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Japon imparatoru Alman sefirini kabul etti 

Kabine Çin vaziyetini tetkik etti. Hükumet 
milletten maddi manevifedakarhk istedi 

Harbin idamesi ~ararlaştınl~1. ~inliler dört şehirlerini istir~at ettiler 
Tokyo 15 (Radyo) - Umumi 

imparatorluk kararaahı ile lıüktl 
met arasında temaslıır devam 
etmektedir. Düıı saat onda lop 
}anan kabine İQtiınnını yarıda 
bırakmıo ve Alman sefıri kRbul 
ed ilm ietir. BilAhare sefiı· im para 
toru ziyaret etmistir. 

Kabine Çine kareı hazırla 
nan beyannameyi tasvip etmie· 

tir. 

1 kO.metinin Japonya aleyhindeki 1 
vaziyotini düzeltmediğini gören 
\'e teshil eden kabine vaziyeti 
müzakere etmiş ve harl>in uzun 
müddet idamebine k urar vermiş 

tir. 
Hükumet istenılen hedefe 

drıhil olmak için milletten mad 
di, mnıwvt, iktisadi, mali feda· 
k~rlık istemiş ve bu yolda çalı 
eılması için milleti seferber hale 

Şanghay, 16 (Radyo) Resmi 

bir Çin teblittine göre; Japonlar 

tarafından zaptedilen eehirlerden 
dördü geri alııımıştır. Yapılan 

bir sokak muharebesinde ikibin 
kişi telef olmuştur. Çinliler Ja 
poıı muvasala hattını kesmişler 

dir. İstirdat edilen yerlerde Ja 
ponların çok zlllimane hareket 

ettikleri ve tedhiş siyaseti takip 

Tokyo 15 <Hodyo- Qiıı hü ız:iı· mı>} o dııvflt etmiştir. eyledikl~ri görülmüştür. 
----------------~--~--·~_;.;_~----~.:.:::.:;:.:.::..:~~~:.:__--

11 ataya giden yuıddclşlarımıza kabır 
suali mi soruluyor? 

Emniy~t dairesi bir de zabıt 
varakası imza ettiriyorm1ış 
Antakyada çıkan Yenigün 

arkadaşımız yazıyor: 

Cenevre anlaşmasının bah· 
setti~i hakka binaen memlekete 
dönmekte olan yurddaşlorın, ge 
lir gelmez Emniyet dairesine gi 
derek pasaporllarını kaydettir· 
dikleri malUmdur. 

Haber aldı~ımır.a göre, bu 
kaycı muamelesi yapılırken yurd 
daşlara Lir takım sualler de so 
rulmakta ve bunlara alınan ce
Va&Jlarla bir zabıt varakası vüeu 
de getirilerek sorguya çekilenle· 
re imza ellirilmektodir. 

Sorulan sualler arasında ez 
cümle şunlar vardır: 

•Aslen burnhmısıııızt Türki 
yede ne iş yapardınıı, ·"eyahnl· 
vazifeniz ne idi? niçin işini1.i 
·veya- vazireııizi bırakıp geldi· 
niz'? Türkiye hükumeti mi sizi 

buraya sevkediyor'? Burada ne 
iş yapecaksınızY Tekrar Türki· 
yeye dönecekmisiniz ve ne za· 
man",, 

Fakat sarih bir hakka bina 
en vatandaşlık hakkını almakta 
olan ~u yurddaşların nasıl ve 
niçin döndüklerinj, burada ne iş 

göreceklerini ve hele tekrar dö· 
nüp dönmiyeceklerini sorup öQ' 
renmek istemenin < mniyet işleri 
ııe ynrorlığı acaba ne olacaktır? 

Yoksa, vatand»~lık hak ve 
sıfatını bihnkkİİı iktisab edecek 
olan kimselerin bugün bu sual· 
lere verecekleri cevaplar, bun· 
don sonraki hareklitlarında bir 
kayd mi teşkil edecektiı? Böyle 
df'Q'il cie bu t1Rreket sadece bir 
istatistik ınerııkınd1tn mı doıtu 

yoı ~ 

hte bizim de merak elliQ'i· 
miz cihet budur! 

Nafia işlerimiz 
Y onı bir tftnel yapılıyor tiine-

1 in uzun l tığtı elli n1etredir 
Ankara- Nafıa Veki\lotin 

den alınan hub"rllffe göre Af 
yon-Karnkuyu kısmında ve Af 

yondaıı 33 üncü kilometredeki 
yarmanın toprak teijekkülAtı 

çok killi olması ve ayrıca kay 
dırıoı kil tabııkalnrı bulunması 

sebepleriyle akmHğa ve kayma 
~a müsnit hulunduğund;ın Vo· 
kAlet bu yormada bır tünel > up 
tırmaktadır. 

Bu tünelin uzunluğu yar 
manın ~okliııe göre 50 metre \'e 
betonarme olarak yopıl nıa kta 
dır. Toprak temizlemesi, t~mel 
kazmnsı, betonarme inşaatı, tü 
nelde cuıokaj• yapılması gibi 
her türlü ioler ikmal edil 
mio ve bunun iQin de 63,231 ki 
loııram yuvarlak demir sarfolun 
muştur. Bütün bu işlerin bedeli 
40127 lira tutmuş çimento, kum 
moluz taeı, kereste ve demir gi 
bi malzemenin temini için de 
4797 lira earfedilmiotir. 

Bundan baoka S&nd1klı is 
t11yonunun su ihti1acın1 temin 
için 1ıptlmakta olan 250 mıırt 

mikllbı hacmindeki betonarme 
su haziııesi ikmal edilmiştir. Bu 
gün manevra dairesi yapılmakta 
ve boruların da döşenmesine 

baolanmak üz.eredir. 
Bumda da earfedilen çimen 

to, kum ve saire inşaat ioleriniıı 
tutarı 7237 liraya baliğ olmuştur 

Arman Büyük elçisi 
Amerika Hariciye 
nazırını ziyaretle 

protestoda bulundu 
Vaşington, 15 (Radyo) Al 

man büyük elçisi Hariciye Nazı 
rı Hul'u ziyaret ederek Hiller 
aleyhinde Alman7ada söylenen 
nutku protesto etmio ve bunu 
emsalsız bir hakaret olarak te· 
ll\kki eylediQini de ilAye eyledi 
ğini söylemiştir. 

Nazır gazetecilere beyanatın 
da sefirin vazifesinden çekilmiş 
olduğundan bu nutkun husuet 
bir ıöyletden ibaret olduı?unu 

ıö7lemi~lir. 

f ransa~a ~abine ~u~ram 
Reisicumhtır 

/\..abinenin teşkiline 
Maliye nazırını 

memur etti 
Paris, 15 (Radyo) Reisicum 

hur Löbron kabinenin · teşkiline 
maliye nazırını memur et 
miştir. Nazırmuvafakat cevabını 
bu gün verecektir. Bunun için 
derhal istişarelerine başlamıştır. 

Pariste 
Sosyalistler yeniden 
intihabat yapılması· 

nı istiyorlar 
Paris, 15 (Radyo) Sosyalist 

partisi büyük bir toplantı yap 
mış, müzakerelerden sonra bir 
beyanname neeretmietir. Bu be 
yaonamede içtimat, mali ıslahat 
yapılması ve yeniden intihabat 
icrası talep olunmuaktadır. 

M. Cemiyeti 
Konseyi 
Toplantısını 26 ikin 
ci kanuna tehir etti 

Paris, 15 (Radyo) Milletler 
Cemiyeti konseyinin 17 ikincikd 
nunda yapacağı toplantı 26ikin
cikAnunn talik edilmiştir. Kon 
sey müztıkeratına iotirl\k etmek 
üzere hareketi mukarrer olan 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras bu münasebetle gitmesini 
tehir etmielerdir. 

