
F!K.!R. GAZET~Sİ 

Kahire, 23 (a.a.)-
Tahrukta bir ke1Jordo, Uç fırka 

kamandımile bir Amiral ve 14 hin 

eHir, 200 top ahnwıl?tır. Eritre ve 

Ha lıe11ista11da lıa.rek ılt devam udiyor 

.. •"hlltl .,. Untum N••r•r•t 
MUdQrQ 

FUAD AKBAŞ 

idare yen 
•ıal 11...ıı la11mn1 • llftnıa 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

~--__.;..~---

Cuma 
24 

2 oi ICAnon 
1941 

y,\ Sayı 
13 3802 

1. Ruzvaltin mümessili 

B. Donovan 
Sofyadan Belgrada 

hareket etti 

Romanyada i Afribda askeri haıeUt 
vaziyet Habeşistanda 

ı-/aberler birbirini lngili~ kuvvetleri 

Arnavutlukta 
Rriyük bir İtalyan 
taarı u~u bekle· 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Afr;kada büyük faa 

liyetler ıorf edivor ' 

ingiliz ordusu 
4 milyonu 

buldu . --tutmuyor ilerliyorlar neyor. Lorıdra, 23 (A.A.) -

Mümass~l Budap~aıe~en so~- Asilerin B~heı~ yürüdükleri Tobıuk ingilizluin elinedOştü Dört ltalyan laarr~zu ~u~ın: ~:1:~~·,k2~.~~·i:· ~ ... k•• çn,~~~~:::a ::,~:.7:~n:: 
re Türkıyaye dı ıılecıkur soyfentfOf. Kabir~. 23 (a.~.) hlac tarahndan puskurtuldu vetJeri kuwandanlıguuıı tı>b- veli\ harp kabinesindeıı bahset 

tn$iliz umınııi kararg&lıı ligi: miştir Çörçil demiştir: 
Sofya, 23 (a.n.)- LonJıa, 23 ( a.a.) - t~bliği: Atiua, 23 (a.a.) Ordunun taarru;c lıareke- . R.e.n.şu neticeye vardımki, 
Ruzveltin husust momes- Royt"r - lyı mahlmal alar. L 88 nuwarıılı Yunı\u teb b b 1 ibyadıı evvelki gün gti- . · t' k vo müzaheret ır ırmı an ıyan dört beş ka 

sili Albay Danovan Kral B<f- kaynalilaıt1arı öğreuildiğlne ne~ hatark"ıı İngiliz kuvvet- ligi: tıııe 1 ~ ıra • fanın ~irl · ' -
ris tarafmdan kabul ertilmiş aöre v~ziyet miıfrıt demir ı~ıu Muvaffakiyotle oeticehmen eileıı hafa kuvvetlerioıiz '.l'oL eşmesı vücut bulmuş 

~ leri Tobruga hücum etmişler bir teQ~kkü ld d t 
ve Ruzveltin mesajını vermiş hafızlar lehirıe inki!ihf etmek- mahalli hareketleı· cereyan et 1 uıta akınlar yapwı,ıar ve ·v' 

1 en aıla iyisi ola 
d ve ı!l kilometre içeti girmit & maz Ben b h 

tir. Albay Krahn huzurun a tedir. Muharebeler Bükre~le ıni,tir. 150 esir ~e mebzul bava dafi batnryaJarından iki . : _ . u usustaki mesu-
20 dakika kalmış ve ~ıJCh\(tan geç vakte kadar devam el- lerdir . lle.ri kıtalar düşmıuıa harp nıalzemeni ulıum ttır. . . ı dır Din-er lıyetı uzerıme alıyorum. 

k · he~ kilometre menfedeki yeı· sını BOsturınu, ar · e 
soma Belgrada hare et etınış miştır. IJoodrn, 22 [a. a.] bir kuıım kuvvetlerimiz El· Harp zamanında işleri stı 
tir. Posta ve telgraf binaın asi ieri i~gal ederuk yerleşmişler Rol· terin Arnavutluk cep l bi 

BelgraıJ. 23 (A.A.) - lerin elindedir, 300 bir kiı,ıilitc tlir. ll"ri hareklt muvaffa.ki-' hetıind~ bulunao buırnsi mulıa gubhinin timali ~ukiı1inJoki r&t e yapa 'imek için en iyi 
Havas - RuzveJtio mü- bir kuvvetin hükumet merke- yetle ılevam etmektedir. biri bildiriyoc: hedefleri bombalamışlardır. çare budur. 

mASSili Donovan Sofyadan Belg zine dflğru ilerlemekle olduğu Sııdanda urJnnıl!,Z İfalyan Ahnan :.ou lıaherlere gi;-Biirtik iofilAklar olmuştur. Ordu mevcuıiuna taalluk 
rada g;tmekte iken çantasının zannedilmektt>dir. Bir Ç<>k gar ları tRkip ederek 65 kilomet- ru halyanlıurn biiyiik bir mu D~i~ıoırn ttvcıları mühim t'aa eden bütün rnasole ordunun 
trende çalındığım görmüşt~r. nizonlarm asilere iştirak ettik rf\ i9el'i girmişlerdir. Düşı~an kahil taarruza geçecekleri 

1
. t ··sterruişleı·dir genişlP.me.~ine dayanır O J 

Tr6ll durdurulmuş ıe tahkıka lerı tahmi11 ediliyor. la temaK ıhubafaza Qdilmek zannedilmektedir ltalvanlar ıytı · go k ~lb · rt u 
ta Ha~lanmışhr. . Kalasta general Autonesko iı;in azami gayret sarfedil- bilhasu Yogosla~ya h.odudo ArnaYutJu ta eı<ana ve domanma adam istiyor. Biz 

