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DiL BAYRAMIMIZ 
Parlak Törenlerle 

DUN KUTLANDI 
Atatflrk anıtına merasimle çelenk kondu 

Dil Bayramımızın onuncu gzldöniimü dün bii 
itin yurd köşelerinde oldugu gibi Adanamızda ela 

nülmıiş ve Ankara rad.ııosumlaki söylev dinlenil
mişlir. Gece 21 de de Halkevinde tekrar toplanıl

mış ve Kurultay marşi.11/e törene başlanılmıştır . 
Bunu bir söylev güzel Türkçemizclen örnekler ve 

lıarareile kutlanmıştır. Saat 17 de Adana Gençlili 
Halkevimiz önünde toplanmış ve lstikliil marşını 
dinledikten sonra Atatürk parkına gidilmiş ve Ata· 
türk anıtına törenle çelenk konmuştur. Burada bir 
gencimizin verdi~i söylevden sonra Halkevine dö· 

şiirler takihelmiştir. Kısa bir islirahallen sonra da 
mi/il saz eser /erinin çalınması başlamış fıe geç 
·uakta kadar güzel bir gece geçirilmiştir. 

:············••++•••••• .. : • • 
j Milli SEfiMiZiH i 
i DOGUM YllOöqüMô i 
: Reisicümhur Milli Şefimiz : 
: ismet lnönıi dr1n 59 yaşına : 
: basmışlardır. Sıra zaferler ve ı 
• başarılardan sonra Türk mıı · ı i kadderalını en şeı efli bir mcr·ı 
: haleye ulaştırarak bugıin bü- : 
ı llirı dünyanın gıpta ile lıayran : 
: o/dutu bir yflbeklikte yaşatan ı 
• aziz Şe'imiz 25 El/IUI 1884 le • . )' . . 
: f zmirdP., hayata göz açmıştı : 
• Kendisine ve Türk milletine ı 

:
• kutlu olmasma hıilün kalbi- • 

. l d'l . • ı mız e ı erız . : 

: ........................ : 

DiL DAVAMIZ 

O rla çağa kadar, imanları aynı 
ideal etrafında toplay,.n en 
büyük kuvvet din birliği idi. 

Bu asırda milletlerin en sağlam 

bakı dil birliğidir. On sene evvel 
Atalürkün bu derece ehemmiyet 
verdiği eserin değerini anlamak 
için bu meselenin bu mahiyelini 
göz önünde tutmalıdır. 

Atatürk vatanı kurtarıp mil· 
leti dirilttiği vakit, ona, yaşama 

kudretinin en gür kaynağı olan 
şeref ve asalet duygusunu aşıla

mak istedi. Bu koyu millet dev· 
rinde, herşeyden Önce, Türk mil
letine çok eski mazisini, bütün 
kavimlere örnek olmuş yüksek 
medeniyetini öğretmek:lazım ge· 
liyordu. Bunun için Türk tarihi· 
nin en :eski tarih, Türk dilinin 
en eski dil olduğunu ortaya at· 
tı. Atatürkün bu bahislerde ileri 
sürdüğü arama ve inceleme usul· 
lerinde basit ve mücerret görüşlü 
bir mütehassısın 1. upkuru ilmi 
kanaatlarını değil, koca bir mil· 
lele yüce varlığını anlatmak is 
teyen bir kurtarıcı ve yol ~ös 
lericinin ihtiras ve heyacan dolu 
İmanını, sönmek bilmiyen ihti
lal teşini aramak doğru olur. 

Ata'ürk ortaya attığı dava 
ile Türk , dilinin, bütün dillere 
esas olması muhtemel eskiliğini 

kendi kendine yeterliğini, ı;aflığa 
doğru gittikçe zenginliğinden ·ve 
2üzelliğinden bir şey kaybetmi· 
yeceğini ispata çalıştı bu işten 
anlıyaoları • tek kişiyi ihmal et
meden • bu yolda çalışıoıya sevk· 
etti. Daha büyük bir cesard ve 
samimiyetle, bu çalışmalara başka 
memleketlerin tanınmış alimlerini 
de davet etti. 

