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Milli Şefin Nutku, içeride ve 
dışarıda yankılar uyandırdı 

Bir mevzie 
hücuma ha· 

g i 1 iz AS· 
kerleri 

çok siddetli bir 
tank muharebesi 

Bir Türk Başmuharririne göre 

Cumhurreisi 
! Sovyt 

elçisi EIAlemeyn meydan 
muharebesinde du

raklama oldu Milletin yanık gönlüne f e
r ah verici bir su serpmiştir 
1 

Ankara 2 (Radyo ruetoıi) - Cumhurroisimiz lnönünün Büyük 
Millet Meclisini aç•ş nut(u, Türltiyenln hor tarafıada çıkan bütüu 
Türk gazetelerinde heyecaolı yankılar uyandırmı~tır. Uluı Başmuhar· 
rİfİ Falih Rılu Atay, burüı. yazdığı baş yazıda ehemmiyetle belirt 
ıni~tir ki, Cumharrelıimizin verdiii nutuk yeni Türkiye siyasi tarihi
nin başlıca vesikaları ara1ında kalacaktır. Dış ve iç politikamızın bu 
nutuktan daha iyi bir izahı olamaz. Fikirler üzerinde hiç bir karartı 
yok.tar. lnönü, yolamaz üllüne, bütün kö~e buc'lkları aydınlatan bir 

kılavuz ışığı tutmuştur. 

Akşam Başmuharriri Necıneddin Sadak «Milli Şefin Nutka, Mıl 
letin yanık g<i:ılüne ferah verici bir su serpm:ştir.:t demektedir 

Nutuk, yurd dışın<la da yankılar uyandırmıştır. Londra Raclyosu 

demiştir ki : 
«Büyük Millet Mecllsbi acarken beliğ vo kuvvetli bir ııahık irad 

eden lnö:ıünün sözleri Britanyada ilgl ve dikkatle tnkip edilmiştir. 
Milli Şefin ı utku, Tü•kiyenin, lılç bir dalı'li ve harici tazyik lcarş sın· 
da Türle milli ve ananevi ruhundan ayrılmıyacağını açıl.: bir tanda 

göstermiştir.» 

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

Vurguncular 
Siddetli ceza görecek 
Ankara 2 ( Husosi muhabiri· 

llaizden ) - Soyruocolar ve vur-
2'Uocalar hakkında ~iddetli tedbir· 
ler ahnması, mevcut ceza hükOm-
' 

!erinin kuvvetlendirilmesi huıuıun-
da bir müddettenberi yap•lan hs
:tırlıldar s~na ermlıtir. Hazırlanan 

kararnameler önümüzdeki rüulerde 
neşir ve ilan edilerek tatbiic mev· 
kline konulacaktır. Ayni maksatla 
hazırlanmış olan kanun projeleri 
de önümüzdeki rünlerde Büyük 
Millet meclisinin tasdikin• arzolu· 

nacaktır. 

----------------------------------------------~------
••ker ailelerine de ucuz 

ekmek vesikası 
verilecek 

Belediyeden yardım görmekte 
oları asker ailelerine de sabit re-
llrliler ribi ucuz ekme" veıikası 
"•rllmeıl Viliyetten belediyeye 
loblii olanmuştar. Ancık, çalışa-
bil•cek vaziyetle olanlar fabrika
lara işçi yerl~ştirilecek, ekmek ve 
katık.tarını fabrikalardan alacık
lardır. 

Hava kurumu merkez 
idare heyeti toplandı 

Hava kuruma viliyot merkez 
idare heyeti dün Valinin Başltan

lıiında toplanmıştır. Bu toplantıda 

çiftçilerden çırçırlaoan 100 kilo. 
lak beher kaba billya pamuk için 

onar, ikişer yüz kiloluk preseler· 
den yirmişer ve çırçır fabrikaları 
sahiplerinden de onar kurnş isten• 
mHİ kararlaştırılmıştır. ...... ________________________________ ~------------------

Lô.stik . tevzii 
nasıl yapılacak? 

