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Mebuslarımız 
F elaketzedeterin 
v ziyetini t'!tkik 

ediyorlar 

Sovget Rusganın 
Iran ve Ef ganistana askeri 

taarruzda bultlnmasına 
imkan yok 

Büyük Milld Mecli>inin 
kış tatili yapmış olması mü
nnsebetile şehrimize gelmiş 
bulunan Sayın mebuslarımız 
dan Abdülgani Türkmen 

Hata Ab.lullah MursRI ve Mehmed. 
menSI Tecirlinin vilayetimizin her 
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k dd Aln\anlar, Romanya hududunda tahşi · 
dat yapıyor - Slovak orduları Alman 
kumandanlarının elinde - İt andaki Alınan ai a~ tarafını dolaşarak Erzincan 

Iü mıJ lı felaketzede kardeşlerimi 
zın vaziyetlerini tetkik etme 
ğC: ~ar.Qr verdikleri öğrenii 

propagandacıları hudut haricine 
çıkarılıyor 
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Sayın mebuslarımız dün 
şehrimizdeki felaketzederin 
V.tziyetini tetkik etmişlerdir. 
Bugün Orduya giderek av
det edecek, yarm da Reyha 
niye Kırıkh,m ve Jskenderu 
ııa gidip oradaki kardeşleri-

Paris 24 A. A. - Ha- Paris 24 A. A. - Havas 
vas Ajansı Berlinden bildiri Ajan~ı Slovakya hududundan 
yor : bildiriyor : 

Sovyetleriıı, lran, İrak Karpatlar istikametinde 
ve Efganistan üzerine bir ha ve bugün Slovakyada Alman 
rekete hazırlandıklarına çı · kltaatının hareketi görülmek 
kan rivayetlere Berlinde ina tedır. Bütün Slovakya alay
nılmamaktadır. İyi haber ları, Alman kumandanlarının 
alan Alman mehafiJi, Sovyet kumancfanıarının kumandası 
lerin memleketlere karşı bu altımı girmiştir. Trenlerde yol 
bir ask,•ri taarruzda bulun - cu münakalatı asgari hadde 
nıasına imkan bulunmadığını indirilmiş ve bütün trenler 
çünkü Kızllordunun Finlandi askeri nakliyata tahsis olun 

mizin de durumlarını yakın· 
dan görerek tetkik!erini ik
mal edeceklerdir. Mebusları 
mızın bu geziden istifade 
ederek vilayetimizin ihtiyaç 
larile de alakadar olup hal 

fındat> kımızın ist.-klnini dinleme.le ıddesi 
ri muhtenıeldir. 
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T. H. K. müfettişi 
şehrimizde 

Türk Hava Kurumu mü· 
fettişi Sayın Emin Ali Eşin 
evvelki gün İskenderundan 
şehrimize gelerek Turizm 
oteline misafir olmuo;;tur. 

t•r. tadır. Müfettiş ş~hrimizde ve 

Vilayetimizin diğe:r kaı.a ve .r:' l "' 1 f d [ t B . h 
1 

./ d 
'nahiyelerinde teş~kkül etmiş re llK~ · ~e e eri zr alfa Q 

bulunan Türk hava Kurumu 15 vapur battı 

Diğer taraftan Alml?nlar ril .. iiğine göre, Alman kıta -' 
Tahranı yakınşark için pro . lan Almanya ile Ronıanyii 
paganda merkezi yapmışlar- arasındaki demir yolunu 
dı. Fakat lran hükiim~ti kati Sovyet topraklarına girerek 
bir bitaraflığa karar vermiş işg.:ıl etmişlerdir. Bu hal, Al 
olduğundan, Irandaki bütün manya ite SovyetJ .. r birliği 
Nazi propagandacılarını 1 arasında yeni bir anlaşma • 
memleket haricine çıkarmış- nın vücudun1 delil sayılmak 

