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MiLLi ŞEFiN NUTKU 
VE ALMANYA 

Vilhelm Ştrase mahfillerinde 
........................ -! .......................... .. 

nutka karşı vaziyet alındı 
Ankara 4 (Radyo gaıetesl) - Mılli Şellmiz ls. 

mel lnönünün 1 Sonteşrinde Millet Meclisini açar• 

ken irad bnyurdokları tarihi nutuk bakkmda Alman 
radyosu buıüo şunları söylemiştir: 

Reiıicombur loönüoün söyledikleri nutuk, VU. 
helm Ştraae mahfillerinde dikkat ve alika ile takip 

edilmiştir. Nntka karşı vaziyet bile alanmıştır. Tür· 

kiyenln bitaraflıiını muhafaza edeceil sözlerine ıyoi 
mahfillerce ehemmiyet verilmektedir. 

Türkiyenin iç politikasına retince; selahlyettar 
bir şaluı tarefındao vurıancular, harp zeoıinleri 
hakkında söylenen bu fibl ıözlere çoktanberi leH• 

düf edilmemiıtir. 

lsveçto çıkan Stokholm Tidningen gazetesi, Mil· 
li Şefimizin nutkn ile Fin Cumburreiılnin nutku ara. 

ıında göze çarpar bir ben:r.erllk bulmaktadır. Ha 
gazotoyo ıöre, hor iki devlet reisi do ayni me1ele· 

lore işaret etmişler, ayni hükümlere varmıılardır, 

Hor iki reis de, muharip taraflardan birinin diğeri 
üzerinde hegemonya teslı edeceğine inanmamakta• 
dır. Gazete, ıözlerini şöyle bitiriyor: 

«Türkler için de, ineç için de, emniyeti muha· 
faı.a için bir çare vardır: Dahilde ve hariçte, sulh 
içlnde hazırlıklarını lam tutmak. » 

Diğer bir lweç razotesi ise, «Akıllı ve aıimli 
bir devlet Reiıl olan lnönünün lsveçte do dikkatle 
okunması lazım gelen bir nutuk söylediğfoi» belir-

tiyor ve şöyle diyor: «Türkiye de enflbyon cereyan• 

)arına karşı mücadele halindedir. Şu farkla ki, Tür· 
kiye yiyecek yokıulhıiu iztıraplarıoı çekmemektedir.» 

1 
Bir lngiliz Deniz 
Tayyaresinin 

MitralyôzCÜ5Ü Mısırda Almanlar çekiliyor 
Çetin bir tan 
savaşı olugo 

Sahil bölgesinde bir 
çok Alman ve ltalyan 
kuvveti sıkıştırlldı 

Ankara 4 {Radyo gazebi) - Muıır cephe• 
.alno dair bogün resmi bir haber relmemiştir. 
Husu ti kaynaklardan verilen haber lor, sekidocl 
lngiliz ordusu harekatının inkişaf etmekte olda• 
ğunu bildiriyor. 

Cephenin şimal kıımında 25 kilometre ıe• 
nişliğinde bir gedik açılmış, lngiliz tank birlik· 
)eri mihver zırhlı orduılyle çetin bir HVAf& li
rlşmiıtir. Harekit, ıahilden 15 kilometre cenupta 

cereyan etmekte olan büyük tank meydıo muha• 
rebesinin neticesine bağlıdır. İngilizler bu meydan 
muharebesini kaybedorhne, sabile sıkıştırılacak 
olan kuvvetlerinin imhasını önleyomiyoceklerdlr. 

Alman tebliği, Alman ve ltalyan zırhlı ord• 
ıunun lnglliz hiicumuou püskürtüldüğünü bildiriyor. 

lnrlliz kaynakları, 12 muhtelif tü. 

Şef konuşuyor 

Cumharrelıimi:r loiiııii Büyük 
Millet Meclisioio açılışında 

•n di~kate şayın notoklımndan 
blriıiDI daha ıö_yledllor. 

Yazan: CAViT ORAL 

~ Dünya pahalılıiının yükünü yalnız 
köylümüzün yüklenmesini istemek 
haksu:hktır. Hem köylümüzün kal· 
kınmaıını temin etmek ve 0•9 had· 
den aşırı fiyat hırsana kapılmaktan 
korumak ~ lizımdır.» 

Hes, ingiltereye Sulh 
Teklifleri Götürmüş 

monden bir çok Alman ve ltalyaa 
eıiri alınmış bulundoğunu, 1ahil böl· 
goıinde bir çok Alman ve ltalyan 
kuvvetlerinin sıkııtırıldıj'anı haber 
vermektedir. 

Londra 4 (a. a.) - Gelen lıa• 

borlere röre Mısırda düıman bü· 
liln cephede çekilmektedir. 

8KCSmOrc 
Milli Şefin bu nutaklerı bütün 

Türk efkirıumumiyesi tarafından 
ıabınızlı~la bekleniyordu. Meclisin 
toplantısı yaklaştıkça herkeı birbi
rine, acaba Şef neler ıöyliyecek, 
nelerden bahHdocek diye sorup 
duruyordu. Merak büyüktü. Sabır· 
•ıdık çok artmıştı. lıte Devlet Rel· 
•imiz açık, ıamlmi, her cümle1ioin 
\'e hor kelimeıinln derin manuı 
olan bu nutoklarile bütün bu me· 
rakları rlderdi. Bütün 11bırsızhk· 
lıra bozar ve sükOnet verdi. Şef 
lllillt.tin halini, memleketin dura· 
tnunu yakından ıördüiünü ve ta· 
kıp ettiilni bütün millete bildirdi. 

Milli Şof harici ıly11etimizi şu 
\'eciz ıözlerle htılisa ettiler; •bü· 
tliıı kürroyi bplamış olan harbin 
thadiye kadar olan inkitafları ne· 
ticesi olarak yer yüı:üode bir tara· 
fıa hakimiyetine dayanan bir siya· 
•et yapısının kalamıyacaiı veya 
kurulamıyacaiı anlaşılmıyı başla· 
lllı4tır. MiUetlerio küçük büyük hepsi 
için yer yü:r.üode illiklil ve hayıiye 
tile yaşamak imkanı sabit olcak· 
hr. Biziım Milletlerarasa siyasette 
daima esas prensibimiz olmuı olan 
hıı gayenin on lnıaf11z mücade· 
lelerden sonra olıuo kabul edil· 
lllosinden büyük ıevlnç duyacaiız.» 

1943 tonesinin daha çatin, da· 
ha kanh ve iztıraph muharebeler• 
1• ıeçeceğinl ve ahitlerimize, itti· 
faklarımıza ve doıtluklarımaza il• 

dık olarak ve herhaori bir devle. 
t, karşı hileli ve saklı hkirli ol· 
1'aktan dikkatle sakınarak, milli 
~!bniyel ılyasetimizi tıakip edece
t•Qıi1.i çok \rnvvetle ve sarabat:e 
teb_,üz ettiren Milli Şefimiz , 
tarafsızlık ıiy11etimizio do hükQ
~.•tiaaizi çok yormakta oldaiuou 
1 •ve ettiler. Şüphe yok ki k11a H 

fakat çok derli toplu olan bu kav· 
Vetıi ifadeler harici ıiya1etimiıln 
dtin olduğu fİbl bu&'Ün de yine 
1Yııi yolda, ayni dilrüıtlükle devam 
•de.cerlni bütün dünyaya ıöster· 
llıektedir. 
ri Mılli Şef iç politikamız üze. 
,11de daha çok durdular. iç poli· 
~ada Millet hayatının normal O· 

d ak aeyrinde coreyao ettiiini, 
hl~ııya harbinin •iır ıartları içinde 
t •imar itlerinden ıori kalınmadı
lll1111 belirterek dediler k; «Ziraat 
•hıııllerloln fiyatlarını makul bir 

•tırette arttırmak hareketi bükG· 
••tlo ltab.tli t•ı•bbGılerlndıadir, 

Türk~ köylüsüniln arzusunu ve 
Türk köylilıünü ıonu yine kendi 
aleyhine çıkması muhakkak olacak 
aşara fiyatlardan 11kanmaıanı tavıl 
ye eden bundan daha güzel blr 
ifade ve öjüt olabillr mi? 

Milli :;>ef memleketin en çok 
baıün harbe yaklqtağıoı söylediler, 
Ve bunun da 1ebeplorioi şu şe~il· 
de izeh buyurdular; «Hakiki kuv. 
vetlerimlzi, sa(lam vaziyetimizi bu· 
landırıp rölgelondiren bir manevi 
teliı ve iztırap havatı burün va· 
tınımızın üzerinde etmektedir. Vo 
böyle haller bir milleti hastalıklı 
vo zayıf güslorlrlor. Hastalıklı mil· 
lot bünyeleri harici tehlikeleri ıür· 
aile ü:r.erlerlne çekerler. Bu sobep
le bir gtln bilmediğimiz bir istika. 
metten vo bllmediiimiz bahaneler 
altında vatanımızın taarruza maruz 
kala1uı ihtimalini Büyük Millet 
Mecliıinin ciddi olarak rözönünde 
tutması icabeder.» 

Bu dorio ıözlerde bir hakika
tin ne engin ifadeıi vardır. Bu 
ıözler Türk milletine burün dün 
den de daha çok vo daha kuvvet· 
le millt birliğin ve mitli bora· 
berlii'ln ayrılamız ve bölüoomez 
bir bütünlük halinde yaşamaoan 
hayati bir zaruret oldoğunu ne 
hdar kudretle izah etmiyor mu? 

