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Üçiincü kat 

Telefon : 2HS6·7·S 

Cuma ve Reami tatil günlerinden ba,ka her gün aaat ikide çıkar. 

( Nüahası 3 Kuruıtur ) [ Ba nüaha l O Sayfadır ] ( ilanlar tarifeye tabidir ) 

SİCİLLİ TİCARET İLANLARI 
~~-~-~~----~~~~ 

- Dünkü nüshadan mabaat -

[ Sicil numaraaı: J 3683 ] 
lıan numarası : 14712 

ESKİ METiN YENi METiN 

' Madde - 7: Madde - 7: 

Tamamen tediye edilmiş olan sermaye sureti atiyede teşkil edil

miştir: 

Tama men tediye edilmiş olan sermaye sureti atiy~e teşkil edil

miştir: 

Mösyö Antuvan Piyos, nakten 21 500 Türk lirası tediye ederek 

sermayenin 0/0 43 hissesine. 

Mösyö Alf red Naum, nakten 9 000 (1 (t « 1/. 

sermayenin 11/n 18 hissesine. 

Ahmet Vefik Bey, nakten 7 000 « • 
sermnyenin 0/ 0 14 hissesine. 

Mösyö Andre Toro, nakten 6 000 « « • « 

sermayenin °/0 12 hisse!'line. 

Sisak Ağartmacıyan Ef. nakten 4 500 (1 (( « 

sermayenin Oi0 9 hissesine. 

Mösyö Ogusta Palotta naklen 2000 « (( • « 

Mösyö Antuvan Piyos, nakten 23 500 Türk lirası tedjye ederek 

sermayenin 0/0 47 hissesine. 

Mösyö Alfred Naum, nakten 9 000 « (( (t « 

sermayenin % 18 hissesine. 

Ahmet Vefik Bey, nakten 7 000 (( « « (( 

sermayenin % 14 hissesine. 

Mösyö Andre T oro, nakten 6 000 • « (( 

sermayenin 0/0 12 hissesine . 

Sisak Ağartmacıyan Ef. nakten 4 500 il « (( 

sermnyenin °'o 9 hissesine maliktirler. 

sermayenin O/o 4 hissesine maliktirler. 

Şnrk Kontuvarı Türk Umitet Şirketi esas mukavelenameııinin 5 
kanununun 514 üncü maddesine t €vfikan tasdik kılındı. 

ve 16 ıncı mnddelerini tadil eden bu layiha muvafık 
iktisat Vekili N. Müsteşar imza 

görülmekle ticaret 

( Sicil numarası : 20380 ] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lstanbul vilayetinde Mahmutpaşa semtinde 
Hncıköçek mahnllesınde Mahmutpaşa caddesinde 
Küçük çorapçı hanının yukarı katında 8 ve 12 
numaralı mahnlli i knmetgahı ticari ittihıız ederek 
Manifaturıı işi ile iştigal eden Todori N. Küpi
dis ve iste mat N. Küpidis ef endilerderı müte· 
şekki! olan Todori ve lstemat N . Küpidis un· 
vanı ticarisini haiz şirketin Esas mukavelesi el 
yazısile imza şeklindeki musaddak unvanı tica
rilerinin 20380 sicil numarasında kanunu tica
retin ahkam ve mevaddı mahsusasına tevfikan 
.sicilli ticaret dairesince mahfuz vesaika müste· 
niden ~9-7-934 tarihinde tescil edilmiş olduğu 

ilan olunur. 

İlin numaraaı : 14713 

Mukavelename 

Bir taraftan 1 odori N. Küpidis ve el.iter ta
raftan lstemat N. Küpidis efendiler arasında 
atideki şartlarla bir kollektif şirketi teşkil edil. 

miştir. 

Madde : 1 - Şirl etin tarihi tecssüııü l2 
Temmuz 1934 olup beş sene için muteherdir. 

Madde: 2 Şirketin maksadı manifatura 

ticaretidir. 
Madde: 3 Şirketin sermaye.si (5000) beş 

bin Türk lirası olup şeriklerden beheri (2500) 
iki bin beş yüz lira vazetmiştir. 

Madde: 4 - Şirketin unvanı ticareti Todo
ri ve lstemal N. Küpidis olacaktır ve şerikler-

den her biri münferiden şirket namına vaz'ı 

imzaya mezun olacaktır. 
Madde: 5 - Hasıl olacak safi kar veya za

rnr müsavi surette iki tarafa ait olacaktır. 
Madde: 6 Şerikler her ay mesarifi şalı-

siyelerine mahsus altmışar lira çekmek ~alfıhi
yelincle bulunacaktır. 

Madde: 7 - işbu mukavelename beş sene 
için muteber ise de müddeti hulülünôe n üç ay 
evvel her hangi bir taraftan bir itiraz vuku 
bulmadıkça daha beş sene için hükmü knlacak
tir ve bu suretle her beş sene temdit eôilmiş 
olacaktır. 

Madde: 8 Mahmutpaşa, Küçük çorapçı 
hanının 8 ve 12 numaralı orlıılar ticarelgahı 

kanuni ittihaz edilmiştir. 
lşbu sekiz maddeden ibaret kollektif şirke

tin mukavelenamesi bilriza tanzim ve imza edil-
miştir. 12 Temmuz 1934 

imza imza 

Dairede Süreyya bey tarafından okunup an
latılan hu mukavelename altındaki imzaların 
şahıs ve hüviyetini tanıdığımız Todori N. Küpi
dis ve lstemat N. Küpidis efendilerin oldğunu 
tasdik ederiz· 

Bedros oğlu Ohannes Papazyan efendi : 
Mahumtpa~ada, Havuzlu handa 17 numarada 

imza 
Y orgi oğlu Anastas efendi : 
Kadı köyünde, Recııizade sı,kağında 71 mı-

marada mukim imza 
Bin dokuz yüz otuz dört senesi Temmuz 

ayının on ikinci günü tarihli hu mukavelename 
altındaki imzaların şalıııı ve hüviyeti yukarıdaki 

tariften anlaşılan Todori N Küpidis ve lstemal 
N. Küpidis efendilerin olduğunu tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz otuz dört senesi Temmuz ayı-

nın on ikinci günü 11 Temmuz 1934 

Resmi mühür ve N. İmza 

Bu suretin dairede dosyasında muhfuz 12 
Temmuz 934 tarih ve 73'.l4-226 numaralı nus
ha.sına mutabık olduğunu tasdik ederim. 

On dört Temmuz bin dokuz yüz otuz dört. 

l4 Temmuz 934 

l<ıtanbul Beşinci Noteri 
Mehmet Snmi 

( Sicil numaraıı : 20382 ) 

Sicilli Ticaret Memurluğundan: 

İstanbul vilayetinde Beyoğlu semtinde Tak
sim maha1Je9indc eski zambak sokağında 13 
numaralı evde oluran ve Bulgar tabaasından 
olup lstanbul vilayetinde lstanbul semtinde 
Hocaııliettin mahall ı ·sinde Yeni cami sokağın
da 11 - 13 numaralı mahalli ikametgahı ticari 
ittihaz ederek l 0-7 ·934 tarihindenberi Manto· 
culuk ile iştigal ettiğini beyan eden Gavriel 
Raşkof efeninin unvanı ticareti [Gavriel Rıış
kof] olarak 20382 sicil numarasında tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de el yazısile 
unvanı ticariyi havi imza olarak Ticaret kanu· 
nunun 42 inci maddesi mucibince dairece 
28-7-934 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan 

olunur. 

İlan numara••: 14714 



lstanbul Ticaret ve Zahire Borsasına dahil olmıyan mevaddan 
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Numara: 2295 

[ Sicil numara•ı : 203 7 8 ] 

cillı Ticaret Memurluğundan : 

Jstanbul vilayetinde Beyoğlu semtinde Hamal 
başı mahallesinde Çonka apartmanının 2 inci 
katında 8 numarada oturan Türkiye tebaasın
dan olup lstanbul vilayetinde Galata .semtinde 
Kemankeş mahallesinde Kara Mustafa paşa so
kağında Ali Ekber hanının 2 inci katında 8 nu
maralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek 
1-8-934 tarihindeberi Deniz işleri . imsarlığı ile 
iştigal ettiğini.beyan eden Leandros Dimilropulo.s 
efendinin unvanı ticareti [Leandros Dimitropulos} 
olarak tescil edildiği gibı bu unvanın imza şek
lide el yazısı ile ımza şeklide unvanı tıca
ret olarak Ticaret kanununun -2'.l ini maddesi 
mucibince dairece Jl-7-934 tarihinde 20378 
sicil numarasına tescil edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

ilan numarası : l 4715 

Akhisar Ticaret ve Sanayi Oda
•ından: 

Akhisar kazası Tütüncülerinin istihsal ve alım 
ve satım ortaklık kooperatif cı.as muka

velename nümunesidir. 

Birinci fasıl 

Teşekkül • Maksat - İsım - idare merkezi - Müddet 

Teşekkül: 

Madde: l - İşbu Esas mukavelenameyi ı 
imzalayan Müessisler ile sonradan mundereca· 
tını baoul ile imza ve bır veya bir kaç hisseyle 
iştirak edecekler arasında mütehnvvil sermaye 
ile mahdut mes'uliyetli [Akhi~ar Tütün Müstah
sılleri Alım ve Satım Kooperatilij teşkil edil
miştır. Ortaklık, maksadı dahilindeki muamela
tın ifası için emvali gayrimenkuleye tasarruf 
hakkmı haizdır. 

lşe başlamak : 
Madde : 2 - işbu Esas mukavelename icra 

Vekılleri Heyetince kabul edilerek Türkiye 
Cümhuriyeti Riyasetinin Tasdiki alisine iktiran 
ettikten ve sıcilli 1 icarete tescil ettırilerek ila
natı kanuniye icra edildikten sonra mabihittat
bik olacaktır. 

Maksat: 
Madde ; 3 - Or.taklığın maksadı : A - Js

tihsnli takviye ve revacı tezyit eylemek ve or
taklığa dahil olanların mahsullerini gerek ham, 
gerek işlenmiş olarak satmak ve ortaklık 

namına istihsal ve imalatta bulunmak. 
B - Ortakların me:sleklerine ait alat ve 

vesaiti istihsaliyeyi satm alıp ortaklara satmak. 
C - Ortakların gayri meslek erbabının 

mahsullerini ortaklık hesabına satın almak ya
hut salmağa 1tevassut etmek ve bu mahsulleri 
muhafaza için depolar tesis ve inşa etmek ve 
işletmek. 

D - Tütün mahsulünün dahil ve hariç 
piyasalardaki vaziyetini tetkik, rekolte ve mah
reçler hakkında ortaklarını tenvir ve bu mak
satla münasebettar tesisat, teşebbüsat ve müa
melatla bulunmak. 

isim: , 
Madde : 4 - Ortaklığın ismi [ Akhisar: tü

tün müstahsilleri alım ve satım Kooperatifi ve 
ortaklığı) olup merkezi Akhisar şehridir. Jcabe
den mahallerde şube ve acantaları bulunabilir. 
Şubeler açıldıkça iktisat Vekaletine tahriren 
malumat verilecektir. 

Müddet: 

Madde : 5 - Ortaklığın müddeti otuz bir 
seneden ibarettir. 

ikinci fasıl 
Sermaye ve hisse senedatı - taksitler. 
Sermaye: 
Madde: 6 - Ortaklığın sermayesi müte

havvil ve nama muharrer hisse senetlerinden 
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mürekkep olup asgari bin Türk lirası olarak 
tesbit edilmiştir. 

İşbu sermaye yeni azanın alınması veya 
azanın hisse miktarlarını arhrma:.ile tezayüt 
ve azanın istifalarile veya ihraçlarile bin lira
dan dün olmak üzere tenakus eylemek suretile 
mütehavvil ve namahtuttur. 

Hısse senedi: 
Madde : 7 - Bi hisse senedinin kıymeti 

beş yüz kuruştur. Ortaklıga dahil olanlar ilk de
fa olaaak bır hisse bedelinı defaten tediye 
ederler. Bundan başka ortaklar her sene sat
tıkları tütünlerinin bedelini bir beyannameyle 
ortaklığa bildırerek sattıkları tütün bedelinin 
yüzde ıkisını cıahil oldukları tarıhten ıtioaren 

on .sene müddetle ortaklığa hisse beoeli olarak 
nakten tediye etnıeğe mecburdurlar. 

Ortaklığa girı:peyenlerle nıüşterek tutün di
ken ortaklar, oeyannameleı ınde ancak kendi 
hısselerıni zikrederler. ürtakhk her sene or
taklar tarafından tedıye olunan mebaliği hisse 
senetlerıne kayıt ve ııave eoer. Tütün satışını 
muteakıp te.kasitını ıdare lıeyetınin tayın eyle
dı2"ı muddet zarlınaa vermeyen ortaklardan 
geçen eyyam içın yuzae dokuz 2üze~tesıle be
rab·:r tahsıl olunur. 

