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....... Harp Tehlikesi Zail O uy 
Halayda Dahiliye teşkilatı 4 Devlet ıBaşvek·li dün Mü
iskenderunda kaza teşkilatı yapıldı. Belen nihte büyük toplantı aptliar 

Nahiyesi buraya rapt edildi Cörüşmelere öğleden sonra Saat 12,45İİÖ başlandı. Ve üç Saat devam etti 
Ordu Nahiyesi Kazaya tahvil edildi 

1 
Halayda yeni dahiliye teşki yelı ve Aııtakysıyu uzaklııtı dola dar pek müzebcze bir halde 

fftlı hakkında dahilı~ o vo müdn 1 yıqiyle kaza hıılıne ifrağına lü-ı bulunan vo günün munyyeu sa 
aa müsleşarı B inayet Mursal 7.um görülerek Orctu nahiyesin- allerinde yürüyen posta ve tel 

0
A'lu cHatap arkadaeımıza aşa· de yeni bir kaza teşkil çe An-1 graf işçileri do tetkik olunarak 

A'ıdaki beyanatla bulunmuştur: uıkyayn bağlı Kasap nahiyesi 1 oradaki şu he yerine bir posta 

Roma Matbuatı bu toplantının iman . Çekoslovak ihtilafın 
halledeceğini ve umumi meselelerin bu meyanda görüşülerek 
neticede yep yeni bir Avrupanın orfa)'O çıkacağını yazıyorlar 

c Hükümet merkezinin An- de Antakyndnıı alınarak yakın 1 ve telgraf merkezi ihdas edile 
takrada teessüs etmesi üzerine lığı ve münaselıeti hasebiyle Or 1 cektir . 
0•veJce Sanoak merkezi olan Is- duya raptedilıniştir . 1 Kırıkhnndan fekkedilerek 
kenderunda bir kaza teşkilAtı Reyhaniyo uahiyesinio kaza l~kenderun kıızaımrn r11plolunan 
hpılmıetır . Evoldon beri isken hııliııe ifrağı mesele..si bütçenin Beylan nıı hiycsirıde bir sulh 
~~ruı~n b~ğlı bulunan Arsuz na ınüsaadesizliğinden doları şimdi mahkemesi teşkil olunduğu gibi 

11 .'Yesıne ılllveten Doylan nahiye l ı k geıi kalmıştır, Ancak bu na eimdiki posta vo telgraf oubesi 
1 hududu hazırasiyle lskende hi:reuin ehemiyeti nazarı ctikka yerine bir merkez ihdası kabul 

tuıı kazasına ı-apledilmiştir. Is- te alınarak orada bir sulh mah edilmiştir · 
~~nderun kaymakamlığına mül- karnesi teekil ve bilh:ıssa ııahiye Şimdiye kadar nahiye müdü 
IJe mektebi mezunlarından H. niıı nüfus işlerile ~uğraşmak üze rü tarafından ifa edilmekte olan 

Ataıınm tayin olunmuştur . re nahiye müdürünün refakati- Beylan belediye işleri ayrıca ta 
Şimdiye kadar nahiye halin ne bir kAtip tayın edilmiştir. yin olunacak bir reis uhdesine 

tle idare edilen Ordunun ehemi Bundan başka şimdiye kıı •verilecektir . » 

Yarım milyon k k ı k k 
tQtebe londradan çı· I aça CI 1 anunu 

Ankara 29 (Radyo) Müuih 
konferansı bu gün öğle üzeri 
toblan~ı.ş bulunacaktır • İtalyan 
Baevekılı Musolıni, Hariciye Na· 
~ırı ~~nt Cıyano ve müsteşarı 
ıle hırhkte hususi bir treni e Ro 
mudan Müuih'e m üteveccıheıı ha 
rekat etmietir . 

f ugiliz Baevekili B. Çember 
IRyn maiyeti ile birlikte Lonôra 
dan, Fransız Başvekili Dııladye 
ve ı«rkadaeları Paristeo saat se 
kizde tayyare ile Münih'e sol 
almıelardır • Münih beledi:fesi 
şehrin tezyin ve ıemaoıeu ten• 
vir~ için Alman hükümetinden 
emır almıetır . 

karılıyor 

Alman ajansı bir tebli~ neş 
rederek B Hi&leriıı ltalyau baş 
vekili l\lusoliııi, lugiliz baevekili 
C.e!Dberla:vn ve Fransız başve-

8 d d 1 • d . . . 1 k kılı Daladyoyi MQuihte kouue
azı ına e erı eğıştır ı ece maya davet eıtiğini bildirmiştir 

Londrıı, - Yarım mllyon Bu konuşmada yeni tekliflerde 
~ektep talebesi yarın dahile nuk Yeni Proıie l.ıaRbakanlı~a verildi bulunulacaktır . 
edilecektir. .., r fJ Musolini bu kouuemalarda 

ıı LHncester,dekl sanayi merke Gümrük ve !~hisarlar- Ba· I rnmiueler sistemin do de~iaiklik aradaki ihtilat için sureti hal a· 
Odan kodmlar, çocuklar ve lbti 1 a v raştırılacağına kanidir . 

)1 arlar buşka mmtakalara nakledi kanlığı kaçakçılığın men re tn- yapılmasıdır . Yeni proje ile Çekoslo98kyadaki buhran 
~cekt·ır kilJi hnkkındaki kanunun bazı pe"iıı ikraıııi"e usulü kaldırıl· · b" 

v ı yanı ır vazi1et ihdas etmemek 
ıı.. • t 'd iki 0 f nıaddolerini değiştiren lıir ka- makta, muhbir "e mueadirlere l d" Al uııınçes er e g n zar ıo . 0 _ ır w~n ajansı, bu toplantı 

da 40 kişi lstiob edecek istihkam nuu proıesi hazırlamıştır . Pro- dnha emin bir şekilde ikramiye mun~s.ebetıyle Südetlerle meskun 
hazırlunmıştır 1 je, ditter Bakanlıkların mütalaa verilmesi imkfını temin edilmek arazının Almanlara teslimini um 

1 Londrada ve dlğP,r merkf'zler ları nlıııdıktan sonra Bııehakaıı· tedir . Projenin ihti\'a ettiQi di· makta ve icap eden tedbirlerin 

le lllekteblcrio ve kolf'jlerin babçe lığa verilmietir . Meri keç11 kçı- alınmasiyle bir anlaama hasıl 
erı jter lıiikümlor yurclDmuzda ya- v 

Ode lstihkamlıır kızılmıştır. ! lığın men ve takıuı hakkııııtıtkı oıaceQ'ı kunaaıındedır • 
lll Hıırhiyc Nt•znretl, kadınlardan kaııuııuıı ('ll mühim nııHlclelenıı- p laıı ufak ltıfek koçakçılı~ı e· İugıliz siyasi mehatili Mü-
cu~rekkeb gönUllU teşkilt\tlıırı vU den 011 nrnddeRını dı•ğışııroıı pıo s ı · ı tıır ePkilıtı1 ' nliyecek nıfi- ıııh koıınşmasııırn akim kalma-

e getırmt>ğe ktırHr veımiştir ~ · - 1 . l • H '-'"İıie vo . tedbirleri cı'\ıui tıu-, yucııgıuı ümit utmektedırler • 
l\ııd . ) 0 11111 011 nıu ıım ılUBU81)"0ll ınııh , , p 

l 
ııı gönOllUler, şoförıOk, ahçılık 1. d 1 1 k luııııınktııdır . 

1

, aris 29 (Radyo) Müuıh'te 
R IJI işle d k il 1 kt I Jır ve musa ır ere \'erı ece ık-

r e u ııoı acıı ır -------------------- baovekıller toplautısı burada he 
b Dabili c "'Ntızaretlnin emrilc B • T 1 • • yecaıı uyaııdırmıetır • Bu ıop-
i ll1Jdarı flODrıt polisleı e lı tı ftıthk 1 r ar a 1ç1 n lımtı )'Okueuo tam ortasında U· 
tın verilmi) ı•Ct>kllr. ı' • i çuruına yuvarhrnırl en birden-

Son Dakika 
Paris 29 cRadyo• Fransız vo lngiliz heyetleri Müııihte Hit 

leri temsil eden bır heyet tarafından saat 11,5 dn karşılanmıflır 
Münüıh 29 cRud)'O» Hususi trenle Mü ııihe gelen Musolini 

hudut şehirJı.;riııin birinde HitlE>r tarafından kareılnıımı§ ve 
münihe kadar d"vcım eden bir buçuk saat yolculukta görüe 
meler yapmışlardır . 

Münih 29 cRadyo:. Bütün delegeler sııat 12 de ufak bir 
kahvaltıduu sonra Hıtl oriıı kabinasında toplanmıelardır . Bu 
toplantıda büyük muavinler ve olçilerde hazır bulunmu~Iardır 

Bu mülAkat sanı oubeş kırkbeşe kndnr devam etmiş ve bir ssat 
tatilden sonra anıt 16 da görüşmelere tekrar bııelanmıetır HıL 
ler bu meself oin bir an eve! ııoticeleıınıesini gelen heyetler 
den rica etmiştir . 

Vatikan cRoınR» Radyo Papa saat 19,5 de sulh için bir 
hitabed& hulunmue vo bu hılabe büı(in düuya dillerine tercü 
mo edilınieıir. Pnpa domıeıir ki : milyonlarca insan birbirleri 
ni boğmaya ve kesmeye hazırlanırkoıı son bir ümitle hepini 
zin vicdanlarına ve insani hislerinize müracanL ediyorum. Bü 
tün katoliklere ve bülün dünyauın kardeş dinleri sAlikleriuo 
benim harclrntime tetirlik etmelerine yalvarıyorum • Bu gün 
bütün din adamları bu du n silfthile harbe karşı gelebilmek 
iQin birleemiş bulunuyorlnr . Eğer bu sulhu kurtarmaya mu 
taffak olabilırsem Allah isterse cnnım1 alsın, isterse onu uza 
tRrak güçleştırsin . Çok temenni ederim ki münihte toplanan 
devlet adamları QOk uzun sürecek bir sulh temin edebılsiııler. 
Papa hıtabeeini hıçkırıklarla ağlayarak söylemiş ve büLüıı 

dünyayı takdis ederek sözlerine son vermiştir . 