Milli Şef bugünkü ticaret ha. 
yatının ıuurııuzluiuno ve pahalılı. 
i'•n bir beli şeklini aldığını söy. 
liyerok Camharlyot hülOmotinln 
muvaffak olmuı için hÜkOmete 
candan jardım edilmeıi icabıttifi. 
ol belirttiler. Ve bütün ekıikliklo 
rlle beraber on iyi netit'eler, an 
cak hükOmet tedbirlerinin dikkatli 
larak yürütülmeıilo elde edilebilir, 
buyurdular. 

Bo da ıayet doiru ve canla 
bir hakikattir. Hiç bir ztmın yal
nız bir hükQmet çalışımasile mlllet 

işleri, halk i~lcri .doğrn ~idemez. 
Bir hükOmetln mıllot lehıoe olan 
işleri kolaylıkla başarabilmesi için 
milletin de, balkın da ona yardım 
etmeıi elzemdir. Hakikati söyle· 
mek lizımrellrae, şu ihtikirla müs 
cadele tılerinde, şa hayat pahalı 
lığmda halkımızın da hatalara az 
deiildir. Oııun için Şefin bu direk. 
tiflerl bundan böyle hepimiz. bir 
ihtar olmalıdır. Ve bepimi:c de bü· 
kOmetin aldıiı ve alacıiı tedbir· 
lerde ona mümkün olan yardıma 
çalışmalıyız. YokH yine mutazarrır 
olacak, dert yanacaıc bizler ola· 
cıjız. 

- ~ - , __ - --
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Fiyat tesbiti 
Belediyeler tarafından 

~.----

ne şekilde yapılacak - ~-

Ankara 4 (Huıuıi muhabiri 
mizden) - Ticaret Vekaleti, Be· 
lodlyolerlo fiyat tesbitini ne şe. 
kilde yapmaları lbımgeldiiinl 
tafsil odeo bir ıirkülor, bazırlıya• 
rak vilayet ve belediyelere gön
dermiıtir. Bu yeni tamimde bele
diyelerden ışaj'ıdaki hu!l111lıra 

itina edilmesi illenmektedir: 

Müstahsil bölgelerdekl Bole· 
diyeler m•halli loptan satı~ fiyat 
larını muntazamın takip edecek
ler ve her haftanın perıombe J'Ü• 
nüne ait mahalli toptan aatış fi· 
yatlarını Ticaret Vekilotioo, Ao. 
kara, lııtanbul, lzmir Belediyele· 
rine telle bildireceklerdir. Bu su· 
retle bildirilecek fiyatların piya. 
sada on çok muamele gören ne
vllere ait mürakabo vo takip no· 
ticosinde teşekkül etmiş fiyatlar 
olmaıma azami dikkat a-öıterile· 

cektir. 

Belediyeler haftalık fiyat bil· 
dirmo işlerine dsvam etmekle be. 
raber aynı zamanda her' hanıi 
müstehlik merkeze yıpılacak olan 
toplu mal sevklyatına dair malo. 
matı da (miktar, fiyat, satıcı ve 
ahcı) o mahallin Belediyesine ay. 
rıcı bildirecekler ve milıtehlik 
bölgelerdeki Belediyeler bu ma· 
IOmat üzerine mahalli fiyat te· 
şek.küllerini mürakebe odecek
lordlr. Müstehlik bölgelerdeki Be. 
lediyoler kendilerine mooşe fiyat
lara ve toplu mal tovklyatı hık· 

kında muntazaman malOmat ver· 
meyon istihsal bölrelerindon bu 
haaarıao teminini iıteyeceklor ve 
eğer kendilerine m alOmat veril
mezse keyfiyetten Ticaret V eki 
letini haberdar edeceklerdir. 

Maarif mUdUrlUAUne 
memur AllnacaK 
Maarif dalreıinde biri 15 lira 

asli maaıh, diiori 60 lira ücretli 
iki momarlyet tobllil etmlttlr ve 
talip araooaaktadır, 

BiR iFŞA 
Glaskov Belediye Reisi Alman 
Şefinin götürdüğü teklif /eri 

açığa vurdu 
Ankara 4 (Rad· 

yo razetesl ) -
Hitlerin en yakın 
İş arkadışların · 
dan Rudolf Hoıin 

lngilt•Hoyo gidişi 

etrafında, Gl11kov 

belediye reisi ta. 

Hitler Cermenlet
tirilecek Avrupa · 
nın başına getiri-

«- Hes loill· 
tereye Nuilerin 
resmi büylllt elçi 
ıi olarak, Hitlerlo 

arkadaılarınıo mü 

aaadoıile, bir an· 
laşma için lna-11· 1 ece km i f 

rafandan Deyli Meyi ıazeteıioe 

dikkate de(er demeç yepılmıştır. 
Malam olduğu üzere Hes bir 

gün tek başına uçakla lnriliz top· 
raldarına inmiş ve lıarp esiri sıfa. 
tile alıkonulmuştu. 

Sondan hir müddet evvel Rus· 
lar, Hesin loıilterode Almanyanm 
fevkalade bir mümeıısili sayılıp sa• 
yılmadı(anı sormuşlar, e(er böyle 
deiilıo hemen bir cani ııfatiyle 
muhakeme edilmesini iııtemiılor • 
dir. 

lnıilizlor İ5e bu mahkemenin 
ancak harp sonunda blitün deliller 
filde edildik.ten sonra yapılabll,.ce· 
~i cevabını vermişlerdir. 

G\11kov Belediye reiıi, Hesin 
oe mak1atla lnrlltereye geldiğini 
şöyle izah etmi4tir: 

terede ne düşüaül· 
diJiünü öirenmek üzere relmiıtir. 
Heıı, yazıla teklifler getirmemişse 
de, bir salh için, Almanyaya eski 
ıömürgelerinln iadeıiol , lnglllz 
hava ve deniz kuvvetlerinin azal· 
tılmasıoı, Almanyayı taımioal vo. 
rilmesini ileri sürmüştür. Bu tek· 
Jiftore röro, Avrupa Cermenleşti
rilecek, Hitler Avrupanm baıına 
ıetirilocektlr. Suriye, Filistin vo 
diğer bazı memleketler Almanya· 
ya verilecek, Süvoyt kanalı bölg-e1l 
ltalya ve Almanyayı devredilecek, 
Korsika vo Tunuı taviz olarelt 
ltalyaya, Frausız Faaile Cebelittarık 

ispanyaya bırakılacaktır. 

Heı, kendisinin harp uiri s ıyıl· 
m11ındın cana sık•ldı;ını ıöyleml~, 
böyle bir haksız muameleden do. 
layı şikiyet etmiştir.» 

Suiskast davasına! 
yeniden başlandı --

Suçlulardan Pavlof, Kornllof 
ve SUleyman reddi hAkhn ta

leblnde bulundular 

--Ankara 4 (a.a} - Alının bü· 
yük elçisine karşı yapılan ıaikast 
davasına ıit Ankara atır ceza mah 
kemosioce ittihaz olanan kararın 
ea11 ve o:ıule müteallik üç sebep 
ten dolayı nakzı üzerine buıün 
yeniden rilyetlne bıılanmıştır. Col 
11010 ıçılmaaıoı ıuüteakip temyiz 

kararı okunmuş vo reiıln nakza 
oyulup oyulmamaaı hıkkıodaki ıu· 
aline cevaben cumhuriyet müddei 
umamiaile maznunlardan Abdurrah 
man ve Süleyman temamon ve di· 
;er maznun Pavlof ise kısmın u· 
yolm11ını iıtemiılerdtr. 

ihtikar suçile 
tevkif edildi 

Vurruncalak ıırası şimdi de 
Adına kömürcülerlne relmiş gibi 
a-örünüyor. Ôirendlğlmize göre, 
aeklz kömilrcü, kömürün kiloı1uoa 

16,18,19 karaşa ıatarken yakalın· 

maşlar, adliyeye verilmlşJor ve der• 
hal tevkif oluamaılardır. Ba, vic. 
d•nları da 11ttıkları kömür rlbi 
kara vorrancuların adlarını yazı

yoruz: 
1 - Hamamkurbu mahallaıio· 

don Bekir oilu kömüren Mahmat, 
2 - Kıleltlpııında kömürcü 

Bekir oilu Hasan Oymak, 
3 - Taşçı kan ağzında kömüre& 

Hayta Hamadi, 
4 - Balcıoilu hanında deveci 

kömürü 11tan Ali Rıza Onar, 
5 - Yeni 11lcılarda kor .. teci 

Ali Bindebir, 
6 - Yeni aalcılarda bereıteci 

Halli, 
7 - Hamamkarbu mahalle· 

ılnde kömür pazarında 
topıl Mahmot Demir, 

3 - Büyük küpeli 
teclri Mahmut Gürol. 

kömürcü 

hanı mÜt· 

Bunun üzerine duruşmaya bq 
lanmıı ve ma:r.nunlardan Pavlof, 
bazı itirazlara buhındujanu söyle. 
yorok rerek ilk tabkik~t ve rerek· 
ae dııruşmı 11fhaıında ıddia ma· 
kamile hakimler heyetinin bitaraf 
hareket etmediklerini ifade etmiş 
ve reddi hikim talebinde bulun. 
muştur. Bo talebe Kornllof ile Sil 
leymın da iltihak oylemlıtlr. Ba 
huıuata mutali111 ıorulon müddei 
umumi, maınonların ileri sürdOiü 
idJiaların cezı osulü muhakemeleri 
kanuııana röro de reddi hik!mi 
mucip tobeplerden olmadı(ını kayt 
ve ancak bu huıuıta tetkik merci. 
ince bir karar verileceğini derme. 
yaa ve dosyanao ba mercie ıöndı· 
rilmek üzere müddei umumilite 
tevdilni talep etmiştir. 

