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ÜNY A SiY ASETi DEGiŞiKLiGi 
Japonyada 
bir intizar 
devresi ! 

TOKYO YALNIZ 
MI BIRAKILDI ? 

lVIERiKA VE INGiL TERE Amerika 
Çine 

25,000,000 
dolarlık I 
bir kredi ; 
açmış bu-; 
lunuyor 

EDiYOR 

ltnanyada, Tokyoya ihtiyat tavsiyesıoden 1 

ha ileri birşey yapamiyorsa; Amerika bi- 1 

taraflık siyasetini bıraktı mı ?. A11:ti 
l\omünist pakt hareretinl kaybediyor 

Ç"'"'" ....................... "'1 

BÜYÜK ŞEFiMiZ 

CUMHUR 
BAŞKANI 

Orta Anadoluda 
bir seyahata 
çıkacaklardır 

REISICÜMHURUMUZ INÖNÜ 
ORTA ANADOLU KÖYLÜSÜ 
iLE TEMASLAR YAPACAKTIR 

Ankara : 17 (Telefonla) 
- Şlman Anadoıu:seyaha- ı 
tmden henüz dönmUf otan 
CUmhurumuz ismet lnönU
nUn bugUnlerde Orta· Ana
doluda bir seyahata çıka. 

cakları haber verltmekte 
dlr 

Bu seyahatin Bey pa
zarı, Ayaf ve Bolu hava
llslnde olması çok muhte
meldlr. 

bİS ~o~yo : 17 (Rad} o) - Dünya
hadiselerin inkişafı için Japon· 
~bir müddet inliıar devresi cre-

bir şey yapamıyor. Görülüyor ki an
lı komünist pakt nüfuzunu kaybet. 
meğe yüz lulınuşl ur. 

BUyUk Şefimiz köylU ile 
yaptı§ı temaslara c;ek •· 
hemmlyet vermektedir. On
ların ihtiyaçları ile yakın· 

Nevyok : 17 (Radyo) -Amerika • dan allkldar olmaktadır. 
Çin'e 25,000,000 milyon dolarlık bir Yeni seyahatınde de bu 

's' 6 

~ 1 ~ek ıaı utidir. Japonya eko· 
sıstemi 1939 mali yılında da 

Öyle anlaşıhyot ki yalnız Japon· 
ya de~il, anti komünit palı imzalıyan 
devletletin hepsi. bir intivır devresi· 
ne ·girmiştir. 

~ edecektir. Şimalde ve şarkta 
8tcketler olması çok muhtemel-ı 

ll'e {~Ponyanm aleyhine yapılan Sov· ----------

kredi açmiş bulunuyor. Bu haber si- l mak••dla hareket:edecell 
yasi mahafilde büyük hayret uyandır· ,uphealzdlr •. RelalcUmhu-
mış ve şöyle tefsir edilmişiir: ı rumuzun bu y oldakl ilk ka 

Amerika arlık bitaraflık siyaseti· I rarı köylUnUn giyimini :ve 
ni bıraktı. refahını temin etmekdir. 

---- 1 -· •. - - •. •• .. ••••••••••• 

ı FILISTINDE 

FRANSADA iHTiLAL 
ÇIKARILABiLiRMi? 

Loid Corç çol< şayanı 
bir makale yazdı 

dikkat 

Franeada son grevlerden 

Loyd Corç /ı'raıısadal.i son grev münasebetile, vaziyr;ti gii:.den geçirerek, 
bu grevin, ileri sürüldüğü gibi, Fransız maliye nezaretini yeni aldığı 
tedbirlerden dolayı olmayıp asıl sebebin Fransomn hatici Siyasetinde 
tuttuğu istikamet olduğunu İ§aret ediyor v~ diyor ki: 

Fransız hükumeti cümhuriyelçi 1 

ispanyadaki açlı~a mani olacak bir 
vaziyet tutarsa işçileri k;ızanır ve 

1 milli birlik ile istikrar elde edilmiş 

Fransanın cümhuriyelçi ispanya 
ile hududu bulunmakta devam ediyor. 
Bu seneki hasaddan sonra da elinde 
fazla miktarda buğday kalmıştır. 

ı olur. - Gerisi ikinci sahifede -

lsuRiYE HÜKÜMETiNE 9V ite~ etiyle mücadele de devam 
kur. İngihz · Amerikan hare- ~ 
Jcıpon siyasetini bal!alamaktr:.

"tiltere - Amerika cephesi doğ· 
~·1 Buna Japonya şahit olmuştı.r. 
~ llıanya da bu hareketler kar

Yahudilerin 
r 

isteği,HALEPTEN PROTESTO 
ii ıhtiyat lavsi) esinden başka 

- ---

maçları 

~na İd.nanyurdu ve 
~ atya galip geldıler 
'1~a Fratspor 3 - Konya 1 ~' 
Q 

1'rblrllğl 1 • Adana idman fil!.; 
~ 6 - Mardin spor O· ı ..... 
hritrıizdc toplanan yedi böl
l~~e~~up fııt bolcu grupları spor 

1~rıyle Atatüık abidesine çe-
uıı~' r.(}Yııp rasimei ihtiramı izahet

f1 ~a ~0nra Stady ;mda t•Jpl~ndılar. 
ıı ~ Çlar başlamcık üzere .. llk kar

i" 1 i?ı Malah•a şampiyonu Frat-
~. • e; Kony.ı şampiyonu Gençler· 
111. Yaptılar . Kur'ayı Konya ka-
bilı~ 

11
' Başlama vuruşunu Malatya 

ga~~ ~ r • Konya takımı 10 kişi ile 
el11 d~vaın ediyor. Konyalılar da-
j.,t :unu ve top vuruşları daha 

ll·' I ~ <ı,ya enerjik ve topu hcran 
'a:an bir takım . 

Fransa harp stokunu 
dokuz misli arttırıyor 

HARP MALZEMESiDE 
T AKViYE EDiLiYOR 

,(l 1lıkr~ vu;uşlar heniiz seyrim 
a <leğıl . ilk dakikalarda Ma
ıkışıyor. Birbirini takiben iki 

\ ~~hlikesi a !latan Malatyalılar 
!~ı rılesine yüklenmeğe başlan· 

i" Fransa topraklarından bir karışını 
bile asla feda edemiyecektir,, 

ııı <ıtyaJı Ahmet vücudundan 
Cyen çevikliği ve akıllı ida· 

/akımını sürüklüyor . Şıursuz 
1 ~ Konya kalesi Malatyanın 
1 ııltında .. Bo faikiyet nihayet 
~tisterdi. M;ılatyalılar 15 ve 

, ~akikalaıda altıkları gollerle 
.. evreyi '2-0 galip bitirdiler. 
~(~ 1 devreye başlandı. Beşinci 
ta '<onyalılar bir gol çıkara
,~. Oyun daha ziyade Malatya
~ 1tııiyeti altında cereyan etli. 

1~YUna dokuz kişi deyam et-
~~ ecbur kaldı. Malatya 37 inci 
'lil b' k k l k ır gol daha çı arara oyu 
ı·ll azandı. . 
t Malatya takımı sahaya şu 
Çıkınıştı: Selahiddin-Ahınet 
A.tevdet, Hamit, Kemal-Sala 
\ıhrnet, Ahmet, Salahaddin, 1 

f~il ~latya son muavin ve son 
QI Yıc Ahmet günün muvaffak 
iltıdıt. 

Paris: 17 (Radyo) - Haı iciye na l 
zırı bay Bonne Fransa meclisinde iza 
hal veımiş.tir. Bay Bonne, Fransanm, 
deniz aşırı topraklarından bir karışın1 
bile asla fedaya ra71 olamıyacağını 

söylemiş ve Frankonun muhariplik 
.t hakkının tanınması meselesini mevzuu • 

bahs ederek henuz böylebir şey düşu 
nülmediğini söylemiştir. 

-----
Adana-Mardin maçı: 

Adana idman yurdu Mardin şam 
piyonunu O - 6 gibi :kahir bir farl<· 
la yendi. Birbuçuk saat dev.ımeden 
oyun esnasında Yurdun tazyik çen 
beri bir defa bozulmadı. Yurdun 
genç futholcuJarı stadyomun merak 
lı seyirci kitlesine hararet zevk ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

Burgosa bir Fransız ajansı gönde 
rilmesi mesdesinide .nevzubahsetmiş 
tir. 

Mecliste 1939 t~hsisatıda münaka 
şa edilmiştir. Bu yılki tahsisat 8,174,· 
000,000 franktır. Bunun iki milyarı 
adi masraflar 5,5 milyarı deniz fiJola 
rma sarf edilecektir. Tersaneler tahsi· 
salı yüzde 42 artmıştır. Sahil müda
faa tahsisatıda iki misli arltırılmışlır. 
Harp ı>tokları dokuz misline çıkarılmış 
tır. Deniz tayyare tahsisalıda yüzde 
on arttırılmıştır. 

