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- Perşembe - 8 Temmuz 1937 

Kadın tayyareci 
Feniks sahillerinde bct
ğulmak üzeredir. Harp 
gemileri imdada kOfU,ar
lar. 

Fiati (100) Para 

]spanvada Dahili Harp Şiddetlendi 
"silerin hükQmet merkezi 60yçiandda Avamkar'1arcisının 
aurgos bombardıman edildi y:~:~€~~::~i:y:on dünkü celsesinde 

----------
Milisler, 'dün iki şehir zaptederek asileri 

Gransespe adındaki Alman 
zırhlısı, Doyçland hadisesinden 
beri hastanede tedavide bulu· 
nan Alman denizcilerini almak 
üzere dün buraya gelmiştir. 

rüc'ata mecbur bıraktılar. General Fran
bizimdir, diyor. --·····---Musul petrollarında 

ko, zafer 

Milisler müdafaada 
Madrid 8 (Radyo)- Resmi 

1 
)emiş, düşmanC topluluklarını 

tebliğdir: bombardıman etmiştir. Bu ta· 
Müessir topçu ateşinden son· arruzun neticesi cumhuriyetçi· 

ta taarruza geçmiş olan Cum- ler lehine olmuş ve villa Ne· 
huriyet orduları, dün de ileri veya ile Peretana işgal edil· 
~arekata devam etmişler ve miştir. 
ihtilalcilere mühim telefat ver· Satander cephesinde iki gün· 
d;rcrek birçok mevzileri işgal dür muharebeler devam etmek 
e,lemişlerdir. tedir. Basklar, ihtilalcilerin ta· 

Sabaha karşı yapılan taar· arruz\arını püskürtmekte ve 
tuıa tayyareler de iştirak ey· mevzilerini şiddetle müdafaa 

--------~~· .... 
Uzak Şarkta Amur neh-

rindeki adalar -·-· r amamen Mançuriye aittir. Japonya 
bu ciheti ilan etti .. 

Bir Japon askeri 
Tokyo, 8 (Radyo)-Japonya 

litriciye nezareti, neşrettiği 
1'1ftıi bir tebliğde, Amur neh· 

tındc kiin adaların, tamamen 

e ••d oldupnu bil· 

dirmiş ve Rusya ile yapılan 
son itilafında bunu teyid ey
lemiş olduğunu ilave etmiştir. 

Moskova, 8 ( Radyo ) -
Mançuri hudutlarında son 
hidise malum olur olmaz, 
Rus hariciye nezareti Japon 
sefirine bir nota vermiş ve 
keyfiyeti protesto etmiştir. Ja· 
pon sefiri, notayı reddetmiş 
ve bu hadiseye, bilakis Rus-

lların • sebebiyet verdiklerini 
iddia tylemiştir. 

Paris 8 (Radyo) - Uzak 

Şarkta vaziyet yeniden neza

ket kesbetıniştir. Sovyet-Man

çuri hududunda vuku~ gelen 
son çarpışmaları ıuliteakip, Ja-

ponya, Rus hududuna mühim 

miktarda asker tahşil etmiştir. 

Ruslarda mukabil tedbirler 

almışlardır. Londın siyasa! ma
hafili , Uzak Şaı kta bir harb 

:tehlikesi baş gösterdıği kana· 
atindedir. ----····---Fransa-Almanya 
Ticaret muahedesi imza

lanıgor .. 
Berlin 8 (Radyo) - Fransa 

ile Almanya arasındaki ticaret 
müzakereleri sona ermiştir. Mu
ahede, Cumaertcsi günü Pa· 

1 
riste büyük merasim~e im:zı. 
edil~cdtir. 

eylemektedirler. 
Bu sabah 7 cumhuriyetçi 

tayyare, asilerin merkezi olon 
Burgos şehrini tekrar bom
bardıman etmiştir. Telefat mik
tarı henüz meçhuldür, 

Paris 8 (Redyo) - lspan· 
yada harb talihi Cumhuriyet· 
çilere görülmektedir. General 
Franko, Erkanıharbiyesiyle sa· 
baha kadar çalışmış ve yeni 
müdafaa tedbirleri alınması 

kararlaştırılmıştır. Cephelere 

takviye kıt' atı sevkedilmek· 
tedir. 