Ancak ıkı :.ene birlıırinı müteat..İp llı:'se 

bedeli tedıye etmeyen ve hilalı hakıkat beyan
name veren ortaklar idaı e ııeyeti kaı arı le a:ta
lık hakkını kaybederler. 

8u :.uretle azalıktan çıkarılan ortakların te
diyata ademı ıştirakleri ılk be~ sene zarfında 

vukubulouğu takdirde sahip olduğu hısse t.ıell.el

lerinin hakıki kıymetıne nazaran yuzde kırkı ve 
beş sene sonra vuku bulduğu takdırde yüzde 
altmışı kendilerine bila temettü ıaC:e olunur. 

Ortaklardan işbu on sene müddet zarfında · 
tütün zeretmemiş olanlar dikmediği senelerde 
ortaklığa ekallı bir hisse bedeli vermek -'ıUrelile 
umumi hısse tediyatına ışlirak etmeğe mecbur
durlar. 

Ortaklar diktikleri tütün mahsullerıni tohur 
(yani mahsul tarlada iken götürü suretile) sa
tarsa veyahut tütun mahsullerini inhisar idnre
since ahar nama kaydettirirlerse oı.aklıı.;:ı. karşı 

· olan tealıhüdatı tohurciye veya tütünü nrııuna 

kaydettirdiği zata kabul ve ita eltirmeğe mecbur 
ve bunun hilafında vuku bulacak muameleden 
mesuldurlar. Umumi afat ve ahvali mücbire 
zuhurunda heyeti umumiye kararile hisse tedi
yatı bir sene için tecil olunabılır. 

Madde : 8 - Hisse senetleri dip koçanlı 
ve cilt - varak sıra numaralarını havi matbu 
def ter halinde olacak ve ortaklığın mühürü res
misile mühürlenip idare meclisi reisile azasından 
bir zat tarafından imza edildikten sonra koçan
lardan koparılarak eshabına verilecektir. 

Bu senetlerde taksitlerin tediye zamanları 

irae ve tediye olunan taksitler kayıt ve imza 
olunacaktır. 

Ortaklığın mesuliyeti: 
Madde: 9 - Her ortağın mesuliyeti ancak 

aldığı hisse senetlerinin kıymeti ve bir sene 
zarfında ortaklığa teslimini teahhüt eylediği 

mahsul bedelile mukayyet olarak mahduttur ve 
ortaklığın hisse senetleri ancak Akhisar kazası 
ahali!ıinden ve tütün zürrai mesleği erbabından 
olanlar tarafından satın alınabilir. 

Hisse senedinin devri : 

Madde: 10 - Hisse senetleri, yalnız or
taklığın istihtaf ettiği meslek erbabına satmak 
veya hibe ve rehin etmek suretile devrolana
bilir. 

Ve bu muamelerde Meclisi idarenin mu va
fakatı ve yeni ortağın on dördüncü maddede 
gösterilen evsafı haiz olmasile kabildir. Yeni 
ortak Lu esas mukavelename mucibince eski 
ortağın müteahhit olduğu vezaif ve mecburiyet
lerin kaffesini kabul etmiş addolunur. 

Hisse sent-tlerinin ahara devri muamelesi 
mezkur senetlerin zahrına şerh verilmek ve defteri 
mahsusasına kaydedilmek surdile icra olunur. Ve 
zirleri idare mecli:;i azasından bir zat tara· 
fından imza olunur. 

Ve ortaklığın mührü resmiyesile mühürlenir. 
Hisse senetleri hiç bir suretle rehin edilmez. 
Bedeli tamamen tediye olunmayan hisse se-

nedatı ahara devr ve ferağ edilemez. 
Hisse (senedinin sahibi: 
Madde : 11 - Ortaklık bir hiss ıçın bir

den fazla .sahip tanımaz. Veraset tarikile veya 
herhangi bir sebeple bir hissenin müteaddit 
sahibi olsa bunlar ortaklığa karili içlerinden 
yalnız birini hisse sahihi olarak tayine mecbur
durlar. 

Madde : 12 - Bir ortağın varis ve dayinleri 
hiçbir sebeple oı l.ı klığın sermayesinin ve emval 
ve emlakinin tahtı hacze vaz'ını talep ve ortaklı
ğın işlerine müdahale edemezler. Ve istifayı 
hukuk için ortaklığın muhasebe defterine naza
ran tebeyyün eden haklarına razı olmağa ve 
heyeti umumiye kararlarını kabule mecburdur
lar. 

Ortaklara verilecek ilk kazanç : 
Madde : 13 - Her .senei hesabiye nihaye

tinde ortaklara ellerindeki hi~selere mukabil 
79 uncu madde mucibince tevzi edilecek ilk 
kazanç miktarı yüzde beşi tecavüz etmemek 
üzere idare meclisinin teklifi üzerine heyeti 
umumiye kararile tayin olunur. 

Üçüncü fasıl - Ortakları 
Ortaklığa girmek: 
Madde 14 - Ortaklığa girmek isteyenler 

ortaklık es:ıs mukavelnameesini okuyarak veya 
anlıyarak münderecatırıı kabul ettiklerine dair 
matbu bir beyanname imzalayacak veya mühürle
yecekler ve işbu imza veya mühür maruf iki 
kimsenin ınühür veya imzalarile tasdik ve .şa
hadet edilecektir. işbu beyanname ortaklığın 
idare meclisince tetkik olunarak talibi Türk 
tabiiyetinde ve huk,ıku şahsiye ve medeniyesi
ne malik ve reşit ve faili muhtar olduğu ve 
ortaklığın meşgul olduğu meslek ve mahal er
babından bulunduğu anlaşıldıktan sonra ortak 
olarak kabulüne kadar verilecektir. 

Oı taklık def teri : 
Madde : 15 - Ortaklıkça ortaklara mah

sus ticaret kanunun (485) inci maddesine tev
kan musaddak bir def ter tutulacak ve bu def
ter ortakların isim ve şöhret ve meml eketlerile 
ortaklığa tarihi duhul ve huruçlarını ve malik 
oldukları hisselerin adet ve numaralarını ve her 
hisse için vaki olan teslimatın ve devir ve fe
rağ vaki olmuşsa buna müteallik esbap ve 
malumatı ve ortakların imza ve tatbik mühürlerini 
havi alacak. 

Ortakların vazifeleri : 
Madde: 16 - Ortaklar Akhisar kazası da

hilinde i~bu ortaklıktan başka olmak üzere aynı 
maksatla teşekkül eden diğer bir ortaklığa gi
remezler. Ve alım satımlarını kendi ortaklarile 
yapmağa mecburdurlar. 

Madde : 17 - Ortaklar ortaklığı zararlan
d ıracak halleıden sakınacakları gibi 14 üncü 
maddede gösterilen evsafı muhafaza ile de mü· 
kelleftirler. Ortaklıktan herhangi bir suretle 
olursa olsun infikak eden aza ortaklığın malik 
olduğu menkul ve gayri menkul emval ile ih
tiyat akçesi üzerindeki hakkını zayı eder. 

Ortağın vefatı halinde : 

Madde: 18 - Vefat eden ortağın Vc:!rese
sinden 11 inci madde mucibince tayin olu
nacak kimse ev~afı liizımeyi haiz olduğu tak
tirde mevruslarının hisse senedatı idare meclisi 
kararile mezkur kimseye namına devredilip or
taklığ-a aza kaydolunur. Verese ev~fı liızımeyi 
haiz veyhut iştirake talip bulunmadıkları taktirde 
mevruslarına ait hisse senedatının bedelleri 
kendilerine ita olunur. Ancak bunlara ne ka-
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zanç ve ne de ihtiyat akçesi verilmez. Bu key
fiyet defteri mahsusuna kaydolıınarak yetle
lerindeki hisse senetleri istirdat ve ipt:ıl edilir. 

Ortak olmak için lazım olan evsafı kendi 
yeddi ihtiyarlarıncla olmayan bir .sebeple zayi 
edenler hakkında dahi işhu son fıkra ahkamı 

caridir. -
Ortaklıktan ihraç ve istifa : 
Madde 19 - Ortak olmak için 14üncü mad

dede gösterilen evsafı bilihti:ar zayi edenler 
ve 16-17 inci maddeler hilafına hareket eden
ler heyeti umumiye içtimaında muvcut reylerin 
üçte ikisinin kararı ile ortaklıktan ihraç ve hak· 
larında 20 inci madde ahkamı tatbik olunur. 
Malik olduğu hisse senetlerini onuncu madde 
mucibince ahara devredenler müstafa adddolu
nur. Ve yerine yeni ortak kaim olur. Hisse 
senedini ahara devretmeksizin istifa etmek da
hi caiz olup ancak bu kabil istifalar .senenin 
mart ve teşrinievvel ayları zarFınd:ı meclisi 
idare kararile babul ve haklarında 20 inci mad
de ahkamı tatbik olunur. 

Madde: 20 - Ortaklığa tarihi duhullerin
den itibaren beş sene zarfında 19 uncu madde 
veçhile istifa eden veya ihraç olunan azaya ne 
hisse senetleri bedelinden ve ne kazanç ve ihti
yat akçesinden hiç hir şey verilmez. Fakat hu 
müddetten sonra istifa eden azaya ellerindeki 
hisse .senetleri bedelinin bila temettü siiliisanı 

ve ortaklıktan ihraç edilenlere de rub'u iade 
olunur. İşbu iadeler senei maliye bilançosunun 
heyeti umumiyece tastikinden sonrıt icrıt olunur. 
Ve istrdat olunacak hisse senetleri idare mec
lisi muvacehesinde iptal olunup idare reisile 
azadan bir zatın imzasile defteri mahsusuna 
şerh verilir. Ve bu gibilere ortaklığın menkul 
ve gayri menkul emvalinden ve kazanç ve 
ihtiyat akçesinden bir şey verilmez. 

Marfde: 21 - Ortaklıg-a girebilmek 1çın 
malikiyeti muktezi vesaiti maddiyeyi - ortaklığa 

dahil olmak evsafını haiz hulunmadığ-ı gibi dahil 

olmak dahi iııtemeyen - ahar bir kim!leye devir 
ve ferağ edenler hakkında müstafi ortaklar hak
kındaki 20 inci madde ahkamı tatbik olunacak· 
tır. 

Dürcliincü Fası I 
Madde : 22 - Ortaklıg-ın idaresi 
Ortaklığın işleri : 
1 idare Meclisi. 
2 Müdürlük. 
3 Mürakaba heyeti. 
4 - Heyeti umumiye tarafından idare ve 

mürakaba olunur. 
1 - idare Meclisi. 
idare Meclisinin intihabı : 
Madde: 23 - Ortaklığın işleri heyeti umu

miye tarafından müntehap 5-7 ıtzadan mürek
kep bir idare meclisi tarafından ifa olunur. ilk 
üç ııene için idare meclisi azası müessisler 
tarafından tayin olunacaktır. llk sene nihayetin
de idare mecli!li azasının bir sülüsü kur'a ile 

• tefrik ve ihraç olunarak yerlerine yeniden in
tihap yapılır. ikinci sene nihayetinde diğer sü
lüsü yine kur'a ile tefrik ve ihraç olunur. Ve 
yeniden intihap yapılır. Müteakip senelerde de 
kıdem sırasile sülü!I aza çıkarılarak heyeti umu
miye tarafından yeniden intihap olunur. Çıkan 
azanın tekrar intihabı cai:.ı:diı. 

intihabat hafi rey ile icra olunur. 

idare meclisine kimler intihap olunur: 

Madde: 24 idare mecli!li azalığına inti-
hap olunabilmek için ilk intihap müııtesna ol
mak üzere laakal on hi!lse senedine malik bu
lunmak ve intihaptan akalli bir sene evvel or
taklığa dahil olmak lazımdır. Bu hisse senetleri 
azanın müddeti memuriyetlerinin devamı müdde
tince ahara devir veya füruht olu.nmayacak ve 
keyfiyet zahırlarına işaret edilerek ortaklığın 

sandığında muhafaza olunacaktır. Herhangi bir 
suretle ortaklık hakkını kendisinden zayi olan 
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bir azanın idare meclisindeki sıfat ve -;eliihiye· ' 
ti de zail olur. ilk defa intihap olunan azdlar 
bir sene zarfından hu hisse senetlerini tedarik 
ve ortaklığ"a teslim etmeğ"e mecburdurlar. 

idare meclisinin içtimaları : 

Madde : 25 - idare mecli:.inin ortaklık 
muamelatının icabettiği kadar toplanabilmek 
üzere laakal on heş günde hir defa meclis Re· 
isin•n ve ~ayhuheti halinde reis vekilinin dave
ti iizerine içtima eder. 

Madde 26 - Her sene meclisi idare kendi 
azası meyanından hir rei!I, bir reis vekilile bir 
veznedar ve bir katip intihap eder. Bunların 

vazife ve salahiyeti idıtre mf'cfüıince yapılacak 

ve hey' eti umumiyece ta11dik olunacak talimat· 
namei dahili ile tavin olunabaktır. 