Alooym Prens Polo hır ~e lehine hareket eden gaınizonıın nıekte ve ltalyanll\r hırp!llan if~erinde bulunan Boyana diin lıııva kuvretleriıniz taar kararlanmızı de~iştirmedik 
saj götürdüA'ü söylenmektedır. silMıları alınmıştJr. maktüdır. ltAlyanl~rın bnd•ıt ıuıotakaRırıcla hıı taarrıızu ya ruz et1ui,ler ve atılan bomba Yeniderı yaphfımız ordum.uza 

Budape,te. 23 (a.s.)- Asilerin eliridt> bıılıınau Bük taıı 181 kilometre uzakta paoaklar<lır. Buraya ınotörle lıu Jıoıloflere th1,rniiştiir. Bıı- tOı!rada~ o~ tt1men daha ilAve 
Macar hüktlmet organı olan reş radyosu lejiyonerleı·e hü- ulaıı Agordatta mödat'aa va- mühiwınat ve harp malzeme rada a8 keti tecemmü ve do- et~k. Şımdı rlörl milyonluk 

gıiifıtte Rlbay Douovanm ~~g- cum edilmemesini, lejiyonerle ~i~·etiııe geçecekleri zannedil si nakJe.Jilmekle heraher müm . llaruı• biion sdilmiştir. or uml kuz vardır. Deniz aşın 
radöan sonra Bu lapeşteyı zıv.a rin diıriist vatmı tnP'·ıler 1 ol- k M mıryo ~.em e etlere asker rönd . . T-rkı tı me tedir. Rtemrnanın cenu taı ltalyau kıt:ıla.rı ıla geti Diişınau bataryaları mo- ışı. bazı Ş'.Utlarla elı'~mı'zdeerkmı· et 
ret edeceğmı ve sonra u - dııkları ve t<.raJa sı:ıd k hnlurı 1 ı _,.. · t k f rı· .•ını'ştı·r . .M'"' .. kO(l(•lı· .. 1·ıe Lı'ıı k ae 

kt d 111111 a ı.ıcı~ıuaıı arazı er e,· "" " ıl .. rı rnu uve mıle b ~ı d ıe 
Yeye crideceğini yazma a ır. dııklarım il:\n etmiı;:.tir. lier· ... kabele ve avo IA re a:5 ı ır. 

ıe v ıuekteılir. :Kcnyadıı mnliHa- araımıda ıuühiuı harekat ol- H b' 1 iki tarafta krala sÇtdık olduk· 1 d met etmiştir. ar ın 16 ncı ayında cep 
matın hidayetinde lıadudu rnakb.clır. Şiuıal böJges 0 e h d 

Tanca ı~rım ilAn etmektediHer. Her f ı· Roıle"'Y" t.ıav" kuvvetleri ane. ve i~er harp malzemesı· 
• • } lt f yalrıtV. ke11if ve top"'O il& ıye " f b iki tarafta ayrıi derecede kuv- ıırnz u;ıııe yer cşınee'3 muva - "( T t 1 a rıkalarmda kullaml•"' 

d l d
. nek'ıl- ti olmuştur. Dün öğledan ıoP diitrnanın n11kil VRBl 

8 arını . . -wtm• 

hakkin a vet i ır. fak olan ,\ü,man geri y k .. ııçı sayısı umnmt harbı'n bu 
ra •azıy.,t ber iki tararta ıa mitralyöz ate~ine tutara mu 

Heryo Simannn bu sırnda mege haşlamıştır. zamanlarında k 11 d • kiu geçıni~tir. 11 .101 zRyiııt verdirınitlerdfr. . . . . u an ı~ımız 
/ngiliz Htıricıye na yaptı~ı seyahat nazarı dikkati Kahire 21f (A .A)- ışçının hır kaç misli fazlad 

. k . . t A tiııA, ~:J (a.ıı ) - y vellna mlifıiın hir akın V b ır. 
-ırı /.dı·n be,vanatta üzerme çe mıştır. Almaıı kı- ogiliz knınırnüanlıgınrn 1 k ıt • e u sayı günılen 
- J 1 G 1 tlllyarılaı·ın mer ez cep· t Tay\·arelerimiz günü art aa .. an enera Antôu«Skoya diin geceki tebliği: .1 \'Hpılnuş wr. " makta oldngundan k 

bulundu. yardım ediyor·laı·sada Berlinin lıe · intlt- vaptıgı tWrt uıukabı - li 1 d' fidanlara 
Diin üğleden sonra. AvoMt taacruı ·Yunan kuvvotleri ta 7ıayiatsız dönnı Şer ır. müracaat edece~iz. 

vaziyet hakkıudaki fihi ~ili 
) rttl.Vah kıtaat Tobroga gir- f d d d"J · t' D"ger ==:::::==========:==±:======::-:::====== Lbndra, 23 (A.A. - de~ildir. ra ın an tar o ı ını~ ır. ı -= 

H . . ı ldı'ıı dün mi1o11erdir. 1tal\'8ll ıniidafaa bölı,re}erde yapıhrn harplerde Şerefsı·z derler arıcıya nazır . d ' Bükreş 23 (a.a.) - " " t 

A k Slnda ılk eıa l A lınttman garı, kı11D'lhJ11 temiz dii~ınautlaıı külli,·etli mik<1ar vam amara Genera ntonesko Roman " " 
olarak beyanatta bulunmuş ve yada vaziyet~ temamen hflkim lenme1.o1ine dov"m edilrnekte· ela hllrp malzemeHi ve et4ir Dtiokt'ı' mııbterem gıaJ5~te-J,. :a 1 ı y lı k " aonra ayaga kalkarak «Kar Tanclt me!felesf h11ııı;a,naa s_or~ı- olmuştur. dir. SAir istihkAmlar elimiz- a ıuuıı' ır. unau ava u . gada . 
lan sua~e şn cevabı vertmStır. Evvelki gim ılettiir nıuha ılodir. vetleti muvaf'fakiyetJe ltsl oizde cHn ne biirmetsizlik> Henı tutarını aman ka-