Dün, kendisile görüşmeğe 

muvaffak olan bir Fransız ga
zetecisine general Franko şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- "Ben, harbın zaferimizle 
neticeleneceğiue eminim. Çün
kü bu zafer, lspanyolların za· 
feri olacaktır. Kat'i neticeyi 
temin için her fedakarhğa 
katlanacatız ... 

Salamanka, 8 ( Radyo } -
ihtilalciler. (Kastroalem) de 
Basklarla Asturilerden birçok 
kimseler esir almışlardır. 

Shnder cephesinde harp 
devam ediyor. 

Paris 8 (~adyo) - Havas 
Ajansının Madrid muhabirine 
göre, cumhuriyetçilerin lskor· 
yal cephesinde yüz tank ve 
külliyetli mühimmatla yaptık
ları taarruzda, (Vila Toneva
dolkanadaya kadar ilerlemiş· 
lerdir. 

Cumhuriyetçilerin, bu taar
ruzu yirmi beş bin kişilik bir 
kuvvetle yaptıklara ve bu kuv
vetten kopan dört bin kişilik 
bir kıt'anın, ihtilalciler tara· 

ki hissemiz 
lstanbul, 8 (Hususi) - Mu-

sul petrollarından hissemize 

düşen on beş senelik paraya 

mukabil Irak hükumeti , bize 
bir milyon liralık kredi açmak· 
tadır. ---·····----Celil Bayar 

/zmire gelecek 

B. Celal Bagar 
lstanbul 8 (Hususi)-lktisad 

Vekili B. Celal Bayar, bu 
hafta içinde lpar kotrasile bir 
deniz gezisine çıkacaktır. 

lktisad Veklli, lzmir~ uğra· 
yacak, Fcthiyeye kadar gide· 
cektir. 

fından muhasara edildiği söy· 
leni yor. 

Cumhuriyetçiler; bu kıt' ayı 
kurtarmak ve ihtililcilerde eıir 
etmek için şiddetle harb edi
yorlar. 

~~~~-------·~···------~~~~-Irak ve Hicaz krallları 
Ankaraya geliyorlar -·-Cumhuriyet bayramında Kont Ciyano ile 

T ataresko do Ankarada:bulunacaklardır 

Kont Cigano 
İatanbul, 7 (Huauei) - Cum• 

riyet bayramım1zd1& bu ııene muaz· 
zam:şenliklcr yapılacaktır. 

. Hükılmet, bunun için şimdi· 
den tedariUt yapma~a baolamı~tır. 

1 
Cumhoriyet bayramında, doat mem· 

leketlercleD biıtOk be7etleıia An· 

karayı ziyaret ctleccldcri .söyleoİ)Or. 

Alakaıl:ırların n·rdildcri m:ı· 
hiıııaıa giirc, ılo l ,.c karJı•ş mcın· 

Jekc-t Jrak lıiikümdım Gazi> ülc\ el, 
Hit·az Eıııiri fbnissud H~ Afgan 
V cliabJı, mııiyetlerile birlikle 
menılekctioıizc gdeceklcr ve .An· 
karaya giderek Büyük Şef iıuizi 

ziyaret cderekkri gibi, Cumbııriyet 
bayramımnda Ja orada buluna· 
caklarrur. 

ltalya Hariciye .l'lıı1.ırı Kont 
Giaootlan başka Romanya Bat\'e• 
kili 8 . 1'atareskonun da Cumburi· 
yet bayramında muhakkak Ankara· 
da bulunacakları teeyyüJ ediyor. 

--···~·----Gireson ceza rei•i 
İstanbul, 8 (Hususi) - Gi· 

resun Ağırceza mahkemesi re· 
isi B. Osman, yıkanmak üzere 
denize girmiı ve yüzmek bil· 
medijinden botulmuıtur. 

Başvekil Bay Çemberiayn
dan izahat istendi 

-

Aoamkamaruı binası 
Londra, 8 (Radyo)- Avam üzere salahiyet verdiğini söy· 

kamarasınm dünkü celsesinde lemiştir, 

Belçika başbakanı bay Van Londra 8 (Radyo)- lngiltere 
Zel1andm Amerika seyahati kabinesi, dün sabah başvekil 
hakkında başvekil bay Çem· 

bay Çemberlaynın riyaseli al· 
berlayndan sualler sorulmuştur. 

Başvekil, bay Van Zellandın tında toplanmış ve uzun müc> 
dünya iktisadiyabmn ıslahı için det müzakerattıı bulunmuştur. 
bütün devletlerin iştirakile bir Bu toplantıda, Hariciye Nazırı 
koofer... hakkmda tetkikatta bay Eden, Belçika başvekili 
b.lunduğunu ve Amuikaya bay Van Zelandla yaphğl le· 
giderken, lngiltereoin de ken· ı maaların neticesi hakkmda iza· 
disine bu hususta konuşmak hat vermiştir. 

