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GÜN O EL 1 K S 1YAS1 GAZ E.f E 

ÇiFTÇi ! DAHA ÇABUK \ ···•···•······ • • l ı Mısırda ı 

S ..-acotlu hükümetôoi• i•ı• maddele,; üze::d~::.~·::, ted· il : Cepb8d8 ltlr :. 
birler memleketin her tarafında müsbet ve bayırlı tesirlerini f d il lllllJı 
g<Sıtermete baıladı. Satışlari serbest bırakılaıı gıda wadcfeleri · f 8 ' t 

oio cararC!ngiz yeraltı ırnbıularıııd:ıu çıkarak eıı ıuütevaıı wahalle • mevcut d•lll • 
bakkallarının vitrinlerinde mlitteri heklediklcriııi, kara ellerin Ji-kt.~ 1 f f 
ettiti karaborsa fiy&thırmın . allak bullak oldu~uııu glirüyor, işitiyor ve 

1 f l t 
okuyoruz ı f Resıni tebliğ er f 

Şimdi tüccar, memur ve her sınıf halk Lu teJbirlcriıı mewlcktte 1 Kahire : 30 (a.a.) - lngiliz 
doturdutu ferahlık ve emniyet lıavıuııu teucffüs ederek görülnıcdik Orta . şark tebliği : Kari' hare· 
bir fayretle itine aarılmıf bulunuyor. kRtı mutat devı İ} e faaliyetine ve 

Fakat bGtOo yurdda memo11uiyelle karşılaıurn yeni prensipiıı tam ıimal kesiminde topçu dülleaonu 
ve devawlı bir tekilde muvaffak olabilmesi içiıı sadece hüküwet ted· inhiıar etmiştir. 
birleri kafi dej'ildir. Her memleket dava11oda oldutu gibi bu işte de Muharebe bölgesi üzerinde 
eaaalı ve kati muvaffakiyet ancak halkımızın hükümetle el birligi hava faaliyeti aı. olmuıtur. Bom-
yapmuı ile kabildir. Eaaıeo gaye vatandaşlarrn saglık ve varlıklarını ba ve uzun mesafeli av uçalda-
korumak oldutuoa göre herkeıın ayrı ayrı meofeatıda bunu icabet - rımız Sidi·Barrani yakınlarında 
irir. Yeni iaıe politikamızı zafere götürecek tek yol budur. ıGerbıl 2 net u:rfadal 

Bu mevzuda hükümetin halk 
tan beklediklerini iki eaaılı kı · 
ıımda toplayabiliriz. Birinciıi ka · 
nuo ve kararnamelerin çerçevele· 
diti vazifeler, ikinci ve en :mühi· 
uımi iıe dünya harbi dolayııile 
lllemleketin içinde bulundutu atır 1 
~e buhranlı şartları tıtklir etruek
len dotacak f eraget ve diirüst· 
lGktür. 

Denilebilirki kaçamak nok' a· 
ları bulunmayan hiçhir kanuııi 

t"dbir olamaz. Ht>r zamtoı, ber 
mewlektte v11landa,larınıu biiyilk 
bir kısuıınııı zarcı ı ına haksız men 
featlar temin ~twek istieyeoler 
bulunabilir. Bu gibi kimseler lilı· 

lil tOrlü hileler, ve kuruazlıldarlıt , 
lranunuıı hükilmll'riııdeu sıyrılarak 1 

biiyük servetler toplamak ıçııı 

çal19ırlııır. Bu yolda her türlü f t'l 
ııalı~ ı yapoıaktau çekinıuezler • 
Muhtekir, istifçi, Haı p :ı.eugiııi 
dt!diaiwiz Lu tiplerle wücıtdeleJ~ 
hükiiıuı:tiu eıı büyük ytırdııııc ııı ı 

halk olaı1ihd11 
içinde bulunduaıuınuz f ~vk~ 

ladc ıerait dolayıııih.· lıuküructe 

ve birbiriwize liaııı olan vazife · 
lerimiı.io hududu çok gcuiıleuıİf 
tir. Bufilo (Ben üzerime dü9e11i 
yapbm, ,eriıinden banaae) diye· 
•eyiz. Bilerek veya bilmiyerek 
hatalara diltcoleri ikazetmek, kas• 
ten klitü niyetle hareket ediyor· 
laaa biç çekinmeden hükümete 
ihbar etmek hepimizin selameti 
için bir borçtur· 

Bu arada bir miıal olarak 
hububat iıini ıözdeo geçirelim : 

HükGmet hepimizi11 yüzünü 
aüldilreo iıabetli bir kararla bu. 
bubat fiyatlarına bir misline ya· 
kın zam yaptı. Ayni kararla çift· 
çinin iıtlhsal ettiti hububatın 
IDuayyeo bir kıımını kısa bir 
zamanda bu yilklek fiyatle dev 
lete aatmaıını tart koydu. Bu 
tedbirden makut hem çiftçinin 
refahını hemde memleketin yi 
yecek ihtiyacını acele temin et· 
111ektir. 

Şimdi Adana çiftçiıine düştn 
vazife huad itini en kısa bir za· 
IDanda bitirerek memleketin he · 
niiz mahsul idrak edilmeyen yer 
lerinde ııkıntı çeken vatandaşla· 
ramızın yardımına koımakbr. Bu, 
nekadar çabuk yapılırsa hüküme
tin çiftçiye karıı ı<Sıterditi yar 
damın fllkran borcu da o kadar 
.Uzel bir ıekilde ödenmif olur. 
kıaacaıı elini çabuk tutmak, dü· 

rClıtlilk ve feregat ıliıtermek li· 
~mdar. 

Butdaya toprak karıftırmak, 
lllahaulünü az ıöıtermek, mal 
teılim etmek .için llOn dakikayı 
beklemek en hafif bir telakki 
ile nankörlük olur. 

A llarla ma•kelenmiı bir /ngiliz uçağı ve n6betçi•İ 

Kozlu - Zonguldak 
hatb inşaatımız 
süratle ilerliyor 

Ankara : 30 ( Türksözü mu
habiriııden ) - Kozluda kıı ay· 
larında kömür yükleme ı.orluğu 
yüzünden memleket endüıtri ve 
iktisat hayalı büyük güçlüklrrle 
karıılanmakta idi. Bu zorluğu yen-
wck için Kozludan Zonguldak'a 
bir dcmiry0lu yapılmakta idi. 

Memnunlukla öğrendiğimize 

göre , bu yol üzerindeki mühim 
tünellerden biri daha açılmış • 
tır . Bu tünelin uzunluğu 1350 
mdredir. Evvelce bu infaat üze· 
rinde 261 metrelik başka bir til· 
ııel daha açılmıştı . Yeni tünel 
2,5 milyon liraya malolmuı bu-

birler almaya mecbur olur , ifler 
karaşık ve bunaltıcı bir bal alır. 

Biz Adana çiftçiıinin bu mem· 
leket davasında da ilzerine düşen 
vazifeyi biç bir feragat ve feda · 
kirlıktan çekinmiyerek başara · 
catına kani bulunuyoruz . 

Biltün memleket iılerinde, Ha· 
va kurumuna Erzincan felaketzede · 
lerine, kahraman Mehmetçiklere 
yapılan yardımlarda en büyük 
rakamlarla Ön safta gelen Adana 
çiftçiıinin anlaylf ve fedakarlık 
listesindeki şerefli yerini daima 
muhafaza edecetine eminiz , 

Adana çiftçisi f 

1 u nmaktadır . 
Zonguldak - Kozlu hattının 

ray döşenme işinin bitirilmesi ve 
tünel içinrleki diğer teıislerin 
kıta kadar ikmali için gf'celi gün
düzlü çalışılmaktadır. 

Bu kışa kadar Zonguldak· Kozlu 
hattı bitirildikten sonra kömür 
katarları doğrudan doğruyıt Zon· 
guldak'a sevhdilecek ve Kozluya 
göre çok müsait bir liman olan 
Zooguldaktan kömür sevkiyatı 
emniyet altına gir~cek ve sürat· 
lenecektir . 

Ô~rendiğimize göre, Koılu
Zonguldak hattı ileride Ereğliye 
kadar uzatılacak ve hattın ,uzun· 
luğu 52 kilometre tutacaktır. 

-

~· 'y./ 

Sovyet cephe.inde harekette bulunan bir tanlı 

Serbes satılacak1 

maddeler işi 
Bunların yeni fiyatları ne olacak 

lstanbul : 30 (Türksözü Muhabirinden - Evveliıi gün zeytin yatı 
tacirleri kendi aralarında toplanarak satmakta oldukları mallar ıçın 
azami satış fiatı tesbit dmiflerdir. Ticaret Veliiletiniu son kararı 
üzerinde başta hububat olmak üzere daha birçok gıda maddeleri ıer· 
L~st bırakılmıştı. Bu maddelerin fiatlarının ne olacatı tüccarlar lara 
sıııda görüşülmektedir. Bu maksatla bugün ticaret borsaıında bir top · 
lantı yapılacaktır. Toplunhda borsa ıaecliai ile birlikte zahire ve hu· 
bubat birliti idare heyeti de bulunacaktır. Şimdiye kadar teklif .. di~ 
lc:ıı fiatlar, bundan evvelki kara boua fiatlarından dütüktür. Ancak 
Lu fiatlar, fiat tesbitinden evvelki Hatlardan yüksektir. .A.likadarlar 
bu frnsust11 JIÖrÜşecekler ve karar verece ki erdir. 

Ticaret Vekilirrıiz 
l stanbula geliyor 

istaallaldalıl te,1ınatıa devri 
1.tanbul : 30 (Türlı:söı.ü Muha

birinden)- La~vedilen iafe teşki· 
latı ve fiat mürakabe komiıyonu· 

na aid işlerin belediyeye devri 
yarın akşama kadar ikmal olu· 
nacaktır. 

Vali ve Belediye reisi DoUor 
Lutfi Kırdar dün mülga iaıe mü· 
dürlü~ünde meşgul olmuş, yapılan 
devir iılerini tetkik etmiştir. Ti· 
caret Vekili Doktor Behçet Uı 

da bugünlerde şehriwize gelecek, 
tetkiklerde bulunacaktır. 

laıe ve fiat mürakabe iılerinin 
belediyeye geçmesi üzerine bu 
vaı.if eler in lıtanbul belediyesinin 
mevcut teıkilit ve kadroıile ifası 
nıümkün olmadıtı için, yardımcı 
mahiyetinde olmak ve fevkilede 
vaı.iyetin devamına münhasır kal 
mak üzere memurlar alınmaıı 
muvafık görülmüştür . Belediyeye 
tercihan iaıe lf'fkilatında çalışmış 
memurlardan alınacaktır. Belediye 
yeni vazifelerini asgari bir kadro 
ile yapacaktır. Ticaret Vekaleti 
yeni kadro için lüzumlu tahsisat 
gönderdikten ıonra kadro kat'i 
şeklini alacaktır. Şimdilik takib, 
tetkik, tevzi ve encümen isimleri 
altında dört müdürlük faaliyete 
geçecektir. 

Sovyet ceph~ 

Rusya' da 
Almaalana 
ıu, için 

11a11rbllları 

Stalinin emri 

Tranes 
işgal 

Toskaya 
edilmiş 

KAfKASYADA 
MODAf AA HATTI 

Ankara : 30 (Radyo G•zeteal] 
Macar radyosuna göre , Almanlar 
Rusyada kıı için hazırlık yapmak· 
tadır. Bu anlatmaktadır ki , Rus
yadaki harp bu ıene de kolay 
kolay bitmiyecektir. 

Stalin bir günlük emir net· 
rederek , her askerin bir adım 
bile geri çekilmemeıini bildirmif• 
tir . 

Sal ırmıA-ı cenubunda Alınan
lar Troneı Taskaya ıehrirıi zap· 
tetmitlerdir. Alman tebliA'ine gö
re artık Kafkaıya ile Rusya ara
ıı~da bu ıuretle karadan hiç bir 
irtibat kalmamıştır. 

