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~ --
;.Vi!ayetumumi Mil/i1Şef 
uııı• • • 

hl meclısz Ç. E. K. Kongre-
'Lt Diin toplandı sitıin tazimlerine 

ta.... v·ı~ d'I ı ayt!t umumi meclisi dün cevap ver ı er we h .. • • • 

u uçu:ıcu ıçtimaını Reis vekili Çocuk E'iiirgeme Kuru-
~. Vedi Karabayın başkanlıg" ın- munun yıllık kongresi mü-
tışı d b 

- a yapmıştır. Celse açılır nase etile- Kongre Reisi ta · 
r 1,•çılmaz Başvekilimiz Dok- rafından MHli Şefimizle 
'r"' R B 1 

.. tor efik Saydamdan gelen aşvekilimize çekilen tazim 
rıtıŞ,.cevap alkışlar arasmda okuıı- telgraflarına cec~~p gelmiştir. 
~~ muş ve geçen celsenin zaptı Bu c~wcıpları aynen neşredi
~111 aynen kabul edildikten sonra yoruı : 
ı ruznameytı: geçilmiştir. Kırık- MÜNÜR KARABA y 
e el hun maıuif memurunun ma- Kızılay Kongre Reisi 
g kanı ?1auşı talebi ile 23 tem· Antakya 

1 ol muz ılkokulu öğretmeoinin Kongrenin temiz duygu J-

e hlad~ meselesine aid dilekçe rına teşekkür eder başarı-
d "e ılkokul öğretmenlerinin lar diler im. 

Develide j 
Zelze led en dört köy 

hanı p oldu 
Ankar11 22:(a a.) - Dün 

sabah Develi ve hnvalisinde 
şi~detJi bir zeJzel~ olmuş ve 
Develiye tabi dert köy te ma
men harabeye dönmüştür. 

Felaket mıntakasındaki zelze· 
le kurbanlarına yadım ıçııı 

Kızılay derhal harekete geç
miş ve Develiye çadır, para. 
gıda ve giyecek maddeleri 
ile sıhhi imdad heyetleri gön· 
dermiştir . 

Adliye vek'li teftiş
lerint: devam ediyor at mesken bedeli hakkındaki di- İsmet İnönü 

n Mflekçeler maarif encümenine VEDl MÜNÜR KARABA Y 
~rhavate edilmiştir. Ç 
.ti. ocuk Esirgeme Kuru· a".,hında11 sonraMaarifvek1"llı';...;11c .. 

Ankara 2~ (a.a ) Ege böl-
1 gesirıd e teftişlerin e d evam 

H o• " mu Kongre Reisi 
111 • atıtyda açılmasına karar ve-ı Antakya 

1 rı_ler .hz sanat enstitüsüne bir Koııgrenin hakkımdaki te-

( eden Adliye vekili F~thi Uk· 
l yar dün Somaya gelmiş v~ 
ı istasyondu hükumd ve Partı 

bına mşası hakkındaki taleb 1 miz duyttularıııa teşekkür rr11'de ınaar"f b" J jlC,. 

rt~) . 1 
ve utçe t!ncümen· 1 ederim . Başvekil 

ı,1 ~r~ııe, azadan Fatma -ema- l Doktor kefik Saydam 
~ lının Hat d '!9 -----

oi · t k" a"! u sıtma Dıticade- 1 menine havale edildikten 
·' Sl ~ş ılatı hakkındaki t .. . 1 
r nı tını t k · · d " ~onra pazürtesiye toplanmak ı, a rırı e sıhhat encu" ı 
"";r:-•ır\~,.~~;;;~::._:üz~e:r~e ce Is eye son verilmiştir . 
~; Dahiliye ~ 
k' Bu al<.şam 

di ~ m_em._urları Filistin radyo.;;tt fela-
i ~ Atmıkr!erı tal rafından ke{zedeler menfaatint 
e ez ıye o unacak b" k 
caf ~ııkara - D{lhiliye Veka· ır . . ~nser verecek 
Ja~letı, jandarma emniy 1 h Fılıstın radyosu bu akşam . 
ri si idnre ve b~lediyel e 'h u~u A~adolu zelzele felaketzede· 

