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Fransa kahinesi Bay $otan taraf m~an teşkil e~il~i 

Başvekil 
Mesai arkadaşlarını Reisi· 

cumhura takdim etti 
8. Şotan gazetecilere beyanatta bulundu 

Puris 19 (Radyo)- Bay $o · 
tan kabineyi teşkil etmiş ve F· 
ranaada kabine buhranı sona 
ermiştir. Ilarbiye nazırı B. Da· 
ladier ayni zamanda Başvekil 

muavinliai •azifesini de üzerine 
almıştır. 

Bae•ekil Şotıın geç •akıt na 
zırlar ve mGsteşarlarla l-irlikte 
Eliza aarayına giderek mesai 
arkadaşlarını Reisicumhura tak

dim etoıiştir. Yeni kabine aıala 
rı cuma gOnü ö~leden sonra 
pnrlmentoya gidecek ve itimad 
prC1grammı okuyarak meclisten 
itlmad istiyecektir. 

Paris, 19 (Radyo) Başvekil 
B. Şosan kabineyi teşkil ettikten 
sonra gazetc:cilere beyanatta bu 
lunmuı ve ezcümle : 

Kabineyi teekil ederek uzun 
buhrana nihayet verdiğimden 
dolayı hahtiyarım. Memlekette 

sükün ~e intizam!. yerine gelir 
meye çalışacaQ"ım. Finansal du 
rumun sa~hQını muhafaza ede 
cek, mülkün emniyet •e istiklA 
lini koruyncnk kanunlar hazır 
la)'acağız. 

l\fnli ve iktisadi icraat yapı 
lacnk, yabancılar üzerinde esaslı 
bir koııtrolda bulunacaQ'ız . 

Söylediğim işleri yapabilme 
mizi kolaylaştırmak için arka 
daşlarım bakanlıklarını • bıraktı 
lar ve yerlerini arkadaşlarına 
terkeltiler. 

Bütün vatandaşlarım aziz 
yurdumuıuıı yücelmesine ve hal 
kın refaha kavuşmasına derin 
itimadım olduğunu bildirebilir 
siniz demiştir. 

Gazeteler Şotaıı knbinesine 
itimad beyan etmekte •e hüku 
mele karşı iyi taraftarlar mev 
cut olduJlu gibi kötü taraftarlar 
dn bulunct11gunu yazmnktadırlar 

/apanya,da asiler mukabil taarruza geçti 

Sahilde bazı şel1irler bom
bardıman edildi 

Hükumetciler asilerin şiddetli hücumla· 
rı karşısında müdafaa mevzilerine 
çekilmek mecburiyetinde kaldılar 

Bareelon 19 (Radyo) - Asi
ler Fevor üzerine mukabil taar· 
ruza geçmişlerdir. Valllnsiya ve 
Kalokoy şimendüferlerinin telA· 
kı noktasına doğru üçyüzden 
fazla top ateş etmekte ve tona 
reler de havadan bOmbalar yaQ' 
dırmaktadırlar. 

Hükfıınetçiler bu şiddetli hü 
cumlar üzerine müdafaa hattına 
çekilmek mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 

Camhuri1etçi tayyareler asi 
tiyyarelere nazaran daha az ol· 
miıkla beraber şiddetli bir hava 

muharebesine girişmişlerdir. 

IIükOmet a\·cı tayyarç;leri 
Fraııko tayyarelerini takip et· 

miş ve iki tayyare düşürmüş· 

lerıtir. 

Cumhuriyetciler, akşamlayin 

Franko kuvvetlerinin ilerilemesi 
ni durdurmuşlardıd 

Ast hava kuvvetleri sahilde 

bazı şehirleri bombardıman et· 

miş Almura civarına saat üçte 

taarruzla bom balar atmışlardır, 

insanca zayiat yoktur. 

Çin • Japon dövüşmesi 

Çol{ l{anlı hir harbin başla
ması bekleniyor 

~in or~ulan arnsın~a jrti~at tesis e~il~i 
Hanko 19 ( Radyo ) - Qin 

ajansı bildiriyor: 
Şankonun cenubunda Japon 

ve Çın kuvvetleri toplanmakta· 

dır, Burt\da çok kanlı bir har· 
bin baelaması bekleniyor. Çiııli· 
ler mukabil taarruz için bütün 
tedbirleriııi almış ve km·vetleri· ı 
ni bir araya toplamış bulunu· 
Jorlar. Böyle olmakla beraber 

yeni takviye kuvvetleri de gel 
mektedir. 

Çin orduları arasında irti· 
bat tesis edilmiştir. Pekin-Han 
ko cepheıfndeki Çin kuvvetleri 

dımlr7olunu mutlak ıureıtı mQ· 

dafan için emir nlmışlardır. 
Nankinin 75 kilometre şima 

linde bulunan 'fiençiıı civarında 
şiddetli muharebeler olmaktadır 

Romanya 
Parlmentosu 

Kral ·tarafından 
feshedildi 

Bükrcş 19 (Rndyo) - Kral 
bir emirnome ile parlme11toyu 
dağıtmıştır. ?ılebusıın intihabatı 
2 Martta yapılacaktır. Parlmen· 
to Mart sonlarında toplanacaktır 

Şehrimizde mütevazıane çalışan bir müessese 

Halkevi son altı ay içinde 
nasıl çahştı 

--------
dil kolu, içel hülkiyatını topladi. tarih kolu 

içel savaşına ait vesikaları derliyor 
Edebiyat kolu da Aitapsaray ve Yayın komitesile /çel dergi

sini çıkarmaya başladı. 

Halkevinin altı ayhk m3sai raporunu o~uyuculanmlla aynen yazıyoruz: 
Kurulumuz ikinci altı aylık 

çalışma devresiııde de öğreneğin 
kendisine :ı.· üklediği ödevleri ba· 
şarabilmek için dinmez bir gay· 

retle faaliyotine devam etmie. 
muntazam bir programla çalıe 
malarını kesmiyerek sık sık top 
lantılar yapmıştır. Komitaların 
toplnntılarını sıkıca kovalamış 
ve her zaman bunların çalışma· 
Jarıııda işlerini paşlaşmaktan ge 
ri durmamıştır. Ev örgütlerine 
göre ldzım gelen direktifleri ver 
mek ve işlerinde kolaylık gös
termek suretile yardımlarmı hiç 
bir zaman esirgememiştir. 

Hu raporumuza bağlı (2) 
numaralı i11tatistik cetvelinde gös 
terildiği üzero yönetim kurulu· 
muz son altı ı'.ı.y içinde (15) top· 
Jantı ynpmıe ve bunlarda (111) 
arkadaş bulunmuş (71) karar ver 
mietir. 

Şark tütünleri kongresi 
ikinci toplantısını 

yaptı 
İstanbul 19 (Radyo)- Şark 

tütünleri kongresi dün saat on 
beşte ikinci toplantısını Trab· 
zon mebusu Hasan Sakanın re· 
isliQ'i altında yapmıştır. 

Bu toplan tlda Yunan dele· 
gasyonu tarafından verilen ra· 
por gözden geçirilmiştir. Bulgar 
murahhas heyeti rapor hakkın· 
da hiç bir itirazda bulunmamış 

ve noktai nazarlarını projenin 
tetkikinden sonra bildirecekleri 
ni söylemişlerdir, . 

Bugün Bulgarların yevmı 

mahsusu olduQ'u için toplantı ya 
pılmamıştır. Perşembe günü 
kongre azaları Maltepeye gide· 
cekler ve tütün depo ve imalat· 
hanel6rini gezeceklerdir. Kongre 
cuma günü mesaisine devam ede 
cektir. 