Banan il:r.orine, maznunların 
ileri ıürdüiü red 1ebeplori kaoa. 
nen biklmlo reddini mucip aebep. 
lerdoo deiilae de bu ciheti tetkik 
e~ip b~r karar vermek tetkik mer• 
cııoe aıt bir keyfiyet bıılnndotu el• 
betle bn talebin hallinden ıonra 
duruımaya devam edilmek üzere 
doıyanıu müddei umumiliie tevdi. 
lne ve duruşmanın 18 ıon teırine 
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R6pörtaj 

Haşmetli karo/ 
Melksölkad©l 

nasıl eğleniyor? 
Eıki Romaoya 

Kıralı Kuol'uo 
taç H .tahtından 

va.eçmeie m•c 
bor kalclıktau ıon 
ra rözdeıl Lupes
ko ile bir trene 
bioerek Roman• 
yadan uzaklaştıtı 
aaalOmdur. 

Sabık Romanya 
krallnın gözdesi 
şimdi Meksikanın 

en şık ve zarif ka
dınıdır 

Şakaltlara atar 
mağa başlamış

tır. Karol, kendi 
sine ciddiyet ve 
va knr veren bıyı · 
ğı ile övünüyor, 
lngilizceyi hafif 
bir şive farkı ile 
konuşııyor. Maadm 
Lukopes İngiliz 

Karol lıviçrtde bir müddet 
kalmıı, sonra Portekiz tarikile A· 
merikaya gitmek uzere ispanyaya 

ritm işti. 
Fakat lspanyol hükOmeti, Se 

vil ıehriade misafir kaldır• otelde 
Karol ile gözdeıinl aylarca müd
det röz hapsi altında tutmuş ve 
rivayete röre Amerikanın siyasi 
t .. ebbüıü üzerine kendiıinin İ!pan· 
yadan ayrılmasına müsamaha etmiş 
tir. 

Sabık Kral, metresile beraber 
Portekizden cenubi Ameriltaya git 
mlf, nihayet Meksika bük\1metioin 
verdiii vize üzerine Mexico şehri 
civarında bir vlllada yerleşmiştir. 

Son zamanlarda karolun ıöz. 
dui olan madam Lupesltonun öl
dDiü şayiası ortaya çıkmış İte de 
banan doin olmadıiı, gelen ta• 
aamlayıcı haberlerden anlaşılmış

tır. 

Bir Avrupa mecmuatı, Karol 
ile metresinin Mekıiko şehrinde 

ıürdükleri hayat hakkında dikkate 
şayan şu malQmatı veriyor. 

Karol Mexko ıehrioe vardık· 

taa ıoora tahtına tekrar oturmak 
çarnlal bulmak lçio derhal faallye· 
t • ıeçmlş, bir mGddet evvel de 
bir ıazeteciye hür Romanya hak· 
luadaki projesini tatbik mevkiioe 
koymaia intlzaren vaktini ıeçirmek 
te bwlandoğ'anu ıöylemlştir. 

Sabık Kıral bo tatavvurono 
o,.aniza etmek için bir aralık Bir 
ı .. ık Amerikaya ıitmek arzuıııoo 
röıtermlş, fakat Birleşik Amerika 
Hariciye nezareti kendiıine istedi 
ii ~riş vizesini vermemiştir. 

Banda Gzerine Karol, cenubi 
vı şimali Amefikada yaşayan nü· 
fazla Rumenlere mektuplar ıön· 

dwmeje başlamıştır. Bu mektup

larda 4öyle diyor: 
cMemleketim<l• büyük bir hoş• 

aallaılak var. 

Vatandaılarımı nerede baluour 
lar1a bolunıualar, v1.tanımı:ı.1 kur· 
tarmak için benimle birleşmeğe da
ve t ediyorum.» 

K arol yük1tk makamlar işral 
eden bir çok Amerikalılara 

da bqvurmnş vt Birleşik Amerİ· 
ka bQkOmeti nezdinde kendi lehin. 
de tava11ntta bolunmalarıoı rica 

etmiştir. 

Sabık Kıral, bu ılyui teşeb 
bllılerine rağmen yeni ikimetıahın
da eileomet• vakit balmaktadır. 

Mekllko ıehrl, ozon zamanlar 
miufir Kıralı rörınemi-1 oldnio 
için Karolao oraya ıelmesi, halk 
ara11nda büyik bir merak ve te· 
cuıüı uyaııdırmıştır. • 

Karol ile rözdesi gezmeie 
çıktıkları zaman kendilerine Saray 
nazırı Urdareano refakat etmek· 

tedlr. 
Teşrlfatçmın vazifesi, fazla 

marak vı tecesıüı röstereoleri, 
lıaertebe Karola yalda4maktao uzak
laıtırmaktır. 

Karol hali kendlıloe cmıiestu 
yani haımetlil ünvanınuı verilme1in 
de iıtat ediyor. 

Meuiko tıhri haliu 111 Karo. 
haa rözdeıine «madam» Oovanıot 

'V-•k 1aretlle btt me'.eleyl hallet 
.....,.dlrı 

n.ttn 49 y~4indi baluoao l<arol 
D vücatta çdk di11çtir. Umamt 
maDzat&ıı .. ,,iali dlmakla beraber, 
çehretinin bazı huıusiyetlerl Hohen 
toUera baaedanından olduiuou röı 

ftrV°'' 

ceyi Karoldım 
yor. 

bira:ı: daha az. bili· 

Teşrifat nazırı Urdareann ise 
lngilizce hiç konuşmuyor. 

Yaşı hiç bir zaman doğru dü 
rüst öğrenilmemiş olan madam Lu 
peskonun 38 - 45 yaşında olması 
lazımdır. 

Son derece sevimli ve cazip 
bir kadındır. Karol ae münasebet 
peyda edinceye kadar mazisi bak· 
kında çok şey bilinmiyordu. Baba· 
sının konserve taciri olduiu söyle· 
niyor. 

Amerikan kolooisi, Karolun 
rözdeslni Meksiko şehrinin en şık 
ve urif kadını olarak addediyor. 
madam Lupeıko pek "z mücevher 
takıyor. 

Karo) iıc, üzerinde kırmetli 
şeyler taşımağa meraklıdır. Parmak 
farı, ahın ve plitio bir çok yüzük 
terle doludur. Bllei'inde gümüş bir 
bllcıızik ve altın bir saat taşıyor. 

Sant ve bllezijio iımi hakkedilmiş 
tir. 

Dehşetli bir tiryaki olduğu için 
mıuif altından yapılmış olan siırara 
tabakasını hiç bir zaman yanından 
ayırmıyor. 

Teşrifat nazırı Urdareantı ıi. 
nemada i'Ördüiümüz rangsterlere 
benziyor. Fakat kendisi dünyanın 

eo 1akin adamıdır. 

K arol ile metöesi, Mekıiko şeb. 
ri civarında sekiz odalı bir 

villada oturuyorlar. Karolun maiye 
ti, Teşrifat nazırından, bir uşaktan 
Kübalı iki hizmetçiden ve 12 kö 
pekten ibarettir. 

Ev, yüksek duvarlı reniş ve 
büyük bir bahçe ile çevrilmiştir. 
Bu duvarların arasında polisler nö 
bet bekliyorlar. Villinın odaları 
Rumtn tarzında döşenmiştir. 

Her ıerldonua üzerinde Kral 
aile1i izalarınıo resimleri röze çarp 
maktadır. 

Kral sanat meraldımlır. Ro· 
manyadaıı uyrılırken maruf Rumen 
resumlarırııo f ırçu ın<ları çıkmı' 

kıymetli bir çok tabloları Ja be. 
raberinde götürmüştür. 

Sabık Kral, Lu taolula. uı keo• 
di şahıi kolf kıiyonona ait olduiu· 
nu söylemektedir. 

Rivayet edlldiiine göre Karol 
Meksiltoya geldi it ten sonra banka
lara altı milyon dolar yatırmıştır. 
Karol, mali vaziyetinden bah1edil· 
mesioden asla hoşlanmaz. 

Fakat Karolu yakından tanı• 
yanlar uzun 1eneler için refah ve 
bolluk içinde reçinmesinio müem• 
men olduiunu 'öylüyorlar. 

Karol, servetini çarçur etmiyor. 
Boia güreşlerine rittiii zaman pa 
lıalı olm1yao yerlerde oturuyllr. Bir 
defa seyirciler, Karola tanımamış. 
)ardır. 

Halk, Karolu tanıyınca bir bo 
ia salın alarak rüreşlerin ıonooda 
rüreştirmosini batıra çaiıra iate
meğe başlamıştır. Karol halkın 
yükselen yuha ıeıılerine aldırmaya. 
rak btı talebi reddetmiştir. 

Fakat bııka bir fırsatta Mek
sika Kızılhaçıua bin dolar teberrü 

etmiştir. 

Bankalardaki paraları bloke 
edilııtlş oldo(a için uzuıı mOddet 
vermiş olduiu çek muhteviyatı (). 

dnimemiştl. 

Fakat ıonrıdıttı baokı bu çeki 

ödemiıtir. 