şubelerini tanzim ederek fa. lÇln Londra 24 A.A. - lngiliz 
IJ.~İye.~e geçirecektir. Kendile 100 ton erzak ge- ' Bahriye Nezi-\reti tarafından 
n dun şehrimiz Hava Kuru J • neşrediltn bir tebliğe göre 
nıu şübe .. i idare heyeti ile ıyor ..... geçen bir haftd içinde Almarı 
temas ederek i np eden di- Hatayda misafir edilen d • · zaltı gemileri farafınJan 
rektifleri vermişlerdir. Bu • f ''.akelzedeler için Sivas ~ı bat,r ılan vapurların adedi 
gün Yayladağma giderek zılay deposundan muhtehf 18 dir. 
şt!hrimize dönecek ve bura· cinslerden 100 tona yakın 1 Bunlaı dan dördü İngiliz ve 

Jot na gıdeceklerdir. başka mül•im mıktarda elbı· Ayni hafta İÇ!nde 2 Alman 
dan ~t!yhaniyeye ve Kırık ha l erzak gelerek ti~. Bunda~ 11 i bitaraf devletlere aittir. 

az ed Ba d sı:- ve Ayakkabı da gelecek, gemisi mayine çarpanık bat· rılar• yraın a h•planan bunlar en kısa zamanda fela· mış, bır vapurda kendi ke.ı· 
tenile> et kavurması ketzedelere dağıtılacaktır. dikendini batırmıştır. 
solo~ . .Kurban bayramındP- şeh- Y enigün gazetesi 

(:) - rımızde kurban kesen halkın ne . t .. d .. ı .. v •• 

-felaketzedeler için teb ·· şrıya mu ur ugune 3 s• erru B" 
•• l)'.t ettiği etler kavurma yapıl . ıze acı Jertlerimizi, unu~· 

ercu k turan şefkati" t d ı j mış ve bunlar tene ·e kutu . ı. 1 va a~ aş aramız 
1 • • T ... ara bayramımızı bızimle bera aba"' ar ıcınc konulmuştur. e • ber matem · · d . d" 
b .. d' , , SOO ıçın e geçır ı!er. :tı dc1 erru e ılen t ter' en Çektigv imiz ac t l 
k'I d ı ve ıs ırap arı· ki. nii* ı oya yakın kavurma el e mıza ortak olar k b' · t 

1 "" ed'J · · a ızı ese . ı mii 1 mıştır. liye çalıştılar-
e "e Yunan Kralının Yanında misafir bulunduğu-
lattıt' yeni bir Jesti muzC.H. Partisi vilayet idare 
'se ıı . Felaketzedeler için Yuna· heyeti reisvekili Salahattin 
S rlQ nıstanda iane toplanmasına Özal ve annesinden gördü· 

devam edilmektedir ğümüz ihtimam ve şefkitt 
~unan Kralı, AtinaBüyük sonsuzdur. Bir anne ve bir 

elçımizi kabul tdere' · ' "''" yapamıyacağı her 
ce Vt"rdiğinden başk· .;.;,..c:iine 
jô'u8er1·'· ' . . c 

Mektupçuların iin· 
vanı değişiyor 

Haber verildiğine ·~öreDu · 
hiliye Vekfıleti Me.clupçular 
için yeni bir kanun proje.ii 
hazırlamaktadır. Bu projede, 
Mektupçularm adı 11 Umumi 
katip " üııvanını almakta 
vazife ve selahiyetleri genış 
lemektedir. 

sunarız. 

Büyük Türk milletine ve 
bilhassa Mili Y urdım komi· 
tesine ,kaza ve Vilayet Parti 
idare heyetlerine saygı ve 
şükranlarımızı sunmağa sa· 
yın gazetenizin vasıta olma· 

.. ,..,,_;m. 

felaketzedelerinden 
Salih Sah 

Cümhuriyet 
Hükumeti 

lskederun limanına 
hüyük ehemmiyet 

• 
verıyor 

~elim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Belçika7J.ın 
istilası hakkında 
elde edilen plan 

--

İsta:ıbulda çıka (Tan) gaze· 
lesi İskenderun limanı hakkın 
da şu çok şayanı memnuniyet 
haberi neşretmiştir: 

Londara 24 A.A. - Bel· 
çikanın istilasına ait olan ~e 
bir Alman tayyaresinde ele 
geçirilen gizli plan hakkında 
Belçika mahaf ili ketumiyeti~ 
ni muhafaza etmektedir. 

Bu plana Belçikanııı e.ıman 
orduları tarafından umumi 
bir istilası için zaif noktalara 
ve endüstri merkezlerini 
gösteren mühim bir hari 
tada bağlı bulunmakta idi. 