Stefan Ajansı 
Habeşistanda karı
şıklıklar olduğunu 

tekzip ediyor 
Roma, 19 (Radyo) fstifani 

ajan11 bildiriyor : 
Baıı İngiliz gazeteleri, Ha 

beşistanda karışıklıkların devam 
eltiQ'ini ve İtalyan sermayeleri 
nin buradan birer ikişer çekil 
mekte olduQ'unu yazmaktadırlar 
Bu gibi haberler asılsızdır. 

lngiltere · İrlan~a arasm~a 
Londra, 19 (Radyo) İngiltere 

ve frlaııda arasında finans, eko 
nomi ~e diğer meseleler hakkın 
dakl iörüemeler devam etmekte 
ve ilerlemektedir. 

1 
E"e ait kayıt ve hesapların 

hesap öğreneğine uygun olarak 

dikkatli tutulmasına ve verilen 
kararların yerine getirilmesine 
pek ziyade önem verilmiştir. Ko· 
mitaların her vakit iş birliği et· 
mekten çekinmeyen kurulumuz 
karşılıklı sevgi ve saygı ile ça· 
hşmıştn·. 

Şubelerimizin altı aylık 
çalıtmaları hülasaları 

Dil edebiyat ve tarih şubesi 
Bu şubede kayıtlı üyelt>rin 

sayısı 24 dü bayan ve 100 ü bay 
olmak üzere 124 tür. 

Dil, tarih, edebiyat olmak 
üzere üç kola ayrılan bu şube 
yazılı arkadaşlarile toplantılar 

yaparak çalışmal:ırıaa dovam 
etmiştir. 

1 - Dil kolu; 
Dil incelemeleri etrafında ki 

çalışmalarına devam etmiş ve 1· 
çel halkiyatı toplanmıştır. 

2 - Tarih kolu: 
1 - Çevremizin ulusal savaş 

tarihine temel olacak malumat 
derlemek üzere İlçe, kamun ve 
köylerde bilgili ~ahıslnrla tem as 
ederek ele geçirdiği vesikaları 
araştırmış ve bunları İçel Der· 
gisinde yaymağı kararloştırmış· 
tır. 

2 - Morı;inimizin garbinde 
Yümük tepe adile anılan Höyük 
te Liverpol üniversitesi profesör· 
]erinden ,J. Garstoııgın reisliğin 

de ki heyet tarafından yapılan 
hafriyat bu kol arkadaşları tara 
fından alA.ka ile takip edilmekte· 
dir. 

3 - Bu hafriyata ait malü· 
matı ve varılan neticeleri ev der 
gisiode yurtdaşlara 1 yaymağn 
başlamıştır. 

4 - Bu kol tarafından şeh· 
rimizi ziynret edım Alman pro· 
fesörleriııden llermand Kolba 
(FinlAndiya şimali Türkleri) ko· 
nulu ve akisli bir konferans ver 
dirmiştir. 

3 - Edebiyat kolu: 

1 - I\itapsaray ve yayın 

komitesile birlikte (İçel) adlı bir 
dergi çıkarmağa karar vermiş 
olan bu kol kararını yerine go
tirerek bu derginin ilk sayısını 
çıkarmıştır. 

2 - Du kolda çalışan edebi 
ynta meraklı gençler her zaman 
olduğu gibi kitapsarny ve yayın 
komi lef.ile beraber, odebi, içtimai 
ve milli bir çok konferanslar ha 
zırlamış vo bunları evimız salon 
larında verdirmiştir. 

3 - İçel halk türkülerini ve 

adat ve i nanlarına ait yazıları. 
topladığı mahalli Ata sözlerini 
incelemiş ve faideli gördüklerini 
deriİ ile yaymaQ'a devam etmiş· 
tir. 

Ar şubesi 
Du şubedo kayıtlı üyelerin 

seyısı 69 u bayan 235 i bay ol· 
mak üzere 304 dür. Bu komita 
resim, bezeme ve muzik olarak 
üç kola ayırdığı arkadaşlarile 

altı ay içinde 14 toplantı yapmış 
ve bu toplantılara 58 üye iştirak 
etmişıir . 

Bu kolların son altı ay için 
de ki çalışmaları aşağıda göste
rilmiştir. 

1 • Her zaman olduğu gibi 
bu devrede de bütün ulusal gün 
lerde sayılı bayramlarda şehrin 
süıdenmesi ve halkın heyecanlan 
d ırılmılsı hususunda anıtlar, tak 
lar, bezeme süsleme ve ışıklama 
projelerini yapmak gibi şubeyi 
aldkalandıran işler bakımından 
caıılı varlıklar gösterm iştir. 

2 • Dergiye basılacak resim 
ve klişelerin haz ırlnnmasile ual · 
raemıştır. 

3 • Ulueal hayır cemiyetleri 
tarafından V(rilen müsamere, 
jonsor vo gardenpartilerde ken. 
dileriae b!r yardım olmak üzere 
süsleme ve ışıklama işlerini pay 
loşmıştır. 

4 • Gösterit kolu tarafından 
verilen tAmsilloro ait afiş, dekor 
ve tabloların hazırlanındsında 
takdire değer gayretler göster 
miştir. 

5 · Bando ve orkestra grup 
ları bütün ulusal günlerde, tö· 
ren ve müsamerelerde ve altı ay 
içinde yapılan düğün ve nişan 
şenliklerinde, karşılama ~e uğur 
lama törenlerinde bulunarak bu 
gibi hareketlere ait müzik ihti· 
yacını tamaınile karşılaınıstır. 

6 · E9 salonlarında verilen 
gösteril çe konferanslar bando 
ve orkestra kollarının iştirakile 

daha cazip ve şenlikli bir şekil 
almıştır. 

7 · Muzik kolu keman ve pi 
yano kursunu da idare etmiş ve 
devam eden gençlerin faidelen· 
mesine çalışmıştır. 

8 • Müzik kollarında çalışan 
ların sayısı 35 i geçmiştir. 

!) • Yaz mevsimi başlaması 
ve sıcaklaı ın artması dolayısile 

tatil edilen kurslar ilk teşrinden 
itibaren tekrar faaliyete başla

mıştır. 

10 • Bu yılda yalflı, sulu bo 
ya, karo kalom resim, dikiş, na 
kış ve biçki derslerine devP:ıı 
edilmiş ve bu kurslarnan 42 si 
bayan 15 i bay olmak üzere 57 
6'enç faydalanmıştır. 

11 • Milli ekonomi ve iktisat 
haftası dolavısile evimiz üst kat 
salonunda güzel bir yerli mallar 
s~rgisi d_üzeıılenm iş ve bu sergi 
yı 1775 ı baya n 3225 i bay ol 
mak üzero 5000 vatandaş iez. 
miotir. 

Sonu var 



Jale A~la 1nlatıyor; 3 
25 sene sonra Mer

sini nasıl buldum 
'l'Bm Mersine yf'rleşmlş ve 

ağır vğır bu yeni Mersine alışma 
ğa ve yeni abbnplurla tanışmağa 
başlıımışlık ki: bir ııkşam kapımı 
zı çahın bir çocuk. 

-Affederslı iz bıı akşam t1ey 
sizi ziyurete gelecek vııktıııız mu 
sııit nıi dedi. 

Bu tept-den trıme teklife ol
dukça kızdım. Bizimkinin de tuba 
fına gitmiş oı~cıık ki solo~u aşa

ğıda nldı: 

- Hnngi bey imiş o 
- Vallahi bJn de tanımıyo· 

rum sornlım diye çocuğa döndüm: 
- Y ıı vrum hangi bey imiş bu 

ne iş yapar 
-Efendim biz size komşu· 

yuz bizim bey gazetecidir. Sizinle 
goz~tc için konuşacok. 