Tancada İspanyol h.uk~me fızfar tarafından bazı resmi yan hatlarının ark,,sınl bom ha,lığı altındaki pumıızı çok u_~t<lılJI yolarım aman~ dl.Ye 
tinin enternasyonal vazıyet& de binalal' işgal edilmi~ istı.de hfı İtalyan baJamıttır. hiiyük bir tessürle okuduw. tıoylem~ğe hathyor. ANıad-.· 
ğiŞtirmek istemesi ~\zerine in kômet demiı· muhafızları bu- -- Hayıaaımıza ve milli marşı- farı da bu gen<1i tak ip ede-
giltere hukömeti proıastoda bu mfardan çıkarmıştır. tay ya re I eri ,,,. Tüccar Kulübü umumi be yeti mıı• hürmet etmiyunıere ele ıek ~aziyeti korıanyotlar. 
lunmtıll•ur. Büyfik Britanya . Al.~a.nlar. bı.ı hareketleı}n b 'l\ 

T 
~ . d kı' bu-tt-ın hak- hıç bırısme ıştırall etmemış- f ueoek sözü okuyanlarına ı- .. anrıya çok fUkür ki, bu 

anca uzerm e 1 ..ı: Yanı'-'a k~vl•t'ı·nı· . enelik top antı•ını gu" K 
kt ve ~rlflr J uJ s- raktııtımz bu yuııus bana • c argada seni h1tarım 

larım muhafaza etme e · b 1 ı> 
vaziyeti tet~il<e, di~er al~lı:a- - - bom aladı ar. yaptı eski bir hikf\yoyi hatırlattı. aınan> gihi ınftnasız şeyleri 
da't tletl-etlere bildirm~le ve AS~llİ Mlkımlar Atina, 23 (A.A.)- Geçen Hafla ekseriyet teş- MüsaadeniıJe anlatayım: ~arş diyo okuyacak bir va. 

nihat suretle bir tdsviyeye inli Romen endüstri md- kil edilcmeui~i için İ"tima ede Abdolbarn'itl devrinde 10 zıyi ette degiJiz .MiJli benli1ti-
zaren İspanyol hüktlmeti ile Yunan Emniyet Neznreti - " .. m ~den fışk e 
muYakkat bir anlaşma husu· eaaeae/erİnİ İfgal. nirı tebliği: miyAn şehrimiz Tücoor kuliibii giıtereye vapur mühayaaınns ·ır ırınış gfü~eı bir 

&tında Martridde mazakereler e1tiıer Dü11ma11 t"yyueleri Yım- umumi heyeti 22-1-9~1 giinfı giden bahriyeli bir heyetimi- mı ı marışınu~ var 

,. l k d Sa t 19 d k lu- p bı'rıasmda m .. ı bı'r .,..·1yafet verili"·or. Tam môrıasile m·ılli •ar-pı ma ta ır. \'I\ kövleri üzerine homh"lar a a ll s " .r .. -. • ze re hk v 
Muahedelerden doğan - Bükreş, 23 ( a.a) - atmışhr. Zaviat ve haHr vok senelik loplantuum yapmıştır. 

8 
ivafette logilizler ınillt .. 

8 
•erefimizle cihanda en 

giliz ve difer alt\kftdar devlet D. N. it. - Romanyad.ı tuı·. Jtalya~lar Delvinodan Eski idare heyeti tarafın- u zl. ını ıöylHyorlar. O za. y~ksek bir kıymet ifade ettl-

llrıo hııknku hakkında yakın gerek devlet ve gerek hususı . 
0 

k y t b dan bir senelik mesai r,.poru marş ar t•mizden dol _ . . rıcat e er en nnan mu e e ı. ınan böylt! millt duygu ve •yı gurur duya-
dl beyanatta bulnnacatımı zan Pndustrı mfıesıııeselerı askeri . . . b .. ve hesap blCmcosn okunaraa .. t k yornz. Milli ı· . d f d' ı.; 1 t ıf d . l d'I raoındao 1''7 kırııvı bera er go .. . . .11 A varhliımızı gos erece ,.., ı en genı• •e 
neıiıyoruıh.. Tane l a Ş m ı m~K~m ar ~nt m an ış~a e ı .. .. . " · k~bul 9(tılmıştır. ruı 1 5 eu .. ı . Y 

İtalyan deniz altı gemileri bu mışta~. Naklıy.at ve telefon şir turmuşlerJn·. Ruularm baya R :ı.t k·p yeni idare bir martım•• olmadığından . gııze hır şekild" idrak "t 
k ll de b l d h'ld G unu mı. 88 1 

• · • • aııod .. ki zeki ve ıuıııı Reil bir · l\mmamakt.adır. e erı ıı ışga e a ı ir. tıudan hi9bir malumat yok- heyeti iııtih•bma gcçılmış ve tleyetımuı ar t "< nııHtıt •ouroou 
. b' h •••yoruz + v·ık· tor. gizli reyle yapılan seçım 80 eınlekete baalı ır genç, e . . 

