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lik yapıldı.80 kuruşa ka- idare yeri HAZiRAN 

dar işçi gündelikleri ver• Ycııl !l_cn_io ,!!!•_me_TI • McnlD 1 9 3 8 
Sayısı 5 kuruş y ı 1 s 

giden muaf tutulacak. reıeton No. a2 1Ö; 35r~ GÜNDELtK. SİY.ASİ H.AEBR. FİKİR. GAZETESİ 

Hataydaki komisyon türk ekseriyetini baltalamak istiyor 

Askeri müzakereler müsait safhada 
Tahrik ve tehditlere karşı tedbirler ahndı. Doğuda Almanya tekrar faaliyete geçti 

Tahrikçiler tevkif edildi ( Geniş~alkınm!'hare yahudidüşmanhg" ı 
• • • / ketlerı hazıılanıyor .., 

Bıtaraf denılen komısyon van aniversitesi yakında ortalıgı kasıp kavuruyor 
1 

kurulacak 3 .. d 2 b• Y h d• İ Tahrikçileri teşvik ederek dükkanları kapattı. Sonra da Ankara- Sark \'ilAyetleri gun e ın a u 1 ev-
• • • • 1 nln kalkınması ve bu ha valide • • • 

asayış yok dıye kayıdları tatıl ettı 1 ki ~at~ndaeların med?ni vaziye! kıf edıldı 

H t d 1 
ve ıhtıyaı;larınm tesbıt ve tcmı 

a ay a o 1 ' ni için hükıimetin verdigi karar 

istihbarat teşki/titı rgenera ımız malu~:~~riyet hükümeUnin bu 
Amerika ve İngiliz elçileri müracaat et

tiler. fakat cevap alamadılar 
l 

·ı k rayı bir mamure haline koymak 
ağvedı ece General Hot,.,,.ı·nger şerefine ve Hata" ideali lÇID hazırlanmıı bu Berlin 18 (Radyo) r.ra.,as y h d·ı k d. 1 . ..., , "). • a u ı er en ı e çıliklerine mü 

Antak1a ıs (Anadolu ajansı fı d j Junduğu prağramın . tatbikatı muhabirind<'ıı : Almanvada çok k 
Cem t mü S '

·ıı r. ·ı·l)'a et ver ,· · ı l k l # racaat edere himayelerini ı·ste nın hususi muhabirinden) Anlak aa me S e rne ..., ı er eme ted r. 

1 
müdhie bir Yııhudi aleyhtarlığı mişlerdir. 

nJa bkaeBtercümcnıb Hatay~an .alı M •• k 1 • • t h B! arada, Vanda kurulacak ortalığı kasıp kn~urmıtktadır.Po Bilhassa İngiltere ve Amerı· 
ara erut mat uat dııırasıne uza ere er s~mımıy~_ a- 'olan universitne ineaatı önümüz 

taıin edilmiştir. Bu tayin istih Q I deki aylar içinde haşlamış bulu lis ve Nazi 'leuçlel'i Yahudi maQ' ka elçilikleri ( hükümetleriııden 
berat dairelerinin laQ'vedilecelti • • d• nacaktır. zalarınıi ve e-vlerine sık sık bas aldığı talimat üzerine Almanya 
ne dair kuvvetli eayialarıı yol vası IÇlnde cereyan e ıyor Mevsuk bir yerden öğrendi kınlar yapmaktadır. Bu baskıu dan izahat istemişlerse de henüz 

jkj~~hiyede kayıt - -s= , , --,.., Rimize göre Maarif Yekili Saf lar Yahudileri ekonomik hayal malumat alamamışlardır. 

H • ·-ı J ı k İ ı İ ı fet Arıkan, yanında bir kültür tan temamen ihrac etmek gaye Yahudiler aloyhinde bergün 
ai m!h~~~i~dıesn:A·O~d~ı~e hu~~ er gun 0~ euen evve ve sonra 1 1 op an 1 yapı l~Of 1 ve fen heyeli oldu~u halde Va· s ini istihdaf etmektedir. semt semt nümayişler yapılmak 
ıe1ir nahi1elerinde de bu gün ı 1 na giderek burada yapılacak Berlinde polis tarafından ladır. Herlinin şimal ve eark 
k~1ıt1ara baelanmıştır. Antakya 18 (Anadolu Ajansıuın hususi muhabiri bildiriyor) I mektebler, Üniversite, talebe son üç gün içinde yapılan Yahu kısmındaki Yahudi mahallelerine 
Şlddetli tedbirler alındı Orgeneral Asım Gündüz'ün Laşkırnlığmdaki heyetimizle Orge pansiyonları ve diğer binalar dı· te .. kı" fatı 2 bı·nı· mu-teca .. ı·zd ·ır b k 1 1 k 1 i ı 1 • • as m ar yapı ara ev er n mağ 

Antakya ıs (Anadolu ajansı neral Hodzingerin başkanlığındaki Fransız heyeti arasında mü üzerinde son tedkiklerinl mahal E nın h • l b .. d ) n- k 1 d ct·ı kt d. H - .. x.1 d 1 len yapacaktır. Üniversite şehri ~ caebi tabiiyetinde olan ya zalarm camları kırsılmıştır. GYa 
ususı mu ıa ırın en un za era ere ovam e ı ıı;ıe o ır er gun Oer. e en e~ve te HQllra hudiler bir beyaııname ile ser hudi yaralanmış ve hastaneye 

tahrik ve tehditlere nihayet ve iki toplantı yapılmakta müzakereler vekar ve samimiyet havası ne aid son hazırlıklar yapılmış vetlerini hükumete bildirm~ya 
ren şiddetli tedbirler almmış içinde cer an et kt d. ve ineaat kısmının ilk projeleri kaldırılmıştır. Yahudiler dehşot 
, b. Y me e ır. h mecbur tutulmuşlardır. Ecnebi · · d b ı ı e ır çok tahrikQi bu arada 1 H . . b 1 d A k • .1 • 1 . . . de azırlanmış olduğu için Ma ------ ıçın e u unuyor ar. 
tabriklh yapan bir de muhtar eyelımız oş zaman arın a nta yanın tarı 11 yur orını zı , arif Vekilinin bu tetkikseyahatin ___ h _________ __; _____ _ 
te•kif edilmietir. yaretediyor.Orgeneral Asım Gündüz tarafından dün akşam Hod 1 den sonra derhal faalliyete ge İspanya arbinde son safha 
Komisyon tOrk ekseriyetini zinger şonfme verilen zi1afot çok güzel ve parlak olmuetur.Orge Qllecektir. 

baJtalamayaçalışıyor l"~ralimiz bu .g~udo,~ürk ileri ~oıenıeri şerefine ~o ki~ilik. bir 1 - Sonu lkiucide- Cumhuriyetçi kıtalar bı·r ka· 
Bu le•kifler uzerino sinsi zıyafet varmıştır. Zıy:ıfette dığer cemaatler mumessıllerı de 1 

Sonu ikincide 
1 
davetli bulunuyordu . Çifçi mallarım korumak için sabayı işgal ettiler 

Kazanç vergisinde yapılacak tadilat f ÜQ Dev Jet 
Her zirai dairede Frankist tayyareler Barselon ve Madrid. 
bekçilik/er ihdas tekrar bombardıman ettiler 

1 

işçi gündelikleri 
80 kuruşa kadar olanlar

dan vergi alınmıyacak 
Kamutay encümenlerinde hükumetin 

hazırladığı projede değişiklikler yapıldı 

Çine mali yardım 
edilecek mı yapıyor 

t 
\ k 17 ( H ~ ) O'f Barselon 18 •Radyo• Havas imha edilmiş ve binden fazla Londra 18 •Radyo> Hong r u arn ususı - ı 

kongdan Deyli Ekspres gazetesi, çi mallarının korunması hakkıu muhabirinden : Cumhuriyetçiler esir. al~nm/ştır, Şimendüfer hattı 
. . . . . dııki kanun lllyihasile bekçi teş dünden beri ·yaptıkları mukabil kesılmı~ \ •.la~o kasabası muha 

118 bıldı~ılıy~r · •. kilfilı da ihdas edilmektedir. taarruz sonundıı Villarea kasaba' sara ,~dılmıştır, 
Emın lıır membadan oğrcn Her zirai dairenin daimi bekçile sını işgal etmişlerdir, Frankist \ ılarada . t~yy~reler a düş 

diğime göre Çin, üç büyük dev l'ini bunların mensub olöuğu çif tayyareler bu gün Barselonu tek ;;,andt~yyaresını dueürmüelerdir 
lelin müza_!la!eti_ni. kaza~dığını çi meclisi seçec!'ektir. Ayni zirai rar bombardıman etmişlerdir,Bir a rıt tekrar bombardı 
gösteren Luyuk .dıplomatık za~e daire dahilinde toplu halde on çok ölü ve yaralı vardır, man edildi 
ri bu hafta içinde ilfın edeceklır dekardan fazla meyvalığın, seb K t il h . d Madrit 18 •Radyo> F k" 
Bu üç dev1el İngiltere, Fransa zo bahçesi veya tülün Larlasının as e on cep esın e T tııyyareler bu sabah &imal~~ti~s: 

9 
Ankara 17 (Hususi) Kazanç eden sebeb, ilhalAd ve ihracat ve Rusyadır, 50 dr,kardan fazla zeytinlik bağ Salamangıı 18 •Radyo> Umu 1 metinden şiddetli bir akın halin 

.eralsi kanununda bazı de~işik işinden temin ettikleri kazanQla Fransada hazırlanan bir an fisdnlığıu üç yüz dekordan mi karargah tebliğinden: Kastel I de Madridi bombardıman et · 
hk '8pılmasına dair kanun iliyi rın, çalıştıkları yerlerin gayrisa Jaşma bu hafta içinde imzalana ;:zıa ziraata kullanılan arazinin !onda Frankist kıtalar Cumhuri !erdir, Tayyareler 200 den fa~:: 
hası Meclis ruzııamesiııe alın~ı· fi iradlı, karinesi ile ölçülememe caktır, Bu anlaşma ile Çin Fren bin beş yüz dekardan fazla mer yetçilerin mukabil taarruzlarını ağır bomba atmışlardır, Hav 

L4yihayt sıra ile tetkık 
1 

sinden ve beyanuame vArgilerin 1 aadan sihlh ·alabilecek, hava mü anın mutasarrıf veya müsteciri püskürtmüşlerdir, ·Sahilden mer müdafaa topları 2 tayyare d~ 
bdeu lkıisad, Mıtli~e, Adli!e !e kazançları ile mutenasib olma 1 tehassıslarile askeri mütehassıs hususi bekçi kullanabilirler. Hu keze doğru taarruz eden bir kol şürmüştür, 
~t?e encü?1enlerı, hük~met~n mnsından ibnret~ir. . 1 !ardan istifade edecek ve Fransa susi eehas ayni zirai daire dahi • •t d Tii k • l L • 

l> OJesl üzerınde bazı deRışlklık 1 İhracat ve ıdhalat ,tıcareti Hindiciniden cenubi Çine demir linde birden fazla bekçi kullana ıngı tere e I ' r ıyeye yapı an Rtedıler 
lır Japmışladır. LAyihanııı son nin doğrudan doğruya ve1a .bir 

1 ı-olunun uzatılması için mali yar mıyacakları gibi bir kRç şahıs b •• 1 d 
teldinde yer alAıı bu değişiklik mutavassıt deltlletile yapılması 1 dım görecektir, birleşerek müştereken hususi i Kanun ugu n er e avam ka-
lerı bildiriyorum: Sonu ikincide- 1 -sonu lklncıde - bekçi istihdam edemiyeceklerdir, •• •• .. 

