , 

meğe mecburdur. tç siyaset bakımın- Kral naibi sözlerine bütün Macarla- gu manzaranın aynı bır manzara ar- ledıye reısı bugün kral ve kralıçe şe- larında durmaksızın gıdıp gelrıı 
askerlerin geçit resmi için sahayı ser- dan kuvvetli olmak için Avusturya zetmektedir. Bunun üzerine Raflgar refine büyük bir ög~le ziyafeti ver- tedirler. r.-' 
best b k şt rın İtalyan kralının hakimane salta-

ıra mı ır. kabinesinin '""i yıg~ınlarmdan müza- muharebesinin galibi Amiral Nel- miQ ve bu ziyafette kral ailesi efra- Ziyaretçiler bilhassa Dunke 
Başta mükemmel yu"r·· .. hali d ~ natı esnasında ve hüküroet reısırun h Ad 1- • 'b' 'JI d d k' · F hl '--M uyuş n e heret görmeğe ihtiyacı vardır. Tuna sonun ru u a eta Kanat germış gı ı- dından başka 700 davetli hazır bu- a ın a ı yem ransız zır ısını~ 

piyade kıt'alnrı geçmiş ve bunları, te- y.u.· ks
1
. ek _id.aresi . altında ltalyanın h_er. dir. Harpten beri görülmemiQ mik- lunmuQtur. ranlıkla tema!m etmektedirler• 

M "ist b L- havzasında daha iyi bir müvazene il milli f al ld ğ -:: l" r- .Jtl 
acar anın auriyelileri sayılan, şe- tu.r. a ıyet sahasın_ 1• e e ettı ı darda çok olan harp ve ticaret gemi- Zı'yafetten sonra kral Spitheald- zırhlı dünyanın en modern harp•-

h. haf 1 sisi de Viyana Prag arasında bir mu- t ı h i .,. 
ır mu ız arı takip etmiştir ki, va- karenetle mümkündür. LÜZUlliU bcs- ne ıcc ere _ayranlığını bildirerek n • ı le~ine kral ve kraliçe tarafından bi- da yarın yapılacak olan büyük de- milerinden olup salı günü burŞr 

züelcri Tuna nehrinde münakalatm ser- -•L~yet hayet vennıştir. raz sonra bir geçit resmi yapbrıla- niz g--it resminde bulunmak üzere gelmiştir. ..ı.a 
bestı··· · belli olan böyle bir siyaset LUUö -11 P..-

ıgını ve emniyetini temin eyle- . A İtalya kralı bu nutka şu mukabelede . caktır. Portsmoutha hareket etmiştir. Dün saat 17,45 te Portsmo\J 
mektir. Sonra her silaha mensup kıt'- zaruri b~ ~t ~cak ve :r;:un: bulunmuştur: Kral ve kraliçe bu merasimi yat- Londra, 19 (A.A) _ Kral ve kra- gelmiı olan kral ve kraliçe ile rı;:: 
alar, mitralyöz, hafü toplar, hafif tank- rupa vazı~~ ıslahı için d - Burada görmüş olduğumuz can- ları1!dan idare edeCeklerdir. Bu yatı liçe akşam Portsmoutha varmış ve ses Elizabeth parlak bir surette 
lar, daha arkadan süvariler ve Macar mesut aksı tesirleri d~kunacaktır. dan te7.ahUrler, Macar milletinin hara- ~ır.al!ık yatı ile hükümetin misa- Viktoria yatına binmiıtir. Kral ya- yin edilmiı olan ca?delerden .oto~ 
ordusunun haklı olarak iftihar ettiği cHumanite> gazetesı de Avusturya- retli hüsnii kabulü ve parlak kabul re- firlerını ta§llllakta olan gemiler ta- nn bu yat üzerinden donanmayı tef- bille geçmek suretıyle beledıy~ 
HU$8rdlar geçmiş ve billıas.5a bu so- nın siyasi muhitini gözden geçirerek da- simleri milletlerimiz arasındaki derin kip edecektir. ilk defa olarak Hin- ti edecektir. resine gitmişlerdir. Orada be -,; 
nuncular umumt hayranlığı celbederek ha demokratik bir siyasetin Avustur- . tl' d tl ğu b' k daha diıtan, Kanada, Yeni Zcland ve 