- Dtvamı üçllncOdı :: 

Bidr.~u~ '?ühden-ı Gümrüklerden çekilmiyen 
ısının ıca ı 

mallar ne olacak ? Ruıı mühencti!ılerindto Larmo
sult, Norveçte senelerdenbe 

ri yaptığı tetkikler neticeılnde 
saatle 300 kilometre süratle !ley
redebilec.e k elektrikli lı.iiçük bir 
lokomotif inşa etmiştir. 

Bir çolc mütehas,.ııılar ()nün· 

de yapılan denemeler, tam bir 
başarı ile neticelenmiştir. 

Tecrübelerde lıazır bulunmu' 
olan rnütelıa111ılar, sııatle Lu ka· 
dar büyük blr süratle bir katarın 
nasıl seyredebileceğini ve büyük 
katarlarda aynı ıüratin lemin e· 
dilip edileınlyeceiini tetkik edi
yorlar: 

Mütehas!lıslar, şimendifer rny 
larının bu kadar yüksek bir ııü· 
rale dayanabileceii mütaliiasıoda 
bulunmuşlardır. 

Yalnız şimendifer işaretlerinin 

bu kadar sürat\e seyredecek olan 

lomomotif makinisti taraf ındao 
nasıl ıörülebileceil me!lele!!i or. 

taya çıkmaktadır. 
Çünkü Rus mühendisinin ta· 

sarladıiı loltomotH saatte 300 ki 
lometre süratle seyredeceiine gö 
re sıniyede 83 küsOr metre ka· 
tedecektir. 

Bu kadar yüksek sürolttı ve· 
rilecek ıinyallcrin göriilebilcceği 

şüphelidir. 
Bundan başka, bandajlar me 

ıelesi de mütehassısları düşündür 
mektedir. 

Her halde bütün bu teknik 
orluldarın bertaraf edilerek sa· 
te 300 kilometre süratle seyre· 

ebilecek lokomotiflerin inşası 

uvvetle muhtemeldir. 

Mersin Emniyet mUdUrU 
vazifesine ba,ıadı 

Menin (Hususi muhabirimiz· 
deo) - Meraio Emniyet müdiirlü
ğüne tayio edilen Bay Hadi Eray · 
bar Mersine gelerek yeni vazifesi 
ne başlamıştır. Metleiinde mukte · 
dir bir Amir ve temiz bir insan 
olarak kendini tanıtmı~ ve sevdir· 
miş olan yeni Emniyet müdürümü
ez büyük başarılar dileriz. 

Kozan belediye reisliği 
seçimi 

Kozan belf!diye reisliiine eıki 
reis B. Şerif Gürünlü seçilmiştir. 
Muvaff akiyetler dileriz. 

Tı11hı.~ct bai ••kr• ~t _Vekd llle
1 

til_·~y_..~.r: ___ ;~~·;~~!;' ........ L 
• a r arına, tıcaret mu UrlUkler ne ve - ı--ı 
diğer alakalı mUesseaelere 

Talimatnamenin nasıl 
tatbik edileceğini bildirdi 

Ankara 4 ( Hususi muhabirimizden ) - Ticaret V ekiiletl, mıntıka 

Ticaret Müdürlülı:lerine, ithalatçı Birliklerine, Devlet DıımlryoHarı ve 
Deniz Yolları Umum Müdürlülderine ve diğer alakalı resmi daire ve 
müesseseler ile bankalar nakliyat acantalarıoa bir tamim göndermiştir. 
Bu tamimde, sahipleri tarafından gümrüklerden çekilmiyen mallar hak. 
kında talimatname hükümlerinin ne şekilde tatbik edileceii izısh olun

maktadır. 

Bu hıısustakl kararname ile kabul olunan talimatname hükümlerine 
göre, Konşimentoların her hangi bir sebeple müşteri eline g~çmemeııi 
veya konşimentolar müşteri eline leıılim edildiği halde malını ıümrük
lerden çekmemesi takdirinde bu mallar Ticaret Veknteti emriyle selahi· 
yelli mıntıka Ticaret Müdürleri taraf ındao alakalılar nam ve lıesabına 
gümrültlerdeo çekilecektir. 

Bu vaziyete göre deniz ve kara rolu ile yarda gelen mallar acan
talar, kııplaolar veya devlet demiryollıırı idaresi tarafından ~4 ııaat için
de selihiyetli mınıka ticaret müdürlülclerirıe bildirilecek, yerli ve yaban
cı bilumum b:. ııkalar da ellerindeki konşimento ve sair vesikalarının 15 
gün zarfında ııelihiyetli Ticaret Mü:lürlüklerine ibraz edeceklerdir. 

Bu mallar gümrüklerden her hanıi bir sebeple çekilmedii'i takdir· 
de mıntıka Ticaret Müdürlükleri bunların bir hafta zarfında gümrükler. 
den çekilınesi için alakalı tüccara tebligatta buhıncaklır. Ali.kalı tüccar 
lar verilen bo müddet zarfında da malı gümrükten çekmezae Ticaret Ve
kaleti bunları mıntıka müdürlükleri vasıtasiyle ve aUikalılar nam ve he

sabına memlekete ithal edecektir. 
Tıcaret Vekaleti bu tamiminde, yukarıda zikredilen, tallmatname 

hükümlerinin tatbikinde mıntıka Ticaret Müdürlüklerinin azami dikkat 
göstermelerini istemiş ve bn huıuıta ithalatçı birliklerine, bankalara, 
nakliyat şirketlerine düşen vazifeleri de anlatmıştır. 

----------------------------------------------------------Ziraat mUcadele 
mUdUrU 

Diyarbakır, Mardin ve Urfa 
havalisinde ıüoe haşeresUe müca 
dele yapmakta olan vilayetimiz 

ziraat mücadele istuyonu müdürü 
B. l laydar lrtel Diyarbakırdaıı şelı· 
rimi:.ıe dönmüşliir. 

Fıatak muhteklrlerl 

Antep f utığının kilosunu 

160 kuruşa !ltması lizımken 200 

kuruşa satan Kemerııltı civarında 

fıstıkçı Ahmel Uiurlukaya ile or· 

taiı Ömer Hukaya y:ıltalanarak ad· 
liyeye verilmişlerdir. 

Lira 

Dünkü yekaıı 19300 

Corç Lutfallalı 1250 
Y ako Benyeş . , • , . • 2000 

Mehmat Celalettin Seyhan 
ve ortakları 1200 
Çakşırlı Hasan Aksoy 1000 

Mehmet Nuri Sabuncu 1000 
Süleyman Ôzelı.icl ve kar. 
deşi 300 

Mehmet Giray ve 

lbrahim irıdirkaş 

Yek On 

Haııao Atıf 

Yelı.Oo 

oğulları 
1000 

300 

27350 

1500 

28850 
Teberru devam etmektedir. 

Ticaret vekAletl, tutun 
fiyatlaranın eaaslar1nı 

hazarhyor 
Ankara 4 (Huıusi muhablrİ· 

mizı.len) - Ticaret Vekaleti, tütün 
işleri üzerinde tetkikler yapmak 
ve yeni kamparıyada takip edile· 

cek fiyat esasf arı:ıı hazırlamak 

üzere tütün mütabaumn1 liitÜP 
mınhkalarıoa göndermiştir. 

Ceyhanda yeni belediye 
mecllsl f eretlne ziyafet 

Ceyhan ( Hususi ) - Yeni 
Belediye meclisinin ilk toplantısı 

münasebetile, Parti Başkanı Bay 
Süleymao Oğaz tarafından verilen 
ziyafet çok neşeli ve 1amimi bir 
hava içerisinde reçmiştlr. 

Kaymakamın, adliyecilerin, as· 
kerlik şubesi Baıkaoının, ileri r•· 
len memurların, partililerin ve 

yeni Belediye azalarının hazır ba· 
lunduğu ziyaf ot gece yarısına ka· 
dar sürmüştür. 

Bir l•viçre gıı:ıetesiııin muharriri Fraıı-ıııda bir soyalııat yaplr'ıştır. 
Muharrir e1inlülderiııi şöyle aolalıyor: 

bir Lardıık şarap da veriliyor. Gürüliiyor ki lıenüz :ıçlık yok. Fakat et· 
rafta kıtlıiın hayali ğörülüyor ... Herkas yemeğini seniz seıısiz yiyiyor. 
Bu lokantanın müşterileri ekıeriyetle şimenc.lif er işçileri idi. Orta tabıa• 
kanın ıirdiği lokantalarda daha hararetli konuşmalar var. Burada iaş• 
rüçlüğüoden, kara borsadan bahsedilir. 

Yağmurlu bir havada Fransız hududuna geldik. Kırlarda ötede be· 
ride keçiler otluyorlar ... Ortada inek, sığır görülmüyor, yalnız keçi ... 
Tarlalarda da erkek yok, kadınlar ve çocuklar çalışıyorlar. Lyona yak
laşınca sebze bahçeleri başladı. 