1 . 1- Asgari maieet ve mükel / k l .. h . resmi bakçilerin sıfut ve salahi marasında goruşu ecek 
l~fı1et esaeaları düşünülerek İŞ A nc.doluda yapı an ar eo oıık afrıyat yeliııi haiz olacaklardır. Bekçi 
çı RÜndeliklerinden alınmakta ~ • • • - Amirleri ve bekçiler silAhlı ola 

Ulan kazanç tergisi için asgari 1 Prf B n Af et ıkıncı konf er an- cak(ar ve jandarmanın silah kul 
had 60 kuruştan 80 kuruşa çı ka . • . J • lunmaQa m< z~o olduğu . hallerd~ 

Ticaret nazırı ingilterenin enternasy0 • 

nal ticareti hakkında izahat verdi tılrnıotır. Yıı ni 80 kuruşa kadar l sını verdı silAh ku~lauabıleceklerdır. Bekçı 
Olau it · - dl .ki · .1 l20 k l tor, ÇıfQı mallarının korunması, u·ld ' . 11o · • " .d . 

çı gun cı erı ı e u 

1 

. . l 1 k.b. IA .1 d Londrıı 18- Roytor ı ırı · .. ını umı edıyoruı. Fakat "•u" 
ru• k _ . . • • "/ ... ,. zıraı suç arına ı ı ve ııyııa a 1 1 k . ıwJ 
80 w8 adar olan guodelıklerın Konferans tarih cemıyetı aza arı ve a ım )'azılı diğer vazifelerin ifadesile yor: Avam kamarası •. hı•r cep ıe Zil ereyı yapm&kla olanlar hezi 

. kuruşu vergiden istisna edil 1 • • • _keller olacaklardı. den enternasyonal tıcarot mese randan soura, bugünkü şerait 
~ııu~. Bu suretle güçhal ile ge ı ler tarafından alaka ıle dınlendı mu !erini m.ü1ak.eroy~ ba?lamıştır. altınd~, tediyat elde ect b·ı 
çınebılen bir kısım vatat1daela • •} d Hatıblerın lıır Ç'lğu, Orta nin bazı güçlüklerle ka: \ mo 
rın Vergilerinden bir miktAr 1 Cenevre ıs (Aanadolıı ajan 1 Bundan sonra kQrsüye gelen 1 n gı tere en Avrupa ile ~ar~ ~eııubu Avrupa Cağını kal.ıul ey lemek m eıbaş~ 
dahil kısatılması temin olunmuş'f.ının hususi muhabiriııdeı(: Pıo Profesör Pitar yapılan hafriya st menıleketlerıı:ııı devam ve yetindedirler ve bu sebe~dur 
tur. fesör Bayan Afet Cenovre tarih tın bazılarını bizzat gördüAünü ispanyaya bir tahkik bunl~rı A1ım~n lıege~or1ıyası ali~ Alma'1yadaki borçların fa:ıaı:~ 

2 d 1 1 na duşme erme mam o ması u masından doğııbilecek her • - 1" 
k . ~nele~, gayıi. safi irad 

1 
cemiyel~~de ~nadolu ~ yapı a~ ve Beyan Afetin Lu hafriyatta komisyonu gidecek zumunu tebarüz ettt irmişler ve · ı ı -d- .uru 

arınesıne gore vergıye tabi bu arkeolo11k hafrıynt hakkında m.u 1 ki mühim rolünü hnlattı ve bu Londra 18 (RRdyo) Başvekil lıu meml<>k~tto krediler veyahut y.enı tea ı ıu u kabul bahsinde 
lunmamış iken biHlhnre beyanna h im bir konferans daha vermı ş unkii Avrupa medeniyetinin Çamberlayin salı güuu yapılacak i;tikrazlnr verilmesini istemiel< r ~~~ı~~~r~aret ketum Luluumı.ık 
~e usulüne tabi tutulmue olan · tir, Salon ilim adamları tarafııı g A d ldı·~·ını· ı"z"h et"i dir. Bazi hal i lıler de alçak tarife ıtb lA . . . ı d ld 1 şt Kon orta sya an ge 5 " ııvam kamarası içtimaıııda önü . D, Slanleu bund 

a l ve ılır11 cat kaydiyesıııın dan hınçahınç o uru mu u, p·ı ı lı rneınlckellerlo aııla"malar va J an sonra .. B ı ar ıııüzdeki hafla sonunda spanya ~ 1 ş k ' · A 
Zahiren t.>u iei do~rudnn doğru 1 ferans l.ıüyük . dikkat ve Konferanstan son.re ' ay~n . pılmasını ısternişlerdir. dar. c~nu~u .. 1vrupa sı hakkında 
h Japmaktan allikadarlaıla be 1 a!Akn ile dinlendi, Projöksiyoııla Bayan Afe~ şere~ıııe. evınde bır da sivil h.alkın bomlıardı~~nıııa Tıcaret ııazırı B. Stanley, a şun arı soy emiştir: 
raber bazı mutavassıtlar deliileti 1 gösterilen resimler alAka ile sey çuy ziyaf~tı ver~ı ~ıyafette _ce d,alr tahkıka.tta bulun~a~ u~orc söz alarak, evvolii Avusturya is c - Türkiyeye veril k 
le Yine idhal ve ihracat işlerine ı redildi, Profesör Afet solis bir nevre ta rıh cemı1eıı Az~ları turk ll'i panyaya gıde<'ek ~ır ko.mısr~ lıkrazli\rı meselesine temas et krediler hakkmt:1a ki kanu eco 
tte, . . ı ·r d · ı A d 1 daki arkeoloı·ik kolonisi \'e bir çok Alımlar bulnun ne maksatla gonderıleceıtı mlş ~e demişttr ki: jesinin yakında Aıoanı kn pıo 

am ettıklerı anlseılmııtr. ı ıı e ı o na o u . . _ · amıır 

B l 
. . b 1 f . t 1 ııi bir ehommive ıundular, Herkes Bayıın Afetı hakkıuda bey anatta bulunacak - Bız h!llfı , bu mftzakerele sında muzakere cdilece .. '\ "ı ke' rı· 

u g bı milkelleflerın eyan ın rıya m ıusu • 1 • • • • er. • 
~•oıeıe tAbiireUerioi isLilzam · ti hAiz olduauuu tebarüz ettirdi hararetle tebrık eHı, ur, rın mu9affakıretıe net\oelenece sony ikincide 
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19 HAZİRAN 19 3 8 Pazar YENi MERSiN Sayfa: 2 

Vekaletinin bir kar•rı Mazlum japonya Maliye 

mübadillerin 
Mersin Tecim ve Endüstri odasmdan 
lzmirde Doktor Hulusi Caddesinde 64 numara

lı yerde ltha~at İhracat ve Komisyonluk işleriyle iş· 
tigal etmek üzere Mehmet NebioğlO. Saffet ller 
Faruk Simsaroğlu ve Hadice Simsaroğlu tarafın· 
dan ve lzmir ikinci Noterliğinden 29 Eylill 1937 
tarih ve 10459 numara ile musaddak mukavele ge· 
regince kurulan ( ÖztOrk Ticaret Limited Şirketi ) 
nin bu kere Mersinde Uray caddesinde Azaklar ha
nında 15-17 numarada açacakları Mersin Şubesi
nin tescili için Fehmi Simsaroğlunun haiz olduğu 
vekaletnameye istinaden Odamıza yaptığı müraca· 
at üzerine ( Öztürk Ticaret Limited Şirketi Mersin 
Şubesi ) nin Ticaret kanununun hükümlerine tevfi 
kan Sicilli ticaretin 1097 numarasına ve tkinci Sı 
nıfa 11 Haziran 1938 tarihinde kayıt ve tescil edil 
digi ilan olunur. 13-6-938 

Cihan efkarı umumiyesine 
Çinlileri şikayet ediyor Tahsis ve tefviz işleri tasfiye 

edilecek Çinliler bir şehri daha işgal ettiler harb 
şiddetle devam ediyor Mübadele ve tevfiz işlerinin tirmemişlolanların ellerinde bu

keti tasfiyesi ve netcelendirilme· '. ıunan gayri menkuller, Adi is · 
si hakkındaki kanunun rneşrin kAn hakları meccanen ve üst ta 
den evet mübadil ve göçmenlerin rafı borçlandırılma auretile 1'en 
iskan işlerile fili tahsis vaziyetle 1 dilerine verilecektir. 

Hankov 18 (Hadyo) Toikaı'g 
dan garba doğru ilerlemek leli 
yen bir düşman fırkası hezimete 
uğramışlır. Çin kuvvetleri l\ia Lu 
• Ho'nun şark sahilleri boyunca 
mevzi almış buluıımaktadır. 

Diğer taraftan Şenliu'ya tn 
arruz eden iki japon fırk11sı da 
haıimote uğratılmıştır. Düşm9n 
aralarında yüksek rütbeli bir 
kaç da subay olmak üzere mu 
harabe meydanmda üç bin ölO 
bırakmıştır. Japonlardan biı kaç 
sahra topu lğ'tinam edilmiştir. 