Malagada tahkimat 
Singapur: 17 (Radyo)- Malaga 

yarım adasında lngiliz müdafaa ter 
tibatı genişlemektedir. Bu husustaki 
proje tanzim edilmiştir. inşaata ya
kında ba41lanacaktır. 

' 1 

Flllstln polis mUfettlfl 

Kudüs: 17 (Radyo) - Yahudi 
merkez partisi bir beyennamc neşr 
ederek filistin konf cransını münase 
betile şu şartları ileri sürmüştüı-: 

1- Yahudi muhaceratine devam 
2- Bolfur deklaransiyonunun muha 
fazası. 

Yeni Hatay 
büdeesi 

1,060,000 Lira 
Seıbest liman olacak mm 
takada tetkıkler yopılmı·ktadır. 

İskenderun! 17 (Hususi mu ha biri 
mizden)- Burada çıkan "HatayH ar
kadaşımızın verdiği malumata göre 
939 senesi Aatay büdcesi 1.060.000 
liradır. Bu yılki büdce geçen yıldan 
50,000 lira fazladır. Tanzim edılmiş 

olan büdce liiyihası meclise tevdi e· 
di1miştir. 

Türk serbes mıntaka ve Liman 
heyetinin şehrimizde mesaisine dev&m 
ettiğ'ini bildirmiştim. 

Heyet dün serbes mmtaka· 
ve liman ittihaz edilmesine karar 
verilmiş olan mıntakaya giderek ara 
zi üzerinde üç saat kadar süren tet
kiklerde bulunmuştur. 

Bu tetkikler esnasında Türkiye 
fevkalade mürahhası B. Cevat Açıka-

1 

Suriyede Vergilerin mütemadiyen 
artışı halkı ayaklandırmaktadır 

HALEPLiLER MECLiSE VERiLEN LAYIHALARtN 
GERi AUNMASINI TALEP EDlYORLAR 

Halep : 17 ( Hususi muhabiri
mizrlen ) -Suriyede vergilerin mü· 
temadiyen artması hall<ı ayaklctn· 1 
dırmaktadır. Hükumet, Fahri Baru· 1 
dinin arzusu üzerine Suriyenin yüz 
bin lira tahsilatiyle Nevyork sergisi. 
nıe iştirakine dair olan layihayı. 
bir çok taraflardan ve bilhassa 
Halepten yükselen itirazlara rağ• 
men Meclise sevketmiştir. B~ndan 
başka aşar vergisine mukabil yüz
de otuz zamla Yeni vergiler ihda-
sına dair olan layihayı da Meclise 
göndermiştir . 

Bunu haber alan Haf epliler, 
derhal kocaman bir mazbata yapa· 
rak Şama göndermişlerdir. Halep· 
liler, iktiı~adi burhan yüzünden elim 
sıkıntılar içerisinde bulundukları ve 
buna rağmen en ağır vergileri öde· 
dedikleri halde Şam hükümetinin 
yalnız Fahri Barudiyi memnun et• 
mek için bütçeden 100 bin lira 
sarfı na kalkışması ve bu gibi fu
zuli masrafları kapatmak için de 
yeniden vergilere baş vurmasını 

şiddetle protesto etmektedirler . 

1 ŞA_RKi AVRUPADA YENi HADiSELER 

Sovyet Ukraynasında 
tevkif at yapılıyor 

Ukrayna halkı müstakil 
-bir idare istiyormuş ! 

Parla : 17 ( Radyo ) - " Parls Midi ,, gazetesinin hususi 
l bir muhabiri Sovyet Ukraynasanm vaziyetine alt mUhlm bir 
ı,aratta bulunuyor. Klere kı,ıaıarmda bulunan Ukraynalı za
bltlerln himayesiyle Sovyat hUkOmetlne karfı cereyanlar 
gUnden gUna genı,ıemlftlr • 
Sovyet hUkOmetl , yapılmakla 
olan bu cereyaınn önUnU al
mak Uzere bir taraftan 150 
kişiden mürekkep Okraynalı zabit
leri tevkif etti~i 2'ibi, memleket da· 
biline çekilmiş Okraynah askerlerin 
yerine Kafkasyadan ve Rusyanın iç 
taraflarından Rus aı.kerleri getiril
miştir . Rusya hükfıme_ti tarafından 
iddia edildi~ine göre bunlar bir sui
kast tertibetmekle idl . Okraynahlar 
ayni zamanda müstakil bir idareye 
kavuşmak istiyorlarmış • 

im da hazır bulunarak icabeden iza
hatı almışlardır. 

İngiltere daha 
altmış harp gemisi 

yaptırpcaktır 

Londra: 17 (Radyo) Harbiye na 

zırı beyanatta bulunarak demiştirki~ 
lngiltere hükumeti 130,000 tonluk 
60 harp gemisi daha tezgaha koya 
caktı.r 
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RADYO TASARRUF VE 
Tasarrufu kolaylaştıran 

MÜESSESELER 
~Ş~e!mlliihmal!t'!I• llm.?!ldll!!l.'lems!!lk•I•. •. ~I C•.ı-H-. -P-. -v-il•a•y•e•t m,-y ::~i ·m•e•kmt u11p1.1!11!1çuBllllll!Blg•:•ı:-1111i , 1 :a::gunku 

b k 
kongresi \ l 12,30 Müzik ( küçük orkestf'_! 

ta a ane 
Eruh kaymakamlığından vilaye· 81 

program -

-Yazan-

timiz mektııpculuğona tayin edildi 1- F reude-Völksfest- Karne\ 
ı Şehrimize gelen delegeler ( Güstav Lindner) 2- .fl.ve ~1ıı11 1 
1

. gini y~zdığımız Nihad Danış şehri-
y erlerine dönmüyorlar mize gelmiş ve vazifesine başlamış · ( Şarl Gunod ) 3 - Dans fsp"~

0 

tin 
Zihni Bayo Deri fiatları ve işçinin 

çalışma meselesi 
C. H. Partisi vilayet kongresine 

iştiı ak etmek üzere şehıimize gelmiş 
olan ilçeler yönkurul delegeleri, kon 
gı enin neticesi üzerine dünden itiba 
ren kazalarına dönmt'ğe başlamışlar 
dır. 

Tasarruf deyince ilk düşündüğü
miiz İş p:ıra arttırmaktır. Fakat bu 
iş yalnız para arttırmak İşi değil· 

dir. Tasarrufa şöyle demtk daha 
doğrudur. 

11Kaz mdığımızı yerinde ve iyi 
kullanarak ihtiyaçlaıınıızı gidermek 1 

ve bununla birlikte kazandığımıı. 1 
d~n bir kısmını yarının muhtemel 
sıkıntılarına ayırardk bu sıkıntılara 1 
gögüs germ~k ve bu suretle ça!ışa · ( 
mıyacağımız çağlarda başkalarına 

1 avuç açmamaktır,. 
Hepimiz her tanrının gürıü bir

çok ihtiyaçlarla kaışılaşıyoruz. Bu 
ihtiyaçlar arasında yı:mtk, içmek, 
giyinmek ye birde yeıtmak vardır. 
Bundan Laşka tı rr.iz gi}ir m• k, süs 
lenmek, muzik dinlemek ti yatı o ve 1 
sinemaya gitn ek. seyahat etmek ve ı' 
bunlara benzer yüzltrce ihtiy2çları 
mızı gidermek de isteriz Bundan ı 
anlayoruzki duyduğumuz ihtiyaçların 
ölçüsü yoktur. Ve hergün artmak· 
tadır. 

ehemmiyet ve l:u seıbada l:aşanlan 
işlerde. şayapı dikkattir .. 

Bu veı imli çalı~malann ht-psi 
çok iyi neticeler veı miş ve milli ta 
sanufu az zamanda sürat.le çoğal 

mıştır . 
Hem cebri tasan uf, henı de 

mutekabil yr ıd,mı terr,in eden si
gorta işlerine gelince l u da yurdu· 
muzda çok sağlam esaslara istinad 
ettiriln ekte ve ) urltaşın kendisini 

1 

ve malını her türlü kazalara karşı ! 
korumak hususu 1 üyük başarılar 1 
temin edilmektedir . 1 

Buuun deı ecesini anlatm~k için İ 
bundan bir kaç yıl evvel yurdu
muzda iş gören fakat iflas eden 
eski y<ı bar. cı si~orta şirketinin Lü · 
tün sigortalılaı ır.ın hakları tema · 

miyle tanıtmış ve başka sigorta 
şiı ket),., i bütün haklarile bunlan 
devralmış bulunduğunu söylemek 
kafidir . 

Bu suretle umumun menfaatine 1 
tealluk eden ve ciddi tasarrufla mü ı 
h·kalil yardımı yaratan sigorta mü ! 
essest'leri yurdumuzda en iyi işleyt>n 
n.üesse.1ıelrr haline getirilmiştir. i 

Sayın yurttaşlarım 1 ! 
1 Kemalizm prensipleriyle yoğu

tUlan Atatürk neslinin temiz duy
gulu, bilgili, kuvvetli, · kudretli ve 
çalışkan çocukları tasanuf sahasın. 1 

da gösterdiği kabiliyeti ve dde et
tiği neticeleri şuracıkta birkaç vasfa 
sıkıştırmak imkansızdır. Biz mevzu 
umuzdan ayrılmadan tasarrufun ana 
hatlarını kısaca anlatmağa çalıştık. 