General f rankonun 
muharipliti tanı· 

nacak mı? 
Londra, 15 (Radyo) General 

Frankonun bazı oartlar altında 
muharip tanınması etrafında gö 
rüşmelere baolanacak ve ademi 
müdahale komitesinde bu mese 
le etrafında görüşülecektir. 

Lizbonda Komüuiıt 
teşkilatı 

Lizbon 15 (Rndyo)-Burada 
bir Komünist teeekkülü zahire 
çıkarılmıştır. Bu teoekkülle alt\ 
kadar bir gazetenin muharrirle 
figden baııları tcpvkif edifpıiflir 

Romanya Ya~u~ileri filistine gitmeyi kararlaştu~ılar 
Yal1ııdileri, ·riirk: vapurları 

Hayfaya g·ötürecel{ler 
Büyük tonajda olan şileplerimizden bir 
kaçı Romenyahudilerine tahsis edilecek 

Romaııyada Faşist fırkası· 

nın ekseriyeti kazanması ve hü· 
kı1moti de lıuııların teşkil etm& 
si üzerine bu memlekette bee 
yüz bin ko.dar Yahudiııin hicre 
te haaırlandıkları malftmdur. 

Romaııyadıı, bu unqura kar 
şı tatbıkınt\ derhal başlanılan 

iktisadi tazyık üzerine bu menı 
leket Yahudileri işlerini tasfiye 
ederek başka memleketlere git 
meğe başlamışlardır. 

Mevsuk bir menbadiın alı

nan bir habere göre, Romanya 
Yahudilerinin kısmı azamı Filis 
tine gitmek istemektetlirler. Duo 

!ar en kısa yol olan deniz hattı 

nı tercih edı:ırek Köstenceden 
Haytaya gitmek kararındadır. 

Fakat Romanya vapurları kendi 
Yahudilerini taşımaktan istinkaf 
ettikleri cihetle bu işe Türk va 
purcuları talip olmuşlardır.Uzun 
sof, rler ) apmak kudretinde ve 
büyük t.>najda olan şileplerimiz 
den birkaç tnııosi Romen Yahu 
dilerine tahsis ediıecektir. Türk 
armatörlerden bazıları Romanya 
ya adam göndererek veya ora· 
daki nakliyat müesseselerile te-
masa gelerek Romanya yahudi 
)erinin Filistino nakli için teşeb 

büslere girişmişlerdir. 

--- ·~----------------------------------~ 
Romen Başvekili ve Yahudiler 

Yahucliler nereye gidecek!. 

Gelmemek şartile istedikleri yere!. 

Rumen Başvekili B. Goga 
birkaç gün evvel fransızca (Pa· 
risuar) gazetesinin muhabirir.e 
verdiği bir beyanatta memleket· 
tAki Yahudi meselesi lıakkmda 
hükumetin görüşünü anlatmıştır. 

Gazeteye göre. Başrnkil Go· 
ga, Romanyodan çıkarılacak Ya 
hudilerin nereye t{idecekleri eu· 
ali kareıeıuda bir an tereddüt 
etmiş, sonra şöyle cevap vermiı· 
tir; 

•- Uznk bir yere gönderi
lebilir ... Mesai~. bir"adaya. Öyle 
bir adaya ki, oradan bil' ctaha 
çıkmasınlar. Adanın etrafını her 
milletin harp gemileri kuşatır 
MeselA, Madagaskar adası .. 

dardır. Yakmda dolup taşacak. 
Cgandadn var. Yahudicilik cere-

yanını kuran doktor Herzl de 

burnsıuı düeünmüştü. Durası ha 

vası suyu iyi. ekip biçmeye mü· 
suiL bir yerdir. İngilizler o vakıt 

lar Lu hususta yok müsait dav· 
ranmışlardı . 

"Fakat Cenubi Afrika ahali· 
si de İsrail oğullarının istilllsını 
istemiyorlar. Ne faparsınız, bu 
kavının kaderi bu. 
. •aeçenlerde kendisiyle gö· 
rüşmeye gittiğim D. Ilitlc r de ba 
na böyle söylemiş ve demişti ki: 

"- Bizim Yahudileri size 
gönderdiğim için çok müteessi· 

•- Filistin olmaz mı'? rim. Fakat onları aramızda gör· 
•- Filistin olmaz, çünkü çok 1 m'4diıtim için de çok memnunum. 

Yüce Komiser Kont Dö Martel 

Şubat iptidalarında Parise 
gidecel{ 

Yazifesin~en affmı istiyeceği ~e söyleniyor 
Samda Qıkan «Elifba• gaze· 

tesi yazıyor; 

Başvekil Cemil Mürdüm ile 

Yüce Komiser Kont dö Martel 
arasındaki konuşmalR.-, Yüce Ko 

miserin nus11.ın döıınrnleri dola· 
yısile muvakkaten durmuetur. 
Kont dö Mertel, Lübnaudaki ka· 
bine ve meclis buhranını hallet· 
tikten sonra tekrar Şama döne 
cek ve Buşvezir Cemil Mürdüm 
ile mualıenenin tatbikatı etrafın 
da görüşecektir. Hu görüşmelor 
de Suriyedeki Fransız memurla· 
rının tahdidi, Cezire meselesi ve 
ordunun Suriye lıükQmelioe tefi· 
limi işleri vardır. 

Haber verildiğine, Yüce Ko· 
miter Kont dö Marlel, Şamda 
bu meseleleri hallettikten sonra 
şubat iptidalarmn doğru Parise 
giderek, tazifesini sona ermiş 
ad ile vazifesinden affini Fransa 
hükOme\inden ietiyecektir. 

Bir Arap lideri 
' Ailesile birlikte İs· 

kenderuna geldi 
<Elliva) gnıete~i ı1irı yazdığı· 

na göre, Filistin Yüksek Arap 
Komitesi azasından Munilmadi 
ailesile birlikte l:.kenderuna gel
miştir. Arap lidori son hadi~eler 
de .Filisliııden kaçmış ve Şama 
sığınmıştı. 1ngiliz hükumetinin 
talebi üzerine bu defa Şamdan 
uzaklgştırılmış ve fskeııderunda 
ikamete memur edilmietir. 

Irak hükdmeti mual 
lim arıyor 

Bağdattan Snm gazetelerine 
yazıldığıııa göre Irak hükt1meti 
Suriye, Lübnan ve Mısırdan mu 
allimler· istemiştir. Bu muallimler 
Irak mekteblerınde dllrs verecek. 
lerqir, 
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Ja:e A~la anlatıyor; 
25 sene sonra Mer

sini nasıl buldum 
Allnlı her aileye nnsip ve 

kısmet etsin. sıhhatimiz l eriııd~, 

nihayet tekaütlük QR~ıııfl biz de 

erişebildik. Lekesiz, pürüzsüz 

kocamda vazifesinde uzun yılla· 

rı doldurd .... 
Devletimiz hem dolgun bir 

ikramiye, hem de tam maaşla te 

kaut etti. 
Arlık bize düşen bir tE'k 

gaygu ~ardı, iıısonın keResi do· 

lu, istikbali de emin olunca şı

marıyor şımarık oluyor. İşte 
biz de karı koca ne yalan söy 
liyeyim şımarı verdik . 

Ac·ebn ırnreye yerleşelim ?. 

Acel.ıa hangi memlekette ha 

yatımızııı kışını bekliyelim. Ne

rPde? Neredet diye epey patır. 

tı ettik durduk. 
Nihayet kocamın 328de Mer 

sinde memuren bulunması ve 

Mersinin iç çeken güzelliği, b!· 
JemEdiğim razibesi bizi Mersine 
gelmeğe mecbur etti. ihtimal 

bunda biraz da g&nçlik çağımız 
da MersindE< geçen hatıralarımı 

zın tesiri vardır. 