Söylendi~ine göre , Kafkas 
eteklerinde bir müdafaa hattı ha-
ıırlanmııtır . 

Saffet Arıkanın 
D. N. B. ye beyanah 

lıtanbul : 30 ( a. a. )- Ber
line gitmekte olan büyük elçi 
Saffet Arıkan D. N. B. ajansının 
lstanbul muhabirine : 

ikinci cephe 
meselesi 

Parise gelen kıtalar 
Ankara: 30 (Radyo Oazeteal)
Parise Alman [ S. S. ] kıtaların
<lan bir çok 'kuvvetler gelmiıtir . 
Bu kuvvetlerin ikinci bir cephe 
açılması halinde Alman ordusuna 
cephr. gerisinde yardım için gön
derildiği söylenmektedir . Diğer 
bir habere göre , bunun sebebi 
Fransada bir Alman tedhişi için
dir. Ve bu kuvvetlf'r Peten ve 
Lıivali tehdit etmektedir . 

Macarııtanda 
kaynaşmalar 

Ankara : 30 (Radyo gazeteal)
Balıfi rad.)osuna göre , Macar ıe· 
lıirlerinde harp aleyhtarlığı art
maktadır. Memlekette mütlı iı bir 
g ıdaıııılık hüküm sürmektedir. 

İngiliz geınileri 
Mihver kafilesine 

taarruz ettiler 
Londra : 30 (a. a.) - Ami· 

rallik dairesinin tebliği : Karakol 
gezen İngiliz gemileri , Hollanda 
kıyıları açıklarında bir düşman ge· 
mı kafilesin·c hücum etmişlerdir· 
Bir düıman iaşe gemisi babrılmıı. 
tır. 

Bir balıkçı gemisinde büyük 
bir yana-ın çıkanlmış, başka Al
man gemilerine de büyük hasar
lar verdirılmiştir. Bütün lngiliz 
gemileri salimen limana dönmüş· 
tür. 

Ayrıca, bir Alman torpidobo
tunda yangın çık11rılmıştır. 

Çin-Japon harbi 
Çunking : 30 (a. a.) - Çin 

askeri sözcüsünün bildirdiğ-ine iÖ• 
re , Çinliler Cumartesi a-ünü Ki· 
angsi demiryolu üzerinde Kvank· 
fen ve K velki'ye:karşı ayni zaman
da hücuma geçmişlerdir. 

Japonlar , Hankov'un şimal 
batısında bulunan Hupeh'deki Çin
liler Tapungan dağlarında muka· 
vemet etmektedirler. 

İngiliz 
ti lası 

adalarının is
halinde kilise 

çanları çalınacak 
Londra : 30 (a. a.) - Har

biye nazırlığı müsteıarj Sir james 
Grigg bugün avam kamarasında 
s fıylediği bir demeçte lngiliz ada· 
tarının istilası halinde kilise çanla
rının çalınacaA-anı :bildirmiştir. Bu· 
nunla bereber akıncı kıtalarının 

çıkarılması halinde verilecek tehli· 
ke işaretinin mahiyeti henüz gizli 
tutulmaktadır. Bu itarel yalnız ali 
kadar makamlar tarafından bilin• 
mektedir. Kulaktan kulata dolatan bazı 

dedikodulara ratmen meıııleketi· 
111izde bu ıekilde hileli yollara 
Mpan kimse bulunacatıııa inan · 
lllıyoruz. Eter varsa bunları der · 
bal hilküaıete haber vermek her 
leyden evvel vatanseverlik n 
lllemleket borcudur • Akıi tak · 
dirde bir iki kifinin fena hare · 
keti büttln memleketin aleyhine 
11etice werir. HGkfimet sakı ted · 

Daha çabuk ol 1 Devlete borç 
landıtın hububatı gününden ev· 
vel öde 1 Her 7amanki gibi bu 
iıten de alnının akı ile çık • 

V edoJ Güf/6 Mı11rda lnwili~ topfa lıeıil lıolları 

c Almanyaya memnunlukla 
gidiyorum. Çünkü orada doıtluk 
bulaca~ıma eminim. Almanya ile 
doıtlu~umuı hakikidir.> demiıtir. 

Amerika'da tren yerine 
otobüs işliyecek 
Vaşington : 30 ( a. a. ) -

Münakalat servisleri müdürü M. 
Eastman, otobüs seferlerinin işle· 
di~i yerde mahalli tren seferlerinin 
harp müddetince kaldırılması mnh
temel bulundufunu bildirmiftir. 
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_ Amerika'dan M~kıup J lliSJJ;J;l;jl;Iiil: 
dıplerı K .. ı . . d B ı d 

Mısırda 
( Başı I fllci sayfada ) 

mavnalıı ı a hücum etmişler ve bun
laı dan biıini yakmışlardır . 

oy erımız e ozantı yo un a 
de ? son tetkikler feci bir kaza oldu 

Torpil uçaklarımız yunan de 
nizinde bir büyük düşman t icaret 
gemisine bir isabet koydetmtşler · 
dir, Geminin haııare u~radığl gö
rülmüştür. Müttefik hava kuvvet· 
lerine ll'lenıup ağır bomba uçak
laıı güneş batarken Suda koyun
daki t ıcaret gemilerine muvaffa· 
kiyetle hücum etmişlerdir• 

llllS>-<WS---
BU MEŞHURLAR NASIL ÇALIŞIYOR 

O 
rta Avrupanın edebi şahsiyet

lerinden yirn.i beşi, şinıdi Bir· 
leşık Am rık ıda bulunmakt"dır. 

Bunlar.ı en mühim Fransız ınuhar· 
rıılerinden altısı nın da ilave erlil · 
mesi lazımdır. 

Bunların yirmisi Amerikaya 
941 dm sonra gitmiştir. lçlerin
dcrı oıı altısı Ameı ikada ikamet
lerinin birine 'eya ikinci yılında 

logilı1ce roman, şiir vr. saire gibi 
edebi e erJ r \ iıcııde getir ınişl r 
ve baslırn ışlardır Dokuz eser bil 
hassa ıııuyaffak olmuş ve rağbt:t 

kazaııanık bırknç dda tabedilmiş· 
tir. 

Bu muhaı rirlerden en ıneş lı u 

ru Tom:ıs Mımoır. Nobel edebi 
mbkfıfatını kazanmış ol:ın bu ro· 
rıı nrıcı şimpi ş·mali Ameril.:a rı ın 

Pasifik sahı lindc bir şehrinde ye r 
leşmişt"r. ve yazdı~ı yeni eseılc r 

Amerikalı ok uy ucııl r ta af ındnrı 
biiyük bir rağb t göı .nektedir 

Maıı ailesi içindt> ın~şlıur u
lan } ıı nız Tomas değildir. Onun 
kardeşi Henri h Maı da me şhur 
bir romancıdır. Birçok lısanlara 

l ı cemc edilmiş , meşhu r eserle 
rinden biri , Marleıı Ditrih'in Emıl 
Yaııings ile beraber oynadığı "ına-

' i melek,, fili mine mcv ıuu veren 
"Profesör Unrat., romanıdır. l'o· 
mas M.rn'ın oğlu Klaus Mıın c.Ja 
Çay ko ski'nin ı.ayalına dair gü-
zel bir biyoğraf i yazmıştır. Gene
Tornas'ın kı ı.ı f.rika l\Ian ise A me 
rikada yeni şöhre t kaıanııı ığa baş
layan bir muharrirdir. 

Nobel edebiyat mükafatın ı ka · 
ıaıııın muharriri rd rı iki kişi da · 
ha Biı 1 şik Aııınikada bulunma[: 
tadır. Bunlardan biri "l\bvi kuş " 
ve:: "arı'arın hoyat ı , eserlerinin 
müellifi Belçikalı Moris Möteılıng· 

d ir. Şıındi Amcrıkada ) eni bir ti
yalı o piyesini t aıııam lamal· ii2eıe· 
dir. 

Duyduklarımız 

Radyo ile nikah 
Geçenlerde ık i d~ l ikanlı Ve · 

nedikt e Saint Marco ldlisesinde 
evlcıım ı şt i r . Bu ni kahın hususiye· 
ti şudur : Nıkalı resminde delıkan · 
lıla ı bulunmuş , yalnız ııişan lıl a r ı 
ka dınlar k iliı:;e ,•e gelm "ş le rdir. As 
kcr olan deliknrılılar kilisedeki 
merasimi ra iyo in rJiıı l t•ınj şler, 

soru la rı !ltıalı• radyo ile cli!v ı:ıµ 

veı mişlerdir. 

16 kg. ağırlığında para! 
Londrada antika eşyalar sa· 

tı ş ın d a her cebe uygu n olmıyaıı 

l• ir m adt' lll para da satılm ıştır . 
Mü1.ayede ile sa t ılan bu para, 

1669 }ı l ın da n lrn 'ma 16 kilo ağır- 1 
lı ~ ı ııda bir lsveç taleridir. Bu pa · 
ra, bir İsveç binbaşısı tara fın dan 
k ıe soowasa t ın alınmışt ı r. 

Eski tarihi toplar deniz 
altından çıkarıldı 

Eski toplariylc ve yine eski 
Danımarka krallarına ai t t ıırihi si 
liılı koleksiyonlariyle Avrupada 
şöhret bulan Kopenhağ müzesine 
yenıden çok eski t::ıı ıhi silahlar 
getirilmişti r. 

Bir dalgıç • Katcgat boğ-azı 
adalarından Anhol'un yanındn de 
nizin dibind en yedi tane eski ta 
rihi topla , 2UO eski güll ~ ve bir 
bü} iik ge mi çapası çıkarmış tı r. 
Toplardan al tı ı , bir Rııs harb 
g t'misinin örı toplıırıd ır Yedincisi 
Danimark da malum olan en eski 
Danimarır.a topudur. 

iptidai şekılde dökülen bu 
top , 1400 yıl evveline a it olup 
barutun hen üz :ıceş fedılmesini mü
teakip kullanı lmıştır. 

Tarihi roınanlariyle meşhur 

Norveçli muharrir Sigrid Undest 
Amerikada oldu~u gib. Avutral· 
y elı romancı , şair tiyatro m~har
r iri ve fiylozof Fı anz Verf el de 
Amerikadadır. 

1928 de ''Garp cephesinde 
sükunet vaı!. " Romanının meşhur 
müellifi ise seneleıde.nbtri Ameri · 
kadadır. Emil Lud vig de neşir fa . 
a liye line Amerikada de v:ım edi· 
yor. Son zarna ıı larda birkaç yeni 
eseri çık mıştır. 

1940 m iilnrekesindcn sonra 
A merikaya gitnıege muvaffak o · 
lan , birkaç Fransız muharrir ara
sında bilhassa Andıe Moıua, Jül, 
Romen, Jak Mariten ve Jorj Ber
nanos gibi çok mühim şalısiyetler 
bulunmaktadır. 

Meşh'1r tayyareci ve romancı 
An luan dö Sentekzüberi , meşhur 
karı koca a lim Küri'lerin kızı Eva 
Küri de keza Amerik <1da bulunan · 
la r arasındadı:r. 

Romancı lardan ve muharrir
lerin hepsi , belki de eskisinden 
da ha hararetle yazı hayatına de
vam ediyorla r. Me mleketlerinden 

uzak kalış , yahut atlattıkları teh 
likeler ve diğ-er amiller onlardan 
yalnız ikisini mahvetmişt ir. 

Bunlardan en m~şhuru Brezil
yada asabi bir buhrıı n sonunda 
ve bu buhran saikasiyle ölen Tte
faıı Z·.1ayg diğeri Ernst Toller'dir . 

Mü lteciler arasında Amerika 
da , elliye yakın da musikişinas 
vardır. Bunların en mühim ve meş

hurları l talyan orkPstra ~efi Aı tu
ro Toskarıini ile B~rlin operasının 
eski o ı kcstra şdi , Otto Klem 
perer ve gene Alman orkestra 
şeflerind en, Haydn'in ve Mozann 
eserle ı iııi icra edışteki sanaliy le 
meşlıur Rnıno Valtcrdir. 