- Valiler dağıtma itlerine -
-nezaret edecekler·---

Al vali hazıra dolayısile idha· 
liae iın~ao olmıyan otomobil, oto· 
bGı ve kamyon listiklerinln ihti
hç esbabı aruında ne şekilde 
tovıj edileceilne dair teıkllitlan· 
d,rına umum müdürlüiündtn viJi. 
hte bir teblii yapılmıştır. Bana 
töre : 

Evvt lce idhal edilip ldhal&t. 
Çıl,r veya Ticaret ofisi nezdinde 

~•vcut. olanlarla b_nodan ıonr~ id. 

1 •l. edılecek liıtıklorden yu:ı.de 
l S ı yalanız ve münhasıran vekA 
•tlere ait veııait için ayrılacak ve 
tt\tıli Ticaret ofisince yapılacaktır. 
~ Geri kalan yü1de 85 i Tica· 
•l ofiaince mevcut nakil va· 

:•tılaru:ıın adedine ıöre vilayetle 
ı' ~•haiı olooıırak acentalarca be· 
9411•lerla tayin edtceji oakil va• 

sıtalarıaa verilecektir. Bu tevzi 
işi şöyle olacaktır : 

Vilayetlerde Valilerin, kaza· 
)arda kaymakamların riy&1etinde 

toplanacak on kiıilik bir heyet 

littlkıizlikten çalışmayan veya lb· 
tij-e fazla ihtiyacı olan nakil va· 
sıtalarını tesblt ederek bunlar 
memleket ekonomlılne göre ımt· 
ya konacak ve bu listeler Beledi· 
ye relıliiince de kabul olunduk· 
tan ıonra tevziat rene Belediye 
reislliinin mesuliy~ti altıDda ya 
pılacaktır. 

Valiler bu işlere umumiyetle 
nezaret edecekleri ribi viliyetler· 
deki bütnn Belediyelerin ayni eua. 
)ara riayet etmeleri için direktifler 
nrecektir, 

Önümüzdeki gün
lerde memleketimize 

dönüyor 
Ankara 2 ( Huıusi muha· 

bir;mizden ) - mezunon mem· 
lelı:etine gitmiş olan Sovyetler 
birlitinin Ankara büyük elçiııl 
Müsyo Vilorr:ıdof'un önümüz· 

deki günlerde memle • 

1 Mihvere göre, lngi· 
lizler geri çekilmeğe 

ketimlze döneceği haber verilmekte 
ve 7 lki:ıcite~t'İn cumartesi rünü 
Sovyet sefaretinde yapılacak me 
rasimde hazır bulıınacıığı ilave l 
edilmektedir. 

ve kazandıkları ara
ziyi bırakmağa mec-

bur kaldılar 

Yeni Belediye Mel:lisi Dün Toplandı ı 
Kasım Ener Beledi
ye Reisi iği ne seçi idi 
Riyasetin bir senelik çalışma 
raporu itti/ akla kabul olundu 

Yeni Beledtye mecliıi 

miz dün saat 14 de ilk top 
lantııını yııp:nış ve Bele 
diye reisile relı vekillerini, 
da imi ene ümen ve ene Ü· 

menler azalarıoı 1eçmiştir. 
Ruznameye seçilmeden 

evvel Belediye Reiai B. Ka-

11ın Ener yoklama yapmış, 
elcseriyetiu toplantıda ha· 
zır bulnoduğunu tublt et 
tikten ıonra Belediye aza. 

1 1 
larıoın en yaşlısı olan B. 

B. Kasım Ener Ragıp Seplclyl, mecli.i idare 

etmek üzere davet eylemiştir. Meclis tarafından, 

doktor B. Kemal 5'1tır ve B. Hazım Savcı muvak· 
icat katipliklere seçilmiştir. 

Ruzname mucibince, ııeçimlere başlanılmış ve 
gizli reyle yapılan intihap sonunda B. Ka11m Ensrlo 
tekrar Belediye Reisliğine seçildiği anlaşılmıştır. 

