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Madde 1 — 386 nci madde aşağıdaki veçhile değiştiril-
miştir: 

Mevzu veya nevi şirketin tebdiline müteallik olan heyeti 
umumiye içtimaatında sermayei şirketin akalli üç rub'unu tem-
sil eden hissedaranın huzuru şarttır. Bu içtimaatta müttehaz ka-
rarların muteber olması için asaleten veya vekâleten istimal 
olunan âranm sülüsanının içtimai muktazidir. 

İlk içtimada sermayenin üç rub'unu temsil eden hissedara-
nın huzuru mümkün olmadığı halde heyeti idare, heyeti umu-
miyeyi tekrar içtimaa davet edebilir. Fıkrai sabıkada muhar-
rer hususların gayrısına mütedair tadilat için davet olunan he-
yeti umumiyenin ilk içtimaında anifüzzikir nisabı müzakere ha-
sıl olmadığı takdirde keyfiyet şirket ilânatmın dercine mahsus 
gazeteler ile on beş gün fasıla ile iki kere ilân edildikten son-
ra ikinci bir içtima aktolunabilir. 

İçtimai ihbar için nama muharrer senedat sahiplerine hi-
taben tastir edilecek davetnameler ile ilânlara ruznamei müza-
keratla beraber içtimai sabıkın zamanı vukuu ve neticesi derç 
olunur. İkinci içtimada müzakerat cereyan edebilmek için ser-
mayei şirketin lâakal nısfını temsil eden hissedaranın huzuru 
lâzımdır. 

İşbu ikinci içtimada dahi nisabı müzakere tahassul etme-
diği surette salifülbeyan şerait dairesinde üçüncü bir içtima 
aktolunabilir. Bu son içtimada müzakeratın icrası için sermayei 
şirketin akalli sülüsünü temsil eden hissedaranın huzuru kâfidir. 

Bu heyeti umumiyelerin kararı muteber olmak için asaleten 
veya vekâleten verilen âranın sülüsanının içtimai şarttır. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili 
memurdur. 

Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti arasında 
akledilen dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem 

ınuahedenamesile merbutu bahri kuvvetlerin 
tahdidine mütedair protokolün tasdiki 

hakkında kanun 

Kanun 1152 Kabul tarihi: 121211931 

Madde 1 — Yunan Cümhuriyetile 30 teşrinievvel tarihinde 
Ankarada akit ve imza edilmiş olan dostluk, bitaraflık, uzlaşma 
ve hakem muahedenamesi ve iki memleketin bahrî kuvvet ve 
teslihatına müteallik olup ayni tarihte imza edilen ve bu mua-
hedenameye merbut bulunan protokol tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu Kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

Madde 3 — İşbu Kanunun icrasına Hariciye Vekili memur-
dur. 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i l e Y u n a n i s t a n C ü m h u r i y e t i 
H ü k ü m e t l e r i a r a s ı n d a i m z a e d i l e n d o s t l u k , 

b i t a r a f l ı k , u z l a ş m a v e h a k e m m u a h e d e s i 

Her hususta bir vifak siyaseti takip, umumî sulh işine 
yardım ve Türkiye ile Yunanistan arasında tahaddüs edecek 
ihtilâfları umumî hukuku düvelin en yüksek esaslarına göre 
halletmek emrindeki arzularını ifade eylemek isteyen Türkiye 
Reisicümhuru Hazretleri ve Yunanistan Reisicümhuru Hazretleri 
bu müşterek niyetlerini bir muahedename ile tahakkuk ettirmeğe 
karar vermişler ve murahhasları olarak, 

Türkiye Reisicümhuru Hazretleri: 

Başvekil Malatya Meb'usu ismet Paşayı, Hariciye Vekili, 
İzmir Meb'usu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Yunanistan Reisicümhuru Hazretleri: 

Başvekil Müsyü Eleftherios K. Veniselos'u Başvekil Vekili 
Hariciye Nazırı Müsyü Andre Michalakopoulos'u tayin etmişler. 

T.C. 
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ve murahhaslar bu baptaki salâhiyetnamelerini yekdiğerine 
tebliğ ile usul ve kaidesine muvafık bularak atideki hükümleri 
kararlaştırmışlardır. 

Madde 1 — Yüksek Akitler tarafeynden birinin aleyhine 
müteveccih hiç bir siyasî veya iktisadî itilâfa ve kombinezona 
dahil olmamağı mütekabilen taahhüt ederler. 