M:ı<l<le: ?7 - idare meclio;ince şayanı kabul 
mııY.ereti meşrua olmadı~ı halde hirhirini mütı>

. akip iiç içtimada İ!!patı viicut etmiyen meclisi 
idare aznc;ı yine id:ıre meclio;inin ekcıerivPtİ ara
sile müstafi addf"dilir. 

Ma<lde 28 - Hev'eti umumiyf" içtimaın<la 

intihap edilen meclisi i<lare azasından 11onra en 
çok rev almış olan üç zat <lahi vedek aza 
olar.ık intihap olunur. Yedek azalar meclisi 
idare azalarından hirinin vefotı veya her han~i 
bir !mretlı> ıııfAtının zevalin<l,. rev !lıracıile veri
ne ~eçer. 

Madde 29 - idare meclisinin müzakeratı
nın muteber olma<ıı azanın nısfından ziyadesinin 
mecliste hazır bulunmalarına mutavakkıftır. Mu
karrerat ha71r hulunan nzanın eko;eriveti iira!lile 
ittihaz olunur. TPsavii ara vnkuunda reisin hu· 
lundu~u tarafın reyi tercih edilir. fdare mecli
sinde reyler şahsi 01110 vekaletPn rey veril"mez. 

Madde ~O ~ Meclisi i<larl"nin müzakerat 
ve mukarreratı katip tar.ıfın<lan zaptnlunarak 
hn7.ır huhınıın reİ!'I ve a7i\larn. imza ettirildikten 
sonra defteri mahsıı•mna kavt ve 7.iri reı-ı ile 
a7.adan biri ve katip tarafından imza olunur. 

Zapta akallivet reyi ithal edilecektir. Bir zap· • ! 
tın sureti vahut Hr mes'eleye ait hir fıkrai 

mücıtahrecesi muteber olmak için meclisi idare 1 

reisi ve onun gıyabında reis vekili tar.1fın<lan 

imza olunmak lfızımdır . 

idare Meclicıinin V ıızifeleri: 
MaddP. 31 - Meclisi i<lare işbu esas mu

kavelenamenin di~er maddelerinde mezkur ve
zaiften maada atiyüzzikir ve~aif ile dahi mü· 
kclleftir. 

1 - Ortaklığın muamelatını salahiyeti ka
mile ile idare ve hesaplarını teftiş ve mıırakabe. 

?. - Her ıty !!Onunda veyn lüzum görül· 
dükçe vezne mevcudatı tadat ve şehriye mi
zanını tetkik ve tasdik. 

3 - Ortaklı~n emvali menkule ve gayri 
menkule!Iİnin hüsnü muhafazası ve idaresine 
nezret. 

4 - Ort:ıklığın maksadı dahilindeki alım 
ve satım ve istihsal muamelenin icrasına neza
ret ve hu hususta müdiriyetçe akdolunacak 
mukaveleleri kabul ve tasdik. 

5 - Es•s mukavelename ile muayyen mak
sat dahilinde satılacak ve alınacak mahsulat ve 
mamulat ile vesaiti istihsaliyenin cem ve muha
fazasına ve sevk veya imal ve istihsallerine 
mütea11lik husu.sat için tedabiri lazime ittihaz. 

6 - istihdamına lüzum görülecek maaşlı 
müdür ve memurin ve ücretli müstahdemini in
tihap ve indelicap azil ve tebdil ve yekunu 
heyeti umumiyece tayin olunan miktarı tecavüz 
etmemek üzere Bunlara verilecek maaş ve Üc· 
retlerin mikdarını tayin. 

7 - Senei he!ıabiye nihayetinde heyeti 
umumiyeye arz olunacak mevcut (emtia) ve 
(Demirbaş) defterlerile bilanço cetvellerini ih
zar ve tanzim ve ortaklık muamelatına müteal
lik mütaleatı umumiye ve mah'\usayi havi rapor 
tertip. 
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8 - Heyeti umumiyeyi içtimaa davet ve 
mukarreratını icra. 

9 - Ortaklığın muamelatı muhtelifesine ve 
müdür ve memurin ve müstahdeminin ifayı va
zifelerine müteallik dahili talimatnameleri tanzim. 

10 - Müessesatı iktisadiyeden her hnngi

lerile muamele yapılacağını tayin. 
11 - Ortaklığın nukutu mev< udesinin su

reti tenmiyesi hakkında karar ita. 
12 - Tahsili mümkün olmıyan matlubat ile 

zarar kaydı icap eden mehııliğ hakkında yapı
lacak muameleyi heyeti umumiveye teklif. 

13 - E.sas Muk:ıvelenamede luzum görüle· 
cek tadilatı keza heyeti ıımumiveye teklif. 

14 - Ortaklık mııamelfıtında lazım olan 
protestoları icra ve <lavaları ikame vı> davalar
dan feragat VP. hiikiim ve ehli hihre tavin ve 
sulh akit ve ortaklığın menfaatına haciz vaz'ı 
veyahut mevzu haczi fek . 

15 Ortaklı~ın tevsii muamelatile teksiri 
varidatı esbabını taharri ve icar ve isticar ve 
inşaata müteallik olarak akdolunacak mukave
lenameleri tetkik ve tasdik. 

16 - lşhu esas m11kl'lvelename ile haiz ol
duğu vazife ve cıalahiv,.tlerden hir kısmını ifa 
etmek üzere i<lare meclisi kendi azasından veya 
ortaklardan veyahut hnriçten bir veya hir kaç 
zatı bir müddeti mahduda ve bir mahalli mu· 

ayyen için tercih eder. 
17 - Kooperatif idare meclisi azasından 

her biri kooperatifin teşf"kkiil maksadı dahilin
bulunan muameleleri vapmaktan memnudur. 

Madde: 32 - Meclisi idare devair ve mu
hakim ile üçüncu şahıslara karşı kooperatifi 
temsil eder. meclisi idarenin işbıı esas mukave· 
lerıame dairesinde kooperatif namına yapacağı 

muamelelerden mütevellit hilciimle hukuk ve 
taahhüdntı ortaklığa racidir. Ortaklık muamela
tında yapılma111 lazımgelen protestoları icra da
va ikame ve Davadan feragat hiiküm ve ehli 
hibre tayini sulh akti ve ortaklı~n menfaatine 
haciz vaz'ı veva mevzu hac:zin fekki gibi hu· 
susatın ifacıı meclisi idarenin vezaif ve salahi
yetindedir. 

idare meclisinin azli: 
Madde: 31 - Heyeti umumıye, mııcibi 

me11'uliyf't ahvali teheyyiin eden meclisi idare 
azalarını azil ile yerlerine diğerlerini intihap 
ve tayine ve icabı halinde azayi mezkure aley
hinde takibi:ıtı kanuniye icrasına salahiyettardır. 
Mucibi mes'uliyet ahvali görülen idare meclicıi 

azasının lktısat Vekaleti dahi işten men ve 
icap adcrse lıeye 'ti umı·miyeyi içtimııı fevkala
deye davet eder. 

idare meclisin mes'uliyeti : 
Madde: 34 - Kavanini rnevzua ve i!;ibu 

esas mukavelename ile lıeye'ti umumiye mukar· 
rreatı hiliif ında icra edecek !eri nıuanıeliitıaıı te\•el
lüt edecek zarar ve ziy:ın miişte reken ve müte· 
selsilen idare meclisi azasına aittir. Mes'uliyet
lerini mucip ve tazmini müstelzim muamclilta 
itiraz ile sureti itirazını meclisin zabıt ceridesi
ne kaydettirip murakaba heyetine de bildiren 
idare meclisi azasına mes"uliyet ve zaman te

veccüh etmez. 
Madde: 35 - idare meclist işbu esas mu

kavelename ahkamı ile heyeti umumiye mukar· 
reratına tevfikan harekete mecbur olup ortaklık 
muamelatını hüsnü cereyanile deher ve hesap· 
!arını intizamından ve müdir ve memurların 
hüsnü istihdamından ve emval ve nukudunun 
m..:hafazasından hey'eti umumiyeye karşı mes'ul-

dür. 
Madde 31) - Hususatı mühimmeye müta

allik evrak ve senetler idare meclisi ı eisi ve 
reısın bulunmadığı zamanlarda reiı; vekilile 
müdür tarafından ve idare meclisince tayin ve 
temdit edilecek mevadda ait olanlar dahi mü
dür ile vaz'ı imzaya mezun memurlardan biri 
tarafından imza olunur. Ortaklık namına vazı, • 
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imzaya mezun ve salahiyettar olanlann iııimle
rile mühür veyahut imzalarının tatbikleri ortaklık 
ile muamelede bulunan devair ve müessese ve 
eşhasa iş'ar ve irsal edilecektir. 

İdare Meclisine içtima ücreti : 

4 : Hey' eti umumiye 

Madde 50 - Kooperatifin resmen teşekkü
lünü müteakip ortak tarafından ilk hey' eti 
umumiye derhal içtimaa davet edilerek idare 
meclisi ile mürakıpların intihabı icra kılınır. 

Madde 37 - Meclisi idare azasına 
tima için hey'eti umumiye kararile 
hir içtima ücreti verilir. Ve masraf 
geçirilir. 

2 : Müdürlük 

her iç
münasip 
hesabına 

ı Bundan maada her sene hesabiye nehayetinde 
- giren senenin üç ayı zarfında - meclisi ida
renin daveti üzerine bil'umum ortaklar sureti 
adiyede akdü içtima eder. Bu içtimaa (hey'eti 
umumiye içtima) da .denilir . 

Madde 38 - Müdür ortaklar arasından ve 
mümkün olamadığı takdirde hariçten meclisi 
idare karariyle tayin olunur. Ortaklardan veya 
hariçten tayin olunduğu takdirde idare meclisi 
müzakeratına reyi istişarı ile iştirak eder. 

3: Murakaba hey' eti 

Madde 39 - Ortakhg-ın muamelat ve he
,o;abatını ortaklar n•tmına murakabası için mec
l~si idare aza!ltna taalluk ve karabeti olmayan 
ortaklar ara ındnn veya hariçten hey'eti umu
miyece gizli rey ile iki mürakıp ve bir yedek 
murakıbı intihap edilir. 

Macide 40 - Mürakaba hey'eti azası me
yanından dahil olacak zevatın ilk intihap müs
tesna olmak üzere meclisi idare aza<111 gibi 
laakal on hi se ~enedine malik olmaları ve bu 
senetlerini memuriyetlerinin sonuna kadar geri 
almamak şartiyle ortaklığın kasasına yatırmaları 

lazımdır. 

Madde 41 - Mürakaba hey' eti her sene 
tecdit olunur. Mahaza müddeti hitam bulan 
azanın tekrar intihabı caizdir. 

Madde 4:l - Mürakaba hey' etini teşkil 
eden aza içinden birini reis intihap ederler. 
Bunlardan biri meclisi idare içtimalarında hazır 
bulunarak bilii rey müzakerelere iştirak eder. 
Ve esas mukavelename veya ortaklığın mena
fiine muhalif gördüğü mukarrerat hakkında 
beyanı mütalaa ederek icabında noktai nazarını 
zabıt defterine kaydettirir. 

Madde 43 - Miirakaba hey' eti lnakal üç 
ayda bir kerre ortaklığın hesaplahnı ve defa
tirile evrakı müshite ve tüccariyesini münferi
den veya müştereken tetkik ve mürakaba ve 
veznede mevcut nukut ve evrakı nakdiyeyi 
tadat ederek yolsuz gördüğü muam eliitı ha 
müzekkere meclisi idare hey'etine bildirecektir . 

Mad.le 44 - Mecli!ıi idare mürakaba he
yetinin veznifine müdahale edemez. Hey' eti 
mürakaba indelicap ehli hibreye dahi müracaat 
edebilir. · 

Madde 45 - Ortaklığın meclisi idaresile 
müdür ve memurların mürakabe hey' eti tara
fından talep olunan bilcümle malümatı ita ve 
def atir ve evrakı iraeye ve kaııaları tadat 
ettirmeğe mecburdurlar. 

Madde 46 - Esas mukavelenameye ve or
taklığın menafii asliyesi ne muhalif hususatı men 
ıçın ~mliihiyetini istimal etmeyen mürakaba 
hey' eti azası hey' eti umumiyece meclisi idare 
azasile müştereken mes'ul tutulur. 

Madde 47 - Mürakaba hey' eti ortaklığın 
muamelatında büyük bir yolsuzluk gördüğii 

takdirde hey' eti umumiyeyi sureti fevkalnded~ 
içtimaa davet eder. 

İktisat vekaletinin teftiş ve mürakaba'hakkı: 
Madde 48 - Ortaklık esas mukavelename

sinin tamamile tatbik olunup olunmadığını ve 
her nevi muamelat ve hesabatı tetkik için 
iktisat vek5.letinin ortaklık üzerinde hakkı mü
rakaba teftişi vardır. 