Şt hıimize bir saat mesafede ve 
Seyhan nehrinin sağ sahilinde bir 
debağhanemiz vardır. Burada mev 
cud ondört imalathane de bü)iik kü 
çük yüzü mfitecaviz usta ve amele 
gayet munl l zam bir rnre tte çalış 
makta ve l unların meydrna getirdik· 
!eri rleri H~ köseleler )alnız Ad<>na 
esrıofı taı <.fır.dm d< ğil; cİ\'ar vilayet 
Vt! kaza esnafı tarafından Ja büyük 
bir rağbe te mazhar olmaktadır. 

Yalnız Lu çatır.kan vatandaşların 

bir dettl~r i vardır. Oda; yoldur. Bu 
i ş ç i 1 e· r bilhassa kışın ça· 
murdan bir bataklık haline gelen 
bu bir saatrık yolda çok müşkilatla 
evlerine ve şehre gelip gidebilmekte 
dirler. Hatta söy)endiğint> göre ~un 
ların kısmı azamı sürekli yağmurlar 
da işlerinin başına bile gidememek 
ız' ı ·arında bulunmaktadırlar. 

Alakalı dairelerin, adcdleri yüzü 
geçen bu \'atandaşlaıın işleri başına 

muntazam kidip gelebilmeleri İç:n 
bu y<~u bir an evvel yaptırılması 

lazımdır. 
Adanamızın biricik debağhane 

sinin çok muntazam kösele ve deri 
)er çikardığı yukarda yazmışlık. bir 
debağ ile deri fiatları üzerinde gö
rüştiik. O; bize şu malCimatı verdi: 

Liselerde yazılı sınavlar 
yarin başlıyor 

Şthrimiz liseleıinde yarın yazılı 

sınavlara başlanacak \C lu ayın 31 
inde son verilecektir 

Suriye hükumeti 
- Birinci sa~ifeden artan -

Daladiye hükumeti İspanyol cüm• 
huriyetçilerinin bu kış, yiyecek ihti· 
yaçlarına yardım ederek mukave• 
metlerini lemin etmiyecek olursa 
Fransız işçjlerinin memnuniyetsizliği 
bir ihtilal mahiyetini alabilir. 

Frar.sadaki karış1klıklann dünya 
piyasasında husule getirdiği tı sir çok 
büyüktür. Geçen gün tecrübe sahibi 
b"r iş adamına iktisadi mahafildeki 
vaziyeti sordum. Şu cevabı verdi: 

- Hiçbir istikamette biı metre 
ötesini göremiyoruz. Dünyanın hiçbir 
tarafında ne olacağını tayin edemiyo. 
ııız. Bunun neticesi olarak da, bir· 
çok satıcı olduğ'u halde alıcı bulun· 
muyor. 

Ayni vaziyet her mfmltkctte 
görülüyor. 

Silahlanma işiyle alakası olan 
sanayi müstesna, hiçbir memlekette 
fabrikalara verilen büyiik bir sipa 
riş yoktur. 