~~~~------~.-~·~•1•~,~----~~~-

H a liçteki facia 
·-·-· Sandal devrildi, bir erkek, 

üç kız boğuldu 
İataabul, 7 (Huauei) - Bugün IIaliçte feci bir deniz kazası olmu~tur. 
Altı kız, sandalla çalıştıkları Ustilr. fabrikasıoa giderken, eandal, bir 

motöre çarpmıı ve derilmiştir. Sandalda bulunanlardan bir erkekle üç 
Mueevt kız boğulmuştur. 

Filistin hakkındaki ka
raı· -bugün neşredilecek 

••• 
Hayf ada grev .. ilan edildi. Ku

düste arıbedeler bafladı 

Hag/11 şehri ve limanının umumi manzarası 
Paris 8 (Radyo) - Filistin kerleri halk üzerine ateş açmak 

hakkındaki Kralhk tahkikat mecburiyetinde kalmıştır. 
komisyonunun kararı, bu_gün 

ilin edilecektir. Bunda Filisti

nin taksimi hakkında bir mad· 
de bulooduğu sanılmaktadır. 

Dün, Kudüs ve Hayfa' da 
Araplarla Yahudiler araS1nda 
ç&rplflllalar dmuı. lnriliz as· 

Hayfada ameleler grev ilin 
etmişlerdir. Kararın neşrine 
kadar greve devam edecek· 
terdir. Dün bir lngiliz zırhlısı 
ile iki torpito Hayfa limanına 
demirlemiştir. Arap mahafi· 
linde asabiyet hüküm sür· 
mektedir. 
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Emir Abdullah, Fransanın Suriye·fev 
kalAdekomiserile Ammandagörüştü 
Filistin, Suriye, şarki Erdünün 

hın kral ilan edilmesine 
birleşmesine ve Emir Abdulla
f ransa taraf tar imiş 

İstanbul, 8 (Hususi) - Şarki Erdün, Suriye ve Filistinin birleştirilerek Emir Abdullahın idaresi altında bir devlet teşkili 
için büyük faaliyet göze çarpmaktadır. 

Bir taraftan Filistin müftüsü El'hüsnü Şamda Suriye ricalilc temaslarda bulunurken, diğer taraftan da Fransanın Suriye fev· 
kalade komiseri Kont dö Martel, Şarki Erdünün merkezi olan Ammana gelerek Emir Abdullah ile görüşmelere başlamıştır. 

Fransa, bu birleşmeye taraftar görünmekte, ancak lngilterenin düşüncesi kat'i olarak anlaşılamamaktadır. 
Bu mes'elenin yakın bir zamanda müsbet veya menfi muhakkak halledileceği tahmin ediliyor. 

------••t--•~· ..................... ~·------
ltal va harbe hazıı~lanıyor Kadın 

~ . tayyareci boğul
mak üzere bulunuyor ••• 

Fabrikalar faaliyete geçti. 1 mil
yon ton buğday depo ediliyor 

Paris, 8 (Radyo) - İtalya- ı milyon ton buğday depo et
da mevcut demir fabrikala· mektedir. Bütün bunlar, ltal
rınm faaliyeti sıklaştırılmıştır. ı yada bir hazırlık başladığı 

Hükumet, bundan başka bir kanaatini vermektedir. ·-. -· 
üzüml-lncir ·--1 O ve 15 Ağustosta ilk mahsul

ler borsaya gelecek ... 
Busene ilk çekirdeksiz kuru sindeki bağlarda kurulan üzüm 

üzüm mahsulünün 15 Ağus- sergilerinde yetişecek çekir-
tosta Alaşehirden fzmir piya· deksiz kuru üzümlrr de Eylul 
sasına getirileceği haber alın- ayı içinde piyasaya bol bir şe-
mıştır. Havalar fazla sıcak ve kilde dökülecektir. 
kurak devam edecek olurı-;a 
10 Ağustosta getirilmesi de 
muhtemeldir. Fakat ilk parti
ler daima az geldiği için ha· 
raretli satışlar olmaz. Esaslı 

ve mühim partilerin 25 Ağus
tostan itibaren piyasaya gele· 
ceği söyleniyor. 