Japoların hücumu 
Hankov 18 Radyo) - Jdpon 

kuvvetleri Honnan'ın şarkındaki 
düı araziden istif ado ederek ge 
len altı fırknlık yardımcı kıta 
atan müzaberetiyle bir kaç gün 
denberi Kaifeng şehrine hücum 
etmektedir. Harb bütün şiddeti 
le devam etmektedir. Kaeiteh 
ve Podşu Çin kıtaatı tarafmdan 
tahliyesi üzerino Honna'nın şar 

kınıu mü :fafaası güçleştiğinden 
Çin hattı Kubgai'nın şarkına 

Avustııryada 
Nazi kanunları şim· 

dilik tatbik edil
miyecek 

Bertin 18 (Radyo) Alman 

huknk akademisi içtimaında be 

alınm:ştır. Şimdi Hu-Lao-Kvel 
hnrekııtııı merkezi olmuş vo 
Yenşeng ila Hsuşaeg en mühim 
müdafnn noktaları haline gel 
miştir. 

Fransa yardım Yapmıyor 
Tokyo 18 (Radyo) - Fransa 

nın çine giiya yardımda • bulundu 
ğuna dair japou matbuatının neş 

riyatını bu gün hariciye nazırı mu 
avini ziyaret eden fransa büyük 
elçisi tekzib etmiştir. 

Çinliler bir şehri geri 
aldılar 

Hankov 17 (Radyo ) Santral 
niyuz çin ajansı, resmi bir tebliğ 
neşretmiştir, Bu tebliğde çin kıta 
atının siyenşiyankeuyu istirdad et 
miş oldukları bildirilmektedir. 

insani olmuyan hareket 
Tokyo (Radyo) - Prens Ko 

noye, Sarı n ;1hrin sedlerini yıkmış 
olan Çin kıtaatının bu gayri insa 
ni hareketlerine karşı cihan efka 
rı umumiyesine müracaat edecek 
tir, 

Rtısyada 

rinin esaslı bir şekilde düzeltil· Kati tasfiye kanununun neş 
mesi Maliye Vekaletince karar· rinden evet gelmiş ve eski iskan 
laşmııtır. Vekdletçe bu işlerin dü kanununun tAyin etli~i müddet 
zeltilmeei hakkında tesbit edilen 1 içinde müracaat ile isk~nıDı iste 
esaslara $töre, ietihkaklı müba· I miş veya hazineye aid meskeni 
dillere ıbvfiz edilen mallar ne gi · işgal ederek iskıln ~teörmemiş o· 
bi bir sebeple olursa olsun elle lan mübadil :ve göçmenlerin iB 
rinden çıkmış bulunursa bu mü kilo idareleri tarafmtlan bulun· 
badillere tekrar mal tevfiz edil dukları verlerde iskAnları yolu· 
miyecektir. Hu mallar kati tas· na gidilebilecektir. 
fi ye konaırnnun neşrinden evet Kati tasfiye 'kanununun neş· 
mübadil ve göçmenlerin sunu tak rinden evvel Adi iskıllil suretiyle 
eiri olmaksızın ellerinden Qıkmış kendilerine mal verilenlerden 
balunursa, bunlara istihkakları ~dt iskan hadlerine kai:far olan 
derecesinde bu kanunun emretti boroları affedilmiş olanların bu 
Q'i eekilde tasfiye ver.ikası verile mallaı·ı ellerinden ahnmıu veya 
cektir. sahibi Qıkarak taliliye ettirilmiş 

lstihk.:ksız 9e Adi iskilna tıl ise, bu gibilere verile'1ek malların 
ıldi is'kl\n derecesinde olan kı· 
aımları fia borçlandırılmaksızın 
affa tabi tutulacaktır. 

öi mübadil ve göçmenlerden es· 
ki iskdn kanununun tayin etti~i 
müd1Eıt içinde iskllnını istemiş 

olup da mübadele vo tefviz işle 
rinin kati tasfiyesi hakkındaki 

Eski iskan kanununun tayin 
ettiği müdd t içinde müro,ıaatla 
isKanmı istemiş ve kenaiterine 

kanunun neşrinden evet hazine kati tasfiye kanunundan evel 
ye aid bir mesken edinmiş bulu gayri men1'ul verilmiş iken bu 
nanlardan, göçmenlerin akıu ha gayri menkullerden bir kısmı ve 

Ne kadar gazete lin~e. geldikleri ve iskAn daire · ya tamamı sahibinin çıkması ile 
· lerının çok fazla meşgul oldukta ellerinden alinmış olan mübadil 

çıkıyor l rı sıralarda kendilerine bir gay· ve göçmenlerin eski tahsislere 

1913 Senesinde Rus ad•.. ı·.· ri menkul irae edilmeksizin ken istinaden verilecek gayri menkul 
y u terin do iskanı adi derecesine • 2 729 000 tira"lı 859 gazete dillklerinden birer gayri menkul 

mumı , , l • . 1 .1 . kadar olan kısımları borçlandı· 
mevcuttu. 1937 senesinde..> Sovyet tamın ve · ışg~ suratı 0 ·gayrı rılmaksızın parasız temlik edile 

T. O. lzmir ikinci Noteri 
SUR ET 

ôztOrk Limited Şlrkell hissedarları hu glln toplandı. Hu top· 
lantıda Şirket sermnyesinln temammı temsil eden botun hlsse
dısrlar bıızır bulbndu. Şirketln Mersinde bir şube açması .hosusn 
mUzakere edildi. Mllzakere neticesinde: 

1 - : Şlrketlo Mersinde bir şubesinin tesis ve kOşadına. 
2 - : •Elli bio lira sermayeli ôztOrk Limited Şirketi Merı:.:ln 

Şutiesl,, 

Firması altında mllnferlt imzasiyle bu şubeyi temsil ve şirket 
mOkaveleslode yazılı muamelatı ifıı etmek Ozere bir ınUdUr ve 
momessll nasbı ve tayla ve kendisine tazım gelen veltlUet ve se
ıahlyetlo itası ve mezkOr şubenin tesis ve kUşad ve kayıt ve tes

cili zrmoında lcat>etlen her tarın kanuni muamelelerin itası için 
Şirket mnmesstllerinden Fehmi Slmsaroğlunun mutlak surette 
selQtityet ve mezuolyet itasına botun hlssedbrların lttifaklyle ka· 
rar veılldl. 4 Haziran 19e8 

imza lmta imza imza 

Metimet NebloRlu Faruk Slmsaroğlu Sertel ller Fehmi SimsaroQ'lu 
Genel sayı 7215 Özel sayı 8 - 53 

1 Bı liı''•lnde yalnız "Pravda" ga J ~enkul ~dınmış ve f~~at ıskQna ce'-.ır. 
er r 6 • aıd resmı muamelelerı ıkmal et· ırn 

yanalla bulunan adliye nazırı zeteslnln bir gnnlük tıraJı 2,000, --------

0
=--------------

dini prensiplere i:;tinad eden, 
000 nushayı bulmuştur. B~to.n 1 Kazanç vergisindeki tadilat ç devlet "ine mali yardım· 

Avusturya evlenme kanununuıı 1 memlekette ise, 36,197,ooo tırııJlı 

1 

Y 

4 Haılrao 1988 tarihli bu karar altındaki imzaların şahıs ve 
bOviyetlerl dalremlzce maruf ve 29 - 9 - 87 tarihinde daire· 
mizce reı;;en yazılıp 10459 numara ile tasdik edilen mukavelena

me mucibince Mnkezı lzmlr'de olmak Uzere teşekklll eden (Öz· 
tllrk Ticaret I.lmlted Şirketi) Oovaolı Şirketi Tııccarlye şerikleri 
Mehmet ftebloğlu, Faruk Slmsaroğlu ve Saffet ller lle Hatice 
Slmsaoğlo namma dairemizce musaddak 29 - 9 - 937 tarlbll 
vekaletnamey~ mOsteniden bllvekale hareket eden vekUl ve ko· 
cası Feh'mı Slmsaroğlunun olup mQnderecatın aynen ve tamamen 

kabul ile ikrar ettikten sonra bizzat vaz ettıklerlni tasdik ederim. . l .. d.I d"I 8,521 gazete intişar etmektedir. (Birinciden art•n) m' a radıkal esas nra gore tıı 1 e 1 o . . . . . 1 y pıyor 
l 1913 senesınde, Rusça gazete I bu tıcaretın vasfım değıştırme 

ceğini söylemiş nasyona sosya . Bin dokuz yoz otuz sekiz &l'nesi Hdziran ayının dOrdOncU cu· 
k d. ler hariç, Çarlık Rusyasında 24 medığinden ve bunların beyan 

list Alman ceza anunu neşre ı , . . - Birinciden artan -

f ngilteredeki Çin sefirinin 
yaptıQ'ı müzakereler neticesinde 
Lort Halifaks Çine 10 milyon 

mısrtesi gDnU. 4 Haziran ıgas 
k" A t milli dilde ancak 84 gazete çık- nameye tabı tutulmalarına amıl 

liııceye kadar e~ 1 vus urya makta idi. BugUn isfl Sovyetler olan sebeleri kaldırılmış olmıya Jzmir lklnct Noterliği resmi mnhrn 
imza N. Okunamadı kanunlarının merıyelle kalacağı Birltı~lnde Rıısça hariç 68 milli 1 ~ d k d b ibl -

• • • 6 • • ca5 ın an anun a u g mu 
nı yalnız hıyanelı vatanıye ve pilde 2,965 gazete çıkmaktadır·' kellefıerin terfikine lüzum görü İngiliz lirası borQ verilmesinin 

kabine tArafından kararlautıQ-ını 

No. 3695 

devlet emuiyetine komplo kanu Aradaki fark 35, defadun fazladır j 
1 

k d dd .. 
. • ece mevcu ma e, oua gore 

nunun Avusturyada da merıyel Sovyetler Btrliğınde fabrika d ğ' f .
1 

• r 
te bulunduğunu beyan etmiştir ve zirai bölge gozeteleri de çok l e ıe ırı mış ır. . 

bildirmiştir, 
Çinlilerin üçüncü bir dlplo 

ÖzlOrk Limited Şirketinden gelen bu örnekten alıoan ve dal· 
rede saklamamla kttrşılaştırıldı aynı görllldO. Taleblerl Ozerioe 

musaddalt olarak verildi. 