Bu bahçeler eskisinden daha ıeniş. Bu arada çiçek yetiştiren bah. 
çeler de gördüm. lııtasyonun karşısında mükellef bir çiçekçi dükkanı 
var. Çiçekler de ateı pehasıoa ... Bunu görünce şaştımı 

- Demek bili çok para kazanan ve bol bol ıarfoden lnsanlısr 
movcutl .. diye düşündüm. Geçen harpte Belçikanın Lleie şehrinde !Jii. 
yük bir mücevherat mağazası sahibi ltpanya dahili muharebeler esna· 
sında da Barselonda bir kürk tüccarı şu ıözleri söylemişler<liı 

« - Hiç bir zaman bu kadar çok .alış yapmadık!..» 

lıtasyoodnn çıkınca kadınların ayaklarına baktım, hepıi kaba saba 
ayııkkabılar rlymiş, şıklıktan Her yok ..• Sebebi basitı Her şey vesika ile 
ılınabillyor. Ayakkabıdan kumaşa hattli makara ve tireye kadar ... Bu 
hal herkeıi 91kı bir tanrrufa mecbur ediyor. Elbi•e alım satımı sıkı kon
trol& tabidir. Yanlıı haber veren derhal hapis cezasına mahkum edili. 

yor. 
Franıada terayatı, ıüt, şeker hemen hemen yok ribidir: Fakat pas· 

tacı ve şelı:erlemoci dükkanları eakisi gibi açık. Burada bir çok çeşit 
paatalar, biıkllvi bulabilirsiniz, 

Yalnız bunların neden yapıldıiı belli değildir. Çoiunun esas mad
desi kuş yemidir. Bir zamanlar Almanların (Ersatz) denilen taklitleriyle 
alay eden Franıızlar timdi kendileri Er1atz maddeleri gayet tabit bulu. 
yorlar. 

Keol!r mahallelerden blriıJinde küçük bir lokantaya girdim, Bura· 
da 11 franga yemek yeniliyor, Verilen yemekler ıuolar: Sade 

soya 1 hana çorbası, yaisız lilbaoa haşlamaıı, ıncyva ... Bu yemeklerin 
lkisihln de tuzu azdı. Çünkil Fran1ada tuz ıittikçe lialmaktadır, Hatta 
tuz ve,ılca11 ihdas edilecetloden bahsediliyor, Yemekle 150 rram ekmelc1 

Atıl yiyecek güçlüğü çeken ve aile beslemeğe mecbur olan kadı11· 
lardır. Banlar şimdiden kıtlıkla karşılaşmışlardır. 

Siotmalarda oıkl filimler gösteriliyor. Fakat bir zamanlar }ıalk1 

lulıltahalarla ıülJürerı {ilimler şimdi ancak küçiik bir teşebbiiııe seb•P 
oluyor. 

•U 

Bir zamanlar bu resim dünyanın en hareketli şelıirlerlnden biti 
olan Nice (Nis) şimdi ııesslzdir. Şehir ağ-ır bir hutalık geçit' 

miş, fakat henüz kendini toplıyamamış ıenç ve güzel bir kadına beoti' 
yor. Zaafını o <la biliyor ve lıHtalıi'ın izlerlııl boya, pudra ile rtzleın•~ 
latiyor. 

Ş11hlrde tranvay, otobüıten haşka nakil vasıtaıı yoktur. Bonlırd' 
yer bulmak için herkes sıraya diziliyor ve uzan müddet bekliyor. :Kı' 
dınlara, ihtiyarlara yer vereoler pek azdıf'. Halbuki boranın tlık hat'' 
11ndan. lıtifad~ et~ek i~in Nicede bir çok ihtiyar bulunuyor, Hatta rô~ 
arası adeta bır mutekaıtler şehrine benziyor. ihtiyarlar sırtlarını günef1 

vererek ıaatlerce sessizce oturuyorlar, batıralarlle baş başa kalıyor!''' 
Ahval bunları da bir parça sinirli yapmıştır, çabuk kızıyorlar. 

Bir lokantaya ıirdi m, yemek içkisiz 20 franktı. Liatede domate! '' 
biber 1alataaı, çok lncıe iki tekerlek ıucuk (yaoında beş on tane t•~' 
fasalya \'ardı) ve bir incirden ibaretti. Bu kadar a:ı yemekle neıell ol• 
maya imkan var mıdır? 

Nice'ln meşhur şekerlemecileri yerinde duruyor. F'akat içeri bo-'' 
boştur. Haftanın muayyen gününde çocuklara birer küçük çakulata 'fi' 
tıyorlar. 

Maddi yoksuzluia makabil maoevt rıda boldur. Her fÜD koofer'°" 
lar veriliyor, tiyatrolarda eski yeni piyeıler oyoaoıııor, 
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Anglo Saksonların 
KUVVETLi VE 
ZAYIF TARAFLARI 

Bir İngiliz mü· 
himmat fabrika 
sından görünüş 

Harekete geçmek , 
bazı tedbirler almak • • • Anglo Saksonlann strateji dürumlanndaki en 
zamanı gelmiştir kuvvetli taraf avrupa karasından aşılmaz deniz

lere aynlmıs olmalarıdır. Dünkerk harbinden son 
ra lngilterenin bir istilaya Uğramaması bô saye-

YAZAN 
NECMEDDIN 
SADAK 

Memlekette 
hayat pahalı. 
lıiının doğur· 
duj'u bir buh· 
ran var ki 
bllhasta orta 

ıınıfı, ıün geçtikçe ajırlıiı altın· 

da daha fazla eziyor. 
Sonra, bu iktisadi darlıiın el· 

verişli bir azıtma muhiti teşkil etti. 
il bir inan ve rüven kargaşalıiı 
baş röllerdi ki neticeleri bakımın• 
dan, öncekinden daha tehlikeli bir 
buhran doğurmak istidadındadır. 

Bu reçim 1orlağu ile bu kötü 
havı, birbirinin bazan sebebi, ba. 
ıan oeticeti olarak, kar topu ribi 
büyüye irlleıe, dizıinılz gidiyor. 

Hüktlınetin tedbirler almak sı· 

rası gelmiıtir. Bu tedbirler ne ka
dar vaktinde alınırsa o derece te· 
slrli olur. Kınann bünyeyi sarma 
dao, rerekU görülen uzvu, hiç acı· 
ıız kesip atmaktı& duraksamıma· 

lıdır. 
Billomeıi şart olan ilk nokta, 

herhanrl tedbirlerin bayat pahalı· 
lığına ancak kıımeo t .. fr ede· 
ceiidlı. 

Fiatların bu derece artması. 

nıı 1ebep olan bazı şeyler va.ı ki 
bunları yoketmek elimizde de • 
ilidir. 

Baıta diloya harbi g'llyor, 
harp sürdükçe, hayatı eski haline 
Yıklaıbracak tedbir bulmak im· 
k&nsızdır. 

Ba harbin zaruri kıldığı milli 
rnOdafaa tedbirlerimizi onatmamak 
lazımdır. 

Harp dışında kalışımızın, bitı· 
taraflık ye istiklillmizin tek temeli 
olan milli müdafaa polltikaııodao 
'laıreçmedlkçe memleketteki yl. 
Yecek darhiını ve fiyat yüksekli· 
iinl büıbütüo ortadan kaldaracak 
sihirli bir kadret buluoamız. 

Şu halde, elimizde olmıyan, 
irademize bailı bulunmayan sebep· 
lerdeo dolayı, bütün dünya ribl 
'le bütü:ı dünyadan daha az ola· 
rak bir derece sıkıntıya katlan. 
!bak, eski zamanın geri l'Olmeslni 
beklememek, bir derece darlığı 
"• pahahlıjı olagan sayarak yaşa. 
Y•ııııuıı bunlara, sızlanmadan ay· 
durmak, hatla halimize şükretmek 
ıor11ndayız. Hayale kapılmıyahm. 

Avrupanıo biç bir memleketinde 
'l'ürklyeden ucuz ekmek, Türkiye· 
deo ucuz et, yahut memleketimiz· 
de bol şeker yenmediiini düşüne· 
tık, bazı ylyctcelı: flatlarıoıo yük· 
seliıini bize mahıus ahvalden san· 
lbıyahm, üzüntüye düımiyellm. 

Fakat ba arıda 1erbes flat 
Politikatıı.aın vicdana, ahlaka, hü· 
kılllletle lı blrlliloe dayanan tec. 
tiibeleri'ldeo istifade ederek, dev• 
letl ve halkı aldatan, ellerindeki 
'lllallarıo fiyatını doymaz hırıları 
derecesine yükseltıneye uj'raşın 
lrihtler peyda olmuştur. 

Para iştahaoın namusu, veril· 
llllş söıü bu kadar çabuk yendiii 
ınuhltlere ve kimselere ancak dev. 
l•tin sert eli meram anlatabllir. 
Memleket ıf lr.irıoın hükilmetten 
•ıbıraızlıkla beklediği tedbirler, 
halkın açlıima, memlekette sıkın· 
tının artma11oa dayanan ve nlha· 
hl Mllli Müdafaa politlk•mızı bal· 
lalayan bu zeorinlik hevesine aet 
Ç•kmık, bazı malların fiatlarınıo 
••bepıi:ı. yer• artmaııoa eorel ol· 
lllıktır. 

Hiç şüphe yok ki nmumt şe· 
kilde, pahahlıia ve darlıia karıı 
tek çare iıtihaali arttırmak, talıdlt 
'<lllllllf istlhlikı yetecek kadar 
oı.bınl yetittlrmektlr. Ba eııash 
ledblre ıimdidın başlamakla bera• 
bor bükılmeto burün düşen acele 
"•~lf eler, bir taraftan, ciddt yok• 
hıktan relmeyeo lı:ııımlırda aaht• 
"•rlıtı ve yapma pahılıhiı öalı• 

mek. bir }'andan da, pahalılıLtan 
ea çok sıkıntı çeken memurları ve 
aı gelirli s1mf 1 elden reldiğl ka
dar doyurmaya çalışmaktır. 