Dil ıslahatının geçirdiği saf· 
halar ıınalümdur. Her çetin mev 
zuuo araffırma, deneme zorluk· 
larını dil bahsinde de gördük, ni
hayet bütün bu çalışmalar en 
tabii mecrasına girdi. •Dil yapıl 
maz. kendi kendine olur> naza 
riyesi ne k~dar do~ru_ ise, iç~imai 

1 müesseselerın tekamul seyrıne, 

bu tekamülü geciktiren sun 'j en· ı 
gelleri ort~dan kaldıran cesaretli. 
bir ham le ıle hız vermek zaruretı 

1 
de o dereee aşikardır. Türk dili, 
~aten sadelije, saflığa doğru a-i • 

MISIR'DA BAZI 
TEVKİF AT OLDU 
B.E.RLlN : 26 (RADYO)- ANKARADAN HABER VE.RlLDlGlNE. 

GÖRE. HlNTLl GENÇLERiN HAPSEDILME.Sl MÜNASEBETILE, 
CAMlÜL-E.ZHER'DE BÜYÜK NÜMAYiŞLER YAPıLMIŞTIR. MI· 
SIRDA TF.VKlFAT DEVAM ETMEKTEDiR. YENiDEN 600 MISIRLI 
TEVKiF EDiLMiŞTi!{. BU TEVKiF HADiSELERiNi 1NGILIZLER 
HARBiN lCABATl OLARAK GÔSTERME.KTE.DlR. 

----------- -----------

Temyizde F. Papen 
suikaSdi davası 

Suçlular dflnkl duruşmada bulunmadı 
Ankara: 26 (Radyo gazetesi)-/ 
Bugün temyiz mahkemesi birinci 
ceza kısmı toplantısında, Forı Papen 
suiknsdi davasına bnkılmışlır. Mü
zakere sdlonundn , gazelccıler ve 
samiın hazır bulunmuştur. 9,15 de 
celse açılmış ve maznunlnr çağrıl· 
mış ve maznunların gelmP.diği an
laşılmıştır. Bunun üzerine Reis , 

suçluların eski taleplerini mevzuu
bahsetmiş ve kanun ahkamını mev
:ıuu bahsederek hapsolan suçlula
rın hu duruşmada hazır buluna
maması keyfi) etmi i:l.hcu clıııi~ıir. ı 

Ve neticede muhakeme bu işi du· 
ruşmasız olarak tetkik ve müzake
re olunmasını kararlaştırarak cel
seye son ~ermi~i~ 

Partide bu sabah 
yapılacak toplantı 

Tahran askeri 
konuşmaları 

Veyvl Tahrana geliyor 
Ankara: ?.6 [Radyo gazetesl)
General Veyvel yakında ~Tahrana 
gidecektir. Burada daha bir çok 
komutanlar toplanacak ve konuş· 
malar yapılacaktır. 

Başvekilin kabulü 
Ankara : 26 (Türksözü Muha· 

birinden) - Başvekil Şükrü Sa
racoğlu, bir tetkik seyahatinden 
avdet eden Ticaret Vekili Behçet 
Uz'u kabul ederek kendisiyle u· 
zun müddet görüşmüştür. 

diyordu. Fakat, atılan adımlar 

tereddütlü, korkak ve cüretsizdi. 

Atatürk, süratle ve bir anda 
başardığı diğer büyük içtimai in· 
kitaplar' gibi, dil bahsinde de mil· 
li vicdanın temayüllerinden geri 
kalmıı bir müesseseye, içtimai 
hakikate çabuk uyması için, ha 
rikalıır yaratan kudretli elle bir 
darbe vurdu, yeni ve feyizli bir 
yol açt\. Şiındi de Milli Şefin et· 
rafında o yol üstünde yürüyoruz. 

Umarız ki bu günün her yıl 
dönümünü yalnız söLle değil, 

Türk dili~i zenginleştirecek, ona 
istikrar verdirecek ciddi eser 
ler neşrederek kutlamalı: udet 
ol& aktır. 

Cümhuriyet Halk Partisi Vi. 
!ayet idare Heyeti salonunda bu. 
gün saat 10 da bir toplantı ya· 
pılacaktır . Bu toplantıya Parti 
Vilayet , Kaza , Nahiye ve Ocak 
idare Heyeti Reis ve Azaları iş
tirak edect'kler ve toplantıda Be· 
lediye Meclisine seçilecek Aıalar 
meselesini görüşeceklerdir. 