Aı kazanıpta kaz; ndığımızdan 
biraz nohcın batCa}an kimse bir · 
gün zengin olabilirler. Fakat ptk
çok kazanıpt a kazandığından biraz 
fazla harcay<>n adamın hiçbir zaman 
i~i yakası bir araya gelmez. Bu 1 
~özler Lir ferdin veya bir ailenin 
tasarrufu için söylrnir fakat iyice ı 
dijşünürsek büyük bir aile olan mil 
Jetler İçin de a) rıı şeyi söyliyebilıriz. 
Filhakika bir milletin yatınını sağla 
ycıcrk olen ve bir milletin en bü1ük 
kuvvetli kaynağı bulunan milli ta. 
Sılrruftur. Milli tasan uf servetimizin 
birikmesi, ço~alması, harice kaçma 

~~~--~~~~~~~-

mas ı ve yabacıların eline geçmeme- l · 

" - Dı·ri fi atları bu yıl; geçen 
yıllara nazaran çok pahalıdır. Ham 
yaş sı~ır derisinin' kilosunu 50, 
Kurusunu 90-110, keçi derisinin 
kilosunu 50-150, koyun derisinin 
kilosunu 200-190 kurnştan· almak 
ta ve bunlara çok az bir masraf ila 
vesile ve ancak kendimizi geçindire 
bilecek bir kar ilavesiyle esnafa sat 
maktayız . Bizim bu vaziyetimizle 
alakadar olmaları için ilgili katların 
nazarı dikkat.mı celbetmenizi bilhas 

Esasen, geçen sene Avrupada ve 
Asyadaki hadiselerin dünyayı sürük. 
!ediği silahlanm.:ı yarışı da tabii ve 
sulhçü işlere bir mani teşlCil etmiş· 
tir . 

sidir. Bunun için c.:ümhuriyet idare 
~i ic1beden tedbirleri almıştır. Cüm · 
huıiyet hükumeti bir taraftan milli 
serveti günden güne bir kar topu 
gibi bir çığ halinde dağ gibi kar~ı 
mızda yıkarken diğer taraftan kurdu 
ve milli ihtiyaçlarımızın hepsini gi· 
dcrebilecek· ve medeni seviyemizden 
fedakarlık yapmadan heıgün bu se 
viyeyi biraz daha yükseltmek için 
de alış tedbirleri alınmış bu!unnıt k 
ta dır. Bu me:.ksadla bütün dünya 
milletleriyle ticarı anlaşmalar yapıla 
rak l>ize lazım olan ihtiyaç madde! 
lerini içeriden ve dışarıdan serbest J 

çe istediğimiz gibi ve istediğimiz ka 1 
dar temin edebilmemize imkan ha 1 

1 
zırlamıştır. 1 

Harice olrn !icarı münasebetle 1 

rimi1irı bEş pı eo~ibini biraz evvel 
söyledik 1 u baş prensibin yanmda 

Lirde ticaıı miiva·ıent-, iktisadi mu 
vazenr, tediye muuazenesi ve mali 
nıuvaune de vardır. 

Tasarrufu kolaylaştıran müesse 
sr ı,.r bunlarm başlıcaları. ne ban
kalrır, tasarruf sandıkları, koopre· 
tıffer ve sigoatalardır . 

Cümhuriyetin milli bankacılığa 
verdiği ehemmiyet ve elde ettiğ~ 
neticeler hepimizin gözü önünde 
dir . 

Sözü uzatmamak için yalnız 
şu kadarını söyleyelim ki bugiin 
sıra bankalarımızda biriken tasar 
ruf mikdarı yüzlere~ milyonu bul. 
makta ve bu paraların hepsi bugün 
Milii bankalar tarafından kredi 
ve iştirak halinde milli servet kay· 
naklarını işletmek işlerinde kulla 
nılmaktadır . 

Tasarıuf sandıklarına ve bil· 
hassa kcoı:eı atifciliğir:e voi!rn 

Gıup maçları 

- Birinci sahifeden aı tan -

heyecanla geçmiş bir oyun seyir 
ettirmeğe muvaffak oldular: Dünkü 

rna çtcı idman yurdu takımının ahenk 
dar manzarası iyi çalışmaların m:ıh 1 

sulücüı·. Yurd takımı birinci devresi 

üçü Muzaffeıiıı, imanın ~iride mah
1 

mudun altığı gollar!a O 6 galip bi 1 

tiıdi. fkinci devredP. Muzaffer bir ! 
gol daha kayd ederek gol adedini 

' 

se ı ica ederim,, 

·, 

17 K. evvel 938 

Gök viizü kapalı. Hava hafif 
rüzgarlı. En çok sıcak 19 ct<>rece. 
Geceleri en az sıcak 8 derece. 

Gözüme çarran bir şey var ki, 
o da şudur: avam kamarasında her 
gün nazırlara sorulan sualler hep 
dünya vaziyetine ve hükumetin milli 
müdafaamız için ne ğibi tedbirler 
aldığına dairdir. Bu sualler avam 
kamarasının her partiye mensup a· 
zalarından işitiliyoı. 

Parlamento azalarının nazırla
rıda bu snallere cevap ver mck içi ne 
kadar sabırsızlandıklarını ve ver· 
dikleri cevaplan ııasll dinlediklereni 
gören halk pek yakın bir harp teh 
likesi sezer gibi oluyor. 

6 ya çıkardı oyun tamamen Yur4nn ~--~---
faikiyeti içinde ceryan derhn O 6 
gibi farklı bi1 galebe ile netice· 

1

1 

lendi. 

Yurt takımı yemeri bir kadro 1 

ile çıkmıştı . Gö.sfrrmiş oldukları 

O.sn1aniye Belediye Reisliğinden: 

Q.,ınaniye kasal asının Elektrik tesisatının yapılması ıçm 8515 lira 
20 kuruş keşif bedeli bu'unan alç~k tevettür şebekesinin yapılması aşı 
ğıda!d şartlarl.J I2112N38 giioün len itibaren (21) giin mü~dette eksilt 
nH•ye çıbırılm•ştır. brı biiyük nıuvaff ııkıyı: lten dolayı 

hep-;İ nİ c:ınclan tebrik ederken bu-

günkü maçla da memleketiıniz 

şanıpiyonumuzrlan rni bir g~lt>be 

beklemektedir . 

1 - 85 L5 li1·1 20 kuruş hşif be leli bu'unan ka 1ubanın alçak tevet. 

1 tür şebek si mo ıtai ve ma!z ~nesi ke~if ve fonni ş~rtn~mr·sine uygun ola 
caktır. 

Yurt - Mardin karşılaşmasının 
en muvaffak O} uocurn Mardin ka· 

lecisidir. Mardin takımı bü} ük bir 
savı farkı ile yenildiği halde oyun 

esnasında sportmence lıareket et
miştir. Kendilerini bu hususta teb
rik edemeden geçerniyeceğiz . 

Miısalı.ıbları id;;reye memur be 
d~n terb'yesi mümessili Bay Saim 

dünkü maçları bizzat idare elmiş 

ve en lcüçük Lir haksızlığa ve ha · 

2 - Fenni şartname ve rrojt-yi ve haritaları görmek istiyerılerin be 
lediyeırıiıe miirc.caatı. 

3 -- Eksiltme 211 :::)38 günii pazartesi saat 16 da belediye dairesinde 
. ihal~ olunacaV,ı, 

r
' 4 - ~ksiltmede a<;ık pey siirüleceği. 

_5 - lh:ıle bedelinin °/o 7 buçuğu mu va'< kat temiıat olarak alınacak -
tır !haleden .sonra % 15 şe ib:ağ edilec~kti~. . 

6 - fstt·klilerin alçak tevettür şebekesini fenni bir şekilde yapma. 
ğa salahiyeti fenniyeyi haiz olduklaıına dair N<tfıa vt!kaletioden veya her 
hangi bir vilayet Nafıa direktörlüğünden ve::ika getirmeleri lazımdır. 

taya meydan vermemiştir . Bu di. 1 
rayetli idare iledir ki her iki maçta 

·ı - Alçak tevettür şebekesi ihale gününden itibaren ü;. ay zarfında 
bitiıilmediği takdirde müt,.ahhidin kat'ı len.inat parası irat kaydolunac:\k 
ve ayrıca müteahhid he;abına Belediyece ikmal olunacaktır ... 

8 - Şebekenin fenni şartname ve proj~ye uygun olduğu Nafra veka· 
Jetince tasdiki müteakip ihale oedeli Belediyeden tediye olunacakar. Tas 

centilmence cereyan etmiştir. Bay 
Saimi de tebriki borç biliriz . 

Kayseıi -Diyarbakır , Adana -
Me 1 sin bugün karşıla~acaklardır , 

J 

dik masrafı Belediyeye aittir. . • 
9 - Şebeke fenni şartname ve projeye uygun olmadığ~ takdirde be· 

lediye~e müteahhit hesabına ikmal olunac3ktır . 
18 - 22 - 27 - 31 

tır. Kendilerine muvdffakiyetler te· No. 6 ( Enrik Granados ) 4- ~ 
meni ederiz. onlight'in Venis (Joze Armand

03 'b 

Hayvanları kiın çaldı 

Erzin nahiyesinin Mustafalı ma
halJesinde oturan Osmarı oğlu Ah 
medin evinin av'.usundan iki bayva 
nı meçhul şahıslar tarafından çalın · 
mıştır. Jandarma; Hayanlan ve hır 
sızlan meydana çıkarmak için tah 
kikat ve takibata başlamıştır. 

Adana sulh ikinci hukuk 1 

hakimliğinden 
No - 35 
Adananın Havutlubucağı K. den 

Hamdi oğlu Süleyman ve Haşim ve 
Eyyup ile ayni k. den Hamdi oğlu 
Nadir ve Adana hazinei maliyesi arf\ 
sında müteheddis tapu tescili davasa 

1 

nın cari duruşması s.rası~da. davacı 
latın ö Ü babaları Hamdiden irsen 
intikal edip senedsiz olarak tasarı uf I 
edilegelmekte olan ayni köyde ka ı 
in ve tarafları şat kan Koca oylu ibiş 1 

ile çevrili ve beher dönümü 20 lira 1 

muhammen kıymetli ve bilmesaha 8 
dönüm 228 metre murabbaı bahçe 
nin muamelei tesciliyesine karar ve. 