Loodra 29 cRadyo» Başvakil Qemberlayo münihe hareket 
etmeden evol tayyareye binerkeu kendisini uğurlamaya ge 
!enlere şu sözleri söylemiştir: c Ben çocukluğumda her zaman 
söylerdim. hir hamlede muvaffak olamazsan yeniden baela. bu 

sözlerimin do~ruluğuııu şimdi yeniden anlıyor ve öyle yapıyorum 
Roma 29 cRadyo» bu sobalı intişar eden gazeteler dört 

devlet baş vekilinin münihte topldnmalarını büyük baelıkla 
yazmakta ve bu toplantıda Çekoslovakya - Almanya ihtilt\fı 
meselesinden başka dalın umunı1 meselelerin görüşüleceğini 
ve bu görüşmeler neticesi ortaya repyl'nl bir Avrupa çıkarıla 
cağını rnzmaktadırlaı· , 

M 
Jl_arp bOlufrııa 1 iKi köy halkı birbirine girdi ı~~~Tr ~uruımesu.a benzeuımek-

1 a:~~~!~~ .. 2!~:laad~~'.~~~~. 1 Onbeş kişi kadar yaralı var \/ C.H.P. ilyö--n-k_u_r_u_l_B_a_ş_k_a_n_ığ_ı_n_d __ a_n __ , 
ar ı1 Cumhuriyet Halk Partisince tesbit edilen Mers in Bolediye azalığı namzetlerinin isimlerini 
1 ırı aldığı ha here göre Çekos . { sayın halkımıza ilAn ediyorum. 
0\'akyadıı bir harp çıktığı za- Bahkeı;;fr - Kayapanın lsa- mut, bu yerin kendilerine alt ol· p 

trı d ıırtimize olan bnğlılıklarıııı her vesile ile izhar etmekte olan muhterem seçicilerin l tee-
an l\lac"rı'st 11 bı·ı af knlnıa~a er-:. köylUlerl llo Mınnetler köy- du"'unu iddia etmekte, bu yQzdeo ı · k 0 cı nr " J 

5 rıııi evvelde baelayacak olan intihapta reylerini Partimiz lehine kullanmalnrıoı rica ederim. 
L 8_ tar vermiştir . Fakat umumi IOled tırasında hlr tdrla mes~lesin de aralarında bir ibtııa.r bulun- ı' 
•ı d k Voli ve C.H.P. Baekanı 
1 
ır harp knreısında hır şey söy P.o avga çıkmıştır maktadır. 
0nnıeınoktodır . Jsndere köyllllori, iki sene Ceçen gUo lsadere kövlUlert R. Nasuhioilu 

13 Namzetler; 

U 1 • t d evvel köylerine alt meradan ge ber seneki gibi, hep birlikte tar · garls an a 1) Aptullah Ersoy Doktor 
liri köy sandığının olmak Uzere lııyı ekmek üzere gittikleri mera 2) Ahmet Gönen Tüccar 

'1 koy tarlası yapmışlt1r ve o zaman da Minnetler köyllndeo tarlanın 3) Ali Latif Efe 
akeri manaVra/arı dan beri ekip biçmPğe başlumış· kendilerine alt olduğunu iddia 4) Ali Rıza Bozkurt Tüccar 

Sofya 29 (Radyo) Bulgaris·ı lardır. edenler ve akrabalıırıodan birçok 5) Ali Rıza Sönmez Tuhafireci 
lanın cenubundo nskeri manev- Ftıkııt Mlnneiler köyOndeo kimseler ellerinde s114h ve sopa 6) Bahir Taylan Dişçi 
~a baslanmıehr . Mustafı1 Gökçen ile biraderi Him larla !)urada çalışanlt1rıo Uzerlerl 7) Bahrı Ok Fabrikatör 

S I• g orta ş ı• r. k'etl-e rı• ne h~~·:ö;~~l~::~~leıi arasında! :~ ~::~~ı;;~:·.,~ekim o~iu Tüccar 
10) Eııver Alı Oıırmen ZiraalÇi 

ki kuvgade on beşe yakın yıırah 1 11) Fuat Akbaş Gazeteci 

" ca Il ta 1a1•1Il3 ı. 1 vardır · A2ır yaralı olanlardan lsa· 12) ~akkı denir. Liman eirketinde 
C1. f.8 J UJ 3 t V € f d İ dereden Ali, Mustafa ve Snley· 18) Halil Akel Komiı;yoncu 

t rnir alınmadıkca 
yapmamaları 

harp aigortaları 
bildirildi 

manltt, Minnetler kOyUoden de 1 1-4) Hıısan Basri Erk men Gazeteci 

1 
Pli la çavuş, Himmet Osman, Meh 15) HasanDikel Komisyoncu 

1 met ve Bekir bastoneye getlrll- l 16) Hayri Gültekin Tuhafiyeci l mlşlerdir. 
1 

17) Harri Tuuobilek 11 

ı Kavga gOçlOkle bastırılmıştır 18) Hilmi Özer Ziran\ Odası reisi 
ti _stanbul - Harp illlimulleri rı yapmamalarını, kabotajda ' Hadise hakkındaki tahkikat derin 19) Hüseyin Koca kasap 
b terıno sigorta şirkeLi müdürleri hnrp, meyin vo torpil sigortala leştirllektedlr. 1 20) Hüseyin Y aşer Konya pazarı 
Ugün reasorans mftdüıa B Re· rıuı on sıııtim ücretle yapabile·· I 21) İbrahim Beddur komisyoncu 

~I Baral"ııı roisliğınde toplıını:ı· coklorini Öıldirmielerdir. Alman Milletler Cemiyatı' toplanıyor ;;~ ~!:!~ ~S:-~:~ ~~:~~~ 
ilk eon vaziııeti tetkik olnıı"loı· . \'O Çek bayrağıuı taşıyan vapur 1 ı 

.ı J .... 1 ı 24> Kemal Ekin t6Ccar •ıir M .. 
1 
_ . l11ra koııuluı·ak yapılacak sevki· Cenevre 29 (Radyo) Millet-

uc urler )'C lll tedbir olrrak . b- _ k b .b 1 C . r R . . 25) Galip Gül marangoz 
'(u1 l yatın sıgor\alnrı uru ır 1 • er emıye 1 eısı <ıemiyet Aza- 26) LüLfi Ali Bükaımez Ticaret odası başkAtibi 1 

27) Memet Karamancı tüccar 
28) Mehmet Kdnun bakkal 
29) Memat Saydavi tüccar 
30) Mitat Toroğlu Belediye Reisi 
81) Muhsin Yanpar bahçeci 
32) Murat Ergir tüccar 
33) Mustafa Alan ya Fabrikatör 
34.) Müfit Ermnn Merkez bankası müdQrü 
35) Müreide Suner Isıyuva müdürü 
36) Naime Bekir Balkuv E\' kadını 
37) Nazım Unsal Doktor 
38) Necip Mecit Ergun Ç. E. Kurumuuda 
'39) Sııbri Poda tüccar 
40) Sadi M tiıı oğlu tOccar 
41) Said~ Ekrem Yücel 
42) Sait Çifıçi tüccar 
43) Saim Ergeııekon Dieçi 
44) Semi Merıeci Tüccar 
45) Şeref Genç Tüııcar 
46) Tevfik Saltık E . yarbay 
47) Üosiye Berker Ev Kadını 
48) Yunie Yönel Bakkal 
49) Yuııis Türkeli ZıraatQi 
50) Yusuf Kllmç Tüccar 
61) Yusuf Köse Komisyoncu 

fi2) Zekiye Olgaçay H. K. Başkanı 
•ait~ nlara merkoılennden mti · ııyatla. kalul_ edilmekto, vaıiyet l~rmı hn gıln saat 22 ete hususi l 

e alruaksızın harp siaıortala ulAka ıle 'ıtkıp oluumaktadıa'. bır toplantıya dnet etmııtir , ·------------- ------·-------------------J 
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~'lersin Ticaret Ve Sannvi . 
Ü<lasından Şehir Ve Memleket Haberleri 1

. Ya~an~~e~!ketleıden 1 

Gelecek kolilerin ............................................................................... iııııııııiııiiiııııiiıımllııi .............. .. 

Anonim şirketlere ma~sus ilin 143 "azada 
Polia teşkilatı 

kuruldu 

Eshişehirde Pancar Bnyramı 

Bütün miistahsil köylüler 
davet edildi 

ithali kolaylaştırıldı 
Yabancı memleketlerden ge· 

ıece ı.: rn bedelleri kıerına roli1 İ eA} p a m l.I k Ve yağ ,..f tir k 3 ll 0"' 
le ödeıı 8('ek kolipoetalların itha· ı n ı· m . k t . (. k) 
llrıi kolın ı~ c:tırmak ve alakadar . şı r e 1 ı çpa esas 
lnrıa p ·ıl: etl~rini uzun zamanı mukavelesi 
beklenıAden alabildiklerini temin 

Emııi)'et fııer i Genel Direk· 
törlüQO •erilen karar mucibince eyi pancar yetİffİrene hediye/er Verilecek 
mali imklnlar niıbetinde kaza· Eski ehir - (Husufi) - Pnn dır. Burado sörlovlor verildikten 
lardo polis ıeıkiH\tı vücudu ae· car bayramı iQin hazırhklorn bae/sonra ivi pancar müsabaka!J 

etmek maksadilo yeni bir karnr -Dünden artan-
K 1

. 1 k" _ , . ı ra 
k · l938 lanmıetır.Bayram ızı ıo c ı• oyu . . . . . 

lirmiye devam etme ıedır . d k 
1 

kl p c t. pıtacak bırıncı, ıkınci ve üQüncQ 
ıtlmıştır Bu kornro g f. re Cümhu 

riyet mNkeı bankası bulunmı 

)'an y.erlN de merkez bauka.,ına 

KÖnderilmck ftıere millt bankala 

Madd~ - 16 Bir hisse senedine malikiyet işbu esas 
mukavelename münderecatına ve umumt heyet kararlarına 
muvafellatı tor.aınmun eder, 

n e ut anaca ır. an ar ye ıe . . 
finanı 71hnın batında 107 kaıa . bü ıl kst 1 k f b i lere hediyeler verıfecektır. Bun 

ııron 1 n uf ere, ee er n r 
mııda poliı ıeıkilttı vOcuda ae k dan sonra müstahsilin ve davet 

ası tarafından birer da\'e1i1e 
tirilmiıti . Genel Direktörh1k bu aönderHmietir. Bütün pancar lilerin een "e neeeli bir gıln ge 

ra yatırılan paket bedelleri mu 

kabilinde bu bankalar larafm 

dan verilecek imar ınüsnadeleri 

ne isıinaden ve merkez han ka 
sı tarafından :.bildbare gönderi 

lecek olan imar müsaadelerinin 

Hısıei t~metlUU ile ihtiyat akçası üzerindeki mı1htemel 
hı.kda dnhil olduğu halde blr tıiesa senedinin bilumıım bu' 
kuk ve vecibi o hisse senedinin sahihine aittir. Rir bissd· 
darın varis veya dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emvnl 
ve emlakini tahtı hacze vaz'mı talep ve Ş•l'ketin umuru idi 
resine mUdahole edemezler. fstifayı hukuk için şirketin mu· 

finans yılı içinde eimdiye kader mOetahsilleri 0 gün köJde topla Qirmeleri için eaı Qahnacaktır. 