Mürakaba hey' etine verilecek ücret: 

Madde 49 Murakaba hey' eti azasına 
hey' eti umumiye kararile hesap senesi nihaye
tinde maktu bir ücret verilir. Bu ücret gelecek 
senenin masraf hesabına kaytolunur. 

Meclisi idare veya mürakaba hey'eti veya
hut iktisat vekaleti tarafı.,dan vuku bulacak 
davet üzerine dahi hey'eti umumiye fevkalade 
olarak içtima edebilir. Bundan maada hey' eti 
umumiye azalarının bir sülüsü tarafından imzalı 
ve müzakere edilecek husu•mtı müş' ir bir 
talepname üzerine meclisi idare hay' eti umu
miyeyi fevkalade içtimaa davete mecburdur. 
Adi fevkalade içtimalarda işler bir günde bit
mezse müteakip günlerde içtimaa devam olunur. 

Hey' eti umumiyenin ilanı : 
Madde 51 - Sureti adiye ve fevkaladede 

hey'eti umumiyenin toplanması için içtima gü
nünden laakal on beş gün evvel ortaklar mutat 
ve müna!ıip vasıtalarla ve talik suretiyle keyfi
yetten haberdar edilir. hanlara hey'eti umumi
yece müzakere edilecek maddeleri mübeyyin 
(ruzname) derçolunacaktır. Bu içtimalc.rdan 
komiser bulundurmakjçin İktisat vekaletine da
hi toplanma gününden laakal on beş gün evvel 
tahriren malumat ita ve senelik hesap ve blanço 
cetvellerile meclisi idare ve mürakıp raporları
nın ve ruznamenin birer sureti irsal olunacak
tır . · 

Ruzname: 
Madde 52 - Hey'eti umumiye içtimalarının 

ruznameyi müzakerah mecli!Iİ idare tarafından 
tanzim olunur. Mürakabe hey'eti veyahut lkti
sat vekaleti tarafından vuku bulacak fevkalade 
davetlerin ruznamesi davet edenler tarafından 
yapılır. Adi içtimalar ruznamesine (59)uncu mad
dede tadat olunan hususat ile iktisat vekaleti
nin ve murakaba hey'etinin teklifler ve ortak
ların laakal üçte biri tarafından yevmi içtima
dan on iki gün mukaddem meclisi idareye tah
riren bildirecek teklifal dahil olacaktır. Ruzna
meye dahil olmayan mevat hakkında müzakere 
icra olunamaz. 

Hey' eti umumiyede rey : 
Madde 53 Bir şerikin hissesi her ne 

mikdar olursa olsun hey'eti umumiyede yalnız 

bir reyi vardır. Bir ortak hey'eti umumiyede 
kendisini temıil etmek üzere diğer bir ortağı tevkil 
edebilir. Ancak bir vekil hey'eti umumiyede 
yalnız bir şeriki temsil edebilir. Mamafih vekil 
olan ortağın kendi hissesi için haiz olduğu 
reyi mahfuzdur. Ortaklardan gayrisi hey' eti 
umumiyede bulunmak ve rey vermek için tevkil 
edilemez. 

Madde 54 - Meclis idare azdsının hey' eti 
umumiyede ahara vekaletleri caiz değildir. 

Meclisi idare azası seneli '< hesap cetvelleri ve 
demirbaş defterile meclisi idare raporunun tet
kik ve kabulünde rey veremezler. 

Madde 55 - Şirket ve banka ve saire gibi 
eşhası hükmiye ortaklığa dahil olduğu halde 
hey'eti umumiye vekilleri vasıtasıle iştirak eder
ler, ancak bunların diğer ortaklara vekaletleri 
caiz değildir. 

Hey' eti umum iyeye duhul : 

Madde 56 - Hey' eti umumiyeye iştirak ıçın 
bizzat veya tahriren müracaat edenlere birer rey 
pusulası verilir. Bu pusulalar mahalli içtimaa 
duhulde ve reylerin cem 'inde vesika hizmetini 
ifa eder. içtima günü hey' eti umumiye toplan
madan gelen ortaklara dahi duhul pusulaııı 
verilir. 

Nisabı müzakere ve esas mukavelenamenin 
tadili : 

Madde 57 - Alel'ade hey'eti umumiye iç-
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timaları azanın nısfmın iştirakile ve fevkalade 
içtimalar azanın üçte ikisile in'ikat ve ekseri
yetle ittihazı karar eyler. ilk içtimada bu mik
dar bulunmadığı takdirde elli birinci madde 
mucibince hey'eti umumiye ikinci dsf'a içtimaa 
davet edilir. Bu ikinci içtimada baztr bulunan
ların hisseleri ne mikdarda olursa olsun içtima 
mün'akit addolunur. Ve birinci içtimaın ruzna
mesinde münderiç mevat müzakere olunarak 
karara raptedilir. Ancak Ticaret kanununun 
386 ıncı maddesine tevfikan hareket edilmedikçe 
ve maddei mezkure mucibince hey'eti umumi· 
yede hazır bulunması lazımgelen hissedarlar 
hazır bulunmadıkça işbu esas mukavelename 
ahkamının tadiline asla karar verilmez. mukave· 
lenamenin tadili hakkındaki müzakerat ta her 
ortağın sahip olduğu hisse kadar reyi vardır. 

Madde 5~ - Hey'eti umumiyenin mukarre
ratı içtimada hazır bulunmayan yahut muhalif 
reyde bulunan ortaklar dahi dahil olmak üzere 
bilcümle ortak laf hakkında caridir. 

Hey'eti umumiyenin vazifeleri temdit, fesih, 
tebdil ve tevhit : ' 

Madde 59 - Her sene alel'ade içtima eden 
hey' eti umumi yenin başlıca vazif si eri şunlardır: 

1 - Meclis idare ve mürakaba hey' eti tara
fından verilen senelik hesap cetvellerinin ve 
blançoyu ve emtia ve demirbaş defterlerini tet
kik ve raporları istima ederek İcab eden mu
karreratı ittihaz eder. 

2 - Kazancın 79 uncu madde veçhile tev
ziine karar verir. 

3 - Senei atiye bütçesini bittetkik aynen 

veya tadilen kabul eyler 
4 - Meclisi idare azaınndan müddeti me

muriyetleri hitam bulanlarla vefat veva istifa eden
lerin yerlerine ipkaen veya tecdiden aza inti
h:ıp ve meclisi idare azasının ücreti içti malarını 
tesbit eyler. 

5 - Mucibi mes'uliyet ahvali tebeyyün 
eden meclisi idare aıalarını azil ile yerlerine 
diğerlerini intihap ve tayin eder ve icabı halin
de azayi mezküre aleyhinde takibatı kanuniye
de bulunur. 

6 - Senei atiye için mürakabe hey'eti aza
sını intihap ve ücretlerini tesbit eder. 

7 - Şirketçe aktolunacak avans ve istik
razların tayin miktarı ve meclisi idarece gös
terilecelC lüzum üzerine emvali gayri menkule 
mübayaas1 ve ortaklığın mali olan emvali men
kule ve gayri menkulenin bey'i ve tahsili 
mümkün olmayan alacakların zarar kaydı ve 
ortaklık mak!latlannın daha faideli bir surette 
ifası için yeni tedbirler ittihazı ve ortakların 
ihracı ve lüzumuna göre meclisi idarenin ikti
dar ve salahiyetini kasır veya tevsii velhasıl 

işbu esas mukavelename ahkaıra dairesinde or
taklığın bütün işleri hakkında karar ittihaz 
eder. Fakat ticaret kanununun 386 ıncı madde
sine tevfikan hareket edilmedikçe ortaklığın tem
dit müddetine veyahut müddeti muayyenesinin 
hitamından evvel feshine ve başka bir ortaklı~a 
tebdil ve tahviline, dig-er bir ortaklıkla ·tevhidine 

karar verilemez. 

Madde 60 - Heyeti umumiye meclisi 
idare reisi veya reis vekili bulunanlar bulun
madığı takdirde hey'eti umumiyece müntehap 
bir ortak riyaset eder. Ve her içtima için rey
lerin cem ve tasnifine içtimada hazır bulunan 
ortaklardan iki zat intihap ve memur edilir. 
Ve katiplik . vazifesini Ha için dahi reis ile 
cem ve tasnifi araya memur olan iki ortak 
tarafından ortaklardan bir veya müteaddit kim
seler intihap olunur. 

Heyeti umumiye zabıtnamesi : 

Madde : 61 - Heyeti umumiye katibi 
tarafından hey'eti umumiye içtimaından hazır 
bulunan ortakların isim ve ikıımetgahlarile ma
lik olduları hisselerin mikdarı hakkında bir cet
vel tanzim edileceği gibi hey' eti umumiye mü-
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zakere ve aıukarreratı zaptolunup reis ile cemi 
araya memur edilen ortaklar ve katip tarafından 
zirleri tasdik ve imza olunduktan sonra bir 
deft~ri mahsusa kaydedilir. içtimada hazır bulu
nan iktisat Vekaleti Komiseri de vaz'ı imza 
eyler. Zabıt ve cetveller meclisi idarece tab' • 
ettirilip umum ortaklara tevzi ve irsal olunur. 

Madde : 62 - Muhakim ve sair mahallerde 
ibraz olunacak hey' eti umumiye zabıt suretleri 
yahut bazı fıkraları meclisi idare reis veya re· 
is vekili ile meclisi idare azasından bir zat ta· 
~ahndan imza edilmek lazımdır. 

Madde : 63 - idare meclisi ve murakabe 
hey' eti raporları, senelik hesap cetvelleri hey' eti 
umumiye zabıtnameleri hey' eti umum iyede hazır 
bulunan ortakların isimlerile hisseleri miktarını 

mübeyyin cetvel dörder nüsha olarak içtimaı 

umumiden sonra nihayet bir ay zarfında iktisat 
Vekaletine gönderilecektir. 

Beşinci fasıl 
Alım ve sabm ve istihsal işleri : 
Madde : 64 - işbu mukavelenamenin üçün· 

cii maddesinin A ve B fıkrasında muharrer alım 
veya satım işleri şu suretle yürütüliir: 

Ortaklar her sene diktikleri tütünlerin mev· 
ki ve sahasını Huiran iptidasına kadar ortak· 
lık idaresine bildirirler. Meclisi idare kararile 
ortaklık mevsime göre umumi tütün satışı baş

lamazdan evvel lüzum görürse ortaklara birer 
mektupla tebliğ-atta bulunarak tütünlerini ortak
lık deposuna getirmelerini bildirir. Ortaklar bu 
tebligata ittiba etmeğe ve tütünleri tayin edi
len müddet zarfında depoya getirmeğe mecbur 
ve ahara satmaktan memnudurlar. 

Ortaklık tarafından tebliğat vuku bulmadığı 
taktirde her ortağın malını serbestce satmağ'a 

hakkı vardır. Ancak hey' eti umumiye ortakların 
bila kaydü şart tütünlerini ortaklığa teslim et· 
meleri hususunda karar ittihaz: edilebilir. 

Bu memnuiyet ve mecburiyetler hilafında 
hareket eden ortaklar ilk senesi için harice 
sattığı malın beher kilosuna mukabil ortaklığa 
yirmi kuruş tazminat itasına mecbur olacaklar
dır. Tekerrürü halinde aynı ceza tahsil edilmek· 
le beraber ilk içtima edecek hey' eti umumiye· 
ye tasdik ettirilmek üzere idare meclisi mari
fetile ortaklıktan ihraç olunacaklardır. 

Ortakların teahhüt ettikleri tütün mahsülle
rının teslim muamelesinin icrası için tütün 
mahsulünün miktar ve ehemmiyetine göre or
taklıi tarafından muhtelif yerlerde depolar ve 
ma~azalar açılır. Müstahsiller mahsullerini bu 
depo ve mağazalardan istediklerine teslim edr
ler. 

Fiat muhamminleri: 

Madde: 65 - Her senenin umumi hey'eti 
tarafından gizli rey ile tütün işinden anlar üç 
muhammin intihap olunacaktır. Depo ve ma2'a
zalara muhsul teslim olundukça muhamminler 
tarafından mal sahibi huzurunda muayene olu
narak miktarı ve tütün inhisar idaresince tat
bik edilen degre usulüne göre cins ve derecei 
nefaseti tayin olunur. Ve bir raporla keyfiyet 
şirk ete bildirilir. 

Meclis idare degrelerin tayin fiatına ve or· 
taklar ile muhamminler arasında zuhur edecek 
ihtilafları halle selahiyettardır. 

Alım ve satıoı defteri: 
Madde : 66 - Her ortağa meclisi idare 

tarafından musaddak bir alım ve satım defteri 
verilir. Bu defterin sağ sahifesinde ortağın de
poye teslim ettiği mahsulatın cins ve miktar 
ve kıymeti muhamminesi yazılır. Defterin sol 
sahifesine orta~n ortaklık vasıtasile satın aldı
ğı oıevadın cins ve kıymeti yazılacak ve bu 
kayıtlar prtaklık tarafından imzaya salihiyattar 
olan bir zat tarafından temhir ve imza edilecek
tir. Ortakların eşyası satıldıktan sonra kıymeti 
hakikiyesi defterin hanei mahsusasına kaydo
lunur. Ayni suretle imza edilecektir. 
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Madde: 67 - Ortaklıkça teslim edilen mah
sulün bey ve işlenmesine ve sevkine müteallik 
hususat meclisi idarenin mesuliyet ve nernreti 
mütemadiyesi altında müdir marifetile icra 
olunacaktır. 