ıı 1 k er arıç len f . rı o ma üzere diğer bil . mt:ıı aatın e verilecek olan 
a d h'I' umum bır kon "' . b " .. d a ı ıye ın emurlarıııın m f k s _rı ı tu ı fo} a ı \ 
ı leri tarafında"' tezk'y ad.el v neşredecektir. Temaınen Türk de " ı e A ırn .. .. •w · ·ı d' 
. ! rini ve tez~iye varak~ları-~ 1 muzıgı l e ıyaloglardan mü· 

.
1 
· nın nisan 940 sonuna k d ı rekk~p. ~iM bu konseri din 

,cı.ıı kalete gönderilmesi . a aı~r , ı emeltrını radyosu olun bütüı 
eır le 1 1 d nı a a- okuyu 1 J a ı f!r an istemiştir. Tezki e 1 • c~ arımıza tavsiye e-
varakalarında h k .. Y_ j derız . 

a ve sılıntı 

01 bul~ıımıyacak ve suallere tam Romanyanın vaziyeti 
lı' ve ıza.hlı ~at~ cevaplar veri· Loııdra 22 A.A. Ro-

\ lecektır. Gızh olan tezkiye ıııaııyarıın Petrol ihracı hak-
rJJ1 varakalarına memurlarıdn fo- kında son aldığı tedbırler 
·~ toğr~flarıda yapışhrılacakttr. üzerine lııgitiz hükumeti 
~8 T t'Zkıye varakalarına memur Roman yadan bu t db" ı · 
"· lar · · f e ır erm 111

1 ıkyı ve ena temayülleı i sebebioi sormuştu 
nıes e · ·r f . ' · 

IJI le i~ab vazı e ve ıkrı etrafi Romanya hükumeti bu su 
y olunacaktır. ate mufassal c b h 

-1' M . eva ı mu te-
lS zrz • v.~ olan bir notayı Londraya 

~ . ~ gen l gonderıniştir. 
ıı, Ankara Elçisi Röyler Ajansının aldığı 

·e,o1 • malumata göre, Ronıanva-
1~ Anadolu A1ansına nın son siya si had iseler k~r-
0 beyanatta bulundu şı~!nda vaz iyeli henüz tama 
ti Kahire Mısırın yeni ~ııe belli değilJir. 
17ıı' Ankara Elçisi Abdurrahman ~ızde ve,. parlcık1-v,-ls-ı~fl-ar-ı-n-ın-
ıd' Hakkı, vazifesi başına git - şaran kda.rı olduğum Mi iti 

ti .ı e nez ındeki vaz' f b' ' nıeuen evvel Kral tarafından çok a 1 k b w 
1 em ır-

ofl kabul ed"I . . . sırı agları kuvvet· 
~I ı mıştır. lendırmek ve iki ın 

1 
k t 

t . Anadolu Aiansı muha bi arasındaki ticaret mü~~sebet 
rıııe ya t ,., b l . . k e e 
. k" P ıısı eyanatta demiş erını arttırma· olacaktır tır ı · · 

i ., · K Zelzele felaketi dolayısi· 
"' b - emalist inkılaba le Mısır Millt-tinin Türk 

-" ya ancı de.r·ilim M .. t bb 
ııı- •1. ıs · ısırın mu· Milletine murıa etlerini gö .J. rnessı ı cılarak d k 

bulunmakla o~a a te rar türüyorum. Yakmşarkta sul · 

~I ğını . :\ı1 Üahtıyar olaca - hu muhafaz& için Türkiye -
' ısır ve T·· k' .k. 

k d ur ıye ı ·ı nin sarfettiği gayretle rin 
ar eş nıilıe.ttir. Memlek~ti - hayranıyım. ,, 

erkanı tarafından karşılaııa· 
rak uğurlanmıştır . 

Romanyaya pamuk 
satıyoruz 

İzmir 22 (a a) - Evvele• 
gönder ilenlerden başka Ro· 
manyaya yeniden satı lan 570( 
balya pamuk İzmi r limanmdc 
hazırlanmışhr. l3unlar ilk va· 
purla Romanyaya sevked•le
cektir. 

Muğlada halk dersha-
nele ·i 

Muğla 22 (a a) \hıg'a 

ve köyterind .. l 07 halk ders· 
hanesi faaliyete geçmişti ·. 
Bu dershan~lerde tahsil çağı 
geçmiş kadrn ve erkek 4045 
vatandaş okumaktad\r. 