36 kaıamızda da polis teıkilltı nacaklnrdır. Parti ve vilAy.et er- .\!illi oyunlar oynanacak, türkQ 
ihdas etmiıtir . Bu iure&le eim· kAaı, ıiraal teekilAtı mensupları ıer söylenecek, kOylülerle hasbi 

diye kadar poliı ıeeki!Atı vücu· da lıu törene davet edilmitler haller edilecektir. 
da aeıirilmit kaıalarımııın sa· 

yı ı 1-'9 • balia} olmaıtur . 

izmirde 
Beı yerde def ine 

aranacak 
Jımlr- Önömt1zdeki hahd 

iQinde Buca nahiyesinde bee yer 
de define araştırm a sı yapılacak 

tır . Bu ~aravtırmalar, Yunanis
&andan tıehrimizo gelen Yunanlı 
uukaı Koslantinin Mali)'e VekA 
telinden almıu oldo{tu müsaade 
(17.erine fopılacaktır . 

Borsa Komseri 
Ankaraya tayin 

edildi 
Merein Ticaret te Znhit'e 

Borsası Komiseri Celll Beeerler 

Yedi ev açan hırsız 
Yakayı ele verdi 
Burhan ~e Tekke köylerin· 

den yedi ev açarak eırkaı ika 
eden Tarsuslu Veli oAfo Hasan 
Mustafa oQ'lu Şevket, Mustafa oA 
lu Ali. Mustafa oıflu Muso, Muı 

tafa oQlu Salih ve Ali oQ'lu Er 
ref yakalanarak tahkikat evra· 
kiyle birJikte müddeiumumill~e 

verilmiş ve müddeiumumilikcede 
soraulnrı yapılarak tevkif edil
mielerdir. 

1 
Ödemişte 

Kııkançlık yüzün-
den bir vaka oldu 

Öcfemieto Turgud mahalle 

sinde Seyman ııokatıodll kıs 

hasebe deftcrile heyeti umumiye kararlarını kabule 
mecburdurlar. muayyen t.ıir müddet i~iııde pos 

'd 1 • •1 ,.... • b'I Madde 17 - Umumt heyet kararlarUe, safi ternettuıer-ta ı are arıne verı ece.,ının 1 
. . . .1 k 

1 
h' den veyu fovkal~de ihtiyat akça ile bır kıstm hisse Aenede-

dırılmesı varlı e pa eı er sa ıp · . . . . . . . 
tının tedrıcen ıtfası caızdır. Bu taktırdo hasse senedı ıptel 

lerlne verilecek tir. ed· ıe h. d ı b' · t · f "J · d' · · bU ı n ısse ar ara ırer rn ı a uısans,, sene ı verılır 

Liman Haberleri senetlerin birinci hi~sei temettUJen istifade hakları yoktur· 
Yalınız ikinci temettUa i9tirak ederler. 

Tül'k bandıralı İkba l vapu- Madde 18 - İşbu esas mukı:tvelenin 1 '55,, nci maddr si kançlık yilıünden bir vak'a ol 
ru D. n. Yollarına Ait kömürü ., mu cebince içtima edece!< otan hissP.daran umumi heyeti şir muıtur. Amele Mustafa Ali kızı 
lual vapuru lnhiserhır · fdaresino ket SP.1'.mayesinin yeniden h i ssıı senetleri çıkurmak suretile bir 80 yaeında Nazife, kendisinden 1 b 
dit tuzu boealtmalarınn devam I veya .' r kaç d ~fa tezyı t etmiye ıısalclhiyetlid ı r. Ancak Ser-

dört bee tü&ün amelesi bulması kt er 
1 

mayenın tam11mı tııbsil edilmedikce sermaye artırmasına karur 
nı istiyea gençler mured oıtlu etme 

8 ır er ~ d 
1 

ç t . l' : Vf' rilmez. Serma) e artırmasına karar verildıği zaman artır J• 

Bir kaçakcı aile 
Ali Canatan, Di~er adı Cingözle Yugoslav an ıra ı . e vır ' ı ıan lnsmın tamamen teahhUt ve irm..a altına alınmasına ve 

"" . . k Si ı'"'• nd" a ce ao- ru- vapuru Ankara Memurın Koope 
avının apı v ., ee • rubu veya fazlasının tahsi 1 olunmasına miltealli k muamelıl-
eüy"rmue, ~afiıcnin kocası Ah retifine Ait çimentoyu, Belçika trn icra edildiğine dal•· vesikaların idare meclisi ve mUril .. 

Yaka/andı Ve tevkif met o~lu mehmed, kahvAden evi bandıralı Marok vapuru muhle· ldbler teraflndtırı mUşterek bjr beyanname ile iktisart vek;i· 

d·ıd· ne dönQnce Ali ile Nafizeyi bir lif eeyayı ıüccariJo ile çimeknto letirıe tevdi edilmesi lazımdır, İktisad vekaletince bu mua1110 
e ı ı arada g ö r m fi e , k arıeım boeallmalarına deum etme te· 1 1 t d .1 .• • 1 I e er as ık ed1 dıgı takdirde asulen teecil ve ilen olunur. 

Bahçe mahallesinden Ali oa kıskanarak 1enında bulunan bağ dır er • Sermaye. İmtiyazlı hisse senetleri ihracı suretıle d ,hi 
b1çR~ı ile Ali Cingözün üzerine Alman lın ndıralı Makedon-. tez.,vit olunabilir. Bu kabil hisself.rİn temettU veyahut gfrl\e. lu Mııhmndltı otlAtliğı Bed i anııı " 
tıilcuın etoıie Aliyi bo4azınden 1a vapuru muhtt1lif eşyayı tücca tin mevcudatı veyahut her ikisi Uz~rinde temin edecı:ğ 1 

kaçak eey a aa Uıklarından dola-
tehlikeli surette yar alsmıetır riye ile devlete ft.iı köprü malz'3 hakkı takaddüm ve imtiyaz ve umumt ht>yetlArde bııhşedcJ' yı hakhrında ıauzim edilen evra . 

İktisat VekAle1i Türkofis Rapor- kı lahkikiyo ile birlikte müddei- SuQlıı ıutulmue. adlifeye veril ı mesi boealımasına baelamıetır. ceği hakkı reyin eşkal ve Ş9raiti sermaye artırmasına kanıl' 
ıörJüQüne ta1in edilmiıtir . umumiliğe verilmiş ve müd~et· mietir. Yaralı haelaueye kaldırıl Beklenen vapurlar Vf"I"0n hisseduan umumi heyeti tuafındnn tayin v.c tesLııt 

· · d ü m111tır. olunur OeHll Beeer şehrımız o ç umumillkço de sorguları yapıla " 
sene Ticaret Odası BaekAlipliQ'i rak tevkif edilmişlerdir. D ğ lngiliı bandıralı Zamalek Umumi heye t yeniden çıkarılacak hisse senetlerinİll 
ve iki seneye yakın bir zaman Q lJ n1 . vapuru, halyan bandıralı Rodi İhraç şt-raitini tesbit ile idare meclisine l:i.ıııngelen sulAlı i-
Borsa Komiserliği yapmış, Avru Hayvan hastalıkları Tarsus Çukurova faıbrlk8sı ı vapuru "e Deniz Yollarına Ait yeti verir, Urr.umi heyet esıci hisse se netleri hami lleriııiO 
pada tahsilini ikmal eden kı1· başf.tatıbl Mustafö Belinin blr ı fnönü upuru bu gün limanımı kAffesinin veya b'. r kısrmm yeni hisselerini kısmen ve}'8 
metli gençlerimizdendir , Yeni Devlet ziraat işletmeleri ida kızı dQoyaya gelmlştlr. Yavruya 1 

1 
• b ki kt d. temameu teı:ı hhUt etme'< hususunda hakkı riiçhıınu malilC 

tuifelerinde baearılar dileriz. resmııı Tekir çiftliğine ai& ko· uzun OmOrler dileriz ( za gelme lH' I e enme e ır · olacaklarıuı karıara bağlıyahilir. İşbu hakkı rOchanın ııa 
Mumaileyh bu aünkü eks- yunlBl' arasında çiçek hastatıtı gibi şartlar dahılinde ve ne kadar mOddet zorfında ve rıe 

presle Ankara1a gidecektir. olduğu haber alınmıe Silifke ve T a r s u s - şekillerde ıst ı mal oluııacağırııda tnyin eder. . 

1 
ı teriner i koyunların bulunduğu / ' Madde 19 - Umumi ht• )'et k ıuerıylti de sarmaye a?.altı lnb~ 

Tl'caret a,lası eu· tenı lir. Bu tenkis şırket eshamından hir kısm111ın bilmübayna ir>tnl1 
U ya7laya gönderilmiştir. B } d. t . • e e ıye aza na rrı ze le rı veyahut eski oshamın k ı ymeti mulıurreresinde müsavi ve fa k tı' 

Mut ilçesinin bazı kö1lerin· ndeden az veya kıymeti muharrerosind oıı az fakat adecit.'IJ 28 inci ıayısı ;ntiıar de hayunlar arasında hastalık tes bit ed i ı d i müsavi miktarda yeııi eııham ile mübadelesi gibı 11er 
etti bulunduğu haber verilmiı te hangi bir eekilde lornsı hususi umumi heyet kararıuda teslJlt 

merkezden eaQlık memuru ilçeye C. H. P. Tarsus ilçe yönkurulu başkanlığından edilir. 
Ticaret Odası tarafından her gönderilmiutir. S ,,. h lL ·ı .. ~laddo 20 Sermayenin azaltılmaema ait kar ı r.ın icrası iı;i ll 

8f neeredilmekte olan Bültenin ayın I OrSUI a RllKJ J an vuku llulan ihtara ra gmeu son ıhla ıarıhindeıı iıib.aı·cn üç sene z :ır 
28 inci sayısı Qıkmıe \'O ıoccar- Bir Tren Kazası Tıarsus Belediye meclisi niıı intihap dovrcsi sona erm iş· fında iane edil miyeıı hisse seııelleri iptal \'O hısHa sahıbiıı in fıO 
Jarımııa tevzi edilmittir . Bu lir. Bu kere t>eledlye azalığına seçilecek namzetler için Par kuku iskat edi lir. Bu cihet dahı ilii natta t asrıh (1di lm i ıı butuıııt' 

/zmirJe bir amele ti liçeyönkurulu ile 1önkurula bağlı şehirdeki ocak yOnku c;aktır. Sermayenin uzalmasıaa ail muamelııtııı hitamında keyfı' BOltende limanımızın lıir ayhk 
ithalAt ihracat vazireti ile hubu 

bat ve pamuk rekol&elerlni atıs· 

terir cetveller urdır . 

l d rullarınm faal azasından teeekkül eden toplantıd a , talimat. yet tica rot siciline tescıl ve iliin ottir-ilir. 
fren Q tın a nameeine tevfikan yapılan yoklama neticesinde aşağ:da ad Madde 21 - Sermayf<nin azaltılması muamelesi her hıssa ıı:ı~ 

d• kıucla eeyaneıı olııcaktır. can Ver l ve sanları yazılı zevat asil ve yedek oamzerli olarak göste Sermayeuiıı azalması hakkıudaki umumi he>el knrar l aı ı 118 

[
fft'i8t. lzmir · Öğle üzeri Turan 
U Uill npDfU istasyonuna peırol yüklenmege 
---- gr,len katar Marsinli ile Salhane 

Pazar giJnü limanı istasyonları sra:mıda bir kaza 
ıer:irmietir. Katar demirl1olu ;ame 

mıza geliyor le~inden Qç kltıinin biodikleri 
Deniz Bank tarafından yeni 

aatın alınan ve lsta nbul-Mersiıı 
hattına tahsis edilen Eırüsk va 
puru lstanbulde.n limanımıza 

dotru hareket etmiş"tir.Haber al 
dıQımıza "öre vapurlpazar aüaü 
sabah limantmı&da bulunacak 
.. IJDİ aOo ıkıamı vapurda 
ııhrimiı tGcoarlarınr bir sıyafet 
terlleoektlr. 