Bel~diye Reiıi belli olduktan sonra riyaset di. 
vanı intihabı yapılmış, birir.ci Reis vekilliiine B. 

1 
Hasan Ata~. ikinci Reis vekilliğine B. Basri Arsoy, 
katiplildera Bayım Müveddet Aitıkalaç, B. Kemal 
ajagil, B. D.ınlş Arıkoilu ııoçilmiştir. 

Müteakiben. Belediye daimi encümenine B. Ke· 
mal Çelik, B. Hazım S ıvcı, B. Kerim Ulasçntürk 
intihap olunmuş; bütçe, kat'i heup, sıhhat, imar, 
tarife. kanunlar encümenleri ayrılmıştır. 

Belediye Riyasetine yeniden intihap dolayulle, 
B Krsım Ener, rösterilen tevıcciibe teşekkür etmiş ve: 

« - Üı:erlme aldığım vazifeyi baıaracaiımı, 
memleketin iaşe ve imar i~lerinde biitün kuvvetimle 
çalışacağımı vadederlm.» demiştir. 

Seçimleri, Riya1etin bir s!nolik muai raporonao 
okunması takip etmiştir. Rapor ittifakla kabul olun. 
muştur. 

Raznamede mevcut dlfer meseleler allkadar 
encümenlere havale edilmiş ve toplantıya ıon 
verilmiştir. 

Memleketin deierli bir çocnia olan Belediye 
Reisi B. Kaum Eneri hararetle tebrik eder, geçen 

1 
devrede olduğa ribi bu defa da muvaffak olmasını 
dileriz. . --ı 

Stalıngratta · 
Tarsusta 

Tarsus 2 (Huıuıi muhabiri 
mizden) - Tarsus Belediye Mec · 
liti bugün toplanmış ve Belediye 
Reiıliiine 8. Muvaffak Uygara 
mevcudun ittifakile seçmiştir. Bı. 
rinci Reis vekilliğine B. Salih 
Güreş, ikinci Reiı vekilliiine Hakkı 
Dörtler intihap olunmuştur. Daimi 
encümen azalığına Sflçilenler şun
lardır: 

Yeni ve büyük bir 
Alman taarruzu 

akim kaldı 
Terekin batısında Almanlar 
Ala~ şehrini zaptettiler 

Berfin 2 (a,a) Alman tebliği : 
Dıilık bir bölrede ve reçilmeıi 
Dıüşkll bir arazide harek.otler ya· 
pan piyademiz TuapH demiryolu
oun şlıual kesimi boyunda çetin 
muharebelerden ıonra yeni terak· 

killer kaydetmeğe muvaffak olmuş 

tur. Bir kaç düşman grupu çevri· 
lerek imha edilmiş ve birçok karşı 
hücumlar püıkürtülmüştür, 

Torekin batısında Alman teş· 
kileri tarafından çok Arızalı bir 
sahada büyük bir hızla yapılan 
hücum şiddetle müdafaa eden düş· 
manı bir çok ırmaklardan öteye 
püıkOrtmek notlce1ini vermfıtir, 

Alagir şr hri zaptedilmiş ve mühim 
bir askeri yol olan Oeeti yolu 
tutulmuştur. 

Ankara 2 (Radyo gazoteıi) -

Staliograd çevreıindeki muharebe. 
lerio daha az kuvvetlerle yapıl· 

makta oldııio haber veriliyor. Kaf 
lcaalar bö'geıinde Nalçık kesimin-

de Alman kıtaları durmadan taar 
ruzlarına devam etmekte ve arazi 

kaz.anmak.tadır. Romen kıtaları Te 
rek nehrinin connba dojra uzanan 

kolona yaklaşmıştır. VilidikafkH 

ıehri üzerindeki tehlikeler ıilnden 

ıüne artaıık tadır. 