Her ne olursa olsun ben 

Mersine daha o zaman büyülen 

mie veya:\fercıin beni büyülemişti 
Onun içindir ki ~tersini tercih 

ediyordum. Kocflmda bunu kı1• 

bul etti çünki o da : 

- Evet Mersin kışı olmı· 

yan ve heran yflşayan yemye· 

şil bir memlekettir. Du yaştan 

sonra da bize daimi bahar lA· 

zım dedi. 

Görüyorsunuı ki o da Mer 
sini içten seviyordu 

Mersine yerlPşme!l'e karar 
verdiğimizin erle i güııü hnrcı· 

rahımız alındı. Denklerimiz sa· 
rıldı, sandıklarılJlız bağlandı,nak 

li müşkül ağır eşyalar ucuz pa· 

halı satıldı, hazırlanmışlık. 

Ertesi sabah biletlerimizi 
alarak yola revan olduk, memur 

bulundu~umuz yerin uzak olma 

sı Mersiııe varana kadar bilse 
niı bize ne acılı aıılaı· ve ne 

gülünç saatler geçirtti. Sırası 

geldikçe bunları da size anlatı· 

rım . 

Anlatırım, anlatırım amma .. 

Bir tanesinı burada anlatmadan 

geçemiyeceğim, o <.la eu garip 

vak'adır. 

Sarıp sarmaladığımız denk 

lerin, sıınd ı klarııı üzerine "Al er· 

sin> yazdığımız halde az daha 

Mardine gidiyordu, trencilerle 

Yenice aktarma istasyonunda 
çektigim cefayı bir türlü anla 

tamam, o bir ömür tüketmeye 

bedeldi. Meğer denklerın üzeri· 
ni yazan zat Mersini cMardin> 

diye yazmış, isbat edene kadar 

neler de neler çekmedik. Mal 
canııı yongası derler. Az dAha 

mal peşiııe düşüp Mersin yerine 
biz de Mardin yolunu tutacak· 

tık. Bereket versin trenciler !Af 
anlar insanlar. 

Sanki kendi malları imio 

gibi allah razı olsun, bizden QOk 

çalıştılr. malımt1.ı Yenicede va 

gondan kurtardılar da Jeülhamt 

biz de M~rsine · ~elebildik. 

Mersin Su:h hakimliği 
Mersııı Sulh lıdkıııılığıııo Bas 

kil kazası sulh lıAkimi Hıkmet 

Mamık og-lu ta1iıı edilmittir. 

Atatürk ün Be:e~iyeler in su iş eri 
mıaır kralına hedi· 

yeleri 
Ankara - Mısır kralı Ma· 

jeste Bıriuci Farukun Bayan Sa 

tiııazla e\'l e nme töreıılHi bu a· 
yın yim1isiııde Kahiı ede yapıla 

caktır. Cumhurreisi Atatürk bu 
münasebetle Kral Faruka değer 
li hediyeler aöodermektedirler. 
Bolu meLusu B. Cevad Abbas 
Gürer, Aıatürkün hediyelerini 

Kahireye götürmeğe memur e· 
dilmiştir. Haber aldığımıza göre 
B Cevad Abbas cuma günkü 
Toros ekspresile hareket eaecek 
tir. 

T ari~ sergisini gezenler 
42490 kişiye 

oldu 
baliğ 

İstanbul, H> (Radyo} Dolma 

bahçe sarayında larih sergisinin 

açıldığı gündenberi 42490 kişi 

ziyaret etmiştir. Bunlardan13555 

ini mektepliler teşkil etmektedir 

Yugoslavya Başvekili Berlin~e 
Gazeteler tefsirleri
ne devam ediyorlar. 

Belgrat, 15 (Radyo} Yugos 
lavya başvekili Stiyadinoviç Ber 
line hareket etmiş ve istasyon 
da nazırlar ve sair erkAnı hü· 
kiimet tarafından u~urlanmışlar 

dır. 

Belgrat, 15 (Radyo) Bura 
matbuatı başvekilin Berlini ziya 
reti münasebetiyle bir çok yeni 
haberler neşretmekle \'e Beı !in 
matuualının bu seyahat müııase 
betiyle başçekilin iktisadi, siya· 
si, mali salıalnrrtnki nıuvııffaki 

yetlerindeıı halıisyazı'arını tefbir 
etmektedirler. 

lsvicre ticaret heyeti 
' Ankara - Hükumetim izle 

yeni bir ticaret anlaşması müza 
keresi için ayın yirmisinde 1s 
viçreden bir ticaret heyeti gele 

cektir. 

Atatürk Ha~~mda 
Ecnebi dilindeki ki

tapların adedi 
Ankara- Türk inkilAbı ve 

Atatürk lıakkrnda garp dillorin 
de yazılan kitaplardan yalnız 

Fransızca ve Almancalarııı sa 
yısı 630 küsurdur. Bu rakamı 
veren Ulus gaz~esi, gündelik 
gazete ve mecmualarla, oroşür 
ferin bunların dışında olduğunu 
yazıyor. 

Halkevinde 

Gösteril komitesi 
Silifkeye gidecek 

Halkevt temsil komitesi ay 
sonundıs ı;lnema blmısıodıı temsil 

edilmek Ozere Sısyhtvımız Fertt 
Celal OUvenln •çakır Beli. adınc!a 
ki mllll piyes ile lbnlrretlk Ah· 
mPd Nıırt>tlinln ·Sekizinci. kome
dlı,inl hHıırhımuğtt bHşlumışf drdır, 

Provtılar sontı erdl~loden çok 
ebemmlyet verilen bu eserJer 
sinema binasında llk defa temsil 
edilerek kurbırn b1:1yramıodtt Si· 
Jlfke Halkeviode l\,ollm1:1l muave 
net komite!ıl ı:ıdıntı tekrtırlırnucak 

tır. 
Hıtlkeylerinlo tıçılışınıı t..ısa 

dOf eden 23 şubııtltt dtt umumtt 
Hıılkevl sııbneıslnde ayni eserler 
temsil edilecektir, 

Edremit, Menemen, 
Uşak, n araş proje

lerini hazırladılar 
lç Bakaıılık ııüftt<.;lJ oıı bin

den yukurı olnıı Şl'hll l(\rımiıin 

su işlnıııiıı uaşııı ılma~ıııı tı min 
içiu beş seııelık lııı· pı ogrrım ynp 
mıştı. Belediyeler bu programa 
göre sıı pn;jelcriniıı tıılıııkkuku 

için çnlışnıaktııdırlar Şimdiye ka 
dar Edremid, ~fenomen, Uşak 

Maraş belcdiyelrri prcjelerini le 
kenımül ettirmişler ve belodiye· 
ler ba11kııs111dan bu iş içiıı istik 
raz akdetnıişlerdir. İç Balinnlık 
projeleri gelen belediyelerden 
keşfi 120,000 lira olan Tekırdağ 

beledıyeı;inın 120 000 lira, kf'şfi 

69 000 lira olnıı Çorlu belediye· 
sinin 24,000 lira, keşfi 87,000 lira 
olan Merzifon belediyesinin 70 
000 lira, keşfi 150,000 lira olan 
Tokat l.ıelediyesinin 150,000 lira, 
keşfi 120,000 lira olRn Siird bele 
diyesinin de 120,000 l ira i~tikraz 
aktetmelerini kabul etmiştir. Bu 
belediyeler, bu paraları bfllt1diye 
ler baukıısıudau yakında alacak 
!ardır. Bııkanlık Erzurum, Amas 
ya. Bergn:na, Zonguldak, Ada· 
pazkrı, Akhisar bel(ldiyelt>riııin 
projelerini de tetkike bot"lanıış-
tır. 