Devlet liman işletmeleri u
mumi müdürü Raufi Manyas 
İskenderuna gitmiştir. Hükii· 
met İskenderun limanının 
inşası işine büyük ehemmi
yet vermek:tedir. 

Bu limanın yakın bir istik· 
balde işlt!k bir transit mer· 
keii olmak istidadı görüldü
ğünden, liman işlerinin tan· 
zinıi, tahmil ve tahliyenin 
makineleştirilmesi işlerine 
hPmen başlanacaktır. 

Hükumet bu limanın inşa· 
sı için de aync:a mühim tah 
sisat vermek tasavvurunda· 
dır. 

Kurb&n derileri 
satıldı 

Kurban bayramında Ha
va Kurumuna teberrü edi
len derilerin müzayedesi dün 
yapılmıştır. Koyun, keçi ve 
sığır olmak üzere bütün Vi
layetten toplanan deriler 5 
bini bulmaktadır. Bunlar
dan koyun derisinin tanesi 
97,keçi 77 ve sığır derisi 
de 375 kuruştan açık eksilt 
me usulile dün akşam sa
tılmıştır. 

Belçika siyazi mahafili bu 
planın ehemmiyetine inkar 
etmemektedirler. 

Finlandiyaya ugjden 
İtalyan gönüllüleri 

Helsinki 24 A.A.J,; Dlinya· 
mn her tarafından Finlandi· 
yaya gönüllü akını devam 
etmektedir. 
ltalyadan gel~n gönüllülerin 

sayısı 2 bini bulmuştur. 
Bir İtalyan tayyarecisi Al· 

manya yolile Finlandiyaya 
gelmiş ve Almanyadan 
geçerken Almanlar tarafmdan 
niçin Finlandiyaya getmekte 
olduğu süaline ceval en 
gülerek ( kış sporu yapmağa 
gidiyorum) demiştir. • 

Amerikan ve lngi 
ıiz tayyareleri 

lstokbolm 25 A.A·çrly\ 
bir membadan öğrenildiği· 
ne göre, Helsinkiye 6 A· 
merikan tayyaresi ile 30 İn· 
giliz tayyaresi gelmiştir. Bu 
haber Londrada ne teyid 
ve ne de tekzib edilmemek 
tedir. 

Bıırsııkl.,r b:ıyram lan 3 
gün evvel müteahhidP. ko· 
yun ve keçi dahil olmakJü· 
zere taııesi 20 kuruştan sa 
tılmıştı. 

Diğer taraftan Finlandiya• 
ya mühim mikdarda gönüllü 
akını devam etmekte ve bun
lardan teşkil olunan tabürlar 
cepheye sevkolunm8k+e.dır. 

€ 7 

Bilumum nakil vasituiarı 
sahiplerile -seyyar erbabı 

ticaret 'Ve sanalın n,ıza
r ı dikkatine · 

Hatay defterdarlığından : 
Hatay Vilayeti kurulmasına d:ıir olan kanun muc1bin· 

ce 2395 numaralı kazanç kanunile zeyil ve tadilleri 
1 1 940 tarihinden itibaren Hatayda .ia merirete girmi~
tir.1 Bu kanun mucibince karada, denizlerde nehir ve 
göllerde mal sahibi veya müstecir sıfatile her nevi na· 
kil ve cer vasıtası işlet~nler, ve bunların nezdinde çalı· 
şanlar seyyar halinde çalışan her nevi sanat~a.:Iar,. sim· 
sarlar dellallar kabzımallar, madrabazl<lr, kuçuk tıcaret 
ve s.:~at erhabı yanında çalışan işçiler kanunun birin· 
ci maddesinin (D) fıkrasına dahil bilumum iş ve teşeb
büs erba~ı ikincikanun 940 nihayetine kadar Var!· 
dat dairesine müracaatla vergi karnelerini almağa mec · 
burdurlar. 

Aksi takdirde karni) bedellerinin ye 939 mali senesı 
ikinci taksit vergilerinin cezala :olarak tahakkuk ettirİ• 
leceği ilin olwıur. 