».merikaaa toyyore 1 1 nnnda lş Rankası mücıOrii s. m t' dü••ceği ferıa vaziyeti MılU hisle-rimize t . 

l M t K Jı . ye ın ınn tt en eıoı• ima atı. /ngi/tereye hareket U ayma omı Ve Saip 20, Avukat A. Hı1s~yı~ Jütünerek batırıoa g'lleo bir ves~ e. baglı oldutum1Jan b•t 
,...,..,.,_ etli Be/etliye reiai Anteh611i t7 ve Taka.s bimı· eye teveesiil ediyor ve ar- ıle .ııe dosta dtişınaoa 

Vafinrton 28 (a.a.) • ıehrimizde ted müdürü B. Suphı. osms? çar a ların• hitaben ki111••nin bat e~ıyoı oz. iw-
Ru;.veltin kurdu~u mflda- Vatington, 23 r a.a 1 .._. lı Bankası miidOrtl B. Fer•· kad ş . . Jrilde· MıHi nıar.ıını .. 

fıa müdürlütünilrı :ıefi dün Vilki dün Amerikadan KA .. ya •it b .. ı ;,ıer etra Mütealıhit 8. Şevket p~ıı :: i'itmiy•c•t• bı:k:a,ıa; çok lik, varhk, bayıi:e~::~ boa 
alzetebilere Amen~da 1942 Londraya hareket etmi§tir. Vil fıoda viJdvet mAkamı ilo te- tı1ccard8n B. Murat Erg•r -Am"n a d" . tanımızın if el • ız ve 
_:ı. • k ...ı .. r 33 ı.· A 'k d · k K ı· idare b' duruma u'ece4ız ' a esidir K eanesı temmnzuoa aua . •• merı a an -.,nlmadan ev mıaMta bulunmak üzre Mut şar rey kazanara ıı up fen• ır ' bizim ş fi . · ııacaıı 
hin askerJ tt-tyyare imal edile vel «Dünyadaki tekmil hür in kaymakamı B . .Kemal öncel heyetine seçilmişlerdir. beni "'.kip edin ne yaparsam m~t . rere ımızdir. Ona htir-

ceğini ümit ettiğini Te bunun sanların totalitedi~e mani ol- "fe Relediye reisi Hamdi Yük Çok mtlnakaşal! ve hf\ye- ve ne ıoylersem ıiY- .de tekrar derı:~~ ık Y•pctnla.ru ~erefıiz 
14 bininin lngillerıye ait ola ma~a çahŞAcaklannı ümit ede s~l dün ~bnmizti gelmitler- canlı dev•11' eden . ı~aa geç d'o diyerek Jnıilizlerden 
cağını beyan etmiıtir. rim delDİftir. dır. Bot geldiniz deri,, vakit niha1et ve11l11uıtu·. • 1 

H. K. 

il 

el 

ya 
or. 

eri 



i 1 1 n 
Mersin tic~ret ve sanayi odasm~an 
1ılerıinin ~iizb~tiye mahallea.iııdo mukim 'f.C. tebasıo

dan Bahaeddin K:fü;l,eri He Beyı·ııtta mukim Suriye teba
aındao Hebmed Hüsnü llala~ \'6 Y fada mukim Fililltio 
teball!ındıın Mnstafa Ahmed Ebuzeyd taraflt\rınd11n, Mersi· 

nin Oami,erif n ahallesindo Urny (•ttddesindf\ 88 ouma!'alı 
mahalli ikRmetgalıı ticari ittihaz çe 22-1 941 tarihinden 
itihıuerı [Blihaudı\in Kö~heri ve ~iir~kıbı komandit ıtirketi] 

noranJı ~Jİr komandit şirkflt tesis edeıek toptan [Al1m, Sa
tıın ve ldhalAt . llıraoat ve nakliye komisyooculugn l işle

riJe i~tigal edeceklerini hayan ve hn lrnıms M~nıirı Nuterli
ğinden S 1 941 tarih ve 90/i sayı ile musaddak şir1<et esas 
naokıHeleııameıi münderecatındırn anla~ıJmııgJs J eyfiyet 
22·1 941 taribiıııfe ticaret ~iciJ defterinin 1265 sına numa· 
rasına ve ikinci sınıfını lrnyt ve t :4ciJ edilmi' oldut;o ilan 
oluı.ur. 

~1ukavelename 
Bır tnrahan Beyn;Ua Meci tıeDe sonuııda basıl olacak bi,. 

dire caddesinde mukim Mehmcl "'Ai lloıtretine maheubao mııearı 
Nuri Malu, dıter ıanhau Yale fı aalireeine medar olmak c'bre 
da Buım\ caddeaıode mu\cıoı ~ırkel •tııı:rıesindtoo mahbemah 
tüccıırdan MosHdıi Ahınel Etıu- ııvııns ırnreıile elli lir• .r, a.labllP• 
ıe1d, ı·ektır. Seue ıonunda 1 ıhıkkuk 

Ve d ıQer \arr.fıao MerPıudr. odecelr olau bıueı \ıcaı e\I oıD
Nılıbeliff' mabııllt>tı ndA Ku rlu· cıuı mu" llUft-111 çekmıe olacAQı 
lue me,nebı cıt rınd;;ık\ e•wd" al\I rüı lırarı temrne klfi ıe\ 
makim Bahaeddin Közberi, ara· a:eltıe 98)'8 billoco zararla neli 
lerında aıatıdakı ıuılar daıre- celeDirE.e bu ıakdirde altı rllı 
aınde Komandit DA•ioden hır ııra yı keadieinden mfıtalebere 
ıirketi tücoariye akdoluomaflur. ı:ı rkelııı hakkı olmıracuklı:-, 
Şörle ki: Madde 8 - Ş rkeıfn imuısı 

Madda 1 - Bahaeddiıı Kö~ Bıı haoddıo Közberi eirkelın mC 
etıccel untauıuı imıa ıekliud.-beri a11rl mahdut meıuliretlı 

lromlndile ıerik ve Mehmed Nu 
rl Malsa f8 Mua&efa Ahmed Ebu 
ltl)'d komanditer ee[ik olarak 

ıirke&ı ıeaie erlemielerdir· 
Madde 2 -- Şırketin mıırke· 

ıi: Meuindedır, 

Ma~de 3 - Ş rketın ııııvaııı: 

•Bahaeddın Köcberi te tiiıekA ı 

K'Jmaodit ıırke&'" dır . 
Madde -' - Şır ketia met· 

v ıu:erlemek eure\iltı eirke'i mOıı 
b eı eırau ve i'&Jri mahdut sur elle 
ilzam erteoektır. 