rilmesi talep edilmekte olduğundan 1 

sözü geçen bahçeda bir alakai tasar 
1 

rufiyesi olduğunu iddia edenler varsa I 
tasarrufiyelerini ibraz etmeleri lüzumu 

ilan olunur. 
10079 

Avam kamarasında sorvlan sualle 1 

r v: istenen izahat "tufan bastnacak 
gemiyi hazır'ayın!,, gibi bir istimdad 
m:.hi} etindedir, 

Bu istimdad dünyanın her tara· 
fmdan ve her dild~n duyuluyor, me· 
sela Amerika Birleşik devletleri hü. 
kı1meıtinin 1 O milyon İngiliz lirasına 
mal olacak büyük bir harb gemisi 1 

yaptım a;a brar verdiğini görüyo· 
ruz. 

ilk dritnotun 1 milyon lngiliz 
lirası vapılmış olduğunu hatırltyo· 
rum. O zaman tufan tehlikesini düşü· 
nY.iı iktisatçılar paraların c;;emere ge 
thmiyecek şeylere bu suretle sarf. 
olunmasma karşı dehşetli itirazda 
bulunrr.uştur. 

Bugün böyle itirazda bulunanlar 
görülmüyor. Ortadan tamamen kay ı 
bolm1dıysa bile bir tarafta saklan 

1 

mış bulunmaktadırlar. Bilakis bugüıı ' 
hükG net-gerek taraflar gerek muh t 
allif bütün partiler harb silahlarına 
gittikçe daha fazla para sarfetmek 
için t~zyik ediyorlar. 

13,00 Saat ayarı ve haberler•~ 
lJ, 1 O Müzik ( küçük orkestr3P 

devamı ) 
5- Andantino in modo di can· 

zona ( Çaykoski ) 6 - Vir Vatı 
dem um Die Velt ( Niko Dosta g 
7- Ein Abend in St. PetersbU' 
( Helmund ) ati! an 

13,45 Konuşma (ev kadını Sil ln 
14,0014,30 Türk müzigi ( 1sP 1•t 

bur , kemençe ) -arJ 
17,30 Müzik ( dans saati ) !an 
18,30 Saat ayan ve haberler· ı ıı4 
18,40 Türk müzigi ( fnces' ırnu 

faslı ) art 2a 
19,35 Konuşma ( dokuzuncu ~e h· 

tırım h~ftası dolayısi yle Şakir 11~ 
se bir - Ik tisat Vekili . ~r ba 

19,55 Türk mijzigi (Zeybek ıu ~eb 
küleri ) . ,,; ~el 

20,24 Müzik ( oda müzigt (} ı1~ 
Cumh. Başk. Bando - sl'ndaıı~ ol '.ıııu 
bua- Ali Bostancı Klarnet -

8

8r 

Öktem Fağot - Mustafa Se~t' iu 
Korno-Necmi Öğün Piyano.,.,..'(! ti 
mal Reşit 1 - Sonat - Fa MP!,., C: 
( Benedetto Marjello ) 2- So

03r; ~ 
Fa diyez minör ( Jiorjio ArıtOıııil ii 
otti ) Viyolonsel - Mrsut Ce 
Piyano Cemal Reşit . rıı 

21,25 Saat ayarı ve Para k
9

51 , 

biyo ve toprak mahsulleri borsa 
21,:iS Müzik (Varyete) pe' 

21,55 Konuşma ( At yarışları 
ticeleri ) rı) 

22,05 Müzik ( Rumbalar'1J11l 
22,30 Müzik ( Operet parÇ3 P~ı 
22.~5,23 Son haberler ve Y

811 

program . /ı~ 
-- ıo, 

Seyhan Valiliğindeıı: ~r 
Clt 1t· 

1/1/939 tarihinden ilibaıel'l btf 1r 
davülden kaldııılaciik olc.n Brooı·~tl 1 

ve iki kuruş kmuşluklaıla 
1
°\8 

l>ir kuruşluk!ar 2257 numaıa· 1.rce 
nııoun sekizinci maddesi mucibi J~ 
1111940 tarihine kadat Mal sarı~' 
larile Cumhuriyet ve Ziraat 13ıJ~~' 
lan tarafından kabul o!urıacağı ·ıs . e ı 
liye V ı::kaletinin tamimi üıe:ııg4 
olunur. 100 

Satılık mağaza l 

V ... d c h . l fııı 
erayıcısır e um uı ıyc . 111J 

rikası karşısında bir bap karg'.' ilıar 
ğaza kiralık ve musaddak har 1\1111~ 
mucibiocC'ı satlıktır. Talip olan O . , ,·e. 
Operatör Bay Ahmet Erzırı e kıııf 
rozdibak arsası karşısında do 
Bay Fuada müracaalları. 

16 18- 20 

Seyhan Vilayeti Orınan Bölgesi Şefliğinden: 
A1eJi Kilo Cins ve n~vi Beher adet M~vcut Masrııf• 

ve kilo.:;unun yen 
muhammen 

~ede!i 
L. ~· Lira K, S. 

ı2 Çam kereste 1 50 1 fare ambarı 

12 " 
Toprak 60 

" " 
7 Ç:ım salma 40 " " 

489 Çam mı.!rtckbaskı 16 belediy~ ve idaıe 
ambarı 

6550 Çam olunu 75 İJare ambarı 

1236 Mahlut kömür 3 " " 
520 Yekun 

• • c 

Y k d 
. .k ·f cııı· 

u arı a cıns ve mı tarı ve muhammerı bedeli yazılı muhlelı . ~ô 
de (520) parça kerestenin ve 6650 kilo odunun ve 1236 kilo rn~ıııot ·• 
mürün 2490 sayılı artırma eksiltme kanununa tevfikan 9- 12-938 pr:e· 
hinden itibaren 15 güu müddetle 26- 12-938 tarihine mü3arlii paıadr rı 
. .. .. k iti ~ i sı gunu açı arttırma sureli ile Adana Orman dairesinde saat on a ş• 

on yediye kadar satışı icra edileceğinden taliplerin gününden evvel enı" 
görerek ihaleden evvel debozito etkçalarıPı yatırmaları ilan olunur. 

18 - 21 - 25 10080 



250 R • 
1 s A 

1 r n e m 
Telefon 

s a 250 

Ün gün- İstanbul Şehir Tiyatrosu SanatkarlarınH1 en kudretli tvmsilleri-Ünlü yazıcı Müsahip zade Celalin seyrine kanılmaz ölmez eseri Bugün gün

düz 2,30 (AYNAROZ KADl'SI) 
Baş Rollerde · Kadı Divriki Y akup efendi . . . Hazım 

matineden 

caıı 

Şemsi 
Eda 

Molla bey •.. Vasfi Rıza 
... Halide 

Diğer Rollerde: Behzat - İ. Galip - Emin Belli - Mahmut - Muammer - Şevkiye 

itibaren 
10072 
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bıır$ 

s.ıatil ana birinci icra 
1110

• 
1 Urluğundan: 
·ardarı İhsana borçlu Havutlu 

1 

lef· /arı Yusuf oğlu Ahmedin : 
cesa' 14 Tarihi: Eyh11 341 

ırnü: 86 

u ,,ı ~~8 hissede 109 hissesinin 
~e 'llssesi . 

du : Şarkan hergele yolu 1 

ttl' bahçe Şimalen taıikibas Ce
nehri cari Şimcılden tarikı 

• / neı k d 37 gı 6() I ıre a ar 5 hatvadır. 
-- f '!?. Tarihi:K.sani '334 
R•ıı u : 25 

Srs31 : Üçte iki hissesi 
...-Ct' iu : Şarkan tarik Garben 

•'( c ! 
wı0 en açılan şosa Şimalen 

0nat~ ~Cenuben Mehmet. 

0ıoıı~ Tarihi: Eylul 341 
eeıııı rrıa: 54 

: Nısıf hissesinin üçte iki 
tı1 ' 

k• ld 
1

53S1 ' u : Ş:trkan masaracı Kara-
elyevm veresesi Gaı ben 

11rı pe Şiırıalen Cenuben Yahya 
~et iken efyevm veresesi . 
. 9°

1u 1ıan kıymet: 140 No.lu 
No.lu tarlaların beher 

~~ (25) lira ve 114 No. lu 

1 
eb~r dönümüne (30) Jira 

1 
ilbJir edilmiştir . 
nırı Y l y .. t b'. apı acagı yer,gun,saa : 
ltırıci icra Memurluğunda 

1e ,~ttırınası 18 - 1-939 çar· 
eıı ı~a 

ıtıtf ~ saat 10112 de ve ikinci 
0

0
*rl 0,~:2 ·939 perşembe günü 

alı V ~ 2 de. 
ibİflct ~~u gayri menkulün artırma 
sarıd~ 1 l 1aı1 tarihinden itibaren 
133rı~' i~ta ile Birinci i c r a 
,,,., ~1f .~. muayyen numarasında 
~ ·ı~ ~cıteb·ı · · · k Iı~ d ,, ı p ~h ı mesı ıçın açı tır. an a 
)v 'ili 
g4 1~ ardan fazla malumat al-

~ enler , işbu şartnameye ve 
a ·ı . numarası e ınemurı · 
ıı.. 1 

fiJb ~ 1 lıracaat etmelidir. 
t 9 11 

ttırmıycı iştirak için yuka-
• fil 1 k 

gı' 1 ı ı. ıymctİn 0/0 71
5 nisbe

·tıı a I k 
rı 111 ,,~ ~ a Çasile veya milli bir 
afl• o r teminat mektubu leveı!i 

.,.e llt. 0 24) 
do~ıo' p 

~k Olek sahibi alacaklılatla 
i/<larların ve irtifak hakkı 
ll)cr. ki". 

~I oayrı men u uzenn-
a~ını hususile faiz ve mas
~cı ~n. iddialarını işbu ilan 

f , 1 tıbaren 20 giin içinde 
rıı ı Qsb 

it ı ·1 b' " k ı~ e eıı e ır ı te mcmu-
'~,.. bildirmeleri icap eder . 
~k hakları tapu sicilile sa· 

~· ~ <;a satış bedelinin pay
;5 il hariç kalırlar. 

Ster'! .. <l c ı en gun e artırmıya 
ve

111
:.r artırma şartnamesini 

~ t luzumlu malfiınatı almış 
01 aınaınen kabul etmiş ad 
a :\Jnurlar. 
Yın d'I d e ı en zaman a gayri 

it~ defa bağrıldıklan sonra 
ı ıtan 'h 1 d Qtdl .a ı a e e ilir . Ancak 

. ,.., l ~· ·Iı muhammen kıymetin 
cı··· ~ vll}. b 

•ut ~o '4~~ ulmaz veya satış is 
' tJri' ~t b &ına rüçhani olan diğn 

te· ~~ .ulunup ta bedel bun · I 
adr " ~'ltı lllenkul ile temin edil-
ıı 8 i 1\ q 

~·ı· ~ tının mecınuundan faz-
enı ~~sa 

~ilk en çok artıranın ta-
~~ 1 kalmak üzere artırma 

a temdit \C 15 inci günü 

~-----------------------------------------------------._. ____________________ _ 

Nihayet beklenen •• geldi 
• 

17 Birinci kanun cumartesi günü 2,30 nıatinelerinden itibaren 