Manisa ve Kasaba havali-

İncir mahsulünün 10 Ağus-
tosta, yani üzümden beş gün 

evel piyasaya getirilmesi çok 
muhtemel görülmektedir. Hat
ta kurak devam ettiği ve yağ· 
mur yağmadığı takdirde daha 
evel de piyasaya incir getiril· 
mesı mümkün görülmektedir. ___ ....._ ......... ~-------

Fransa 
1 

Parlamento ve aya.i 
nısabaha kadar 

çalıştılar 
Paris, 8 ( Radyo) - Par

lamento ve ayan meclisleri' 
diin gece sabaha ikadar meş· 
gul olmuşlar ve mcvcud ka· 

nunları kabul ettikten sonra, 
:-abaha knrşı yaz tatili hak· 
kındaki takriri okuyarak ka
bul eylemişlerdir. ---··-····--

Pariste 
Otel ve lokanta ve 
garsonlar şikayet

te bulunuyorlar 
Paris, 8 (Radyo) - Otel, 

Lokanta ve gazinolarda çalı· 
şanlar, bugün öğleden sonra 
toplanacaklar, son uzlaşma 
ile müessese sahiplerinin ken· 
<lilerini büsbütün müşkül mev
kiye soktuklarından- hükumet 
nezdinde şikayetle bulunacak· 
!ardır. 

---... ···•eıı--Meçhul bir tah- Yunanistanda 
telbahir 4 Ağustosun, Milli 

Bir İngiliz posta va. bayram olmasını 
purunu toı·pillemiş istiyorlar 

Londra, 8 (Radyo) - Bir Atina, 8 (Radyo) - Yuna-
lngiliz posta vapurunun, meç- nistan amele sendikası, baş-
hul bir tahtelbahir tarafından vekil general Metaksasa ver-
lorpillcndiği haber alınmıştır. dikleri bir istidada, kendisinin 
Hükumet, vapurun torpillcn· iktidar mevkiine geldiği 4 
diği bildirilen yere bir deströ- Ağustos tarihinin, Milli bay-

d ram olarak kabul edilmesini yer gön ermiş ise de vapur-
dan eser bulunamamıştır. istemişlerdir. - ___ .. _. ___ _ 
Tahk~~:a.m .. ..,_cd_iyor. Kardinal Paçe) 
Mali projeler Paris'te ehemmi • 
Tatbik mevkiine :yetle bekleniyor 
konmak üzeredir Paris, 8 (Radyo) - Vatikan 

Hariciye Nazırı Kardinal Pa· 
Paris, 8 (Radyo) - Maliye çel, burada ehemmiyetle bek· 

nezareti, yeni mali projeleri leniyor. 
tatbik mevkiine koymak üze· Kardinal Paçel, Reisicumhur 
redir. tarafından kabul edilecek ve 

Maliye nazırı B. Jorj Yone, 
projeler hakkında dönen şa· 
yıal:.ıra ehemmiyet etilm<'mc:ı;i 
ilin etmışl\f. 

bir ziyafet verilecektir. 
Fransa Hariciye Nazırı bay 

i on DeH o , bizzal Kardinal 
Pa el'i kar ıh 

Harp gemileri ve posta vapurları Fe
niks sahiline imdada koşuyorlar 

Ncvyork, 8 (Radyo) - Ka· 1 (Ostana) harb gemisi, tahar· 
dm tayyareci Mis Amelya 1 riyata devam ediyor. Bundan 
Erarın, Oklan adalarında bu- başka, (Kolorado) zırhlısı da 
lunduğu ve Feniks adındaki taharriyat için emir almıştır. 
adanın sahillerinde yüzmekte Bu gemi, bu gece saat 24 de 
olduğu söyleniyor. (Ranşresklas) a vasıl olacak 

Kadın tayyareci, birkaç ve sabahleyin idroplanlarla 
zırhlı ve müteaddid posta va· araştırmalara başlıyacaklır. 
purları tarafından aranmak- Bu sabah, radyo ile imdat 
tadır. isareti verilmiştir. Verilen işa· 

Nevyork, 8 (Radyo) - Ka- rette: 
dın tayyareci (Amelya Erar) "Motör su almak üzeredir. 
hakkında yekdiğerini takiben Artık tahammül edemiyeceğiz,, 
haber gelmektedir. Denilmektedir. 