B. Kuddusi lşçen, Fikri Togo, 
Zıhit Temer. 

Ceghanda belediye reisliği 
seçimi 

Ceyhan 2 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Bugün aaat 14 de mev· 
cut 2 l azasile toplanan Belediye 
mecliıi, reisliie müttefikan 8, 
Hakkı Meteyi, birinci reiı vekilli· 
j-ine B. Rif at Çetini, ikinci reiı ve· 
killiiine B. Baki Kodameri; dal•I 
encümen azalıklarıoa doktor B. 
Basri Uzeri ve B. Mehmet Altıoka 
ae;mlştir. . , • 

Yeni reisi ve yenı meclı11 can. 
dııo katlarız. Şeıhrlmlıio muhtaç 
olduğu her türlil işleri yapacak· 
larından emin bolundoiumuz ba 
heyetten çok hizmetler beklemek 
hakkımızdır. 

yeni Belediye mecliıinln Uk 
toplantııtında kaymakam B. Sadi 
Çıdal ve Parti Başkanı B. Süley• 
man Urur da bulunmuştur. 

intihap şerefine bu akıam Sii· 
leyman Uğ'ur tarafıadıo bir ziya· 
fot verilmlıtir. 

Kahire 2 (a. a.) - Royter 
hususi muhabiri bildiriyor: Elile
meyn meydan muharebesinde bir 
duraklama olmuştur. Sekizinci or• 
du ile mihverin esas kuvvetleri 
tam bir hafta süren sava~lardan 
sonra şimdi birbirlerinden ayrılmış. 
!ardır. Müttefik kuvvetler düşma
nıo sabit müdafaa mevzilerinin en 
ileri fiderı noktalarında son dört 
recede mevzilerini yavaş yavıı 
düzeltmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Camarte1i (Ünü bir Alman ta· 
buru çevrilmek tehlikesini röze 
alarak ıiddetli makuemeti kırmak 
için çetin muharebeler vermiştir. 

Kahire 2 (a. a.) - Orta ıark 
lngiliz tebliği: 1 Sonteşrin receıi 
düıman, demir yola ile sahil ara
sındaki bölgede 1erleşen kıtaları• 
mıza karşı hilcum teşebbüıünde 
bula~muştur. Topçumuz yerleştiti 
arazı de tutunmuı, fakat bir kaç 
düşm•n tanıtı, işgal ettij'i münfe· 
rit mevzide düşman plyadeaile bir
l91melı: tetebbüıünde muvaffak ol• 
muştur. 

Berlin 2 (a. a.) - Reami teb· 
ili: F.•Alemeyn cephesinin şimal 
kesiminde Alman ve halyao kıtı• 
ları tarafından yapılın karşı hncam 
düo bütüo ıün devam etmiştir. 
Mevzilerimizi delen düşman bilhaı· 
sa bir Avoltralya tümeninin tut• 
tuğu kesimde aj-ır keyıplarla geri 
atılmıştır. Alman, ltalyan hava kuv• 
vetlerinln faaliyeti bilhassa diişmaa 
bataryalarına tevcih edilmiştir, 

Elde edilen tam i1abetler diif. 
man bataryalarından bir çoj'uaa 
ınıtarma§tur. Hiraaye avcılarımız 

hiç bir kayıp vermeden 4 lorillz 
av açaj'ını dütürmllştür. 

11 hldeşrinden 31 lıkteşrioe 
kadar olan devre zarfında lorilia: 
hava kuvvetleri 187 si Akdenizde 
ve şimal Afrika üzerinde olmak 
üzere 306 uçak kaybetmiştir. Aym 
devre zarfında lngiltereye kartı 
olan mücadelede 88 /\iman uçaiı 
kaybedilmiştir. 