Madde 2 — Yüksek Âkitlerden biri, sulhperverane tarzı 
hareketine rağmen bir veya birkaç devlet tarafından taarruza 
uğradığı takdirde diğer taraf muha samanın bütün müddeti de-
vamınca bitaraflığı muhafaza etmeği taahhüt eyler. 

Madde 3 — Yüksek Âkitler aralarında ihtilâfı mucip olan 
ve alelâde diplomasi usullerile halledilemiyen bilcümle meseleleri 
zirdeki 8-19 uncu maddelerde derpiş edilen uzlaşma usulüne 
tâbi tutmağı taahhüt ederler. Uzlaşma usulünde muvaffakiyet 
hasıl olmadığı takdirde, işbu muahedenamenin 20-23 üncü 
maddelerine tevfikan, bir adlî tesviye çaresi araştırılacaktır, 
meğer ki âkitler beynelmilel ihtilâfatın sulhan tesviyesi için 
aktolunan 18 teşrinievvel 1907 tarihli itilâfnamenin 55 inci ve 
müteakip maddelerine yahut kendi aralarında mevcut herhangi 
bir anlaşmaya tevfikan teşkil edilen bir hakem mahkemesine 
müracaat hususunda mutabık kalmış olsunlar. 

Madde 4 — Geçen maddedeki ahkâm, Yüksek Âkitler 
araıında mer'i muahedat mucibince, onlardan birinin salâhiyetine 
dahil bulunan meselelere ne de hâkimiyet hakkına taallûk eden 
hususata tatbik olunmaz. Bir meselenin hakkı hâkimiyete taallûk 
edip etmediğini tahrirî bir beyanname ile tayin etmek her 
Âkidin hakkıdır, itiraz vukuunda diğer Âkit işbu mütekaddim 
meseleyi hallettirmek için hakeme veya Beynelmilel Adalet 
Divanına müracaat edebilir. 

Balâda mezkûr maddenin ahkâmı işbu muahedenameden 
mukaddem olan ve maziye ait bulunan hadisattan mütevellit 
ihtilâfata da tatbik edilmez. 

Madde 5 — Tarafeyn arasında mer'i diğer itilâfnamelerle 
halleri için hususî bir usul derpiş edilmiş olan ihtilâflar, işbu 
itilâfnamelerin ahkâmına tevfikan hallolunacaklardır. 

Madde 6 — Eğer bir ihtilâfın mevzuu tarafeynden birinin 
dahilî kanunlarına nazaran adlî veya mülkî makamatın salâhi-
yetleri dahilinde bulunuyorsa, mezkûr taraf, salâhiyettar makam 
tarafından makul müddetler zarfında kat'î bir hüküm verilmez-
den evvel ihtilâfın işbu muahedede derpiş edilen muhtelif usûl-
lere tâbi tutulmasına muhallefet edebilecektir. 

Bu takdirde, işbu muahedede derpiş olunan usullere müra-

caat etmek isteyen tarafın mezkûr karardan itibaren bir sene 

zarfında, arzusunu diğer tarafa iblâğ etmesi lâzımdır. 

Madde 7 — Âkitlerden biri tarafından diğer Âkide yapı-

lacak talep üzerine, işbu muahedenamenin tasdiknamelerinin 

teatisini takip eden altı ay zarfında, bir Daimî Uzlaşma Komis-

yonu teşkil edilecektir. 

Âkitler, hilâfına ittifak etmedikleri takdirde, Uzlaşma Ko-

misyonu âtideki tarzda teşekkül edecektir. 

1 - Komisyonun 5 azası olacaktır. Tarafeynden her biri 

kendi tebaası meyanından müntehap bir aza tayin ede-

cektir. Diğer üç komiser üçüncü devletler tebaaları meyanın-

dan müttefikan intihap edileceklerdir. Bunların ayni tâbiiyeti 

haiz bulunmamaları, ikametgâhlarının âkitler ülkesinde bulun-

maması ve kendilerinin işbu âkitler hizmetinde olmamaları 

lâzımdır. Âkitler komisyon reisini bunlar arasından seçecekler 

ve ihtilâf zuhûrunda, işbu üç komiserden hangisinin reis ola 
cağı kur'a ile teayyün edecektir. 