Alsa ray Sinemasında 
Türk tiyatrosunun en eski ve en kıymetli senaryocusu Musahip zade Celalin 

defalarca tiyatroda oynadığı halde seyrine doyulmayan 

Aynaroz Kadısı 
• Türkçe sözlü yeni ve eski Türk musikisi ile slislü büyük komedi 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun en güzide artistlerinden 
Hazım - Vasfi Rıza - f. Galip - Halide Pişkin - Şevkiye 
Muammer-Behzat-Emin Belli nin.iştira.kıeri ile !iyatrodakinden daha güzeı bir 

şekılde fılme ç~kılen : 

( Aynaroz Kadısı ) nı 
göreceksiniz Alsaray sinemasında 

Biletler bugünden itibaren satılmaktadır 

sürprizini bekleyiniz 
ilanlarındadır 

Alsarayın büyük 
tafsilat el 

Filme ilave olarak: 
Sanlı ordumuzun Dersim 

( DOGU· 
ve Elazığda yaptığı 

Başbakan Celal Bayar, Mareşal Fevzi Çakmak ve diğer Bakanların 

huzuriyle yapılan büyük Resmigeçit 
Telefon 2 ı 2 ALSARA Y 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alman istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/Ağus
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagmı ilan ederiz . 

Şapkalı Tip 6 

" " 
6 

" " 
5 

" .. 5 
Arslanlı " 

2 

Genişlik 

85 Cm. 
90 
85 
90 
90 

il 

" 
" 
" 

Top 
36 Metre 

36 " 
36 " 
36 " 
36 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 

,,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa~ıikamız teslimi bedeli peşin tedi1elidir. 
2 - Blr balyadan noksan olan pet ak ende sevkiyat ve satışlara % 2 

zamyapılır. · 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

1 toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabuJu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihli temi-

natına müstenittir. 1 10053 

NE F l S ve Çok Güzel bir Film Görmek İstezrnisiniz Şu HALDE 

TAN Sinemasının 
BU AKŞAM 

BÜYÜK SiNEMA Müsameresi olarak Takdim edeceği 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
VE 

Victor Prancen ve Edvvıge F eullere 
Tarafından Harikulade bir tarzda yaratılan Emsalsiz Süper fıilmi görünüz 

Kudretle yaşatılmış çok Müessir ve Heyecanlı bir Şaheser 

AYRICA: 

CEZAR ROMERO'nın Mükemmel temsili 

r Yürüyen Kal:_I 
-ı--iiiiiii l0075 

-----------------------------------------------------------------------------· Dehşet ve Heyecan Filmi 
ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile lemin edilmiş ala
cakları mecınuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı f esholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen gi.inler için yüzde beşlen he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce a1ıcıdan tahsil olunur . 

(Madde 133) 
Gayrimenkul Yukarıda gösterilen 

tarihlerde Adana 1 inci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
göstc ri!cn artırma şartnamesi daire 
sinde satdacağ1 ilacı olunur. \ 

Muhuumen kıymetin yüzde yet-ı 
miş bt-~İı i bulmazsa 2280 No. lu . 
kanun teıtbik edilecektiı. 10085 

1 

Yeni çıkan kanun ve nizan1lar 

·-----
~azı Maddelerden istihlak vergisi alınması 
hak .Hndaki 2731 nutnaralı kanunun bazı 

hükümlerini değiştiren kanurı 

/\ ruıwı ı"\'v · 3536 KabtLl ıarilıi: :!916/ J<.J:JH 

Ne§ri taıilıi: 16171 N:Jtl 

Madde 1 -· Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması hakkındaki 
27/5 '1935 tarilı ve 2731 sayılı kanunun birinci maddesinin 5 numaralı 
Lendinin "B,, Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

13) Her nevi ayakkdLı (deriden maada) mevaddı saire ile müretteb 
ve gayıi müretteb (idhatat umumi tarifesinin 447 r.umarasının A ve B 
pozisyonlaı ına giren her nevi) beher kilo gramdan 160 ku ruş (ancak bu 
ayakkabıların hariçten idhali ha!inde beher kilogramından 196 kuruş a· 
lma<.:aktır) 

Madde 2 - Ayni kanunun birinci maddesinin 9 numaralı Len1i aşa· 
ğıdaki şekılde değiştirilmiştir: 

9 - Pa nuk ipliği, pamuklu mensucat ve pamuktan hazır eşya; 

11 - Hariçten idhal o~unan veya dahildeki fabrikalarda ·imal olunup 
fabrikalardan satılan pamuk iplikleri (idhalat umumi tarifesinin 366, 
367, 368, 369, 370 ve 373 numaraların pozisyonlarına giren ipliklerin) 
24 lngiliz numarasına kadar olanlarmın kilosundan 13,5 kuruş ve 24 
İııgi!iz numarasından yukarı olanların kilosundan 22 kuruş, 

- Hati~ten i<feal olunan veya dahildeki fabrikalarda kendi imal et-

Pek Yakında: Pek Yakında 
BÜYÜK RUS ARTİSTi 
OLGA THCHEKOW A 

NIN Temsilinde emsalsız bir Kudret gösterdiği 

BÜYÜK ALMAN FiLMİ 

Bir Ana Facıası 
1 

Bugün 2,30 Matinesinde: Ölümle Karşıkarşıya ve 

1 
Yürüyen K'ale 

10059 -----
tikleri ipliklerle dokunan pamuk mensucatı ( Iuhalat umumi tarifesinin 
377, 378 ve 379 numara ve bunların pozisyonlarına giren her nevi): 

A) İdha!at umumi tarifesinin 377 numarasına ve bun !arın pozisyon
larına giren mensucattan: 

Metre murabbaının sıkleti 100 grama kadar ( 100 dahil ) olanların 
kilosundan 25 kuruş, metre murabbamın sıkleti 100 gramdan 150 grama 
kadar (150 dahil) 0lanların kilosundan 9 kuruş, metre murabbaınm sık. 
itti 150 gramdan faz!a olanların kilosundan 4 kuruş, 

B) idhalat umumi tarifesinin 378 ve 379 numara ve bunların po
zisyonJ.ırına giren mensucattan: 

Beher metre murabbaının 150 grama kadar (150 dGıhil) olanların 

(Sonu Var) 9583 

1 
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Sicil ilanı • • 
Adana Ticaret ve sanayi odasından: 
(Adana Türk nebati yağlar fabrikası Limited ~irketi) 

Yukarıdaki ticari unvan ile te~kil olunup 33 maddeden ibaret olan ve iktisat Vekaletinden 13 kanunuevvel 
1938 tarihinde tasdik buyurulan sureti aşağıda yazılı f~as n t.ikneloi n t:cilirct Pdcr<cda :icrai tfcaute 
başlayan Adana Türk Nebati yağlar fabrikası Limited şirketi ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince 
sicilli ticarete kaııd ve tescil edildiği ilan olunur: 

Sicilli ticaret numarası : 76 
Oda sicil numarası : : 775 
Tescil tarihi: 17-12-938 

Adana Türk Nebati yağlar fabrikası Limited şirketi mukavele.namesi sureti: 

Adana Türk nebati yağları fabrikası Limited şir
keti mukavelenamesidir. 

Şirketin teessüsü: 
1- Ankarada mukim lzmir Saylavı Hamdi Aksoy 
2- Adanada n uk im Milli Mer.rncat fabrikası s:.ıhiplerindtn Nuh Naci Yazgan 
3- ., ., ., ., ., ,, Mustafa Özgür 
4- ,, ., ., ., ,. ., Nuri Has 
5- ,. Yeni fabrika sahiplerinden Ömer Sabancı ve Bekir .:>apmaz 
6- Kayseride mukim Rifat Çalkaoğlu • 
Aralarında işbu mukavelename ve ticaret kanunu ahkamına tevfıkaıı bervecbi ati şerait dairesinde lir mah. 

dud mes'uliyetli ( Limited ) şirketi teşkil edilmiştir. 

Şirketin unvanı : 
Madde 1 : Adan ada Tüı k Nt bati } ;. ğları fabrikası Limited şirketidir. 

2: Şit ketin mcı kni Adanada kairıdir Tüıkiye dahilinde ve har:cinde şubeler küşad olunabilir. 
Bu takdirde iktisat vek;letine malumat verilecektir. 

3 : Şirketin maksadı : Nebati maddelerden istihsali mümkün yağ, sabun vesaireyi istihsal et. 
mek, bu işi temin jçin ht'r nevi örtülü, örtüsüz bina, arazi ve arsaları temellük etmek, fabrikayı, depoyu yap 
mak veya isticar etmf'k ve icabında mevcutlarını genişletmnk, ve yapacakları bu kabil müessese ve binaları 
kirayd vermek, hasılı işbu mevaddı mamul haline getirmek için icabeden her türlü muameleyi ifa eylemekdir. 

4 - Şirketin sermayesi: 200,000 Türk lirası olup bunlardan: 
20.000 lirasını Hamdi Aksoy 