1 p h 20 (ÖR) B .. reisi hükümdarlara bir sadakat 
alkışlanmışlardır. yaya daha fazla istikrar verebileceği- ve emnıye 1 05 u ır ere Avusturalyayı kendi donanmalarına . o~tsmout : . . · - d ukgualn zası takdim etrniıtir. • -* 

G 't . ka dcd' N"tek' v· ma teyit eylemiştir, 1ki millet arasındaki p b' . t .1 k edi hır mılyon seyırcının huzurun a r K l 1 ___ 1! .. ""Lta ,...,.... 
eçı resmi bitince Amiral Horty nı y ıyor. ı mı, ıyana - b . . mensu ır aemı emsı etme t r •• li da d . 1. bul d ra ve IUllllÇC guzergan .. ~ 

kral ve kraliçe şerefine bir ziyafet ver- den amelesi milmessilleri bükümete ~ ::ıuk 
1
1927 sene~e ın:'zal':ın Portsmouth, 20 (A.A) - Hava man emır 1 unan onanmayı tarafından ıiddetle alkışlanınıt""' 

miştir. Öğleden sonra, Budapeşteden 30 bir muhtıra vererek işçilerin bilyük bir . P"" arla resmen e teyıt - ço» ~~·.ve güneılidir. Gökte an- tefti§ etmittir.Her geminin yanın· Hükümdarlar Viktoria Et Albc~t ~ 
kilometre mesafede San Stcfanoda hü- eberiyetle, kime karşı oluna ol- ~ tnil~tadır. Macar ve İtalyan c:akbır ıki bulut vardır. Şarktan gar- dan yatı ile geçen Sa majeste al- bna binmek üzere nhtıma gıto' 
kümdarlann şerefine bir şahin avı ter- sun, vatanın :fstikW ve bil.niyetini mü- milletlerıru birbirine bağlayan müte- be doğru afaiıdaki sıraya göre mev· kıtlanmıfbr. lerdir. . ti' 
tip edilmi§tir. dafaa yoluna girebilmeleri için asgari addit bağlar bu zamandanberi birbl- ki almıt olan ecnebi gemileri bu Portsmouth, 20 (A.A) - ihtiyat Evvelce merasime iıtirakJerı 1,.. 

Macar gazeteleri ltalyan kral ve kra- buı haklar verilmesi lüzumunu gös- rini takip eden hAdiselerle kuvvetlen- deVlet1cre aittir: filonun cüzütamlan dün Sapothead karrür etmif olan bir çok gemile, 
}içesinin ziyaretine son derece lıararetli termişlerdir. Zira işçiler ayni zamanda miş ve Roma protokolları ile siyasi Amerika, Fransa, Arjantin, Sov· açıklanna gelmiıtir. 300 kadar harp panyadaki vaziyet dolayısiyle Jıı.t!" 
yazılar tahsis etmekte,, asırlardanberi şahsi hürriyet ve vekarlariyle sosyal ve ekonomik sahalarda selabet kes- yet Ruıya, Almanya, Yunanistan, ve ticaret gemisi Solent geçidinin bü- rak edememiılerdir. İngiliz z~h ~ 
Budapeştede hiçbir ecnebi hilkümdara terakkiyi de müdafaa azmindedirler. beylemiştir. Uç senedenberi iki mem- Felemenk, Japonya, lsveç, Danimar- tün geniıliğini kapatacak surette nın yekunu on birden ibarettır.~ 
b d lak bir k d leket için de faydalı olduğunu isbat et- ka, Fenlandiya, Küba, Portekiz, Ro- sekiz hat halinde mevki almışlardır. buki 1914 te icra edilmiı olan .- _lı: 

u erece par ahul yapılma- Avusturya milleti bunu istemekte ir ve --•nya, Türkiye, Lehistan, Eaton- Ticaret gemileri sahih tribün vazi· g--it resmine 59 parça zırhlı i9tıP"' 
dığını kaydederek bu ziyaretin kıy- Avusturyanın istikWi için olduğu gibi miş olan bu siyaset Almanyanın da sa- .. _ -,.- d 