8. Y ah)'a Kurtulan 
Uzun müddet eehrimiz Zira 

•' Baokaaında te mahtelif vilA· 
rı& mtrkeı Ziraat Bankaaı mQ
dDrlGQ1lnde bulunmuı olan Bar 

.Yıbra Kurıulan ıebrimise sel· 
miotir • ÔQ'rendiA-imiıe göre mu 
maile1h burada her nevi ahm,sn 
tım, komis}'on \'e nakliyat iele
rl1le uğraemak üzere bir tecim 
evi açacakıır . Arkadaeımızıa 

mataffık olm11ını dileriz. 

dereıioe Qnrpmıe ve 160 metre 
kadar sQrüklenmietir. Ameleden 
ikişl atlıyarak ölümden kurtul 
muelarıa da aA-ır sürette ıara· 
Janmıelardır. Üçünco amele oıeh 
met katarın alımda parQalarıa 
rak ölmiletür. 

Çekoalovakya 

landisini mü~af aaya hazır .... " .... 
Sivil ahali harice 

~ıkarılacak 
Pnıg 29 (Radyo) Royter a· 

janıının ha usi muhabiri bild !· 
rifor : Qekoslovakya kendisiui 
mudafaayn :hazırlanmaktadır. Hü 
kümet sivil :ahaliyi harp mınla· 
kası haricine :ç1karma1a huTr· 
laDmaktadır . 

rilmie bulunduQ'undan &ayın Tarsusluların Parti namzet· birlikte lktisad V.ekAle tiue lıildirılecek ve Vekalet in tasdikindeıı 
Jiğine seç.ileu vaıaodaşlara reylerini -vermeleri reca ve i lAn sonra tescil ve Hau olunneaktır . tescil ve ilandan sonra elrkeıiı> 
olunur. 

Aaıla~a 
1 · Muvaffak UyQur 
2 • Kemal Aydın 
S - Mahmut Sorguç 
4 · Sabri ~en 
5 • Ahmet Koçak 
6 • Refet Tarsusi 
7 CelAl Karmut 
8 · Salıh GOreı 
9 · Bayın Hayriye Teşkın 

10 • Bayan İsmet Dikmen 
11 • Ali Rıza tiacı Hımıa otlu 
12 · lsmail Çıdem 
18 • Uuhi Tece 
14 Ahmet Yoluk 
15 • Emin Bolat 
16 • Ali Cevat inal 
17 • Humst Yasin AlıuQ' 
18 • Cudi A7kaç 
19 • Hakkı Dörtlemez 

..20 · Hilmi Mahmutlu 
21 • Ekrem Sungur 
22 Mehmet Kur11dacı 
23 . lbrnhim JIJehlil fabrikatör 
24 . Kemal Serbest dokfor 
25 · Na.im oA.vüaı 

Yeclelı aza 
1 · Mehmet Çıtak 
2 · Lfüfi Ka1ıkoı 
8 • Şükrı1 Soyupak 
4 • Mustafa Münif Tan 
6 · Aziz Gürseı 
6 Ömer Er-oğıu 
7 · Hilmi Kadı oğlu 
8 · Sııkı Tanrı Över 
9 · -Nurettin Tuhafiyeci 

10 . Abdurrahman Tuhafiyeci 
11 · Ba1ram Sarraf 
12 • Ihsan Oümlk oğlu 
ıs . lıh11mi S ın·Aı 
14 . Hıdayet Kara müftü oğlu 
15 · Tevfık ÇerÇı 
16. Muhittin Yarı.mış 
17 Mustafa Günd<>Jl'du 
ıs · Ahmet Kürklü 
19 • Ali, -Giritli Sad1k otlu 
20 • :.Ahm~t Gö2üs u 
21 • bit Qaruı Oflu 
22 · Yusuf Semah 
23 - Ahmet Hidayet 
24 BilAI Rızvan Yükseloğl u 
25 • Hekir Tıs 

alacaklılarını kaydettirmek üzere gazetelere üç defa iliin eôıl01e.~ 
suro tıle davet olunur. Ve l•undan başka şirk tco ruıılwn oıııO 
aıacakhtara ayrıca t a a h h ü t 1 ü mektupla da~tııameıet 
gönderilir. S o n i 1 A n t a r 1 h i n d e n e -; e ı olııj 
caklı olduklnrı tahakkuk eden alacaklıların alacakları lnlepıer 
halıııd e ıfa veya diQer bir surette ıeu1in olur. Son iUhı tarihili 
den vo muracant otmie olan alacaklıları alacaklıtrı lasviye veY' 
temlu edild iğ i tarihten itibaren bir sene geçmedikçe sermayeolll 
azalması hakkındaki karar neticesi olarak hıssalaril tediyııt ) ti ' 
pıjmaz hi sadarların taahhütlerini yapm. mesı suretilc sernıere
uin azahılruası baliııda dahi if,bu hükümler cari oJaeaJttır. Ar.tar 

· mıı veya a~altmada muhtelıf hukuku haiz müıeadsh nevi tnsse 
senetıfll·i me\cuı oldugu fmrette umumt heyetin karRrmdaıı mfld' 

1 
mPtz1d\r enva dan her birine bıssa senetleri sahipl~inia de hu::?' 
si bir İQtima 7eparak lıu babıaki umumi heyet kar ıırıııı tı ı sfl~ 
etomleri şar r. Queu t~J ıln mtiz rtkeral ve mukaN'ff! J ı (56 
ıııcı maddede yazılı .aartlnra labid ı r. 

Madde 22 -Tahvtti\t ihraç edilebılmek içiıı hissedarl ar uınl1 ııı 
heyeti kararının ı:l ınmaf;ı şrıruı r. Umumi heyetçe terilen k9' 11 

rın İktisad Vekaleti tarafından tasdikıai müteakip sicili ticsr'C16 

tescil vo \'o ilQnı IAzımdır. Cıkaı ılacak lahvilAl ınikdarı sorrı1~ 
yenin ödenen ve muıadduk sou plAoço mu.olbiuco mevcudi> 61~1 
tahakkuk eden miktarını tecavQz ed emez. Trıhv i li\tın inıık0 " 
ve .sureti tedavülü hususund a hıssn senetl erinin tabi bulu ıı <I 
.gu lıükunı ler lat bık oluııur Umumi heyet, çı k arıl arak ı ıı lı' il~; 
cin nev'i \'O teı tiplerine göre fai zden mnclo rı yrıca ş ir k etm kt11 

c-ındau yüzde bir miktaı· tefri k ve t1:1hsie;o sul :llıı)·e ılıdir. 

Tahvllilt igla ~erilecek faiz eirketin umumi masrafları ıo' 
- Sonu üçüncüde-
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lçel Pamuk ve Yağ Türk Anonim şirketi (içpak) esas 
Mukavelesi 

Jna.ına kayt ve tesviye olunur. Bu madde mucibince tahvilftt etmek Hlabiyntioe dahi maliktir. · veya işbu senedntı rehin mııkubiliııde kııbul ederek para ikraz ve 
- ikinci Sayfadan artan - 1 istimal bAldunı h•izdir ve hatta sulh olmak ve hakem tayin Mttdde ;.19 ldnı c meclisi ~lrket heRtı bınıı şirket sen edatını lşllru 

8~hıpleriııa temin edilen hukuk mumaileyhim tarafından şirketın Gerek kanunla ve gerek işbu esas mukavel~name ile ya avaus ita edemez. şu ktıdurkl te>mett011ltau tefrlkolıınan meblağ 
t.ln~mellhınn veyahut şirket hosabalınn müdahalo selfthiyetioi b d' . A h . .. d . mukabilindP. bedelleri hımamen tediye oıomın hisse senedatınıo 9ermez TahviJAt 8 t ·pı · · k t .d 1• 1 d h't 1 sara atan men ~ ılemıyen ve umumı eyetın musaa esıue 

·.. u a 11 erı şır cı 1 are meo ıs ııo n ı o mıya ·k · f k l d h lştirası için umumi heyet idare meclisine seUllıfyet verilir. 
cakıarı giul hıssadarııı umumi heyetin dalıi iştirak edemezler ı tiran eden tasarru rmla ine müteallik muıme atı a i ifa v · · d Madde 40 İdare meclieı azası işbu f'Sasa mukavelena-
e ıdare meclisince tanzim edilip hıssadnrnn umumt heyetino.e ya mezun ur. menin ''75 . . dd . b" t r "k ·ı a·ı 

taıızi dT h' d i h . . . ş· k . d h'l' t 1. 1 . . . . k t' " ıncı ma esı muce ınce e rı ve ı a e ı ecek m e ı ıp ıssa aran umum eyetınca tasdık eclıteıı hesaba ır ebn a ı ı a ımatname erıaı tan:ıım, ıır e m me· temett t • 1 •• d d . . . . . 
tı kabul etmlye mecburdurlar t 1 .. t • b 1 . u ıısse eı ııı en ma a her ıctıma gfl na ıçın mık darı umu 

1 
Madde 23 -- Şirket hisse senetleriıı in t'e ihraç edilen tahvi ~ur tve ·~ken e ~rantı . 

1 
Y
1
• ıtnakvde .,a:ıvae vet ub~tarın bma•la'nnyevkmabıyuel mi heyet ta raf ıııda n tayin ve tesbit ediJece;r huzur Ucretirı. 