Sa~ık lngiliz krah için 
Çocuklara bir masal 

yapıldı 
İngiliz Kralı Sekizinci Ed 

vard'ın tahtını terkt:tmesi hugün 
lngilterede, çocuklara göre ya 
zılmış bir masal şekliııde neşre· 
dilmiştir İngiliz tarihinin bu de 
dikodusu sayafası ~ocuklara şoy 

la anlatılıyor : 
• Bir \'armış, bir yokmue, 

Kral Ed tard isminde çok iyi 
bir Kral varmış. Kral bir Baya

nı seviyormue ve evlenip daima 

onunla yaşamak istiyormuş. Fa 
kat, milletin büyük bir kısmı 

bu bayanı sevıniyorlarmıe; onun 
kraliçeleri olmasını istemiyorlar 

mıe .. 
c l~ral : - Peki demie, ma· 

demki siz bu kadını sevmiyor 

sunu:1, hen de sizin kralınız ol· 
marn . Fakat müteessir olnrnyııı; 

benim iyi bir kardeşim var,kra 

tınız o olur. 
c .. Soııra kalkmış, o kadar 

sevdiği o bayanla beraber, baş 
ka bir memlekete gitmiş \temle 
ketindeıı uzaklaşırken do isnıiııi 

de~iştirmiş ve Vindsür Dükü a

dını almış . c 

Masal, eski kralla karısının 

çocukları olduğunu ve mflsut ya 
şadıklarını daha yazmıyor. Fa
kat, isıikbalde masala bu kısım-

ların ilılvesi mümkündür . 

So~atlann sulama işleri 
Şehir .ıoknklarının şimdiye 

kadar· arazözler vaRıtasiyle yı 
kanıp Rulaııdı~ı nıııluıııdtır 

Bunun güçlüğünü ve mas 
rafın çokluğuııu düşünen Beledi 
ye sokakların muulazaman yı 

kanıp sulanması için tekerlekli 
sürme hortumlar getirtmiş ve 
bu hortumları yangın muslukla 
rına baı:tlamak suretiyle sokak 
!arın ırnlanma ve yıkanmasına 
düııdPn ilihArnn hnşlaıııııışıır. 

Çocuk dergisi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel .\terkezı tıtnıfıııdarı çıka 
rılmakta oları (Qoı·uk) adlı dAr 
giııiıı (69) Utl(:U SU)'IHI çıkmıştır 
Yurt yuvrular111ın Sıığlık, .::ıo~yal 
Kültürel durunılar11111J iııkişafıııa 
:ıizmel edeıı hu kıymetli d~rgiyi 
ço<:uklara, çoı•uklu ana \le lıabıı 

fara tavsiye ederiz. 
~4..-!'~P""""'~'~Sll'l"l"ııııpm""""g~q• 

Mersin Uny caddesinde 1 

142 numaralı yeri tecimel yer 

ittihaz t'den ve bilumum inşa 
at mnlzemesi ve sanayide zira 
atte kullanılan mevadı ihtida 
iye ve madeniyat ithalatı ve 
ut şı ile ve DemirciJık üzeri 
ne müteferri muhtelif işler ko 
misyon muamelatı ve faide 
mülahaza ettikleri takdirde 
tuıhhüdat işlerile Çay kahve 
ve diğer kantariye eşyası iş 

lerile iştiğal eden, Mehmet 
Karamancı, Mehmet Ak, Musta 

fa GazioğJu, Ahmet Karamall" 
cı, Ahmet Bliyllk taşcı ~e Ab 
met Ak, Akdeniz Ticaret uır~ 
Limitet şirketi) unvanı ticari 
sini ve şirket mukavelesioi 
lktısat vekaletinden 12-1 ·938 
tarihli tastikli getirmeleri üıt 
rine ticaret kanunur>un 4 2 inci 
ve Limited tirketler bahsıoıll 

olbaptald maddeleri abkarnıll 

ca 15 -1-918 tarihinde fef 
kalade sınıfa ve ticaret sica 
defterinin 1055 inci numarası 
na kayıt ve tescil edildiği ili• 
olunur, 15 1 ·938 

Mukavelename 
Şirketin le:,;isi : Zirde vazi· 

ilimzn 
1 - Mehmet Karamancı 
2- Mehmet Ak 
3 -
4-
5-
G-

Mustnfıı Gazi oğlu 
Ahmet Karamancı 
Ahmet Bü-yük taşcı 

Ahmet Ak 

fıoda tediyesini kabul 'e teab 
hıit etmişlerdir, Ancak bu müd 
det bir aydan aşağı olmıyacalı 

1 tır, Hissedaran adedi Leşi tec• 
vüz etmediği müddetçe hisseli 
rin ahara devir ve furuhturıd 
şüreklinın ittifaklariyle vefiya& 

ı ve saire gibi surAllerle hissedar 
adedi beei tecavüz eyleriil?i tn1' 
dirde sermayenin üç ruhunu teıtl 
sil eden şürekAnın muvafakatill 

Yukarıda iRimleri gcıçen altı 

kişi anılarında 9e ticaret konu • 
nu ahkdmıııa to\'fıkan beneçhi 
ali şerait dairesiude mahdut 
meım!iyetli bir limited şirket teş 
kil edilmiştir. 

sermnyıınin tezyidi r~izdir, Bd 
takdirdo şüreld\ veya halefleri 
hisseleri nisbetinde yeni hiı;sel1 

re sahip olurlar, ve bedellerirıiO 
taçsiyesini teahhüt ederler, J{B 
za ayni suretle ve ticaret kao11 

nunun 504 üncü maddesindeki 
mikdardaıı aşağı düşmemek şıat 
tiyle şirket sermayesinin teıılıi 
sine karar verilebilir, 

Şirketin unvanı 
Madde - 1 Akdeniz Ticı:ı r }t 

Tül'k Lımiled şirketidir. 
Madde - 2 Şirketin merke· 

zi Mersiııd'3d r Türkiye dahilinde 
ve lrnricinde ıulıeler küşat olu 
nnbilir. Bu takdirde İktisat Ve· 
kaletine malılmat verilecektir.Da 
hil ve hariçte şube küşadı 

için şirket sermayesinin Jaakal 

dörtte üçüne mlllik şürekdnın 

muvafııkati 

Madde 

ldzımdır. 

3 ŞfRJ<ETlN 
MAKSADI 

Bilumum inşaat malzemesi 

ve sanayide, ziruntte kullanılan 

mevaddı iptidaiye ve madeniyat 
itha ldtı ve satışı ile demircilik 
üzerine müteferri muhtelif ieler, 
komisyon nıuamolatı, ve faide 
ııııilahnzn ettiklel'i tıtkdirde teah 
hüdııt işleriyle çay, kah<-e \'0 

dığer kantariye eHası üzerine 
dahi iştigttl cde<'ekıir. 