Ortaklığın istihsalatı : 
Madde: 68 - Ortaklık namına gerek ortak

ların iştirakile ve gerek doğrudan doğruya 
Meclisi idare tarafından yapılacak olan istihsa
lat ve imalat Meclisi idarece bilhassa tanzim 
ve bilahara hey'eti umumiyece lastik olunan 
talimatnamei mahsusu veçhile cereyan edecek· 
tir. 

Madde 69 - Ortaklık ortakların müştere· 

ken istimil ede')ilece'deri alat V! v~niti istih
saliyeyi ortaklık hesabına satın a!arak işletir. 

Veyahut muayyen bir ücretle ortaklara kiraya 
verebilir. Ortaklann tütün ve sair mahsulle
rini işletmek için muktezi imalathane ve sair 
müessesat (ziraiye ve sınaiyeyi) kendi hesabına 
inşa eder. 

Ortaklığın muamelatı maliyesi : 
Madde 70 - Ortaklık muamelatı maliye ve 

nakdiyesini şeraiti mütesaviye altında tercihan 
Akhisar Tütüncüler Bankasiyle ifa edecektir. 

Alınacak kumusyon: 

Madde 71 - Ortaklık, ikinci maddenin (C) 
fıkrası mucibince ortaklardan gayrisiyle tevas· 
sut ıuretile yapacağı işlerden kumusyon alır. 

Bu kumusyonun miktarı Meclisi İdarece tayin 
olunur. 

Avans vermek: 

Madde 72 - Ortaklar, ortaklıktan veya or· 
taklığ'm tavassutuyla hariçten her sene hey' eti 
umumiyenin tayin edeceği bir faizle aşağıda 

yazıldığı vechile avans alabilirler. 
1 - Ortaklığa depo ettikleri m:ıhsullerinin 

muhammen kıymetinin yüzde azami altmışı ka
dar ortaklıktan. 

2 - Ortaklığa depo ettikleri mahsullerinin 
muhammen kıymetinin azami yüzde kırkı kadar 
ortaklığın kefaletiyle kariçten . 

3 - istihsal ve imali derdest olan mahsulat 
ve mamulatının azami yüzde kırkı kadar ortak
lıktan veya ortaklığın kefaletiyle hariçten (an
cak bu sJretle ortaklardan kefalet veya teminat 
talep olunabilir) mukabilinde avans verilen 
mallar her ay muayene olunarak avans nisbet
leri nefaset ve rayihlerine uydurulur. 

Madde 73-0rtaklığa dahil olmayanlara mahsul 
teslimatlarının muhammen kıymetlerinin azami 
yüzde kırkına kadar ortaklıktan veya ortaklığın 
kefaletiyle hariçten heyeti umumiyece tayin 
edilecek faiz mukabilinde avans verilebilir. 

Mal bedellerinin tesviyesi: 
Madde: 74 - Ortaklık ortaklar tarafından 

depo edilen mallar satıldığında bedellerini mal 
sahiplerinin avans borcunu ve faizlerini ve or
taklardan gayrisinin malları için kumusyonunu 
dahi ifraz ve tevkif ettikten sonra mütebakisini 
kendilerine ita eder. Ortaklığın geliri ortaklar 
tarafından satılan malların bedelini tediyeye 
kafi gelmez."e 81 inci madde veçhile amel olu
nur. 

istikraz: 
Madde: 75 - Ortaklık lüzum gördüğü tak· 

tirde meclisi idarenin üçte ikisinin kararile la
zım gelen teminatı göstererek faiz mukabilinde 
hariçten istikrazda bulunabilir. 

Tevdiat: 
Madde: 76 - Ortaklık kasasına gerek or- 1 

taklar ve gerek ortak olmayan kimseler tara· 
fından muayyen müddetlerle tevdi edilecek 
olan emanet akçe için muayyen bir faiz verilir. 

Ortaklığın hesap sen~si: 
Madde: 77 - Ortaklığın hesap senesi ka· 

nunusani iptidasında başlayıp o senenin kanu
nuevvelinin sonuncu günü hitam b1Jlur. Fakat 

ilk hesap senesinin müddeti ortaklı2'ın hükumetçe 
tasdiki tarihi ile kanunuevvel rayesi arasında 
geçen zamandır. 

Madde: 78 - ( Meclisi idare ) her hesap 
senesi nihayetinde ortaklığın malik olduğu de
mirbaş eşyayı ve mevcut emtiayı tetkik eder. 
Bir senelik geliri ile masraflarını ve alıp vere· 
ceklerini tetkik ettirir. Bunlar için tutulacak 
defterleri, hesap hulfüıalarını ve bilançoyu hey'· 
eti umumiyenin inikadından kırk gün evvel 
murakıp hey'etine vl! badehu heyeti umumiyeye 
tevdi eder. Bilcümle ortaklar hey'eti umumiyede 
inikadından evvelki on beş gün zarfında işbu 

hesap evrakını ve ortakların esamisini havi cet· 
veli mütalea ve tetkik etmek üzere ortaklığın 

merkezi idaresine müracaat ede bilirler. 
Ortaklığrn geliri ve masrafları: 
Madde: 79 - Bilanço mucibince teayyün 

eden ( Satış bedelleri, kumusyon, faiz ve istihsal 
ve imallerden hasıl olan karlar gibi ). 

Gayri safi hasılattan; 
Evveli: Memurin ve müstahdiminin maaş ve 

ücretleri. harcirahlar ve tütün mahsulünün cem 
ve muhafaza ve işlenmesi, sevk ve beyi için 
bilcümle masarifat. 

Saniyen: Ortaklığa teslim olunan tütün malı · 

sulünün kıymeti muhammineleri tenzil olun· 
duktan sonra mütebaki miktarı safi hasılat olup 
bu hasılattan: 

Evvela: Yüzde yirmi ihtiyat akçesi. 
Saniyen: On üçüncü madde veçhile ortak

lara hisse senetleri miktarınca verilecek yüzde 
beş ilk kazanç ayrılır. Mütebaki kazanç yüz 
kısma aynlarak aşağıda gösterildiğ'i veçhile 
tevzi olunur. 

1 - % 5 mecfüıi idareye. 
2 - O/o 5 Müdür ve memurine ikramiye 
3 - % 90 Tütün teslimatı bedelah mu

hammineleri ile mübayaat bedeline garameteıı 

taksim olunur. işbu taksim neticesinde ortakla
rın teslim ettikleri tütün bedelatı muhammine· 
sine isabet eden miktar ortaklara teslimatlarının 
bedelatı muhamminesi nisbetlerinde farkı fia t 
olarak tevzi edilir. Mübayaata isabet eden mik
tar ise doğ'rÜdan doğruya ihtiyat akçesine alınır. 

Madde: 80 - Yedinci ve yirminci madde
ler veçhile ortaklıktan istifa etmek veya ihraç 
olunmak suretile ayrılanların hissei temettüleri 
kendilerine verilmeyip ortaklığın ihtiyat akçesi
ne zam ve ilave olunur. 

Madde: 81 - Ortaklığın gelin bilumum 
masraflar çıkhktan sonra ortaklığa verilen tü· 
tün malısülünün fiatı muhamminesini tesviyeye 
kafi gelmezse ortaklara verilecek mahsul bedeli 
ona göre hesap ve tenzil ve tediye edilir. 

Ve yetmiş dördüncü madde vechile yapılan 
tediyat fazla ise istirdat olunur. Ve ortaklık 
bu borçtan beri olur. 

İhtiyat Akçesi 
Madde 82 - (7, 18, 20, 79, 80) ninci mad

deler mucibince icra edilen tevkif attan mutahas· 
sıl ~htiyat akçesi zuhuru muhtemel zararlara 
karşılık tutulacaktır. Her sene esas mukavele
name mucibince ihtiyat akçesine naklolunacak 
miktarın Yüzde onundan yirmisine kadar bir 
miktan hey' eti umumiyece ortaklığın tütüncülüğe 
ait vezaifi içtimaiye tahsisatı olarak ayrılacaktır. 

Madde 83 - ihtiyat akçesi kıymetli ve te
minatlı esham ve tahvilat mübayeası suretiyle 
hifz ve teniye edilir. Bu esham ve tahvilatın 
türk veyahut ecnebi borsalarına kabul edilmiş 
olması şart olup cins ve miktarı meclisi idar-ece 
tayin olunur. 

Madde 84 - Ortaklığ'ın müddeti bitince 
bilcümle teahhüdat ifa ve tasfiye muamelesi 
ikmal olunduktan snora ihtiyat akçesi ortak· 
ların hisse senetleri nisbetinde kendilerine tak
sim olunacaktır. 

Altın\!ı fasıl 

Ortaklığın feshi ve muamelesinin tasfiyesi . 
F uh ve tasfiye : 
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Mııdde 85 - Ortaklığın müddeti bittiği ve
yahut hitamı müddetten evvel ortaklık elli do
kuzuncu mndde veçhile feshedildiği taktirde 
içtima eden hcy'etı umumiye ortııklığın tasfiyei 
muamelat ve hesabahna karar verecek ve tas
fiye işlerini kendi azası arnsından ve akalli üç 
zattan mürekkep bir hey' ete tevdi edecektir, 
Hey'eti umumiye ortaklığın mevcut bulunduğu 
zamanda olduğu gibi tasfiye esnasında dahi ik
tidar ve selahiyetini istimale devam eder. lkti
ııat vekaleti tasfiye muamelatının devamı müd
detince de teftiş ve murakabe hakkını haizdir. 
Tasfiyeye memur ol:ınlar ortaklığın hukuk ve 
senedat ve tahhüdatını hey'eti umumiyenin ka
rariyle diğeri bir ortaklığa veya bir bankaya 
veyahut şahsı ahara devr ve f erag edebilecı:ktir. 

Tasfiye hey'etinin vazifesi : 
Madde 86 - Hali tasfiyede bulunan ortnk

lığın tasfiyesine memur olan hey'et (idare mec
lisi) makamına kaimdir. Yani vazife ve seHi
hiyet ve mes'uliyet hususunda meclisi idare 
azasının tabi olduğu ııhkiima ve murakabe hey
etinin murakabe ve teftişine tabidir. Davair 
ve muhakim ve Eşhası sasfüe neıdinde ortak
lığı bunlar temsil ederler. Ancak ortaklık na
muıa vazi imza edecekleri zaman ortaklığın 
namını zikretmekle beraber tasfiye halinde bu· 
hınduğunu da ilave ederler. 

Madde: 87 - Tnsfiye heyeti mefsuh ortak
lığın muamelatı cariyesini ikmal ve teahlıütle
rini ifa ve emval ve eşyasını nnkte tahvil eder 
ve tasfiye için lüzum ha. ıl olduğu taktirde ye
niden bazı muamelata dahi girişebilir. Tadiye 
heyeti fe~h kar.mnın ita olunduğu tarihe ait 
bilançodan başka tasfiye muamelesinin hitamına 
kad:ır lıer sene bilanço tanzim ve heyeti umu
miyeyi içtiman davet eder. 

Tasfiyenin hitamı: 
Madde: 88 - Tasfiye muamelesinin hita

mında tasfiye heyeti kat'i bilançoyu tanzim ve 
ortaklık mevcudundan her ortağa i::.abet eden 
miktarı irae ve tayin eder. Bu ı.uretle tam.im 
olunan bilanço murakabe heyeti tarafından 

tasdik olunarak heyeti umunıiyeye te\'cli olunur. 
Ve heyeti umumiyece dahi tetkik ve tasdik 
olunduktan sonra Ticnrct Vekaletine ita ve ilan 
olunur. 

Şirketi münfesihanın düyunu tesviye edildik
ten ve infiııahın üçüncü ilanından bir sene geç
tikten sonra kalacnk mevcut ve hissedarım ara
sında hisselerine göre teslim olunur. Tasfiye 
heyetine verilecek ücret miktarı heyeti umumi
yece tayin kılınır. Tasfiye muamelesinin İcra 

ve ikmali tarihinden itibaren ortaklık tamamen 
münfesih addedilip ortnklığın defterleri yediadle 
tevdi ve orada on beş sene hıfzolunur. Alaka
dar olanların bu müddet zarfında mezkur def
terleri muayeneye hakları vardır. 