40.000 ,, Nuh Naci Yazgan 
40,000 " Mustafa Özgür 
40,000 " Nuri Has 
15.000 ,, Ömer Sabancı 
15.000 ,, Bekir Sapmaz 
30,000 ,, Rifat Çalıkcoğlu tan fından eıhız ve taahhüd edılmiştir. 

Şürekai mum;;il~yhimin isimleri hizalarında gösterilen mebaliğin tediyesini taahhüd've nısıf hisselerini ber 
veçhi peşin tediye eylemişlerdir. 

• 
Senr.ayrnin üç ı ub'ur.u tfmsil eden ~ün kanın muvafahtiyle sermayer.in tezyidi caizdir Bu takdirde şü· 

ıeka veya haltfleri hisseleri nisbrtinde yeni hisselere sahib olur ve bedellerinin frsviyesini taahhüd ederler. 
Keza ayni suretle ve ticaret kanunur.un 506 iı ci maddesindtki mikdardan aşağı düşmemek şarliyl~ şirket 

sermayesinin ter kisine karar vereHlir. Şi;reka <'şhası salise}e karşı dahi ancak s3hip oldukları hisselere tt:· 
kabul eden mebaliğ nisbetinde mes'uldurlar. 

Gerek tezyid ve gerek terıki~i sermaye Jolayısiyle vaki olacak mukaırcrat ve tadi'atın tekemmül ve mute 
ber olması için l u mukarrrralı ittihaz rdrn hty'eti umum· ye evrak ve vern' re iktisat V< kalttine tevdi ve laııın 
gelrn izin ve muvafakat ist hsal olunacaktır. 

5 - Şürekanın hisselerini mübeyyin vesaik nama muharrer olacaktır. 
Şüreka hisselc:rini sermayei şirk tin la'akel üc; rub'unu temsil rdeıı şürekanın muvafakatiyle di~er şe 

ri klerirıe \ieya ahara devir ve furulıtedd ilir. fşbu el evir fıırııht keyfiyeti hisseleri miibyin ve-;aikin zcıhn l"a key· 
fiyeti devir ve furuhtun derci ve defteri ınahrn.rnııa ka)id VF la'akat üç ııı 'bu sermayeyi temsil edı!n şürekanın 
muvafrkatiyle hasıl olduğunun üb~in şiıket n üdiir!rıinin ~crlı ve imzalaıiyle tekemmül eder. Bu minval muhar. 
rn hisselere tesalıup edeni r vep h;ılrfi} et tarikıle elleıinde şiı ket hissesi hıılunanlar aynen ve bilakay Juş:ırt 
işbu mukav~le ahkamını kabul etmiş addolunurlar. 

Madde 6 : Hisselerin şirkete tevdi o'unmamış kısmı gerek lıiıinci hissedarlardan ve gerek mcAur 
hisse'eri devren kabul edenlerden vesair suretle ve halefiyet tarikiyle sahiı> olJnlardan talep olunabilir. Ancak 
hissesini devretmiş olan hissedar tarihi devirden itibaren iki sene sonra bu mes'uliyettrn kurtulur. 

Madde 7 : Mukarreralta her şerikin adedi hissesine göre reyi vardır. Ancak bir hissedar umum hisse. 
ler mikdarının sülsüsden fazla"' reye malik olamaz. itayı reye vekalet için ınrzuniyeti tahrir iye lazımdır. 

Madde 8 : Hisseler şirket nazarında tecezzi kabul ~tmez. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Aancak 
irs gibi bir suretle bir hisse müteaddit alakadarları arasında gayri ka1ili taksim kaldığı suretde bunlar hak. 
larmı müştereken istimal ederler. Müşterek alakadarların miirnessil veya vekilleri olmadığı takdirde sirketin 
muamelatı velevki bunlardan yalmz birisine karşı bile ols:ı cümlesi lli\kkın Ja muteberdir. 

Şirketin temsil ve Umuru idaresi 
Madde : 9 Şirketin umum ve muamelatını sermayei şirketin la'akal rub'unu temsil eden şürekanın mu 

vafakatiyle tayin edilt'cek bir v ya mÜtPaddit müdi,.an tarafından idare edilir, Müdürdn hissedaılar<lan veya 
haricden inlihab ve tayin olunabilir. 

ilk üç sene için şürekadan veya lıaricden birisi hususi mukavele ile intihab olunur, Bina'enaleyh tayin edi:e 
ctk müdür umur ve muamelatı şirketi tedvir şi:ket namına her nevi evrakı resmiye ve gayri resmiye ve·!ene
dat mukavelat ve teahhudata vazı imza ve ahzu kabza; sulh ve ihrt ve l·uzuru muhakimde şirketi bizzat veya 
bilvasıta temsil hususlarında salahiyet ve mezuniyeti tarnmeyi haizdir. 

Şirketin hukuk ve vezsaifi şirketin unvanile vazı imza eden müdürün taahhüdatilc teayyün eder. Teahhüda· 
tın şirket nam ve hesabına }'npıldığmın tasrih edilip edilmemesi müsavidir. 

Müdüranın esam= ve salahiyetleri gazetelerle ilan edilir. Mü1üranın keyfiyeti tayininin veya bunlardan birinin 
salahiyeti hitama etdiRirıde sicili ticarete kaydı lazımdır. 

Müdürlerden her biri merkezi şirketten gaybubeti takdirinde kendi mes'uliydi altın Ja o!mak üzere bir diğer 
kimseyi vekil tayin edebilir. 

Madde 10 : Şirketin Müdürleri şürekadan oldukla;ı müddetce reye iştirak etm~mek üzere 9 zuncu mad 
dede muayyen ittifak veya ekseriyetle indelicab tf'dbir o!unabilir. Şirket Müdürleri veıa bunlardan birisinin azil 
ve tebdili, istifaları, vefatları gibi ahvalde şüreka derhal içtima ederek ittihazı mukarrerat ederler. 

Madde 11 ; Şirket Müdürleri vazifelerinin, bil'umum hissederları şirketin devamı mü ldetinde iş 1m şir· 
ketin mevzuuna gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayisile ttalluk eden umur ve hu.sucatla ayrıc-l iştigal ede 
mez. Ve kendi işleri dolayisile fabrikalarında toplanacak pamuk çekirdeklerini işbu şirkde tercihan ve takdimen 
vcrmeğe mecburdurlar. 

Madde 12: Müdürandan olmayan şüreka diledikleri zamanda bizzat veya bilvekale evrak ve defatirin şirkete 
tetkik ilt umur ve muamelatı şirkete ittila edebilirler. Ancak bunların umuıu şirkete mürahele etmeleri ~ur.ııi 
kat'iytıde memnudur, 

Madde 13 : Hissedaran re)lerini tdhıireıı verirler, ittihazı karar için hey'eti umumiyenin içtimhi mutlaka la· 
zımdır. Mukarrerat şürekanın içtlmaile hasıl olan hey.ete ittihaz edileceği gibi muhabere iled~ istihsal olunabilır. 

Bu son şekilde şirket müdürleri mevzu bahs hususu veya musavver kararı t<lahhütlü mektupla şürekadan 
her birisine teblig ve onlar reylerini tahriren iblağ ederler. 

Şürekadan merkezi şirketde bulunanlar tarihi tebliğden itibaren 8 , taşrada bulunanlar 15, Memaliki ecne. 
biyede bulunanlar 20 gün zarfında cevap vermedikleri takdirde mevzuu bAhis teklifi kabul etmiş olurlar. 

.~n~ak her ne. sure.tle olursa ols~n şürekanın. adedi 20 yi tecaviiz ettiği takdirde hissedaran hey'eti umumı 
yesı ıçtimaı Anonım şırketlerde carı olan merasını ve kuyudu kanuniyeye tabidir, 

Bu takdirde hey,tti umumiyenin içtimaı nihayet 15 gün akdem iktisat vekaletine ihbar olunacak bunu '°':, SA 
tezammm olan istida nameye içtima edecek hey'eti umumiyeye arz edilmek üzere meclisi idare ve murak1!1 

e 
porları Bilançonun birer sureti müsapdakları rabt edilecek ve gerek adi ve gerek fev,kalede hey'eti umuınte~ 
ferde İktisat Vekaleti tarafından tayin edilen bir Memur Komiser sıfatiyle hazır bulunıcaktır. Şüreka~ın 8 bıl 
20 yi tecavüz etsin etmesin Meçli si idare ve Nurakıb rapo. lariyle senelik bilançodan ve hey'eti umum~ye ~.~ ..... -...._ , 
namelerinden ve hey'eti mezkürede hazır bulunan hissedaranın csamisini ve mikdarı hisselerini mücibın c . ,r 
den musaddak ikişer nushası hcy'eti umumiyenin soa içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfında lktil 
Vekaletine gönderilecektir. 111' 

Madde 14 ; Mukarrerah tescil ve kayde mahsus olmak üzere bir mukarrerat defteri olunur. Hazır~ t 
r Junmayan ve fakat tahriren rey veren şürekanın tahriri cevaplarının ve baladaki müddetler zarfında ce~aP1 rı8 

mediklerinden dolayı kararı vakı kabul etmiş ad olunan şürekaya Müdüran tarafından gönderilen mtktUP' tl) 
tarihleri kayid olunur. ~ 

Madde : 15 işbu Mukavelenamede ve ticaret kanununda aksine serahat olmadığı takdirde la'akald 
sermayeyi temsil eden şürekanın müzakare edilen husus lehine karar vermiş olması lazımdır. Aksi takdir e 
karrerat keenlemyekündür, 

1
,. 