MOdllr muovini, Bııhaedd • o 
Köaberinın 9er6ceQ'i uhlhirı·lle 
siık~tiıı uuveııını tıui mührOn 
altı Dil ~~ eıı ke' namına ımıa e1 

ledı~ıal m6bet· yın hır ıt are ••~I 
malıle ıırk elı ılıam eılırebile 
ookıir. 

Mad ie 9 - Şırk elio defler 
11Ju: Bah ıeddiıı Köz beri 

iıtihHI edılmit bolu:-ıan 
orımın a ıerı Tıc~re\ ve vergi k nuııları 

&•rıh te uumt'ralı ihracat 
oı teaikuıoda mOoderlo maddl'I 
lerio ibraoa&ı ve bilumum okka 
maUarUe bo• c,uval, kanatiQe. 

kalay, t1İ9edır, kıırhouat, kostik, 
kAtıt, madeuirat. Qi meoıo, ke 
re1ıe, ktıpo b11i .a pamuk 1p 
lıti iaballu te bu ıhraoa\ •e ıt· 
hallt maddele luin Türkı1e Cum 
hudre&i hudutl ara dahilinde 
ahın vo s \lınuudau ve boulıırıo 
koııuaroooulutundao \bareU\r-

M !l dd e 5 - Şırkeı ın erırma 

resi: Yırmi dfü·t t.ıın lirad:rn ib 
reatir. Bunun ııekiı l.Ho lırosı 
Bahaeddin Köıberi, ıeki bıu 
lırası .Mehmed Nuri Maltıe rn 
1ekız bin ııraıı da Mustafa Ah· 
med Ebuıerd 'araflıtrından &e· 
abb6\ ttdılm11 olup ••rlretio ree 
mel &tıelıkCIOnO müteekip he
ıoeıı Hoıbilltes\tıyedır 

Madde 6 - ş.ı kE.\ID meb• 
del •• mDd~etı: Bır Klnuneaoı 
biu dokuz rüı kırk b ir tarıbıo· 

den hıbareıı bır eenedır. Ancak 
ıırka&io hitamı müddetiodeo aa 
ıarl bır ar enel ortaklar teah· 
bcl\lft rııek&up uya htlırafla ıır 

keti ftiııheımek latedıkierioi bır· 

biri arı ıı& ıh bar tılmedıKleri ta~ 
dirde ıırket, ııbu mulıa•el•na 
mede mOnderlr; 9;ı ı llıır d aıros rı 

de, oıomcıt ıkcnslJ ıir.h" hır snııe 
ic;ıo ıemdıt edıtmıı olacak •t> 
mtheakıp Eeuelerde de oo ıu re l 

la muamale oluoacak&ıJ'. 

Madde 7 - Şırkelıo idare& : 
Dotrudan dotrura koa:andile 
ıerilr Bahaeddin Köıberire lev· 
di oluomuı,ur. Aucak or&aklır 
Yafada mukim Ahmed Hasarı 
Behlevan ve1a Ş:ımda mukim 
RQııü SJ11adan birır.iu müdür 
maatiol olnak u o dıe\ o .. mı
na uı'ı imıa1a salA~i~eııaı· ol· 
mail •hre 111,ıhdamını kararlaş 
&ırmıtlard&r Mcldôr muatiuiae 
11oe oıhareıiodd ı l inci madde 
mucıbıoce ha ... ıl' olacak ııcareu 

ıafıreoın or\akııar arasında lak 
•im edılfJ'lf'ı..tien c>oııl 1fhd 

hükOnılerıue tanı1Jmen wuhıfık 
olarak tutu l acaktır. 

Madde 10 - Şirke&in bilAu· 
cosu: Ş rkatio &esuı irı den ilıbıa 

ter allı eyd• b'W' d.C• _.. ren . d . 
k uoıre kükGmlerı aırt1 

ıurıtı eu . • ''r6 Bebaed· 
ttind,. şı r kellD nıudu 

G b . taref·ndan 'auzım d ıı oz erı · 
edılocek bilAuço, altı ,.,ıık det 

. b" r•poıla beraber, r<>ye a1' ır 1 
komaud ter eoriklere ıetdı edı e 

cek 110 muvafık bulundoau dt&kk 
. ve &aı ı 

dırde tOrekAcı unra 

olunacalı:tır, ararııı 
Madde 11 - KAr 98 s · 
. . 0) uncu madde mucı 

tokıııuıı : (1 . . k bilAUQOJa 
uıcoe tauıııo edtleoe . . . 
göre hasıl olacak iAfrl safı ''?1' reUeo tir ke&io bil1.10a:ıle _maurı ı 

. diooı madııe 
ve uınumıyeaı 96 re .. 