Karabük 
Deınir fabrika~ının is

tihsalatı 
Ankara Karabük de· 

mir ve çE: lik fabrikamızın ilk 
demir istihsalatı, yerli f :1 bri 
kalarınıızın ilk demir ve çe· 
Iik ihtiyacını karşıladıktan 
başka artarak vaziyettedir. 
Demir vt- çelik fabrikaları· 
mız önümüzdeki mart ayın · 
dan itibaren muhtelif lıadde
lerdeıı geçmiş mamul d ı> mir 
istihsaline d 1Jaşlamış ola
c 11<tır. 
Bulgaristanın müt-

tefiklere olan borcu 
Londrn 22 A. A. 

Hulgaristanııı Fransa ve İıı · 
giltereye olan borç laksitle
nin ödenmesi hakkında bir 
anlaşma imzalanmıştır. Bu 
anlaşma mu\:ibince Bulgc:ris 
tan taksitlerin yüzde 76 
sını iki d efada ödeyecektir. 

Köseivanofa nişan 
Sofya - Kral Boris Eski 

Bulgcır Baş vekili Köseivanofu 
kabul e de rek kendisine 
Bulgari s taııın en büyük nış. t-
01111 vermiştir. 

20000 Sovyeı 
askeri 

Sovyetlerin~· Manerhaym '"hattını yatdık
larına dair haberler teeyyüt etmiyo,.-=

Finlerin · diilere destan ·alan mu-. ~ 

kavemeti berdevam . 
Helsinki 22 A. A. Askeri mehafile göre.-

Finlandiyamn her ! tarafında 'Kareli cephesinde -vaziyet_ 
ve bilhasa cephelerde ~id • Finliler için .nüsait olmasa 
detti bir kar fırtınası başla- bile, geçen haftaki daha az 
mıştır. Müthiş bir soğukla tehlikelidir. Finler yaptıkları 
beraber yağmaga başlıyan mukabil hücumlarla Sovyet-
kar, Sovyet ordusunu çok lerin işgal ettikleri bir kısım : 

müşkül bir vaziyete sokmuş mevzileri ger\ istirdat etmiş 
ve 20 binden fazla Sovyet lerdir . 
askeri karlar altında kalmış 
tır . Memleketlerinin bu tabii 
hallerin~ alışkın olan Fin as 
kerleri bundan istifade et • 

mt-kte ve Sovyetlt:re muka

v~me t gfü!ermekte<lirler . 
H elsi ki 22 A. A . -

Fınlandiya askeri makarnalı, 

Sovyetlerin Manerhaym hat
t ını merkezden yar.:ıklarına 

dair işaa ettikle ri haLeri 
resmt!n tekzip etmekte ve 
Manerhay.nın hiç bir yerin
d e bir !ek gedik b:lc açıl

amadığını bildirıne:<:tedir. 

Sovyetler, Kızılordunun 
22 inci yıldönümiinden t"V -

vel kati bir zafor kavrnmak 
ıçin çok uğraşmışlar Vt! mü· 
him zayiata mal olan hücum 
!arda bulunmuş\ar,iır. Fakat 
Lutün bu hucumlar hemen 
hemen hiçbir mühim netice 
vermemiştir .Fi n1erin1ki nciha t ta 
ç ekilmesi, Sovyetlerin vazi· 
yetini daha çok ınüşkülleş· 
tirmiş Lulunmaktadır. Çün • 
kü Finle r bu suretle hudut 
lan kısaltmış ve yeni arazi
ye intibak için Sovyetteri 
müşkül mevkidt> bıraknıışl.tr 
dır. Kızılordu şinı~i yeni 

Helsinki 22 A. A. -
Dünkü hava muhare!Jel .. riıı· 
de 19 Sovyet tayyaresi kati 
ve 6 tayyare d e mühtrmel 
olı:ı.r k düşürülınüştiir. 1 

vaziyetini tespit için ept>yce 
zaman isteyecektir. 

Fransada 
Silah altına çağrılac k 

yeni ~frad 
Paris 2'2 (a a ) Y "kın· 

da silfıh altına çağrılacak 
olan efra.:lın ııı i kdarı. evvel
c e ft"Spit e\lileıı mikdarııı nn 
cak yaı ısı ııisbr tindc olacak-
tır . 

Garp c ep hes;nde 
Paris 22 (a a .) Garp 

Ct'phesind · dün keşif kolu 
müsade melcri olmuştur. Ha· 
vamn iyileşnH'Sİ üznine ha 
va faaliye ti tekrar başlamış· 
hr. • 

Bir Hollanda vapuru 
battı 

Anısterdaın 22 (a a ) 
Petrol yiikli.\ olarak Nev-
yorktan Ro tterdema gelnı <.' ktt> 
olan 11800 tonluk bi r Holan 
da vapuru Alınan mayirıleri · 
ne çarparak batmıştır . 