At . . ucre ve ı ramıye erın ı eı ı ve un alırlar ı 
ıu zıyaı halıııde mevzuatı kanuniye dairesiude hareket ı .. . • . . . . . . :'\ • · · } 

oıunacakı•r. l ve tekautlerı şeraıtını tayın, şırketın ıdar• sı masarıfı umu· Bu hakkı huzur idaı e meclisi azasının hede t 
. . . li k . J b" l ki nıa mın ve 

Üıçüncü fusıl mıyesı~ı ve muımt tı~a mu tezı e~azı~ı tes. ıt, a aca a tedviri umur için tahsıs ettikliri zamanın muke• il olduğu ci-
n tahsıl borçlarıuı tesvıye senedatı tıcurı tanzım ve bunlara hetle ictımada hazır bulunmıvanlar te ,. d"l A 1 İdare MPclisioiu Teşekk.iı Tarzı v~ k f k · k · k d · ·ı .. b b"l · J 

8 
.. ıye e 1 mez. Y ık e alet etme ve şır etın mı sa ı teıl!lı e munue ettar ı ve eenelık ve ecmelik olarak mekt h kk h · Vazifesi ve şirkeıin idaresi . . . . uan a ı uzur verılmes 

M dd 24 Ş. k t· 1• et 1 d i umum mukavalenamelerı akıt ve tanıtın muhaysah ıcra ve ınenınudtlr. a e - ır e ıu umuru ııssc ar ar arasın an umum 
heyetçe seçilı cek asgari üç azami dokuz ıızadnn mürekkep Lir bunJaı ın neta)licinden olan muamelatı ifa muamelı\h şirlıette 

D6rdüncü Fasıl 
Mürakipler 

İdare irlare meclıı;i tarafından olunur, 1 istimal olunmnyan fazla nukudun ihtiyat akçesinin lstimaı 
ltk devre için idare meclisi i'ızası isimleri aşağıda yazılı ze ı tarzını hıyiıı etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul 

•at seQilmietir mallarını karşılık göstermek suretiyle u;,.un ve kısa vedeli 
J - Saip Gülmen Türkiye 10 Bankası Mersın şube11i mü istıkrrızatta ve hu suretle ikrnzatt11 bulunmak, ve umumi Madde 41 - Umumi heyet gerek hıssndarındau ve gerek 

dOrü heyetten alınacak hususi karar11 tevfikan tahvııat çıkarmak hariçten Azami l>ir mürcıkip iuithap eder. Mürakiplik müdeti ü 

t senedir. İlk devre için mürnkip olarak isimleri aQe"'°ıda '"'&zılıc 2 - lı"nhri Uyğurmen · Tür kiye s Banktısı müfetliei· suretıyle isi ikraz ttlttedmeı< gıhi husus1arı lfa idare meclısi· " & ' 
zevat intihap edilmiştir. 

3 - . Beşir Aııtaki nin Sıtlahiyeti cümlesindendir. Bu sala.bıyetler tahdıdı· olmavı·p H · G ( 
:1 ayrı önoıı Türkiye iş baııkaaı Metsin şubesi ikinci mü· 

ldar~ meclisi hasının Türk olmaı,ı eorltu · tadadıdır. dürü) 
fi Madde 25 - İdare Meclisı azasıııdıı her biri üç bin l•rn kıymo Madde 33 - idare mr-cl ısi azası ilendi iş)P.rl için ibraz Bir mürakip intihap odildiği lakdirde bu mürakıbin ve ınüte 
. haiz. üç adet lııssa seııedınin şırkelo te9 dıe ıııer.oorıiur. ~u etmeleri iazıın mulıtd otan dıkktıl, bas1ret vt1 ftuılıyeti irkdl ahhitlik mürakipler intihap edildiği taktirde uısfindau bir ziyade 

~~sse senetleri ü~erine a_zasrndan. bul.unduflu idare ~ı clisinın işl .. riııde dahi ihraz ve sarfa mechurdurlar. idare mşeclisi sicin Türk olm:ı.sı lllıııııdır. Müddetleri hitam ı_,ulan mürakiple 
ıaaedaran umunıı heyetınce telırıyesıııe kadar ımtılmıyacaıtıııa d f t. · 1 • • t t 1 rı·n tekı·ar 1• 11 ıilı "• pları caı·zdı"r. d l 1 e a l rı azım~yı u mat< ve mu1:1y.,;en o an mUddet zarfında " ar bır damga vurularak saklanır. şbu srnel ıızaııın z.amaııı . J Vazıfeleri hilnm bulan idare meclisi azaı;ı umumi lıeyet\en 

İdaroterindeıı müte9elH rne:::ıuliyetleriııe k .rşılık hüknıünd edı r gecerı sene?o alt mtuıcud ı t ddterinirı bıJAnço kAr ve sarar beraet iktisap oııııeaikQe ınürakip olarak intihap olunmaz. Müra 
Bu hususta • Jueans . senetleri de tevrli edılebilır. S•ını.ıdatı 1 h ı.: s :ıbmı lııttaıızinı umuı 11 hAyat ictımoıudan eıı az bir ay kiplerin idnre ıııe~lisi ftzaııttıııa intisapları \'c şlrketiıı memuru 
... k ı "VV 1 n1"r"kı·pıe1·"" t0 vdı· ve eıı az sekız giln e el h. d sıfali ile umur \'e nıunnıol~tını to!l\'ir etmekte caı". olmaz. ~eı ılreııin satılmamasını temin etmek idare maclisıııiıı cümle t:. e u u v ., vv ısse a- #• 

İdara meclisi aıRsırıın keııdılcrine ve usul ve füruundaıı 
'&zife11ındeııdlr. Aksi halde idare meclisi mesuldur. ranın enzarı tetk?kinA koymakla mükelleftir idare meclısi hirisine karalıoti olaular mürnkıp intihap olunmnzlar. Mürakip 

Madde 26 - İdare meclisi azası lÜQ sene) müdet için SPQi şi r.kt-lin her altı ayda bir mHtlubat ve duyununun bir ekR r lor h~r vakit umumi heyol ıarafıııdaıı azloııulalıilirler. Müraklp 
•r. Bu müdd~liu ni.hareıinde il~ idar.c mtclisi yeıı'.~en . seçilir.prsini ~ıkerıp, ~ıUrııkiplere ,:ve~ir her basap senesi nihayetin lt•rin tayin ve tedbirleri idare ıneoliısı tı.ıafıudaıı derhal tioarot 
~ııda~ son~a. ılk lk1 sene kur ı _ııe bıliUıare kıdem ıtıbarıle ıı:r 1 cte pılıınçodtın mftda şırketı ıı tıcart mali iktisadi vaziyetini fiiCiline ıescıl ellirılmekle bArnl.ıcr gazetel<rde iU\ etiirilecektir. 
"ne ucte bırı çıkarılarak yerlerıne başkalun lııtıhap 'e ıayın ve yapılan muamelAtuı huhısasını mUair bil' r11por tanzim ~-ürakhipll.erded~ lmin _kank~nt sebep!~rek~ilııaeu vıızi~eslt~de_ılık ~ut: 
kıt . . . . " ,.;utu e ı._oe ıAer mura ıp veya mura ·ıp er umumıye ın ı ıç ı 

ıuacaktır. Şu kudardar kı çık an Azanm ıekr.::r mııhabı caızdır eder . . . . . . . 
'I d 27 ld ı· · d ı.ı· b. k ' · ıııaıııa ıfa11 vazıfe etmek üzere yerme bır dı~ermı seçerler. 

tefatı ve a istifası vukuunda ve a sair bir sebe teıı dolu ı l.ıir . m~ı ısrnarı ar. ıçın m uesı~ şe ı ve. surHtı ve ıhtıyat Bu suretle rnzıfesıııden s~kut eden murnk~p bir kışı oldugu 
a a de - ıtre mec ısı azasın an ır ve)'a ır açının I A ·t· ı · · a · k· ı · · · ·· · · 

~e l. "J • • ~ ky .. ~ 1 
1 

akçt-s1 mı ktarmı lttyın Vt> teınet tüatın tevz1 tarzını tesbit ve lı.tkdlrde umumi heyetin ilk içtımsın11 kadar vazıfeder l.oLmak Uzre 
ya ı>ır kaç Az.ıt yerı munhal alırsa moclısı ıd'Bre bu yer ere . I . . . . . A • • 

Şer . . kk A • · } umumı heyde teklıf ~der. şhu ı•sas mukavelemımPnin her alakHdHrandan bırıuııı murncanlı uzerıııe şırkel merkezinin bu 
aıt ve evsufı lazıme!'I haız zevattan muva aten nzn ınh ıapı . t d"l·'t .d dd 1 •1 • • Junduğu mahal mahkemesi tarufıııdan bir müı·akip la"iıı olu eyli k . 1• • k - h . . d.k . d. rrnv1 a l •• ı ve yenı en me er ı avesı hakkında heyetı , 
Yoce ve ıl .. ~çtımaa od ece ttmumı a) elın tas 1 ıııe arzo 1 • , • nur. Bu hususta idare meclisi aziisınııı da mahkemeye müraca 

ltıce"tir. Uu sureUe idaro meclısiııe socilnıı aıa umumi i)~otin umumıy eye teklıfatta bulunur. . . 
i f H r · 1 .. r d . . . aıı meoburıdır. 
Qtırnaına kadar vazife görür rn umumi he)·etce bu intihap tas ey: ı. umumıye erı ıç l~aa evet ve ışbu ıçtımaların ~la ... itlH 42 MiirakiplPriu vazifesi şirketin 

111 k olunursa selefinin bakıya müddeliııi ikmal eder. ruznamesrnı tanzım ve tesbıt eder. Umumi heyetinin bil· 
urııuıui uıtHHııt>lt-l~riııi nıiir·fl~tılH~ ve hesalnu11u11 Madde 28 idare mecliıi her sene azası araıından urnnm mukarreraltnı icr!l ve infuz hususunda idare mealisı 

bir reis v~ reiı v,.kili ıeçer. Reisin veya vekilinin bulunma· umumi heyetin vttkftletini haizdir. ltllkik Vd teftiş \'t• idare lllt>Clısi ~zusile llliİlleftkan 
dığı celıeleJde riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaa idare m~clisi azasının umumi heyete azilleri ve icra plaraço11u11 ~·idi lurızinıi ı i) iıı ve lussa serrndatı. 
!Qabsuı olmak üzere idare meclisine muvakkaten reisliğe etıiklAri muamelfHm heyeti umumiyece edemi kabulU helin· 11111 V<tZİ)'t>lİıtİ lPShi tı Vt•Hıct:sıl ~ir"-t'lİU mf'rtafiine 
•eçilir. Katiplik vazifesini yapmak üıere idare meclisı aza· de UçUncU şahıljlar tarafından iktisap edilmiş olen hukııka muvafık gördüğii lwr Ut'' i uıürctkf·he ve t~flışal 
• 1 araaındttn veya hariçten biri seçilir. Rivaset vazifesi rei· halel gelmez, ıcrH Vt-' ii~ a~ dan fozla fasıla vermemP.k şartivle 
•e, nıeclis celselerinde intizama ve müzakerabn muntazam Madde 34 - idsr~ meclisi haiz olduğu iktidar :ve sala taman Z} marı şirkel kasasrnr ve kU)'IL ve deft~rİe
l:tptını temin ve umumi heyet içtimalarına riyaset etmek. hiyetlerın bir kısmını umur ve muamelAtı cttriyenin tedvi · rinı ~onlrol tıdtırl•k mevcudun kuyuda la mu Yafa 
len baıka hiç bir hak vermez, ri ıi çe ittihaz ettıği ksrarların t~thikini azasından bir ve 

kalıııı ltıshil \'t~ itlarr uuıdbi aza~uıırı karıun v~ Madde 29 fd11rt: meclisi şirket umur ve muamelatı ya bir kaçıırn t~fviz oıiebılirki bu zavata mUrhhas aza denir. . . . . 
ltııunı gösterdikçe içtima eder ancak laak•l üç ayda bir de Milıahhasl11r nıUte.tddit ise ekseıiveti aza ile karar verirler. şırk~l mu~:.ıvt-·lenanwsı ahld\mın~ lama.ıuı)•le ~rn~·et 
f, içtinıa mecburidir M~rahhas azaya verılecek vazife ve seUlhiyet'er ve uc ..,~leınelerlllP. rıazarN ve SPllP ıııhayt>tuıde IŞlima 