Mısırda 
Askeri 
Durum 

AnkarH: 26 (Radyo Gazetesl)

Mısırda Elalemeyn bölgesinde kar· 

şıhklı topçu düellosu \le keşif faa

liyeti olmaktadır. Mühim miktarda 

Amerikan kuvvetleri Ortaşark'a 

varmış bulunmaktadır. ---
Amerika elçisinin 

Başvekilimize 
gönderdiği ilaçlar 
Ankara : 26 (a. a.)- Ameri 

kan Büyük elçisi, ihtiyaç olan yer
lere tevzi edilmek üzere • Başvekil 
Saracoğl•ma iki kasa kinin ve A 
tebrin > ollamıştır. 

-,-

. .,, 

-
••••••••••••••• 
ı. H . . • 
ı arıcıya ı 

f Vekilimize ! 
i ikinci i 
i Ameliyat ! 

Çölde bir İngiliz bataryası faaliyet sırasında 
• • : Sayın Hariciye ı· 
t Vekilimizin • 

• • • • : Sıhhab iyidir : 

YENIMUHIM Ankara : 26 (a. a.)- Numan 
Menemencioğluna bugün Alman· 
yadan gelen Operatör tarafından 
ikinci bir ameliyet yapılmıştır. 
Hariciye Vekilimizin sıhhatı iyidir. 

. ,, . 
BiR LAYiHA Türksfüü - Sayın Hariciye 

Vekilimize Tanrıdan acil şifalar 
dileriz. - ....... __ 

Ceyhanda tamir 
edilmesi lazım 

gelen yerler 
Bazı mebuslar ihtikar işlerine 
ait tekliflerde bulunacaklar Ceyhan : 26 (TürksÖ7.Ü muha

birinden)- Çarşıda ve evvelce 
emniyet dairesi olarak kullanılan Ankara : 26 (Türksözü Muha

birinden) - Haber verildiğir.e 

göre, önümüzdeki devrede bazı 

mebuslar tarafından hazırlanan bir 
kanun layihası Büyük Millet Mec· 

On. Veygandın Ankara otelinin sahibi tarafından 
kaçtığına dair yeniden tadilfit suretile tamiratına 

ba~lanması üıerine, bu bina ö . 
bazı şayialar nünde ve takı iben 12-14 metre 

Yich.y : 26 (a. a.) - Vichy uzunluğunda ve bir metre geniş-
lisine verilecektir. Yine bu habe- mahfıllerı, Frans11 Generallerinden liğinde tratuvarın söklildüğü gô· 
re göre, layiha, halen Milli Ko- Weygand ile Girano'nun kaçtığı rülmüştür. 
runma Knnunu ile ihtikar vak'ala· hakkında Reuter ajansının verdiği Fakat bu binanın tamiratı 
rı için teshil edilmiş bulunan cc bir haberi yalanlıyorlar. çokdan bitmiş ve aredan bir sene 

zaların şiddetlenmesini İstemekte Üçlü muahdenin gibi uzun bir zaman geçmiş Ol· 

ve sırf ihtikar vakalariyle uA-raşa· ÜçÜncii yıldönÜmÜ masına rağmen maalesef sökülen 
cak ve - eski lstikliil Mahkeme- tratuvar halen .> apılmamııtır. 

•• l'r b" Ankara: 26 (Radyo gı::ıızetesl)- Halbukı·, bura ı çarş ı ortasında u:ııııut: oıau6 u gı ı - vereceği 8 kararların temyizi kabil olmıyacak ugün üçlü paktın üçüncü yıldö· ve ayni zamanda ka~abaya gelen 
nümüdür. Bu münasebetle bütün her volcu ve vabancının yekna· 

hususi muhkemeler tesisini istih- "h k b J J 

mı ve mat uatı geniş neşriyatla zarda göz.üne çarpan :vtı hergün 
daf etmektedir. bulunmaktadır. 