- uavıoıae t•• ınucıbınce mudtir ın 
,Oıde 0000 

9 i 1 eıi ııı ı mıeıeo . 
kalacak tıcare 

ıeıızilioden ıoora .. B baed-
11 ııefıronin ) Qıde ellıaı a . . 
dıo Oöaberıye 9e >'üıde rırmı 

lıl . Mala•• •e 
beti Mehıoet 11rı f Ah-

. i beti Moeta • 
yılıde rıraı " olaoaktır. 
rned Ebuıude d: ba oi•betler 
\11,anllah ur•~ara &akairo edi 
üıerıodeo ıare 
ıecekur. . . 

d 0 h•O bırı aene zar 
ŞtlrekA ~fı eehBtfelerioe me 

f ·uda ms&atl ~09 nıbareUnde 
d11r olmak v9 8

,.k 0 111 11 &ıcare& 
hakklık edeo. tııubn icra edil 

h s elarıudell aıa 1088iodıoo ne . k•' .e mek üzre 11' 
1 0 

b tO b•r ıey 
1 18 o su 

08 01 ıle o ur Şl1 kadar 
çı:kPmı1eceklerd~r. tiode o H 

uıbafe 
urki he" ıeoe k k eunie olan 
o• sarfında &aha~ uakdtıD islilı 
biuei ıioaretlerıuı 0 

111 uhak 
d" şura•• 

edebılecek'er 1 ~· 1 11ard" ııo 
kııkUr ki biC) bU' ha Uıterioe D8 

· ıe ıor 
manditerlerın 1 t.ıaıksCa we 

.ıtı e kaıe• de üçüncu er kıtr: 
sııliyeıleri oırnı1e.caırka' ıerek 

Eadde 12 - Ş , •e ıer<'lr 
' hrıtC8• 

ıthllllt u 11arek 1 • 1PLiadJeıAııu 
dahili plrıuıalardak• 

1 
ıı rap· 

da diledıli kirııaeıer ;0ıııanditer 
mııkla serbest olıı~>tıkıınclRO hiQ 
e rıklc re ı ar ıı bil #,ıdir 
• r I· '"' i l~ tlA~lı nP f\O ct tt> r tıf' 

YENi MKRSIN Sayfa 2 
ea .. hıen veyahut dıQer leıekkftller 
le iıtirak etmek ıureUle iıtital 
'i lmekte eerbe.! İ.J61er de b11 hık 
'1irde ı rkeLin hf't an dehf>rleri 
üıerlode haiı oldukları müraka 
be bakkıoı ıari edecekler •e 
valnıs 1ene ıoou hel3batı tet 
l<ik aullbiyeliol baiı olacaklar 
dır. 

Madde 1• - Babaeddio Köı 
beri haleu keudi namırıa mev· 
cu& Mersincfa Cam fabrlkııaı, Tar 
;ıuııa Kir.mit fabrlka11, Mersin 
ve Tarsuıtaki ılral iıleri te Ada 
nada mukim S. R. Gılodo firma· 

ıııııın baiı olduQu ukllet •e ko 
ıoiooocu loQunu lremafi11abılı 

kendı heeal'ı için ve kendi na
mına muhafaıa edebilecek te 
buuhırın k6r ve nnrı hiQ bir 
tekilde eiı ke'i ıalakıdar elmin
oekılr, Bunların haricinde Baha 
eddio Köıberinin hiç bir ie ile 
uııroımamHı mıırut oldr, bılafı 
tjart utreıaııı \Rkliirde diter 
şOıekA bu gibi muamellıtan do 
Qıııı hı.kl11rın VA meofaallerin tir 
l<ıle •zafe edilme11ıni iati,ebJle 
ce\ı.lerı ııbi tirke\ı fHhe de sa 
lıt hıJ't!&dar olacaklardır. 

Madde 16 - Komeodıter 8fl 
dk!er, (lS) 6nc6 ıoaddedeki ka 
vıt ur muteber kalmak ıarltlP, 
, rkflt muımclitını 9e defterle 
rini h l: r uman re ıaheen ura dı 
ıedilılerl birer takıl taaıtaaile ruO 
relıabe etmek hakkını haiıdirler 

Madde 16 - Ortııklar, muka 
veleDİD hıdill, fİrlret meUUUDUD 

ıebdili, etıı marenin leıfidi Vfl 

elrket Merkeıioiıı oalıli gıbi hu 
ıoıu•ıttı ancak mGt\efilıan karar 
alıma alahıleceklerdir. lcııbınrlıı 
uıhüt!6 mektup vtıya telarııfla 
ıHoya mQrrıcaat ve ittıtJAzı karar 
CRiZfl İ r. 

Medde 17 - Şirket aer mare 
ıoılniu aıraı~ Şırkeı aermarE•inin 
vüıde oturunun ~ina uıtradığı 

halde orı ııl. lardıın h"r haoaraıl 
eı rkelııı derhıtl reehlui talep ~de 
bil ceJc tır. Aııcak dıter ıerıkler 
deram aaraharı oldukları tukri!r 
de feshe talıp olı:ııı oariki, o aTJda 
rııpı acıek bir lıilln~o muC'ibinc" 
qermııreden hlHeılni u11.kdPo 
ödemek ,ar\ile, elrketten ihrao 
u aralarıııdo eirketi deıı2m e: 
__.. -'-" •-"er.dıaJl 

Medde 18 - \'crgiler: Her 
seoe nıhaye\iode ve iki billoço 
1111\ioeeindo orlakların hiese lerıoe 
e· bel edeoek h iuei tıcsrtttleric 

<len •tırllm&1i icabedeo luıarıç, 
buhran, mu•aıene te ealr rthum 
<'e teklllıf •e bllAhııre ıuhoro 
muhtemel verailn her ıerikiu 
heıabı i9iıı ıırkeloe leniye edı 
terek bir hesabı huıutire kaı 

da~iileoek u urı nin ödeodiQi 
.-;ene ıonunda hasıl olaoıtk tica 
reL hiaee1iudeo mahıubo rıpıla 
oa kur, Bu \ioare\ hlHHI •ergi 
ve rlıııumu ödemere kifarel e&· 
medıAi ıalrdırde a9ık kalan kı 
a1m her ıorikin ıermare heHbıo 
dan mab11up olunacıak,ır. 