Kcı ı koca. biri birimizi sUzdnk 
ten sonra ikimb birden; 

-Bcklcriı buyursunu, kon· 
dıırdıı k. 

Çocuk bir baş kırmaslle orta 
can kuyboldıı. 

Kapıyı kııpayıp ta blzlılze ka 
lınca ilk söz kocamın oldu: 

-Demek Mersinde gttzeteci 
de var. 

- Öyle olacuk. 
•· Gıızeteci olduğuna göre ga 

zetenin de olmaı,ı ıazım. 
-·-Muhakkak 
···Eyvııh, desenekl bruada da 

rahat etmeğe imkan yok. 
•. Neye imkan olmasıa, gaze

te ve gan·teci bizi ne diye rııbat 
sız etsin, 

•• Onu beyin teşririoden son. 
ra uniııı sın . 

Diyerek kocam yine yukarı 

çıktı ben de bllmecburlye llŞıtğı

dtt ufaktefek halırlıkJara koyul
. dum. 

KoCHm belki haklı belki bak 
sızdı Bunu şimdi tHhlilden acizim 
Ancak beni dOşUndUren hiç tanış 
madığım bu adam bana nasıl btt· 
ber gönderir ve benimle gaz~re 

için ne konuşabilirdi, Bunu çok 
merak ediyordum. 

Sonra da böyle tepeden in
me ınUnıcant ıantııılilik balt8 ter
biyesizliğe yukın bir şımarıklık 

sayılmaz mı idi. 
Böyle mtrnıılı manasız dOşlln· 

celer beynimi uğuldatırken: 
Ktıpıoın önünde ayak seslerl 

duydum ve çok geçmeden kor 
klık bir el tokmvğı kavradı fakat 
çok cesur bir hareketle çalmaya 
başladı. 

uruk bir şaşkınlık, kısa bir 
tereddütten mora kapıya sokul 
dum bu haddini bilmeze bUtOo 
cesaretimi toplıyarak onun gibi 
cesaretle ktıpıyı açtım. 

tık gördDğüm şey hemen be 
men çırçıplak bir baş sırıtan bir 
yoz oldu, 1;anki yıllarca evvel ta 
İlışmışık gibi hiç tereddOd etme 
d D ve en ııtak yadırganlık gös 
termeden içeri ııdımını a.ttı ve elı 
ni uzatarak: 

-Nusılsınız hanımefendi, slzl 
rahatsız etmedim ya, mtıahaza 

fazla kalacuk değilim sizden yal 
vız bir vald almııya geldim, bu 
H\llballliğimi uffcdin buna bu ce 
sareti mesleğim -çerdi. 

Filhakika ben de memnun 
deı:tllim değilim • ama ne çarekl 
mecburiyet var mesela sizi ziya 
rete gelmez, berikini teşyl1e bu 
lunmaz, ötekini istikbal etmezsem 
gazete ne ile çıkar değil mi efen 
dlm? .. işte bunlar dediğim gibi en 
çok benim bildiğim fııkat sizin de 
yobııncısı olm11dığınız mecburiyet 
lerdlr. Bu itibarla şu mevsimsiz 
ziyaretimi boş kıırşııuımmızı rlctt 
ederim. 

YENi MERSiN 20 ikinci kanun 1938 

Mersin Limanının 1937 Yılı 
ihracat Dtırtımu 

1937 yılı içiude Mersin lima 
nındnıı yal>aııcı memleketlere 
yapılnn ihracatın kıymeti 9 mil 
yoa 757,000 lira, mikdarı156,298 
tona h...ıliğ olmuştur. Geçen yılın 
kıymet tutarı 10,003,000 lirn mik 
tarı ise 65,465 tonu tEocavüz et 
memişti. Son beş senenin mik 
dar ve kıymotlerinin tetkikinden 
anlaşılacağı üzere 1937 ihracatı 

mikdar itibariyle Mersin limanı 
nın şimdiye kadar knydE tmediği 
en verimli sene sayılan 1934 ih 
racatıııdan 52 bin ton gibi mü 
him bir . fazlalık gösterdiğini 

memnuniyetle görüyoruz . 

Son beş senelik ihracatımı 

zın mikdar ve kıymetleri : 

Sene Kilo T. L. 
1933 46570000 3425000 
1934 104332000 8960000 
19:15 85280000 9255000 
1936 6546nooo 19003000 
1937 156298000 9757000 

1937 yılı ihracatımızı teşkil 

eden önemli maddelerimizin 

kıymet tutarlarının ehemmiyet 

leri sırasiyle ve geçen sene ile 

mukayesesi : 

Ankarada 
Borsa için yeni bir 

bina yapılacak 
Ankara - Ankara borsası 

için Bankalar caddesinde yeni 
bir bina yap1lacaktır. lıışaatın 
bahara doğru başlaması ihtimali 
vardır. O tarihe kadar yeni bor
sa için memurlnr kooperatifi kar 
şısında halen Sümer Bankın ba· 
zı bürolarının çalışmakta olduğu 

bina tahsis olunacaktır, 
Hükumetin, borsanın Anka· 

raya nakli hakkında ittihaz etti 
~i karar, alfikadar mali ve ikfr 
eıadi mahafilde memnuııiyetle 

karşılanmıştır. Elyevm lstanbul 
borsasında çalışmakta olan acen 
talar, borsa Aııknraya nakledil· 
dikten sonra arzu ederlerse An 
karaya nakledecekler ve bura 
borsasında çalışacakludır. 

Bir Alman grubu 
ita/yada tetkik se· 

yahatinde 
Xapoli, 19 (Radyo} İtalyada 

tetkik seyahati yapmak üzere 
bir Alman grubu buraya gel 
miştir. 

Bayan Güzide 
İstanbul Hukuk faküllesi 

ikinci sınıf talebesinden Bayan 
Güzide tatil münasebetile şehri 
miza gelmiştir. 

- -------
Bu kadar ezun ve karmaka 

rışık mukaddeme kaı şısında bana 
dOşen de bir iyi nezoket veya 
~şkınlıktan: 

•· Estağfirulhıh buyurunuz 
efendim cevubı oldu. 

Adamcağız bilil tereddüt ve 
alışkın adımlarla yukarının yo 
lunu tuttu ayni zamanda güle, 
sırıta sözlerine 'devam ediyordu 

Bey efendi her halde yukar 
da olacak kendilerini :ı;iyaret 
için Qok geç kaldığımdan dolayı 
at dileyeceğim, çok eskiden Mer 
sinde memuren bulunduklarını 

ve Mersin için o devirde bile 
pek faideli olduklarıhı uzun u 
zun dialedimde teşriflerinde is 
tikbaline gelemediğime o kadar 
üzüldümki her halde af ederler 
de~ilmi efendim ? 

1936 1937 

Maddeler 1000 TL. 1000T L. 
Pamuk 5305 2028 
Çavdar va. hub 321 1975 
Madenler 186 1149 
Buğday 419 1068 
Arpa 201 821 
Tihik yapağ 1529 500 
Küspe 291 451 
Bakliyat 145 363 
Canlı hayvan. 215ve 54bin baş 
Kuru meyveler 572 210 

Yukarıdaki rakamlar tetkik 
edildiğinde pamuk, tiftik ve ya 
pağ geçen yıldan daha tız çav 
dar ve sair hububat, madenler 
buğday, arpa, bakliyat ve canlı 
hayvanların daha fazla ihraç 
edilmiş olduğu anlaşılır. Yalnız 

1937 ihracatının ( mikdar çoklu 
ğuna mukabil kıymet tutarının 

dokuz milyon lirayı geçmediği 

görülüı· ki bu fark fazla ihraca 
tı teşkil eden maden ve hububa 
tın kıymetçe az para tutmasın 

dan ileri gelmektedir. Bununla 
beraber Mersin limanı bu ihra 
raliylo rekor tesis etmiş olup 
önümüzdeki sene, ihracatımızın 

200 bin tona yükselece$tine mu 
hakkak nazariyle bakılabilir. 

izmircle 
i~~ar edilen cinayet 

Rüya mı hakikatmı? 
lzmir - Zabıta garip bir ö 

lüm ihbarı hddisesiyle meşgul

dür. 
Değirmenda~ında yüzbaşı 

Hasan sokağında 22 sayılı evde 
oturan Bn. Fatma, zabıtaya mü· 
racaat ederek şöylo biı· ihbar 
yapmıştır. 