6 1 S J'f I revaçtadır Fabrikalarda, Sovkhoz 1 3- Alelumum komısyoncula enera euı o lardo, Şraktôr ve zirai makine is rın kazançlarıoı çalıştıkları yer 
matik muvaffakiyeıi RuıJyadan 

Bin dokuz yoz otuz seklz yılı 6 ncı ayının 8 inci gnon. 
Mersin Noteri resmi mDhrU ve imzası 

tayyare, tank, top, mühimmat T O · • 
ve motôr temin etmeleridir, • · ızmır ikinci Noterliği M. E Eren er 

SURETTiR Bir kasabayı işgal 
etti 

Senantoni 18 (Rndyo) Asi 

general Sedillonun taraftkrlnrı 

generalin iltica edeceA'i hakkın 
daki şayiaları tekzip etmişlerd i r 

SediHo radyo ile beyan:ıtında 

bir kasabayı daha iegal etti~irıi 

bildirmiştir, 

italya 
ispanya sahillerini 

abluka edecek 
Paris ıs (Radyo) Bayan tabui 

övr gazetesinde dün akşam lond 
ra ve ıomada intişar eden italyan 
Jarm ispanyol sahillerine bahri ab 
Juka tatbik edeceklerini bildiren 
haberlerdCn bahsederek diyorki: 

"Bu hal İspanyol cümhuriyet 
citcrinin ellerindeki sahillerın ablu 
kası fransan•n bir çenber icerisiııe 
alınmasına muadildir.,, 

Su halde kıymetli ve fakat 
mahadut olan fransız İngiliz anlaş 

masımn bir intihara muadit bulu 
nan bir siyaseiiu feci netayiçini te 
IAfi cdeçcğisiddiasına hangı f ran 
ve evleviyetle hangi fransız hükü 
meti sehabet edebilir, fransaninı 

doktritini bize bildırmek B Bonne 
nin yazıfesidir, 

Petrol kumpanyası 
Filistinde yeraltı 
borular döşeniyor 

1\udiıs 18 • Hndyo• Petrol 
kumpanyası mütemadi tecavüz 
Jer ve tnhriplerin önüne geçmek 
için Filistin arnzisinden geçen 
öetrol borularının yer nlt111dou 
döeenmesini k1<rar~aştırmış ve 

• şe baııamııtır, 
1 

tasl onlarındo, halen 4,Go5 matbu lerin, gayrisafi iradı karinesi ne 
gazete intişar eylemektedir. göre ölçülemiyeceği de anlaşıla 

Romanya kralınm eski ~ansı ~~~e bt~:1i~;:~ı:r~ ~~:::i~m~ö:~~ 
Rusyadan gönderilecek tay 

yareler arasında 400 harp velOO 
bombardıman tayyaresi buluna Bu gün bin dokuz yüz o· dairesinde bir limited eirketi te· 

Londra 18 •Hadyo:ı. Roman müş, ve karlrındaki nüfusu 25 

ya Kralı Karolun eski karısı binden aşağı olan yerlerdeki ko 

caktır, tuz redi ftlı EylQl ayının 7irmi sis ettik. 
Çinlilerin muvaffakiyeti dokuzuncu günüdür. Türkiye 1 - : Şirketin Üuveaı (öz· 

Hankeu 18 •Radyo• _ San Cumhnrifeti 7asalarına dayanan tür Ticaret Limited) Şirketidir. 
tral Niyuz Çin ejıınıu, Resmi bir •e örneA'i taetikli aşağıdaki mü· 2 - : Şirketin .Merkezi b· 
tebliğ neşretmiştir, hQr te imzasını kullanan !İzmir mir şahrillde doktor HulUsi cail· 

Bu tebliQ'de Çin kıtaatının ikinci Noteri Mehmet Emin Ere· desinde 64 numaralı dairedir· 
Şiyenşiyankeuyo ietirdad etmiş ner, Bahçeliler hanındaki daırem Türkiye dabilindA ve haricinde 
oldukları bildirilmektedir, de te işimin başında iken ı8t\at şubeler küşat olunabilir. Bu tak· 

buraya gelmiştir, 

ingilterede Türkiyeyö yapı
lan be~iler 

- Birinci den artan-

yeti, lngiliz hükümetinin, sark 
cenubu Avrupasında İngiliz tica 
reli ile allikadr olmaktan fera 
gat etıiei hakkındaki eayiaların 
ve düıüncelerin katiyen do ru 
olmadığını lsbat etmektedir. 

Hükümet, bu mıutali da ti 
careti mümküa ye kabil olduhu 
kadar inkişaf ettirmeyi pek çok 
arzu eylemektedir. 

Di~er taraftan, lngilterede 
huF.Usi endüstrinin muhtelif şu 
beleri arasında, dünya piyasala 
rında bütün İngiliz endüstrisi 
ve bütüu lııglllereyi rekabet sa 
hasında tembil edebilmek için 
dahıı sıkı iş birliği yaplması 
da çok arzu doC-er.• 

ff atayda~i ~omisyon 
Birinciden artan 

sinsi hnrekete geçen tahrik~iler 

hiç yoktan dükkt\nları kopıUtır 

mışlardır. Kayıt bürosu reisi de 
guya nsayiş yok diye kaydı ta 

til etmiştir. Halbuki kayıt büro 
sunun yarın mosaisine nihayet 
vermeyi kararlaşmış bulunuyor 

du. Bu hal karşısında tahrikQi 
lerin bizzat komisyon tarafından 
teşvik gördükleri katiyelle söyle 
nebilir. 

Komisyon şimdiye kadar ol 
duğu gibi şimdi de Türk ekseri 
yetini baltnlamnk için her ç~ro 

ye baş v·uruıaktadır . 

misyoncuların yapacakları iş 

hacminin darlığı ~e karlarının 

nisbetiııden azlıQ'ı da hu suretle 
bulundurulacak beyanname usu 

lü yalnız nüfusu 25 binden faz 
la olan yerlerde çalışan komis 

yoncularıı hasredilmiştir. 

4- Flim alım satım, icar 

DiRer taraftan Şenliu1a ta 
ıırruz eden iki ,Japon fırkası da dokuz raddelerinde vokubulan dirde iktisat \'ekuleline malumat 
hezimete uğratılmıştır, Düşman davet üzerine binniyabe başkati· verilecektir. 

aralarında yüksek rütbeli birkao bi Raif Gira1 lzmir'de Doktor 3 - : Şirketin maksadı: h· 
da subay almak Ozere muhare Hulusi caddEı"inde 64 No. lu ma balat te ihracat, Ticaret ve ko' 

ve isticar itinin arzetti#i hususi il d d ü b' -ıü b k ,,. · · · d d h 
t e h . t "t"b ·ı b . e me1 anın a Q ıo o ıra aaza1a gıttıgın o, ora a azır mis1ctnouluk ~e tealihQt ve aalr ye v e emmı1e ı ı arı e u ıe t b 

1 
d x. d ı · 'd 

teri yapanların gayrısafi irad mış ır, u un uaum a 1 ve sanı zmır e hor türlü ticaret itleridir. 

karinesine göre verAi tabiiyetle/ D og""' uda Göz tepede Abdülezel paşa soka . 4 - : Sermayesi "50000,, 
rinin de mükellefiyet müsavatını Q'~nda 5 numarada o~.uran ~erıt li bin Türk lirası olup banlıt' 
temin edemiyeceRi anlaşılarak Birinciden artan SımsaroA'lo ve Aııansor semtınde dan yüzde otuz allısı yeni 18oo0 
bu gibi teşebbüs erbabını be Diğer taraftan, Şarkta kuru Şehit Nusret sok_altında 61 DU· on sekiz bin Türk liralık hisse 
yennameli mükellefler arasına lac~k fabrıka. otel, vesaire gibi marada oturan Zıya Erpak adlı si Mehmet Nebioflu tarafından 
alınmıetır. , \ tesısat üzerinde teakiklerHeA bu 

1 
eahitlerle belli olan lzmlrde ikin yüıde beş yani (2lloo) ikibin beŞ 

Bu kanunla. yeniden beyen lunmak üzere alilkadar Millı En ci Beyler eokaQ'nıda 37 numara - r 1 k h" 
8 9

. 8 ff t iter ta· 
düstri ve ticaret müesseseleri ra lı efde oturan tOccardan Meh )'UZ ıra ı ıs e ~ a e. ) 

name usulüne tabi tutulmdı kında to~lu tiir halete Vana gi N b" 
1 

a- t d "f rafından, Yüzde uç yanı (15oc 
olanların defter tutmak mtlkelle 1 met e ıo~ u ve oz epe e " ı · 

deceklerdir. Bu heyetler Van, ". bin beşyüz Türk liralık hiBSeıı 
fiyetleri 1939 ta1'9im fılındo baş 
lıyacaktır. 

5 - Mücellitler, piyasoılar, ei 
ra aleti yapanlar ve satanlar, ka 
ııuna merbut cedvelin yüzde 25 
lik gurubundan yüzde yirmilik 
kısınma nakledildigi gibi odan 

Tetvan ve Bitlisi dolAearak ken , ıfirh caacıesınd~ 384. numaralı ev Faruk Simsaroglu tarafındaDı 
di sahalarında yapılacak tesisat ae oturan Ilatıce Sımsaroğlu na _ . . ) 
işini mahallen tesbit ededcekler' mma dairemizce bu günkü tarih Yuzde ellı altısı yanı (28ooo 
dlr. . . . .. . . j ıe taldik edilen bir kıt'a vekillet yirmi sekiz bin Türk lirAhk hiS 

1eııtıaimıze gore, ınhısar)ar nameye müsteniden haiz olduau sesi Hatice SimsaroQ-lu ııamın• 
idaresi de bu arada Tet\'anda I veklUet ve salAhiyetle hareket e· haiz olduğu VekAle .. ve salAbi· 
küçük ve modern bir sı~ara fab . . 
rik1tsı kuracaktır. den Fehmı SımsaroQlu ve Fet-

ve kömur satanlar dahi odun •e ~===----"'"'5:'~~=====~ tah mahallesiııde 37 numaralı 
kömür deposu islerinden daha çalgılı gazinolar sırasına iokili e9de oturan Tüccardan Saffet 
fazla vergiye tabi olması muva ve çeJgılı bahçelar dahi ilave lıer Te Göıtepede Mısırlı cadde 
fık görülmediğinden bunlar da olunmuştur. sinde 384 numaralı evde oturan 
hi yüzde yirmi betılik guruptan 6- Bu deA"işikliklerle vergi Faruk Simsaroflu baştan aşagı 

Jete müsteniden Fehmi Siml8r· 
oQlu ' tarafından ahz te teahbö& 

edilmietir. 