Mevaddı müteferrika 
işe başlamak ve iliin: 
Madde: 89 - işbu esas mukavelename şir

ketin teşekkülünü müteakip Ticaret kanununun 
otuz üçüncü maddesine tevfikan sicilli ticarete 
tescil olunduktan sonra aynen neşir ve ilfın 

olunacağı gibi mukavelenamede hükumetın mü
saadesile vuku bulacak her giina tadilat ve her 
. enenin heyeti umumiye mukarreratı ve ,şenelik 
bilanço ~uretleri dahi merkezi devlette ve taş

rada lıülasatnn ilan olunur. 
E.sas mukave1ennmcnin tab'ı: 

Madde: 90 - Ortaklık •şbu mukavelene· 
meyi tab'ettirerek talip olanlara ita eyliyeceği 
gibi yirmi nüshasını d:ı bir defaya mahsus ol
mak üzere iktisat Vekaletine gönderecektir. 

istatistik : 

Madde lll - istatistik idare~ince ita olu
nacak nüınuneye tevfıkan şirket her sene mu
amelatına dair istatistik C!'lveli tanzim edip 
iktisat Vekaletine gönderecektir. 

Memurlar ve Müstahtimler: 
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Madde 92 - Ortaklığın bil'umum memu
rın ve müstahtimini Türklerden olacaktır. Yal
nız ecnebi memleketlerinde ki muhabirleri ve 
ajansları ecnebi olabilir. Ortaklığın iştiğal ey
lediği madde hakkında idare Meclisi karariyle 
lüıum görülürse miktarı kfıfi ecnebi mütehassıs 
celbolunabilir. Ortaklığın işleri mahremdir. 
Faşeden memurlar azlolunurlar. Depo ve ima
lathanelere vazif edarlardan başkasının girmesi 
memnudur. 

Kanun ve nizamnnmelere riayet: 
Madde 93 - Ortaklık gerek muamelat ve 

faaliyeti umumiyesi ve gerek memurin ve müs
tahtimini hnkkında kavanin ve nizamah devlete 
ve işbu kavanin ve nizamat dnhilindeki hüku· 
metin tebliğatınn riayet edecektir. 

Tntil günleri: 
Madde: 94 - Ortaklık cuma günleriyle 

resmi tatil günlerinde icrayi muamele ve fa· 
aliyet etmez. 

Lisan: 
Madde: 95 - Ortaklığın bil'umum mua

melat ve hesahatı Türkçe olacaktır. 
Mad<le: 96 - Ort: klık ayni maksatla te· 

şekkül etmiş olan diğer ortaklıklar (Kooperatif 
Şirketleri) ile bir (ittihat hey'eti) teşkil edebi
lece~ misillü Türkivedeki bil'umum koope
ratiflerden müteşekkil olarak tesis olunacak 
(Umum Tiirkiye Kooperatifleri hey'eti müçte· 
miasına) da dahil olabilecektir. 

Madde: 97 - İşbu esas mukavelenameye 
mugayir hareket vukuu takdirinde iktisat Ve
kaleti m uktezayi kannniyesini ifaye ve Ticaret 
Kanununun sureti tatbikine dair olan kanunu
nun on üçüncü mndde~ine tevfikan ikamei da
vaya selahiyettardır. 

Zeyil ve tadil 

1 - Ortaklık hisse senetlerinin raşka borç
lar için haczi caiz olamaz. 

2 - Ortakların ortaklı~a karşı olan Serma
ye taahhütleri yiizde ikiler tütün 1-edelinden 
evvelii alınıp sonra r-li~er :ıl:ıcaklar örlenir. 

.'.\ - flıtiyat akçesi yüzde yirmiden azami 
yü?.de ona indirilmiştir. 8-2-934 

Akitlerin imza ve mühürleri 

Sı ndırğılı zade Mehmet mülırU. Dıramalı 
Şerif oğlu hncı Şevket imzası, Selimzade Sel
man imzası, Aliriza o~-lu Mesut imzaııı, Mal
müdürü Z. Haydar imzası, Şatır Z. Azmi im
za•a, Mehmet oğ-lu Ramazan imıası. lbrahim 
oğlu Murat imıası, Aliosman oğlu Rasim müh
rü, Ahlat oğlu Mehmet mührü, Musa Z. Riza 
imzası, Süleyman O. Kadir imzası, Mustafa 
O. Alirefik imzası. Hacı Ahmet O. lsmail 
mührü, Tahir O. İlyas imzası, Memiş o~lu Meh· 
met imzası, Behçet Z Süleyman imzası, Nefi O. 
Vasfi imzası, Ziya O. Nüzhet imzası, Ahlat 
O. Hasan mührü, Hafı7. İbiş O. Hafız Ahmet 
mührü, Şahbaz Z. Mehmet İm7ası, lsmail O. 
İlyas mührü, Hafız Osman Z. Tahir imzası, 
Şehirli O. Ali Kemal imzası. Doktor Ziya Ali 
imzası, Tütüncüler Bankası müdürü Halil imzası, 
Kırkık Z. Ahmt"I imza~ı. Sındırğılı Z. Kani 
imzası, Müftü Z. Mehmet imzası, Selim zade 
Yahya Hayati imzası. 

No. 143 
işbu mukavelename ~ureti dairede saklı 118/ 

45 No. lu aslına uygun olmakla tasdik kılın-
dı. 12·'2-934 

Birinci Noter 
Arif 

icra Vekilleri Hey'etinin 8-5-934 tarilı 1 i iç
timaındl\ tawip ve kabul 1 uyıırulnrak Türkiye 
Cümhuriyeti l{ıyasetinin ali tas<likına iktiran 
eden (Akhisar Tütlin Müstnhsilleri Alım ve Sa· 
tım Ortaklığı Kooperatifi) ne nit hıı esas mu· 
kavelename •asdik kılındı. 18 Haziran 193 ı 
iktisat Vel aletı Ticaret iktisat Ve\ili 
isleri Umum Miidiirlü ğ ü namına 

işbu suret aslının aynıdır 
Mühürü resmi : 

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası 

Müsteşar 

Hüsnü 

han numaraaı: 14716 

[Sicil numarası: 11086 1 
Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lstanbul viliıyf'tinde Beyoğlu semtinde Ayaz
paşa mahallesinde Gümüşsuyu sokağında Hilf 
apartmanının 45 numarasında oturan ve Mısır 

tehaasından olup İstanbul vilayetinde Ortaköy 
semtinde Kııruçeşme mahallesinde Tramvay cad
desinde 116 Fatma hanım tütiin deposunda müfrez 
mahlli ikametgahı ticari ittihaz ederek Yaprak 
tütün ile iştigal etti~ini beyan eden ve Ticaret 
ve Sanayi Odasında 11086 sicil numarasında 
mukayyet hulunan Kostantin Sadenko efendi 
namına bilvekaler: imzaya mezun bulunan 
Kostantin Kozlovski efendinin işbu veka
letinin hitamına binaen Beyoğlu 6 ıncı No
terli~inden musaddak ve işl:ıu snlahiyetini tem
didini mutazammın vekaletnamenin ticaret ka· 
nununun 42 inci maddasi mucibince dairece 
30-7-934 tarihinde tescil edilmiş oldu~u ilan 

olunur. 

hin mımarasi: 14717 
• 

Umumi Vekalet 

Bin dokuz yüz otıız üç sene.<ıi Kanunuevvel 

ayının 24 pazar giinii: 
Ben zirdeki imza ve miihrün vazı. Tiirkiye 

Cumhuriyeti kanun !arının bnhşetti~i ~elahiyet
leri haiz Galatada Tünel cıvnrında Billur soka
~ındıı Tnptns hanında 4 numaralı dairede vazife 
gi'irmekte hulu nan Beyo!ilu A lhncı Notni H. 
Kamil hev vanıma ~elen şahıs ve hüvivetleri 
şnhitli~e kanunen Phli Gnlata Taptas ha.nı oda
başı.;ı Ana<ıtas ve Kasımpaşnda Bafulla cadde· 
sinde li numarada. Mehmet efendilerin şahadet 
vt-. tariflerile tnayyiin eden Bevoı,thı. Pan5?'altıda 
Povraz sok:ı~mda 11 numaralı hant-de mukim 
ve ihraz evledi~i Lehic;tan Konsolo!!hane<ıinden 
musaddak 144·2---0. K.-30 numa.ralı pac;anor
tun:ı nazaran Lehistan Hükumeti dahilinde Ber· 
diyanakta mösvö Mak<.im ile mad<lm Pilançyadan 
1885 tarihinde do~duğu anlaşılan Polonya te
baasından Kostantin Sedenko efendi bir kıt'a 
umumi vekalet hakkındaki takririnin resmi se· 
nede rapt ve tasdikini talep eylemesi iizerine 
yukarıda isim ve adresleri yazılı şahitler muva
cehesinde mumaileyh Kostantin Sedenko efendi 
söze bnşlıvarak: (T.iirkiye Cumhuriyeti hudutları 
dahiltnde nam ve hesabıma ve yazıhane nam 
ve hesabına tütün ve saire mühaveasına ve la
zımgelen mahallerde depola,. i<ıticar ile küşadı
na tütün inhisarı idaresi nezdinde lazımgelen 

muamelatı takip ve intaca ve namıma vaz'ı İm· 
zaya ve mübayna etmiş olduğu tütünleri işlet
meğe ve harice sevk ile ve hu lıusustn mukta
zi gerek gümrük ve 5?'erek inhisar iclare!iİ nez· 
dindek; muamelatı takip ve intaç ve müşterisi 

zuhuı unda m ıbayaa etmiş olduğu bilci•mle em
vali salmağa ve namıma vaz'ı imı.ayn mübayaa 
edilen sair emvali dalıi harice sevke ve bedel· 
lerini ahz ve kabz:t ve mı>ba.liği hankalara tev· 
dia ve bankalarda.ki mevdu:ıt ve matluhatını 

ahz ve kabza, ve ibı :ı senedi ita .. ma ve namı
ma hesabı caı i küşadına ve ledellıace bankalar
dan arzu l'ttiği mikt:.r para istikr;ızına ve na· 
mıma ve senedatı carive ve adiye ve bunu im· 
zalanıakla ve bu ibra -eclilcct•k SPnedatın bedel
lerini tı-sviyeye \'e h;ırı şah-.i ve şirketlerle 
cari mua~elat ifa~ınıı, vf• hükümetce olacak 
bilcüınlt• m· ameliitı takip ve ıntaca, \'C lazım· 
gt•len m:ıhallere vaz'ı imzaya dahilen tealıhüt 

etmiş olduğum bilcümle teahhüdntımı ifaya 
na·n ve hes:ıbıma emvali gayri menku:e iştira· 

.. 
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sına, mezkur emvali gayri menkulleri ahara 
bey'ü furuhta ve takrirlerini memuru mahsusu 
huzurunda itaya bedellerini ahz ve kabza veya 
bankalara terhine ve teminat iraesine, ve ban· 
kalar ile her nevi muamele ve teahhüdatı ma
liye ifasına, ve poliçe ve çek keşide ve kabu
lüne ve cirolannı icraya, ve eshap ve emtia 
ve tütünleri terhine, ve gerek hükOmet ve ge-

• rek müe•sesat ve eşhası adiye tarafından yapı· 
lacak müzayede ve münakasalara iştirake ve 
namıma vaz'ı imzaya müzayede ve munakasa· 
dan mütevellit teahhüt senetleri itasına ve te
ahhüdatı ifaya, velhasıl her nevi koli ve telg
raf ve kıymetli ve kıymetsiz evrak ve paketleri 
almağa, Posta ve Liman ve Gümrük idareleri 
ile bilcümle devair ve müesseaatı hususiye ve 
resmiye ve bankalarla namıma muamele yap· 
mağa muktazi beyanname ve şahadetnameleri 

tanzim ve namıma imza ederek mercilerine 
takdime v~ tevdiat ifasına, mevduatı sabıka 
ve layihayi ahz ve istirdada, mehuzatı mukabi
linde makbuz ve ibranameler verme~e. hulasa 
gerek nam ve hesabıma ve gerekse ticaretha
nem ve nam ve hesabına benim yapabileceğim 

kaffeten muamelatı ticariyeyi son dereceye ka
dar ifa ve icraya ve Türkiye Cumhuriyeti hu· 
dudu dahilinde bilcümle muamelatı namıma ifa 
ve imzaya gerek hususab mezkureden ve ge· 
rek cihatı saireden naşi leh ve aleyhimde ika
me olunmuş ve olunacak deaviden dolayi ken· 
di imzasiyle her türlü 1ayıha ve istida ve evra· 
kı lazimeyi taktime mezun olarak bilcümle ma
hakim ve mecalis ve dcvairi resmiyenin her kı
sım ve derecesinde müddei ve müddeialeyh ve 
şahsı salis ve itirazülgayr ve dahili fiddava sı· 
fat ve suretlerile bidayeten, itirazen iadeten ve 
dava ve muhasama ve müdafaya ve temyiz ve 
tashihi karara ve beyyinatı saire ikamesine 
ve tahlife ve mümeyyiz ve hakem ve ehli hibre 
nasp ve azline ve ruyeti muhasebe ve reddi 
azaya ve iştikai anifülhükkama ve tebliğ ve 
tebelluğa ve prodesto keşidesine ve cevap ita
sına, haciz vaz ihtiyati ve icrayi vaz ve fekkine 
llamat ve mukarreratı müstahselenin tenfizini 
talebe, ahz ve kabza, ve sulh ve ibraya, ve 
nakil ve feragatı davaya, iflas talebine ve red
de, ve konkordato aktine ve aleyhine itiraza, 
ve muhasip ve sindik tayin ve azline ve illiisa 
müteallik kiiffei muamel5tı ifa ve icraya ve 
tahliyei mecura talebe, ve emvali gayri men· 
kuleyi idare hususunda muktazi kaff ei muame
latı ifa ve icraya hülasa hukuk usul muhake
meleri ve burçlar ve medeni kanunlar ahk amı· 
nın ve vekile verilmesi caiz olan her işi benim 
gibi sonuna kadar yapabilmeğe ve hususatı 
mezkurenin icap ettireceği deavi kısmında ah
zu kabz sulh ve ibra, davadan feragat ve fera
gatı kabul müstesna olmak üzere baroda mu· 
kayyet avukatlardan dilediklerini tevkil ve azle 
ve şimdiye kadar vekil ettiğim ve tahdiden son· 
ra vekil tayin edeceğim bilcümle şahıs 