• --------------- (Gcrlsl Z Del UJlada) 

Stalingradda Alman 
orduları duraklıyor 

N ovrosiskteki Alman harekô.tı 
durdu; teşebbüs Sovgetlerde 

Son balta barekAtl Almanların lehine kapanmıttır 
Ankara: 26 [Radyo Gazetesl]
EylUlün son haftası bitrrken de 
Staliııgrad muharebesinin bitme
di~ini görüyoruz . Son gelen ha
berlere göre, hemen bütün cep· 
helerde Sovyetlt:r mühim takvi. 
yeler almaktadır. Novorosiık'ide 
Alman ileri harekatı tamamen 
durmuş ve Sovyetler teşebbüsü 
ellerine almışl&rdır . Novorosisk 
şimalinde Ruslar bir çıkartma ha · 
reketinde bulunmuşlardır . 

Kafkasyadald hareketler hak. 
kında hiç bir malumat yoktur . 
Stalingradda Almanlar neticeyi 
yaldaştıracak bir hareket temin 
edememişlerdir . Rijevde ise, Al· 
mantarın baıı mahdut hareketleri 
olmuıtur. 

Ankara: 26 [Radyo Gazetesl]
Son günlerde Almanyada Stalin
grad muharebelerine ait filmler 
gösteı ilmektedir . Bu filmler çok 
şayanıdikkattir . 

Kuybişef : 26 (a. a .) - Mo~
kova gaı.eteleti Kmlordunun Sta
lingradda peydapey teşebbüsü 
ele geçirdiklerini yazmakta ve Al· 
man hava kuvvetlerinin bu muha 
rebede şimdi 15 gün evveline nis
betle kullandıklnıı 100 uça~a mu· 

kabil ancak 30 uçak kullanmakla 
bulunduklarını belirtmektedir. 

Gazeteler ki muhasım taraf. 
tan birinin ~üyük takviyeler alma
dıkça önümüzdeki günler zarfında 
Stalingrad durumunda bir değişik
lik olamıyaca~ını tahmin etmekte
dirler. 

Vaşington : 26 (a. a.) - Sta· 
lingrad Şimal batısında Rusların 
Alman ordusunun sol kanadı ÜS· 

tündeki tazyikleri ziyadeleşmiş ve 
düşmanın tank ve piyade kıt'aları-

m Stalingraddan çekmek zorunda 
bırakmı~tır. Almanlar Stalingrad 
önünden geri aldıkları kuvvetleri 
Stalingradın Şimal batı yanına gön· 
dermek suretiyle ilerlemeğe devam 
eden Rusları durdurmağa çalış
maktadırlar. Rusların projelerinin 
ne olduğu bilinmemekle beraber, 
Alman çevirme hareketini yarmak 
ve Alman kuvvetlerini sol kanad
dan vurarak şimdi ikinci ayı için
de bulunan muhasarayı kaldırmak 
niyetini güttükleri aşikardır. 

••••••••••••••••••••••••••• • • i Ruslar Amerikayı ı 
• • ı protesto etmiş! i 
ı Sofya: 26 (Radyo)- lntel'inf ajanaı Stokholm'denı 
• bildiriyor: Daily Skteh gazetesi, Finlandiya'ya karfı f 
f gösterilen dostluktan dolayı, Sovyetlerin Amerikayı f 
: fiddetle protesto ettiklerini ve bunu halen Moakovada f 
f bulunan Vilki'ye de afiık bir sureti• s6ylediklerini ı 
• bildirmektedir. f 

••••••••••••••••••••••••••• 



Sayfa 2 

Adana Erkek 
lisesi mezunları 
Devlet olgunluğunu 

veren talebeler 
Sehrimiz Erkek lisesinde bu 

yıl Devlet olgunluk imtihanını ve· 
ren talebelerimiz ıunlardır: 

Vl . B. Edebiyat : izzet Var
dır, Fahir Teıcan, Halis Sungur, 
Şadan Gürpınar, Muzaffer Olcay, 
Rasim Tuncel , Faruk Kılıçoğlu , 
Ali Karakaya, ~ehmet Akdoğan, 
Salahaddin Sarpkaya , ismet Di 
xer, Hasan Ôztürk, Halil Toksoy, 
Ômer Ôtkem, Şahin Çelik , Ha
san Sölu~r. Jan Barbur , İbrahim 
Günay , M. Ali Göklü , Kemal 
Sönmez, Hıkmet Ôzdöıemeci, Ali 
Tunç, 

VI. A. Edebiyat : Halil Çul· 
hacı, Sadun Giritoğlu, L. Barlas, 
S. Karalı, 1 Çapar , M. Ôzakıl , 
M. Pekcan, N. Utma, C. Samra, 
Seyfi Alpat , Yaıar Olgun , B. 
Sami Çopctr, Şaim Coıkun , Na· 
hit Altan. 