Sayfa - 2 - YENIGON 
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Hatay inkişaf Tecim evi şirketi mukavelesi 
İskenderun Ticaret ve Sanayi odasından: 

: ve boyuna şirket zarar :~;; 
1 

.rürse şirket temdit •edil~fü 
olsa dahi keııdikendisinden • 11 

zararm mesela bir şerik ve- sah eder ve şirket bozulur.Ys Biz aşdğıda adresleri ve 
hüviyetleri yazılı imza s ıh ip 
leri arasında şu yazılı şekil· 
de bir kollektif şirketi tesis 
ederek akdi mukavele yap
tık şöyleki: 

1 
Bu serbestiye istinaden al· 

dığı parayı ve verdığini taah 
hüd ettiği şeyleri tarihinden 

giderse Tren ve otel ve ve
saiti nakliye masrafile şirke
tin menfaati için yapılması 
zaruri bir masrafı olursa bu 
nu şirket verecektir. Başka 
türlü masrafı şirket kabul 

fat ettiği takdirde pilanço mu şirket zararla giderken şe 
cibince ortada üçyüz lira za ler de sermayelerinin yii? 

1 - Bu şirketin ismi Ha
tay inkişaf Tecimevi olacak 
tır. Bu şirket her türlü me
vadc.h alım ve satım işlerilt: 

komisyonculuk muameleleri 
ve her nevi teahhüdatı de 
ruhde edecektir. Şirketin 
merkezi lskenderundur. 

2 -- Şirketin sermayesi 
onbeşbir. liradır.Bu sermaye· 
niıı beşbin lirası Hüs~yin Öz 
ka~lı, beşbin lirası Mehmet 
Özmen ve beşbin lirası da 
Mahmut Ünsahndır. Bu ser· 
maye şirket veznesine 
nakden konulacaktır . Her 
şerik şirkt"te koyduğu serma 
yesını isbat için .şirketten 

makbuz alacaktır. 
Şayet şeriklerden her han 

gi birisi bu sermayeyi defa
ten veremez ise 940 sen~si 
bidayetinden itibaren azami 
altı aya kedar tediyeye mec· 
burdur. Şerikler sermaye 
için makbuz almakla beraber 

ayrıcada hesabı ceridefterlerine 
yazılacak ve yaıı:ılı mahal her 
üçü tarafından imza edilecek 
tir. Makbuzlar gaip olursa 
defter muteberdir. Bu suret 

L le şüraka sermayesini koydu 
ğunu isbat etmiş olacaktır. 

3 - Bu şirket yapacağı 

bütiin işlerde şürekanın 
ittifakı lazımdır. Bir işt~ 

ittifak edilemezese {Sahi-

itibaren ~4 saat içinde 
şirkete bildirmiye ve 
hesabını vermiye mecburdur. 
Aksi takdirde şirk~t kabul 
edip etmemekte serbesttir. 
Şerik yaptığı i~ten şirketi ha 
berdar etmez ve başkalarına 
şirketten habersizce imza ve 
rir ve kefalet yaparsa ve 
şirketin alakası olmayan bir 
işi yaparsa ş\rket bu şerik
ten yaptığı taahhüdatın ve 
o iş için verilen parayı der 
hal ve defaten ister ve o şe· 

rikin sermaye3inden düşer ve 3 
üncü madde mudbince ekseri 
yetle verilecek kararla o şe 
rike yüz liradan bin liraya 
kadar kar mahruıniyetine ka 
rar ver mi ye ve mahrum el
miye hakkı vardır bunu h~r 
üçü de kt bul etmiştir. 

Sürakadan birisi şirket için 
yapmıya gittiği işden başka 
bir iş icap eder ve bunda 
~irketin menfaati olduğuna 
kanaat getirirse alım ve satım 
ve para vermek ve almak 
ve taahhütte bulunmak ister 
se azami beş yüz liraya ka
dar muamele yapar. Yalınız 
bu muameleden 24 saat için 
de merkezi haberdar etmesi 
lazımdır. Bu t<'kayyüdat şir· 
ketin işi için gittiği işdeki 
serbestisiıı i ihlal edemt>z beş 
yüz lir uy ı geçtiği takdird~ 
diğerlerine ve merkeze ha
ber verme:'i lazımdır. .c'.\ksi 
takdirde 4 üncü maddenin 2 

feleri numaralanmış ve son ve 
ön sahifeleri ne sahife adedı 
yazılmış ve her üçü tarafın· 
dan imzalı bulunacak defte-

inci ve yukarıdaki ahkam 
hakkında tatbik edilir. 