Musikişinaslar arasında ısım
leri bizde pek bilinm iyen mugan
ni ve ınuganniy.e ler viyolonist ve 
piya nis tler epeyi knbarık bir ye
kun te~kil etmektedir. 

Amerikaya lıicret edip nisbe 
ten az bir sermaye ile işe başla-
yıp bir iki sene içinde muvaffak 
olan Avrupa mülteciler de hayli 
çok okuduğu , Avrupada büyük 
müesseselerin başında iken hicre · 
le mecbur. kalıp Amerikada ise 
başlayan büyük i~ adamfarı da 
gene epe yidir. 

K arekter sahibi bir evli adamın 

en büyük, fakat asla haı cıya 
nııyaca~ı serveti karısıdır. Ke 

za kadın için de kocası! 
F r1lcat asrın bir çok sakat 

mahsulleri arasında, bu, ''hükmü 
cac i olmayan .. söıdür: boş laf! 

Benim çocukluk komşularım, 
karı kocıı, mezhebi geniş Fasile· 
d ı'!n di : Asrın sakat mahsullerin
den!.. 

Onların bir gün, bir gece, 
karı koca evdı: oturduklarını ha
tırlayan on l arı evd e bulan yokdu; 
esa ~~n evlerine ayak atan komşu 
kalın ıı mıştıki . 

Onlara bütün "F'11tih,, liler 
"ge n iş mezhepliler,. diyordu. 

Sami bir bankanın hususi ka· 
tibi idi. Çok defa karısı Pakize'yi 
baokanın müdürü otomobili ile 
e vine bırakıyordu . 

Otomo bil, onların lapısı ö 
nünde durunca mahalledeki bü
tün pencerel t:rde kadın başları 

peyda o lur , sokağa fısıltılar ya 
y ılırdı! 

- Mezhebi genişlere bir o 
t omobil gelu il 

- Acaba kim? 
- Kim olac ald müdür katıbi. 

Mahsul vaziyeti 
Haber aldığımıza göre, Ziraat 

mü<lüıü Bay Nuri Avcı, köylerde 
son knrarnamenio doğru olarak 
tatbik edılip edilmediğini tedkik 
ve köylüyü ofise bir an evvel 
mallarını teslim e tmeleri icap et · 
tiği hakkında ırşaat eylemiştir . 

Tenis maçları 
Öğrendiğimize gore. bu hafta 

İstanbul ve Ankaradan gelec.;,k 
tenisçilerle karşılaşmak üzere böl· 
gemiz tenisçileı i arasın da iki tek 
ve iki çift birincileri seçmesi için 
tenis turıı av ası } apılacak tır. 

Mersine verilen 
öğretmenler 

Mersin : 30 ( Türksözü mu
habirinden )- Öğretmen okulla 
rııı<lan olup vilayetimiz emrine 
vnilen öğretmenlerin adlerını ya
zıyoruz ~ 

Müjgan Ôzgüntr ( lzmirderı ) 
Cemile Timuçin , Kuııyadan ) 
Muazzez Önen • 
Suat Demirseren ., 
Fatma Baloğlu ıı 

lctaı Balen " 
Mukaddes Kiper lımirden ) 
Nt:~min Sencer " 
Melahat Enökınen ( İstanbul ) 
Melahat Akgül ,, 
Ali Osman Sönmez ( Adana ) 
Ahmet Yazıcı • 
Remıi [!han " 
Hasan Akyürek ( Sivastan ) 

Bııntardaıı başka vilayetimiz 
t:mriııe muhtdıf vi\tiyetlcrden 8 

öğretmen nakil sure tile veı ilmiş · 
tir. Y c:ni mezunlar 11 atılacak lan 
yeni hayatta b.ıışarılar dileriz. 

Hııbeı al<.lığıaıııa göre • veni 
mezunların ta~· iıılerine başlanmak 

üzeredir. 

Fudbol turnavası 
Altı e} lülde kulüpler arasında 

bir fudbol turnavası yapılacağı ve 
birinci gelene F eder as yun tarafın. 

rlan bir kupa v~rileceği haber 1 
alınmıştır. 

Metresini yaraladı 
Döşeme mahallesinden Halil 

oğlu Adem, beş aydanberi bır 

arada yaşadığı Mustafa lc.ııı Nuri
ye_yi, sandıktan para almak yüzün· 
den yaralamış ve yakalanmıştır . 

Bir otomobil 
mühendisi 

devrildi. Bir İngiliz 
ile bir şöf ör öldü 

Evvelki gün Bozantı 'olun da iki kişinin ölümü ve bir kişininde 
ağır }'aralanmasiyle neticf' IPnen feci bir kaza olmuştu,. 

Evvelki gün Tersust:ın üç yolcu alarak Boı.antı istikametinde ha
reket eden şöferlerden Silifke li Hasan oğlu Dervişin idare ettiğ-i ;irket 
otomobil i Bozantınıo çamalan mevkiine gelmiştir. Bu mevkiin bir ta · 
rafı yol diğer tarafı uçurumdur. Henüz anlaşılamıyan biı: sebepten bu 
mevkine otomobil birdenbire uçuruma yuvarlanmıştır, 

................ 
: ÇİFTÇİ ! i • • : Mahnı ofise teslimf 
f etmekte sürat gös• : 

ı ter ! : ................... 
Orta tedrlsattakl 
maaııtmıerla 
kıdem zamları 
Orta tedrisat öğretmenlerin

den lndeın zammı görüp de ala
mıyan öğretmenlerin istihkakla 
rının verilme.si için gereken tah 
sisat temin edilmiştir. Yalnız 70. 
80 ve 90 liraya terfi eden 70 • 80 
kadar Öğretmene bütçe darlığ-ı do 
layısile zamları verilememişti. Ve
kalet bunların zamlarının da öden . 
mesı için tahsisat temin etmiştir. 

Y i.ikında zamların verilmesine baş 
lanacaktır. 

Nehirden çıkarılan 
hüviyeti meçhul ceset 

Taşçı köyü civarında S eyhan 
nt>lırinden bir <:escdin geçmekte 
olduğu görül mü~ ve. sahile çıka. 

rılmıştır. Cesedin hüviyetini tesbit 
etmek ü:ı:ere tahkikata başlanın ış 
tır. 

Otomobil altında 
ölen delikanlı 

Sarıyakup mahallesiıırlen Ah
met Tevfık oğlu şöför Arif Sirer, 
Elbistanın çardak köyünden 20 
yaşında lsmaile otomobili ile çar
parak ölümüne sebebiyet vermiş· 
tir. 

Hadiseye C. Mür:lde iumumtliğ"i 
el koymu~ ve şöför Arif yakaları · 
mıştır. 

1 

Oldukça yüksek bir mevkiden 
otomobil uçurtıma doğru yuvar
lanırken içindekileı kurtulamamış 

ve şöfer Derv iş ile yolculardan 
lngiliz tebasın<lan mühendis Edv· 

ard Landsdell ölmüş ve d iğer bir 
yolcuda ağır surette yaralanmış · 

tır. Kaza haber alınır, alınmaz 

derhal Mersin • müı.Jdeiunıumiliği 
tahkikata başlamış ve ölenlerin 

gömülmesine müsaade edilmiştir. 

Kaza haber alınır alınmaz 
kaza mahalline otomobiller gön · 
derilmiş ve ölülerle yaralı derhal 

M~rsine getirilmiştir. Yaralı has 
tahaneye yatırılmış ölüleı in tedfin 
merasimi yapılmıştır. 

Biri Türk diğeri İngiliz olan 
iki kaı.a kurbanının cenaze me
rasimindl'! Mersinin ileri gelt'nleri 
ile İngiliz Şirketi mümessilleri ve 
İngiliz konsolosu ile lııg i lız kolo
nisi bulunmuştur. 

Bütün yurtta 

Geniş mikyasta 
patates ekildi 

Bütün yurtta p:ıtateıı ekimine 
hükômt'tçe veı ilen önem dolayı 
ı;ı} le Zıraat Vekilliği geniş mik
yasta pFttates tkimini tr.min etmiş 
bulunmaktadır . Milli Müdafaa ve 
Maarif müessese ve m~ktepleriııce 
palateı satın alınmasına başlan 

mış ve gıda maddeleri yerine 
mümkün olduğu kadar patates 
kullanılması gayreti bir hayli ileı. 
lem iştir . 

Sıhlıat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliği de hastane vt: ıııhhat · 

müesstselerimizde bol milctaı da 

patates istihlaki imkanlarının araş

tırılmasını , az bulunaıı ve güç 

tedarik edilen gıda maddeleı i 
yerine patates verilmiısiııi tetki 

latına bildirmi.şlir . 

BİR KÜÇÜK HIKA YE ile ben de sarhoştum. Tal.ıii neti· 
ce malUml Çünkü muhak emem 
durmuştu. ·-

Küçük Komşu 
. NiHAD 

uiıı im ı s ını getird i! 

Yazan 

TANGÜNER 

Tam o sıraya gelince durakla

dım: 

* * * 
Sabaha karşı müstehzi bir 

kahkaha gözlerimi açtırdı: Paki 
zeııin kocRSı oda kapısını açmış 

gülüyordu. Göz ucu ile yanıma 
baktım . Paldz~ mışıl mışıl uyuyor· 
du . 

Gece, onun kadar ben de 
sarhoş olmuştum v~ bunun için 
uyaıııp koçamamıştım. 

Malta üzerinde hava faaliyeti 
hafıf olmuştur . 

Genç ve ihtiyarların 
istisna edileceği vergi 

Gündc:lik gayri safi kazanç 
üzerinden vergiye tabi olan hiz· 
met erbabından 18 yaşını bitirme
miş ve 65 yaşını bitirmjş olanlar 
kazanç vergisiyl~ beraber be~te 
bir jktısadi buhran ve yüzde on 
nisbetinde fevkalade zamdan i~tis· 
na edi~ecekleri Maliye Vekilliğin · 
ce lngıletere bildirilmiştir. 

Mı sn' daki İngilizler 
askeı e alınacaklar 
Londra : 30 (a. a .) - Yaban• 

cı mem leketleıden lngilizleı in ftS · 

kere alı ı· mnsı hakkındaki kanun 
projesi dün avam kamaı asında 
ikinci okunuşda ve reye konulma· 
dan kabul edilmiştir. 

Kanun ilk önce Mısır'da tal 
bik edilecektir. 

Zira Kent vilay _tinin nıüdafa
ası lngiltere için ne ise Mısır'ın 
müdafaası da odur. 

Bir bıçaklama 
Fekenin kazancı köyündt>o 

lbrııhim oğlu Ahmet Akhya, ayni 
lı.övden Hasan oğlu Hüseyini bir 
şahadet yüzünden üç yeı inden 
hafıf fürette yaralamış t ır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Sopa ile döğmüşler 
Kirt'Ç ocağı köyürı<le çali~an 

Mehmet Ali ve Hüseyin ile Nıy.ı· 
zi adlı kimseler Hüseyiıı Pi~kinbaş 
adındaki şahsı snpa ile dö~erek 
ağıı ı.urelte } araladıklarından } a 
kalanmışlaı dır, 

-~--------

T.ÜRKJ YA RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Cuma - 3 L.7.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

7.32 
7.40 
7.55 
8 .20/ 

ayarı. 

Vücudumuzu Çalıştıralım. 
Ajanıı Haberleı i. 
Müzik : Senfonik parçalar 

8 .35 Eviıı s1:1:ati. 
12.30 Program ve Memleket saat 

12.33 
1 ?..45 
13.00/ 
13.30 

18.00 

18.03 
18.40 
19.00 

19.15 

19 30 

Ayaı. 

Müzik : Şarkılar. 
Ajanı Haberlcı i. 

Müzik : Saz Eserleı i ve 
Karışık Makamlardan Şar· 
kılar. 

Program ve Memlekd saat, 
Ayarı. 