-~--... ...._·~··•--ı••·=--~-
Romanya büdçesin-
de bu sene faz/alık 

vardır 
Bükreş, 7 (Radyo) - Ci

han iktısadi buhranından b~ri 
ilk defa olarak Romanyanm 

935-936 senesı büdçesinde 
400 milyon Dinarlık fazla va
ridat temin edilmiştir. - ---·---

Fransada 
Paris, 7 (Radyo) - Bir 

borsa ajanı tarafından mühim 
ihtilaslar yapıldığı meydana 
çıkarılmıştır. ihtilas edilen para 
miktarı 8 milyon franktır. En

transijan gazetesi, Fransız Ban· 
kası müdürlüklerinde bazı de· 
şikliklcr yapılacağını yazıyor. --····· Fransız hudutlarına 

Bayonee, 6 (A.A.) İspanyol
ların Fransız hudud taşlarını 

kaldırarak bunların yerine 

Franko bayrakları dikmelerile 
hasıl olan hadiseyi halletmek 
Üzere bu sabah Larbune da
ğının tepesine beynelmilel bir 
heyet gidecektir. 

- - ···---
Tirede yangın 

Tire kaza ının İpekçiler ma
hallesinde Kocabıyık sokağın
da Reccb oğlu B. Alinin kira 

ile oturduğu evde yangın çık· 

mış ve yanıbaşındaki Güneyli 
Alinin evi ile birlikle tamamen 

yanmıştır. Zarar ve ziyan mik· 

darı 500 lira tahmin edilmiş

tir. Yangının, Ali kansı Ay
şenin, çamaşır yıkamak için 
yaktığı ocaktan sıçrıyan kıvıl
~·ımlardan husule geldiği anla
şılmıştır. 

Ayşe hakkında dikkatsizlik 
netice i yangın sebebiyet vcr
nı ·k uçundan tahkikata de-

üç devlet 
Delegelerini 
kandırmışlar 

Paris, 8 (Radyo) - İspan· 
ya işlerine ademi mudahale 
komitesinin cuma günü yapa· 
cağı toplantıda, İtalya ve Al
manya murahhasları, Roman· 
ya, Macaristan ve Portekiz 
murahhaslarını da kendi taraf
larına almağa muvaffak ol
muşlardır. Bu üç hükumet, 
Almanya miitalibalını müda
faa edeceklerdir. _.___. ____ _ 
Hususi kaynaklar 

Paris, 7 (Radyo) - Fransa 
Maliye Nazır B. Pone, yeni 
Maliye kanununun sureti tal· 
bikile meşgul olmaktadır. 

Yeni kanuna göre, Fransa, 
fevkalade kaynaklardan on 
milyar Frank temin ediyor. ----····---İrlanda intiha.batının 

son neticesi 
Dublin, 6 (A.A.) - frlanda 

intihabatmın bildirilen son 
neticeleri şunlardır: 

De Valera 67, Cosgravc 
44, amele partisi 11, müsta
killer 8 mebusluk elde etmiş
lerdir. 

Y ('nİ kanunuesasinin kabulü 
lehinde 560, 146, aleyhinde 
436,406 rey verilmiştir. 

Dublin, 7 (A.A.) - İntiha· 
batm kati neticeleri şunlardır: 

De Valera 69, Co ·grave 
48, amele partisi 13, müsta
killer 8 mebusluk elde et
mişlerdir. 

Yüz kadın tay
yareci yetiştiriyoruz 

İstanbul, 7 (Hususi) - Hü· 
kümctimiz, yüz kadın tayyareci 
yctiştirmeğe karar vcrmis ve 
bunıın için laıımgclcn tedbir· 

Buğday rekoltesi bu 
yıl daha yük.sektir 

Piyasada düşkünlüğe mani olmak için 
derhal mübayaata başlanacaktır 

İstanbul, 7 (Hususi) - Buğ· 
day mahsulünün, memleketi· 
mizin bertarafında geçen se
neye nisbetle busene daha 
iyi olduğu tahakkuk etmiştir. 

Alakalı makamlara gelen 
haberlere göre bu sene buğ
day mahsulü, birkaç yer müs
tesna olmak üzere, geçen yıl
dan iyidir ve rekolte daha 
yüksek olacaktır. 