• re) ... ekseriyetle yuzacakları 
bir kararla o işi yapacaklar 
dır. 

Yapılacak işe mu· 

etmez. 
8 - Şürekadan Hüseyin 

Özkarslı daimi lskenderunda 
bulunacak ve kasayı idare 
edecektir. Şayet bir tarafa 
gittiği takdirde Mehmet Öz
menin merkezde bulunması 
zaruridir. Mehmet Özmen 
merkezde daimi bulunmak 
ve şirketin her işile me.;;gul 
olmakla beraber her sen~ 1 
nisandan itibaren birinci teş· 
rin nihayetine kadar Toprak 
kale ve Erzinde bulunabile· 
cektir. Bu mahallerde bulun 
d 11 ğu zamanlarda şirketin bu 
ralardaki işlerini yapmıya 
mecburdur. Bu arada kendi 
işini de takip edebilir. 

Mahmut Ünsal daima İs
kenderunda bulunmıya ve şa 
yet hariçte ve her hangi 
bir mahalde şirketin işi olur 
sa oraya gitmiye mecburdur. 
Şirketin bir işi olupda şerik 
lerden herhangisinin gitmesi 

lazım geldıği takdirde arala 

rında ihtilaf zuhurunda 3 ün
cü madde mucibince verile
cek kararla şürekadan birisi 
ne o iş te~di edilir gitmiyen 
şerike 4 iincü maddenin 2inci 
fıkrası mucıbiiıce kardan mah 
rumiyetine karar verilebılir 

Bu yoldaki kararlar kati· 
dir . Tarafeny kabule ve iti
raz etmemeyi hepsi birden 
taahhüt ederler. 

9 -- Şurekadan hiçbiri 
si hiçbir suretle şahsi tica 
ret yapamamakla beraber 

aher birisile or•aklık ve ser· 
maye vermek suretile ve 
her ne şekilde olursa olsun 
ticaret işi yapamıyacaklar· 
dır. Yalnız kurulmuş mevcut 
çiftçilik işlt-rile meşgul ola-

rar bulunursa bunun yüL ellisini çekerlerse şirket 
lirası müteveffaya ait iken 7.ulur. 
bu yüz liranın yirmibeş lira· 17 Şürekadan b 
sını diğer şerikler kabul üçünün muvafr:ıkatile şirk 
ed.;:rek b ıki kala rı yetmişbeş kendi arnlarına diğer b 
lirayı müteveffanın veresesine şiı·keti veyahut bir şahsı S 
düşecek hissei matlubatından bilirlt"r sonradan gelen şer 
tenzil ederek baki kalan ser ayni hukuku iktisab eder 
maye ve saıresıııı aynen işbu onyedi maddeı 
ve defaten azami 15 gt:nde kollektif şirketi mukavele 
veres ;ye vermiye mecburdur. mesi tarafımızdan tanzim t 

Alacaklar varsa alacak şir- lerek altı cümlemizce i"ın 
kete aittir. Verese alacakla edildi. 0 

alakadar degildir. $erik h:ı 
13 - Şirketin karız:ırar Erzin nahiyesinin Kf\1 

taksimi, karızaradan ortadan Mustafalı mal:ıallesindeıı }dü 
yüzede yedi buçuğu doğru - oğlu Mahmud Ünsal üzı 
dan dolruya Hüseyin Ôzkars Şerik m' 
lıya verildikten sonra diğer Erzin\n Kara Musta~k 
kalan doksan iki buçuk :Iü- ınahallesinden Emin olya 
seyin Ôzkarslı ,Mehmet Öz· Mehmed Özmen le 

men, Mahmut Ünsal arasında Şerik m 
müsaveten teksim edilecektir. Gaziantebin Sülşan ı1 