Yugosl ıvyada petrol 
istihlaki 

Be!grat 22 (a .a .) - Yıı
goslavya hükumeti, Roman
ya ile uyuşamadığı için 1 
marttan itibaren petrol istih· 
lakmı sıkı bir vasika usuliinc· 
tabi tutmuştur. 

lsvec 
Sovyet Rusyayı 

protesto etti 
İı;tokholııı 22 (an.) - ':J 

Sovyet tayyaresi, Fin lıudu 
<lurıdaki lıir ıs veç köyünü 
bcmbnrdıın,uı etmiştir. Bu 
ha !ise üzerine lsveç lıüku ·• 
meli Sovyet Rusyaya bir 
protesto ııot<lsı göndeı·,niştir. 

Holanda toprakla
n üzerinde Alman 

tayyareleri 
Amster<lam 22 A. A. -

Holanda toprakları üzerin -
ı le uçan bir Alm.ııı t:lyyaresi 
IH'. Holaııdıl tayyarelni ateş 
açılmış ve takip edilıni$, Al
man tayyaresi k11çmıştır . 

Almanlar intikam 
almak istiyormuş 

Londra 22 A . A . - in 
giliz deniz amirallığı bir Al
man Cep krovazörünün at
las denizinde dolaşmakta 
olduğunu haber · almıştır. 13u 
krovazör geçenlerde Ameri 
ka sularında intihar eden 
Alman Cep kr1Jvctzöriinüıı 
inıikaınıııı almak Gzere do· 
laştığı rivayd edılıııekıedir. 



Guliçyada 
Alman askeri tah

şidatı 
Fransızca Parisuvar gazete 

sirıin Loııdra hususi muhabi
ri bildiriyor: 

Berlin ve M oskovanın tek 
ziplerine rağmenGaliçya mm 
takasında ki Lov şehrinden 
Litvanyaya gel~n Polonyalı 
mültecilP.rİn ifadelerine göre 
garbi Ukraynaya veyd Po
lonyahlarm tabirine göre şar 

~ki Galiçyada Alman kıtaları 
ltahşit olunmaktadır. 

İngilizce Deyli Telegraf ga 
zetesinin Sovyet Rusya · Lit· 
vanya ~ hududundaki hususi 
muhabir şu haberi vermekte 
dir: 

Yeşil huduttan Litvanyaya 
girmiş olan Polonyalı bir şi· 
mendifer memuru şarki Ga· 
liçyada Horodenka mıntaka
sında Alman kıtalan ve as· 
keri malzeme ile yüklü olan 
on katar görmüş olduğunu 
bildirmiştir. Bu katarlaı· Ko· 
lomijaya gitmekte imiş. 

Aym zamanda alınan ha· 
berlt're göre Alman mühen· 
dislerinin idaresi altındc\Rus· 
Romen hududu boyunca istih 
kamlar yapıl maktadır. 

Lavdan öğrenildiğine go· 
.re şehrin bütün cenup kıs· 
mı, Romen hududuna kadar 
Alman kıtaları tarafından İş· 
gal olunmuştur. 

ı Bu haber teeyyüt ettiği tak 
dirde Almanlar Galiçyadcı 
ki tekmil petrol mıntakaları 
na ve Alman - Rus taksim 
hattı ile Romen - Sovyet hu 
dudu arasındaki demir yolla 
ra malik olacaklardır. 

ASKERi İŞGAL 
Galiçya mıntakasının as· 

kP-rİ işgale maruz ka iması 
daha mübim bir hadisedir. 
Bu tertibat icabettiği takdır· 
de Balkan devletler:nin her
hangi biri üzerine stratejik 
bir hareket yapılmasını müm 
klin kılacaktır. Bu harekef 

.-için de ancak yollardaki kar 
ların tamamen kalkına:;ını ya 
ni nisan ayını beklemek ica· 
bed~cektir. - -llan 

Antakyada Hatjy v.ümrük 
muhafaz& taburu satıııa!ma 
komisyonundan: 
Reyhanıye gümrük mıihafa 

za bölüeüuiın altı ayda pişir 
teceği 30 bin kilo ekmeğin 
tabhiyesi açık arttırmaya ko 
mnulmuştur l3 e h e I' ki 

lo ekmf'ğin muhammen fiatı 
~iki kuruştur. Buna ait ~art· 

namr komisyoııda her zanrnıı 
görülebılır. isteklilerin yüzde 
7,5 muvak.<at teminal karşı· 
lığı olaıı elli !ırayı lsk~nde· 
run gümrükleri veznesine 
yatırarak 4,3,940 pazartesi 
günü saat 14 de satmalma 
komisyoııuna müracaatları 
ilan olunur. 