Müzik : Fasıl Heyeti. 
Müzik : Dans MüziA-i (Pi.) 
Konuşma (Kitapuwesıler 

Saati.) 
Müzik : Oda Musikisi • Mo 
zart 
Sonat'ı, Çalanlar : 
Kemal Şener (Keman.) 
Nimet Takmaz (Piyano.) 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. Bütün bu dedi kodu, hemen 

her gün tekrarlanırdı. Çi.lnkü komşumuz Pakizeyi, 
evin kapısını açmağa uğrasırkeo 

görmüştüm . Daha yardım teklifi· 
me meydan kalmadan beni gör
dü: 

Artık hayatımın son dakıka 
ları içinde olduğumu ıanı) ordum. 
Fakat hayır: Pakizenin kocaıırıın 

müstehzi ğülüşü değişmedıl. 

1 19.45 Müzik : Klasik Türk Müziği 
Pıoğram. (Şef: Mesud Cemil) Bir gece, saat yirmi dört var · 

dı. Evden yalnız başıma sokağa 
çlkmama müsade edildiği çağın 

belki ikinci üçüncü gecesi: llılı:, 

mehtaplı bir son bahar gecesi ... 

Bayazıttaki bir 1'.ahveden eve 
geliyordum . Eve dönen köşeyi 
saparken bizim sokaktan bir oto
mobil fırladı: 

- Mutıalca, dedim, bizim 

Mezhebi genişlcrin evinden 
yor. 

geli-

- Amau , dedi . çok rica 

ederim , kapı açılmıyor. yardım 
ediniz .. 

Üstünde bir suvare tuvaleti 
vardı , fena halde sarhoştu. 

Anahtar deliğini şaşlrmııtı. 

Sami. karyolaya doğru yürü 
dü ve Pakizenin saçlarmdan tu
tarak başım hafıfçe sarstı: 

- Maşallah yalnız kalmamış

sınl Geceniz nasıl geçti? 

Donmu$lUm . Kadın, yorganın 
altına kaçacak .sandım. Fakat as 
la! Yavaş yaıaş gözlerini açtı: 

- Borıjur, Sami, dedi, 
beni gösterdi: 

ve 

20.15 
20.45 
21.00 
21.10 
22.00 

Radyo Gazetesi, 
Müzik : Saz Eserleri. 
Ziraat Takvimi. 
Temsil. 
Muzik : 
keıtrası. 

Aşkın). 

Radyo Salon Or
(Violoniıt Ne~ip 

1. Saint-Saent: Marş: 
2. Br.ahms: Macar Dansı, 

No: 9: 
3. Lanner: Valı; 
4. Balfe: Çıgan Kızı. 

Evimize gitmi!k için, 011ların 

kapısı önünden geçmek lbımdı. 

Kapıyı derhal açtım. Teşekkür 
etmedi. Fakat beni içeri sürükle
mişti. 

Toyluk .. Toyluğun heyecanı 

- Küçük komşumuz 
yalnız bırakmadı! 

beni 22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanıı 
haberleri ve Banalar . 

Bun ınl ı t aş gtill le ı alılıyor· 

muş. 

.. ililiıiiiliiiilllllııiiiiiiii-.ıi--iiiiiliiiiiiiiiiiialliliiiiiiil----1--~--------.:---ııııiııım-------------------------------------------
22.45i22.50 Yannki Program ve 

Kitpaııış 
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uk:urova 
dokumaaıları 

veya ortaklar umumi heydine, 
buralardan red cevabı alınırsa 

Ticaret Vekaletine mür caat hak
ları vardır. 

kOÇıllK SANAT KOOPERATiFi 

STATÜSÜ 1 

Vekaletin vereceği karar kat'i 
oluµ her iki taraf için de kabUI 
w:.. tatbiki mecbuı ldir. 

FASIL-1 
l<URUJ..UŞ-. MEVZU VE. G ı\ YE 

r-MERKEZ-MÜDDET 
Kuruluş : 
Madde 1-- Adları, soyadları 

Ve adresleri aşağıda yazılı olup 
İşbu statüyü kabili ve imza eden 
oı taklarla münderecatını sonradan 
kabo.ı edecek olanlar arasında 
ll'ıahdııt mesuliyetli b;r küçük sa
llat kooperatif şirketi kurulmuştur. 

Metızu ve Gaye ; 
. Madde 2 - Kooperatifin va

zıfesi aşağıda yazılı maksatların 
tahakkuku için icabeden tedbir
lerin kendisine ait olanlarını yap
llıak ve • kurulduğu takdirde · 
mensup o!duğu Birliğe ait olanları 
hakkında da Biıliğin direktiflerine 
llyara~ çalışmaktır. Bu maksatlar: 

a) Oıtaklarıoın mesleki ihti· 
Yaçlarını teşkil eden her lürlü ip· 
lidai maddeleri temin f'tmek, 

b) Ortakları tarafından imal 
Olunan eşyayı satmak, ve bu eş
Yanın en eh•erişli bir şekilde reva
t:ını tumin etmek maksadile iç ve 
dış piyasalarda mahreçler aramak, 

c) Ortaklarına, teslim ettikleri 
rııaı nisbelindc ve kooperatifin 
11ıııli lmkanlarile mütenasip avans
lar vermı-k 

' 
d 

ç) ihtiyaç ve imkanlar nisbetin· 
e, fiat ve tevıi bakımlannduıı, 

Piyasalarda nazımlık vazifı::sini yep
trıak, 

d) Ortak mallarının kalitesini 
ıslah ve standardizasyonunu temin 
ttınek, ihzar, ambalaj ve sevk 
lısulleriııi ıslah ve tl'nsik etmek, 

e) Koılperatıfin iştigal m evzu-
tınu teşkil eden sanatta asri iııki
~af ve takamülleri takip ederek, 
burılardan ortakların faidelenebil 
ll\eleri için lüzumlu tedbirleri al-
1ııak ve icab eden makineleı i ve 
trıalzeıneyi temin etmek, 

f) Mü~terek imalathaneler ve
Yıt yaı d~mcı atelyeler ve saire sç· 
•ııak, 

Hulasa umumi surette, l.:üçi.ik 
t~natkann mesleki ihtiyaçlarını el
ıtliği ile karşılamak ve bu saııa 

lırı inkişaf ve tt-kanıülürıli tf'ıııirı 
ttnıektir. 

UntJan : 
Madde 3- Şirkt-tin adı Çu-

tlırova Ookumacılaıı Ki.içlik Saııa· 
Kooperatif şirketidir. 

Merkez : 
Madde 4-- Şirketin meıktzi 

Adana dır. Şirketin foaliyet söhası 
\ukurova havalisı dir. 

Kooperatif icabında şube aça• 
~ilir, Arıcak bu takdirde Ticarrt 
"e iktisat Vddiletluine malumat 
"erecektir. 

Müddet : 
Madde 5 - Şirketin müddeti 

f31 strıtdir. Bu n.üddd umumi 
''Yet karaı ile uz&tılabiliı. 

FASIL-2 
ORTAKLAR 

Orta/... ad•di : 
Medde 6- Koopeıatifin oıtuk 

'c!ı:di hudutsuzdur. Ortaklık sıfat 
~c hukuku şahsidir. Ancak kuru
lı~ta en az ortak adedi 7 dır 

Ortaklık oasıfları : 
Madde 7- Aşağıda yazılı ev· 

a~fı haiz her vatarıdıış Koopera· 
tıre ortak olabilir : 
, .. a)Kanuni ve medeni ehliyet 
<thıbi olmak· 

11 
b) Kooperatifin iştigal nıevzu-

1\u kendisine bilfiil sanat ittihaz 
~ltn~~ ve kooperatifin iş bölgesi 
<lhılınde ikamet etmek. 

c) Kooperatifin iştigal mevı.u
~tıu teşkil eden iptidai ve mamul 

~~ddeler üzerinde ticaret ve ko · 
ısyonculuk yapmamak, 

Ortaklıga kabü.i : 
lı Madde 8- Kooperatif ortak
tına kabul edilebilmek için : 

'rı a) 7 inci maddede yazılı va-
1 arı haiz olmak, 

. b) Kuruluşta bir statüyü im· 
balarnak ve sonradan girişte de 
q~.statü hükümlerini kabili eyle
l~~~ne dair nott rden tasdıkli bir 
ilııhüt mektubu vermek, 

~ c) Şirkete girerken taahhüt 
t111~~i iştirak hissesinin döı tte bi · 
ıatıı pcşın olarak tediye etmek 
tıı ~1 ttıdır. Kooperatife kabil.! idare 
il tclisi kararı ile tamam olur. Ko

'~eratif e kabı'.il edilmeyen kim 
letın kooperatif müral<iplerirıe 

Ortakların vazife ve taahhüt · 
leri : 

Madde 9 - Ortakların koope• 
ratife karşı vazife ve taahhütleri 
şunlardır : 

a) işbu statü ilı; tauhhüt et
tikleri bilumum hıısuslaıa tamamen 
riayet etmek, 

b) Sanatlarının icrası için lü
zumlu bilumum malzeme ve ipti
dai maddeleri kooperatiften almak, ı 

c) Satılın;ık üzt re yapılmış 

olan bılumum mallaunı kooperatif 
vasıla.sile satmak, 

(Kooperatif satış teşkilatını 
yapmadığı halterde ortak, mal-
larını piyasaya arzetme kte ser· 
besttir .) 

ç) Statü ve dahili talimatna 
meler hüküm lerine tamamen ıi · 
ayet etmek, 

d) Mali tealıhlitleı ini vaktinde 
yerine getirmek, 

e) Şiı ket alt'yhinde lıiç lıir 
faaliyette bulunmamak, 

Ortaklıkiau çıkma : 
Madde 1 O - Her ortak di

lediği zaman kooperatiften çık· 
makta serhesltir. 

Ancak keyfiyeti idare mecli · 
sine laakal bir ay evvel mfktupla 
haber vermiş olması şarttır . 

Şu kadar l<i, aşağıda yazılı ve 
istifayı mazur gösteren s~bepler 
haricinde ve meşru bir mazarel 
olmaks zın, ortaklıktan çıkanlar 
sermaye taahhütlerinin ı .ımanııı ı 

ödemişlerse yaı ısını, trınıanıını öde
memişlerse, ödemiş oldukları mik· 
taıı istirdat edrmezler. Bu para 
kooperatifin yedek akçesine ge
çirilir. 

Oı lakltktan çıkmayı mazur 
gösteren ve binaenaleyh sermaye 
taahhüdünün ödenmiş kısmın111 
t;ımamını zamanında istirdada hak· 
veren sebepler şunlaı dır: 

a) Koopeı atifin mevzu unu leş · 

kil eden sanatla i~tigalden vaz
gecmek, 

b) Kooperatifin i~ bülgesi 

lıuricını:, veya: 
c) KooperatHin mensup ol· 

<luğu Birliğ·e dahiı veya ayni statü 
ile faaliyetle bulunan bir diğt'r 

ınahaldeki kooperatife nakletmek. 
idare meclisi oı tağın ortaklık· 

tan çıkına talebini ı;talü hükümle
rine aykırı bulur veya gaek ko · 
operatif bölgesi haricine naklet
menin, gerekse sanatla iştigalden 

vazgeçmenin bir muvazaa veya hi
leye dayandığını tesbit ederse, bu 
dileği reddede bilir. Bu halde is· 
tifada ısrar edenler hakkında da 
i~bu maddenin ikinci fıkrası hük· 
mü tatbik olunur. 

Ortaklıktan çıkarılma : 
Madde 11 - Bır ortak aşa 

ğıda yazılı sebeplerden dolayı 
kooperatiften çıkarılır. 

a) 7 inci maddede yazılı ev· 
safı kaybetmiş olmak, 

b) 9 uııcu maddede yazılı 

vazife ve teahhüılerini ifa etmek, 
c) Aynı mıntıka dahilinde aynı 

maksatla kurulmuş diğer bir ko 
operatif e ortak olmak, 

ç) Kooperatıfçe tt vzi edilen 
emtia veya yapılan avans ve hiz-
metleri ticaı1 veya spekül11tif ınak· 
satlara knllanmak, 

d) Meşru bir sebep olmak· 
sızın 5 defa arka arkaya ortaklar 
umumi heyetine asaleten veya ve
kalt:len iştirak etmemek, 

Yukarıda yazılı hallt:ıde orta· 
ğın kooperatiftt'n çıkarılması, ida
re heyetiııin üçte iki ekseriyet 
kararına ve mürakipl~r heyetinin 
tasvıbint: bağlıdır. 