, 2 - Komiserler üç sene için tayin olunacaklar ve tekrar 
intihap edilebileceklerdir. Müttefikan tayin edilmiş olan komi-

j serler memuriyetleri esnasında tarafeynin ittıfakile tebdil olunabi-
leceklerdir. Usul ve muameleye henüz iptidar edilmediği müd-
detçe tarafeynin her biri kendisince tayin edilmiş olan komiseri 
tebdil edebilecektir. 

3 - Ölüm, istifa veya her hangi bir mâni dolayisile vu-
kubulacak münhaller, en kısa bir müddet zarfında, tayin usu-
lüne tevfikan doldurulacaktır. 

Madde 8 — Eğer bir ihtilâfın zuhûrunda, âkitler tarafından 
tayin olunmuş bir Daimî Uzlaşma Komisyonu mevcut bulun-
mıyorsa, âkitlerden birinin diğerine yapacağı talepten itibaren 
üç aylık bir müddet zarfında, işbu ihtilâfın tetkiki için bir Hu-
susî Uzlaşma Komisyonu teşkil edilecektir. Âkitler arasında 
hilâfına karar olmadıkça, tayinler yukarıdaki madde ahkâmına 
tevfikan yapılacaktır. 

Madde 9 — Müttefikan intihap edilecek azalar 10 ve 12 inci 
maddelerde tesbit olunan müddetler zarfında tayin olunmazlarsa, 
icap eden tayinlerin icrası tarafeynce müttefikan intihap edilen 
bir üçüncü devlete havale olunacak ve bu hususta ittifak hasıl 
olmadığı takdirde âkitlerden her biri diğer bir devlet göstere-
cek ve bu tayinler iki devlet tarafından müttefikan icra oluna-

• çaktır. Şayet üç aylık bir müddet zarfında işbu iki devlet mu-
! tabık kalamıyacak olurlarsa, bunlardan her biri tayin olunacak 

azaların miktarınca namzet irae edecektir. Bu suretle teklif 
edilen namzetlerden hangilerinin tayin olunacağı kur'a ile 
taayyün edecektir. 

Madde 10 — Uzlaşma Komisyonuna müracaat, müttefikan 
hareket eden âkitlerin beraberce, v=ya ittifak olunmadığında, 
âkitlerden birinin veya diğerinin reise bir istida vermesi suretile 
olur. 

İstida, ihtilâf mevzuunu muhta aran anlattıktan sonra, ko-
misyondan bir uzlaşmağa vardıracak her türlü tedabire müracaat 

| eylemesi talebini ihtiva edecektir. 

i İstida, âkitlerden yalnız biri tarafından verilmiş ise, müsted'i 
j âkitçe işbu istida diğer âkite vakit fevtetmeden tebliğ edilecektir. 

Madde 11 — İhtilâfın âkitlerden biri tarafından komisyona 
arzı tarihinden itibaren on beş gün zarfında âkitlerin her biri, 
bu ihti'âfın tetkiki için, meselede salâhiyeti mahsusası bulunan 
bir kimseyi kendi azasının yerine ikame edebilecektir. Bu hakkı 
istimal eden âkit keyfiyeti derhal diğer âkide haber verecek 
bu takdirde diğer âkit de ihbarın kendisine vürudundan itibaren 
on beş gün zarfında ayni suretle hareket etmek salâhiyetini 
haiz olacaktır. 

Madde 12 — Âkitler, hilâfına ittifak etmedikleri takdirde 
Uzlaşma Komisyonu, reisinin irae ettiği mahalde içtima eyliye-
çektir. 

Madde 13 — Uzlaşma Komisyonunun vazifesi muhtelifünfih 
mesleleri tavzih etmek, bu uğurda faideli malûmatı toplamak 
ve âkitleri uzlaştırmağa gayret eylemektir. 

Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra ihtilâfın halli için 

tekliflerini bir rapora dercedecektir. 

Madde 14 — Uzlaşma Komisyonu behemehal mürafaa 
şeklinde olması lâzım bulunan kendi mesai usulünü, müttefikan 
başka türlü bir karar vermemiş ise, beynelmilel ihtilâfların 
muslihane halline dair 18 teşrinievvel 1907 La Haye mukavele-
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namesinin üçüncü faslı ahkâmını nazarı itibare alarak, bizzat 
tanzim edecektir. 

Madde 15 — Uzlaşma Komisyonunun mesaisi ancak akit-
lerin muvafakatile komisyon tarafından ittihaz olunmuş bir 
karar üzerine alenî olacaktır. 