Sürekhı mumdlleyhin isioı· 
leri hizalarında gösterilen mebll 
li~in tediyesini taahhüt ve nısıf 
hisselerini borveçhi peşin tediye 
eylemişler ve bakiye nısfını da" 
hi şirketin kat'i teşkkülünü rnıl' 
teakip derhal tediye edecekler" 
dir. 

müdedleri indirilmie olan mükel yüıde yirmilik JlUrupa alınmış leflerin 1938 mali yılı vergileri tarafımdan yazılmak üzere anla · 
ur. 

Ssndnl ve kayık, muna kü 
rekçi1eri de yüzde 20 lik guru 
pa ilftve edilmiştir. Kahve deQ"ir 
mEıni imal ve satanlarla kaşıkçı 
lar ve kitap naşirleri yüzde 30 
luk guruptan yüzde 25 lik gu"ru 

pa ve şeker, şekcrlcmecilar de 
yüzde BO luk guruptan yüde 35 
ilk grupa nakledimieler, içkili ve 

bu kanunun meriyetinderı evvel tacakları gibi bir limited e1rket 
tarhedilmie bulunsun bu kanu mukavelrsi yapmaklığımt istedi· 
nun hükümlerine 1<Öre yeniden ter. Yasanın aradığı gibi kendi· 
tarholunacaktır. !erini ve eahitlerin1 Ergin ve ol· 

Bu kanuna baQlı cedvelde gun gördüm. istediklerinin ne 
sınıf dereceleri ve maktu vergi oıauauou eıordum. Muttefikan 
miktarları da deQ'ietlrilmiş olAn 
mükellefler hakkında işbu ced benim ve şahitlerin yanında söz 
vel hükmü 1939 mali yılından aldılar ve dedilerki: 
itibaren tetbik edilecektir. '.Aeatıdaki mevad ve varUar 

HisRedaran adedi beşi tecil" 
~üz etmediAi müddetçe hieeeıe· 

rin ahara devir ve furuhtu eüre· 
kanın ittifakiyle, •efat ve saire 
aibi ıuretlerle his11edarao adedi 
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SAYFA 3 YENi MERSiN ı g·naziran 19 3 8 
beei tecavüz eylediği takdirde ŞiRK ETiN 'fEMSILf VE sile teallük eden umur fmda gönderilen mektupların İ l A H 
eermayeuin üç ruhunu temsile· UMU_RU • İDARESİ hususatla ayrıca şa· ısen tarihleri kayt olunur. Nafıa . Vekaleti: 
den ŞürekAnııı mu\'affakıyetle 9- Şırket_ı.n ~mur v~ isıral tıdenwzler. 15 - işbu mukavelena· M , S . I . b' • • L M•h d' J'w• d 
sermayenin tezyidi caizdir. Bu uıuameU\tı şureka ade,ıa . r" 2 Jı .. d' d ol me ve Ticaret kanununda ak ersm u iŞ en on ırmcı ŞUue u en ıs ıgm en takdirde şürelirı veya halefleri 1. - 14 u ıran an . . h t 1 d .., t kdir 
hissoleri ııisbetıııde yeni hissele lJrşi lecaviiz etmediği'. ak. IUl\'an şürt>k~ diledikleri sdın~ :~r~ 8 ~ ma ıgı ~ t ı - ~)ersinin garp tarafından geçen Efrerık de-
re sahip olur ve bedollerinin tes d' d .. ka ·,rr k"l J 1 e 8 a nısı sermayeyı em . 1 k ·r b d r (2773) lira 84 kuruş ol viyesini teahhiit ederler Keza ay tr e ŞU ~e . lllll I. ~. a l e zamanda bizzat veya bi sil eden şUrek8nın mOzakere reSJJH e . flŞI f> fl ~ , an Sa-
ni suretle ve Ticaret Kanununun ve tecavuz ayl_edı~ı la~- vekale evrak ve defatiri edilen husus lehine karar ver bil tahkimatı amelı):_atı 1~-6-938 den 2~-6-938 
5o4 üncü m~ddeeindeki ~nikta~ · J dirde ~erma)'eJ şırketı~l şirketi -tetkik ve nıüraka miş olması Hlzımdır. Aksi tak tarihine kadar J5 gun muddeıle açık eksıltmeye 
dan aeağı du~~emek ea~ı~yle şır laakal uç ruhunu lf.rnsıl b d '··ı· l dirde mukarrerat keenlemye- konulmuştur. ketsermayesmın tenk1sıne im· .. \ ~ e euıırer. . . 9· 
rar verilebilir. Şürekll eşhası sa eden şurekanın nıu va fa- 13 -- Hissedaran re yit> kOndur. 2- llıale ışıne 24- 6· as curua_ gunu saat 16 
liseye karşı dahi nncak sahibi katile tayin edilecek bir .. t· I rı·ren \'er·ırler il . 16 - Mukarreratın ~il- dan itibaren Mersinde K1şla caddesınde Su işleri 11 

ki h" 1 
k b · ı u rını a ı · · · dtranı Şırket tarafından milç· .. 

1 
d. ı · -· d · · d b 1 0 

c u arı ısse ere 
10 8 

u e en Vf.\'a mii&eaddid müdiranf . . . · . . . on birinci su be mu ten ıs ıgı aıresın e aş ana-mebaliğ nisbetiııde rnesuldurlar. • . . . Lıhazı karar ıcın lıeyetı temıan veya münferıden mu -ı 
Gerek tezyid ve gerekse tarafından ıdare t>dılır.r . . ... t. ·ı saddak asıl veya hillasaları caklır. 

.. .. • umumıyenın ıc ırnaı ı e T ı· ı · , l · ofin ve saatle resn i vesaiki tenkisi sermaye dolayısile va- ~luduran ln.;sedaran veya · • .. 
1 

şarekaya veya Uçilncil şahıs a ıt• enn Dlf'Z ur ~ . · 
ki olacak mukarrerat ve tı- lıaricleıı iıılılıa ve ın i 11 1 lıa~ıl ol!." .lı~yelle ıuı ıaz Jara verilir. Bu esti veye hu ili' beraber ıuüracaa ı. e ylenıele~ı. . 
dilitrn tekemmülü ve mute· • . . P y edılecPgı gı bı muhabere Ulsala · şirket hakkında her 3 _ ~J u vak kat ttımınat bedelı 21 O hradır Bu-
ber olması için bu mnkarre- ?luı~a~ılır, . . _ de istihsal olunabilir . . Bu nevi muamelAtta muteberdir. 

0110 
icin ya barılı.a itibar nıellııbıınun veyahut 

r•.tı ittihaz eden h•y.•t.i u~u- ılk ık_ı sen~ ıçı ~· şu rek ~ · son şek ilde şirket müd iir 17 - Şieketin MUdO'.l~r~ bu nıi'k ıanrı ya ıırıldığırıa dair Mal sa111lığında ıı alı 
~·~e evrokı v~ veıaı~ı saı~e darı :Saf~d ıler ıle lzmı~ leri mevzuu bahis lıusıı- ~oya o~lardan . yalnız bırı~ı nan nıa k buzu 

11 
ibrazı IAzııudır. 

ıl.tıaat ve~~letıne te•dı ve la· d ı mukını &lalınıut Zekı su veya nıütasavver ka- tuzum gördllklerı tak~ır~e hıs 4--T I' 1 .· .. Nafıa VeUletirıden alınmış zımgelen ızıa ve muvafakat K t ğl M ·· d · · ş' .. .. k I sedaranı davetle ı ttıhazım a 1 P e 1 rn ) 3 • b. . I . 
istihsal olunacaktır. an arc_ıo u . u _ırı ~r- rarı t~ahhutlu nıe lopa ş· ·k t e ar· ·ci muvafık müleahhillik vesikası veyahut bu gı ı ış erı mu-

5 - Şürekioın hisselerini k~ı tayın edılmışl~rdır. her birine le.bliğ ve on. g~1rd~kle~i n h~:u~u n müzakere waflakiyetle ikmal etmiş bulunduğuna dair re nıi 
mübeyyin vesaikname mubar· B~ııaerıa ley lı nııı ~ıaıl~ ):lı lar rey leriııi tahriren teb vo bir katsra rapı ettirebilir vı>saiki g~lirnıeleri şarıtır. _. 
rer olacaktı~. ~üre~i hi~sel•· ~ıı~e.U veya ve~ı lerının liğ ederler. Şürekı\Jan lor. . . Talipler kendileri fen adamı degıllerse ışın 
tını ıermayeı ıırketı• Iaakal ı~U baz edeceklerı ııınkar ıııeı·kezi şi rkelle bulunarı 18 - Şırket sermayesı· den 

1111 
miiddeti 

11 
ce bir fe 

11 
nıenıu ru k ıı lla nnıay ı 

üç robunu temsil ~den·-şüre· re ra l dalı ilinde il nıu r ve la r lalı ri ri le bliğden se nin nısfının ziyaı ha!i nde Mu tealılı ii ti edeceklerdir. 
~inın. muvafakab ıle dıg~r şe muanıeJtıtı şirketi tedvir. 'k· . i b l l· dur veya Müdürler hıssedaran _ n· ıA kt· I uesaha ced\'eli rıklerıne veya ehıra dcvır ve . . , ız taşrac a u unan ar heyetini davete mecburdurlar. 5 rrı .ın, arzam ma a ar, r ' 
furuht edebilirler. işbu devir Ş 1 

rk el na nııı~a lı er ne v ! 1011 hPŞ ve nıe ıua 1 iki ecıı.~- Hie•edareo şirketin dev•mma lı ülı\sa i keşfi y~; lalı 1 il fi a 1, f eıı ıı İ şa rlıı ~ nıe ve Ba
ve furuhtun derci ve defteri e vra~ı r esnıı ye ve gayrı I bi yede bulu ııaıılar 2og~n veya tesh veya tasfiyesine ka yındırlık işlı·ri genel şaı lna ıııesi ııde~ı ı barf'l ?la.n 
mıbıusuoakayı.t ve l~akal üç resııııye ve seııeda~. ve zarfırıda cevabı verıııedık ror verebilirler. kPşif dosyasıııı görmek ve sair lafsıliıl alıu~k ıstı. 
rubu aermayeyı temsıl eden mu ka.nl~ı .ve ıealıln!daı- teri takdirde nıe•zııu lıa SENEYi HESABIYE VE yenler on birinci şube nıülıeııdislığirıe nııiracaat 
tüldre~inın ~~bvafa~at~arkı thas~~ la müctenuan vazı ımza his teklifi kabul etmiş DEFA TİR edebilı' rler 1O-1 ô - · 19- 23 o ugunu mu eyyın ıır e mu , k b , lJ • 
dürlerinin ıerh ve imzalariyle ~e alızu a ız _ve ~u .rn ~ddolunurlar. Ancak her 19 - Şirketin seneyi ma ----------1.-""!'l-""!!A~~H~--ı:--~---tekemmül eder. Berminvali ıbra ve muhakımde ŞIP- ne suretle olursa olsun liyesi Kanunusani iptidasmdan 
muharrer hissel~re tesahüp keti bizzal veya bilvasıta .. k:\ d d. . .. bed ile KAaun evvelin sonun Mersı'n Beledı'ue Rı'yasetı'nden 
edenler. veya. halefiy.et t~riki olsuretle miiclemian t~m şure .. nm a .:. ı yır~ııyı cu günü hitam bulur. Fakat J 

le ellerınde şırket hassesı bu: ·ı 1 l A , Ja'I '- tet~avuz eltıgı Lakdırde ilk seneyi maliye müstesna 1- Ş.oJ·ı·r ,·çerisinde \'enidt>n "'apılucak 2751 lunanlar aynen ve bili kaydı SJ tUSUS arınua sa ti . . . . . . ır • ol ol 