madde 16 : mukarreratın müdüranı şirket tarafından müctemian ve münferiden musaddak asıl ve ,~., 
hulasalar şirket hakkında her nevi muamelatda muteberdir. l~ 40 

madde 17 : Şirketin müdürleri veya onlaı dan yalnız birisi lüzum gördükleri tak lirde hissedaranı dave 
ittihazını şirket menafii için muvafık gördükleri hususu müzakere ve bir karara rabt ettİrı!bilirler. . . d• 

madde 18 : Şüraka sermayesinin nısfını zayi halinde müdür veya müdürler hissedaran hey'etını 
mecburdurlar. Hissfdaran şirketin devamında veya fesh veya tasfiyesine karar verebilirler. 

Senei he sa biye ve Def atir: aı 
madde 19: Şirketin senei maliyesi kanunusani iptidasından başlar. Fakat ilk sen:~i maliye nıüstesnı 01;J 

şirketin rnreti kat'iyede teşekkül tarihile 1939 senesi kanun~evvdinin sonuncu günü beynindeki müddete 
olacaktır. . ~ 

madde 20 : Şirketin muamelatı hesabiyesi için mevcudat ve muvazene defteri , yevmiye d~fterıı 1,r 
ya defteri namile üç defter tutulacak ve Muamelatı tüccariyeye dair're,sen ve cevaben ahz ettigi nıektUP 
ve telgrafnamelerle tediyetı mütezammın evrak muntazaman muhafaza edilecektir. 

Defteri mezküre usulen Notere tasdik ettirilecektir, bt 
Madde 21 : ş:r:C<!tins ırih bil.mçosu lU tık vim sene~i nih ız~tin b m:j Hr b ~rayı tetkik ve tas 1ik idare r•r 

yeti azalarına takdim eder. Tanzim edilen Rilc·nço kir ve zarar hesabına aşağıda yazılı m~sr• sJı 
tenzilinden sonra bakisi yine aşa~ıda tasrih edilen şekilde hissedarlara taksimedilir bu gayrı 
kardan tenzil edilecek masraflar: t 

d 1 b ı 1 . p· . .k . ter ıu 1 - Fabrikanın işletmesi için tesviye e i en i umum işçi yevmiye erı maaşat, ırım ve ı ramıye 

2 O.niir ve muamelatı şirket için yapılan bilumum :r.aruri masraflar 
3 Fabrika ve binalar için verilmiş sigorta ücret ve masrafları 8J 
4 Mahkeme kararına iktiran etmiş tahsili kabil olmayan matlubat . ~ 
5 Zararla kapanan hesap ve işler . • 
6 Hissedarların sermayeden fazla matlupları için senevi 0/ 0 8 faiz.leri • ~ 
7 Bina ve makine üzerinden yüzde 10 amortisman . 
8 Demirbaş eşyalardan yüzde 10 amortisman . 
9 - Safi kardan yüzde 5 ihtiyat akçesi . 
Safi karda şu suretle taksim edilir : . tiııd" 1 
1 - Safi karın yüzde 10 nu idare hcy'etini teşkil eden halı hazır mües.)is hisssedarlara hisseleri nı~be ti 
2 - Safi karın mütebakisi olan yüzde 90 nı müessis hissedarlarla diger hisse s<lhiplerine hisseleri nısbl 
( Diger hissedarlar veraset veya devri furuht suretile şirket hissesine sahih olanlar demektir . ) . . ı• 
Zarar vukuunda zararın tamamı hissedarlara ve müessis hissedarlara hisseleri nisbetinde tahsil edılı'· 

:arın mik<ları ~ürakanın ,·az'ını teahhüd ettikleri sermaye mıkdarını tecavuz edemez • t ,ıf' 
Masarifi fevkal'ade ve gayri melhuze karşılığı olarak tutulacak olan ihtiyat akçesinin mikdarı şirk' 

ma> esinin nısfına müsavi mikdara baliğ oldukta ihıiyad akcası ifraz olunmayacaktır . .. ef'e 
lhtiyad akçası snmayt"nİn nısfına baliğ olduktan sonra ondan sa. fıyat icrac;ile nis~>et mikdarı aşağı dııf 

t<:bar temettadan levkifat icrasına başlan· c<.kt ı r . .11Jt" 
Madde 22 : Hissedarlardan ı.iç liri veya halefleri her ne sebeb ve sııretlc olursa o1sutı bi~sele~ı h~) 

veya nıen ;dıınden dolayı şirket aleyhine ikaını i dava emvalı şirketi h·.c.L edemezler. Hissedariar şiirc:kll 
etinin mukarreratını kabule mecburdurlar . . . . . tııf 

Madde 23 : Şırkctin miidlJe ti : 'f, ~ kkülii lıctis •t VekaldinC.! su•eti kat'iyede tas..!ık cdılJı~' l"~ 
den itibaren 10 on serıl".dir. ınii Jc.Jetiıı bi aıııında v, ya dah..ı evvelden fe:;lı ve infisah hakkında şirk~tın ,~, 
yesinP. müdürler memurdurlar. Bunlar e ııru tasfıyec.Je se a'ıiycıi t..:m n.1i haiz olarak mü~te r ekeıı lı ır:kt~·,,,~ 
val ve eşyayı tirkdi ticaret kanunu n taııfiyeyc <lair ah',amı dair c::sindt: nakde t..thvil ve matlu'1atı t.ılı,ıl. 
v~ taahhüdatı şirketi tP.y<liye ederler . . b1şk' 

Sa.sfiy~ memuru olan müdürler Sciİr şürekanın muuaf akat le şirket mevcudu .ıun hey'di umu niycsıl~ ·kı;' 
maddi veya manevi şahıslara devr edebiliı ler. Un.ur ve muamelatı şirketin tasfİfc!5İn<len ba1dyc kala o 

1111 

hisseleri rıisbetinde şürrkaya tevzi olunur • ·11d 
Madde 24 : Şürekadan birinin v.e:fatı veya iflası vukuunda şirket münfesih olmaz gersit <Jaitt

51 

bihakkın devanı eder . ' . 0ıııı' 
Madde 25 : Şirket umuruna müteferrik her mesailde iş\ıu mukavelede ahkamı kafiye mündeıli 

diğı takdirde ticaret kanununun sarahat ve delaletile amel olunur . tlfll~ 
Madde : 26 Aksine sarahat olmayan hususaatta işbu muka velenamenin tadili sermayenin sülüsanı 

eden şürekanın muvafaktile icra olunabilir. bl 
Madde : 27 Adedi şüreka 20 yi tecavüz ettiği takdirde Anonim Şirketleri hakkındaki ahkama tcvfik

911 
• 

veya müteaddit mürakip tayin edecektir. ,,~ 
Madde : 28 İşbu Şirket iktisat Vekaletinin tasdikinden sonra sureti kati yede teşekkül etmiş addoh111~jt. 

tır. İşbu mukavelenamede icra edilecek hern~vi t.ıdilatın tekemmülü İktisat Vekaletinin hdikine vabest~ ~eti a 
Madde : 29 Şirketin devamı veya tasfiyesi, şürekanın yekdiğeriyle ve gerek Müdürlerle rnuamclatı şır 

mütevellit ihtilafın halli şirket merkezi Ticare! mahkemesine aittir . 
111 

Alakadaran ihtilafatı vakianın taraflarından tayin edilecek tüccaıi hakemler marifetile h:ıllini ve hakt 
rifetile ihtilaf müsellib olmadıkça mahkemeye müracaat etmemeyi ka~ul etmişlerdir. 

Hakemler arasında tes wii ara vuku11nda Tıcaret O lası Reisinin iltihak ettiği tarafın reyi tercih t 

Berv<>çhi bala sadır olacak hakem kararının tebliğ tarihinden itibaren bir guna itiraz ve temyize müraca• 
meksizin 15 gün zarfında infaz olunması kabul edilmiştir. t ve 

Madde : 30 Ticaret kanununun sureti tatbiki hakkındaki kanunun 13 üncü maddesine tevfikan f ktis• iŞ'rfJ 
kaleti Şirket üzerine mürakabe ve lüzum gördükçe hissedaranın heyeti umumiyelerini davet , kanıma ,•e ~~· 

' es;ıs mukavelename ahkamına muğayir har.!ket vukuu takdirinde feshişirket hakkında ıkamei dava h• 
haizdir . . . . . . . . . . ddele

11 

Madde : 31 Şırketın fosıb ve tasfıyesı h1lınde Tıcarel klnu1uıı~n 451 ,452,456,457 ve 458 ıncı ma ~~' 
hükümlerine göre yapılacak nih~i ve kati bilançonun musaddak bir sureti iktisat Vekaletine gönderile'j~ıis' 

M1dde: 32 Şirketin biiu num m~mur n mü~tahdemleri Türklerden olacak anc:ık bazı mütehassıslar 
Vekaletinin müsaadesiyle istihdam edilecektir . IJI 

Madde : 33 işbu mukavele ortaklar arasındantanzim ve imu edilerek tasdik için İktisat Vekaletine 
5 

muştur . 
lrr,za 

Hamdi Aksoy 
imza 

Ömer Sabancı 

imza 
Nuh Naci Yazgan 

İmza 
Bekir Sapmaz 

İmza 
Mustafa Özgür 

imza 
Nuri Has 

İmza 
Rifat Çalıkaoğltl 

eıe .. 
Adanada Türk Nebati Yağlan Fabrikası Li mitet Şidııctinin otuz üç maddeden ibaret bu esas nnıkıt; 19"' 

mesi muvafık görülmiiı,i olmakla Ticaret Kanununun 505 inci m&ddesine tevfikan tasdik kılınrlı.13 K.EV\'~J b1 
iktisat Vekltl N. (Mümtaz R•·ı.:• ,.s 

Damga Ka:ıununun 26 ıncı madde!Iİ delaleiiyle 12 inci maddesine tevfikan istifası lazımgelen binde . ; 111i~t 1 

resim Vekiilette saklı esas mukavelenameye ( 4')0 ) dört yüı liralık pul yapıştırılmak suretiyle tahsil edı 
13 K. Evvel 1~ 

d''rU Umumi neşriyat mü Ll 

Macid Güçlii ,sı 
Adana Türksözü nıatb• 