veya avukatları diledikçe azil vo tebdile vel
hasıl bilcümle hukuk ve menafiimin muhafaza 
ve müdafaa.sı için münasip göreceği kanuni her 
muameleyi son dereceye kadar ifn ve İcraya 

mezun olmak üzere bu vekaletname bu tarih
ten itibaren 1-Kiinunwıani-937 tarihine kadar 
üç sene miiddetle muteber bulunmak üzere ta
rafımdan vekaleti amme ve mutlaka ve salıiha 

ile Şişhane karakolunda Fraise apartmanında 1 
numarada mukim Costantin Kozlovsky efendiyi 
vekili umumi nasp ve tayin ettim.) Deye be
yan ve ikrar eylemekle bu umumi vekaletname 
bir nusha, olarak tarafımdan tanzim ve açıkça 

okun.ırak talep ve ikrarıf:mutabık olduğu hazır 
olanlarca tasdik olunmağla hepimiz imza ettik. 

24-K. evvel-933 
Şahitler: Kefil 
İmzalar~ Anastast, Mehmet, 
ikrar eden: 

imza: Koatantin Sedenko. 
Noter 

Resmi mühür T. C. 
Beyoğlu Altıncı Noteri H. Kamil 

imza: N. Fevzi 
işbu U. vekaletname sureti 24-K. evvel-933 

tarih ve 10388 numaralı dairede dosyasında 

mahfuz asıl nushasına mutabık olmakla tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz üç senesi kanunu 
evvel ayının yirmi dördüncü pazar günü. 

24 Kanunuevvel 933 
Beyoğlu Altıncı Noteri 

H. Kamil 

[ Sicil numarası: 20383] 
Si~illi Ticaret Memurluğundan: 

lstanbul vilayetinde Göztepe semtinde Rıd
vanpaşa sokağında otuz bir numaralı evde otu
ran ve Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olup 
lstanbul vilayeti"ıde Sirkeci semtinde Emir ma-

' hallesinde Tramvay caddesinde Köprülü hanın 
üst katınında 35 numaralı mahalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederek 8 Haziran 934 tarihinden
beri Müteahhitlik ve Ticaret (deri ve saire) ile 
iştigal ettiğini beyan eden Karamustaf a oğlu 
Ahmet beyin unvanı ticareti [Karamustafa oğl_u 
Ahmet) olarak :l0383 sicil numarasında tescıl 
edildiği gibi bu unvanın imza şekli de el yazı
sile imza şeklinde unvanı ticari olarak Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 
4-8-934 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan 

olunur. 
İlin numarası: 14718 

( Sicil numara•ı : 20344 ] 

Sicilli lıcaret Memurluğundan: 

lstanbul vilayetinde Cibali semtinde Üsküplü 
mahallesinde Bostanhamam sokağında 8 numa
ralı evde oturan ve Türkiye Cumhuriyeti teba
asından olup lstanbul vilayetinde Galata sem
tinde Yağkapan mahallesinde Fermeneciler 
sokağında 14 numaralı mahalli ikametgahı tica· 
ri ittihaz ederek 2-6-934 tarihindenberi pera· 
kende mazot ve makina yağları ile iştigal et.ı
ğini beyan eden Mustafa efendinin unvanı ti
careti [lmamoğlu Mustafa) olarak 20344 sicil 
numarasında tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza şekli de el yazısile unvanı ticariyi havi 
imza olarak ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairece 30-6-934 tarihinde tescil 
edilmiş olduğu ilan olunur. 

itan numarası : 14719 

[ Sicil numarası : 17516 ] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lstanbul vilayetinde Fatih semtinde Nişanca 
mahallesinde Fırın sokağında 1 numaralı evde 
oturan ve Türkiye Cümhuriyeti tebaasından 

olup İstanbul vilayetinde Tahtakale semtinde 
Hocaalaattin mahallesinde Tahtakale caddesinde 
Baltacı hanının 1 inci katında 21 numaralı ma
halli ikametgahı ticari ittihaz ederek 932 tari
hindenberi yerli keten bezi vesairP. işi ile iştigal 
ettiğini beyan eden ve Ticaret ve Sanayi Oda
sında 17576 sicil numarasında mukayyet bulunan 
Aptullah Mehmet ef.nin unvanı ticareti [Aptullah 
Mehmet] olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza şeekli de el yazısile imza şeklinde unvanı 
ticaret imzası olarak ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince dcıirece 14-7-934 tarihinde 
tı:scil edilmiş olduğu ilan olunur. 

ilin numaralı: 14720 

[ Sicil numara.sı: 20327] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lstanbul vilayetinde Beyoğlu semtinde Hü-

7-7-1934 Numara: 2295 

seyinağa mahallesinde Mektep sokağında 35 
numaralı evde oturan ve Türkiye Cümhuriyeti 
tebaasından olup lstanbul viliiyetinde Galata sem
tinde Mumhane caddesinde 81 numaralı Nomiko 
hanının 3 üncü katında 18 numaralı mahalli ika
metgahı ticari ittihaz ederek 1 Temmuz 1934 
tarihindenberi kumusyonculuk ile iştigal ettiğini 
beyan eden Aleksandros Nomikos Efendinin 
uuvanı ticareti Aleksandros Nomikos olarak 
20327 sicil numarasında tescil edildiği gibi bu 
unvanın imza şekli de el yazısile unvanı tica· 
riyi havi imza olarak ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince dairece 7-7-934 tarihinde 
tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 

ilan numarası 14721 

[ Sicil numarası: 192:50 ] 

Sicilli Ticaret Memurluğundan : 

lstanbul vilayetinde Galata semtinde Voyvo
da caddesinde 54 numaralı mahalli ikametgahı 

ticari ittihaz ederek mukavelesinde yazılı muamelat 
ile iştigal eden ve Ticaret ve Sanayi Oda
sında 19250 sicil numarasında mukayyet bulu
nan ve Nur elektrik mağazası Kostantin Anas
tasiyadis ve şeriki unvanı ticarisini haiz şirke· 
tin feshini mübeyyin lstanbul 1 inci Noterliğin
den musaddak fesihnamenin kanunu ticaretin 
ahkam ve mevaddı mah.susasına tevfikan Sicilli 
Ticaret Dairesince mahfuz vesaika müsteniden 
5-8-934 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

han numarası : 14722 

Feshi Şirket Mukavelenamesi 

Bir taraftan Beyoğlunda Taksimde Sıraselvi
lerde Yeni Hayat apartımanında 3 numaralı da
iresinde mukim Kostantin Bakula efendi ve di
ğ'er taraftan Galatada Bankalar caddesinde Da
nup hanı altında 54 numaralı Elektrik mağaza· 
sında mukim Kostantin Anastasiyadis efendi 
arasında berveçhi ati şerait dahilinde feshi şir- • 
ket mukavelenamesi tanzim edilmiştir. 

l - iki taraf, 20 Mart 1931 tarihli bir kıta 
Noterden musaddak mukavelename mucibince 
(Nur Elektrik mağazası: Kostantin Anastasiya· 
dıs ve şeriki) unvanile aralarında akdetmiş ol
dı klan Ko!lektif şirketini rızalarile bu günden 
itibaren feshetmişlerdir. 

2 - Kostantin Bakula efendi şirketten 
mevzu sermayesine mukabil Kostantin Anasta· 
siyadis efendiden sulhen ve aralarındaki ihtila
fat ve münazaatın kat'ı maksadile malen ve 
nakten 3950 lira alarak emval ve mevcudat 
ve düyunatı şirketten kat'ı alaka ederek ciim
lesini kaff ei mükellefiyetlerile beraber şeriki 

sabıkı Kostantin Anastasiyadis efendiye terket
miştir. 

3 - Kostantin Anastasyadis efendi dahi 
aradaki ihtilafat ve münazaatın sulhen halli 
zımnında şeriki Kostantin Bakula efendiye be
deli Sulhu mezkuru kısmen izole tel ve kısmen 
nakit olarak ita ederek şirketin mevcudat ve 
matlubatını devren aldığı gibi kafi düyunat ve 
mükellefiyetlerini kazanç, belediye ve saire 
bilcümle vergileri dahi şahsen deruhte ve teka
bül eylemiştir. 

4 - İki taraf arasında umuru şirketten mü
tevellit ihtilafat ve daavinin halli zımnında 
mukaddema tayin etmiş bulundukları hakemler 
tarafından verilen hakem karar ve hükmünün 
işbu sulhun ve rızaen feshi şirket mukavelena· 
mesinin akit ve tanzimi dolayısile bir güna 
hükmü kalmadığını taraflar tastik ederler. 

S - iki taraf gerek umuru şirketten ve 
gerek hususat ve muamelatı saireden dolayı 
iadei muhasebe, ikrarda kizip, muvazaa ve sair 
bilcümle iddia ve metalipten ve cemii daaviden 
birbirlerinin zimmetini tamamen ve ammeten 
ibra ederler. 

- Devamı yarınki niishada -
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l>azılarının İstanbul piyasasındaki topt&n fiatlarını gösterir cetveldir 

Muhtelif tipler 

Bonüs 

kg. 

• 

KALAY 

96 99 kş. No. 12-14 
l .. 18-24 • 

lnriliz: 

Ekstra 
pa 

• 
lta!ya: _ 

Biyanka 
• 

645 
760 

650 
765 

kş . 
Çubuk kg. 182,50 - 190 leş. 

No. 12-14 

• 18-24 .. 
575 

710 

580 
715 .. 

KAPUT BEZi 
enı boyu ---VERLl SADtim metro 

İzmir 
Yıldızlı atlı 90 
Atlı 90 

85 

80 

75 

70 

Tayyareli 85 

Köpekli 85 

Defirmenli 90 
Japon 

l(ırmııı Japon • 

Daynlpon (ece) • 

Draıon {•) • 

Şapkalı 

Astar 

Fi yor 

1 l 
Beyaz l 11 

Piyanto 

Sarı 

Calo 

Çamurlu 

• 
97 

36 top 

• c 

• • 
.. • 
• • 
.. • 
• • 
• • 
.. • 

• • 
• • 
• • 
27,40 • 

• c 

ldTRE 
kr. 
• 85 
• 65 

• 39 

• 33 
• '23 
• 10 

LİMON 
504 adetli verdelli Sd 850 

490 • • 

360 .. • 

'330 • 

ltalya 

• 
Trablus 330 • « 

c 504 .. • 
• 420 • • 

YERLi 
Blok 

Krible 

Marinlave 

Tuvönan 

Kok (iazhane) 

lngiliz 

K.ardif blok 

Antrasit 

Kardif krible 

Kok 

Kardif 1
/, •/ ~ 

Rus tuvönan 

• blok 
• knble 
c antrasit 

YERLı 

MADEN KÖMORO 

de 
de 

t~ 
l de 
l bo 

de 

de 

• 

• 

, de 

İ bo 

de 
de 

to. 17 

• 15 

• 
• 23 

.. 9 

• 20 

• 

to. 

• 45 

• 30 

• 23,50 

• 
• 
• 
• 18 

• 
• 

de • 37 

Pamuk lpllit 

1030 
890 
850 

810 

775 

730 

740 

870 

1050 

100 
80 

No. 20 

• 22 

• 24 

• 30 
kş. 

c 

• 

Vatcr: 
Pa. 
• 
• 
• 
• 

650 

725 

No. 20 

Japon 

Vater 

Pa. 565 - 570 

.. No. 

• • 20 

• • 22 

• • 24 
• 30 

.. 

Hindi ya 

Vater 

Pa. 