hallesinden İbrahim oiha 
14 -~ Bu şirketin devam Hüseyin Ôzkar slı 

müddeti üç senedir.Bu müd- işbu mukavelenamr 8 ve 
det içinde şürekadan hiç birisi daki imzaların şahıs ve d~ 
ayrılamaz yalınız ayrılmak viyet ve ikametgahlarını e 
istiyen şerik beşbin lira ser· ce tanıdığımız Erzin nab . 
mayesinin yüzde yirm: beşini sinin Karamustafalı mah• ~ı 
terketmek ve zarar varsa sinden Ali oğlu Mabmut n 
hissesine düşecek zararı da sal ile ayni yerden Emirı 1 

aynen tediye etmek suretil~ lu Mehmed ÖLmen ve 'flı m 
ayrılabilir. Gaziantebin Gülşan ma 
Yukarıdaki şeraite riayet sinden İbrahim oğlu Hii') 

ederek şiirekfıdan birisi ay· yin Ôzkarslı namı şahıs!• 
rıldığı takdirde ayrıldığı za- olduğunu ve yanımızda ~ 

. zat imzaladıklarını tasti~ 1 
man yapılacak pilanço mucı 
bince hisesini azami Jört ay şahadet ederiz. B,l, d 

M. Şahit 
da istemiye ve almıya hakkı Aslan Göksünlü o 
vardır. Bu müddete riayet şimdi lskenderunda mu~ m 
etmekle beraber ayrılan şerik hükuınut caddesinde G~ cJ 
terketiği yüzde yirmi beş h Komisyon Evi sahi pltı k 
sermayeden ve yermiye mec den Emin oğlu Rıza Alt r 
bur olduğu zarardan başka M. Şahit ıa 
alacaklar ve borçlar olursa Aslan Dörtyollu olup şid d 
bunu da hissesi nisbetinde lskenderunun Çay mahall le 
kabule mecburdur. de mukim Jozef BaşıtrB 0 

lu Ganim Şirketin kuruluş ve başlan No. 3S 
gıç müddeti 1 ikinci kan un r 
940 senesi oldtığurıa göre Hariçtt! yaz\lıp tastik ' la 

{ halif bulunan şerike karar 
l sureti taahhlitlü mektupla 

bildirilecektir. Bu , karardan 
sonra o iş yapılacak ve 
:;;irketin bütün şerikleri o işi 
kabul etmiş addedilecektir. 1t 
tifakla yapılan işlerde yaııi 

5 - - Şeriklerin bu şirke
tin teessüs tarihiııd ~n evvel 
ve sonra her hangi bir şe
kilde olursa olsun borcu çık 
tığı takdirde bu şirkete koy 
duğu sermayesinden şirket 
bozulurıcuya kadar alacaklı 
bir hak talep edemez Ancak 
sene başı pilançosundan his
sesine düşecek karı vaziyed 
edebilir. Başka türlü serma
yenin inkısamı caiz değildir. 

bilirler. 
10- Bu şirket işinde 

gerek bankadan ve gerekse 
şahıslardan faizle para alıp 
kullanamıyacaklardır. Yalnız 
kendi sermayesile iş yapacak 
tır . Şukadar ki 31 gün va· 
dt· ile şirketin alacağı olan 
kimseler namına poliçe çe-

İskenderun Noterlik dai< 

1 

1943 senesinin başlangıcından 9 s 
ne getirilen işb 11 8, 1, dı 

haziran ayu• 11ı birine kadar tarihi\ mukavelename al~ 
şürckadan bırisi mukaveleyi b 
fesh ettiğini noter vasıta<>ile daki imzaların Erzin na v 

sinin Karamustaf alı mah b 
~ muhalefet olmıyan işler :le ka 

rara lüzum yoktur. 
. Şürekadan birisi şirketin 
~ yapmakta olduğu işine muha 
: lef et edecek olursa o işe şir
. ket başla<lığı tarihten itibar 

ren 24 saat ic;inde o ş~rik 
ı~ •halif olduğunu merkezde 
ise karar defterine yazmakla 
taşrada ise telgraf veya mek 

"tupla bildirmiye mecburdur. 
L O zaman yukandaki!usule gö 

re muamele yapılacaktır. 
24 saat geçerse şır 

l ket kabul etmiş sayılır . 
~ 4 -Şürekadan her üçüde ayrı 
ayrı. ve müştereken ş~rket nam 

ve hesabına . imza ctmiye sa· 
lahiycttardır. Bu selahiyetle 

ri şeriklerden her hangi bi
risini bir iş için hi!şka ma
halle alım ve satım ve teah 
hüdat için gönderilirse gitti
ği işte ahm satım ve ahzı ita 
ya ve teahhüdata serbestisi· 