Bu karar mucip sebeplerile 
birlikte karar defterine kayıt ve 
ortak defterine şerh olunur. Key
fiyet, kaydı terkin olunan ortag-a, 
tahriren bildirir. 

Hakkında çıkarılma kararı ve
rilen ortak, şirketteki ortaklık hak-
larını, kararı tebdlfığ ettiği tarih 
ten itabaren kaybeder. 

Çıkıırılan ortak bu Karara a• 
zami otuz güo içinde, idare mec· 
lisi vasıtasiyle, ilk toplanacıık umu
rn1 heyete arzedilmek Üzt!re, tah 
riren itiraz edebilir. 

Hakkında karar verilecek or
tak biç bir şekilde mü:ıaken:leı e 
iştirak edemez. 

Çıkan tJe çıkarı/anla hesap· 
1 laşma : 

Ma<lı.le 12 - l)bu statünün 

TORKSOZO 

10 uncu maddesine göre koopera
tiften ç!kanhırla, 11 inci ınaddes• 

mucibince çıkarılan ortaklar, koo
peratiften aynldıklari senenin bi
lanço ve netice hesaplarının umu
mf heyetçe kabulünden bir ay 
sonra hesaplarının tesviyesini isti
yel..ıilirler. 

Çıkan ortakların hakları 10 
uncu madde, çıkarılaıı ortakların 
ise 11 inci nıadde hükümlerine 
göre lesbit ve iade olunur. 

Ortaklıktan çıkanlarla çıkan 
hınların kooperatifin yedek akçe
leri ve müşterek imalathaneleri ve
ya makine ve tesisatları ve alelı1-

mum mallan üzerinde hiç bir hak
l;ırı yoktur. 

Ortakların ölüm halinde f.la 
ziyeti : 

Madde 13 - Ortaklık tan ö
lüm dolayısiyle ayrılanların ortak
lık hissderi, ayrıldıkları yılın bilan
çosuna göre kooperatife olan 
borçları kapandıktan sonra baki
yesi mirasçılarına iade olunur. 

Mesuliyet müddeti : 
Madde 14 - Koop<'ratiften 

herhangi bir şeki de olursa olsun 
çıkan ve çıkarılanların ortaklık za. 
manlarıııa ait zararlardan dolayı 
mesnliyetleri ayrıldıkları yıla ait 
bilançon11n umumi heyetçe kabu· 
lünden başlayarak iki yıl devam 
eder 

Tekrar girme 
Madde 15 - Kooperatiften 

çıkarı ber ortak kendi tal ebi üıe-
rine, idare meclisinin muvafakatiy
le, tekrar şirkete girebilir. 

Kooperatiften çıkanları ortak
lar ise ancak çıkaı ılma sebepleri 
ortadan kalktıktan soma, idare 
ıneclisinın muvafakatiyle tekrar 
girebilirler. 

Ancak, işbu statünün 10 uncu 
maddesinin ( a ) fıkrası ile 11 iıt 
ci maddesinin ( d ) fıkrası muci-
bince, oı taklıklan çıkını ş veya çı
karılmış olaı lar Kooperatife tek 
rar giremezler. 

FASIL - HI 
SERMAYE - HiSSE VE 

MESULIYET 

Sermaye: 
Madde 16 Kooperatifin 

scrınaytsi deği!iik olup oı lakların 
taahhüt ettikleri his~e tutarların -

dan ibaı ettir Şirketin eıı az ser
ıııayesi ise üç bin liradıı. 

Hisse senetleri: 
Madde 17 Kooperatifın 

hisse senetleri nama muharrer o 
lup, her bir hisse senedinin l..ıy· 

meli 5 Tlirk lirasıdır. 

Her ortak , kooperatife girer· 
ken , tezgah ve imalat vahidi kı· 

yasl üzerinden muayyen miktarda, 
sermaye hissesi taahhüde ve bu 
nun dörtte birini p~şin olarak te 
diyeye mecburdur. Mütebaki kısım 
idare meclisi karariyle muayyen 
taksitlerde tf'diye olunacaktır. 

Bir ortak hiç bir şPkil ve su
rette 100 hisseden ziyade taahhüt
te bulunam.ız. 

Hisse senetlerinin detJrİ: 
Madde 18 - 1 iisse senetleri 

ancak ortaklığın istihdaf etliği 
meslek erbabırıa Siıtış , miras ve-
ya hibe suretiyle devrolunabilir. 
Ancak bu hususta idare meclisinin 
muvafakati, ve devralarak ortaklı· 
ğa girecek kimseııin 8 inci mad
dede gösterilen evsafı haiz olma· 
sı ve 9 uncu maddedeki formali· 
teleri ikmal etmC'si şarttır. Hisse 
seııetlerinin ahara devresi muame
lesi mezkur senetlere şeı h veril-
mek ve hususi defterine kaydedil
mek surehyle yapılır ve kenarları 
idare meclisi reisi ile azadan bir 
zat tarafından imzalanır ve mua 
mele , ortaklığın resmi mühiiı ü 
ile mühürlenerek, tekemmül edtr. 

Hisse senedinin sahibi: 
Madde 19 - Kooperatif bir 

hisse senedi için birden fazla sa
hip tanımaz . Veraset suretiyle , 
veya herhangi bir sebeple , bir 
hissenin biıden fazla sahibi oldu
ğu takdirde , bunlar aralarından 

birıni kooperatife kaı şı hissenin 
sahibi olarak göstermı::ye mecbur 
durlar. 

Sermaye vt1 emvalin hacze
dilemiyeceği: 

Madde 20 - Bir ortağın va
ris ve şalısi dainleri , hiç bir si!· 
beple , kooperatif sermayesinin , 
emval ve emlakinin haciz altına 

alınmasını talep edemiyecekleri 
gibi , kooperatifin muhasebe dd· 
tt:rlerine nazaran ortak namına ta-
hakkuk etmiş temettü ve faizler-

den gayrı , hiç bir şey üzerinde , 
herhnngi b r hak iddia ed~mrı. 

ler. 
Sermayenin ek·ilmesi: 
Madde 21 - Kooperatif ser 

ınayesi, orlakla•ın çıkması , çıka 
rılına , ölüm , ıflas veya borcunu 
ö ·fomeklen aciz hallerinde e zsile
bilır. Ancak kooperatif seı may~si 

azami hadde vasıl olduğu bilan· 
çosurıda mukayyet miktarın yiizdt! 
sekseninden aşağı düşemez. Bu 
vaziyette sermayesini istirdat ede
cek kimse , kooperatirin daha 
müsait bir zamanıııı , beklemeye 
ınf'cburdıır. 

Sermayenin tesviye şartlan: 

Madde 22 - Kooperatifin if 
las veya tasfiyesi halinde taahhüt 
edilmiş bulunan hi5se bedellerin
den henüz tediye edilmemiş kn
mırıın derhal ödenmt'si istenebilir. 

Mes'uliyet: 
2~ - Her ortağın kooperati

fe karşı mesuliyeti , taahhüt etti
ği iştirak hisseleri kıymetinin 3 
misline kadardır. 

FASIL - IV 
KOOPER.A. TIFIN ORGANLAR! 

Organlar: 
Madde 24 - Kooperetifin or

ganları şunlardır: 

a) Umumi heyr t, 
b) idare meclisi luare ko 

mite si, 
c) Müdür 
ç) Miirakabe heyf ti. 

a) Umumi heyet: 

Umum; heyet, rey ve temsil: 
MadJe 25 Kooperatifin 

hakim organı umumi heydtir. Her 
ortak , kooperatifin bütün işleri 

hakkındaki reyini , bizzat veya 
vekili vasıtasiyle , umumi heyette 
kullanır. Her oı t.ığırı , sermaye 
hissesi ııe olursa olı-.un , umumi 
heyette bir reyi vardır. Koopera
tifin azası olan hükmi şahıslar , 
imza salahiyetini haiz karıııni mü
mt"ssilleı inden biri veya bir kaçı 
marifetiyle, umumi hf."yette temsil 
olunabilirse de, bunlar da , bütün 

ortaklar gibi , yalnıl bir rı>yi ha· 
iz bulunurlar. 

Ummni htyt ltt: hazır bulunan 
her ortak . fazla olarak mazt.>ı etirı
dt'ıı dolayı toplantıda bulunmayan, 
diğer yalnız l>ir ortağın , yazılı 
izniyle , reyini kullanabilir. Ancak 
ı~~nJisini şahsan alakadar eden 
bir mesele -.ınüıakeıe edilirken , 
alakadar ortak ne asalett:n ne de 
vekaleten ' reye iştiı ak t'deınez. 

Umumi Heyetin vazifeleri: 

Madde 26 - Umumi Heyetin 
vazift'leri şunlardır: 

a) Bilançoyu, ndice lıesapla
rını ve iş raporunu tetkik ve tas· 
dik etmek, 

b) Kooperatifin faaliyet prog
ramını tesbıt etmek, 

c) ldare Meclisi ile mürakip· 
!erin raporları ve teklirteri hakkın-
da karar vermek, 

ç) idare Meclisinin salahiyet 
ve vazifeleriııi teshil etıııek, 

d) idare Meclisi ve mürakabe 
heyeti a7.alannı seçmek, işten el 
çektirmek veya ibra etmek. 

e) idare Meclisi ve Mürnkabe 
Heyeti azalarına verilecek ücrd 
ve ikramiyelerle, mr-mur ve müs 
tahdcm kadrolarını ve masraf büt 
çesiııi tesbit etmek. 

f) Kooperatif statusüııde tek 
lif olunacak değişiklıkler hakk ı n · 
da karar ittihaz etmek. 

g) Gayri menkul kııalamak , 
satın almak, vaptırmak veya sat 
mak hakkında karar vermt!k, 

h) Kooperatifin diğer bir ko 
operatifle veya Birlikle birleşmesi 

veya böyle bir birleşme mevcut 
ise, lüzumu takdirinde , ayrılarak, 
baş~ a bir Birliğe iltihakı hakkında 
karar vermek . ( Bu takdirlerde 
keyfiyetten Ticaret ve lkti'lat Ve
kaletleri de haberdar edilir. ) 

i) Ortakların onda biri tara
fından tahriren yapılmış dılek ve 
şikayetler hakkında :Carar vermek, 

ı) idare Meclisince verilen çı
karılma karaılannı tetkik ve icra 
bında karar vermek, 

J) Koopl!ratifin müd<letinin tem· 
didi veya feshi hakkında karar 
vermek, 

k) Kooperatifin mevzuu ile 
alakadar ve inkişar ve terakkisini 
müstelzim her husus hakkında 
müzakerelerde bulunmak ve ka-
rarlar illilıaz dmek , 

Bu vazifeJer. tada :Hdir. Umumi 
Heyet , gerek tican l kanununda j 
ve gı rek bu stalÜJt' yazılı s:ıir 

1

. 
va:ıifelt:ri ifa ile mühlleftir, 

Adi Umıım //,..gel toplantısı : 
Madde 27 - Urııumi hryeliıı ı 

a<liyeıı toplanması her sene Şıı. 

bat ayı ilk haflası içinde y;ıpıfır. 

Adi Unıunıi Heyet , ınııavyen 
müddet içinde , idare Mcl'lısi ta
rafından toplan fıya çağ nlrııarl ığı 

takdirde, daveti Mürakabe Heyeli 
re'sen yapar . Toplantıya davt"l 
laıihinde , kooperatife mukayyet 
ortakların onda biri tarafından , 
toplanma tarilıiı.den on beş gün 
evvd , tabrircn yapılacak teklif -
lerin ruznamrye ilavesi mecburi-
dir. Bu talt'p, idare Meclisi tara
fından nazarı itibara alınmadığı 
takdirde, Mürakabe He.yeti , iste
nilen hususu ruznameye ithal t'l
lirir. Müzakere ruznamesi, umum! 
heyeti davet edenler tarafından 

tesbil olunıır. 