Fen Kolu : Semih inal , Yu
ıuf Kavaı.lu , A. l. Yalmaok , M. 
811yrı, Ramazan Çıftçi, M. Yal
çırı, Enver Kılıç, lımail Menekşe, 
Mehmet Akıncı. 

Gençlerimizi tebrik ederiz. ........................ : 
Btraıa verilecek i 

d11111aa i 
Belediye karşısında bakkal ı 
Agahın bulunduğu dükkan ki- ı 
raya vt-rilecekt ir . Talip o~an ı 

tarın Cümhuriyet kahvesi sa- ı 

bibi Abdullaha müracaatları . ı 
1 - 5 Ga. ı 

.............. ~ ........ ı 
Ticaret ve 

odasından : 

. 
san ayı 

Sıcil ticaretin 84 numarasında 
kayıtlı Tahsin Salih Bosna, Soy
adım değittirdiğinden bundan böy-
le Tahsin Salıh Muratlı unvanı 
altında icrayı ticaret edeceğini 
24/9/942 t arihli yaz ı ile bildirmiş 
olduğundan keyfıyet ticaret ka
nununun olbabtaki maddesine tev-
fikan ilan olunur. 14665 

·-----------·· ı Sahlık Arazi ! 
• • • • 
• Adana Vilayet merkezine ! 
onbeş kilometre uıakta Bü- ! 
yük Dikilid e , arasından su· ! 
lama kanalı , d emiryolu , ve ! 
inşasına başlanan asfalt şose ! 
geçiyor. içinde şimendüfer is- ! 
tasyonuda vardır . H e r ! 

i türlü ziraate , Portakal , Li· ! 
i mon , sebze bahçeleri yetiı · ! 
i tirmeğe çok müsait birbirine ! 
• muttasıl derecede yakın al tı ! 
i parçada sekiz yüz dönüm a ! 
• razi satılıktır. ! 

icar getiren akarla da mü- ! 
badele edilebilir. ! 

D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! 
re müracaat. ! 

Telefon : 347 , 355 ! r------------·! 

Ceyhanda tamir 
edilmesi lazım 

gelen yerler 
( Başı 1 iaci say/ada ) 

alakacJarlarııı cJa gelip geçdiği bir 
~·erdir. 

Kna Şarl L>ode fabrikası ci· 
varında ve nehir kenarında geçen 

senelerde belediyece yapdırılan 

ve halkın nehirden su alarıtlr. is · 
tifade ettiği a~aç merdiven de işe 
yaramaz. 11e istifade edilmez bir 
hale geldiği halde bir türlü tamir 
edilmemektedir. Gerek bu mer· 
divenin ve gerekse Ankara oteli 
önündeki 12-14 metre uzunlu· 
ğundaki tratuvarın bir an evvel 
yaptırılması hususunda alakadar · 
!arın dikkat nazarını çekeri7. . · M.S. 

Doğum 

Ticaret lisesi öğretmenlerinden 

arkadaıımıı. Vehbi Evincin bir 
kızı olmuş ve Semih adı veril
miştir. Yavruya uzun ömürler di
ler, ana babasını tebrik ederiz . 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazar - 27.9.1942 

8 30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

8.32 Müzik : marılAr. (Pi.) 

8.40 Ajanı Haberleri. 

8.55-

9.30 Müzik : Uveı tür ve marşlar 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram . 

12.45 Ajanı Haberleri. 

ı:~.00 Müzik : şarkılar, türküler. 

ve Oyun havaları, 

13.30 -
14.30 Mü1ik : Radyo salon orke· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo Dans Or · 
keıtrası. (Şef: Nıhad Esen· 

gin ) 

18.45 Müı.ik : Fasıl heyeti. 

19. 00 Konuşma (Ziraat saati). 

19.15 Müzik : Fasıl programının 

devamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbeıt 10 dakika, 
19.55 Müzik : farkılar. 

20 . 15 Konuşma (dertleşme saati .) 