Kayıp tastikname 
933 934 senesinde 

Antakya Köprü ilk mektebi
nin beısinci sınıfından aldı
ğım tastiknamc·) ı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan <!skisi· 
niıı hükmü olmadığını ilan 
ederim. Mehmet Kemal 

Neşriyat Müdürü: 
Selim ÇELENK 

L .H .P .rv &ı tbalisıı.da ba.ı;Jo.ı~tiı 

Hatay doğrama ve 1 Şoför ve - fıra 
.. hl. ·ı ·k btıczların dık 

ilan 
Hatay Defterdarlı 
Cisirhadittc>n bilitİ 

veydiye hududuna ka 
nehri üzerindeki uınll 
vak•i s ıydiyeJe - . 
değirmeni de dahildi 
2,940 tarihinden 31 
tarihine kadar 19 ay 
le avlanacak balıkları 
ye resmi 26,2,940 ta 
saat 16 da defterdarb 
resinde acık arttırma 

mo ıgecı l katıne 
V l/ k ~ ./ k k Şoför ehtiyetnamelerinin 
n.O e f 11 Şİf· efi mu ave- tebdili için verilen müddet 

Tenamesz• son defa olmak üz~re işbu 
.l ~ şubat ayı nihnye!'İne kadar 

Biz aşağ.da adresleri ve hüviyetleri yazılı imza sahip· 

leri arasıııda işbu aşağıda yazılı şekilde kolıektif bir doğ· 
rama ve möbliye şirketi tesis ~der ek akdi mukavele eyle
dik, şöyleki: 

1 -Bu şirketin ismi Hatay Doğrama ve Möbliyecilik 
Kollektif Şirketidir. Şirketin merkezi Antakya oıacak ve 
bu şirkd lıer nevi möbliye ve doğrama işlerile iştigal ede· 
cektir. 

2-Şirketin sermayesi oıı iki bin liradır. 
Bu sermayenın biıı beş yüzü Naci Keserin 

., ,, ,, ,, ,, Şemsi Urfalı 
,, ,, ,, ,, SelahattinErgüner 
" ,, ,, ., Mustafa Halef 
,, ,, ,, ,, ,, ÖmerHacıMıstık 
,, ., ,, ., ,, Abbuş Ateşoğlu 
,, ,, ., ,, ,, Suphi Genco 
,, ,, ,. ,, ,, MazlumKeserindir. 

Her şerik şirkete. koyduğu St:}rınaycsini ispat_için şir· 
ketten makbuz alacaktır. Şayet şeriklerden her hangi ':>irisi 
bu sermayeyi defaterı vermezse şirketin teessüs ettiği 
tarihten itibaren altı aya ka<liir taınameu tediyeye mec· 
burdur. Şerikler sermaye için makbuz almakla berabf"r 
ayrıca da hesabı cari defterlerine sermaye tevdilerini yaz· 
<.hraca':lardır. Yazıh malıal bütün şüraka tarafından imza 
edilecektir. Makbuzlar kaybolursa <lef ter muteber· 
<lir. Bu suretle şüreka sermayesini lroyduğunu ispat et· 
miş olacaktır. 

3 Şerikleı de, herbiri ayrı ayrı da ols:t şirket nam 
ve hesabına iş deruhde etmeye ve taahhütlere girmeye sa· 
lahiyetd ırlır.Ancak bu taıhbütleri şir~et e24saat zarfında ha 
ber vermesi lazımdır. 

4 - Şerikler her s~ne bilançosunıı kaJar şirketten 
azami beşyüz lira çekebilirler. He5ap neticesinde kar vuku 
bulmuş ise şürekaya bu karın yüzde 30u mütesaviyen 
taksim edilir. Mütebaki yüzd.! 70 i ihtiyat serm1ye olarak 
ayrılır. 