Umumi heyet içlirnalarına ida
re Heyeti reisi, veya , uınuml he· 
yet tarafından ekseriyetle sBçilecek 
bir ortak riyasrt eder . 

Fevkalade Umumi He.l/ei lop• 
lantısı : 

Madde 28 - U.nıınıi heyet ; 
fevkalade olaıak, idare meclisinin, 
veya nıürakipleriıı daveti üzerine 
toplanabilir . Bundan başka , mü 
racaat tarihinde mukayyet ortak-
ların en az onda birinin müşterek 
yazılı ta lehi üzerine, İdaı e mrclisi 
umumi heyeti fevkalade toplaııfıya 
çağırmak mecburiydinriedir . Bu 
talep idare Meclisi tarafından na-
zarı itibara alınmadığı takdirde , 
Murakabe hı>yeti , azami 15 gün 
içinde, umumi heyeti re'st'n fev 
kalade toplantıya davet eder . U 
murni Heyet Ticaret Vekaletinin 
davetile de fevkalade olarnk içtima 

eder. 
Umumi Heyeti dı.vel : 
Madde 29 - Umumi h,..yeti 

adi ve fevkalade toplar.tılaıa da· 
vd ve ruznamenirı ilanı , koope 
ratif merkezinin bulunduğıı ma
halde münk~ir guete wya ga
zeteler ile, gazete olrmıy.:ın yer-
lerde de, n·smi iliiıılar için mer'i 
mahallı Örf V~ add Vt•çhile ya 

pıhr . Bu davetın toplantıdan ~n 
az 15 gün evvel yapılnı ·ısı ve 
buuda içtima yeri ve saatinin 
bildiıilrnesi ve keyfiydteıı 'J'ic:ıret 
ve iktisat V t•kiildlc:ı inin haberdar 
edilmeleri ;;aı ttır. 1 ı can t V ı-kiilcli 
nıüııwssilirıin her toplaııtı<la lıu

zutu, toplaııtıya, nıüzakeraltı, ruz 
ııımıeye \ e zapta nc-z ueli nıc:ı.: 

buriJir. T opl:ı rılıda bu!uıını11ş olan 
Ticaret V,.kfileli mümessili t:.ııa 
fınd<rn imza edilıneıııiş :tabıllar 

muteber olmadı~ı gibi, tesçil <le 
olunamaz . 

K arur ni· abı: 
Madde 30 - Ortaklar u mırrıi 

hı>yetinin §.diyen , veya fevkalade 
olarak toplauıp , müzakerelere baş
layabilmeleri için , toplantıya da
vd l ırıhindc:ki ortakl.ıı ın yarısın-

dan bir fazlasının şalı sen veya 
temsilen hazır bulunmalaı ı şaı ttır. 

llk h.ıplantıda bu nisap tcmön o
lunamazsa , oı taklar ayııi ş kilde 
ve en çok on bt ş gün zarfında , 
ikinci def.ı toplantı) a çağrılırlar . 
13u ıkinci toplantıda hazır bulunan 
ortakların adedi ne olursa olsun , 
birinci toplantıya ait ruzname mü 
zakerc:ı edilir ve kıırn ra bağlanır . 

Koopeı atifin feshi lrnkkında 
mÜ7.akere için yapılacak umumi 
heyet içtınıaında , o t.,r htt: mü-
essese ye kayı llı ı...rtaklaı ııı en az 
üçte ıkisiııirı hazır lıulunnıal:ıı ı la 
zıındır . Kararlar mevcut reylerın 

ekseriydile verilir . ilk top 1 aıılıcla 
bu n sap te-min olunmazsa ortak-
lar ikinci top'antıya usulP.n ç:ığ
rılır . Bu toplantıda oı taklanıı ya -
ı ısının , uçuncü toplantıda ise , 
gelenlerin huzuru kafidir . 

Ruzname: 
Madde 31 - Umum1 H•!yd 

aııcak ruznameye dahil maddelı:ri 
müz kere edebiliı ler. Şu kadar ki 

ruznaınede mevcut olmasa da 
idare Meclisi azalarının az! ı rıe ka
rar verebilir. Aılınc kaıar vNilcn 
[dare Meclisi azalarının yerir.e ye 
nileri intihap . olunur . 

Huzür c~tvelleri : 

Madde 32 - Umıımi heyete 
gen·k asalet ·n ' gen:k vckalett>n 
iştirak eden ortakların bir cetveli 
tanzim olllnur. Bu cet11elde hütün 
ortakların muvaızah iı·dmkrıle , 
taahhüt dtiklni hiss adedleri ve 
bunlar,lan to >lnntıda :-ısatcıten ve
ya vtkfill'leıı hazıı bu l unanl:.ırııı 

3 Sa,fa 

isiınleı i hi:ıasıı da c.ısil , ve' a ve
killeri:ıin irnz - ları bulunur . lsbu 
CPfvı 1, topl;ıı tı rn• h:ılli in , uı [ ,ık 

lar tarafından kol<1ylıkla vfüiiln <''>i 
nıiııııkli·ı ol:.ıcak , hır ~·l:' rJıll· lf ik 
oluouı . 

Umumi llı:_ı1 el :zubıt ve ,ıe:sı 

kaları : 
l\1addf' 33 - Uıııum· 1 hyt'le 

.ıit vı s kaıaıd.ıı, bıl~ııı<,o \C nt tıce 
hesaplaı i!t>, iıl;ıı r: ııır-dio.;i w mii
rakabl:' lıeydi rnp >rhrıııdan vı· 
tııplanlıda hııluıı ın ort.ıkl.mıı i inı 

leriııi h:h·I cet .. ·rile ı ile zal ılıı3-
m lt'nfrn üç .. r l'İİsh·ı , tı>p'ar lı)-1 
l11kiµ eden 15 gliıı i1,·ııı.il' Tıt;:11d 
Vekaldiııc gönılni ir . 
lı) iDARE MECLiSi.iDARE KO· 

MITES1 
idare Meclisi ve seçimi; 

Madde 31- Koop·-r:ı tir;ıı i~ 1 cı i 
ortaklar umumi heyı ti tanırındai1 
en f 1.lil iki yıl için seç ılen, en az 
beş ve en çok yedi azr.dıuı ınü-

rekkf"p bir meclis tarafından idaı c 
olunur. llk sene sonunda 1.rnnların 
;ki, veya üçü, kıır'a ile degıştiıilir. 
İkır.cı seneden itibaren müdddlt'· 
ı i;ıi dolduranların yerleı ine p•ni
leri ini ihap olur.ur. 

lık idare heyetine, iki yıl ınüd
ddlc: Adı:ı"arl:ı oturan Edip Po
kur, Sait Üniş, Yus•ıf Y;.ıktu, Ap-
durrnhman Ye in, Yusuf Keııis 

;ıskere s(ttiğinden verine Kazım 
Erol intihap edilmişlerdir. 

Müdddkı i h.taın hu lan idare 
M .. clisı az.alan, t.·k rar intih:ıp l'di
lı·b:lirler. idare Mı:dısin•le ınulıl<:'
mel hoşiukları dolJurınak ırııı, 

meclis aı.ac;ı adr di k ıdar yed• k 
aza da intihap oluııııı. Kooµeratif 
te ortak olmııyaı lar, idare meclisi 
clıası ola·nazlar. idare meclisi a:1.a
sına ait hiss':! s netlı ti, v.mfeleri-
nin devamıııda, ah re devı olunmaz 
ve kooperatif kasası da te miıı:ıt 

olarak hıfzoluııur. 
iDARE MECLiSİ TOPL \NTILARI: 

Madde 35 - H •r yıl ld,11 » 
Meclisi azası; aralaı ıııdan bir reis 
ve bır rei-; vekı!i seç rler. ldaıe 
Mt'clisi, ıeis ve reis bulı1nmodıgı 
7.amaııl:ırda, vekilinin J.ıvrtile top
lanır. D.ıvet ınt:klııpfarı11da güı Ü· 

şülı ctk maddelerin ya:rıh olması 

icap eder. Miizakereleı-irı muteber 
olması ıçiıı, mevcut aı.anırı rısfın

dan faılasıı.ııı lıu1.ıırıı lu.lııııdır. 

Karaılıtı · ıııe\Cıı<..hırı d .. scıiyetile 
veri:iı. Reylı>rirı tf ~ 1\ isi lı.ılindı>, 
reisin bııluıı<luiıı ! .. mıfııı rr} i nıu
lebt:ı dir. !darı> Meclis'n<lt> rr\ le r 
'.phsi olup vt>kfüet suretilt· r("y 
wı ilı•nıez, Ôıürsüz nlar ık lıiı i hi 
ıi ~rdıl'C:ı 5 toplc.ıı tıda huluıım:ıy:.ın 
ldMe \1eclisi iiz ısı rııü .:: lııfi s yılır. 

AZALIK ŞAR rLh.I 11 : 
Mad<le 36- idare Meı.:ıi'ii fna

sı. rrıürnasil faaliyeti olan lica.ıi 

şirketleıin idare M .. dis'rıiııdc lııı· 
lunamazlar. Üçüncü d ·rece de da· 
hil olduğu hald<', akr.:ıha ol.ıııla11ı1 

aynı zamaııda idare Mt·c'isiııe ve 
mürakabebe heyelme aza irılılıap 

edilrnelıui c~iı değildir. 

YEDEK AZ!\: 
Madde 37- idare Mı•c'isindı• 

açılacak az·ılıkl,ıra uııııııni heye iç· 
seçilen yedek 5.1.adan sırasıle en 
fazla rey a'aıılar ı.:cliri ir. Mı.ir.avi 
reylerle yedek aıatığa iııtilıup ohı· 

nanlardan idaı e ıneclisine geçecek 
kinısenin la} ini kura ile olur. 
iDARE MECLhNlN VAZlFE Vr.. 
SALAHiYETLERi: 

Madde . 8 - Koop ralif ı, re.ı.ıni 

dairderdr, ın::ıl1kt!111t lcı de ve ii.;li ı
<lü şJlııslara kııı şı 1 !,ın: Mcdisı 
tl! msıl eder. ~tatüik ort~k l?r U · 
mum! Hcyetiııc uit buluııduğ' ı 

yazılı işlerin münhasır ın U ıııııni 
Heyet~e icras. lazıın g ·lcrılerıııden 
ın5dası, ldaıe Mec ısı tarafıııJan 
yapılır. 

lJare Meclisi kararlarmm im
zalanması : 

Madde 39 -· ldarc Mc:c:ısi ve 
komitesi topl:ıntıl.ırında veı ilen k ı · 
rarların, zabıt defterıııe geçırılınesı 

ve z,tbıtların toplantıda bulıırıarı 
azalar tarafındilll imıa anm ı,ı rn ·c 
bu idir. Verilen kaıarlara aykırı 

ıeyde bulunan, vey<t müsknkıf o
tan azalar, karar a lın,ı muhalefet 
veya ıstınkfı.f sebeb:ııi y~zarak im
za ederler. MLlhakfot , koop •ı alı -
fırı hayati ınevzuıın ,ı t ·alluK eder-
se, b ı takı..iı d~ ınuhalıf kala 1 aıJ 

kı·yfıyeti derhal mürakabe n"yc 
tine resm _n b ldırıneye m .. cl> ır
dur. Ak<;i takdirde kar,ırın me-

suliyeliııe iştırak edeı ler. 
A7.alar tdill'c l\leclısındc ı...o 

nuşul.ın şeylerd •n ba~ka!arını lı a 
~G ıısı D,i .ı üııcü Sa.) fı , ılıı; 



Sayfa 4 

Çukurova 
Dokumacıları 

l Ü.;üncü Sa> fııdıuı artan) 
berdur ::demezler . 