Mahsul, yağışları bol ve 
düzgün olan garb Anadolusu 
ile şimal ve orta Anadoluda 
iyidir. Geçen sene kuraklıktan 
müteessir olan bu yerlerde 
düzgün yağışlar dolayısiyle 
köylünün yüzünü güldüren be· 
reketli bir mahsul senesi ol
muştur. 

Kuraklıktan müteessir olan 
yerler Urfa ve Maraş havali
sidir. Bu mıntakada bu sene 
sıcakların erken başlaması ve 
hiç yağmur düşmemesi dola· 
yısiyle ekinlerin mühim bir 
kısmı yanmıştır. 

Bol zeriyat yapılan Sürüc 
ve Haran ovaları kuraklıktan 
müteessir oLnuşlardır. Ziraat 
Bankası kuraklıktan zarar gö
renlere yardımlar yapmak üze· 
re tedbir almaktadır. 

Satınalma kararnamesi 
hazırlamgor 

Buğday mahsulünün, bilhas
sa iyi olduğu senelerde piya· 
salarda görülen düşkünlüğü 

önlemek için buğdayı koruma 
tedbirlerinin en verimlilt>rinden 
biri olan Ziraat Bankasının 
köylüden buğday satmalma 
hazırlıkları başlamıştır. Adana, 
Antalya, Mersin gibi sıcak vi
layetlerimizde mahsul piyasa· 
ya çıkmak üzeredir. Alakalılar 
Bakanlar Heyetinin tasdikin
den geçecek olan kararname
yi hazırlamakla meşguldiirler. 

Bu sene buğdayın bütün Üre
tim bölgelerinden kolaylıkla 

ve köylünün uzak yerlere git
mesine hacet bırakmamak için 
yeniden alım merkezleri açıl

ması ınuhlcmcldir. Fialler de 
· kararname ile tcsbit edilecek· 
lir. Köylümüzün gittikçe arlan 
satınalına kabiliyetini kuvvet
lendirmek ve ıç pazar hareke
tini genişletmek için fiatlcrin 

müstahsili memnun edecek 
seviyede olacağı şüphesizdir. 

Devlet; köylüden satın al
dığı buğdayları tipleştirmek 
ve bu suretle hem istihsalatın 
verimini artırmak, hem de dış 
pazarlarda buğdaylarımıza ko
laylıkla müşteri bulabilmek 
için; kurmakla olduğu silola· 
rın kapasitesini artırmıya ka
rar vermiştir. 

22 Haziran 933 tarih ve 
2303 numaralı kanunla bu 
işlere tahsis r<lilcn 3 milyon 
lira, silolarımızın tonaj yekunu 
100000 c ç.ıkarılacak şekilde 
artırılacaktır. Ankara, Konya, 
Eskişehir ve Sıvas silolarilc; 
5000 tonluk Afyon, 4000 ton· 
luk Polatlı, Yerköy, 1000 ton
luk çiftlik silolarını ve biner 

• itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Anasını Gör, Kızını Al ) 
ve (Dclı Pctro ~ Katcrina) adlı 
Lcfrikalarımızı koyamadık. Sa-

okuyucularımızdan özür 

tonluk Denizli, Akşehir, Yer· 
köy, Çelikli, Balıkesir ambar· 
ları silo ihtiyacını bugün elden 
geldiği kadar temin etmekte 
ise de; devletin buğday mü· 
bayaasmın genişlemesi ve is· 
tihsalin artması, yeni silolar 
İnşasını zaruri kılmaktadır. Ye· 
niden kurulacak olan siloların 
etüdleri yapılmakta ve yerleri 
tesbit edilmektedir. 
Göçmenlere ve muhtaç çift
çilere nasıl fohumluk ve 

yemeklik dağıtılaçak 
Kamutayın son toplantıla· 

rının birinde kabul etmiş ol· 
duğu yeni kanunla göçmenle· 
re ve muhtaç çiftçilere dağı· 
trlacak tohumluk ve yemeklik 
buğday meselesi; bugünün ih· 
tiyacını karşılıyacak esaslsrıı 
bağlanmış bulunmaktadu. 