. Reisin veya audan nısfının davetiyle idare meclisinin r~.tler _ ıdare meoli~i. ~arefrndsn tayin olunur. Şu ücretler +Jdrcrk olau unıu mi hH)~lP şirketirı VaZİ)eli hesa-
Çlılbaı iktiza eder idare meclisi içtimalara Mersinde akto- umumı masr.8 ~8 ~eçırılır. . . batı ve hiloarıco u VP. idare uıtıclisirıin faalıveti 
tınu F f d · d · • f k t• ·1 · Madde 3 1 - ldRre meclıs1 şirket işi ;. i t d · · · ı . • .. · l · ~ . '· aKat azanın nıs m aa zıya esının muva • a ı ı e ıs· . , .. ~ . . errn n 8 vırı. ıc n lıakkın~akı ka11aal VP mulalaalarırıı havı ur rapor 
lianıen münaııp görülecek diğer bir mahald"' de idare mec mil nas P gordUgU selAhıyetlerle hıssedarandarı veye haNcten k l · ı. d · .. t. • I b ı, "l 
liai · . . . . ~ bır v~ya tıir kaç mudur tayin edebııı· b UdU 1 • • la ( ım elrıWl'\l(l ır mnr;.."ıp ~r t>S auı mu >rfHtıe ve 

nın ıçhmaı cuzdır. r. u m r erın vazı- .. .. .. . I . . . 
Madde 30 - idare meclisi mtiukeratınıa mutelur re ve selAhiyetleri v., müddeU memuriyetleri tekaUt ve azıJJe 1uuslacelı· lahadd11~u lwlırıde ıeytalı umtuuıyeyı 

0l•bilmesi için azanın nısfından ziy.adesınin bu.,uru tarthr. ri şeraiti hakkında mukaveleler akdedebilirler, İdare mecli- , ... vkHlade olarak icli maa da vele mtı.chu rtlurla r. 
~0Planan aıanan ekseriyet hn ~ı~ olur olm~z mü~akerata since mU 11Urlerin ~:asb ve az_li .keyfiyeti tescil v~ ilin ettirilir )!adde 43 u~lil'ttkipl~r kaııurwr~ ve işbu ~sas 
•tlanmazdan evvel zabıtnameyı ımıa etıne11 suretiyle ek- Ancak mDdUrlt>r ıdare mP.clısı azasmııı rrıUdıietı nıemurıyele nuıkavelflnHJHtlSllt! kPıulılm·ıuP. lP.\'dJ olurıa11 veza

·~riyetio mevcut olduğu tesbit olu ıur Celse eınasıoda ekse rincien fazla bir zurnan için tayiri olunamazlar. Bundan baş· ıfı hiisuii ~ur~tle jfa tılnH~dıkleı j takdirde ıuiilesel
tiyet zail olurr;a müzakere tatil olunur. Kararlar mevcut ka ida~e meclis~ bir veya hi~ kttç mesele için hususi vekAlet· silen nwsııl Vf• vukwı geJecek maddi ve lrnliki 
~l:•nın ekseriyetiyle verilir. Tesavıi •r• vukuunda keyfiyet neme ıle mflnasıp gördUğU l>ır veya bir kaç zatı tevkil edebilir 1 • r ( 
~tirnaı atiye talık edilir ve anda dahi teıavii ara vukuu Madde 36 - Şırket namırrn tanzim edHecek bilumum ıarar arı zamllH ır. .. . . 
ulur•a mevzu babs olan teklif red edilmiş addolunur. Aza evrakın muteber olması ve şirketi ılzam edehilmesi için ~adde 44 Murakıplet· lussedar·au l.arafın-. 

11111 Yele diğerine nİJabeten rey vermelt·ri caiz değıldir. An ıdare ll!e.clisıoce vazı imzaya mezun kıhrJan uvat tarafın- d~rı idar~ uwclisi az~1sı Ve)'3 miitHir aleyhine ·rn
C:•lt celaelerde bızır bulunamayacak ol•n aza ruznamede dan _şi rketin ısmınin ilAvgsi suretiyl~ imza (!ditmiş olması ki olacıtk ŞİkayPlİ lah~ik ve tetkik ile Sİhatİ11e 
-t•cut mesail hakkında fikir ve mütalasıoı tahriren bildi- ŞHrttı.r. Bu ımzalar tıcaret sıcilıne tescil ve usulea ila.n edile kail olclukları 

0

lakdirclt~ ktıv(İ\•eti seuetık raporla -
l'tbil' 1 · . · T cekdır . .. .r . . A ır er ve bu takdırde miitalaası zabıtnameye geçm ır. M dd 3 t . . . . rma dP.f'CPdt'Cflklerılir sirk et srrnH'Yf>SIDm onda 

l•ya gönderilecek davf" tiyelerin ruznamei rnüz kerata ibti· .8 e 7 - daf'A mechsı azası dAruhde ettıklerı vazi.. . . . ' . •• I t'· .. .· .. 
'• et . 1 ld w b" b dA . 1 • • feteı ı ıfasıudau ve şırketanamına yapmış o•dukıarı ukut ve hırınP. nıalık olan hıssrdaraıım la t, H uzeı lnP. mu 
L , nıeıı Azım o ugu gı ı u avetıye erın ya ımza mu· · l · · 1 i 1 .. k · · 
"•bitind t ı· . t hb .. tlli kt 1 .. d .1 . muk muanıeııttan dolayı şahsen mesul d ğildiın aucak "anunun r<tkıp ~r umu1111 ltt~\"t~lı fP.vku a< e o ara ıçtımaa t e es ımı veya a u me up a gon erı me11 . b ~ .: . l · dd 
tı•dir. vt' ış u _e~s mukavtılerıaın~sıııın kendııerına tahmil etti~ı cl.avtıl ~trueftc~ ve JIHH'acaall ıca > tıltır~n ma eye 
. Madde 31 - idare mecliıi müzakeratının zalut defte· va~ıfelerı e~nemen ıfa etmemek sur..,tıle sebebiyAt yare~ıc- ruznant~'\ı· f' itim i t'lfUt>V(l nu1cburdurlar. 
tıne lcayıd ve ~tının reis ve hazır bulu an aza ile kitip ta lerı zararlar an doıayı m~tes~lsılen mes'uldurlur. Şn kadarki .. :k. 1 .... ". . · ı · . 1 t" f 
'•fı .. d • . k h 1 fk 1 b kendılerıne veJ11jerı vazıft-ılPr•n ifasında ağır hata ·ıkei ve murcı ıp ~re mtlf ctCirnl ı e nmunıı H~Yf! ın ev_ 

... an ımıa oıunması ve ara• mu a • aıan ana eıba ı 1 · · ·" ' · d 
"'llhalef t• . b b t 1 d d'l . 1• d z b yahut seılhıyetlemıı tecavüz suretıyıe vaıü olan.urar kim ~a ad~ ıclllrnnı davP. oltt11ma~1111 ı~leyt· •llSSe aranua e ınıo u za ı name ere erce ı meıı azım ır. a - d k d 1 · , • • • • • •. k b ·· ı 
tın bi . . k • b. . 1 " " n b 1 lt•r t~rafııı 811 ı a e ı mış ıse mes ulıyet yalnız onlara aittir. şırk~t SPr1tHt\'tıSİrı1n \'llZdP onuna lP. a n P-den 
k r Suretının veya fı raı mu rıcesıa n uçunc t• ıs ara t3u meıaliyet basıl olan maddi ve Hakiki "kt . . ". • . . l b" 
~ •~tı nıuteber olması için rriı veya vekili tarafından imza r.na makıurdar. Hrar mı • mıkdardak ı lıı~~e s~rıP.llerıuııı mut~ )er ır barakaya 
ltadıl11aeai mukt~ıidir. Bu zabıtnameler miiad•ecatı idue Madde 38 - idare mecliai azaıı şahsan allkadar tevdi etmel•\ri laztmuır. 
~·tcliıi a:ı.a11nın kimlerden ibaret olduğunn ve celselerde bulundukları huıu11hn müzakeresine ittirak edemez ve Mafide 45 ~irkPl SPrmayP-sının onda birini 
~~llıleti.n bula.~~cLiıoı ve a.züun 0 devre.MDuındaJd slfat u?1umi heyet!en izin ~imadan ~endi veya. bAfkaaı aamwa nıuadil his~e ~~rwd:tlma malik olan hissedarlar 

"•zıyetıerlln ııbat ••dedınde muteberdır. bıuat ••Y• bılvaııta tırketle bır muameleı ticariye yapa- I I' · ~İrin kararı hilafma idar I' 
n Madde 32 - Şirketin idaresi ve hissedarlara veya mazlar Keza umumi heyetin müıadesiai almaksızın ıirketin teye 1 uuıı~mr~.P., 1 

• • • • e mec IS 
._,çn ~~ ıahıstara karşı mabakim huzurnnda temsil!, idue icra eylediği tıcari muHmele nevinden bu mu Ameleyi kendi ~7.ası H~P~·lıınP ık. fl1PI d .. va .Pdılı~rn. ıne ı~rar t-ıder 
İd'-'tlı~nne aittir, idare meclisi şirketih umur ve emvalinin veya abare beıabına yapamıyncağı gibi ayni 11evi tic8 ri mu lt>r!ô:P ır· ı\ a fınıhı ttııı a~ıplPrı ıknmeı dava va 
-.:tesi ve ıirketın. ~·1?•?iyl7 alaka,:ler he~ ne~i ukut ve anıele ile meııul bir off',kete ıabaan meıul aza ıafatile dahil nıt>cburdurlar Şu ~adarki bu ekaHi)e l miiral(p .. 