Ankara 2 { Radyo gazeteai ) 
Mısırdak.i muharebeler hakkında 
bugün h:ç bir resmi haber gelm .. 
mlştir. Berlinden relen bir tell'raf, 
ıimdiye kadar vokubulan mohare. 
belerin tok bir 1aflıasınını izah et• 
mektedir. Bu telgraf ta ~u malOmat 
verilmektedir: 

loriliz kuvvetleri sahile yakın 
cephe kııımıodan taarruz ederek 
E!ilemeyn lstikametln.:le ilerllemif· 
ler, bir Alman tabarunan mevzii .. 
riue girmeie muvaffak olmnılardır, 
Müteakiben bir lngillz piyade tü. 
meni ikinci bir teıebbiJıte bulun. 
muş, fakat tesirini ıöıtermedea 
maretaJ Rommello karşı taarruzu 
baılamıı ve her iki taraf arasında 
çok şiddetli bir tank ınoydan ma· 
harebesi olmuştur. Saatlerce ıürea 
muharebe mihverin Hrih bir zaf .. 
rile netlcelenmi~tir. Bunan üzerine 
logiliı kuvvetleri intizam11ı bil' 

halde reri çelıtilmeie ve aldıklırı 
1raıiyi terke 1Dtcbur kılmlflardar 
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DUnUn .. BugUn• ve yaranın en muazzam 
ve en gUzel fllml olarak kalacak Olan 

11111 

,_K_L .... EO_P_A ..... T_RA_. 
il il TÜRKÇE il 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

AlSAR.A y SINEM!\$1ılDA 
Görülmemiş bir movaffaklyetle Devam ediyor. 

Cidden t .. krar ve tekrar görülecek bir Sınema harikasıdır. 

hlvete n: Arabacımn Kızı fılmiain Büyük K•hramanı 

Gece GundUz Benimsin .................................................... 
Pek Yakında 1 .................... 

ÖLMEYEN VALSLAR 
-----------ı Kalağoğulları fabrikasından; 

Fabrikamızda çekilmit olup bilen kaldırılmam·ı olan pamaklartn 
elrorta milddeti bitmi~tlr. Bn rilnden itibaren mezkGr pamalrlara kartı 
wuab•lacaık her bar ri bir tehlikeden dolayı fabrikamızın biç bir aoretle 
aH•l olmıyaca;ını sayın milıterilerimlze ilin ederiz. 

2682 1-2-3 

Sayhan vilayeti daimi encumenindın: 
1 - Adana Karat•t yolaaan 22s075-22s235 kilometreleri ara· 

MDdaki imli, blokaj ve bir büz inıaab (6884) U·a (52) kurut Gıerlnden 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - f.k,iltme 19.11.942 tarihine müsa iif p•rıembe rilnli aaat (10) 
:4a wiliyet d:ai'Dİ eııcü:aeoinde yapılaca\ tır. 

3 - lıleyeoler ba it• at keıif evrakını ıörmık için NJfia miidiir 

iB•e m~acaat edebilirler. 
4 - isteklilerin (506) lira (44) k11r111 mu ıa~kat teminat Hrmeleri 

ye ehliyet veaikuı almak tlzere ba ribl iş yaptıklarını deir bonservis 
le iki fotoiraflaranı, bir adet (SO) bir adet (15) karaı~ak makta ve 

Mr atl~t (1) karutlok Uçak palana dilekçelerine bajlamak saretile iba· 
leden aç rün evvel vilayete mü· acaatları lizımdır. 

2669 28-3-7-12 

Adana As. Satınalma 
komsiyonundan : 

Miilhrı Muhammen Bedeli lık teminatı lhale T. lhala Sa. 

BUGON 

TAN SININAShda 
BU AKŞAM 

iki Heyecanlı ve bilyük film birden 

1 
RICHARD DIX ve CHESTER MORRIS 

Gibi iki methar Artiıt tarafından ibda edilen Büyük Kahramanlıklar 
ve Macaralar filmi 

Cehennem KART ALLAr 1 
2 1 

Ateşli ve Kuvvetli Kovboy GEHRGE OBRIEN 
nia en meraklı Aventür Filmi 

ATEŞ SAÇAN TABANCALAR 
Pek Yakında 

CiNA YET MEKTEBi 1 
Adana Belediye Riyasetinden : 