şart işbu mukavele ahkamını yet ve nwzuniyeti lam- hıssedaran heyetı umu- olarak şırketın su~~t.1 1 ka~~; metre murabbaı parke kHldırını ve 1750 metre 
kabul etmiş •ddoluourlar. me\'İ lrnizdirler. mi ye ictimaı Anonim şir de t~şKe~kUIU taerı 11~ ~ 80 

'ı murabbaı vaya kald1rım inşaatı ile 411 metre mu 
· · · ı .. · • ~ senesı anunu vve ının - ol • • 

d. 6- Hısseleno şırkete kteb~- Bunlardan başka şure- ketlerde carı olan mera- nuncu gUnU beynindeki mUd rabbaı yaya kwlchrsm lamıratı kapalı zarf usuhle ı oluomamış kısmı gere ı· AI I 1 N b .... 1 . · k · k 1 
rinci hissedarlmrdan ve gerek ka( an ~ e uuet e ıog u sım ve kuyudu, kanunı dete şamil olacaktır. e sıltmeye ·onu muştur. 
mezkür hisseleri devren teka- ile Fel.~mi Simsar ?ğlu~ ye tabidir. 20 -. Şi:k~ti.n muame- 2-Keşif bed_eli 13466 lir_a 79 kuruştan ib~-
hül edenl~rden v~~ir suret!• da muııfer. deıı şırkelı Bu takdirde heyeti liltı hesabıyeeı ıçın me~cu- ret bulunan bu ııışaat 24 Hazıran 938 cu.nıa g~-
ve b•lefıyet tarıkıyle •.a!>~P temsile selı\lıi yeUardırla r . . . . . dat ve muvezene defterlerı ve nii saat 16 da beledi ye dair esiııde ihale edıleeek ıır olanlardan talep oluoaoılır. '""" . umumıvenın ıctıması nı. . d ft . e kopya def . . 1 k b·ı· 

. . . . ~ırketın hukuk ve va. ol ·.. yevmıye e erı v msaat şarlnamt>sı 57 kuruş btıdtı mu a ı 111-Ancak hısselerını devretmış . . . . ha yet on beş gun ak dem teri namiyle uc defter tulula "j • •• •• •• ... •• l T 
olan hissedar tarihi devrinden zayıfı, şırk.etın unıvcırııle . . . 4 • k hlt tU de beltıdı}e fen nıudur)ugunden alına H ır. 
itibaren iki sene sonra bu me vaz'ı imza eden miidira- tahrıren ık Usal vekaletı . ca. ve muame 1 ccarıyeye 3-Eksihme\·e iştirak etmek isli\• enltır şartna 

· · 1 k b daır resen ve cevaben ehz ol ol. • • ı~l!ye.tten kurtu~ur, Sermfly~ • nı ve salahıyettarların le . ne ıh bar o unaca ve u tf"'" mekt plar ve telgrafna mede yazılı ,·esaik ile beraber keşıf Ledtılımn aını ıırketce tayın olanan mud , 11 .. tl 1 ·ı - 1 • 6 ıgı u • . . kk · I kb , 
det zarfıada tediye etmiyen a.: ıu aTı 1 ıl ~ ·• .. teayyk~n ~u mulazar!ın~ın o an ıs- ' melerle tedi)'atı mutazammın yuzde 7 ,5 nasbetınde mu va . al ll~fmına .m.a ·ıuzlu 

.k .d b. ..dd t euer. ea ı ıuuu va · ıın tıdauameye ıçtıma edecek evrak muntaz&man muhafaza veya banka mektubunu havı tek ı namesını ı ıa e şen e yelli en ır mu e · k 1 l · · ·· . 
t•yin edilerek yine tediyat vu- şır el ~am ve . ıesa l_ı~a heyeti unuımiyeye arz edıJecektir. I~eftetiri ~ezkar_e giirıii saat 15 e kadar Beledıye erıcumemne ver_ 
ku bulmadığı takdirde şiket· ya pıldıgının tasrıh edıhp f.dilmek üzre ihzar edil- u~ulen ~oterh kçe tasdık ettı- mel eri ilfın olunur. 9-16-19 -22 
t d·ı v• ·ı . .. .d. rılecekhr. A H en alikasmın kat e ı ecegı- Pdı memesı musavı ır. miş olan meclisi idare vf• 

2
, ş· . . f l 

De dair tebli w atta bulunulabl \ı ·· ı ·· . e sa IA - ı rkeh safı temet 
1. 8 .d 1g k 1 b' . 1 ·' uc uranın esamı v' . mürakip raporları sene- mu, vukubulan hel' nevi me f O B L d' , ..... d :~kt u ~ab e aad a. ıbr •tay o a hiyetleri gazbtelerle ıJan l'k b·ı n b·ırer su sarifin tenzilinden sonra ka- çel rman aş müuen ıs ıgm en ır. ış u va eoın ı ımın- . . .. l.. k ·r· 1 1 ançonu . ı .k d . . 
da t hh .. d .. ·· 'f t · en e edılır Mul uranın ey ı- . dd k l pl an mı tar an ıbarethr, Bun 

•I U UDU l a e mıy f ' 
0 

• b reli OlUSa 3 a 3rJ t3 d h 1 rl.k· h. · k \' el·ı ta\ ı"rıı·ııı·rı veya un- arı er sene evve a yOzde ın ıssesı ve o zamana •· ;; · .; , . k d4 • • • 

dar vukubulmuı olan tediya lardao birinin salfllıiyeti edılecek ve gere a 1 v~ on ıhtıyat. ~k~ası . a_yrıldı~tao Mıkdarı 
t · k k'" k I · d·-· d k f. k , vkalade heyetı sonra bakısı bılft ıstısna hısse Kental \13 1 şır et menfaabnil ar ay· Ulama er JOll) e ey ı- gere ır. , . . . . d" . • • 

dolunabilir, Bu husus diğer Vt>lin sicilli ~carel kaydı nmumiyelerde İklisat v~ lerrnacyllem~ez:~~n~::vıyy~:d~J~oı~ 3960 000.0üO 
1 ·k h · bl'- 1 k serm 0000 324 ooo 1 ~rı e ta rıren te ıg 0

1unm1• lazımdır. Müdiirlerden kAleli tarafından tayin e .. kuz bir!nci hisse temettü olu · 
•zımdır. Her oe surete o ur- b. . k · · ı. . k · · d·ı· 

Beher kental ve M3. 
Muhammen vahit fi. 

L Ku. 
12 

4 9o 

Cinsi 

ıa 1 ıt k .. d b' · · vaz her ırı mer ezı şırael- dilen hır memur omıser rak teavıye e ı ıı'. o sun ıure a an ırının b . k . . d b k' k hisse 
etıniş olduğu sermayenin istih teo gaybu etı la tıruı e sı(atile hazır bulunacak Mille 8 .1. ısmın~n . 1- İÇfll \'İIAyetiuin Anamur kazası dahilinde 
•aline imkan basıl olmadığı kendi nıes~liyeli. ıalı~ın~ ur. Şürek;\nın adedi yiı· ~~;a:,:~~;,·~··m~:~~;::• m~: Çöpfı ormanından yukarıda yazılı kuru çanı odu 
',e zarureti kanuniye ve tice· ıla ol ıı~.a k ıızre bır k 

1~1 nıi yi lı>ca vüz elsin etme tahdemine ikramiye olarak ııu ve ç:ı ııı ağacı s:ıuşa çıkarıl nııştır. 

kuru çam odunu 
DjkiJi ve yatır 

halinde çam ağacı 

rıye bulunduğu takdirde mü· seyi şurrklıııın. nıuva ~- in nıecli i idare ve mü. tahsisi gibi hueueet sermay' 2- Çam odunun muhammen bedeli 12 kuruş ve çam 
ıeb.aki ~erma ye~ ~iğeqer!k- kl! I i 1 e vekil 1 a Y ın ede b 1 

• r ak; p raporlar ile senelik bin lha ka I ne rubun u temsil e ğa cıoı n muhammen bedeli 490 kuruştur· 
e~ın 1111~et daıreoıa~e tedıye lir. bilaımodaıı ve lıeyeli u- edşn şUrekftnın muvaffakatiy 3 - Şartname vo mukavelen•'?'• .. projelerini gö!'mek 

erek hısstlere sabıp olmala .. 1•. 1 · ~ . . . A ık d · r ı · le ı orman baş mOhendıshğıne mUrecastıar tı l•ıımdır. 10 - irkeı ı lllt llr ~rı nıuııııye zabıınaıııelerın ı~ hal eô.•l/r· proJc şu a ar ıe ıy4 ~'~alış• 23 - 6- 938 perşenbe gUnU saat 15 de ~e-
7 - Mukırreratta her şeri şiire~atlan oldukları mud den ve heyeti mezktire ~ı rneearıfı fevkalşde ve gay rsin orman baş mOhfndishği dairesinde yapılacaktır. 

kin •dedi hi11esine göre reyi detce f'P. \'e iQtirak etme- tle son İP.lima .oünüoden rı kmellhuz_ahyt~ kt ark§ılık tutu.ika 5- Satış umumi olup acık artırma usulile yapılacaktır 
v d • h. d • ·• · )' dd Y l1' es o ıın ı ıya a casıoın mı . 