Madde - 4 Şirketin sarma 
yesi (200,000) ikiyüz bin liractan 
iuarE't olup hor bıri beşer bin 
lir11lık kıymetinde kırk hisqeden 
ıbareltir, Bunlardan : 

ı- Kıı·kbE>ş bin liralık do 
kuz hissesi Mehmet Karamancı, 

2- Kırkheş bin liralık 9 his 

sesi Mehmet Ak, 
3- Elli bin liralık 10 hisse 

si Mustafa Gazioğlu, 
4 - Kırkbin liralık 8 hissesi 

Ahme t Karamancı, 
5 Bt•şbin liralık 1 lı i"sesi 

Alımet Ak, 
6 - Onbıış bin liralık 3 hiw 

sesi Ahmet Büyük Taş,•ı 
Taraflarından ahz ve tealı 

hüt edilmiştir, 
Şüreklli mumnileybimin isim 

teri hizalarında gösterilen mebla 
ğın tediyesini taahhüt ve nısıf 
hişseleriui berveçhi peşin tediye 
eylemişlerdir, Şürekl\ taahhüt e t 
tikl eri st>rmayııniıı ıııöfını ber 
vE>çhi peşiıı iş Baııkasııın yatıra 

r a k mukabilinde alacakları mak 
buzu mukaveleye rapten iktisat 
Vt kiiletino göndereceklerdir, Ser 
mayeniıı mütebaki nısfını dahi 
iktisat Vı•kaletince mukavelena 
menin tnstik ve tescil olunup 
iliiu edildikten sonra şürekAnın 
eks1:ıriyeti araHiy lo iuihıız oluna 
cak karar dairesiııde ve bu ka 
rarda iösterilecek müddet ıar 

Şüreka eşhası saliseye kıırt1 

dahi ancak sahip oldukları tıi• 
selere tekabül eden meblAğ ni• 
betinde me~uldurlar, aerek te• 
yit ve gerekse tenkisi serma11 

dolayısile vaki olacak mukarrs 

rat ve tadilatın tekemmül '' 
muteber olması için hu mukat 
reratı ittihaz eden heyeli urJl~ 
miye evrakı ve vesaiki saireY1 

lktisat Vekaletine tevdi ve lazııtl 
gelen izin ve muvafakat istihsal 

olunacaktır, 

Madde 5 ŞürekAn\ll hisse 
leriııi mübeyyin vesaik nama IJlıJ 
hnrrcr olacaktır, ŞürekA hisscl8 

rini sermayei şirketın laAkal i10 
ruhunu temsil eden şürekllnıJ1 
mu\'afakaliyle diğer şerikleriıı' 
veya ahara devir \'0 furuht ed~ 
bilir, İşbu devir ve furuht keyfi 

yeti hisseleri mübryyin ve"aikİO 
zahrıııa keyfıyeti devir ve furob 
tun derci ve defleri mahsusurı' 
kayıt ve laakal üç rubu ser111• 

yeyi temsil eden şürekt\nın 01
: 

vafakatiyle hasıl olduğunu rP 
beyyin şirket müdürlerinin şer11 
ve imzalariyle tekemmül ed· tı 
Bu müııval muharrer hisselere t~ 
sıılıüp edenler ve halfıyet tıır1 

kıyle ellerindtı şırket hissosı b~ 
luııanlar aynen ve hılA kaYd 
şal'l ışl ıu ınukavelo hkl\nıı 1'' 
bul almış addolunurlar. 

Madde 6 - Hisselerin eit 
kete tevdi olunmamış kısmı 11 

rek birinci hissedarlardan 91 

gerek mezknr hisııeleri devt": 
tekabül edenlerden vesair surB 
le ve hall'fıyet tarikiyle sabi~ 
olaıılardkn talep oluııabilır, J.fl 
cak hissesini detretmiş olan ni• 
sedtıı· tarih1 devirden itibareıı 
iki sone sonra bu mesuliyetl~J) 
kurtulur.Sermayesişirketçe taf 1ıı .,, 
oluııao müddet ~artında ted 1, d 
etmiyen şerike yeuiden bir rl11 

det tayiu edilerek yino le~•>' '! 
vuku bulmadığı takdırde şır"6 

· ııl 
tAn alflkasının kal edil1:>ceğ1 ıJ 
dair tebligatla bulunulabilır, B 

Sonu ~ncQcM 
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Mukavelename • 
-lklnetden artan-

vade laQkal bir ay olacaktır, iş 
bu vadeııin hitamında tenlıhüdü 
nü ifn etnıiyeıı eerikin hissesi 
ve o znmnna kadar \ ukubulmuş 
olan tediy n tı eirket menfaalına 

kAr kayın olunabilir, 
Bu husus diğer şerike tahri 

ren leblığ olunmak lô.zımdır,Her 
na suretle olursa olsun şürekA 
dan birisinin vazetmiş olduğu 

serınayeniu istihsaliııe imkAıı ha 
sıl olmadı~ı ve zarureti knnuııi 
ye ve tüccnriyo bulunduğu tak 
dirde mütelıaki sermayeyi diğer 
şeriklerııı nisbot dairesinde ıo 
diye ederek hisselere sah ip ol 
moları ıazımclır, 

Madde 7 - Mukarreratta her 
şerikin add ... di hissesine göre reyi 
vardır Ancak bir hissedar umum 
hisseler mikterının sülüsünden faz 
la reye malik olmaz, itayi reye 
vek&let için mezuniyeti tahririye 
lazımdır. 

Madde 8 - Hisseler şirket 
nazarında tecezzi kabul etmez şir· 
ket her hisse için bir "'ahip tanır 
ancak irs gibi bir suretle bir his 
se müteaddit alakadarları arasında 
gayri kabili taksim kaldığı surette 
bunlar haklarını müştereken isti
mil ederler. Müşterek alakadar
ların mümessil veya vekilleri ol 
matlığı taktiree şirketin muamelatı 
velevki bunlardan yalınız birisine 
karşı bile olsa cümlesi hakkında 
muteberdir. 

Madde 9 - Şirketin Umur 
ve muamelatını şüreka adedı beşi 

tecavüz etmediği taktirde şüreka 

nın ittifakiyle ve tecavüz eylediği 

taktirde sermayeyi şirketin IAakal 
üç ruhunu temsil eden şürekanın 
muvafakatyife tayin edilecek bir 
veya müteaddit müdiran tarafın · 

dan idare edilir Müdiran hisse· 
darlardan veya hariçten intihap 
veya tayin elunabilir. llk bir sene 
içiıa şürclcadıı.n Mehmet Karamancı 
ve Mehmet Ak, Müdürü Şirket 
Tayin edilmişlerdir. Binaenaleyh, 
mumaileyhima umur ve muamelatı 
şirketi tedvir, şirket namına her 
nevi evrakı resmiye ve gayri res· 
miye ve senedat ve mukavelat ve 
taahhüdata müçcemiao ve münfe · 
riden vaz'ı imzaya ve ahzu kabz 
ve sulhu ibra ve huzuru muha. 
kimde şirketi bizzat veya bileasıta 
olsuretle müçtemian veya münferi· 
den temsil hususlarından sela'hiyet 
ve mezuniyeti tammeyi haizdirler 

Şirketin hukuk ve vezaifi 
Şirketin ünvaniyle vaz'. imza eden 
Müdüranın teahhüdatiyle teayyün 
eder. Teahhüdü vakiin şirket namı 
hesabına yapıldığının tasrih edilip 
edilmemesi müsavidir. Müdiranın 

esami ve selahiyetleri gazetelerle 
ilan edilir Müdiranın keyfiyeti ta
yininin veya bunlardan birinin se 
lahiyeti hitama erdiğinde sicili Ti 
çarete kaydı lazımdır. Müdürlerden 
herbiri Merkezi Şirketten kaybu· 
beti taktirinde kendi mes'uliyeti 
tahtında olmak üzere diğer bir 
kimseyi vekil tayin edel-ıilir 

Madde - 10 Şirket Müdürleri 
şürekldan oldukları müddetce reye 
iştirak etmemek üzere dokuzuncu 
maddede muayyen ittifak veya ek
seriyetle indelicap tebdil oluna· 
bilirler, şirket Müdürlerinin veya 
bunlardc..n birisinin azil ve tebdili 
istifaları, vefatları gibi ahvalde 
şüreka derhal içtima ederek itti· 
hazı mukarrerat ederler. 