Madde 16 — Akitler, Uzlaşma Komisyonu nezdinde kendi-
lerile komisyon arasında mutavassıt hizmetini gören ajanlar 
tarafından temsil edileceklerdir; bundan maada, âkitler kendileri 
tarafından bu husus için tayir^ edilen müşavir ve mütehassısların 
yardımına müracaat edebilecekler ve şehadetini faideli addettikle-
ri bilcümle eşhasın komisyonca istimaını talep eyüyebileceklerdir. 

Komisyon da her iki tarafın ajanlarile müşavir ve mütehas-
sıslarından şifahî izahat talep etmek ve faideli göreceği her 
hangi bir şahsı hükümetinin muvafakatile celp ve istima eylemek 
salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 17 — Akitler, Uzlaşma Komisyonunun mesaisini 
kolaylaştırmağı ve alelhusus kendisine, mümkün olabildiği kadar 
vasi mikyasta, bilcü nle vesaiki ve faideli malûmatı vermeği ve 
kendi memleketleri dahilinde ve kendi kanunlarına tevfikan 
komisyonun şahitler veya mütehassıslar celp ve istima eylemesini 
ve vak'a mahalline gitmesini temin için malik oldukları bütün 
vasıtaları kullanmağı taahhüt ederler. 

Madde 18 — Akitler müddetin etmdidine karar vermedikçe, 
Uzlaşma Komisyonu ihtilâfın kendisine arzı gününden itibaren 
dört ay zarfında raporunu tevdi edecektir. 

Akitlerden her birine raporun bir nüshası verilecektir. 
Rapor, ne hadiselerin ifadesi ne de esbabı hükmiye ve netayiç 
itibarile, bir hakem kararı mahiyetinde olmıyacaktır. 

Madde 19 — Uzlaşma Komisyonu, raporunda münderiç 
hal tekliflerine âkitler tarafından verilecek cevap için bir müddet 
tayin edilecektir. İşbu müddet üç aydan fazla olmıyacaktır. 

Madde 20 — Müttefikan tayin olunan komiserlerden her 
biri mesainin filen devamı esnasında, miktarı âkitlpr tarafından 
tesbit edilecek ve onlarca müsavaten ita olunacak, bir tazminat 
alacaktır. Buna mukabil, her âkit kendi tarafından tayin olunan 
komisyon azasının tazminatını tesbit ve ita edecektir. 

Komisyonun faaliyetinden dolayı tahaddüs eden masraflar 
iki tarafça mütesaviyen ödenecektir. 

Madde 21 — Komisyonun teklifleri tarafeynce kabul edil-
mez ise onlardan her biri komisyonun raporunda tayin olunan 
müddet zarfında, ihtilâfı Daimî Beynelmilel A d d e t Divanına 
arzetmek salâhiyetini haiz bulunacaktır. 

Divanın reyine .nazaran, ihtilâf hukukî mahiyette olmadığı 
takdirde onun, hakkında bir hukuku düvel kaidesi tatbik edile-
mezse, Divanın hakkaniyet ve nasafet dairesinde halledilebileceği 
hususunda her iki taraf müttefiktir. 

Madde 22 — Akitler, her meselede, ihtilâfın mevzuunu 
sarahaten tayin eden ve Daimî Beynelmilel Adalet Divanına 
verilebilecek hususî salahiyetleri ve kendi aralarında mukarrer 
sair bilcümle şeraiti tesbit eyliyen hususî bir tahıdmname 
tanzim edeceklerdir. 

Tahkimname âkitlerin hükümetleri arasında nota teatisi 
suretile yapılacak ve bunun her noktası Adalat Divanı tara-
fından tefsir edilecektir. Eğer âkitlerden birinin adlî tesviye 
talebini aldığı günden itibaren üç ay zarfında tahkimnamenin 
metni takarrür etmez ise tarafeynden her biri alelâde bir istida 
ile Adalet Divanına müracaat edebilecektir. 

Madde 23 — Beynelmilel Daimî Adalet Divanı âkitlerden 
birinin adlî makamatı veya herhangi bir makamı tarafından 

verilen bir kararın hukuku düvele tamamen veya kısmen 
muhalif olduğunu tesbit eder ve bu akidin hukuku esasiyesi 
mevzuubahs kararın netayicini izaleye müsait olmaz veya ancak 
kısmen izaleye müsait olursa mutazarrır olan tarafa divan kararı 
ile muiısifane bir tazminat verilmesi icap edeceğinde âkitler 
mutabıktırlar. 