&nıelitıa icrua ıÇJa .iktidaı• .tammı Ye wrkeüa iQazaıını olamaz. - Devanıı 4 iiucüde 
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ut asliye ~u~u~ ma~~emesinden içel Defterdarlığ·ından 
Mulurı ıuah et kö\ iiııtlt•fl kocıı il>ralıim oğlu Kazoıı Mah1'11esi Mevkii Cinsi Miktarı 

kücük dunuuu ;rnası 
0

ve ,efisi a\Se· ile koca ibra- Mersin Nusutiye Ga:ıhane Harap 1100 M2 

1 . •. · • Dükkin ve Arsa 

1 l A N 
Tarsus icra memurluğun~an 
l>o~ya No, 938· - 1026 

nıuın hii~· iil kızı t1mişe11in vekili nıut kasabası · H u o u 0 u 
ıııu kalr. rn<ılıallesinde11 nıuslafa oğlu mtısul Ün:ıtl Şarkan huinei maliyeye Yusuf Tapu No. Tarihi Cin~i llP-k ,\lerr~ \1. Kı\'lll~li 
ha i~Litl a ma lık~mP ye miiraca a ıla mutu n malya Faldnden metrük fmn garben 42 şu b:ı 1 339 bir lrn p harıe 7 5 ta rna mı l ÖOO 
kü~ ii n,··ıftı ..: ~ .. ı·cı· ıı·ııı' ı• 17 ı· ı·<•, ·ı lıaıı.u.~1·1·...1a, kayıtlı Erzurumlu hasıbe evi şimalt'n ·· ·ı · 1. l . ., ' ' "'"" Tarauscaddesicenul,en umumi ! uıa:ıuıoştemıal ınııı r. 
ko•~ ı ihnthım oğl.ı 309 cloğumlu nıelun~l 3:io SP. mağazalara sat ılan şinarof tar- ! 
l!t>s ı 11de ö~kert• giLmiş ve o za mandauberi ha yat lasile mahdud il uduıhı, şark :uı a ~ şe i k •' 11 ~·l.\ evm lı:ıcı l'+>Şİt 
\H ınc· n wtıudarı huher a ! ııııuanıış olduğuııdan mli- '1uh~~~r~ıymeti ( EbesaradaD metruk] g~rlwn Iİİlİirıcii ihr:ılıiııı iken 
\ekkillerinin kardeşi CIHn 11u•rkum mPnıedin ga- Mersin Nuaratiye Taraus C harap fırın 758 M,2 Sahibi, T. C. T. h :ıc· ı rc·~İl oğlu lıiisc•)' İll 
ipHğıne k:ırar Vflı·iluw~irıe nıiitedaiı· açtığı dava H u d u d u Vaziyf·li lıazırası .. · ı · 1 ~ k f k · d 1 Şarkın şeyh heuıit veresesi arsa 1 • 
uzerı ıe nıul as ı~e rn u · uıa 1 t~lllPSIU fl ~' ~pı ani sı garben huinei maliye şimalen . 73 ~o lı:ın P lllıt ~apusurıdao İtt • ri giriltli~lt' ~ot 
1 ı hkikHl ve dut·uşnıa sonurada malra kih1 ünılen tar!us caddesi ccııub.en umumi 1ı kı~muıdaki ıaiıloilİ hir oda işi.Hı ipolt•kli haw·tt~n 
koca İbrahim oğlu 3o9 tlo.ilumlu m;luuet 

0

umumı magazalara sat.lan şınarof tarla ,1 1 · ., . 
r.> sile mabdud ıarıç o up ı polt~~lı "ısmuıın merıhvaularla ~uk<trı 

SPft>ı· lw lihlf~ askt~ f' P gilliğ • llİ Ye gilliği lt.rihtera Muhammen kıymeti (Yusuf Fakideo metruk] çıkılcJıkta fovk a11i ık i oda bir sofa v~ hir \' HlaCH~ 
ilıbartrn k t•ndısinıieıı lıiç hir lıalrnr ahumadıAırn ve acı·· b8~? 

1
Lira 

1 
, örıüude' bir taht odalıırırı altında hir kil:i t• · v~ lıir 

uıektııuutla g .. lnwdiğiui ve h•ı suı·~tle 330 sene· l' 11 auı rum ardan m~truk yukaf'lda hudud ı . 
s inden lwri ha yat v~ nımuall mPchu l kaldığım ve VP. e\safı 'azılı i~ i parca arsa VP. ehııh· t~uiu cuiii- l odu ulu k hır4 lt! ufak hamam v~ hina rııu \az+>ri çiu 
hu Şt> ldllte gafp olduğu şahaclellt'. tahakkuk e&mesı kiyeti p~şfu salılmr.k ii;.rı~ 16-9 9ö8 · ıarilıiııtltın ~~ ' ' P. ta.lılı çıılıtla~ı mamul. olduğu \'P. avluuun 
'P bir ~ene icırıde uıahimatı olaularrn mahkeme- ıtıbarP.n 15 ~iiu miid<lf~tle nıiizay~d~ye koınılmu~ ıçınde hır asma ~ · f(~Cı H~ bır IOl' ırnnwra mevcut. 
yi h<i berdar t-.lnwleri ilan edildiği ha itle biç hir ve 1- ı o 9ö8 larihindf. siiriil .. 11 p~ylt~r haddi la- tur. 
ihbar vukubulmaması rlolayısile miiddeilPrin kar yik göriilcliigü ıaktirdt• ihalei k:tlİ~C!'ii yapılac<iğııı :~lacn~lı, Tttr:n~la haUal )'USuf YP~ ili da\'a 
dt> leri old oğu iddiasında IJulu ruln k ları malya kö da il l<t fi p 0Janlar111 y ii~'.dP 7 huçu k tPmİn<l l pa r:ı- \'ek ıfı C ... m~ 1 erdogarı 
~ iirıdtın koca ihrahim oğlıı 3o9 doğumlu meh li•r1111 ruiistalısilwn drfl* rdarhkta miilt ş~~k t ko· ı Horçlu, cauıi crthl nı11hallesi11dmı hacı reşit 
medin gaipliği ut- ı 3- 7. 938 tarihinde karar veril. mi~yona miirı•caalları iları olunur. .ogl11 llii..:eyirı 
miş olduğnıulau tarih ilAodarı ili haren onh11ş piin 20- 2H - 27 - 30 1 I 

· · ı · f ı ı .,, k · ı k k · Hirir ci ar lırurnııın ."'P•hı ca.o'"ı '· .. ,., 11iiıı, saat 2 11 ıç11ı< P. lf'nı~· ız fl< ı nwf ıg la tıı·c P. ararın atıy.-t li"'I l' 

k.-sbtldeed~i iıarı oıurıur. Tarsus icra memurluüun~an : ~a~ ~ 9 ıo kadar icnıda çarşarıtıa 
ut icra memurluğundan No. 938-1107 lkirıci art1rnıa11111 ~ :ipılac<ığı yer. gürı; S(tat ı 7. ı ı 

takdir Tapu No. Tarihi Cinsi ile~. ~IPtre ll. Brher hek . 9J8 s .. 9- ı O- kad<tr icrada per Şt>mh~ 
edilen tar kıymrti 1 -- işbu ğayrinı~nkuliiıı arttırnıa şartnanw~i 
kıvmtıli Lira ·3 10-38 tarilıinrlerı itiltar~n 938 1208 rıo. ilt1 

Tarihi o ka n' t-Sİ 'de vk i cinsi il. uwtrP. ~I. ·Lira 3-Z lrnzi l'au ~30 Tarla o 8935 ,3536 2 2 5 tarsus icra clai rrsi rıin mua y yeu rıu uıarasmda her 
339 16 zlyaettln aşHğı enes tarla 8,2512 msfı 270 Kö~ ii ~·+>ııİcH k. ke,irı gön•hiluır.si iciıı ucık ıır. 

hokn liuctudu, Şark~u duran vert-stısi ıarl:ısı gadwu llaıuJa )' azıla •>l:ıııİaı·dHı; f ·za nwhiuıat tiluıak 
'alıihi; ;~lu~l~tfa og-ıu ahmP-t İzmir k .. l ı · ı k ı l ı aııl\ laşı )'O u şırua . ~ 11 rıt·rne ~o u cerıu )en ıa istiye•nler işlm şarluameye \'~ dosya uuuıarasile 

il tıdud u • şa r. kıraç şi. im uıdi ~~ · ~ök su C«' • ruidf> tarlası nu~mu riyetimize muracaal ~tmelidir. 
i'.l) il Sahihi, 16 hıssada 9 hıssa~ma duran kızı kıy · 2 Artırmaya iştirak i,..in yukartda yazılı kı"yıııe-340 ıs zlyaettio yukarı enes bUkll tsrla 9,7444 nisfı 424 - y 

... alıihi, \in~tafa oğlu Hhmel iımir mel v .. iJ hıssasına h<ilict~ 4 hıs~asma zuvct'Sİ ayşr. tin ~ iizde 7,5 nisbetinde pP-y ve~·a milli bir han-
llududu, şa. ceb~l şi. ziya garben göksu Cf'. 33 haziran H3o Tada t),ôt8t,172s 250 L ~aıırn lPmirıal nwktubu t~vdi edıltıCt>klit·. 124 

lıamdi Köyü, Yenic~ k. 3- lpotrk sahihi alaçaklılc.ırla diger alakadarların 
840 19 zt.vaettin kıraç tarla a,•oı4 nısfı 93 Hududu, Şark~r; \' e şiuıölen durarı vt ıt-ıSPSİ VP. irtifak hakkı salıipltıri11i11 ga)'rİ ruerıkul ÜZf'rin 

Sahibi, mustafa oğlu ahm~t izıuir gHrbPn larikiaru c••rıuben hil.-n o~lu tarlası dPki luklar1111 hususile faiz ve masrafa dair olan 
Hududu, şa, sılifl\e )'Olu ~i, hanife ga, köy ö Al;;caklt, ilacı talip o~lu abclulkatlir. icldidlar1111 işlm iları tarihitHl~11 iLilrnrt>ıı yirnıi ~ün 

uiiudPki dAre, c~ zi~a Borçlu, Kozttcı sait oğlu ölii yusur Vf'rfs.-si içiııd .f~ ~vrakı _nı_ii~pit ... IP.ril~ hi.rlikti nwnıuriytıtimi 
327 27 zJyeettln enes bükO tarla 217579 tamamı 250 Birinci artırmanın yapalacağı yer; gün, saat ~--11-938 z•• hılıhruH"i .. rı ıcp Pd••r. Aksı halılP lı ,ıkları tapu 

Sahihi, mustafa o~h c,hnwl ıznur b · ı • ı · ı çarıam a ıünil saat 9-10 Tarsus icra D. sıcı llP sa ııt o uıadıkca satış lı· clt-liuin paJlaşma 
IJutludu, şa, kuıu ça)' şi, tal'İk ga. ziya ce. fkinci artırmanın y•pılcağı yer 2üo saat 17-11 - 938 sırıdan lıariç kahrlar. 

nu lwn ~eza ziya perıembe glioU saat 9-10 Tarsus icra D. 4 (, .. 'l 1 ı · · k I l 
d 1 1 1. 1 - tıbu •iyri menJı:ulttn arıır.oıa Nartoameıl · -10-9aa•arihı· n· -- •0~ ~f'I t-\ll g\lflCH' arlırruaya ıştır;. . f•( ro t1r Mut1111 do~aucı aıı&hatltısin t~ll a ınwt oğ u lt ı • y • • 

den ltlbareo 938 1107 No. il• tarıus icra dairealnio muayyen oumra af'ltf' nı .ı ş ı1·trıa111PSİllİ okumuş VP. Juzurulu uıah~w 
paylaya Vfl haııkaya mame~~rif ve resmi tahsil llDda herkesin g6rebilmeai için açıktır . ilanda yaıılı olanlardan 1 1 1 k 1 . 