- Evimizde garson İsmail 
isminde biri kiracı olarak oturu 
yor. Onun Yusuf adında bir de 
kardeşi vardır. İsmail iki gece 
evvel eşi ile birleşorek Yusufu 
öldürmüşler ve evin bôdrum kfl· 
tına gömmüşlerdir.,, 

Bu ihbar karşumıda zabıta 

içinyapılacsk iş, lındise lerinde 
araştırma yapmaktır Zabıta, bü 
yük bir hassasiyetle bu ihbar 
üzerine bu evde araştırma yap· 
mış ve bodrum katında bir ce~e 
de ı a-ıtlamadığı gibi, öldüğü bıl 
dirilenin de yaşadığını tesbit 
etmiştir, Yusufuo Alsancakta, la 
hisar fabrikasında çalıştığı ve 
işte bulunduğu anlaşılmıştır. 

Zabıtayı iğfal eden bu kadı 
nın aklından zoru olduğu anla · 
şılmaktlidır. 

İfadesine müracaat edilen ka 
dın •ıki g ' ce evvel Yusufun, an · 
lattıalım gibi öldürüldüğünü rü
yamda gördüm,, demiştir. 

iz mir f uan için ~ir tamim 
1938 yılında açılacak Arsı 

ulusal lzmir fuvarının geven yıl 
lara ııisbeterı daha zengin ve ve 
rimli olabilmesi ıçın ticaret 
sanayi odaları ile tical'0t ve sana 
yi erbabının daha vasi mikyasta 
fuvara iştiraklerinin temini bu 
maksatla belediye Vfi hususi ida 
re bütçelerine muktazi tahsisatın 
konulması ve konan tahsisat mik 
tarından malOmat verilmesi dahi 
lire bakanlığınca tamim edilmiş 
tir, 

liman şirketi idare 
heyeti toplandı 
Liman İnhisar şirketi idare 

heyeti dün haftalık toplantısını 
yapmış ve günlük işler üzerin
de iÖrüonielerde bulunmuotur. 

Perşembe 

MArsin Tecim 
Odasından: 

Mersin SeH\nik Bankası kar 
şısında Osman tfhami hanında 
1, 2, 3 numaralı daireyi tecime! 
yer ittihaz ve tophm orman iş· 

!etmesi işleriyle iştigal eden 
Türk Terim Anonim Sosyetssi 
ve Kunduz Ormanları Türk Li· 
mited Şirketi mümessilleri olan 
1ş Bankı.ısı diı-ektöril Saip Gül· 
ml-!n orman mühendisi Zeki 
Kokgil TOROS LİMiTED Ş!R 
KETİ MERSİN ORMA:N' İŞLET 1 

~ayfa: 2_ 

ve endüstri 

MESl ticaret unvanını ve eir· 
ket mukavelesini İktisat VekAle· 
tinden tasdikli olarak aetirmete· 
ri üzerine Ticaret kanununun 
42 inci ve Limited şirketler bah 
sinin olbaptaki maddeleri ahkA 

mına tevfikan 18 -1-988 tarihin 

de fevkalade sınıfa ve ticaret 

sıcilli defterinin 1057 inci numıl 

rasına kayıt ve tescil edildiQİ 

ilAn olunur. 

'l'oros Limited Şirketi 
M uka velenaınesidir 

Şirketin tesisi: Aşa~ıda isim 
teri yazılı 

1 - Merkezi An karada bulu 
nan Türk Trcim Sosyetesi Ano· 
nim Şirketi 

2- Merkezi An kara olan 
Kunduz Ormanları Türk Limi· 
ted Şirketi 

Aral ırında işbu mukavele 
ve ticaret kanununun ahlı~mına 
tevfikan berveçhi ati şerait daire 
sinde bir mahdut ;mesuliyetli ti· 
miled şirketi teşkil edilmiştir. 

Şirketin unvauı 
Madde 1 - Şirketin unvanı 

(Toros Limited Şirketi) dir. 
Madde 2 - Şirketin merkezi 

Ankaradadır. Türkiye dahilinde 
ve haricinde şubeler küşat olu· 
nebilir. Bu takdirde İktisat Ve
kiUetine malumat verilecektir. 

Madde 3- Şirketin maksa
dı : Gerek devletten resen ge· 
rekatı hakiki veya hükmi şahıs
larla müesseseler uhdesinden 
devren Türkiye Cumhuriyeti da 
hilinde h~r türlü orman imtiyaz 
larını almak bu ormanları işlet 
mek ve istismar etmek orman 
ve keresteciliğe taalluk eden 
her türlü istihsalat ve imalat ile 
uğl'aşınak her no\ i ticaretle 
meşgul olmak mevzuu ne olur• 
sa olsun her türlü rşirket veya 
şahıslarla her nevt ortaklıklar 

tesis etmek ormancılıklu ve ke· 
restecilikle doğrudan doğruya 

veya dolayısile aliikadar bulu· 
nan işlerle u~raşma ktır. 

Şirketin sermayesi 
Macid& 4-~ Şirketin serma· 

yeı:ıi (50000) elli bin Türk lirası 
olup; 

25000 liralık iştir Ak hissesi 
Türk Tticim Anonim Sosyetesi 

25000 liralık iştir iik hissesi 
Kuııduz ormanları Türk limited 
şirketi tnraf111den tamamen ta· 
ahhüt edilmiştir. 

~erikler isimleri hizaların 

da gösterilen mebaligin tediye· 
sini taahhüt ve temamını berveç 
hi peşin tedıye eylemişlerdir. 

Şerik adedi beşi tecavüz et• 
mediği müddetçe hisselerin aha 
re devir ve füruhtu şeriklerin 

Meyveli ağaçlar 
Katiyatı hakkında 
Ziraat vekaleti bir 

tamim gönderdi 
Ziraat Vekl\letinden vilAye 

te tebliğ olunan bir emirde; 
vildyet dahilinde meyveli aalaç 
katiyatıııı onbeş ikinciteşrinden 
başlayıp tenebbüt devresinin 
başlangıcı olen '15 Martla niha 
yet bulacağı re bu müddet dışın 
da kesim hakkında vukubulacak 
mftracaallara tcnebbüt devresin 
de bulunduğundan bahsile red 
cevabı verilmesi bildirilmiıtir. 

ittifakiyle vefat vesaire aibi su 
retlerle hissedar adedi beşi te· 
cavüz eylediQ'i takdirde serma· 
yenin ÜQ ruhunu ıemsil eden til 
rekAnın muvafakatiyle sermaye· 
nin tezyidi cAizdir. Bu takdirde 
şüreka. veya halefleri hissflleri 
nisbetinde yeni hisselere sahip 
olur ve bedellerinin tesviyesiui 
taahhüt ederler, 

1\eza ayni suretle ve ticaret 
kanununun 506 ıncı maddesin· 
deki mikderdaıı aıagı dileme· 
mek şartiyle ıirkel sermayesi· 
nin tenkisine karar verilebilir. 