K•lo Lira Kr. Lira Kr. 
a 21600 5400 00 405 00 13-11.942 10,30 .A~a?a şehri y •n:ş-hir, kısauoıo im:ır tatbiluıt p1inlaranıo bnıim ve 

Paran 21600 5400 00 405 00 13 11 942 11 tfırsım ış • kapalı zırfla eksi.tDeye çıkarılmıştır. Bed•li ketif 7000 lira 
1 - Yolı:arda Cin1 ve Mıktara yazılı ıebzeler ayn ayn kapah ıarf olduiuodaa muvakkat t .. minah 525 Hradar. Ekıiltmeye l'İrecekler 2490 

..ıa ile ekeılt•eye konulmuşlar. 1&)'1h .ihale kaoannodaki evsafı biiz oldaia ribi bu itte ehliyeti olduta 
2 - Ev•af ve şartnameleri berrlln kom1iyonda ıörlllebllir. na dall' N~fia Vekl~e~nden alacatı veeika üzerine AakaradaBelediyeler 
3 - lıteklilerin artırma ekıiltme kaoanaoa ayran olmak ıaıtile ha imar beyeh fen t•flliıoden ekılltıaeye iıtirik veeikası afmılan llzu•cl 

h l 1 d b h h 1 b
. t Eksiltmeye eıas teıkil eden evrak Aokarada Bele..ııı·yel•r • "· 

arlıyacakl.,ı teklif meUaplarıoı i a e ıaa t arın an e eme a ır saı h t' f fJ' • ı· . d a ımar 
l k 

. .•Y. e ı e.o Ş•. ıg •t•.n en ve Adıns Belediye Fen müdnrtu·;u-nden alına-
evveline ~adar ,\dana Aı. Daireıindeki talana ma omsıyoauna verme· u 
_. lü10mu ilin olanar. 28-3-6-11 2671 bılır. Talıplerın ekllltme günü olan 23·11·942 tarihli sah rünü ihaleza. 

ı~ ~. ı~.....-........ıııııaııı...ı.....-.....~~~ manı olan saat 15 den bir uat evvel yani ıaat 14 de fi imza ~~~· ........ .......,.. ...................... ........... malcabillnde Belediye riyasetine tevdi etmeleri ilin olunu;~' arını 

ASA l Sinemada 
1 
........ ____ ..::.:.:.::.:.:_::_ __ 

SUVARE 8,45 SUVAAE 8,4& Radyo teknlslinln iki mucize•• 1 
1 R~~~~~ ~!tı~~~~~z. i Misline ender tesadüf edilen ikı şıhcser birden 

Hiç tereddüt etmeden iddia ediyoruz . Bugüne ~adar 
rördOiünilz en komilr fılmlerin fevkinde TÜRKÇE SÔZLÜ 

Arşak palabıyıkyan 
AL TIN ARIYOR 

Fevkallde kome:llıinde sizleri katılmaya kadar ıüldürecektir. 

Sinemanın en büyilk artisti ( PALL4CE BERRY ) bariln• 
kadar yarattıtı filmlerin en büylliü ... Tiyler ürpertici hazin bir facia 

............................ 

•il Çılum Sürücü !! 
~~ı~~~ı• • • ı~~~ .. 

(Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden) 

Cumhuriyet bayramı dolayuiyle 2~, 10, 942 ötleden iti· 
~D beva meferleri yapılmayacaktır. 

K11 mevıimi münaaebetile de ilk baharda tekrar b .. ıa. 
.U üzere 1, 11, ı 942 tarihinden itibaren ıeferler tatil edi-
lecektir. 9481 1 - 3 
dana es. satınal- l Askerlik Daireıindeki aatmal 

i SOBA Ye~li ve A~rupa mamulatı •ı 
zarıf ve saglam sobalar • • 

ve yemek ocakları ı 

Standart Markalı TELEFON Makineler! 
ve ELEKTRiK Edevatı 

Alfa· LaVaı v. Viking 1 
Markalı lsveç mamulitı SÜT Makineleri 1 

Çinko, ÇiVı, Lavabo 1 
Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi İ 

şık zarif YATAfv:fEMEK ODASI veSALONI 
• Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA-

1 
LARJ nın envaı gelmiştir 

MÜESSESEMiZi ZIY ARET EDERSiNiZ 
HER HUSUSTA MEMNUN 

KALACAK SiNiZ 
ko 1 d 

ma komıiyonunda yapılacaktır. 