Madde 11 - Şürekadan of mi 
yan şirket Müdürleri vazifelerinin 
devamı müddetince işbu şirketin 
mevzuuna gerek doğrudan doğru
ya ve gerek dolayısiyle teallük 
eden umur ve hususatla ayrıca 
şahsen iştiğal edemezler. 

Madde 12 - Müdürandan ol· 
miyan ıüreki diledikleri zamanda 
bi;nt veya bilvekllı evrak ve dt 

fatiri şirketi tetkik ile umur ve 
muamelatı tirkete ittili edebilir. 
Ancak bunların umuru firkete mü 
dahale etmeleri sureti kat'iyede 
memnudur. 

Madde l' Hissedaran reyle· 
rini tahriren verirler, ittihazı ka
rar için hey'eti umumiyenin içti
maı mutlaka lazımdır, mukarrerat 
şürekanın içtimaı ile hasıl olan 
hey'ette ittihaz edileceği gibi mu. 
habere ilede istihsal olunabilir Bu 
son şekilde şirket müdürleri mev 
zuubahis hususu veya mutesavver 
kararı teahhütlü mektupla şürekl
dan her birisine tebliğ ve onlar rey 
lerini tahriren iblağ ederler.Şüre
kadan merkezi şirkette bulunanlar 
tarihi tebliğden itibaren 8, taşrada 
bulunanlar 15 ve Memaliki ecne
biyede bulunanlar 20 gün zarfında 
cevap vermedikleri taktirde mev
zuu bahis teklifi kabul etmiş ad 
dolunurlar. Ancak, her ne suretle 
olursa olsun şürekanın adedi yir 
miyi teca vüı ettigi taktirde hisse· 
daran hey'eti umumiyesi içtimaı 
Anonim Şirketlerde cari olan me 
rasim ve kuyudu kanuniyeye ta 
bidir Bu taktirde hey'eti umumi 
yenin içtimaı nihayet on beş ğün 
akdem tahriren iktisat Vekaletine 
ihbar olunacak ve bunu mütazam 
mın olan istidanameye içtima ede 
çek h,-y'eti umumiyeyc arzedilmek 
üzere ihzar edilmiş olan meclisi 
idare ve mürakıp raporları senelik 
bilançonun birer sureti musad 
dakaları raptedilecektir. Ve gerek 
adi gert> k fpykalade hey'E>ti umu 
miyelerde iktisat Vekaleti tarafın 
dan tayin edihın bir mPmur Kom 
ser sıfatiyle hazır bulunacaktır. 
Şürekanın adedi yirmiyi tecavüz 
etsin t'lmesin meclisi idare VP mü 
rakip raporlarlyle SPnelik Bilanço 
dan ve h .. y'eti umumiye zabıtna 
melerinden ve boy' .. ti mezkur, de 
hazır bvlunan hissedaranın esami 
sini ve miktarı hissPlerini mübPy 
yin c .. tvı ldı n musaddak ikişPr nus 
hası hPy'eti umumiyf: nin S'.:>n içtima 
günündı n itiban·n nihaypt bir ay 
zarfında iktisat Vekalt-tine iÖnde 
rilecPktir. 

Madd;; 14 - MnkarrHatı tı>s 
cil ve kayda mahsus olmak üzı•re 
bir mukarrerat defteri tutulur, bu 
d ftere kararlar tarih sırasiylo 

d,,rç ve ziri şürf·ka tarafından 
imza olunur. Hazır bulunmiyan ve 
fakat tahrir"n rı-ıv vertın şür"kanın 
tahriri cevaplarının ve baladaki 
müdd tl •·r zarfında cpvap Vprme 
dikl ı rindı·n dolayı kararı vakıı ka 
bul t tmiş addolunur. Şürekaya Mü 
diran tarafındae göndı ril t'D mt-k 
tupların tarihleri kayıt oluııur. 

Madde 15 - işbu mukavele 
namede ve Ticaret kanununda 
aksine sarahat olmadığı taktirde 
laakal nısıf sermayt•yi tı>msil eden 
şürı kanın müzakı•re .,dilen husus 
lehine karar vermiş olması lazım 
dır Aksi taktirde mukarrerat ke 
1 nl t my ·kiindur, 

Maddı• 16 Mukarrt>ratın 

Müdiranı şirkı t tarafından mücte 
mian vpya münf ı• rid ... n musaddak 
asıl vPya hulasaları şürtıkAya VPya 
üçüncü şahıslara vı=ı rilebilir. Bu 
asıl veya hül!salar şirket hakkın 
da her nevi muamel!tta muteber 
clir, 

Madd . 17 - Şi lk tıtin Müdür 
leri VPya onlaı dan yalnız biıisi 
lüzum gö dükleı i takti dE- hissı>da 
radı davetltt ittihazını Şi ıkt·t m1:-na 
fii için muvafık göı dükl~ri hu 
susu müz ıkere ve bir kaıara "&P 
tettirebiliner. 

Madde ıs - Şirket s~rmaye 

fitnln nısfının ziyaı hıtllode mn
dllr veya mlldUrler hlssedaran be 
yetini davete mecburdur. Hisseda 
ran şirketin devamına veya fesb 
ve7a taıfl111ln• 1'arar nr•l>lllrl•r 

____ ..,., ____ ,..,,,.. 
SENEYi HESABIVE YE DEFATlH 
~ııd .. de 19-....:-şırket!n ~seneyi 
maliyesi kamın sanı lptldıısındıın 

bed lle kanun evvt-lln sonuncu 
gOoO hitam. bulur fııkttt, ilk sene
yi mıtllye mOstesna olarak şirke 
tin sureti kutlyede ttışekkOIU tari 
bile 938 sf'nesi K evvt'linln so
nuncu gono beynindeki mOddt'ti 
şıtmil ol ıı cıık tır. 

Madde 20 - Şirketin mua· 
melatı hesııbiyesl ıç!n mevcudat 
ve mOvazeue defteri, defteri ke
bir ve yevmiye ve kopye defter 
lerl tutulııcuk ve muamelatı tuc
carlyeje dıılr resen ve cevaben 
aı·zettiği mektuplar, 'e telgrııfn8 
mel rdP. tı>olvhtı mutıızanımın ev· 
rak muntuzıımım mubııfıızıı edile 
cektlr. Dt-ftıtırl ruezkOre usulen 
Notere tıısdik ellirilt'Cı>ktlr. 

Madde 21 - Şirhtin safi le 
mettuu vukubulıın her nevi mıısa 
rifin tt>~zlllnden şonrıı kttlan mik 
tardan ilıarettir. Bnndrln ht>r sene 
evvehl yUzde on lblivııt ııyrılı1ık 
tnn Ei Onrı:t btt klye~ı tıiJaistıı;nıı h ı :. 
St>leri ı <'lımleı-ln lwdPli tPsviye 
edilmiş serma yt• nzt>rlodPn birinci 
blsseyl lemettu olıır11k tesviye 
edilir. MOtebııkl kalan miktarın 

tevkif \"e blssedttr11na tevzii tem 
niyesi ve t lr kısmının memurın 

ve müstahdemine lkrnmlye olarllk 
tahsisi gibi hususl\t sermayenin 
JAakııl açrubunu temsil eden şUre 
kvrıın muvttfııkııtlyle halledilir Şu 
kadarki Masarifi fevknH\de ve 
gayri melbuzaya karşılık tutultt 
cıık olıın ihtiyat akçusının mlk 
tarı şlrket sermayesinin nıstına 

mUsııvi mlkhıra baliğ oldukta ib 
tiyat ıtkcası ifruz olunmiyacaktır· 
lbUyıtt akçası sermayenin msfına 

baliğ olıfuktıı.n F-Onra ondıın sar 
fiyat lcraslyle miktarı nlsMli mez 
k llreden aşıtğı c10şerse tekı ar te 
mettoattan tevkifat icrasına mu 
b111ert-t olunacıtkhr, Zarıtr ve zl 
yan dahi şurekilnın vuı'ını tebh 
bllt ettikleri snmayeyl tecavuz 
etm<·mek Uzere hisselere göre tak 
sim edilir, 

Mudde 22 _ Hhısedurıtodırn 

biç biri veya huletlerl her ne se· 
bep ve suretle olursa olsun hisse 
lerlnden veyu m<>mıtilııden dola 
yı şirket ııleybloe ikamel d11 va 
emvıtll şirketi bıı.clz edemezlı r. 
Hissedarau şUrekQ hey'etlnln ıou 
kürreratıoı kabule mecburdurlur. 