Msdde 19 - Vefat tukuu: 86 
rekAdeu birla iu meaıalll\h •ukuu 
vefalı helinde öleu ferik komeo 
dılerlerden biri İH terHeel 
ooun makamına kaim olarak ;9 
ua mukau!cuame hükümleri dai 
resiud'J vırlıe\ de•11m edecektir. 
Komeodıte ıerıkıo vefı\J halin 
de boouo veı eaeıile lromeadi&rr 
ıOrPkA ıırktıtin detamına mlhe 
r kırn karar •ermedikleri takdir 
rlo eırkeı ruünfesıh olacaktır 

Wıtdde 20 - Şı rketio &adi· 
v 111: Şır k11ıın fı>11lh '8 a iofı· 

11 hı hıtıındlt 811 kf'' IJIU f.nH IA ı• 
ltoınend\lc. tarJk ıle beraber tı Y 

rıoıı komeadi,erler ı n &arın edp 
oekleri bir ura lkl taafire me 
muru larefından &icareı kanunu 
bılklmlerine ıöre &aafıre edile 
rek elrkelio dlruna '•••mile 
6deodıkıen aoora bakire kalan 
ınetoudu tir~ttl ortaklar aruın 
da, ter• •efıu ııtıbebile iııfıHh 
t<tki ?'?1UI ~ıa ~len ıerlkin •a 
rıeler~ ıle d~ter ı6rekA miunın 
de, hıiıselerıne göre tftkaim 98 
terzi olunur, 

Ne ıaefire ile i1Ll1rıtl ed•oek 
olen Bıhaeddiu Köıberi 9e ne 
de Komenditı rle:in latJİll ede 

Madde 21 - Jfbu mukatele· 
nameden te lefııri ıbklmından 

dolacak t ile Jrnle ihlllafatm Mer 
aiode hakemler marifetlle hallin 
de eılrtıkA müUdı ktir l t r. İh\ilAf 
•ukuonda komendi&e eerik bir 
u komendilHhıır kcrıdi luaıflrı 

rıodan bir hıhm terin Ederü 
ler •e bu ıki hal· · mın mft&tefi 
lı:an verecekleri karar 116rekA 
hakkında ku'ııen o;uta ohıcıık 
tır. 

i 1 1 n 

içel orman çeıirae ıudürfüğünden 
Muhammen vahit fı atı 

Kental Cinsi Lira K. 
196 K. Kömtir 26 

- içel vilayeti dahilinde Kalel; korum devleı 

ornıanından 196 kent~'.I karışık könıür sn1ışr tkı hakem aralarında iUifak 
edemedikleri takdird., ortaklar 
ıimdideo lıtanbulda Bahçe ka 
pıda Cermanra hanında mukim 2 -
Atokat Veli lefık Giseri iiÇôncü 
(Hakem Alelbakem) ıarin etmiı 
lerdir. Bineenalerh üct1ocnn0n 3 . 
ılllhak edeoeıt tarefıo !<ararı or 
laklar İQİD mecbLriıtılhiba ola 

çıkarıJnuştır·. 

Helaer Kental 
tur. 

nuıhanınıeıı bedeli (25) kuruş. 

cak tır, 
Halime: Bir mokaddime •e 

rirmi bir maddeden ibaret olan 
iebu mukndename taraflar bey 
oinda imıa olundu. 

Şartname ve rnukaveleuanıe projelerini giaı· 
nıek isteyenlerin Mersin çevirğe miidürlüğiine 
ve . .-\ nkarada ornıan unıunı ruüdürlügfine ınii 
racaat etnıeleri. 

4- Satış öO- ı -9 4 ı günü saat 15 de )tersin ormuu 
çevirğe nıüdürlüğünde yapılacaktır. 

5 • satış unıumi olup açık arttırma usulile yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teıuiuatı 4 liradır 
7 - Talipleriu şartuanıede yazıll vesaiki getirnıc-

leri J!'·ıınıdır. (35) 14 19 -24-29 

Tı1Bhıhler: 1 inci satırda mad 
de fi dıı 2 n<'i satırda te aairede 
geçen M~hmed Nuri Malae adı 

Mtihmed Ht1ıua MalAe olarat de 
tiııirildi. Madde 7 de Komendı 
te ye ui imıara mezun ve ıne 
eul BehaeUtirı Kuıberi mOdür 
1 rlre& ı1fa\ile iıtedilini memur 
•e m6ıtehdem olarak &a,ln te 
ar.ile meaondur. Bu eebeb&e 

i l a n 
Bıden T ırbiyııi icıl Bölıısi baı~anlığındın 

madde 7 u 8 de adla"J eıfuları 
Gcretıe Gore\leri aeocn ieler hak 
kıorfaki htlk<imler kaldırılmııtır, 
Madde 14 dA 3 cü utırcta Ada 
nada mukim Eı, R, Gııtıto firaııj 
sıo_ın haiı oldutu •ekAhııt cQm- 3530 ) t~ d T b" · k "b" 
IPBI kaldırılmıetır. Bahaenio sa\ ı 1 J e en er 1yes1 ~nunu mucı ın 
Kurl'.c~· i s. R . Kııtdo dan komi .. ce bu sene mükellefiyet çağına giren 1926 do
roo ıeı ıı.ııo alacıa~ı rcıui tekAletı ğunlu erkek mükelleneriu 500 den fazla İŞ"i "3-
yenı 81!ket ıdına alacak ve ko Y Y 

nİIJOIJ İtini m11I edecektir. fıŞllf'all fabrikalar Ve Dtekteı>leJ' dlŞIUda kalanlar 
Bu mukateleı~awo biı HU bn ayın 25 iue kadar Genelik Kulüp ve Gurup-· 

olarak ra11ldı ve ımzalandt, • 
TGrk u Comhurı)'•Hi Kudüı 1arıua nüfus tezkereleri \'e ikişJr fotoğrafla bir-