ŞürekA uçuncü şahıslara 

karşı dehi ancak sahibi oldukJa 
rı hisselere tekabül eden meba· 
liQ nisbeıinde mesuldürler. 

Gerek liermayenin artırılma 
sı veya azaltılması dolayısiyle 

verilecek kararlarla es. ı ıı u'cave 
le tadilAtının tekemmül ve mu· 
teber olması için bu kararları 

ittihaz eden heyeti umumiye ev 
rakiyle "vesJtik saire iktisat \ 1e· 
kdletine tevdii ve lazım geJeıı 

izin ve muvafakatin istihsali lA· 
zımdır. 

Madde 5- Şürekanın hisse· 
!erini mübeyyin vesaik name 
muharrer olacaktır. 

SürekA hisselerini sermaye 
şirketin lAakal üç ruhunu tem· 
sil eden şürttkt\nın muvafakatile 
diğer şeriklerine veya ahara de 
vir ve füruht edebilir işbu de: 
vir ve füruht keyfiyeti hisseler• 
müboyyiıı vesaikin zahrına der9 
ve defleri mahsusuııa kay>t ve 
ldakal üç ruhu sermayeyi teın· 
sil eden şürekAnın muvafakatle 
ri hasıl olduğunu mübayyin şir 

ket müdürlerinin eerh ve imza• 
lariyle tekemmül eder. 

Yukarıda yazılı olduğu vcç· 
hile devren hisse alanlar veJ• 
halefiyet tarikiyle ellerinde eir 
ket hissesi bulunanlar aynen 
ve bilA kaydü şart işbu mukeve 

le ahkılmını kabul etmiş ad ol&J 
nurlar. 

Madde 6- Hisselerin şirke 

te tevdi olunmamış kısmı gere" 
birinci hissedarlardan ve gere" 
mezkur hisseleri devrentakabbı11 
denlerden vesair suretle ve bale 
fiyet tarikiyle sahip ohrnlarda~ 
taleb olunabilir. Ancak hissesin' 
devretmiş olan hissedar tarihi 
devirden itibaren iki sene sonr• 
bu mesuliyetten kurtulur. Serın• 
yei şirketi tayin olunan müdde& 
zarfında tediye etmeyen şerik• 
yeniden bir müddet tayin edile 
rek yine tediyat vukubulmedıl1 

takdirde şirketten alAkasınıP 

kat ediled ileceğine dair teblii•' 
ta bulunulabilir. Bu vade JAakıtl 
bir ay olacaktır. lebu vadenill 
hitamında taahhüdünü ifa et01' 
yen şerikin hissesi ve o zaman• 
kadar vukuLulmuş olan tediyatl 
şi.r~et menfaatine kAr kaydoı~u• 
bılır, Bu hususu diğer eerık1 

tahriren tebliğ olunmak lAzıOI 
dır. Her ne suretle olursa oJstJll 
şürekAdan biriBinin vazetmiş ol 
duQ'u sermayenin isLihsali111 

Sen" UçUncQq 
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Toros Limitet şirketi m ukavelenamesi 
- İkinciden Ar lan -

imkan hasıl olmadığı ve zarureti 
kanuniye ve ticariye bulunduğu 
taktirde mütebaki seı mayeyi diğı·r 
şeriklerin nisb t'. t dairesinde tediye 
ederek hisselere sahip olmaları 
l!zımdır. 

Madde 7 - Mukarr1. ratta her 
şerikin iştirak hissesine göre reyi 
vardır. Ancak bir hissldar umum 
hisselt!r mikdarının s ülüsünd< n 
fazl4 rı•ye malik olamaz itayı re
ye vekill't için mP.zuniyctı tahriri 
ye liizımdır. 

Madde 8 - Hissder şirket 
nazarında teczi kabul etmez şirket 
her hisse için bir sahip tanır. o.n· 
cak ırs gibi bir suretle bir hisse 
müteaddit alakadarları arasında 
gayri kabili taksim kaldığı sur~t~e 
bunlar haklarını müştereken ıstı. 
mal ederler. Müşterek alakadarla· 
rın mümessil veya vekilleri olma· 
dığı takdirde şirketin muamelatı 
velevki bunlardan yalnız birisine 
karşı bile olsa cümlesi hakkında 
muteberdir. 

ve Şirketin temsili 
umumi idaresi 
Madde 9 - Şirketin bor ve 

muamelatı şüreka adedi beşi teca · 
vüz etmediği takdirde şürekanın 

ittifable ve tecavüz eylediği tak · 
dirde sermaye şirketinin laakal üç 
rübünü temsil eden şürekanın mu
vafakatile tayin edilecek bir veya 
müteaddit müdürden mürekkep bir 
(müdürler heyeti)ne muhayveldiı. 

Müdürler şürekadan veya ha· 
riçte intihap ve tayin olunabilir. 
Müdür veya müdürler heyeti mua· 
melat şirketi tedvir şirket namına 
her nevi evrakı resmiye ve gayri 
resmiye ve senedat ve mukavelat 
ve taahhüdata münferiden vaz'ı 
imza ve ahz va kabz ve sulh ve 
ibra ve huzur muhakimde şirketi 
bizzat veya bilvasıta temsil husus 
larında salahiyet ve mezuniyet 
nameyi haizdir. 

Şirketin hukuk ve vezaifi 
şirketin ünvanile vaz'ı imza eden 
müdürün taahhüdatiyle taayyüıı 
eder. Taahhüd vakıın şirket nam 
ve hesabına yapıldığının tasrih 
edilip edilmemesi müsavidir. 

Müdürün tayin keyfiyetiyle 
azilleri veya imza ve temsil sala
hiyetlerinin ref'i ve salahiyetleri 
gibi hususat sicil ticarete tescil ve 
gazetelerle ilan edilir. 

Müdürlerden her biri merkezi 
şirketten gaybubeti takdirindeken· 
di mesuliyeti tahtında olmak üzere 
diter bir kimseyi vekil tayin ede• 
bilir. 

Mat.ide 10 -- Şirket müdürleri 
şürekAdan oldukları müddetce re· 
ye iştirak etmemek üzere doku· 
zuncu maddede muayyen ittifak 
veya ekseriyetle indelicab tebdil 
olunabilirler. Şirket müdürlerinin 
veya bunlardan birisinin azil ve 
tebdili istifaları ve vefatları gibi 
ahvalde şüreka derhal içtima ede· 
rek ittihaz mukarrerat ederler. 

Madde 11 - Şirket müdür· 
lcri vazifelerinin devamı müddetin 
cc işbu şirketin mevzuuna ierek 
dotrudan doğruya ve gerek dola· 
yısilc taalluk eden umur ve husu· 
satla ayrıca şnhsen iştigal edemez 
ler. 

Maddt: 12 - Müdiraan ol· 
mıyan şüreka diledikleri zamanda 
bizzat veya bilvekale evrak ve 
defttiri şirketi tetkik ilo umur ve 
muamelat şirkete ıtlAt edebilirler. 
Ancak bunların umur şirkete mü· 
dahale etmesi sureti katiyede 
memnudur. 