idare Meclisinin mesuliyeti : 
Madde 40 - idare Meclisi 

Kooperatif işlerinin iyi görülme· 
sinden, defterleı in, hesapların düz· 
gün tutulmasındt1n, kayıtlann doğ· 
rulıığııııdan, mcınurların ic:;teııildiği 

şekilde iş görm ll'rind<'n ve mÜ· 
esc:;eser.in p:ır.:ıhııile malların n em· 
ni~·etinden mm.mi heyete l:aı şı 

me<;'uldür. 
Ortaklar urııumi heyeti, nıes'· 

ııli)'eli nhıcip lı.ılı göıüleıı ldaıc 
1\1'-clisi Jz,\laı ırı ı azlederek yerle
ı in· dıgeı leriııi intihap \ e işbıı 

a .ı ale~ lıiııe kanuni tnkil>at icrn
, ına tevt-ssül t>der. Mesuliyeti mıı· 
cıp halı görülen ld.ıre Meclisi aza 
laı ı nle} hin<' Ticaı "t Vekaleti da
hi dava açabilir llu takdirde or· 
taklar ııınuıni lıeyt'liııi fovknlfıde 
ol:ııak toplantıyı ça~ırarak key· 
fiyl'li bildirir. 

ldaıe Meclisi fıı:ısınııı koopc· 
ratifle, ortaklık muamt·lelcri hari-
cinde , iş yapmaları memnudur . 
Mevzu kaııunlar.ı, kooperatif ı.ta
tü.sii \ie ortaklrır umumi heyeti 
kararları hilafına yapacakları işler· 
den tevellüt cdı·cek me.sulıyct ve 
zarnr ve ziy ındJn , idare Meclisi 
azalnı 1 şahc;an \ e müştereken ve 
mu! sebilen m".!>uldürler. 

idare Komitesi : 
M.ıdde 41 • idare Meclisi , 

icabında , Müdur ile nr.ılanndaıı 
müntahap iki ilz ıdan ıııiiteşekkil 

olmak üzer , bır I J.ıı e Komitesi 
seçelıi ır . idare Konııte i Meclisi 
idareye karşı m sul ve onun hu 
kuk ve vnzifeleı ini fı1izclir. 

Azalıktan istifa : 
Maıld : 42 - !darı• Meclisi 

ilıaları her zamdn istıla rtmek 
hakkını hai1.uirlt:r. Çckılcn azanın 
iş gördü~ü 1annna ait m,,.c:;ııli}'eli 
5 bılJnço yılı dr>vam eder. 

ld ıre Mecli .i uzıtlJrıııın toplu 
ol!tntk işten çrl·ildikleri veya kıs 
m"n çekilip de yedeklerle bırlikte 
1 far.: Mt dic:;inin stntiice muayyen 
dZa 11dl"di ikınal ı·uilerıı"'diği tak
dirci<" idare 1 leyeti derlınl oı tak· 
l!ır uır u•ni heyrtmi içliıııan çağını 
\ c ~ eııı idare He} c: tı çilirıccye 
kad r rnııf t>leı iı.e de\ anı ederle ı . 

C) MÜDÜR 
Mliclıi1tin 'tluzife/eı i : 
Mndde 43 Koopt•ratifirı nılı· 

düıii, l 1.ırc rı.tcclisi h ı arlaıını i tli· 
bik, şirketi idare Mecli i namına 1 
mahkemelerde ve iiçüncü şahıs· ı 
lara karşı temsil eder . Koopera 
lifin işleri müdürü tarafından idare 
olunur. idare 1 leydi Müdiirün tek- j 
lifi üzerine Koopf"ratifın umumi 
heyetçe t.ısclik edilen kadrosu da· 
lıiliııdc , memurlarını tnyin ı.;der . 
Müdür IJare Meclisiıı:n ve , teşkil 
rdilmişse idare komitesinin tabii 
fizasıdır. 

t' ooperatif :ıyrı bir müdür la· 
yiniııe lüzum görmediği takdirde 
idare Meclisi nralanndan biriııi 
nıurnlılıas iıza seçer . Murahhas 
ı1za, müdürlük vazifesi görür. 

Ç) MÜRAKABE J IEYETI 
Mürakabe lıeyeti seçimi: 
M, dde 44 - Kooperııtıfın iş· 

lcriııi devamlı surette mliıakaiF! 
ctnwk Ü7.ere umumi heyet tara-
fındJ11 bir yıl müddetle ve en az 
iki kişiden mürekkep bir ınüra· 
kabe hf"yeti seçilir. Mürnkabe He· 
yetir den en az birinin ortaklardan 
olması şarttır . Kooperatifin ilk 
ıı ür Jkipliklerine: 

Osınaniycde oturan Süleyman 
Çakır, Adanada oturan Süleyman 
G rek intihap olunmuştur . 

Vazifesi lıitam bulan mürakibin 
ycııidcn ıntihabı muınkündür. 

1 Icrhnr ii bir sebeple vazife
sini yapm~yarı müıakibin y~rine 
gt çmck üzere, umumi 1 leyet ay· 
rıca ıniirnkip adedi kadar yedek 
mürnkip de seçer . 

Mıirakiplerin 'lJazif eleri: 
Madde 45 - Müı ak ipler ko· 

operntifin tekmil işlcıirıİ, evrak ve 
df'ft"rlt rini , knsasını ve kıymet -
lt:riı i ve idare Meclisi ve Komi
tesinin lutumlarıııı, kontrol ve le· 
saduf edeceği yolsuzhıklnn ehem· 
ıniyetinc ve değerine güre , idare 
Meclisine veya icabıncin fevt..alade 
surette toplanacıık Umurni Ht:yc 
tinin da vetıni icap ettiren sebep· 
ler ve yolsuzluklar hakkında ha -
7 ı rl l'acak ı apor Ticaret Vekfile
tine ve yolsuzluklar snnat tekııi 

ğinc ait ise aynca iktisat Vekü· 
leline de vcrilıi. 

Mut akip/erin salcilı{'let t1e me· 
suliyetleri : 

Madde 46 - Mürakipler ida
re meclisi veya komitesi toplan · 
tılarında hazır bulunmak salahi
yetini haizdirler . Ancak burada 
istişari mahiyette müzakerelere iş· 

tirak edebilirlerse cie kararda rey 
veremezler . 

Ortakların ınerıfaatlcriııe , ka· 
nun, slatii ve ıımıırni hevt>t karar· 
farına aykırı işleri ınen ·için sala-
hiyetlerini kullanmayan nıürakipler 
idare nıeclisi fizalarile müştereken 
ve şahsan mesul olurlar. 

Fasıl - V 
BiLANÇO VE NE.TiCE 

HESAPLARI 
Hesap yılı : 
Madde 47 - Kooperatif her 

sene 31 Kanunuev\ elde bütün he
saplarını tanzim eder. Envanter
leı ,biliin~·o ve netice lıe'> ıµ - akttif 
ve: pa~ifleriııiıı erıvanteı lc-rini ya
par:ık, bilanço ve nelin•ler, umu
ıni heyet toplontılarırıdaıı en az 
20 gün evvel mürakipleıiıı tetki
kine arzolunur. Umumi Heyet top
lantısınd,ın 10 gün evvelki müd· 
det zarfında her oı tak , koopera· 
lif merkezine müracaatla envan· 
terleri ve ort :.ı klurııı listesini tetkik 
ve bilançosunun ve mürakip ra· 
ponınun bir suıetiııi alabilir . 

Ticaret Vekiiletince , koope· 
ratif e tip muhasebe ve tip bilanço 
tevsiye edildiği takdirde , koope-
rutif muhac;ebe ve bilanı;osuııu bu 
tıplere göre kurup tarızirıı etmeğe 

ıııeclrnrdur . 
Fial farkı Ju~ıtımı: 

Madde 48 - Koopeıatifi ı 11· 
fi nıüsbet fi at farkı , gayri safi 
lıasılaıtan her türlü nrnsraflar, fa. 
izler, amortisman ve pr ovizyonlar 
cıyrılııııık suretile tcsbıt olunduk· 
tan sonra, bu umuıni · safi fiat far· 
kıııııı azami u/iJ 6 sı iuaı-e meclisi 
ve mürdkal>e heyeti aziilaıına ve 
azami % 3 ü kooperatif memur 
ve müstahdemlerin~ ikramiye ola
rak dağıtılabilir. Ancak idare mr-c 

lisi azalarıle mürakipler~ 200 er 
lirad ın, menııır ve ıııiistulıdemlere 

Jc 2 ıııu :ı~ n is bt:lirıderı fo . .:la ik· 
mm iye veı itemt'7 . . 

lkraıuiycleı in terı :ıiliııdeıı soıını 
geri kalan fial faıkının yüzde IJe-

şi üdi , yüzde on beşi f evkal:ide 
yedek akçelere, ytizde hiı i kuo· 
peıalif pıopjganda ve neşri)·:ıt ı 

ıçirı fon olarak a yııhr ye müteba
ki si ort11klarl<1, ortak olmayanların 
şirketle olan muamelesi nisbetinde 
tefrik olunarak, ortaklara ait olan 
kısmı kendilerine, ortak olmayan· 
lam düşen kısmı da kvkalfidc ye· 
dek akçesine verilir. 

Müdür ikramiyt-si maaşı ile 
mütenasip olar<ık ödenrcek, idare 
Mecıisi azalığ"ı bu hususta mev· 
zuubahs olmıyacaktır . 

Yedek akçeler: 
Madde 49 - Kooperatifin a

di ve fevkalade yedek akçeleri 
se rmayenin asgari O/o 50 si nis
betinde olacaktır . Bunlar muhte· 
ın<·I zararlara karşılık olarak tutu
lacaktır . Ticaret kanununun 462 
inci maddesine tevfikan ayrılmış 
bulunan adi yedekler, 2999 sı:ıyılı 

konunun 26 ıncı maddesi reuci· 
bince merıkul kıymetlere yatırılır . 
Fevknliide yedek akçeleri ise gay· 
ri meııkul ve tesisata tahsis olu· 
nabıleccği gibi kooperatifçe, faiz· 
~iz elarak da kullanılabilır. 

Prnpaf anda ve kültür fonları: 
Madde 50 - Her senenin ko· 

opcratif propağaııda ve kültür 
fonları Birlik veya Federasyon 
emrine verilir. Yedekler ise , Ko· 
oper atir birliklerinin veya ayni 
maksatla kurulmıış kooperatiflerin 
yedekleı iııe katılır. 

Kuruluş masraflarının kapa· 
tılması : 

Madde 51 - Kooperatifin ku
ruluş masrafları ııihayet ilk beş 

sene içinde kapatılacaktır . 
Zararların kapanması: 

Madde 52 - Kooperatifin za
rarla11 evvela fevkalfıde yedekle 
kapatılır . P.u kfifi gelmezse adi 
yedeğe müracaat edilir . Bu da 
yetmediği takdirde sermayeye ve 
nihayet ortakların mesuliyetltrine 
müracaat olunabilir. 

Fasıl - VI 
BiRLEŞME VE AYRILMA 
Birleşme ve ayrılma : 
Madde 53 - Kooperatif , lü

zuın ıı halinde , Umumi heyet ka · 
rarile Kooperatif mevzuu ile ala· 
kndı:ır mevcut bir Birliğe gireceği 
gibi ayni ueviden kooperatiflerle 

TORKSôZO 

MERKEZ MINTAKASI TAPU SiCil MUHAflZllGIMOAN: 
Mıntakası Mahallesi Cinsi Miktarı Hududu 

Merkez Ganısafzade iki (40)M2. Sarkan tarikiam, garben em· 
laki Milliye şimalen lsa karı· 
sı Elif, cenuben çelik V'-re · 

dükkan 

sel eri. 
Y uknı ıda ı·vsafı sairesi yazılı gayri menkul Hacı Mustafa karısı 

Şerifenin St'rıdı:iz olarak tasarrufunda iken 305 yılında ölmesile km 
Fatmayı ve Fatmanın da 938 de vefatile oğlu Mustafa Kısat'ı~a terk 
etıi~indı>rı hu keı-e senetsizden tapuya tr-sçili talep edilmektedir. 