• 
• 
.. 
• 

550 - 555 

c Bolu : 
PATATES 

kg. 
• 
• 
• 

q. 
• 
• 
c 

• 
• • 

c 

Ekstra 
Battal 
Başkelle 
OrtakeJle 
Naturel Adapazarı taze 1 

c c c 11 
« • IJI 

• izmir c 

c trabzon • 
• 

c bursa c 

c karaca bey 

• .. 
c 

• 
c 4,50 
• 3,50 
• 2,50 
.. 
• 4 
c 2.50 
c 2.50 

PETROL VE BENZİN 
PETROL 

5 
4 
2.75 

4,25 
6 
5.50 

.. 
c 

• 
c • 

c 

• 

• 
c 

• 
• 
.. 

kş. 
c 

• 
c 

• .. 
c 
c 
c 

'48 
35 

27 

14 
istenilen yere teslim --------

900 q. Muhtelif, teneke 14,750.kg çi 

marka l dökme kg. 

875 
825 

• 
c 

• 
c 

c 

c 

19 , li 
16 • 

13.50 • 

{
teneke 14,750.kg çi 

Rus mar. d"L k 
oııı.me g 

BENZİN 
Muhtelif-, teneke 12,50.kg fi 

marka l dökme kg 

! teneke 12,50.gk çi 
Rus mar. f dökme kg 

PiRİNÇ 
Mersin kg. 17,50 

c 18,50 

• 20 
24 Şi Antalya 

11 li Tosya (tozlu, tozsuz) 

21 

23 

Şi 

li 

Bursa 

lzmit 

• 23 

• 22 

Edirne • 25 

Ecnebi [Bombay, HindiyaJ: c 30 

740 kş. 

22,50 c 

740 c 

22,50 • 

920 

34 

920 

34 

• 
c 

• 
• 

18 kş 

20 c 

22,50 • 

26 c 

26 • 

25,50 .. 

32 c 

35 

48 

32 

24 

li. 
~~~~~~~~~~ 

12 

23 

16 
15 
38 

• 
• 
• 
• 
şi . 

li. 
' . 

fı. 

Zeytin yatından 

Pirina • 

Urfa Taze 

c 

SABUN 
1 kg 23 

ll • 

• 
SADE YAla 

> 1 kg . 

' il • 66 
li. : Birecik, Antep, Mardin 

« 1 Diyarıbekir ve ayan 
c ' 

• 
• 

62 
55 

56 

47 

53 

Erzurum, Kars erinmiş • 

• • E.rinmemiş • 

• 

24 

22 

16 

leş. 

c 

• 

kş. 

c 

• 
• 
c 

c 

c 
Yedikule Adana 

Trabzon 

Vejetalin yerli~ • 31 

70 

68 
64 

56 

58 

50 

60 

32 • 

No. 4 Pa. 

• 6 • 
• 8 • 

• 10 • 

12 • 

14 • 

• 20 • 

Ekstra 

- 455 1 

465 ı 
475 

485 

505 1 
525 

Vater Vatcr 

400 1 365 
410 375 

420 1 385 

430 395 

450 415 

470 435 

560 

370 kş. 
tC 

380 • 

390 • 

400 • 

420 c 

440 • 

550 « 

Toz 

Alpullu 

Uşak 

ŞEKER 
YERLİLER: --N. marka kg. 

P. P. • • 
N.N. 

M. 
G. 

• 

36,75 kş. 

c 

c 

• 

: 1 

ECNEBİLER: 

Çeic 

• 
• 

Bulgar 

HoJJanda 

• 
Polonya 

lngiliz 

Nor:.uıl 

gror.en 

pudra 

(kristal) 

Küp_ YERLiLER: 

Alpullu sd. 

c tr . 

ECNEBiLER: 

Çekoslovak 

Belçika 

İngiliz - Mısır 
Hol anda 

Bulgar tr . 
.. sd. 

kg. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
c 

c 

c 

39,50 

40 
42 

YUJ'dURTA 

İri [1'440.ad.] bütün Sd 
c [ 720 • ] yarım çi c 15 16 

Ufak (1440 c ] bütün , 

c [ 720 « ] yanm çi • 

ZEYTİN 

Duble 

Birinci 

ikinci 

Üçüncü 

= 1932 Mahsulü= 

= 1933 Mahsulü= 
Duble 

Birinci 

ikinci 

Üçüncü 

k 32 g. 
• 76 

• 
• 

19 

16 

• 22 

• 18 

c 16 
c 14 

34 

28 

21 

18 

24 

20 

17 

15 

ı . 

Bu cetvelde muhtelif vahidi kıyasiler 
makamında kuJlanıJan işaretler 

1 - Türk liraaı 

kş - Kuruş 

il - Santim 
at - !sterlin 

şi - Şilin 

1 - Bir 

il - lkincı 

111 - Üçüncü 

no - Numara 

ad - Adet 

an - Anbar 

ayı - Ayak murabbaı 

Bi - Bin 

bo - 9onkerde test m 

çl - Çift 

çu - Cuval 
de - Depoda teslim 

es - Eski 

" - fıçı 

h. 
lca 

~g 

k.1 

m 

- Harmanda te&ilm 

- Kantar 

- Ki.C>~ram 

- kalınlık sar;tinıi 

- Metre 

mı - Metre murabbaı 

ms - Metre mıl<abı 
mi 

po 

sd 

- Milimetre 

- Paket 

- Sandık 

s.. - Santimetre 

sk - Santimetre kutur 

le - Teneke 

to - Ton 

ip - Top 

tr - Torba 

Y· - Yapıda teslım 

ye - yeni 

Bor•ada muamele gören maddeler 

q. 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

c 

• 
• 
c . 
• 
c 

• 

lq . 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

c 

• 
• 
c 

Afyon, Araşit yafı, Arpa, Avderisi, Ayçifefi 
yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Bufday, 
Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Dan, Fasulye, Fm· 
dık, Haşhaş . tohumu, Haşhaş yağı, tpek, irmik, 
Kaplıca, Keçıkılı, Kenevir, Kepek. Keten tohumu, 
Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, Nohut., 
Pamuk, Pamuk tohumu Pamuk yax.. Pevni.r (B 
K • ıs•• J -- , eyaz, 
~ar) Razmol, Susam, Su.sam yağı, Tifti.k, Ua, 

(Buğday, Mısır} Yag. Yulaf, 
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lSTANBUL 

6 Ağ'ustos 1934 

Pazartesi Ticaret Borsası Fiatları 
BUGDAY. kilo 

Ekstra yumuşak (X) 

Yuin.;~"k 

Yumuşak 

, Sert ek~tra 

Sert 

Sün ter 

Kızılca 

Hektoiitre 

• 
• 

(3 Analiz 117 tohum) 

7~ !!/.; • 77 ı .'" • 78 lft, 

75 'ô/4 • 77 6/r, • 78 4/7 

77 4/7 • 78 6/t'i 

74 b/s • 75 ö/'ô 77 1/s 

Mahlut (yukarki neviler• dahil olmayanların mecmuu) 
(X) ( Polatlı mahsulü ekstra mallardır) 

Bugün Borsada muamele i'Örea Buğday yelcQnu : 343 t:oa 

Ç•vd~l-5 

Çavdar6-15 

Çavdarl·' 

Çavdarl-5 

kuruş 

5 

4 

3 

3 

Para 
181/2 

15 

20 

dan 
c 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

10 uncu sene 

No. 2881 

Paraya kadar kurut 
c 1 
c 

4 371/2 • 
• 

3 5 • 
• 
c 

4 ıs • 

Kuruş Para daıt ICW'U.I Paraya kadar 
1 

Kuruş Para dan Kuruş Paraya kad.ı'. 

ARPA 

ÇAVDAR 

MISIR 

Yulaf 

Yemlik 

Biralık 

{ Beyu • çuvallı 

l Sarı • çuvallı 

KUŞYEMİ ~uvallı 

KETENTOHUMU 

AFYON 

NOHUT 

DARI 

SUSAM 

1 FINDl.k 

TIFrtıc 

t ince Senesi) 

' Kaba 929 • 933 

1 
ispanya tohumu 

Kalburlanmıf 

Naturel 

Beyaz 

Sarı 

j iç Tombul 

{ iç .sivri 
1 Kabuklu 

l 
Oğlak 

Ana mal 
Çenrelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

.3 

8 

916 

810 

4 

10 

32 

41 

5 

23 

20 

30 

ıs 

10 

5 

c 

• 
c 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
c 

• 
• 
• 
c 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

975 
912 

4 35 

c 

• 

• 
c 

c 

• 

• 

( Anadol kırkım 

) • tabak 
/ Trakya kırkım 

« tabak 

YAPAK 

B. PEYNiR Yarım ya~lı l 
Tam ya~h 

Yataıs 

Yatlı 

Yafsıı 

• f Ekıtra 
lEYTİNY Aiil 

1 
ı inci yemeklik 
Sabunluk 

• • 1 Ay çiçe~ taafiyeli 

• :! Ha,haş • 

NEDA Ti Y Al; ı Pamuk • 
« Su um c 

! f Bezir pifmiı . ~ 
' • & 

fi 

• 
fi 

.. 

1 
1 

~Un 
1 
1 

1 

~. . ~ . :) 
1 

• ı l 
1 . ,, 
ı ' 

• 1 
1 • • 

Ekstra ekstr• 63 kiloluk 

Ekstra 63 kiloluk 
1 inci yumu~ak 72 kiloluk 
I inci sert 
Razmol 

Pupa! 

J Kepek 

iTHALAT (lstanbula 

25 

41/2 

410 
325 
170 

1 30 

• 
c 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Anadoludan 6-8-934 (Bufday) 210 T; (Arpa) 45000 k; (Mısır) • T; (Kaşar) • k; (Peynir) · k; (Un) · T; (Tiftik) 10139 k; (yapak) ~5046 k; 
(Afyon) 212 k; (Fuulye) • k; (Cevi%) - lıt; (Pamuk) - k; 

28 

50 

530 
405 
185 

2 

Trakyadan: 6-8-934 (Çavdar)· T; (Bufday) 36 T; (Ku~yemi) - T; (Mısır)· T; (Yapak) • k: (Susam) - T; (Arpa)· T; (Peynir) 1782 k; (Kaşar) 1050 k; 
Limanlardan: 5-8-934 (Buğday) 156878 k; (Arpa) • k; (Mııır) • k; (Faaulya} • k: {Findikiçi) 5000 k; (Su!lam) · k; (Nohut) • k; 
(Bulfur) • k; (keten tohumu) • k; {Kuşyemi) 25850 k; (Un) 30240 k; (K. Ceviz)· k; (Afyon) 140 k; (Tiftik) 13400 k; (Yapak) 5075 le.; (Pamuk) 9400 k; 
(Peynir) • k; (Susamyağı) · k; (Pamuk.yağı) • k; (Z. yağı) 5340 k; (Haşhaşyag-ı) · k; (Kaiar) • k; (iç. ceviz) - k; ( Yulaf) • k; 

(Balda) • k; (mercimek) - k; (Keten yağı) • k; (K. Findık) • k; 

iHRACAT ( lıtanbuldan ) 

Liaanlarımıza: S-8-934 (Un) 44280 k; (Arpa) • T; (Bufday) • T; (Mısır) 30100 k; (Fasulye) • k: (Pamuk) 1673 k: (Yapak) · k; (Peynir} 1650 k; 
(Susamyağı) · k; (Z. ya~) · k; (Pamukyağı) - k; (Ka,ar) · k; 

Trakynya: 6-8-934 (Un) • k: (Fasulye) • k ; (Mısır) • k; (Arpa) • t; 
Ecnebi memleketlere: 5-8-934 (Arpa) • le; (Bufday) 500000 k; (Findık) · k; (Kuşyemi) 3850 k; (Findıkiçi) - k; (Kepek) • k; (A(yon) • k; 
(Nohut) • k; (ka. cevir;) • le; (Kıl) • le; (Susam) 15000 k;~(Burçak )!} k; (Ti(tik) 10361 k; (Yapak) · k; (Yulaf)· k; (Mı!'tır) • k; 

Not T T o~K Kilodur 

Londra : 

• 
Liverpul: 
Şikago : 
Vinipek: 
Anvers : 
Hamburı 

• 

5 • 8. 934 
5 • 8. 934 
5 • 8. 934 
5. 8 -934 
5 • 8 -934 
5 • 8 . 934 
5 • 8- 934 
5 • 8. 934 

(Darı) • k; (Razmol) · k;l(Keten tohumu) • k; 

TELGRAFLAR ( Ecnebiden ) 

Mısır Laplata Ağustos Eylül tnhmili [480) librelik Korteri 
Ton Keten tohumu • • • 

Buğday Teşrinievvl • 
• Hart Vinter [2] Eylül • 
« Manitola (lJ Teşrinievver • 

Arpa Biralık Lehistan Ağustos Eylül • 
lç fındık Gireıon Derhal • 

• Lavan fi ı 

[ 100] libres 
Buşeli 

• 
(100} kilosu 
(1 OOJ kiloım 
(100} kilosu 

Şilin Kilosu 
Sterlin • 
Şilin • 
Sent • 
K. Sent • 
B. Frank • 
R. Mark , 

• • 

13 

6 

Kş. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nqriyat Müdürü: Galip Balttiyar SINAN Matbaa.ı 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
fi 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
fi 

• 
• 
• 

• 

• 
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