Ziraat bankası göçmenlerle 
nakledilenlere, mültecilere ve 
kuraklık, dol , sel, yangın ve 
hastalık gibi aktlere uğrıyao 

muhtaç çiftçilere ödünç olarak 
tohumluk ve yemeklik buğday 
dağıtılması için 3,750,000 li· 
raya kadar bir buğday yar· 
dım kredisi açacaktır. Bu kre· 
di i!e dağıtılacak buğdaylar 
Ziraat bankasının devlet adın• 
satın aldığı buğdaylardan ınal 
oldukları fiat üzerinden müba· 
yaa edilmek suretile teınin 
edilecektir. Ancak Ziraat ban· 
kası depolarından tevzi rna· 
hallir.e nakledilecek buğday· 
!arın maliyeti mümasillerioin 
mahallindeki rayicinden yük· 
sek olacak olursa, tevzi ına· 
hallerinden veya yakınlarından 
satın alınacaktır. . 

Bu buğdayların nakil, tevzı, 
depo, çuval vesair masrafla· 
rile teşkilat olmıyan mahaller· 
de ve lüzumu halinde yaloıı 
tevzi işlerinde kullanılacak 
memur, maaş, harcirah ve 
gündelikleri bu krediden sar· 
folunacak ve bu masrafla sa· 
tınalma fiatine zam l'dilcc<'k 
tcvzilcrdc bu yekun üzeriod<'11 

borçlandırma yapılacaktır. 

Buğdaylar muhtaç çiftçi ıerc i' 
bir, göçmenlerle nakledilcn~cr 

··1 ·1 ·· l de ılc ve mu tecı ere uç yı va 
ve zcncirlcmc kefaletle senctl~ 
yazılı nakid veya mal olarS 
ödenmek üzere dağıtılacakt1•1· 
Vade yılının ürünü çiftçin•" 
borcunu ödemiyecck kadar g.ı 

ı. ıa· olursa bu borç geri bıral\ı 

bilecektir. ~-
Dağıtmadan sonra gcrçc. 

leşipte burçlandıramaya gır· 
fla''' miyen dagv ıtma masra I - . tı • 

buğdayların ııaklı ve dağı 
11 

masına kadar geçen zanli-111 

aid faizler, tahsil masrafl•';: 
dört yıl içinde tahsil cdilrtlc
yipte tahsil edilmez ~hale ~r' 
len borçlcır muhtaç çiftÇI ' . c 
Ziraat Bakanlığı büdçcs1

"
0

: 

göçmenler ise ıhh<\t Baktttl~ 
lığı iskc1n biiclçesine hu htJSrt'-

1- ııs 
ıçın aç.ılacak hususi ası ıı· 
tahsisat konarak karşılı:tl'I 
caktır. "de' 
O seneki ürüni.i borcu 0 ıırı 

miyecek derecede buh111 c· 
·· def1l borçlular borçlarını o v9>' 

dikleri takdirde aleyhler ııtt 
denin bittiği tarihten bor~,e 
tahsili emval kaı·ununa goeıl 
alındığı zamana kadar ~c~tı· 
müddet için yüzde 7 f aıt tere 
nacaktır. Bu gibi muamele 



(Ulusal Birlik) 
------~------------------------_....;..~ 

Sahife 3 

Izmiı- ikinci noterliğinden: 
Dairemizden tasdik edilen birleri almak; 

28/6/1937 tarihli ve f091 sa· D - Piyasaya sevkedilecek ve 
yılı mukavele ile kurulan ,, TA· piyasaya sevk için toplana-
RIM SATIŞ KOOPERATİF- cak malların her birinin tek-
LERI BfRLIGln ne aid muka- nik hususiyet ve icaplarına 
velename Tarım satış koope· uyğun nakil vasıtalarının te· 
ratifleri ve birlikleri hakkında· mini ve nakliye ücretlerinin 
ki 2834 sayılı kanununun 23 dun ve tahmil ve tahliyenin 
üncü maddesine tevfikan tas· az masraflı ve zararsız ol-
dik ve ilan olunur. ması ve malın derhal takip 

T. C. f zmir ikinci noteri M. edeceği safhalara uygun hu· 
Emin Erener resmi mühü- lunmas1 için muktazi tedbir· 

rü E. Erener imzası. Jeri almak; 
icra Vekilleri Hegdince E - Her maddenin muhafaza, 

tasdik kararının tarihi ithar, piyasaya sevk, müşte-
271111937 numarası2/5936 riler için kolaylık bakımınd"rı 