Yurdamuzda sulh ve nlsbi bol. 
lıık, rahat ve a:ı:ımi, hürriyet için. 
de geçen üç yılın verdiii alışkan· 
lılda dünyada oynanan kanlı f aci· 
ayı ldiçümseyeo, lıerrüo memleke
timizi sarabilecek büyük tehlikeyi 
kanıksayan bir halimiz var. Ba ru· 
hi haletin değişmesi lizımdır . 
E.şi tarihte görülmemiş bu dünya 
duramu içinde herhangi bir yok. 
solluiu hiç bir ıuretle normal rör. 
meye razı olmıyaoların bönlüiüoü 
politika oyunu ribi lıtiımar edeo· 
lerle, ıabıi menf aatlerl için hiç 
bir fırsatı kaçırmamak bıveılne 
kıtpılaolano, milletin blrllk ve sağ 
lamlıiını tehlikeye düşürecek ka· 
dar ihanetlerine hükOmet müsaade 
edemez. laaanca bir rejimin bürri· 
yet ve adalet kay~asını zaaf saıı· 
mamıhdmr. 

Harbin eıı karışık safhalara 
ıirdii'l ba !dördüncü yılıoda, bu
rüne kadar topladıiımız rüzel ne· 
ticeleri ve yarının türlü ihtimalleri 
karşısında muhtaç olacağımız kov. 
vıt kaynaklarını beş on kötü ruh· 
lo bızirrinın doiurmak kabiliye. 
tinde rörüodüldıri maddi mioovi 
buhranı feda ederaek cidden ya. 
zık olur. 

Halkın dili ribi derdini de en 
iyi anlayacak bir devlet adamı olan 
Şükrü Saracoğlu ve onun büka· 
meti ba zorlukları kolayca yene
cek bir ume ve iradeye sahiptir. 

Tedbirler almak, harekete reç· 
mek zamanı relmlıtlr. Buna bek· 
leyeo memleketin, umduklarının 
ve beklediklerinin boşa çıkmaya· 
cağına eminiz. 

(Akıam'dın) 

Hatmetli Karoi 
- Bıştarafı ikincide -

Karol ile gözdesi, Mekslkoya 
ilk. reldlkleri zamanlar ekseriyetle 
gecelerini barlarda rıçlriyorlardı. 
Sonra daha çe~ioren bir hayat 
sürmeğe, vlllilarında mlaafir kabul 
etmıre ve ziyaretleri iade etmeie 
baıtamıılardır. 

Karol bazı senfonileri bilmek. 
le övünüyor. Şimdi elden bir piya 
no satın almak istiyor. Madam Lu 
pesko, mükemmel bir muılklılnas• 
tır. 

Briç, Karol ile gi):ıJeslniu en 
çok Lej'enJlklerl etleocelerdeıı bi 
ridir. 

Madam Lupesko mükemmel 
briç oynar ve fantezilere şiddetle 
aleyhtardır. 
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de olduğu gibi amerikanın ordular meydana ge
tirmesi de bü sayede mümkün olacak 

• • • 
Avrupıda harp, aşaj'ı yukarı 

bir muvazene haline varmış. 
tır: Almımlar; renişleme kabili· 
yetlerlnlo ıonuoa ulaşmış rlbl gö· 
rüoüyor. Bizzat Hltler ve Görin· 
glo nataldarıodan dahi ilerideki 
harekitıo taarruzdan ziyade müda · 
faa olduiunu anlıyoruz. 

Stallngraddakl uzun duralama 
en müsait havalarda dahi başka 
yerlerde bir hareket gösterilmemeai, 
nihayet Kafkasyada bile hali bü· 
yük kuvvetlerin aahnede röriinme· 
mesi hep buna alamettir. 

Şimdiye kadar ve elindeki da· 
ha roniı kaynaklara rağmen taar
ruz kudreti rösteremiyen Sovyetle 
rin bundan sonra Almanları rarba 
dotru silip süpüreceğini ummak 
doğru dej'ildir. Oolıır da daiıl· 

m1yıcaklar ' fakat u~rliyemeyecek· 
lordir de. Avropada muva:ıeneyl 

bozacak baıka kuvvet de kalma
mıştır. 

Bu muvazeneyi ancak Anrlo 
Saksonlarıo müdahalesi, ıahneye 
girmeleri bozablllr. Bu bakımdan 
oo büyük ehemmiyet şimdi logllte0 

re ve Amerikanın ne yapacarıoda 
kalıyor. 

İngiltere ve Amerikanın yapa· 
cair işler, bunların stratejik du· 
rumları ve umamiyetle harp potan· 
siyellerile alakadardır. Bu sebepten 
bu ıtratejloln kuvvetli ve zayıf 
taraflarını rözdeo reçlrmek bizzat 
Avrupadaki harp harelLitaoın ileri. 
si itibarile de birinci derecede 
önemlidir. 

A nglo Saksonlıırıo strateji 
durumlarındaki en kuvvet· 

li taraf Avrupa karaomdan aşılmu 
denizlere ayrılmış olmalarıdır. Dun• 
kerque harbinden ıonra lngiltere· 

nln bir lstiliya uğramaması ba sa· 
yede olduiu rlbl bazerdeki orduaa 
ancak 170.000 kiıiden ibaret olan 
Blrl91ik Amerika Jevletlerloln ılm· 

di rahat rahat ordular meydana 
retirmesi de bu sayede mümkün 
olmaktadır. SoDJ'a da lıer itibarla 
:zenginlikleri relir. 

lnun, ham madde, ııanayi iti
barile dünyanın en kadretli iki 

devleti coğrafi durumlarından da 
istifade ederek muazzam ordular 
hazarlamaktadırlar. Bu kovtet do· 

lay11iyle arhk ba memleketler için 
ne bir tehlike mevzuubahiıtir, ne 
de hakim bolundukları ıreol~ dün· 
ya parçalaraoda ( bilhasaa Ameri· 
kanın ) oüfuzlarıoa bir halel rel
meai varlttir. 

Artık müdafaa bakımından 

Anglo Sakıon ıtraleiisi tam ve 
hamil bir bale gelmlıtir. Ne lnril· 
terede, ne Amerika veya rarp 
yanm küresinde, hatta arlık ne de 
Avıııturalya ve cenup Pasifikte 
bir Mihver ilerlemesi beklenemez, 

fakat bu geniş deofzlerle ay. 
rılmış diter taraftan ve ta· 

arroz bakımından bu ıtratejlnio 
zayıf tarafını teşkil etmektedir. 
Düşmanlarıoı İJg'ıl ettikleri yerler· 
den çıkarmak için nerede bir te· 
şebbüse girişse bora11 şimdi ikmal 
bakımından eaaı kayoak sayılacak 
olan Amerlkadan binlerce mil 
uzaktadır. 

Erer : ortada deniz nakliyatı 
için büyük tehlike olan denizaltı 

silihlle bava silahı sahneye çıkma· 
mıı bulunsaydı, geniı inşa ve ıa· 
nayl kudreti dolayıılyle bu çok 
mesafelere nakliyat, büyük feda
karlıklar pahasına da olsa, kabil 
olabilirdi. 

Halbuki şimdi saydıj'ımız ba 
iki sllih deniz nakliyatını büyük 
milı:yaata taciz ettii'i g-ibi modern 
orduların bitmez tilkenmez ihtiyaç• 
lırı, yine bitmez tükenmez nakli· 
yab mucip olmaktadır. 

Bu hal; aoa vatandaki kaynak 
ne olursa olsun, azaklarda açılan 
bir cephenin kuvvetini ancık bir 
hadde kadar yükseltmek imkinıoı 

verir. 

loriltere ve Amerikıda mil· 
yooluk ordular ve on binlerce 
tank, tayyare ve pilot darurken 
M111rdaki lnrillz ordosu mevcudu· 
oun bOtün rayretlera raimen 
100.000 dea yukarı çıkırılamama• 
Si l'ibi. 

Bir ıra tehlikeye düşen Mmrın 
vaziyeti Orta Şarktaki Aoglo Sık· 
son ümitlerini altüıt edecek hale 
relmiıken buraya kuvvet sevkinde 
ihmal yapılmıştır, ehemmiyet veril· 
memiştlr denemiyecej'i ribi dört 
senedir hazırlanan lngiltere ile bir 
ıeoedlr hazırlanan Amerikada bu· 
raya röodorilecek meseli yarım 

milyonluk bir ordu yoktur dene. 
mez. 

Hayır, bu lkl memlekette hem 
ordu ve hem de çok bol silih var
dır. 

Fakat sevk yolundekl imkio· 
ıızhk mevcuda ancak bu derece• 
de tutabiliyor, arttırma miktarı da 
mesela nihayet bir mi!li veya bir 
buçuk miıli olabilir. Bu miktar da· 
hl bu sahnedeki işleri kökünden 
halle yetlıemez. 

Diğer bütün sahalarda da 
bu böyledir ve yine böy. 

le olmakta devam edecektir: Sa· 
lomon adalarında harp üç aydır 
devam ediyor. Daha ne kadar de· 
vam edeceği belli değildir. 

Halbu\d bu adalar nihayet 
Avuıtralyaoıo müdafaası bakımm· 
dan ehemmiyeti olan ve Pasifikte· 
ki geolı arazi parçalaraoa nazaran 
ufak ve ehemmiyetsiz telakki olu. 
nabilecek yerlerdir. Harp aynı mik· 

yasta devam ederse Japonlırtn bir 
kaç ayda aldıkları yerleri Amerİ· 
kalaların beş on aeoede dahi geri 
almaları şüphelidir. Zira Amerika 

He aradaki 4000 milden fazla mo· 
safo daha fazla kuvvetler yıimayı 
pek mümkün kılamıyacaktır. 