1547 
k t • •r ır Ancak bır ısse ar k ·· 9 uncu ma e .. 1 il n\·et bir a\· 6- muvakkat temrnntı ı uruş ur. 11ınum' biaaeler mikdanoın sü me · ıızre . . , , ıtı ıaren !1 ~.,, '. tarı şirket . eer~ayesinin. nıe 7- ıaliplerin şartnamede yozıh vesikaları getirmeleri 

IGaGnden fazla reye malik de n uayyeıı. ıltıf~k veya zarfında ıktısaı yeUleıı fına ".'D~avı mıkıer~ ~alığ ol lazımdır. 4 - 9 _ 
15 

_ 
20 

0
1•111az. itayı reye vekalet için Pkseriyelle ındelıca~ teb na gönderılecektır. dukta ıhtıyat akcaeı ıfroz olun -----·----~---------.-:;. _ _:,: 

nıc8ıuniycti tahririye lazımdar· dil o)unabilirler. Şırkel 
1 

Mukarreratı tescil mıy1a~ktır. .

1
' l A H 

- Hisseler ıirket nazann· .. .. I . . , b n. 4 - , hhyat akçııeı sermayen o 
da tecez't.i kabul etmez. Şirket Mudur e~ır_ıı~• _ve) 3 . •

0 
. ve kayda mahsus~ olmak _nze nısfıpa baliğ olduktan sonra J 8 f • ft • ı· • d 

her hissp için bir sahip tanır, larduıı lıırı '111111 3~1!• ıslı- re bir mukarrerat defteri tu ondan sarfiyat icrası ile mik arsns e e~ıye eıs ıöın en 
A.•cak irs gibi bir sur ıle bir faları, vefatları gı hı . al! · tul ur. Bu deftere :tararl~r. ta~ l•rı nisbeti mezkOred•n .. eşejı Tarsus ile Jetli ye ııarkı nd~ ~ upılaca k pergola 
hıssc müte ıddit alakadarlar valdP- şiı rek3 d erlıal ıçtı- rih sırasiyle derç ve zır• şu düşer e tekrer lemeıtuatıao k ı•şi f ve proj PSİ nııı ci bin ce açık ek si it ili eye k oıı U 1-•rasıada gayri kabili taksim a ederek illilıazı mu· reklİ' tarafından imza olunur. ıevkifat icrasına nıübeşer•l o I k f b l l 
k•ldığı surette bunlar haklara m ' d 1 Hazır bulunmıyan ve fakat lunacaktır. Zaror ~e zıyan cta muştur· işin mu ta nımen t1Şİ ec ~ İ 851 1 ira 26 
.. karrerale erer. · k · · k"' ' t •ıcıı k 1 k1· tt; · t 1 k · ı-3 ı· "

1 
nıüştere'ken istimal ederler, . . .. d ·· 1 i tahriren rey veren şüre anın hı şilre anın vaz m_ı eat1 ı uruş o tip nıu va · 1\3 fl nnıa a ç•·sı u ıra 85 

Miiıtereke alakadarların mü· ~ 1- ~ı~ket 11~11 ur ~~ tahriri cevaplarının ve balii · ettiklerı sermayeyı ıeca!Dz kuruştur. ilıalt'Sİ 27-6 938 pazarıesi gii ııii saat ı 
5

• 
nıe9ail veya vekilleri olmadığı vazıft>leranın devamı mu daki mllddetler zarlında cevap otm~mekd~?-ere hısselere göre de belrdh

1
f. enciim~uincle \.'apılacQğın<lau isteklı'le. 

t•kd· d ı t d · ·şı sirkelin mev d ı k taksım e ılır. J · , · , .. •• 

• ır. ~ şir)ıetin muam~ ~ ~ eııııce 1 111 
' • _ · vermedikledndeo ~ayı •· · 22 - Hissedarandao hiç riıı şa rtııaıımsiııi beledi veıııizdeıı a raınaları il:iıı elev~ı b_unlardan ıyal~ı~ bırısı zuuna gerek dogrndarı ı:B.rı v!lkii kabul etmış addo- .. .. ,, . . . • 

ndekarşıbale olsacümlesıbakkm d _ ·a ve ııerek dola,·ı luaao fUreklya Mndirao tara Sonu 4 uncu ~a)fada olunur, 14· 16-19 22 ' muteberdir. ogru) q ,; 



SAYFA 4 19 Haziran 1938 

1 L A H i LAN 
Vilayet Daimi ~Jnci\İneninden: Vilayet Daimi Encüm(~ninden 

ERZAKIN ClNSl 

4 Yıldız ekmek 
Koyuu eli 
~lut pirinci 
4 yıldız makarna 

Muhıtmen l'abmln bedell Tutarı 
mlkdarı L. K. S. L. K. 

Kilo 
9500 9 50 902 50 

6000 

2152 

Muvakkat teminatı 
L. K. S. 

67 

135 

32 

Erzıtkın clnsl ve evsısfl 

4 J ıldız ek ruek 
Koyun eti 
.lJ ul pirinci 
Erinmiş silifke sade yağ 
ç .. kilmiş sofra tuzu 
Yerli i~i cins soğan 

Mubummen mlkdarl 
Kilo 

6500 
2800 
1115 
300 
IOO 

Tabmlo bedeli 
Ura K. S. 

10 
32 
21 
95 
06 
04 

Tutarı 

J,. K. 

650,00 
896,00 
234,15 
285,00 

Muvakkat teminat 
L. K. S. ı 

48 75 00 
67 20 00 
17 56 12.5 

21 :, 7 !>O 
45 00 
30 00 

Eriıımi~ Sil ı (lt.e sade yağ 
Çekilmiş ince luı 
Kuru soğan 

360 

600 

300 

300 

500 

500 

500 

30 

20 
22 

90 

06 

04 

12 

07 

10 

00 1800 00 

oo 430 .ıo 

00 79 20 

00 540 00 

00 18 00 

00 

00 

00 

00 

12 00 

60 00 

35 00 

50 00 

5 

40 

()() 

(.l() 

68 75 
00 00 

28 00 

94 00 

50 00 
35 00 

90 00 

50 00 

62 00 

75 00 

90 62,5 

25 00 

25 00 

50 00 

\·erli iyi cins kuru fasulya 
iyi cins rıohut 

100 
250 
250 
150 
250 
150 
500 

12 
07 

6,oo 
4,oo 

Bo,oo 
17.50 

30,oo 

2 
1 
2 
1 
( 

25 
31 

00 

25 
4 yıldız çorbalık şehriye ?5 00 

iyi cins kuru fasulya 
ivi cins nohut 
" iyi cins kuru bakla 

iyi cins patu tes 
(~orbahk şf)hri)·e 
Corbah~ mercinwk 

1125 

500 

300 

300 

7 

22 

10 

20 

00 78 75 

00 110 00 

4 

2 

3 

5 

8 

2 

iyi cins kuru baUa 
Çorbahk ç• kilmiş mercimek 
iyi cins paLates 

20 
(O 
10 
07 
32 

25,oo 
15,oo 
35,oo 2 

9 
o 
o 

87 50 
12 50 

62 50 

• 
(~orlJahk pirinç 
Milas sabunu 
Hoşarıık r.ri k 
Hoşaflık vişne 
Hoşaflık ka)· sı 
Hoşarlık üzüm 
Kesme şeker 
inek sütü 
inek yoğurdu 
Pirine unu 

a 

Uarman çayı 

1000 

25 

25 
25 

25 

750 

3000 

3000 

150 

15 

31 

17 

30 

40 

14 

230 

!5 

15 

25 

500 

00 30 00 

00 60 00 

00 310 00 
00 4 25 

00 7 50 

00 10 00 

00 3 50 

00 240 ()() 

00 4 50 

00 

00 

00 

4 50 

37 50 

75 00 

4 

23 

00 

00 

00 

00 

18 

33 
33 

2 

5 

25 00 

31 87,ö 

56 25 

5 00 

26 25 

00 00 

33 00 

75 00 
81 25 

62 50 

~lilas sa bunu 
Hoşafhk erik 
Hoşaflık vişne 
Hoşarlık kaysı 
Hoşaflık üziim 
KPsme şeker 
Harman çayı 
inek sülü 
inek yoğardu 

400 
ıo 

ıo 

lo 
ıo 

350 
5 

30u0 
3000 

15 
25 
40 
14 
32 

3,50 
1o 
lo 

128,oo 
ı,so 

2,50 
4,00 o 
1,40 o 

11~,00 8 
17 ,50 1 

60 00 

11 25 
18 75 
30 00 
ıo 50 
4o 00 

3l 25 
800,00 22 !O 00 
aoo,oo 22 50 oo --

3094.55 232 o9 ı 2,5 

Tarsus hastanesinin yukarıda cins ve evsafı, muhammen nıikdarı, tah. 
min fıalı muvalkat leminall yaııh yıllık yiyecek içecek ihLiyaeı 6 Temmuz 
938 larihino rasLlıyan çarşamba günü saaL loda ayrı ayrı ihale edilmek iiz-

579:rno 434 52 oo re vil~yet encümenince açılı. taksiltmeye konulmuştur. isteldilt'rin şartname-
Mersin lıastanesirıin yukarıda cinsi ve evsarı, muhammen mikdarı, lalı Y!. gör~ıek üz..re Sıhhat •.ıı~dürliiğüne fe ihale ~ünü belli saatta vilAyet en

nıin fi::ıtı muvakkat tfnıİrntlı ycızılı yıllık yiyecek içtıcek ihtiyacı 6 Temmuz cumenıne muracaatları ılan olunur. 19 23 .26 29 
938 tarihine ı·astlıyan c;arşaııba giirıii saaL onda ayrı ayrı ihale edilmek üz- -----------------------------

i L- A N re vilayet fnciimeuirıce açık eksihmfye konulmuştur. isteklilerin şarlna . 
meyi görmek iizre Sıhhat miidürlüğiirıe ve ihale> giirıii b~lli sa~tta vilAyet 
encümenint• m iiracaatlet rı ilan olunur. 19 2 3-26-29 Vilayet Daimi Encümeninden 

MUKAVELE SURETi Erzakın cinsi ve evsafı 
Üçüncü sayfadan artan f .26 - Aksine serahat ol ~ 32 -- Şirketin bilumum me 

. . . mur ve mUstebdemlerl tnrklerden 4 ld k k 
hırı veya halefleri her sebep mıyan hususatta ışbu mukave olacuktır. Bazı mUtebassıslar lkti yı ız :- me 
v., suretle olsun hisselerinden 1 lenamenin adedi şilreki beşi 1sat Vekl\letlnln mnsaadeslle lstib Koyun_ e~ı . 