Mnkur gayri nıenkulun tapuca kaydı bulunmadığından ciheti 
tasarrufu hakkında mahallen ~-8-942 tarihine tesadüf eden Pazar 
gününde inceleme yapılacağından bu yeri · alakalı lı:imseler varsa 
1'eşi f gününden evvel ellerindeki vesaik le idaremize ve keşif gününde 
de ehli vukuflarile biılikte de mahallinde bulunmaları ilan olunur.14458 

iNHİSARlAR UMUM MODÜRlOGONO[H : 
(İmtihanla memur alınacaktır.) 

1- Kayseri, Konya, Adana ve G. Antep Başnıü<lüriyetlerimiı 
nıeı kf'z ve nıüllıakatınd&ki müııhııl memuıiretlt:r için 1018/942 paıar· 
trsi günü öğleden evvel Lise ve ö~leden !lonra oıta mektep me:1.un· 
ları arasında Kayseri Başmü •üriyetimizde bir imtihan yapılacaktır. 

2- Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve iki fotoğı ıtfla 

uirlıktı- Kayseri Başcnüdüriyctine müı acaat etmelidir· 
3 - imtihana girmek istiyerılerin aşağıda \.'aıılı evsaf ve fıu tlaı ı 

haiz olmaları lbımdır. 
A- Lise ve Orta mckt , p mezunu olmak, 
B- 18 ya~ını bitirmiş olmak ve 45 }'aşından >·ukarı olmamcılc, 
C- Vuife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D- Aııkı:ı liğirıi yapmış olmak vt:ya müeccel bulunmak ve bil

lıasııa her iki halde de son yoklomalarını cüzdısnlarına kaydettiımiş 

ulmak. 
4- lmtilıan'1 ı kazan ıınlarırı muvaffilkiyet ve tahsil vaz.iy~tleıine 

gilrt Baıt>mdel..i drrı.:cder üı.erirıde ücretle;-i teihit edilerek sıra!>iyle 

tayinleri yapılır. 31-4 14459 

yerıi bir Birlik de kurulabilir. Ko 
oper~tif kendi mıntakası dahilinde 
bulunan diğer bir koopeı atif e :ı . 
tihak l· debilece~i gibi bu nevi bir 
kooper~tifin ilt ı hakını dahi kabul 
edebilir. 

Fasıl --- VII 
Fcsilı : 
Mııddt: 54 - iflastan g-ayı i 

bir sebeple infisah c-tmiş olan Ko 
operatifin, infisahını müteakip tas· 
riyesi icra olunur . Koop:>r ~tifin 
fcshiııe karar vermiş olırn Umumi 
heyet ayni zamanda tasfiye me· 
ıııurloııııı da irıtihtıp edl"r.Vt! iııtıhap 
edilmiş olan ta fiyı: memurlarının 

ıııüııf eı iden veya ıııtiçtt-miıtn ida 
reye nu::wıı kılınnıalıu ı hususundu 
<fa ayııca karar verir. 

Feslıi11 ilanı: 

Madde 55 - · Feshine katar 
verilen kooperatif, keyfiyeti azami 
birer hııfta fasıla ile üç defa ilan 

mecburidir. 

Bu ana kanun icra Ve · 
killeri Heyetinin 2-6-194 2 tarih 
ve 2/ 18041 sayılı karamame.sine 
istinaden tasdik olunur. 
A. Yelin Y. Yakto K. EıoQ-lu 
imzası (ınzası imzası 

S. Ôneş Edip 
imzası im zası 

Dairemizden tastiki istenilen 
10 -5-942 tarihli işbu mukavc· 
lcnllftıe işbu ortaklık kooperatif 
rnukavt>ltncıınesi zirine konulan 
İın7.a sahipler inin şahıs ve hÜ\İ· 
yctlr.rl dairece maruf ve yapşık 

statu;üııamede adlaıı yazılı Baylar 
Edip Okur , Sait Ôneş , Yusuf 
Yaklo , Abdurrahman Yelin ve 
Kanın Eroğhı olup imzalarını hu
zurumuzda koyduklatı cihetle rıo · 
ter kanununa tevfikan tasdik edil-
miştir . 20 Mayıs 1942 

31 Temmuz 1942 

~=================== ........ ==================~ 
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De./ ne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun e~ 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pan•İyon ( Kahvealtı, Yemek, Bcın10) kabul 
•dilir. 

rıyatıar çok matedlldlr. .............. 
Turizm Oteli 

ı 

Soğuk Oluk'ta 1 
Bu yaz ;ep yeni tesisatla ınüşterilerini f 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovaoın eo güzel aayfiyeai ve isti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devreai 
geçirmek isterseniz mutlaka TURİZM OTELl'oe ininiz, -----..... ~ ..... ____ _ 

Turizm Oteli 
ANTABYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahçHi ve lokanta•ile An· 

takyado aeçme insanların toplantı Y"ridir. 

MÜRAC AATLARA TELBQAfLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

l::::::::::::::::::::::::::•••• .. ••••:::::::::::::.::::=:::::::::::::::::=:I 

i ~ ......... ._. ..... ~.~ ......... ..,.-. ..... ..-.. ............. ......... ._.~ .......... .., ..... ._ 
• • • • ! DO KT OR : 
• i 

N oman B. Güreli · • . 
• . • . • • 
• • 

Av Jet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamıştır 

1 
Abidin paşa caddesi Evkaf apaı tmaıımda No. 4 • 

9-26 ! 
. .-. .... ..,.~ ............................... ~ ..... .,, .,....~ .......... ~ .... ._ ............... , 

ettirir. lıannameye şirket dayinle
riııin, şirketteki hukuklarını niha· 
yet bir serıe zarfında müracaatla 
isbat etmeleri lüzumu dercolunur. 
Bu müddetin mebdei üçüncü itan 
tarihidir . 

Adana ikinci Noteri mÜ· 
hürü resmisi ile Memuru ,. 1 a" n 
Seyfullah Sönmez iııı:t.ası . 

TasRq~ memurlarının işten el 
çektirilmesi : 

Madde 56 - Tasfiye memur· 
)arına umumi heyet her zaman 
işten el çektirebilir ve bu takdir· 
de yerlerine başkalarını intihap 
ve tayin eder . 

Mevcudun taksimi : 
Madde 57 - Feshine karar 

vt:rileıı kooperatifin bütün hesap · 
farı kapandıktan sonra sermaye 
mevcudu, ortakları arasında his· 
s~leri nisbetinde iade olunur. An-
cak 55 inci maddede yazılı olduğu 
veçhile, yed~k akçP.den ortakların 
hisse isteme:ğe hakları yoktur. 

Tasfiye sonu: 
Madde 58 - Tasfiyesine ka

rar verilen kooperatifin evrak ve 
defterleri tasfiye sonunda, tasfiye 
memurlarının veya alakadar bir 
şahsın müracaatı üzerine , mües
sese merkezinin bulunduğu ma· 
haldeki Ticaret Mahkemesi tara· 
fı:ıddn tayin oluııacak bir yedi 
adle te vdi olunur ve bunlar 15 
sene muhafaza olunur. 

fası l --- vııı 
UMUMİ HÜKÜMLER 

f htilôfların halli : . 
Madde 59 - Ortaklarla ko

operatif arasında bir ihtilaf zuhur 
ettiği takdirde , alakadar ortak 
mürakiplere müracaat ile hakkını 
arayabilir . 

Vekalttlerin mürakabeleri: 

Madde 60 - Kooperatif alel
umum muamele ve muhasebele· 
rinde Ticcıret Vf'kaletinin , teknik 
işlerinde de ayrıca iktisat Veka
letinin kontrolleri altında çalışır . 
Kooperatifin inkişafını takip ve 
kon trolü teshil maksadile her türlü 
malumatın bu Vekiletlere tevdii 

işbu ~~?.~~ıE~:esureli da· SEYHAH VilAYETI DAiMi ENCOMENIHOEH ' 
irede dosyasında mahfuz 20· 5 942 1 - Adana-Misis Ceyhan yolu üzerinde Sarı Çam suyunun 
tarih ve 2048 - 102 numarasile yolu lehdid ettiği mahalde yapılacak istinat divarı inşaatı 
musaddak ve müc:;eccel bulunan 
nüshai asliyesine mutabık olmakla 1 ( 15119) lira (70) kuruş Üz~rinden kapalı zarf usulu ile eksilt· 
bittastik alakadardan Adanada \ meye konulmuştur. 
dokumacılık koparatif şirketine ita ı 2- Eksiltme 6/81942 tarihin~ müsadif perşembe aunu 
kılındı . ı 6 

( 40 ) K. H. P. daire nüs- 1 ın aat 10.30 da vilayet daimi Encümeninde yapılacağından is-
hasına ilsak edilmiştir . ı teklilerin teklif mektuplarını kapalı ve: mühürlü olarak bu saat· 

Adana kız Uıe'ıı mı- '. ten bir saat evvel 9.JO da encümen reisliğine vermelidirler. 
3- lstiyen(er bu işe ait keşifnane, mukavelename projesini 

dlrlllflndea: l. ve şartnamelerini görmek üzere Nafıa müdürlüğüne müracaa 

Liıemiı pansiyonurıun yiyecek edebilirler. 
eruklarına talip çıkmadığından 4- İsteklilerin (1133) lira (98) kuruş muvakkat teminat 
on gün tt-mdid edilmiştir. ihalesi vermf'leri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden üç gün 
12 Ağustos çarşamba günü Sey- evvel bu miktar iş yaptıklarına dair bonservislerile ilci fotoğ· 
han Maarif Müdürlüğünde topla- raflarını, bir aded etli kuruşluk bir aded on beş kuruşluk ve 
nacak olan mübayaa komis}Onu 

bir aded de uçak pulunun dilekçelerine bağlamak suretile 
~uz.urun?a }apılecaktır . l~teklile . 1 
rın kom11yona müracaatları. vilayete muracaatları lazımdır 18-22-26-31 14393 
---::------------- ' ---

KAYIP - Antep askerlık ou- 1 
besinde~ aldığım terhis tezkeremi j 
k~ybcyım. Yenisini alacağımdan 

1 
hukmu olmadığını ilan ederim. 

Aııtebin Akyol mahallesin · 
den Mehmet oğlu Mustafa 
Menle 3:.?5 doğumlu 

ı - KAYIP - Yedimde mevcut 
terhis tezkeremi kaybettim. Ye· 
nisini alacıı~ımdan kaybolanın 
lıükmü olm:ı.dığını ilAn ederim. 

Ce\.·hanın Kurtkulağı kô 
yünden Abdülkadir o~'lu 
Mehmet Asım Saçlı 319 
do~umlu 

KAYIP - Merhum Hamit 
Şadinin Adana maliyesinden al
dı~ı 30-1-939 tarih ve 790488 

numaralı 31 liralık makbuı.u kay
bolmuştur. Hükmü yok tur. 14461 

Mustafa Dolar 

Kil ENSTiTOSO MODORlOGONOEN · 
Enstitümüzden muhtelif yıllarda mezun olanlardan köy ka

dınları gezici kurslarıııa öğretmen olmak istiyenlerin şeraiti an
lamak üzere en geç 1/811942 Cumartesi sabahına kadar ida-
reye baş vurmaları. 2 -2 14453 ------ -----

i 1 an 
TOPRA~ MAHSOlLERi ADANA AJANU~INOAN 

Toprak mahsülleri ofisi adana mıntıkası hesap merkezinde 
muhasebe işlerinde çalıştırılmak üzere iki lira yevmiye ile dört 

memur ve yetmiş beş lira ile bir daktilo alınacaktır. Talipleriı> 
22 No. lu tepe bağı nacaran sokak 52 No. lu toprak mahsül· 

feri ofisi mıntıka hesap merkezine mürac.ıatları. 1-3 14460 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılsı jıyer: Türksözü Matbaa11 
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