. ni.temin eder yalınız 

6 - Şeriklı::r her sene ba 
şı pilançosıma kadar şirket
te'l azami 1200 lira çe1<ebi· 
lirler. Sene başı pilanı;osun
da kardan iabet edecek 
paradan ş i r k e t t e n 
çektiği parayı aynen ı~

de etmek suretile artan ka
rın yüzde 25 i hesabında ih· 
limal z.ırar karşılığı o1arak 
kalnıak suretile 75 ini alabi· 
lir. Zarar vukuunda ikinci 
sene her şerik azami 700 lira. 

ve üçüncü sene yine zarar 
vukuunda azami 600 lira çe 

kebilir. fazla çekemez. Yani 
her şerii< üç sene zarar g)re 
cek şirketten üç senede aza 
mi iki bin beş yüz lira çe· 
kebilir . 

kebilirler. . 
11 -Şürel:adan herhangi 

birinin hastalığı halinde ça
lışması imkansız görüldüğü 
takdirde 3üııcü maddede ya 
zıldığt veçhile diğer iki şe 

rik itt:~ '.!.ı k .. r ... r ciefterine 
yazarak o hasta şerikin a
zami bir seneye kadar çılış
mıdaıı istirahat ettirebilirler. 
Şirketteki bütün hukuku ça· 
hşırcasına bakidir. Bu müddet 
uzatılamaz bir seneyi geçtiği 

takdirde pilaııço mucibince his· 
sesi iade edilerek şirketten 7 -Şeriklerin her üçü de 

şirket hasabına bilfiil çalışa çıkarılır· " A • • • • 

cakl;rdır. Bu çalışmadan do- ·ı 12 - _Şurekadan bı~.ı~ının 
1 Şirketten hiç bir suretle Vt>fatı lıuhnde vefat tarınınde 
ayı k ·1 ·b· maaş ve yevmiye talep ede· \ J.apıl~ca pı enço mucı ı~ce 

miyecektir. Yalınız he .. han· şırketın zararı varsa .. mute 
gi _bir iş için aher mahalle veffanın hı:ısesıne duşecek 

diğer şeriklere bildirmedi sinden Ali oğlu Mahmud 
ği takdirde bu müddet 3 sal ve yine Erzinin Kari' 5 

sene daha temdit edılmiş o- tafalı mahallesinden fJ k 
lur ve ayni şeraite riayeten oğlu Mehmet Ôzmen ve 
bozulmazsa mukavele müd- ziantebin Gülşan mahal! 
deti ilanihaye devam eder den İbrahim oğlu HüS z 
ve temdit edilmiş saydır . Ôzkarslının olduğu yul(I h 

15 _ Şürekadan birisi ki şahit ve muarriflerin la 
herhaıı gi bir sebe~\e bundan ı if ve ş~hıd.etlerile a ılıı 
evvelki maddelerde yaztlı mıştır. Ve ziriııi bizzat 
vazifeyi yapmaz ve kendisi-. zalamış olmalarile usul~ r: j 
ne tevdi edilen işi görmez tik kılındı. 194ı) senesı 
ve mukavele ahkamına ri - cikanun aymın sekiıi11~ 

d zartesi günü 8,1,~ 
ttyet etmezse 3 Ün\:i\ ma · lskenderun Noter 
dede mezkur oldu~u üzere Şevki Bayka~ 
eks~riyetle verılen kararla şir· -
ketin bir senelik karından Kayıp mühür I 
mahrumiyetine ve o madde· (Ayışe Sıdika} adlı (11" q 
de yazılı tazminatın itasına mü kaybettim. Kimseye 
mdhkı'.im edt:r zararı ayrıca cum yoktur. Yenisini ~; 
vermiye o karara itaata mec dığım için eskisinin ~ 
burdur. - olın·yacağını ilan ederııı' 

16 - Şürekadan herbirisi Ayışe S~ 
6 nct maddede yazılı Neşriyat Müdürü : 
olduğu üzere şirketten iki SELiM ÇEU·:NK 
bin beş yüzer lira çekerlerlC.H P. Matbaa1;ın...I ... ı. 