Madde 13 - Hissedaran rey 
lcrini tahriren verirler. 

lttihaı karar için heyeti umu 
tniycnin içtimaı mutlaka llzımdır. 
Mukarrerat ınreklnın ictimaı ile 
hasıl olan heyetce ittihaz edilıceti 

gibi muhabere ile de istihsal oluna 
bilir. Bu son şekilde şirket müdür 
leri mevzuubahs husul veya muta 
savvir kararı taahhüdlü mektupla 
şürekidan her birisine tebli~ ve 
onlcır da reylerini tahriren iblağ 
ederler. Şürekadan merkezi şirket 
te bulunan tarihi t(•bliğden itiba· 
ren sekiz taşrada bulunanlar 15 
ve m~maliki ecnebiyede bulunan 
lar 20 gün zarfında cevap verme 
dikleri takdirde mevzubahs teklifi 
kabul etmiş addolunurlar. Ancak 
her ne surt>tle olursa olsun şiire 
kanın ad~ di anonim şirketlerde 
cari olan merasim ve kuyudu ka 
nuniyeye tabidir. Bu takdirde hey 
eti umumiyenin içtimaı nihay~t 
onbeş gün akdam tahriren Iktisad 
Vekaletine ihbar olunucak ve bu 
nu mntazammın olan istidanameye 
içtima edec~k heyeti umumiyeye 
arzedilınek üzere ihzar edilmiş 
olan müdürler heyı•ti ve murakib 
raporları senelik plançonun birer 
sureti musaddakaları raptedilt•cl'k 
ve gerek adi ve gerek fevkalade 
heyeti umumiyelerde lktisad V tka 
leli tarafından tayin edilen bir 
memur komiser sıfatile hazır bulu 
nacaktır, Şürekanın adt.di yirmiyi 
tı: cavüz etsin etmesin müdürlH 
heyeti ve murakib raporlariylo 
senelik plançodan ve heyeti umu 
miye zabıtnarr.elt:rinden ve heyeti 
mezkurede hazır bulunan hiss.,da 
ranın esaınisini ve mikdar hisseleri 
ni mübin cetvelden musaddak iki 
şer nushası heyeti umumiyenin 
son içtima gününden itibaren niha 
yet bir ay zarfında lktisad V eka 
Jetine gönderilecektir. 

Madde 14 - MukarrE>rat tıs 
cil ve kayda mahsus olmak üzere 
bir mukarrerat defteri tutulur bu 
deftere kararlar tarih sırasile dere 
ve ziri şüreka tarafından imza 
olunur. Hazır bufunmıyan ve fakat 
tahrir1:n rey v~ren şürt:kanııı tah 
riri Cijvaplarının baladaki müddet 
lor zarfında c ıwap vermediklerin 
den dolayı karar vakıi kabul et 
miş addolunan şürekaya müdürler 
tarafından göndı•rilcn mektupların 
tarihleri kaydolunur. 

Madde 15 - işbu mukavele 
namt:da ve ticacet kanununda ak 
sine sarahat olmadığı takdirde 
laakal nısıf sermayeyi temsil eden 
şürekanın müzakere edılen hu· 
sus lehine karar vermiş olması 
lazımdır. Aksi takdirde mukarre 
rat keenlem yekündur. 

~Iadde 16 - Mukarreratın 
şirket müdürleri tarafından müc 
tsmian \'oya münieriJen musad 
dek asıl veya hulAsaları şürekA 
veya üçüncü şahıslara verilebi · 
lir. Bu asıl \'eya hulAsalar şirket 
hakkında har nevi muamelAlta 
muteberdir. 

Medde l 7 - Şirketin müdür 
leri veya onlardan yalnız birisi 
lüzum gördükleri takdirde hisse 
daranı davetile ittihazını şirket 

menafii için muvafık gördükleri 
hususu mü~akere ve bir karara 
rapt edebilirler. 

Madde 18 - Şirket sermaye 
sinin nısfının ziyaı halinde mü· 
dür \'eya müdürler şürekA hey, 
etini davete nıecburcurlar. Şüre 
kfı eirketin deumına veya fesih 
veya tesfiye"ine karar verebilir 
ler 

Senei heaabiye ve 
defatir 

Madde 19 - Şirketin tıenei 
maliyesi kanunusani iptidasın 
dan bide ile kAnun t..vvelio 
sonuncu gUnU hitam bulur. Fa 
kat i ık senei maliye müstesna 
olarak şirketin sureti kaliyede 

teşekkUIU tarihile 1937 senesi 
klnunevvelinio sonuncu ~UoU 

beynindeki mUddeti şamB ola 
ca k tır. 

Madde :.!O Şirkt:tin mu· 
!!mehlt heıabiyesi i~in mev· 
cudat ve muvuıene defteri 

yevmiye defteri ve kopya 
defteri namile Uç defter tutu· 
lacak ve muamelatı taccariye 
ye dair esasen ve cevaben ahiz 
ettirdiği mektupla ve telgraf . 
namelerle tediyatı muntazam· 
min evrak muntazaman muha· 
faza edilecektir. Defatiri ınez 
kOre usu len Notere tasti k edi 
lecekti r. 

Madde 21 - Şirketin safi 
tahakkuku vukubnlan her r.e · 
vi masrafın te.ızilinden _sonra 
kalan miktardan ibarettir. 
Bundan her sene evveli şi r· 
Jcetin muhtemel zararlarına 

karşılık 0 1mak üzre 0/o 10 u 
kanuni ihtiJat ayrıldıktan son 
ra bakiyyflnin °/o de 90 nı 
bila istisna şeriklerin cUmle 
sine bedeli tesviye edılmiş 

sermaye Uzerinden birinci hıs 
sa temettu olarak tesviye 
edilir. 

MUtebaki kalen miktarın 
tenmiyes; ve bir kısmının me 
nıurini müstahdemine ikrami
ye olarak lahsisı gibi 
hususat sermayenin laakul Uç 
ruhunu temsil eden şilrekftnın 
muvafakatile hal edilir. Şu 

kadarki ihtiyat akçasının mik 
tarı şirket sermayesinin nıs· 

fına mUsavi mil<tarn balığ ol· 
dukta ihtiyat ukçası ikraz o 
lunmıyııcaktır. ltıtiyat akçası 
sermayenin nısfına baliğ ol· 
duktan sonra ondan sarfıyat 

icrası ile miktar nisbeti mez· 
kOrrd~n ıışBğı dUşen:ıe tekrar 
tahakkukattan tevkifat icrası· 

na mübaşeret olunacaktır. Za
rar ve ziyan dahi şUrekAnın 

vazını taahhUt etti ki eri ser· 
mayeyi tecavüz etmemek Uzre 
lııssalara göre taksim edilir. 
Madd~ 22 - Hıssadarandan 

hiç biri veya halefleri her ne 

sebep ve suretle olursa olsun 
hıssalarından veya menafiin· 
den dolayı şirket aleyhıne 

ikamei dava emvali şirketi ha 
ciz edemezler. Şerikle şUrektı 

heyetin kararlarını kabule 
mecburdurlar. 

Madde 23 - Şirketin mUd 
deti teşekkUIU lktisad veka 
letince sureti kntiyede testi k 
edildiği ve sicili licHrete tes
cil ve ilAn edildiği tarihten 
itibaren (10) senedir. MUd· 
delin hitamında veya daha 
evvelden fesih ve infazında 
şirketin tasfiyesi ne mUdUrler 
memurdur. Bunlar o tasfiyede 
salAhiyetnameyi haiz olarak 
mUşterelrnn hareket ve t:mval 
ve eşyayı şirket ticaret kanu-

nunun tasfiyeye dair ahkamı 
dairesinde nakle tahvil mat· 
lubatı tahsil ve diyunu ve ta
ahhUdatı şirkete tediye eder· 

1 

)er. Tasfiye memuru olan mU 
dUrler sair şllrekftnın muva· 
fekatile şirket mevcudunu hey 

eti umumtyesile başka şAhısi 1 
hakiki veya hükmiye devrede 
bilirler. 