tin' M ili · mimi iş birliği ile takviye bulmuştur. ya. fesini görmektedir. etmiş i. •••• 
me ı acar m etinin hakkıyle 'tak- sulh iç.in de teminattır. 'Omit edilebilir ............................................................................................................................... ~ 
dir ettiğini ilave eylemektedirler. Mcr- ki BB. Blum ve Delbos bu hakikati Bu siyaset her gün çok büyük semere- olduğunu i&bat etmektedir. elbiseleri, Saltanat arabaları ve daha cwn etmiş, bir gün süren çarp'! . ~ 
kezi A~up~ gazeteler~ de Buda~te Avusturya hariciye nazın B. Şmidte ler vermekte devam etmektedir. Bu Budapeşte, 19 ( A.A ) - Bütün Ma- birçok teferruat kabul merasiminin ma- sonra iki İtalyan kruvazörü ile ikı l~ 
ziyarctını dıkkatle takip ediyorlar. anlatmaktan çekinmemişler ve batıl fi- itibarla Avrupada istikrarın ve sulh- car gazeteleri İtalya kralına yapılan hiyetini değiştirmiş ve bu suretle ka- pido muhribi batmış ve geri k.a}aıı ~ 

Viyana, 20 ( ö.R ) - Avusturya ha- kirleri terketmeğe onu davet eylemiş- perverane iş birliğinin menfaatine ola- kabul meruiminin yüksekliğini teba- bul merasimi protokol mahiyetinden çı- yan gemileri de kaçmıştır. Bu .JJJI" 
riciyc nazırı B. Guido Şmidtin garp lerdir. rak her tUrlü inhisarcı mahiyetten iri rUz ettirmektedir. Tantanayı seven ve karak tezahUr mahiyetini almıştır. mühim surette yaralanmış b~yett' 
devletleri payıtahtlarındaki faaliyeti NUTUKLAR bulunan ve her tUrlil müstakbel inki- yinnl senedenberi eskiden yapılan muh- Siyasi mahafilde İtalya kralının Bu- Amiral Horti denize hikim vaZl ft' 
ve son olarak Pariste B. Delbosla mü- Budapeşte, 19 ( A.A ) - Ziyafetten şafları kabul eden bir siyasettir. teşem kabul resimlerinden mahrum dapeşteyi ziyareilnin Otrante deniz kalmıştı. Bu muharebe AvusturY' ı,;-
Jakatı Viyanada çoktanberi görülme- sonra Amiral Horti bir nutuk söyle- Macaristandaki ikametimiz esnasın- bulunan halk göster~en ihtişam~an muharebesinin yi~ci yıl dönümüne losunun .• ~uml ha~. ~ınd&I ~ 
miş bir nikbinlik havası yaratmıştır. yerek Macar milletinin talyan mille- da görmüş olduğumuz sempati, h\isnil ve manzaranın azametinden pek zıya- tesadüf etmi§ oldugu kaydoluiıınakta- rak ettiğı yegine mühim ın 

Umumi intiba §Öyle hillasa edilebi- tine kaJıı olan derin dostluk hislerini kabul ve unutulmaz tezahUrler Maca- de miltehassis olmuştur. Sahne B. Mik- dır. Bu muharebe esnasında Avustur- olmuştu. .. ~ 
lir: fstiklfilini muhafaza edecek bir si- tebarüz ettirmi§tir. Amiral Horti ez- ristanın faşist imparatorluk 1talyasının lasa yapılan kabul sahnesinin ayni ol- ya Novara kruvazöründe bulunan Ami- Başka zaman büyük tezahüra __ 1 
yaset takip etmek azminde olan Avus- cümle dem.iştir ki: kendisinin emniyet edebileceği samfmt mMla beraber Macar asılzadele.rinin ve ra1 Horti dijer dört gemi ile 17 gemi- sile teşkil etmesi Iizımgelen bu 7~ 

a her --12ris_wL1..aa.ı:bıa...:....~-1ıa-..ı....,~ıt.Jm......-.~..ka:-.di&1-.-.-1..ı...d.."'--.-...ıa...:....ı-ıı..-.ı..ı~:ı...---a..LtA.J--..ı....ı....-.--..a..-.ı....a..w..-----.....L.1.-._....u...ı.ıı:........t.w...:-._.c:ı;...._.,..__..lJL.1..u...u._g,wL.....,.t..la.....t..it..Jııılulllll!!!!:lı 