Madde 24 — Beynelmilel Daimî Adalet Divanı tarafından 
verilen karar âkitler tarafından hüsnü niyetle tenfiz edilecektir. 

Kararın tefsirinde tahaddüs edebilecek müşkilât her bir 
âkidin bu hususta alelâde bir istida tarikile kendisine müracaat 
eyliyebilecek olduğu Adalet Divanı tarafından hallolunacaktır. 

Madde 25 — Uzlaşma usul ve muamelâtının veya adlî 
tesviye usul ve muamelâtının devam ettiği müddetçe âkitler, 
uzlaşma komisyonu tekliflerinin kabulüne veya Beynelmilel 
Daimî Adalet Divanı kararının icrasına halel getirebilecek 
mahiyette olan herhangi bir tedbiri ittihazdan tevakki ede-
ceklerdir. 

Madde 26 — Eğer işbu muahedenamenin inkızasında 
muallâk bir uzlaşma veya adlî tesviye muamelesi mevcut 
bu'unuyor ise işbu /muamele bu muahedenamenin ahkâmına 
yahut âkitlerin onun yerine ikamesinde mutabık kaldıkları her 
hangi bir diğer mukavelename ahkâmına tevfikan devam 
edecektir. 

Madde 27 — İşbu muahedenin gerek tefsirinde gerek 
icrasında tahaddüs edebilecek ihtilâflar, nizaların tavs'fine 
taallûk edenler de dahil olduğu halde, Beynelmilel Daimî Adalet 
Divanına doğrudan doğruya alelâde istida ile arzolunacaktır. 

Madde 28 — İşbu muahedename en kısa bir müddet 
zarfında tasdik olunacak ve tasdiknameleri teati edilir edilmez 
mer'iyete girecektir. Muahedename mer'iyete girdiğinden 
itibaren beş sene müddetle muteber olacaktır. Bu müddetin 
hitamında, altı ay evvel mefsuhiyeti ilân edilmezse, ikinci bir 
beş senelik müddet için temdit edilmiş addolunacak ve bu 
tarzda devam edilecektir. 

Balâdaki mevadı tasdikan, isimleri yukarıda zikredilen 
murahhaslar işbu muahedeyi imza etmişlerdir. 

Ankara, 30 teşrinievvel 1930 

ismet E. K. Veniselos 
Dr. Tevfik Rüştü A. Michalakopoulos 

P R O T O K O L 

Bu günkü tarih ile imza edilen Dostluk ve Hakem Misa-
kının imzasına saik olan prensipler ile mütehalli bulunan ve 
bahrî teslihat masraflarının beyhude artmasının önüne geçmek 
ve her bir tarafın haiz olduğu şeraiti mahsusayı nazarı itibare 
alarak, mütekabil kuvvetlerin mütevazi tarzda tahdidi yolunda 
mütesaviyen ilerlemek arzusunu besleyen yüksek âkitler bahrî 
teslihat yarışının, her iki tarafça, hulûsu tam dairesinde dostane 
bir fikir ve izahat teatisi suretile, önünü alabilmek fırsatını ikiv 

hükümete bahşeylemek için, altı ay evelden diğer akide haber 
vermeden hiç bir harp gemisinin veya teslihatının siparişi, 
iktisabı veya inşası cihetine gitmemeği taahhüt ederler. 

Ankara, 30 teşrinievvel 1930 

İsmet E. K. Veniselos 
Dr. Tevfik Rüştü A. Mkhalakopouloi 
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T. B. M. M. KARARı 
İdarei Örfiyeııiıı, Manisa ve Ralıkesi merkez kazalarından kaldırılması 

ve Menemen kazasında ise 8 ıııart 1931 tarihine kadar 
temdidi hakkında 

Karar Xj6l8 

28 şubat 1931 tarihinde müddeti hitam bulacak olan İdarei tarihine kadar temdidi, Umumî Heyetin otuzuncu in'ikadının 
Örfiyenin Manisa ve Balıkesir merkez kazalarından kaldırılması birinci celsesinde takarrür etmiştir, 
ve Menemen kazasına münhasır olmak üzere 8 mart 1931 26/2/1931 

I L Â N L A R 
DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNI 

Konya - Yenice hattı üzerinde Hacıkırı istasyonu civarındaki 
taş ocaklarından çıkarılacak 8000 m3 balast kapalı zarfla 
münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 16 mart 1931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Komisyon 
Kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde 
Ankara, Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 5 — 3 

Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonundan: 

Yüksek Mühendis mektebi dahilinde tesis edilmekte olan 
su lâboratuvarının kanal, hazine ve teferrüatı tesisatı 18 mart 
1931 tarihine müsadif çarşamba günü saat ( 14 ) te münakasası 
icra edilmek üzere kapalı zaıf suretile münakaşaya vazedilmiş-
tir. Taliplerin bu baptaki şeraiti fenniye ve sair hususatı anla-
mak üzere Gümüş Suyunda kâin Yüksek Mühendis Mektebine 
müracaatları ilân olunur. 4—1 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Heyeti İdare 

Reisliğinden : 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin senelik âdi iç-
timai umumisi senei haliye martının 16 nci pazartesi günü saat 
11 de Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi idarehanesinde akt-
edileceğinden hissedarların yevmi içtimadan bir hafta evveline 
kadar şirket kâtibi umumiliğine müracaatla tevdi edecekleri 
hisse senetleri mukabilinde duhuliye varakalarını almaları ilân 
olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 — 1930 senesine ait İdare Heyeti ve murakıp raporlarının 

kıraeti; 
2 — 31/12/1930 tarihinde kapatılan marüzzikir sene hesa-

batına ait blânço ile kâr ve zarar hesabının tetkikile tasdiki 
ve Heyeti İdarenin ibrası; 

3 — Nizamname mucibince çekilecek kur'a neticesinde 
müddeti memuriyeti hitam bulacak olan İdare Heyeti azasının 
tekrar intihabı veyahut yerine diğer bir zatın intihabı; 

4 — 1931 senesi için murakıp intihabı ve ücretinin tayini; 
5 — Heyeti İdare azasının 1931 senesi için ücreti huzur-

larının tayini; 
6 — idare müdürünün tayini; kendilerine tevdi edilecek 

vezaifin ifası mukabilinde bir veya daha ziyade azaya ücret 
verilmesi ve Heyeti İdare azalarından bir veya bir kaçının 
Şirket namına muamelâtı ticariyede bulunulması zımnında 
İdare Heyetine salâhiyet itası. 3 - 1 

Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketinden: 

Alelâde Hey'eti Umumiye İçtiınaı 
Şirketimizin 1930 senei hesabiyesine ait Alelâde Heyeti 

Umumiye içtimai 30 mart 1931 talihine müsadif pazartesi günü 
saat on beşte Ankarada şirketin merkezi olan Türkiye İş 
Bankası binasında aktedilecektir. 

Ruznamei Müzakerat 
1 — 1930 senesine ait Meclisi İdare ve murakıp raporla-

rının kıraat ve tasvibi, 
2 — 1930 senesi blânçosunun ve kâr ve zarar ve faizi 

muhassas hesaplarının tetkik ve kabulile Meclisi İdarenin ve 
murakıpların ibrası ve temettüün sureti tevzii, 

3 — Mec'ıisi İdare azalarından müddeti hitam bulanların 
yerine aza intihabı, 

4 — 1931 senesi murakıplarının tayini, 
5 — 1931 senei hesabiyesi alelâde heyeti umumiyes'ne 

kadar muteber olmak üzere Meclisi idare azalarının hakkı hu-
zurlarile 1931 senesi murakıp ücretlerinin tesbiti hususlarından 
ibarettir. 

Ticaret Kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan 
sahib' rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekâleten içti-
mada hazır bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahip-
lerinin hisselerini lâakal bir hafta evvel şirket merkezine tevdi 
ile mukabilinde rey puslası almaları lüzumu ilân ve rica 
olunur Efendim. 

Meclisi İdare 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

 
Kanunlar                                           Sayfa 
 
1749  865 Numaralı Ticaret Kanunun 386 ncı Maddesinin Tadili Hakkında Kanun  1 
 
1752  Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti Arasında Akledilen Dostluk,  
          Bitaraflık, Uzlaşma ve Hakem Muabedenamesile Merbutu Bahri Kuvvetlerin 
          Tahdidine Mütedair Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun     1 
 
T.B.M.M. Kararları  
 
618 İdarei Örfiyenin Manisa ve Balıkesir Merkez Kazalarından Kaldırılması ve  
       Menemen Kazasında İse 8 Mart 1931 Tarihine Kadar Temdidi Hakkında Karar  4 
 
İlanlar             4 

  
 
        