·· t ·· ı d'"" " t kd. d idam edllecektlr. Mut pırıncı veya menafıınden dolayı sir ecavuı ey eme ıgı a ır e Akili ı k b. d. ki ı s·ı· fk ı · · de e" ·. ı · · · . . . er >aş a ır lyece er ı ı e ma ı erınmış aa .y g 
ket nldyhine dava, emval şir tekmıl ~eflkl~~ı.n ıtt~fakıyle 1 o.lmadığını beyan ve \krar etmele Çekilmiş sofra tuzu 
keti haciz edemezler. Hissede ve tecııvüz ettıgı takdırdc seı· rı Uzerl~e bu mukavelename re lyi cins soğan 

1 ,. . • . ı sen tanzım olunarak hazır olanlar f . . k 
ran şUreku heyetinin mu kar I mayenın sOIUsanını ı ernsıl c yanınd1t açıkça okundu. Maaı ve yı ~ıns uru. fasulye 
reratının kabule mecburdurlar den şUrekanın muvaffak tiy le mUnderecatının arzularına tama Çor. alık ~chrıye 

23 - Şirket i n müddeti .1 icı·:ı olunabi' il'. 1 meo uygun olduğunu kabul ve Nohut . . ' ı 27 Ad d · k... . ikrar ettikten sonra altını beplmlz lyi cins kuru b11kla 
teşukkUIU ıktısat Vekaletinde . . - e 1 ... ~urc 8 • yıı · imza etlik ve mUhllrledik . Çorbalık mercimek çekilmiş 
sur.eti ka~i!ede tasdik edildi~i 

1 

mıyı .ıcca:uz ettıgı takdırd~ 'ı Genel sayı özel sayı iyi cins patates 
tarıhten ıtıbaren beş senedlr. Anonım şırk et ler hakkındakı işbu mukavele sureti dairede Milas sabunu 
Ancak bu müddetin hitamın a hkama tevfikan bir veya mil sakh 29Eyl0l 1937 tarih ve 10,459 ııoşaflık erik 
dan evvel"heyeti umurniyece 1 tt~:ı ddit mUl'a kip layin edile 

1 
genel numaralı astına uygun oldu H..,şaflık vişne 

· - kf . j ğu lastik kılındı. Btn dokuz yoz H şeflık kaysı 
verılecel< kararlar, CP ıı • . otuz yedi yılı EyltU ayının yirmi 0 fi k o u 

Şirketin ~~vamı beş .seıı~ _28 .-:- İşbu ~h.'k et , iktisat dokuzuncu çarşamba gnon. ~~~~0
1 şck~r m 

daha uzatılabılır. MUddetın hı Vckalctının tasdıkınden sonra \ 29 EylOl 1937 H rman çRyı 
tanımda veya daha evvelden 1 suı·c ti kati yede teşekkUJ etmiş lzmlr ikinci Noterliği resmt ç:~aş.ır sodası 
fesih ve infisahmda Şirketin 1 addolunacaktır. İşbu mukave mllhDrU imza E. ERENER Halıs ınek sutO 

hiyettarlar memurdur. nevi tadilatın te\rnmmUlü ve mukavelename örneği ttslmın ayol 
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Muvakkat teminatı 
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198 o3 37 S tesviyesine MUdilder ve sela- 'ı leoamede icra edilecek her ~~~uiW3 blr sureti istenen bu Halis inek yoğurdu 

Bunlar emri tesviyede se kiletin l'tsdikino vabestedir. sl olan bu suret aslından aynen 

1 

< alınarak uygun olduğu blttastlk s· ı · r·· 1 l Ll • • ka d . . r 1 . k l 
lfthiyeti tammeyi haiz olarak 29 - Şirketin devamı bir suret\ dairem dosyasıoda s11k 1 ı r.e 138 an~sının ~U rı a ClflSI ve evsa 1, IUU aamnwn IUI arı, 
mnştereken hareket ve emval veya tasfiyesi şUmk:ının yek lanılarak bir sureli isteyene veril tahmin fiatı muvakkat teminatı, )azıh yıllık yiyecek İÇf'Cek ihtiyacı 
ve eşyayı şirketi ticaret ka' diğeriyle ve get·ek Mlldürlerle mlşll8r-. d k 

0 
t k" 6 temmuz 938 larih ine rastla) D rt çar ş~ mba güıı Ü ~~al l O da ayrı ayrı 

. . ı . . ın o uz J z o uz se 1z se 
nunun t•svıyeye dır ahkftmı muamelatı ş•l'k ette n mutovellıt nesi Haziran ayının dokuzuncu ihale edilmek üz~re vih\yeL encümenince açık fksihmeye konmuştur. İS-
dairesinde nakde tahvil ve ' ihtilafatın halli Merkezi Şirket gonudor. . . tekl ı lerin şartnameyi gfü mek üzere sıhhat ruüdkrlkğüne ve ihal~ günü 
matlubntı tahsil ve duyun ve Ticaret muhakeme~ine aittir, Mersın Noterı Resmt MDhDr belli -saalla vilAyel ent~ÜmN1ioe müracalları ilan olunur. 19 23-26 -29 
teahhOdatı şirketi tediye eder Alakadaı~n ihtilafatı vaki&nın ~~-v-e_ı_m_za_s_ı ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ler, Tasfiye memuru olan Mil t araflorından tayin edilece" 
dUrler ve selahiyettarlar diğer ticari hakemler marifetiyle İ 1 i 0 
şilrekftnın muvafakalile şirket ~·ilini .ve hA~em marifetile ih K • c M u ., .... d 
mevcudunu heyeti umumiyesi tııar mUneselıp olmad1kca mah aysan , , mumı IOIO en 
le başka bir şahsı maddi ve kemeye ~Urac~at etmemeği Kayıeri Cez• evinin 1 Temmaz 938 den itibaren on bir 
ya maneviye devredebilirler. kabul ctmış'c rdır. Hekem•cr aylak aıgari 67000 azami 837f·O ki!o tahmin edilen ekmek 

U '
Atı ş·ı k t ' ar.tsında tı~ga vii ara vukuund 1 ihtiyacı kapab nrf uıulile ve 15 giin müddetle ekailtmeye 

mur ve muame a r e ın . . . . k k ld w "h l . 1 T 938 ....r. n t 16 d . . . Ticaret odıısı rei sının ıltıha onu ugu ı a enın emmuz cuma 5 .. nu aa• a 
ta~fıye sır~den . ba~ıye. kala~ ettiği tarafın reyi tercih olu Kayıeri Cumhuriyet Müddeiumumilik d•ireainde yapılacağı 
mı ktar hısse lerı nısbetınde şu , ekıiltmeyt: gireceklerin ibale gllnllndeo evvel 471 lir• temi 
rekaya tevzi olunur. nuı '

30 
_ Ti t k nununun su nat akçasını malıandığlDa teslim ile makbuzunu Te ticaret 

!:'4 - Şürekadan biriııi'rı reli tatblkl ::~~ınd:ki kanunun b~asına. kıyıdlı olduğuna dair vuikasını .teklif m~ktubu. ile 
vefata veya ifHls vukuunda 13 uncn maddesine tevfikan lktl .lıkte ıh~l.~ .gt\nü onbeş~ kadu Kayse!ı Cumhurıy.et Müd
şirkot mOnfesih olma?,. Diğe r sıt Vekaleti şirket nzerlnde mu d'! nmu~ıh~ı.~e ver~elerı ve .ş~rtnameyı de be~elsız Ceza 
ı · d J b · d · b rakabe ve lllzum gördOkçe hisse evı müdurlügunden ıılemelen ılan olunur. 19·23·26-29 
ıısse ar er eynın e ı ş u mu daran heyeti umumlyesiol daçet @):>o0000:X>N>OO~oooooooooooooooooooooo00000009ooor im] 
kaveleııamede muharrer mild kanuna ve işbu esas ~ukavt•lena 8 D O K. T O R g 
dAt için ayni şerait dairesin mc ııbkllmıoa mugayır hareket 8 • • 8 
de bihakkin devnm eder. vukvu takdirin~e feshi şirket s Mazhar Cemll Esen 

2ö -Şirket umuruna mil hakkında lkamcı da\'a hakkını 8 
teferri her meseilde işbu mu lıutz~~- _ Şirketin feshi ve tesr; Sinir hastalık_ları mütehassısı 
kavela ahkamı ve ahkamı ki\ yesı hakkında ticaret kanununun Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
fiye münderiç olmadığı takdir 451,452,456,457,458 lncl maddeleri civarı Savatlı Bay Halil evi 
de ticaret kanununun sarahat hOkOmlerl dairesinde muamele ifa EJ oooooooooooooooooooooooouo.000009no0090ô09ooooooo . 
ve delpletiyle eınelolunur. olunacukhr. Mersin: Yeni Mersin Basımcvinde Basılmııbr 

i L A H 
Tarsus Belı~iye Reisliğinden 

Tarsus lud~di) e parkmda bahçe hüre ve sah
uesini n yaıulması kt-şif ve ı~roj .. si mucibince acık 
eksiltmeye konulmuştur, işin nu.hammen keşif 
b'edPli 2725 lira 54 kuruş olup muvakkat ıeminal 
akçPsi 204 lira 42 kuruştur. ilrnlPSİ ~7-6 938 pa
zarlt'Si günfı saaL 15 de btlediye enciimeninde 
ytt pıkcağmdan ist~ldilf.rin şa r\namflsini belediye-
mizde ar~maları ilAn olurıur. 14-16·19-22 

Satıhk Ev 
Mersiud~ Mahruudi\·e mahallesiucle Kiicük lla-

w • 

mam civarında 151 numarRh sokakta J 5 numa ... 
rah ev satılıktır Burası 192 metrP- murabbaında 
dörL oda bir mutbahtau ibarettir Evin bahçPsi, su 
tulumbası ,.e Çt'Şmesi, elektrik tesisatı vardır 

J 

Almak isteyenlerin Y tni Mersin idare memu
runa müraealları 