Konaıoıosıutundao 9 er ı 1 mi e l'kl - d • k 11" J 
2-12- 940 860 1, 050•5745 sarılı 

1 e muraeaat e ere .~ ayıt ve sı ı n nıuayene e-
veeikara aöre Filı11tiıı ıabesıo l'İllİ yaptırmaları icabet elnıiyenler hakkında k.ı-
rtan 939-1'6522 sarılı puaport .. k"b ... . 
h81uili tftccardan .1s99 do4umıu nuru ta ı at yapılacagı ılAn oluuur. (36) 
Ahmet oaıu Muıiafa Hamdi Ebu 14- l 6-18 22··24 
Ze1ı, 

H 12 9~ ah&6 Blkreı 
Tılrk Koneoloslu~unca terJJmie 
•eeikare aöre 5510-4468 urıda 
ka1ıll1 •e 1884 doaumlu Surire 
ıabııaınden İd oAlu ı~ccardan 
H6anu Mallı. 

Mer11inde 'accardan 301 do 
tumıu T. C tabuındao Baıri 
oQlu Hahaeuıu Kuıberi 

a 1-i41 aaua itbu mukue 
ıeo.ame ahıodalri imular keodı 
lerını tanıdıtımıı Meralnde 116· 
•afır Ahme& otlu Müs&afa Ham 
di Ebu Zerd ve İd oııu Keb 
met H6anQ MalH te Mer•lode 
tOccardan Beharuio Kuıbtrjnin 
olup ellerirle ôn(imtlzde imzala 
dıkları cihetle Noter kenuoooun 
flladdeı mallsuıesı mucibınce taa 
\llı:au eehadet flJlerıı. 

ŞAHiTLER 
Meninde lılıarif Oltılinde m6a 

ıabdem Haf ıı Paıh otlu SSO do 
tuınıu Aıiı Otuı •~ Maaı ıf oıe 
lı kAtıbi Ali Rıu Eroeıu. 

No. eon 
lıbu S-1-941 ıOnlD muka 

•eleoame alatndakl ımıalar i•lm 
lerı rok&rıda reıılen eabhletirı 
hera!l ve ta~ıfıeriııden a1Jlseıhın 
MAraınde M11afıra&eo mukım T 
C Xodih koııaoloelu1>a:ı d1<n ~ • 
ıilmiı 2-10 - 940 aüu ta 14~ 
57•6 aarılı uaıkara aröre Fıııı. 
un tabasından 989·14662! earılı 
P•llapura baoııli 1899 dotumıu 
Ahmet ottu Musıtıfe Hamdı Ehu 
Zerd •e 2'-ıı 9'0 a6nl6 B6k 
re_e Ttlr.k kon11oıosluQoncı •eril 
mıt u•ııkıra göre 5fi10-U68 ıe 
a•da karıı:ı te J88• dotumlu 
urıu labaaıı du.. ld oQlu ıa" 

cardan 86906 Mata< fr4).. M 
de , .. ,._ d 3 ersı . 

u_.ar ın 01 dotumıo T C 
tabasından H..ıyr! oflu Bahae;ti~ 
Kuıbeıioın olup €ılif'riflt1 İD'r.ıı 
'"dılıılan etlıe\le Nota L 

r aanuno 
nuo 49 uoou madd . 'k esıne göre 

i i a n 
Bıdın T er~iyeşi içel Bölgesi Bıı~anhğıadın 
3530 şayıh Reden Terbiyesi kanunu muci·· 

hince lö ıen 2t' dahil yaşları arasındaki erkek 
yurı1daşlarıu G~uçlik kliliip ve guruplarına devaıu 
eden ve yedlerirıde tıü~iyet varakası bulunan bu 
mükellefleri çahştıran nıüeiseselerlt• bu mükellef 
lerin ebeveyrıleri yedlerindeki hüyiyet varakala 
rında kanunen mecbur olduğu talim ve terbiye 
zanıaıılarında kulüplerine devanı edip etmedikle. 
~ini takip ve hüviyet varakası aramaları IAzımdır. 
ışbu mükellefierdeu nıüeısearelerinde hü\1iyet va
rakasl'I. ve ta:inı ve terbiyeye icabet etmiyenler 
bulunduğu lakdirtf e o D)Üessese sahipleri ile ebe -
veynleri hakkuıda kanuni takibat yapılacağı ilAn 
olunur. (37) 14-16-18-22 24 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Die, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUl( ALGINLJG/NI 
DERHAL KESER. 

D E v A KAŞELERiNi 
oeklerıııi lallfire memurları üc 
rel namlle tirke& veznesinden 

&aetı kılındı. Bin dok 
k k . ur. r6z 
lr bır ıılı Son kAı un 

Her Eczanede Arayınız 
h" hır flJ tılP.rnı~aca~'~r.•ft ko 
mP11d ıter A~ tasın "dec lılsı:-i tı>r: 

f.f0 menıud rınuı ücreunı k 

uçOocü Cuma 'üoOdfJr Rfınıo 

~1srsın Nol*'ı i 
H BııemRll Nıı. 

31-90 

oouuuu mflı! "'ne mu· a u 
dür 111011vinine &eıtıfeıu :nceruı 
'ar. lılGdGr muuioi bu sure&le 

M. d; 1~ l{o 11 010 ei rk(j 
•arı ı ·ı e 

r lder lrnudı besaP: bU8ua8i 1 
·ı . 6 sn 

dı erı m leabbh olacaklardır, 
Reı.mf mQhQr te ımıa 

ıs. s. o. ı .. 
&io ı.ıttUUUD8 dahli 