Mad<I<' 23 Sirkelln mUdde 
tl teş .. kklllU lktisıtt Veli111etinco 
sureti köl'ıye1e tttstik edild i ği ta 
rlbteo itibaren nç senedir mtldde 
tin bitdmındt1 veyu dtıh '.i evvel 
den re~h ve lnfisııbındıı şirkt>tin 
hıbfljeslne şQrekanın t-kserlyetle 
tayin edt•ceği tasfiye memurlıırı 
memur edilecektir. Bunlıtr emrl 
tusfiyede sel11hlyt'ti hımmeyl bıtlz 
olarıık mUşlereken bıır«>kt>l ve em 
vtıl ve eşy1tyı şirk~tl Tıcaret ka 
nımunıın tasfi •Pye tlaı r tı bktlmı 

dıııresindo m;kte t11bvil ve mat 
lubatı tubsll ve dOyun ve te11b 
bDdttlı şirketi tediye ederler. fıts 

tiye memurları sair şDrekanın mu 
vafak.atlyle şirket ınevcudunun 

hey'ett nmumlyeslyle başkıı şııhsl 
mııddl veya maneviye devredebı 

lirler. 
Umur ve muamelatı şirketin 

tasfiy~slndeo bakiye kuh.ın miktar 
blsseltırl nlı;b1:ıtlnde şnrek~ya t~v 

zl olunur. 
Madde 24 - ŞUr~kadun biri 

nln VPftttı vevtı trıası vııkuundıt 

şirket monf eslb olmu:ı, digı:ır his 
sedurler beyninde işbu mukııve 
lenamede muhıırrer mUridet için 
ve ayni şernlt dairesinde bihakkın 
devam eder, 

Madde 21 - ~rket umurune 

mUtetcrri ber mıısHllde işb ıı mu ı 
kliVf ı .. nıımo abktlmı ve ııhkAmı 
kllfive mOndı>riç olmı dığı taktir 
do ficıı rı· l ken ıı oıınıırı sımıbttt 

vcı d ııl i\ lı>lh'lc> ıımel olıınur. 
Mııdde 26 Aksine stmıbııt 

olmıvıın hu~usalltl ışbu mukavele 
011m:1nin todill odt>di ıo;Ureka. b l' Şl 
tecıt vıız oylemt•d ği tııktirde t,ık 
mil şc riklt'rin Htifııklyle ve teca 
vUz etliği hı ktirde sermayenin 
sOlOsanını tem~il eden şürekanın 
muvuftıkatiyle icra olunur, 

Mııddo 27 - Adedi şn rcka 
yirmiyi tecııvnz elliği taktirde 
Anonim Şirketlerd eki uhkllma tav 
fikıın bir veya müteaddit mUraklp 
tayin edllcccktlr. 

Mııddo 28 _ Şirketin devamı 

veya tasfiyesi; şUrekAoıo yekdiğe 
rlle ve gerek mUdUrlorle muama 
111tı şirketten mütevellit ihtilafın 
halli, merkezi şlı kot ticaret muh 
komoslne aittir, 

Alllkndnran lbtill1fatı vakıanın 
taraflarından tayin edilPcek 
ticttıt hakeraler rnarifotile hal 
lıni ve hakPm rnarifetile ihti 
laf mllnselip olmadıkça muh~~ 
kemt>ye mUracı<at etmem•· gı 

kabul elmişlerdir 
He1<Pmln arasında tesa

vii Ara vukuunda Ticaret oda 
sı reisinin iltihak ettiği tara 
fın r«>yi ttırcıh olunur. Berveç· 
hi bala sadır olacak hakem 
kararının tebliği tarihinden 
iti barP.n bir gtlna itiraz, tem· 
yiza rnilrncoet edilmeksizin 15 
on b• ş gUn zarfında ınfaz olun 
ması ı,atıul edilmiştir. 

Medde 30 - Tıcaret kanu 
nurıun sureti tıııthiki hak· 
kı n d a k i k a n u n u n 
13 U n c U meddPsine tev 

fıkan lktisad vekaleti şirket 
UzArinde milrakahe ve !Uzum 

gördUkçı:, h İSSf dııran heyeti 

uınun11y ... JNiıı1 dtıVHt, kaııurıu ı 

ııH Vt-> ışhu tıSH S mukav·· lı:>rıa 
me &hkıiıııını:ı mng»yir hare• 

ket vukuu tukdirınde f Pshi 

şirket hakkında ikamei dava 

hakınnı haizdir. 
Otuz maddeden ibaret o· 

lan işbu limitP.d şirket Muka 
velenanwai ahkAmınu temamen 

bUlUn şUrekA riayet etm_ek üz 
re bir nll~ha olarak tanzım Vt1 

okunarak imza olunmuştur. 
7 Kanunsani 1938 

Ahmet 
Mthmet AV. 
Ahmet Karamancı 
Mustafa Ga1.i oğlu 
Ahmet Büyük faşçı 
M. Karamancı 

Mahallinde okunup mUn· 

' '-1 ., .. l.!rnum Neşrlvet 

derecatı tefhlm kılınan işbu 
mukavelename altındak! imza 
lar kendilerini tanıdığımız ve 
hildiğ i mız MersindP. Akdeniz 
T ı caret rurk limited şi rketi 
ştıriklerinden Mehmet Kara
mancı, Mehmet Ak Mustafa 

Gazi oğlu Ahmet K1ramancı 
AhmHl BUyUk Taşcı, Ahmet 
Akın o'up linilmilzde eTlerile 

imzaladıkları cı hetle Noter ö· 
nündo tas ti kan şehadet ederiz 

Mersinin Nusrutiyt1 mahal

lesinden Hasan Ayan oğlu Ze· 

ki Ayan imzası 

Mersinin Nusratiye mahalle 

sinden Tüccardan Misak Ke-

şişyan imzası 

No. 211 
Mahallinde okunup mUnde

recetı lt-fhim ve imzaları alı· 

nen işbu mukııvelename altın 

deki imzalar dairece şahıs ve 

hilviyotıeri yukarıda od ve 
sarıları yazılı olan tarif eden 
terin tariflerinden anlaşılan 

Mersinde Akdeniz Ticaret 
Türk Jimıted şirketi şeriklerin 
den Mehmet Karamancı, Meh 
m~t Ak, Mustafa G6zi oğlu 
Ahmet Karamancı Ahmet Bil· 
yilk taşçı ve Ahmet Ak'ın im 

zaları olup mUndorecatını te 
memen bilkebul imza eyledik 
teri cihetle Noter kanununun 

67 inci maddesine tevfikan 
tasdik ettim. 

Bit.dokuz yilz otuz sekiz se 
nesi ikinci kAnun ayının ye
dinci cuma gUnUdUr. 