\ fula mal6mat almak isteyenler itbu şartnam"ye ve 838- 1107 dosya ı..ı ı al :ı ltılŞ \ ' t' IUl ı .i l'I lt•f,,;ıfUpfl . ahu t>lUHŞ ad \' ~ 
1 0~2 lira 63 kuruşa bol'ÇIU UlUlllU pi11Hr .>aşı IUa numaralil• memuriyeıtmiı:e müracaat etmelidir. itih d' 0J1111ul' 
lı<tllP!oiİtıdrrı llHl~l<ıfa oğlu uhm~l iznıirin horcurı~ 2 - Artırmaya ittlrak için yukarıda ya11h klymeıin yOzde 7,15 , ' • . . • " •. 

oiıbeıinde pey vtlfa milli bİr bankanın teminat mektubu tevda 5 1 Ci)'l!i t•ciılPU ZillllHOtfa ~a\' f'f flleltUUI lJC d~fo 
nıukahil \IUkarulaki ıu~vki \P. hudulları '.· azılı 4 dil kt· (1°4) 11 • ....., • • 

J e ece ır, ~ 1•<t~fl C ı ~ tarı ~Olll':t f'JI COk arlırarıa thnlP rdılif' 
p rça l~rladan 3~7 27 11umarah lHrlHnın tr.ıuanıı Vt' ~ İpotek ıahibi alacaklılirla diğer allkadarların ve irtifak \•', ~ , · , l I J • 1 ·' · .. · 
3 

il ı 6 ') 40 l 8 !14 1 (} . . 1 t· ·I· hakkı '"hiplerlnin gayri menkul üzerindeki hakları.ol buıuıile faiz . ca d, t ı ı ı u el h 1 • 1 111 ti la ilin ı ı · '1 ~ 1) I • t'l 111 ~ uıtl t~ 
3 ;'1- ve i) - ve Ü o- i7 numara 1 dl anıu Y'I maarafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihhıden itibaren yirmi l . l ı 1 . . 1 . . i . . . . . , ... urış H·sırıı uı uıa'l v .. ,a ~atıı;; ı~tc·\t·ııw aı·ıt~a 
lll~Jfl«if'J acık artırma yolu ıl~ mul ıcr~ ( HıresırulP cün içinde nralu müıbıtelerile bır~ikte mem.urıyeılmıı:e bildirmeler! '... . • . - • • ( 

• .. .. , d l .... ıcap eder. Alui halde hakları tapu ııcilile ubıt olmadıkça ıatıt bedelı ~tna l'I Cftatıl olan tJıcr r alacaklıl·ır hUllJUllf) ta 
21 ıo- 938 cu ı ııa ~Ull11 satıl 14 30 a satı ftCagın- nln paylataıaıından harıç kalırlar . . • :-, . < • • . . ... . .. I ı · l k d .4 - G6ıterilen günde artırmllya ıttiraJı: edenler artırma tart h~ılt>I huıılarııı o cıavn nıarı• ul ılt~ lı~ıulft t>dılnııs 
dan alnwk ISll\'enlertn \ ' ll'l< e 'ec 1 HICU · tıpO pa nameatnl okumut n lttaumlu malumat ılmıf ve bunları temameo ~ • • 

" • . - • . . • kabul etmif ad "• Uibar olunurlar. alaca~ f arrnrn rHPCIHU l1 rıcfarı fazlaya cık uıaı~a ~fi 
f'a~ I İ i f> llllll İcra (laırP~llH' ~..,lou•lf'r'I 1la11 oln1ııır· . ~ - Tayin edilen zamancia gayri menkul Oç defa. bağırıldıktan ' .. •. . • • ·· 
-------~---llmlİ~!!!!''_!'-______ sonra f!D çok arhr&na ihale ~d~lir Ancak artıma ~edelı. muh"mmeo CUk at ' llfUı l lll (af\hhucfn hakt kalnıak IJZPrc• aı lJr-• / k ğ T.. k • • lllymeho yüzde yecmlt betını bulmaz veya ııatıf ısteyenın alacağına • 

ıçe pamU Ve ya ur anonım -•lr• rochani ola.n diger alacaklılar bulunupta bedel bunla!'ıo o gayri men · ıua 011 ht•S ıriırı dalıa h·nıclit VP Ot• hr~İr tıi ırÜtıÜ 
r kul ile temınedilmlt alacaklarıı:ıın mecmuu.odan fazlaya çıkmazsa en çok " ~ .., ~ 

keti fiçpak \ eıas mukavelesi artıranın taabb~dO .baki kalmak üzre. artırma OD bet gQo daha temdit H \ ' 111 Safl 1 lt' \ apl lat•ak [lff 1 rruada lwd .. li Saf I~ j~lP 
'• J .. .. .. ve on betınoı gOnQ aynı aaua yapılacak artırmada ~ . _. . 

_ lJÇtlltClld~rı deYalll bedeli aatıf iateyenin alacatına rOchaoi olan riiğer alacaklıların o gayri ~ t-'Ulll alacag1rı3 fllCflalıl Ol alı cll~•·r alacak lılarırt 
• . , . menkul Ue temin edllmlf alacakları mecmuundao fulaya çıkmak I .1 • . .'-

1 P I' haricinde intihap ve lanzım tıÔP.bılırler ve lııs tartile en c;ok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse o ~ayn nwrıku ı e t~unn edılmış <tl:u•aklan uwc-
se serıt•llerioindP. şirketin nıuhlemel z ırar VP zi~a ihale yapılamaz ve satış talebi dilşer. ıt· 11nuıla11 fazla~' :\ çıkmak şarli~, ı~ ~11 çok urlıra-

. I , k es - Gayri meukul kendiaiD• ihale ohınan klmae derhal veya ·ı 1 1 ı· flö J i •. l 1 1 f f ı·ı "f 1 
il 1 il a k a r ş 1 l e mı il a L o a a a . nrllen mOhlet içinde parayı verme11e ihale karan feaholunarak lla 1 ·~ ... f~t 1 ır ) ~ Hl tP( p p c fl P( 1 Ult>ZSP. 1 ıa e 
d ıt \:JUI 1.,, , k ,ı, r k:tfruak ijzp,re kencllılnden evvel en 7Dkaek t•Jı:llttebuluoan kimae arı:etmit olduau \:lfUlamat. VP salış l;tlt•bi diiştır. 

fl JI a J)JI fi :J a (1 ,) bedeli• almaıa ra&t oluraa ona, ruı olmH, 'Hfa buhınmazaa hemen , . • , . • 
uaİİltıh~r bir lHHtkaya levdiP. m .. chur~Jurlar. dava. OD bet can mQddeıle artırmaya çıJı:arılip •D çok artırana ihale edilfr 6 ha~ n UH'll~ııl k~rulısm~ ılı~lt• olunan l ımse 

. . · k ır , iki ihale araıındakl fark ve geçen ganler için 7Qı:de 5 den lat1ap 
itin rt•dılı halırıd..- dav~ı) J talPp P.den a a ıy~ l olunacak taiıı ve dlter sararlar ayrıca hlUım• haceı Jı:almalmıın me ıl ı• r lı 1 V~\' tt ver İ lt'll rniilalt>I. icindt~ par~\ ı verm~zse 
Şfrk t" \ j r 1 • k•k • '• •• • ıiyaulfll tµ,zuıt• aıur17efüai1,,. alıeıdaD tahlil olunur. 11111,1 • •. 

e 111b ı.ıadc < 1 vUp, Hl ~ 1

1
za 1 ~~ v~I '·eb~ 2 004 numarah icra ve ıflas kanu uu rıu n ı ~ ı hal~ kararı f t>sholu narak kPıuh~inthm evvel erı yük 

rıt- uu c ur ur. mu mı rnyeuu ıer ne seu , . . . . .. .. .. . . . 
miht.-rıit olursa olsun idare m~clisi azası a(p,,· hin~ ırıcı maddc~smın 4 Ul\CU fı k rasuıa lPvlı kan hu · s+>k l~k lıft~ bulunan k ı ru~~ a rz .. tmış olclnğu h etle il~ 
da t3 8CI masrna olan kararının icr~SI, k~za 01\ira . gayri menkti( Sahiplerinin hu haklarma Ve husu- alrırnğa l'aZI o(ur~a ona razı ohn Z Vt~ya bufnrımaı 
kiple e· c.ıiuir. sile faiz ve masarifo dair oları iddialarmı ilan tari sa lu~ ıueu on IJt>Ş ~~in uıi~d~~tle ~rlırma)·a çıkar 

ladde 46 miirakiplet itlarf> mPc· ısi ıuüzakera hiudtıu ilihaı·en 2o gün içinıf P. evrakı nıiishilelt-ril~ lıp Pil çok artırana 1hulfl ıdılır. 
tında r~v ve müzakereve i şllral\ r.\mr.mek şartiy bildirnwleri aksi halde hakları lHJHI sicillt>ril~ sa- iki ibate arasındaki fark ve geceo gOoler tçtn yUzde beşten hesap 

., • . • •• • •. • ' • • oluoac,ık faiz ve dlger zar11rlar ayrıca hDkme hacet kHJmaksızın me 
le h~ıır .buluna bıl.ır.ler ve mt~nasıp ~ördu~lr.rı ht\ olmadıkça salış bedtıliniıı ı)aylaşma~mdan ha- murlyettmızce 11hcıdan tabsll olunur. 
lt1 kJıf·ıt1 ıdare mechsı ve• uruumı he\'ellfl adı Vt> . I J k I I . l 2004 numaralı icra ve ıtıas kanunun 12 inci madde&lnln 4 llncD tıkrtt 

c • ' . , ' ' • : • riç kalacakları cıhel e a a acar arın ıı~ m ıuadd~- sın ı tevfik11n bu gııyrı menkul sahtpıertoıo bu bııklıtrıoıı ve hususile 
f PVkahıde ıçtımAIArı ruznAmelt-rlne ıthal E>llıre . , kA • 1 k . • öre ha rp,ket etmeJ . f. _ faiz ve masarife rlıılr olan lddiaıarıııı ııao turibinden itibaren 2o ~na 
hilirlt"r. uın ıuez ur 11 rusrna g ' ' , ' 'erı ve < ,.. içlnde evrakı mnsbiteJerlle bUdlrmı• leri aksi halde haklım tap!! sicil 

'-1· j l 47 .. k. 1 . t l l kd·r ha fazla malumat :..lmak isli\· ,• rıler 938 ı 107 dos '\ a leril~ sabit olmadıkcu sııtış bııdelinio paylıışmusıodıın hariç kıılııcak 
i1 af ( f: - RIUrd ıp er UOlUUll . u-ye C~ a I . . · • ... lıırı cihetle ıılıtk ııdaıJ ırıo işbu mıtddeniD mezkılr fıkrasına göre hare 

ve tPshit Pdiltıcek iicr~ti ali ı lar. işbu iicret şirke- numarasıle Tarsus ıcra mP-nıurluguua müracaat ket etınelerl v" dulın f,ızla malumat almak lsttyenı .. r dosyıt nıımAra 
tin umumi masraflarma geçirilir. Sonu var ları HAn olunur. 1 sue tarsus lcrn memurlnAuoa moracaatlım llto olunur. 