20.30 Müzik : Oda Musikisi. 

21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 

21.15 Müzik : Şarkı VI': türküler. 

21 50 Ankara sonbahar at ko 

fularının neticeleri 

22 00 Müzik : Şan solo'ları. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanıs . , ............ """"""""""""""""""": 
1 T.C • .ziraat Bauaıı Pamuk f 
1 Mleııeıeıı Mldlrlllladea : i 
ı Ç u kuro vada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı ı 
ı geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti- i J ıe ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit sataca k ı 
ı çiftçi, tüccar ve fa b r ikatörlf'rin Borsa civarında 7 nu ma- : 

ı rafı yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatları ilan ı 
ı o lunur, 8 - 10 14622 ı 
ı F iyat · Ç igid in ı 
ı Kuruş Cinsi ı 
ı ı 
ı 12, - Akala ı 
ı 10,50 Klevland ı 
ı 9 - Yerli ı 
ı ' ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

TORKSOZO 

~M~MM~MMM~MM~M~MI 

11~ D EMIRiŞ 1 
~l 

I
K E~ki İstasyon kardkolu karşısında Demiriş atölyesi harp )'» 
K vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri ~l 
R temin bakımından atölyesini REKTIFIYE ve PRES makinalariy » 

C:< le bir daha teçhi1 etmiş ve kadro~unu teknik elemanlarla ge· )> 
C( nişletmiş bulunmaktadır. » ! Mevcut bilumum rnakinaların giirnleklerini REKTfFlYE • ~J 
~ PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekild~ , her nevi ) edek )"Jt 
~ parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri f rez,e ~ 
K büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen ~ı 

kaynak işlerini çok titiz. bir itina ile istenilen evsafdan daha iyi ~ 
bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılm:ısına g ayert edilmektedir.· ~ 

~ Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden ı;ok ~ı 

1 
memnun kalacaklarını bir kere yaptırncakları işlerle daha iyi ~ 

~ anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrühc etmelerini ~ 
bekleriz. 7- 15 ~ 