5 ~ .Şürekadan her 8 i de ayrı ayrı ve müştereken şir· 
ket nam ve hesabına imza etmer• salahiyetdardır. 

6 - Şdiklerd~n her hangi biri bir iş için başka ma· 
halle alım ve satım ve taahhüdat için gönd~rilirıı.e kendı
ni işte alım ve satım ve ahzu ita ve taahhüdatta serbesti
yi baiz:iir. Yalnız bu serbestiye istinaden aldığı ve ver· 
di~i paraları ve taahhüdatını yaptıkları tarihlerden itibaren 
24 saat içinde şirkete bildirmt-si icab ettiği gibi şirket 
merkezine avdetir.den itibaren 48 saat zarfında da hesabı
nı vermeye mecburdur. Aksi takdirde şirket bu alım sa 
hm tediye. tahsil ve taahütleri kabul edip etmem~kte ser· 
besttir. 

7 - Şerik yaptığı işten ve taahhüdattan dolayı yukarı 
ki madde hükümlerine riayet etmezse şirketle alakası ol
mıyaıı bir muamele için yapılan taahhüdat ve alım satım 
gibi hallerden tevellüt edecek zar.tr ziyan ~erikin serına· 
ye~iııden mahsubu bu kayda riayet ~tmiyeıı şerike tazmin 
ettirilir\ Eğer şerik bu parayı ödiyemezse o zaman o şe
rikin sermayesinden mahsubu icra edilir. 

8 - Şeriklerin bu şirketin tesis tarihinden evvel ve son 
ra her hangi bir şekilde olursa olsun borcu çıktığı tak
dirde bu şirkete koyduğu sermayesinden şirket bozuluncı· 
ya kadar alacaklı bir hak talep edemez. Ancak sene başı 
bilançosundın hissesine düşecek kara vaziye<l eJebilir.13aş 
ka türlü serm ıyenin inkısamı caiz dr!ğildir. 

9-Şer;klerin bet sekizi d~ şirket hasclbına bilfiil çalışa 
caklardır. l3u çalışma,:lan dolayı şirketten hiçbir suretle 
maaş ve yevmiye talep edemiyecektir. Yalnız herhangibir 
iş için aher mahalle giden şerike yol p.ırası ile şahsi ma~a 
rıfı zaruriyesi ve evrakı müspitesine istinaden şirket nam 
ve hesabına yapmış olduğu diğer masarıf o şerike şirket· 
çe tedıye edilecektir. 

10 - Şürekadan hergangi birinin hastalığı halinde çalış 
ması imkansız görüldüğü takdirde yedi şerik ittifakla ka
rar yazarak o hasta şerikin azami bir seneye kadar calış· 
madan istirahatım temin eder .Şirketteki bütün hukuku çalışm:ş 
gibi bakidir. Bu müddet uzatılamaz. H ıstalığı bir seneyi 
geçtiği takdirde hissesine hesab edılen kar veya zarar koy 
cJuJ'u s ~rm l)'eye ilave veyı1. teıızil eJılerek kendi5i· 
ne iade edilir ve şirketle olan alakası kesilir. 

11 - Şürekadan birinin vefata halinde vefat tarihinde 
yapılacak bilanço mucıbince şirketin bu tarihe ıcadar yap· 

tığı muameleden zarar meydana gelirse bu zc-rardan mü· 
teveffanın hiss.!sİne düşecek miktarın yüzde yirmibeşini şir 
ket kabul ederek geri kalan yüzde yetmiş beşi müteveffa 

temdid edildiğinden bu mud· 
det zarfında bu gibi şoförler 
ehliyetnrım~lerini tebdil için 
Belediyeye müra:>aat etmele 
ri ve mezkur tarihten sonra 
hükumeti sabıkaya ait ehli 
yc~tnameler ile icrayı sanat 
edemiyecekteri alaknd arlan 
nın malumu olmak üzere i
lan olunur. 

* "'. Şehir dahilinde işlemek 
te olan bilumum binek ve 

yük arabacılarrnın ehliyetna 
mesiz icrayı sanat etmeleri 
karıunen ya~ak olduğundan 
bu ay sonuna kadar bilu
mum arabacıların ·birer 

1
dilek 

çe ile Belediyeye müracaat 
edert!k ehliyetname almaları 
ve bu tarihin inkizasından 
sonra icrayı sanat edemiye· 
c kleri ilan olunur. 