7 K. seni 938 
Mersin Noteri resmi mUbUr 

ve iması H. Başman 
Akdeniz Ticaret Türk Li

mited şirketine ait otuz madde 
den ibaret işbu esas mukev e· 
lename muvafık görlllmUş ol 

makta Ticaret kanununun 505 
inci maddesi ne tevfikan tas· 

dik kılındı. 12 K. sani 938 
fktisRt Vekili N. 

imza 
Damga kanununun ~6 ıncı 

maddesi delAltttile 12 inci mııd 
desine tevfikan istifası lazım 

gelen binde 2 nisbi resim ve
d:Alette saklı esns mukavele 

namPye 400 dört yUz liralık 
pul yapıştırılmak suretile talı 

sil olunmuştur. Resmi mUhUr 

İktisat vekaleti iç 

ti~aret umum M. 
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~I OrnAehmet i ~ 
. aye Selçu 

Kuruş Kebapfor 

i L A N 
Tarsus 

• 
ıcra memurluğundan 

Dosya No. 937 - 602 
Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre M. Mevkii Kıymeti 
7 Mayıs 93~ cami atik 3, 0677:! Şahin K. beher bek 

vakfından tarı 220 L, 1 

Ta~a U D U D U 1 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile 1 
15 Kuşbaşı kebap • 

20 Domatisli keb p Şarkan Hasan maıuf ve dükkancı Ahmel tarlası gir- il 
ben v~ cenuben ve şimalen tarik j 

Alacakla : Tarsusun yeşil mahallesinden Abdulbamit 
oğlu Mehmet kdsip 

Borçlu : Yeşil mahallesinden dükkancı Ahmet karısı 

Hasibe l 
Birinci f!rhrmanın yapılacağı yer; gün, saat 17-2- 938j 

Pertembe gi:nü saat 9 dan 1 O a kadar. 
ikinci artırmanın yapılacağı yer ıün ıcıat 5 - l - 938 aaat 

2Ü Bathcanlı Urfa usulu 
!-!O Sulu kebap Adana usulu kebap ~ 
~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbastı 

20 Yumurtalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli keb p 

9 dan 10 R kadar cum gUnü l5 S d d l kt:bap 
• 20 Baharlı kebap ~ 

1 - İşbu gt&yri menkulün artırma ,artnameai 17-1-988 tarihin 1 8 ve may anuz u . 
d•n Hibaren Q37 • 802No. ile tarauı icra dairesinin muayyen numara • 20 Yaglı hamurlu et tepsıde 
aında herkesin gOrebilmeai için açıktır. İlanda yanlı olanlardan! ~ ~O Çığ köfte ~ 
tazla malQmat almak iıteyenler, ltbu fartnameye v• 937 -602 doıya 
numarasile memuriyetiruize müracaat etmelidir. 5 Salata, Cacık, Turşu 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kiymetiu JOzde 7,5 ~ Kıbrıs çarşısaoda 8-10 Numaralı Örnek~ Kebap 
niabetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu t•vdl -
edilecektir .. 124,, Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile dab bir çok ya· 

3 - fpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve lrtilak zılmayan kebaplar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· 
hakkı Sl\hip!erinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ~ • . • • . . t b bb'" • 
n masrata dair olan iddıalarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi terılerımızı memnun etmek ıçın yapılan U taa utten 
~llD içinde ev~akı mDabitelerile birl~k~e. memuriyetim ize bildirmeleri' örnek kebacısı Jı/lJJlet çe kiıı ınez. 
ıcap eder. Aksı halde hakları tapu sıcılıle 111bit olmadıkça aatış bedel . _ 

nin paybşıxıasından harıç kalırlar· LBir tecrübe kafı<lir. ~ l~-~O 
4 - Gösterılen gilode artırm ıya iştirak edenler artırma tart 

namesıDi okumuş ve lüzumlu malumat almıf ve bunları temamen e=- 3~ _ c 
kabul etmiş ad ve itibar o lunurlar. ·~ J 

6 - Tayin edilen zam11nda gayri menkul üç def" bağırıldıktan K 1 A 1 u 
ıonra en çok artırana ıhale edilir Ancak artırma bedeli muh .. mmen 'ıZI aya aza o n uz 
kymııtin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya ııatış isteyenin alacağına 

rllchani olan dlger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmaza& en çok 
artıranın taahhüdü b ~ki kalmak üzre artırma on bef gOn daha temdit 
ve on beşinci gllnO ayni aatta yapılacak artırmada 

bedeli satış isteyenin alacıığına rllchııni ol&n ıiiğer alacaklıların o gayri I 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartıle en çok artırana ihale edilır Böyle bir bedel elde edilmezse 1 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale ohın&n kimse derhal veya 1 
verHen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı teaholunarak 1 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmit olduğu 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen j 
on beş gOn muddetle artırmııya çıkıırıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ilıale arasındaki fark ve geçen gllnler ıçin yQzde S den he s11p 
oluıucak l•iz ve diğer zararlar ayrıca hilkme hıcet kalmııksızın me-
muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur. "123., 

2004 numaralı icra ve ifla~ kanunun 12 iııcı rn ıddesının 4 üncü 
fıkrasıııa tevfikan bu gayri menkul salıiplerinin bu haklarına ve hu !- ıı i ' 
le faiz. ve masarife dair olan iddialarını ılan t:ırihinden ltih:ıren 20 giiıı 

içinde evrakı müsbitelerıle bıldirmelerı aksi halde ııcı kları tııpu .;;ırıl

lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 

cihetle alakadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına J,?Öre hareket 
etmeleri ve daha iazla malumat almak istevenler 937 - 602 dosya 
nıımarasile Tarsus icra dairesine müracaatları ilan olunur. 

TÜRK HAVA KURUM J j 
Piyangosu ı 

Her Ayın Oıı biriı1de eel{ lh· 
her Ocağı zengin Eder 
Sizde Bir dane alınız. 

es:=-ı 4[~·=-=ın•s•~· EiS~~f~pe~3e==3 

ersin tecim ve en~üstri 
o~asmoan 

S:cil No 10 ~ 4 Sınıfı 4 
Mersinin Bahçe mahallb 

sinde Soğuksu sokağında t09 
Nolu evde oturan T. C. tooaa 

sından olup Mersinin Mahmu· 
diye mahallesinde Kıila cad· 

desinde 80 No. ln }'eri kanu 

ni ticaretgah edinerek 1·1·38 
tarihindenberi toptan peraken 

de Deı i, Kösele ve sair alım 

salım işlerile uğreşan Bay 

Ohanes (O. Değirmenci oğlu 
Tecimevi) ticaret lakabını No· 

terden lastikli getirmesi Oze 
rine 14-1-938 tarihinde 1054 
numaralı sicile ticaret kanu· 
nunun 42 inci maddesine gö 
re kayıt ve tescil edildıği bil
dirilir. 

Güven 
Sıgortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınız~~!~=_uy
gan olanıdır. ~ ··-: 
Acantası . V ASFf ORGUN 
dan arayınız.':- '>~ 4-80 

ı · Doktor T 
Muharrem Atasu rr o 

iHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

1 lstanbul ve moskova Ün;,Jersitesi 
seririyatı hariciyesinden mezun 
Hast larına Bayram günlerinden mada her ıcUn Ji 

sabah salat dokuzden on ikiy,. kadar ve öğleden son· ı ı 
ra on beşten on,ekize kadar muayenehanesinde kabul 
eder. ~ 

DRES · f'a miş~rif 1\fahtıllPsirıde pazıu caddesi 1 
29 No.lu Hane O 

·~-~~ ~ ~~~~~· ~ 

Yeni ~tersin Hasımevinde basılouşlır 

Hazırllkh Davranınızl 