Umur ve muamelat şiı ketin Hakemler arasında tı · savii 
tasfıyesindon bakiye kulan aru vukuunda licaret odası 
miktar hıssaları nisbetinde şu reisiı.iıı iJtihak etmed iği tara-
rekftyo tevzi olunur. fın reyi tercih olunur. Ber· 

Madde ?4 _ ŞUrt=!kAdan bi• veçhi hala sadır olacak hu-
rinin vefatı veya iflftsı vuku kUm kararının tebliğ tarihin 
unda şirkPt miinfesih olmaz. den iti baren bir günn itirazı 

Diğer hıssadarlar beyninde ve temyize müracaat edilmek 
işbu mukavelenamede muhar sizin on beş gün zarfında in-
rer mUddet için ve aynı şere faz olunması kabul edilmiştir 
it dairesinde bihııkkın devam Madde 30 - Ticaret kaııu 

eder. nunun sureti tatbiki hakkın. 
Madde 25 - Şirket umuru daki kanunun 1.:1 ilııcil mad· 

na mUtP.ferri her mesailde iş· desine tevfikan İktisat veki-
bu muk11vele ahkamı ve ah· 
kamı knfiye milnderic olmadı· 
ğı taktirde tic:ıret kanununun 
sarahat ve delaletile amel olu 
nur. 

Madde 26 Aksi ne ha\!et ol-
mayan hususatta işbu muka· 
velenamenin tadili adet şilrekA 
beşi tecavUzey!emediği taktirde 
tekmil şeriklerin ittifakile V'3 

tecavüz ettiği takdirde sarma· 
yenin sillUsanını temsil eden 
şUrekftnın muvafakatile icra 

olunabilir. 
Madde 27 - Aded şilrekft 

yirmiyi tecavUz ettiği taktird~ 
anonim şirketle haklundakı 

ahkama tevfikan bir veya 
müteaddit mUracaat tayin e· 
dilPCAktİ r. 

Madde 28 - lşbu şirket 
İktisad vekôletinin tnsliki ve 
sicil ticarete tescil ve ilanın 
dan sonra sureti kaliyede l~· 

şekkUI etmiş ad olunacaktır. 
fştıu mukavelenamede icra 
edilecek hf'r nevi tadilAtın 
tekemmülü İktisat vekaletinin 
tastikına vabt-stedir. 

Madde 29 - Şirketin de· 
vamı veya tasfiyesi şürekanın 
ye~diğerlerile ve gerek mU
dürJerle muamehit şirketten 

mUlevellil ihtilafatın halli mer 
kezi şirket ticaret mahkeme
sine aittir, Alikadaran ihtili
fatı vakıanın taraflarından ta 
yin edilecek ticnri hükümler 
marıfetile hallinı ve hakem 
marifotile ihtilaf mllnselip ol· 
madıkca mahkemeye müracaat 

etmemeği kabul etmişlerdi~. 

leti şi rket Uzerinde murakabe 
ve IUzum gördükçe şilrek.:i 

beydi umurniyelerini davet 
kanuna ve iş l-ı u esas muka· 
velename ahlHimına muga.}=ir 
hareket vukuu taktirinde fes 
hi şirket hakkında ikamei da 
va hakkını haizdir. 

Madde 91 - Şirketin feshi 
ve tasfiyesi ticaret kanunu
nun 451, 452, 4!i6, 457 458 
inci maddeleri hükümlerine 
göre yapılacak ve 457 inci 
maddeye tevfikan tanzim olu 
nacak nehai ve kati plançonun 
musaddak bir sureti iktisad 
vekaleti ne gönderilecektir. 

Madde 32 - Şirke t Türk 
tabiiyetini haiz eşhas istihdam 
edecektir. Ancak ihtisas işle· 
rinde ve İktisad vekiıletin mil 
saadesile ecnebi istihdam ede 
bilecektir. 

Madde 33 - Her mıli yılı 
nihayetinde tanzim ve şerik 
ler heyeti umumiyesince tas 
dik olunacak planço kir ve 
zarar hesaplarile müdürler 
heyeti raporlarının ve:ıirketçe 
çalıştırılan memur ve mü:.tah 
demlerin isim tabiiyet miktar 
maaşlarını gösterir cetvellerin 
usulen pullu ve t.stikli ikişer 
kopyasının mali senenin hita 
mıodan itibaren en geç bir 
ay zarfında iktisat vekaletine 
göndcrilece ktir. 

Madde 34 - Şirket serma 
yesinin indirilmesi hakkındaki 
kararlar ti<:aret kanununun 
396 met maddesine göre te· 
kemmül ettiler. 

16 T. sani 1937 
Kuruluz ornıaııları lınıilt·d Türk tt•ciuı aııoııim 

SOS)' f'lt1Si şirketi stırnı<ıyf>si 500,000 T.L. 
T. N. Ersan F~zıl öz i~ Fazıl öz is • 

Muvaffak işnıen 
Toros limittıd şirktıtiuiu 34 rntıddt>dt.rı ibarflt 

olan bu esas oıuk<n'tıl~rıanıesi nıuvafık gfirülnıiiş 
olmakla ticaret karıuııunun öo5 irıci nıaddtlsine 
l~vfikan lastik kılmdı. 3o Trşrirıisarıi 1937 

iktisat vekili namına 
ımza 

Damga kanununun 26 rncı maddesi dehiltıtile 
12 inci nwddesiue tevfikan almma~ı laz1nıgelN1 
binde iki nisbi resim vekalE-:tle saklı esas muka· 
VP.lr.rwnıeye (loo) ~· iiz liralık pul ~apışıırıluıak su 
retile tahsil olunmuştur. 3o teşrirıisani ı 937 

Sicil ticartıtin 102 3 numarasında ıuiisecct>I bu 
hınan Toros limited şirketine ail olan işbu f'Sas 
mn~avelenam~rıin 3 12 9;37 tarihinde tescil ve 
resmi ~AZPlP.nin 8 k~rıunf>vvf'lin 931 giin ve 3777 
sayıh nuslıasile ilan t>diltliği lastik kılırıclı. 

23 . J 2-93 7 
Ankara Tieart:t odası 

Umumi k:hibi . 
ıruza 
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i l A N 
Mersin orman bölge şefliğinden 

Cin i ga )' ri mamul keıı tal nı ulrn nı nır.rı v" lıiı 
hacmi fiyatı 

~13 D3 Lira k. 
çam e;carı 1226 ooo 4 9o 
çanı odunu O ooo 11304 o ı 2 

1- icel vila w~ ti nin Giilrı~ r kazası dahili ncJe kızıl . ., 
~liler ornıanmdan 1226 ~HL kf'r~slelik çam eşça 
rı ve ı ıao4 kental çam odunu satışa çıkarılruış· 
lır. 

2 - satış 81 1-9ö8 pazartesi giinii saat 14 de 
~1flrsinde içt-1 orman baş m ii hendisliği dairesin
de k a p a lı ı ar fi a ya p ı la ca k ı ı r 
3 - llulı ammen bPddi kerestelik eşçarın behflr 

ga~ ri rnaıuul metre mikabı 490 ve çam odunu· 
ııun bPlwr keııtah 12 kuruştur. 

f> • ŞarlmtrnP. ve mukavtılP.name projeleri gül
narda orman miihPndisliğinden Mersinde orman 
lıaş m ülwndisliğinden Ankarada orman umum mü 
dürlii~iirıde n alınır. . , 
4 - lluvakkat teminatı 553 liradır. 
6 - ':ılış unnımidir. 15·2o·25-29 

• 
1 

Mersin orman bölge 
Cinsi gayri maıuul 

hacmi 
~13 D3 

çam eş- 897 ,ooo 
c&rı 

l A N 
şefliğin~en 
keoletl nıulıammen 

fi) atı 
Lira k. 

4 90 

cam odunu lo764. O 12 
• 

vuhit 

ı - içrl vilayPtinin Giilrıar kHzas! dahilinde 
lı a-kı ormanındau 897 Mn kerestrlik çam e~carı 
ve 10764 ktınlal çanı odunu salıŞCI çıkarılmıştır. 