11 Nuri Has ve ~~~~~~~erikleri 1 
İ~ Telefon : 353 - Telg.Demİrİf Adana 1 
~~~~w~~~~w~~~w~ 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli (22.500) yirmi iki bin beş yüz lira tu

tan (250.000) iki yüz eJli bin kilo odun kömürü 9/10;942 cuma 

günü saat 16 da 6. cı İşletme müdürlüğü binasında kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye çıkarılacaktır, 
Bu işe girmek isti yenlerin ( 1687:50) bin altıyüz seksen yed 

buçuk liralık muvakkat tPminat ve nüfus cüzdanları, kanuni 

ikamttgah vesikaları ve ticaret odası vesikalarile yukarıda 
tayin edilen günde (2490) numaralı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ayni gün eksiltme sa· 

atından bir saat evvel Adana 6. cı işletme müdürlüğü binasın-' 
da toplanacak arttırma. eksiltme komisyonu reisliğine verme· 

leri lüzumu ilan olunur. 

Sartname ve mukavele projeleri Adanada 6. cı işletme. ls

tanbulda 1 .ci işletme. Ankarada 2. ci. Malatyada !'i. ci i~letme 
müdürlüklerinden, Osmaniye; Bahçe; ve Fevzipaşa, Pozantı 
ve Çiftelıan i::ıtasyonları şefliklerinden bedelsiz olarak görüle-

bilir. 22-27-1 - 6 14641 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 

l - Adana-Ceyhan yolunun 42-43 kilometreleri arasındaki 

şosaya lüzumlu (360) metre mikap kumun ihzarı ( 1728) lira 

üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 11101942 tarihine müsadif perşembe gunu saat 

(10) da vilayet daimi encümeninde ihale edilecektır. 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek ıçm Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler 

4- ısteklilerin ( 129) lira (60) kuruş muvakkat teminat ver-

meleri lazımdır. 13-18-23-27 14615 

i 1 an 
Çif çi birliğinden : 

Vilayet Makamının ilanından da anlaşılacağı veçhile buğ
day ve buğday mamulatı olan bulgur ve Unun l teşrinevvel
den itibaren pazar yerlerinde satışı serbest olduğundan ihti

yaçlarından fazla hububatı olanlar'ın bu tarihten itibaren pa

zara getirip satmalarının menfaatieri iktizasınden olduğu ehem-

miyetle ilan olunur. 27-29-30 14667 

SEYHAN YillYETi DAİMİ ENCÜM[NİHDEH : 
1- Bahçe - İstasyon yolu üzerindeki köprünün istasyon 

ciheti kenar ayakları inşaatı (7600) lira üzerinden açık eksilt

meye konulmuştur. 
2- Eksiltme 1!\-10-942 tarihine müsadif perşembe gunu 

saat (10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3- isteyenler bu işe ait keşjf evrakını görmek için Na

fıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

isteklilerin (570) lira 'muvakkat teminat vermeleri ve bu 

gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile iki fotograflarını, bir 

adet (50) , b ir adet 15 kuruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gun 

evvel vilayete müracaat etmeler i lazı mdır. 
27-1-6-10 14664 

27 Eyf ul t 942 

Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Sicil ticaretin 80 numarasında kayıtlı Seyhan Ekmek Fab· 

rikası Limited şirketinjn esas rnukaveleııamesinin 5 ve 30 uncu 

maddelerini değiştiren \'e Ticaret Vekaleti Yüksek Makamın

ca tasdik olunan tadil layihasiyle eski şekli Ticaret kanununun 

olbabtaki maddesine tevfikan aşağıya çıkarılarak ilan olunur. 

Seyhan Ekmek Fabtikası Limited Şirketinin esa• mu
kavelenamesirıin eski 5 inci maddesinin ıekli 

Madde 5- şirketin sermayesi : Beheri (500) beş yüz Tiiı k lira
lık 35 hisse itibariyle cem'an ( 17.500 ) on yedi bin beş yüz liradan 
ibaret olup mü essi ' ortaklar tarafından şu 1111 etle tediyesi teahhüt ve 
kabul edilmiş tir. 

7 Hisse Tutarı Olan 3.500 Lira Mehmet Şen tarafından 
7 .. " " 3 .500 

" 
Arif Biikülme7. .. 

7 
" " 3.500 

" 
Ali Gürsu .. 

7 
" .. " 3.500 " 

Ziya kardeşler 
" 7 .. 3,500 . Mehmet Boz -35 17.51)0 Lira Yckün 

işbu 17.500 liradan ibaret olan sermayenin 9.:>00 dokuz bin hrş 
yüz lirasına tekabül eden ve müessis ortakların beş müsavi hisse ile 
malik bulundukları fı rın binasının kain olduğu arsa ve bina ve müş
temilatı ve geri kalan 8.000 sekiz bin lir;ısına tekabül eden ve ke1.a 
müessis ortakların beş müsavi hisse ile sahip bulundukları fırın m11ki
nesi, atat ve edevatı sermaye olarak aynen vazedilmiş ve şu suretle 