Avrupaoın rarp sahlllerinde 
açılacak ikinci cephe lae pek müm· 
kilo görmüyoruz. 

Anrlo Sıksonların bu ıtrate· 
ilk durumu onlara daha ziyade şu 
fikre doğru imale edecektir: 

Etlerinde bulanan ve mildafa. 
aıı ıek ve şüpheden iri olao ge· 
niı garp yarım küresine tamamen 

haklın olmak ve şark yarım küre
sinde de dü~manlarını dardurao 
kuvvetlere elden roldli'i kadar 
yardım etmek. 

Bunun dışında şimal Afrika 
ve Salomon adalara rlbi dOıman· 
larıoıo yayılmaaını tahdit edici ve 
lktiıaden abluka altında bulundu. 
racak aahoelerde, yine imkin nlı. 
pelinde hareketlerde bulunmak. 

Sa, yalnız Avrupalılardan çok 
daha başka bir rözle dno'yaya bı· 

kan Aoglo Saksonlarao kendi men

faatlerinin temini için değil, fak at 
bizzat strateilk durumlarının da 
icabettirdiii bir ıeydir. 

AŞKIN MUCiZESi 
çevirdi. 

Şef konu,uyor 
- Baştaraf ı birincide -

811 hıkikatlerdon sonra şu mü• 
him nokta ilzerlne işaret ettiler ve 
dediler ki, cbalaoık zamanı bir 

daha ele geçmez fırsat sayan eıki 

batakçı çif tllk ai'uı ve elinden 
reise teneffüs ettiiimiz havayı tı. 

caret metaı yapmaya yeltenen 
rözü doymaz varruncu tüccar ve 
bütün sıkıntıları politika ihtiraalar, 

için büyük bir fınat 11oan ve 
haori yabancı milletin boaabına 

çalıştığı belli olmayan bir kaç po• 
litikacı, büyült bir milletin bütlln 
hayatına küstah bir surette kuu• 

dak koymaya çalıomaktadarlar. Mil. 
lotln nefılno ve hükOmetlne riive· 

nini zehirlemek iktidarını kimseye 
vermemeliyiz. Millet iradesi hıralı 

politikacıların üıtüode dahili ve 

harici siyaset yürütmelerine aal& 
müıaade etmemeliyiz.• 

Şefin oatkuoda çok baldı ola· 
rak en sert kıımı itle borası teşkil 
etmektedir. Hakikaten bugilo aaf 

ve temiz Tiirk havasının içine kı· 
rıştmlmak istenen ıeblrll milı:robua 

menbaları eşilecek, nereden rıl
diii ve eltirildiii araıtırılacak 
olursa, bu bariı politlkacılaraa köttl 

ve menfi rolü tamamıle ortaya 
çıkmaktadır. Ve bana da hablı 

ruhlu varruncu tüccarla, ne yapta• 
ğını kendi de belki bilmlyeo ve bar• 

dayı sekaan karaşa çıkarmakla 

kendi elile kendisinin ve hatti 
mııam bir çok da köylülerin fell 

ketlol hazırladıiının fırkı'la vara
mıyan köy aiaaı mükemmel birer 
va1ıta olmaktadırlar. 

Milli Şef nutoldarına ıa çok 
rüzel ve bor Türk çocuiuoan 

inancını ve rüveoioJ arbran ıös. 

lerle nihayet verdiler; «Tarihte 
büyük meaeleler halletmiş bir mil· 

lelin evlitlarıyı:r.. Kendimize rüve· 
nimiz her vaziyette en iııabetll ted· 
birleri bulacaj'ımıza rllvenimtz her 
zamandan fazla ve kuvvetlidir.• 

Bizce bu nutku lf ade edeeek 
bir tek kelime mevcuttur. O da; 
Şabeaer kelimeaidir. 

NAKLEDEN 
Mecdi Enön 

Cemil kendinden geçmiş ribl lıkem. 
leılne oturdu. Sonra hepsi birden baiıra 
batıra konaımaia başladılar. 

va ribi yerinde duHmaz olmuşlardı. Pen
cereden Cemile, ondan sonra sofradaklle· 
re, sofradan pencereye bakayor ve sanki 
ayni zamanda hem dışarıdaki çalgıyı din· 
lımek hem de içerde oturanların bir tık 

şüıtlller. Ayni zamanda Ayıenin anneli 
rörünmeden öteki odaya reçtl. 

·şefkatle kızanı kucaklayıp atlar ribi 
heyecanlı bir Hıle: 

Derin derin solayor ve bütün vücu. 
donun titreyerek sartıldıjı ıörülüyordu. 

E.lleriol alnına rötOrUp şiddetle atut Ayşe bir heykel ribi hareketıi:t röz• 
!erini Cemile dikmiş, oaa bakıyordu. 

Doktor röz ucu ile kızın vaziyetini 
tetkikten bir an reri kalmıyordu. Birden. 

bire Cemilı 
- Saıahml diye bağırınca herkeı 

ıuatu. 

Açık pencereden, dışarıda bolooın 
kalabalık bir kafilenin gürOltüsü lıltilmek• 
tı idi. 

Kaaabaoın bayram ve düğünlerde çal 
rı talan ÜÇ beı çılııcııı ve bir çok köy· 

uı hakikaten müfrezenin hareket etmek• 
te oldujuoo ıaoarak birbirine haber "er· 
mitler ve meydanlıkta toplanmqlardı. 

Ayşe pencereye doj'ru bqını çevirdi. 
Yüzü eaalıomı;ı bıtladı. iri (Özleri el: 

hareketini rözdeo kaçırmamak istiyor
du • 

Çalııcılar $uıtuktan sonra ahali tam 
Oç ııeoe evvel olduğu ribl hep birden 
alkışlamaia ve bairıımaia koyaldu. 

Tam bu 11rada birdenbire içeri ılr· 
dl • 

lereı 

- Vapur! reldl. diye haber verdi. 
Cemil ayaia kalktı. Ve ıofradakİ· 

- Hareket umanı reldi! dedi. 
Ay~e yavaş yavaş ııyaiı kalkta. 
Göıleriol hl~ ondan ıyıtmadan lıkem· 

leyi biraz öteye itti: 
Blltihı misafirler Cemilin etrafına İ\ • 

- Cesaret yavrum. iki ay ıoora yi· 
ne 1relecekl dedi. 

Ayıe röılorini ann11lnin rözlerln• 
dikti. Kendlıioi uran kollardan ıllkioerelı: 
kurtuldu. 

Ve hiç ıöz ıöylımeden başını yavaı 
yavaı çevirdi ve rözlerini yeniden ıuba· 
)'• dikti. 

Davetlller arrı ayrı Cenıillo elleriol 
aılı:ıyor. TeıekkOrler yajdmyor ve veda 
ıözlerl ıöylüyorlardı. 

Cemil manevra kayıtını taktı. Şaµka
ıanı riydi \le çıkmafa buarJaodı. 

O, ba hazırlıkları yaptıj1 sırada Ay
ı•, bOylilenmiı rlbl, kapıyı açtı, bir adııll 
attıı 

Gözlerini ıilratle 1Dbaydan davetlile· 
rı, onlardan emirber•, vı ıonra ınnealu 

tarmaia baıladı. Dııarıda çaJrıcılırıo bir 
defa daha ltitildl. Alkış aeıleri da· 
yalda. 

Cemil etrafıadakilere: 
- Buyurun çıkalım. dedi ve adımını 

attı ... 
Birdenbire yürekleri parçalayacak ka 

dar acı, tiz bir seı lfitUdl. 
Ve Ayıeoln bir t1çrayııta Cemilin 

{berine ahldıiı rörüldo. 
Hoynama aarılıp çılrıu gibi yüzlloden 

gözilndeo öpmeğe baıladı. 

Hıçkırıyor, lnliyerek onu kolları ıra• 
ıın~a çırpıaırke~ rördiilü evladına saj 
aahm kavuıan bır ana ribi onu kokhyor 
Öpilyor, iki elle baıını, omuzlarını. kolla: 
r1nı sarllarak ııkıyorda. 

Devamı ••r 
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DUnUn •• BugUnün ve yar1nın en muazzam 
ve en gUzel filmi olarak kalacak Olan 

il 11 ·-K_L_.....~-~-~-~-T~11 R_A_. 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

il 
Al5A?tAY SINF.t,IJ\Sli'IDJ\ 

le3lUJ &\\KŞAM 
Görülmemiş bir muvaff altlyelle Devam ediyor. 

Cidden tekrar ve te"rar görülecek bir Sınema harilı.asıdır. 

ilaveten: Arabacının Kızı (Hilda Krahl) Taraf.adan yaratılan 

Geece Gltlın<dlü~ Benimsin 
.................................................... 

Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

BUGON 

1 J AN Sİ~lllMAShda 
ÖLMEYEN VALSLAR ._ __ , ____________________ ,_.__. BU AKŞAM 

Adana Belediye riyasetinden: 
Askeri kışla yolu üzerinde bulunan ahşap köprünün ta• 

miri açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1- Keşif bedeli 841.76 liradır. 
2- Muvakkat teminatı 63,03 liradır· 

3- ahale 6 l 1 /942 tarihine raslayan cuma günü saat on 
altıda belediye binasında teşekkül edecek belediye encüme

ninde yapılacaktır. 
4- Keşif, şartnamesini görmek ve fazla maliimat almak 

isteyenlerin Belediye Fen işleri müdürlüğüne, munakasaya 
girmek isteyenlerde muayyen gün ve saatte teminatları ile 
birlikte Belediye encümenine miiracaatlanilin olunur. 