2 - Satış ö 1- l-9ö8 paıar· tr!ı'İ giirıii ~H al J 4 dt 
~tersinde İÇf1 I orrua n haşru ii htııdh.l i ği da in si r ı dP 
kapalı zarfla y:.pılacaktır. 
3 - muhamnwn bedeli kr.rtıslelik f>Şcarııı bt>her 

gayri mamul nwtre mikabı 490 vP. çam oduıı u
nun lıeher kentalı t2 kuruştur. 
4 - Şartname ~e mukavtılPııame proj~leri gül

na rda orman ruülurnd i~liği ı ı dfln ~h· r~i rıde orman 
başmühendisliğinden Ankarada ornıan umum mü 
d iirlüğiinden alınır. 

5 - ~hı vakkat teminatı 427 liradır 
6 - satış umumidir. 

15-20- 25 -29 

1 l A H 
lçel Def ter~arhğmsan 

iğdir köyünden (lacı Yusuf oğlu Turgul'a ait 
931 senesi sayım vergisi hakk mda ki tetkiki itara
zat komisyonunun 14 - 6 - 9a7 Tarih ve 515 
Nucuaralı kararile '1aliyenin buna karşı yaptığı 

ttınıyiz hülasa~ı .'apıları talıarriyata r3ğmen mü. 
kdltı f hulunamamasırıdan t~bliğat yapılamamıştır: 

Hukuk usu J u mu hCJ kP-nı t' Sİ kanunu na te vfi· 
karı i l a ıwn lt1 hl i ğ ol n ııu r. 1-2 

i L A N 
İçel Def terdarhğmdan 
~ilirkenin taşucu iskelesinin yedi mil ilerisin

de 400 ·hektar ha·tine nanuna tapulu bulunan 
4 tarafı deniz ile cevrili dana adasının 2 senP-• 
miiodPtl~ hayvan otlatılmak iizrt~ müzayedeye 
koııulnıuştu r. 

ihale giinii 24-1-938 pazartesi • günü ve 
bedf>li muhamminesi 200 liradır. talip olanların 
dtıflerdeırlığa müracaatları ilAn olunur. 

14-18-20- 22 

i L A N 
Tar sus f cra memurluğun~an 

137 
rıo. 3ea 

tapu ııo. tarıhi cinsi hektarı n•. muralıuaı 
53 temmuz tarla11ın ı3 789 j ,3g 

930 3 dP. bir 
hissesi ~ınırı 

kiymeti 
lira 

265 

mevkii 
mutasarrıfı 

rıdıir kebir v~ reya ve 
nıüflii ve uıuJJa ibrahim 

şa mlı m. 

tarlanın üc hissede bir 
• 

hissesine T. O. T. melımel 
kızı şadi ye 

Alacaklı : larsusla ibr~lıim lozacı 
Bor~lu : şamlı mahall~sinden mehmet kızt 

şadiye 
21-2-gss Birinci artırm•nın yapılacağı yer; gün, liat 

f Pazartesi iÜntl saat 9 dan 1 O a kadar-
r ikinci artırmanın yapıl•cağı yer ııün saat 9 -3-938 saat 

1 9 d•n 10 a kadar çarşamba glinü • 

1 

1 -. t,bu giyrl menkulün artırma f&rtnameli 21 - 1-938 tarihin 
d•n Uibaren 937 • 468No . ile tarana icra dairesinin mua1yen numara 

ı 
aında herkeain görebilmeai Jçin açıktır. tıanda yanlı olanlardan 
tula malQmat almak isteyenler, i'bu 9artnameye ve 987 -460 do17a 
numaraıile memoriyetimiı:e müracaat etmeUdir . 

3 - Artırmaya ifllrak için yukarıda yazılı klymeıin yOsde 7,5 
nilbetlnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te"Ydi 
•dilecelr.tir "124,, 

3 - 1 potelt sahibi alacaklılarla diğer al&kadarlarrn ve irtifak 
hakkı 11\hiplerinin gayri menkul tıı:erindekl haklarını huıuıile tala 
... .., maarata dair olan iddialarını ı,bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıün içinde evrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimiı:e bildirmel•ri 
icap eder. Akıi halde hakları tapu ıicilile 111bit olmadıkça eah9 bedel 
nin payla,maıından hariç kalırlar . 

4 - GöaterUen gOnde artırmaya ittirak edenler arbrma tart 
name1ini okumuf ve lüzumlu malumat almıt .... buııları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar . 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç deh bağırıldıktaıı 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh.-mmen 
kymetin yüzde yetmit be,ini bulmaz veya satıf isteyenin alacatına 

rQcbani olan diger alacaklılar buluoupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmi9 alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmaua en ço.Jr. 
artıranın taahhüdü b•ki kalmak Ozre artırma on bet gün daha temdit 
ve on beşinci günü ayni utta yapılacak artırmada 

bedeli utıt ilteyenin alacığıua rQchaoi ollu ıilğer alac&klıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmı.Jr. 

şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal Teya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı teaholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmif :olduğu 

bedelle almağa razt olursa ona, rıızı olmaz, veya bulunmazaa hemen 
on be' gOn müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde S den he1&p 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hOkme hacet kalmaksızın me-
muriyetimiz~e alıcıdan tahsil olunur. "123,, 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 Uncil 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu!-usi 
ıe faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle alakadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına R0re hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 987 -465 dosya 
numarasile Tarsus İcra dairesine müracaatları ilan olunur. 

halis temiz urla 
Yağları 

En iyi yemekler, halis, temiz, URFA 
yağından yapılır. Güzel rayihası, saf· 
lığı temizliği ile tanınan ve karışıksız 

olan Urfa yağını külfet, masraf ve 
zahmetler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşısında Ayintap ticare~ana 
sinde bulacaksınız 

Ayintap ticart>lharıesinden lıer nevi saburıları 
nızı, z~ytin yağı, Pirinç, ~lerciowk Fasulya ve 
buna mümasil yemeklik ihLi)açlerını loptan ve 
perakende lemin edPbilirsiniz. 
Kışhk levazıruatınızı mutedil fıyatlarla şirndidPn 

alınız. ::o 30 

Yeni Mersin Basımevinde basılmıştır 

SAYFA 4 
• 

Mersin pıyasası 
•••• 

18-1-938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevl•nt 37, 
Dağ m•h ao, 
Kapı mah 
Koza 5-50 
Kırma 22-2fi 
Kozacı pulaaı 

butday • çavdar 
Sert şark 5,,1'7 
Yumuşak b,,~5 
Yerli buğdayı 4,.50 
Çavdar 4,87,5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.SS 
Yerli 3,,75 
Nohut ekstra s 
Fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-JSO 
Tatlı çoğen 

Balmumu 

Cebri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yap,1ğı 

Yıkanmıı yapak 
Guz yunu 
Konya malları tiftik 
Yoıgat 

Keçi kılı 
» dab•ğ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda derisi 

24 
7t, 
10 

16, 

53-54 
50 

6~-5.5 

80 
70 

52 

badem ve çekirdelı 
içleri 

Tatı. b•dem içi 
Acı » » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 

28-30 

15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kthve 

:-195-305 
111.112 

Tik u 
Markalı dolma lıd' 

lemler geldi 

938 Kodak 
ve F oglander markalı Fot 
r•f makinelerimizi tavıiJ 
ederiz. Her yerden ucuz f 
taksitle sataı yapıyoruz. 
Sedat Sahir - Seymet1 

Uray caddesi No. 41 Merıi 
14-15-18-19-20-21·' 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri i 
tiyacınıza en a1 
gan olanıdır. 
Acantaıı . VASFl OROIJ 
dan arayınız. 6-30 

"! 