• ms yonun an . Q B lk' ~':a1~;10.~t:::ti. 210\u!,·:~:i~~~.::: mer aşeğmez ve şer ı 
y yondan abnabılır. T l f "' 

ur.· 
5 1 t km . t klif sarf e e on: 168 Telgraf : Başeımez Adana 1 

Ma1ıammen fiyata 42.• -: ı e erın e . .... ...................... ••••••••• .... •••••H• ... •••M 
Lira • teminata 3150 larını ıbale taatandan bıra aat 

e•veline kadar komıiyonda bu 
3- lhaleıi 14111 9~2 öa luadurmaları luzumo ilin olu· 
eti JilnO ta•t 11.cl,,Atl•• avr. 2668 28- 3· 8· ıı 

l.tlpz SalaiW ı CA VIT ORAL 
tl. N..,ı,at Jıtlditl· A.Uat 

Rlfıt YAV!ROeLu 

BpaWat- J• ı BUCiON iti...~ 

J Son. Teınn 1942 

En Son Model ve Bol Çeşitli 
Perdelik · Mobilye - Karyola . Hasır 

takımlarınızı 

TAHSiN SALiH MURATLI 
Mefruşat Dairesinden tedarik 

edebilirsiniz 
Abidin Pasa Caddesi 

Telgraf: Tabo P .K. 7 4 T alaf on 27 4 

Ticaret ve Sanayi Odasından : 
- Dünden Artan -

Fasal : Ll Ortaklara 
Ortek Adedi 

. Madde : 6- Kooperatifin ortak adedi gayri mahduttur. 
Hıuedarbk sıfat ve huku~u şahsidir. Ancak kuruluıt• urari 
ortak adedi yedidir. 

Ortalkltk ı•rtları : 
Madde: 7- Kooperatife, onun faaliyet mmtakaıı dahilin· 

~eki Ziraat bankası veya ziraat bankasına batla Mneueıele· 
~ı~ mensuptarı ortak olabilir. Bundan b.,ka. ıiriti ortaklık 
ıçm fay dala olacaiına mecliai idarece kanaat getirilerek ıi • 
meıine karar verilen hakiki veya kükmi şahıslarla reıml r 
huıuıi düre ve müesseseler ve diier bankalıar menıuplarıvda 
koop~ratife ortak olabilirler. Ancak bu suretle alınacak ortak 
lar, zıraat bankası mensuplarından teıekkül edecek ortak 
mevcudunun nııfanı geçemez. 

Ort•khk hl••• ••n•tlerl ı 
Madde : 8-- Ortaklara, koçanla bir defterden çıkarılmış 

numaralı ve nama muharrer ise senetleri verilir. Hisse senet 
ler!, idare Meclisinin ';"usaadeıile ve ancak kooperatif defter• 
lerınde kayıt muamelesı yapılmak ıuretile bqkaıına devrolunur 

Ort•kllla girme: 
Madde : 9- Çahşma mıntakası dahilinde bulunan ve iıbu 

ıt~tü. hüküml~rine riayet edeceğini kabul eden ve en az yir
~· h111e, y~~· .(yüz .lira) taahhüdü ile taahhüt eylediii hiue· 
nan beşte hırım tedıye eyleyen her ziraat bankası · meuubu 
kooperatife girebilir. 