de sermayenin müessis ortaklar tarafından ayın olarak ödenmiştir. 

Madde 30 - Şirketin sarih pilançosunu , takvim senesi niha
yetinde müdür berayi tetkik ve lastik heyeti idare azalarına taktim 
eder. Tanzim edilen bilanço kar ve zarar hesabına aşağıda ya11lı 

masraflar tenzilinden sonra hakisi yine aşağıda tasrih edilen şekilde 

hissedarlara taksim edilir. 
Gayri safi kardan tenzil edilecek masraflar 
1 - Fabrikanın işletmesi için tesviye edilen bilumum amele yev

miyeleri maaşat, pirim ve ikramiyeler tutarı. 

2 - Umur ve mıılüm3t1 şirket için yapılan bilumum zaruri mas· 
raflar. 

J - Hısse<larların sermayeden fazla matlublıırı için ~ ~ 8 f ,. izleri. 
4 - Makinalar üzerinden % 8 amortisman. 
S - Dem rbaş eşyalardan ° ~ 8 amortisman. 
6 - Safi kardan % 10 ihtiyat akçası. 
i - Fabrika için verilmiş sigorta ücretleri. 
8 - Mahkeme kararına iktiran etıni~ tahsili kabil olınıyan mat

lubat. 
9 - Zararla kapanan hesab ve işler. 
lcari senevi miktarı hissedarlara miilki~ ette hisseyi iştirakları nis· 

betinde matluplarına kayded ilir· 

( Safi kar şu suretle taksim edilir. ) 

Safı karın evvela ) üzde onu heyeti idare azaları olan miiessis 
hissedarlara hisseleri nisbetind<'. 

Safi karın b;,kiyesi olan yüıde doksanı müessis hissedarlar ve 
( diger lııssecJarlnr veraset veya d evrüfuruht sureliyl~ şirket lıissesi 

nt! sahip olanlar demek tir. ) 
Zarar vukuunda zararın ternamı lıissedaı lam ve müessis hissedar

lara nisheti işliraklarına göre, taksim edilir. 

Seyhan ekmek fabrikası limited şirketi esas mukavele· 
namesinin yeni 5 ve 30 ~ncu maddelerinin şekilleri: 

Madde 5 - Şirketin:serma~ esi beheri 350 üç yüı. elli liralık elli 
hisse itibarile ceman 17 ,500 on yedi bin beş yüz liradan ibaret <> · 
lup miiessis ortaklar tarafından şu suretle tedi) e edılmiı bulunmak
tadır 

11 Hisse hisse tutarı olan 3 850 
3 850 
3 850 
3.850 
2.100 

lira Mehmet Şen tarafından 

11 il > .> •• > Mehmet Boz " 

11 1) ~ .. 
11 > ) > 
6 .. \) -

50 

) 

) 

, 
17.500 

.. 
> 

Arif Bükülmez 
Ali Gürsu 
Zi) a Kardeşler 

Lıra Ye\ı\ın 

" 
D 

lşbu 17.500 on yedi bin bPŞ } üz liradan ibaret olan temamı le 
diye edılm iş bulunan sermayenin 9 500 dol<uı. bin he~ yüz lirası mü
essis ortaklardan Mehmet Şen , Mehmet Boz. • Aı if Bükülmez , Ali 
Gürsuyun elli his•cde on bırer ve beşinci ortak Ziya Kardeflerin 
elli hissede allı hisse ile malik bulundukları ekmek fabrikası binasının 
kaiıı olduğu arsa ve bina ve müştemilatında ve geri kalan 8.000 se
kiz bin liı ası da keza mü ssis oı tak laı ııı ) ukarıda } azılı hisseleriyle 
sahip bulundukları ekmek fabrikası makina, alat ve edevRtında :.y
nen mevdu' bulunmaktadır . 

Madde 30 - Şiı ketin sarih biUinç<ısu takvim senesi nihayetinde 
, müdür berayı tetkik ve tasdik heyeti idaı e adlarına takdim eder . 
Tanı.im edilen bilanço kar ve zarar hesabında aıagıda \' azılı mas
raflar tenzilinden sonra hakisi yine aşagıda tasrih edilen şekilde his
sedarlara taksim cdılir . 

Gayri safi kardan tenz.il edilecek masraflar . 
1 - Fobrikaııırı işletmesi için tesviye edılen biliimum amele ve 

işçi yevmiyeleri, maaşa!, prim ve ikramiyeler tutarı, 

2 - Umur ve malumatı şirket için yapılan bilumum zaruri mıts 
reflar . 

3 - Hi~sedarların sermayeden fazla matlupları için senevi " 0 8 
faizl~ri. 

4 - Makınalar üzerin len ~ o 8 amo:tisman. 
5 - Demirbaş eşyalardan 11 

0 8 amortisman. 
6 - Safi kardan " 0 10 ıhtiy at akçası. 
7 - Fı:ıbrıka için verilmiş sigorta ücretleri . 

ti - Mahkeme kararına ıktirarı etmiş tahsili kabil olmıyan matlubat 
9 - Zararla kapanan hesap ve işler . 
icarı senevi miktarı hissedarlara mülkiyette hisseyi iştirakleri nis 

betinde matlüplarına kaydedilir. 
( Safı kar şu ıurelle taksim edilır : ) 
Safı karın evvela 0 ~ 10 u heyeti iriare azaları olan müeuıı his

sedarlara hisseleri nishetinde . 
Safi karın bakiyesi olan yüzde doksanı bilumum hiısedarlsra ek

mek fabrikası miilkıyetindcki hisseleri nisbetinde taksim ve tevzi olu
nur. Zarar vukuunda zararın tamamı hissedarlara ve müeuis hisae
d arlara niııbeti iştiraklerine göre taksim edilir . 

Umumi Neşriyat Müdürü: Macit Güçlü 

Basıldığı yer: Türksözü Maatbası 