22 27 31 s 

İki Heyecanlı ve büyük film birdeıı 

1 
RiCHARD DIX ve CHESTER MORRİS 

---+-
Gibi iki meşlıur Artist tarafından ibda edilen Büyük Kahramanlıklar 

ve Macarnlar filmi 

Cehennem KART ALLARI 
2 

Ateşli ve Kuvvetli Kovboy GEHRGE OBRIEN 
nin en meraklı Aventür Filmi 

AlEŞ SAÇAN TABANCALAR 
Pek Yakında 

S Son T eşdn 1942 

En Son Model ve Bol Çeşitli 
PerdeJik · Mobilye - Karyola - Hasır 

takımlarınızı 

TAHSiN SALiH MURATLI 
Mefruşat Dairesinden tedarik 

edebilirsiniz 
Abidin Paşa Caddesi 

Telgraf: Tabo P.K. 74 Telefon 274 
~ı ..... -~ ..... ~ ·--- -• .. .. --. ........ .-..- .. :..;. =: ::::: : :: :..w:: :.;.;:~ 
~ ..... Bugüne kadar görülen filmleri ~·· 

unutturacak bütün seyredenlere hıçkıra, hıçkıra Göz 

I 
:::: Yaşları döktürecek, müthiş oe hakiki sahnelerle •••• 

dolu Şaheserlerin Şaheseri meozuunu Emsaı:i'z .. 
Kahramanlık, Fedakarlık t1e AŞKDAN ALAN 

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

ALKAZAR MUHASARASI 

TlUı ırlkç® Söz O lÜI Harkulide Süper Filmi 

arSiiii y Hianvleğu jfti 
a 

SDNEMALARDNDA 

l 
l 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Adana Kozan yolnnun 29 - 31 km. leri arasın

da(2000) metrelik kısmın toprak tesviyesi (17500) lira üze 

bır heyecan ve merak uyandıracaktır. 

CiNA YET MEKTEBi ~:::::ı::-:-::::..:::·:•~::.::::-:::e::-:-::~.J 
_

1 

___ _... Ticaret ve Şanayi Odasından : 
rinden kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12-11-942 T. ne müıadif perşembe günü 
uat 11 de viliyet eaimi encümeninde yapılacaktır. 

Belediye Riyasetinden - Dünden Artan -
. Mad~e : ~~- <?rtaklar kendi isteği ile gelecek senelere 

aıt taksıtlerını peşın olarak verdikleri takdirde 21 inci mad-
3 - İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek üzere 

nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1312) lira (50) kuruş muvakkat teminat 

ve ehliyet vesikası almak üzere bu glbi iş yaptıklarına dair 
bo nıervislerile 2 fotoğraf, bir adet (50), bir adet (15) mak-

tu ve bir adet de uçak pulunu dilekçelerine bağlamak sure· 

tile viliyete müracaatları lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektuplann tış zufı mühür 

mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olan gecikmeler ka

bul edilemez. 
23.27-31 -5 2627 

•••.•............................................ , .... 
Radyo tekniğinin iki mucizesi i • 

ORION ve DECCA i 
Radyolarını Mutlaka Görünüz. 

SOBA Ye~li ve A~rupa mamulatı 
zarıf ve saglam sob~lar 

ve yemek ocakları 

• • • • • • • • • • • • • • 
Standart Markalı TELEFON Makineler: • 

ve ELEKTRiK Edevatı i 

1 - Belediyenin temiı.lik iııleri ha} van:ıtı ilıtiyncı için 12000 kilo 

arpa alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın ber kiloıunon muhammerı bedeli 40 kuruş olup mu· 

vakltat teminatı 360 liradır. 

3 - ihalesi 6/11/942 Cuma rünü saat 15 dcı Belediye dairesinde 

Belediye ~ncümenindo yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihale günü ve ıaatind~ yatırmış oldukları hmiuati 

makbuzlarile birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görme" iste-

yenlerin de her gün mulı:ısebeye müracaatları ilan olunur. 
21-25-29-5 2639 

~ .. ~ ... ~~ı~~~~·~· .. ~ .... ı~ .. ~ .. ~ 
ASRI Sinemadal 
• 

SUVARE 8,45 SUVARE R,45 

' Misline rnder tesadüf edilen iki şaheser birden 

l liç tereddüt elmeJen iddia oıl iyoruz. Bugüne lı:ıular 
gördüğiiııiiı. en komik f ılınltrin fevkinde TÜRKÇE SÖZLÜ 

A1rşak paıOalboyokyaıtrıı 
AL TIN ARIYOR 

FMlrnl&ıle kome lisirııle ııLderi katılınııya kadar giildürecektir. 

1 Alfa • L8Val Ve Viking İ S•••m•••• ••büyük .,,;,,; < PALL~CE BERRY ı bur••• 

1 
Markalı lsveç mamulatı SÜT Makineleri : lı.adar yarattıiı filmlerin en büyüğü .. . Twyler ürpertici hazin bir facia 

• 

- -eıaııs : ............................. . 

· Çin.ko, ~İYİ,. Lavabo 1 •!.a Çılgın Sürücü t.:: .... ... 
Vesaır Sıhhı Tesısat Malzemesi • 

- 30>' : ~~ .... ~ .... ı~ .. ~~ .. ~ .... ~~ .. ~ .... ı~ .. ~~ 
şık zarif YATAK ve YEMEK OOASI vesaLONI ---------lllmlll! 

Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA-! D O K T O R 
LARI nın envaı gelmiştir 1 Turgut Soyeır 

MÜESSESEMiZi ZIY ARET EDERSiNiZ 1 
HER HUSUSTA MEMNUN İ 

KALACAKSINIZ : 

Herrün Hastalarını Hü\ıOmet Civarı lıtihmel E.czaneıi karş11mda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanıo Salı ve Cuma günleride öğleden ıooraları fakirlere mec· 

cani bakılır. 

Omer Başeğmez ve şeriki J .......... -----------
2355

--

r elefonı 168 Telgraf : Başeğmez Adana İ 
.................................................. : lmtlyaı Sahibi ı CAViT ORAL 

'). Nı1rl1aı MftdftrD Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Bı11IJ1jı yer ı BUGÜN .• ~tıH>auı 

de de yazılı faizden başka, işbu peşin ödenen taksitlerin te· 
diye tarihinden mzekur taksitlerin vadelerinin hulüline kadar 
geçecek müddet için ayrıca ikinci maddenin (g) fıkrasında 
yazılı nisbetler dahilinde munzam bir faizde verilir. 

Kooperatifte muamele : 
M~dd~ : 23-- Kooperatifin satıı muameleleri daima peşin 

para ıledır. Ancak kışlık kömür toplu erzak · ·b· 
b d 

. . • vesaıre gı ı 

e eh bır ayan bütçe.sinden. ödenmeyecek satışlarla, ay son
~a~mda tamamen tasfıye edılmek kaydu şartile, ortakların ay 
ıçınde zuhur edecek ufak hacimdeki kredi ihtiyaçlarını kar· 
şılamak için, kefaletsiz, kefaletli veya teminat mukabilinde 
ortağa kre~i. aç~~ğa idare meclisi kanır verebilir. Bu kredi 
muamelclerının ıstılzam edeceği masraflara tekabül etmek Ü· 

z~re kredi il~ yapılan satıtla~a y!ne idare Meclisinin verece· 
ğı kararla yiizde muayyen bır nısbet dalı ilinde masraf kar
şılığı ilave olunur . 

FASIL: iV 
Kooperatif organları : 

Madde : 24- Kooperatifin organları şunlardır: 
A) Umumi heyet 
B> İdare Meclisi 
C) Müdür 
Ç) Murakabe Heyeti 

Umumi Heyette rey ve temsil : 
Madde : 25- Kooperatifin bütün ortaklarını temsil eden 

organ um~mi ~e~et~ir. Her ortak kooperatifin bütün işleri 
hakkındakı reymı bızzat veya mümessil vasıtasile umumi he· 

yetle kullanır. Her ortak sermayesi ne olursa olsun bir reye 
ma!i~tir .. Koopera.tifi~ aza~ı olan hükmi şahıslar imza selihi· 
zet.mı haız ~anunı mumessıllerinden biri veya bir kaçı mari· 
f !tl~e u?lumı heyette temsil olunurlar. Fakat bunlar yalnız bir 
reyı haız bulunurlar . 

. Umumi heyette hazır bulunan bir aza fazla olarak mazere 
retınden dolayı toplantıda bulunmayan diğer yalnız bir aza· 
nm yaZllı iznile reyini temsil edebilir. Ancak kendisini şah· 
san alikadar ~den bir mesele müzakere edilirken alakadar 
aza reyini kullanamaz. 

Umumi heyetin vazifeleri: 
Madde ; 26- Umumi heyetin vazifeleri şunlardır: 

a) Bilançoyu, netice hesaplarını ve iş raporunu tetkik 
ve tastik etmek' 

b) Kooperatifin faaliyet proğramını tesbit etmek 
c) idare meclisi ile m6teakiplerin raporları ve tekİifleri 

hakkında karar vermek , 
ç) ıdare meclisinin selihiyeti ve vazifelerini tesbit etmek. 
d) idare mf':cliıi ve mürakabe heyeti azalarını seçmek iş· 

ten el çektirmek veya ibra etmek, 
e) lda~e m~clisi ve murakabe heyeti azalarına verilecek 

ücret ve ıkramıyelerle memur ve müstahdem kadrolarına v• 
masraf bütçesini tesbit etmek, 

- Devamı Var - .. 