Madde : 10- Ortaklıia kabul her zaman olabilir. Bunun 
için talibin tahriren mtlracaatı ve idare mecliıinin de kabul 
kararı llznndır. idare Meclisi ıs gün zarfında talibin kabu· 
lü bakkmda karar vermiye ve kararını allkadara bilclirmete 
mecburd~r. ldare .. meclisi.talebi reddederse talip mürakiplere ve 
kooperatif umuma beyetıne müracaat hakkına maliktir 

Ort•klar1n vaaltelerl ı ' 
Madde : 11- Ortakların kooperatife kartı •azife ve taah· 

hütleri şunlardır. 
A) işbu statü ile taahhüt ettikleri bilumum husuılara tama• 

men riayet etmek, 
B) Mali taahhütlerini vaktinde yerine ıetirmek. 
C) Şirket aleyhinde hiç bir faaliyette bulanmamak 
Ç) Ahş verif kabiliyeti en dun bulunan tza mrrtebesindc 

kooperatifile muamele yapmak, 
D) Kooperatifçilik mefkuresini benimsemek ve nefir e 

tamimi için çalıımak, v 

Ortaktan çıkma ı 
~adde: 12- Her. ortak istediii zaman kooperatiften çı• 

kabı~·~· ~ıkmak talebı kooperatif idare Mecliaine verilecek 
t~~nrı Itır .. talep~e tekemmül eder. Ancak bu talep koopera• 
tifın umuma heyeti tarafından feshine karar verildikten soara ola· 
maz. 

Ortakllk hakları : 
Mıdde 13 - ortaklann hıkları şanlardar ı 
A) Ortaklar amamt heyetinde bulanmak ve rey verm•k, 
8) intihap etmek ve edllaek balduaa m allk olmak 
C) Statüde yazılı ristaiaadan vesair hw tllrlü bıklardao iatifacle 

itmek, 
Ç) Kllltür faaliyetlerinden iıtiiade etmek, 

Ort'lklıktan çıkarılma 
Madde 14 - B!r ortak ancak qatıdaki fıkralarda yazılı ıebepler• 

den dolayı kooperatıftea çıkar1labillr, 
A) 11 iaci .. ddede yazıla vazife •• taabbiltlerini lf a •t•emek 
B) Alela•G• tirketlere intihap baklundan kananen mahra• edİlllif 

olmak, 
C) Kooperalifç, tevzi edilen emtia veya , ...... blzmetleri biaat 

lltibkak etmiyere~ ahara aatmak, 
Vakarda 1azıb hallerde, ....... 11a ..... na kuar verilebilir llant ka• 

rarlan için idare •eclialalD 1"9 lld ~k..tyeti liumd11• ÇI~ karart 
Uk toplanacak ortald9r ••-' laeyetıalo tasvibilt tekemmll eder 

Ba karar, ..-. ~ı.,uı birlikte karar defterine kayıt ve :Wtak 
defterin• ~laoh.:.•· k Kıyfıyet kaydi terkin olaaao azıya bildlrlUr 

Hakk•~. 1 .'; "~" verilen ortak, ortaklık baklarmı ba kararl 
teWl•t ett•ti tarıhteo ıtibaren ILaybeder. 

Madde 15 - lıba ıtatllalhl 12 inci maddeli aaclblace kooperatif· 
ten çıkanlar, 14 llac:I maddeli maclbtaee 9ıkardaa ortaklar blllaço w 
aul ıonuada vı blllaçoawa amaal heyetçe kabalGodea bir ay IOD,. 
ıermayelerioia t•viyelial lltljebilir. 

Ayrıla" ortak, Kooperatif mevcadatmı hacsettiremlyeeetf rtbl, ..., 
tat faaliyetin• dahi hiç bira ıaretlemaal olmaz. 

Ayrılan ortak kooperatif yedek akçıı.rı llseriade bit bir ... k iddia 
edemıL' 

lı.,a staUlnlla 14 llacl maddui macibioce 91kanlan ortaklana 
mit sermaye hiuelırlain lıclMlai kooptrıtif idare 1HCllll 89 ,.ı .~ 
le tehir ed•bilirı - •.. ., -. -