Belediye Reısi 

ilan 
Va l<ıflar müdürlü-

tılacaktır. 
Taliplerin bedeli 

.. 1en olan (160) liran 
de ye ~i buçuğu nisb~ 
ilk teminat akçalarını. 
mezkurdan evvel mal 
ğına yatırarak art 

~iştirak etmeleri şar 
görmek isteyenlerin 
dat müdürlüğühe dl 
etmeleri ilan olunur. 

sulleri hariç olmak üı 
diğer mahsullerin bir 
ği ile diğer muhtelif 
akarların mayıs 940 
kadar icarları açık a 
ya çıkarılmış ve bu 
ilan vıtrakalarından · 
di idare koridoruna 
tır. ihale 26-2-9 
zartesi günü saat 14 

ğünden olunacağından isteklil 
Beynel harapta dört kı- kıflar idaresine 

ta vakıf Bahçenin zeytin mah ilan olunur. 

şerikin sermayeJinden tenzil ederek bakiyesini kanu 
sesine iade eder. Kar hasıl olmuş ise bu kardan m" 
şerikin hissesine isabet eden miktar tamamen ser 
zammedilerek yine kanuni vcresesiue tediye edilir. 
bu tediycler v .. fat tarihinden itibaren bir ay sonr• 
olacaktır. 

12 - Şayet şeriklerden birisi askerlik hizmeti 
mamış ise askere gittiği tarihterı geleceği tarihtı 
şirketin kazancına kendi hissesine düşen miktc.rıll 
ellisini alabilir. Ve diğer yuz ie ellisi ise diğer ş 
taksim edilir. Şayet zarar vukubulur ise ve 
rar kendi kissesine düşecek miktarın yüz Je ellisi 
bu parayı nakden ödemediği takdirde sermayesin 
zil edilir. Diğer yüzde ellisi ise diğer şerikler a 
taksim edilir. 

13 - Bu şirketin deva:ıı müddeti beş 
müddet içinde şürekadaıı hiç birisi ayrılamaz. Ya 
rımak istiyen şerik bi,ı beş yüz lira sermayesinin yüı 
terketmek ve zarar varsa hissesine düşecek zararı 
tediye etmek suretile ayrılabilir.Yukarıki şeraite riaf 
rek şürekadan birisi ayrıldığı tak JirdP. ayrıldığı za 
pıll\cak bilanço mu<:ibince hi:;sesini azami döt t ?yda 
ve alrnıya hakkı vardır. Bu müddete riayet etme 
yaber ayrılan şerik terkettiği yüzde yirmi beş ser 
den venneğe mecbur olduğu zarardan blşka a:<1c ık 
borçlar olursa buııu da hiss<>:>i nisbetiııde kabule 
burdur. 

14 - Şirketin kuruluş ve başlangıç' müddeti 
1940 senesi olduğuna görel915senesinin başlangıcııı 
nıartl 945tı:ırihine kadar şürekadan birisi tarafından nı 
feshedildiği noter vasıtasile diğer seriklere bil<lir 
takdirde ı.>u müd.let beş sene !daba temdid ediJmi 
Ve ayni şeraite rieyetten bozulmazsa mukavele 
ilanihaye devam eder ve temdit edilmiş sayılır. 

15 - Şürekadan birisi h.!r hangi bir sebepl~ 
evvelki maddelerde yazılı vazifeleri yap:n:ız ve ktt 
tevdi edilen işi görınez Vt! nııık ıvt!le a1kaınına ri 
mezse bu gi~i' hallerdeıı tevıt!llüt 
o şerike tazmin ettirilir. 

16-Şiirekadan her sekızinin muvafakati i!e şirket 
farına dığer b'r şirk'!tİ veyahut bir şahsı ala'Jilir. 
dan gel.!·ı \ierık ayni hukuku iktisap eder. 

İşbu on altı maddelik kollektif şirketi: tmukavel 
tarafımızdan tanzim edil~rek altı cümlemizce imza 

Koca Abdi mahallesinde: Abbuş Ateşoğlu 
Umran mahallesinde Suphi Genco 
Osmaniye mahallesinde Mustafa Halef 
Usınaniye mahallesinde . Salahattin Ergüder 

Meydan mahallesind .! Ömer Hacı Mıstık 
Kuyu bölüğü mahallesinde: Şemsi Urfalı 
Umran "'mahallesinde Mazlum Keser 
Umran mahallesinde Naci Keser 