Ana mukave- en uygun yer ve şekillerde 
ve hülasa kıymet ve kalitele-

Jenam e rinden birşey kaybetmiyecek
leri tarz ve şartlar dahilinde 

____ .... ___ _ 
FAS/ L J m~ğazalanması esbabını te

mın etmek; 
Kuruluş ve Ergeleri F - Piyasa için hazırlanan mal· 

yasasında en iyi fiatlarla sa· 
tışını '" başarmak; 

iV - Birliğe girmiş bulu
nan tarım satış ortaklarının 

üretim ihtiyaçlarına yarayan 
her çeşit araç ve yaraçları 
toptan ucuz olarak edinip da
ğıtmak, 

gibi çıkat ürünlerini ucuza 
mal edecek, kalitesini iyileş· 
tirecek ve satış kapasitesini 
artıracak ve bunların arsıulusal 
piyasalarda en iyi fiatla satışını 
sağlıyacak işlerdir . 

FASIL Iı 

Ortaklık 
Ortak sayısı. 

K. 2 
Madde 4 - Birliğin ortak 

kooperatif sayısı buçsuzdur. 
Ancak kuruluşta en az uç or
tak lazımdır. 
Ortaklık şartları. 

K. 2 Kuruluş, Firma, Süre. ların piyasaya sevki hususun· 
K. 2 - da gerekli tesisat için lazım Madde 5 - Bir tarım satış 
Madde ı _ f şbu ana mu· olan sermaye He bunu icap koo~erati~i~i~ Bir~iğe . ortak 

k l 1 d dl 
ettirdiği mesai ve muamelat olabılmesı 1çın aşagıdakı şart· 

ave ename a tın a. a arı ve 1 h · l 1 A d 
·· · b"I ı · 1 T ve mallarını teslim eden Or-" arı aız oması azım ır: uretım o ge erı yazı ı arım • ) ·· k 
S t K "fi • ·ı tak Kooperatiflerin ortakla· a 2834 sayılı kanuna gore u· a ış ooperatı erı ı e sonra- ı 1 k • 

f. ·h · · · ru muş o ma dan bu ana mukavelename rının ınansıman ı tıyacı ıçın . . . . .. ' . . . 
h .. k.. l .. k b l d k muktazi sermayeyi tedarik et· b) Bırlığm ış bolgesı ıçınde bu· u um erını ·a u e ere or· l k 
tak olacak Satış kooperatifle· mek; ) Bu?m1. ~. ' v b .. .. 
· d b k ı G - Piyasaya sevk işlerinde: c ır ıgın ugraştığı aş urun-

rı arasın a u mu ave ena· 1 ·· · · k 
· · .. a) Malı p' asanı dı'lek ve kud- er uzermc ış yapma . mede yazılı ışlerı germek ve n ıy n ., 

2834 ı k h .. k.. 1 · retine uygun şekilde olma· Ortaklıga kabul. 
sayı ı anun u um en· 

ne bağınlı bulunmak üzere Jsına dikkat etmek; K. 4 a 
"lzmir incir ve üzüm Tanın b) içi ve kabı birbipnin tama· Madde 6 -
Satış Kooperatifleri Birliği,, men aynı bulunan ve aynı kooperatifinin 
firması altında buçlu soravlı kalacak olan standard tip- alınması için 

Bir tarım satış 

Birliğe <:>rtak 

bir Birlik kurulmuştur. ler halinde olmasına dikkat a) Ana mukavelenamede yazılı 
işbu Birliğin süresi otuz se· etmek; ortaklık ödev, yetge ve sorav· 

nedir. Bu süre Birlik genel c) Talepten ve ihtiyaçtan fazla tarını kuruluşta bu ana muka-
lcurulunca verilecek kararla mal toplanarak piy1'sanın velenameyi imzalamak, sonra-
uzatılabilir. düşmemesi ve gayri munta· dan girişte Noterce tasdikli 
Kooperatifin iş bölgesi zam sevkiyatla fiatların is- bir yüken mektubunu vermek 
ve merkezi. tikrarsızlığa mahkum olma- suretile kabul etmiş olması, 

sını önlemek için arzın ta· b) Kooperatifin ekonomik du· 
KM. 2 f Jeple mütenasip oJmasını te· rumunu göstermek üzere tali· 

adde 2 - zmir incir ve 
min etmek; matnameye göre hazırlanmış 

Üzüm Tarım Satış kooperatif· 
1 ç) Maim sevkedileceği en mü· bir beyanname doldurması Ja. 
eri Birliğinin yönetim merke· 

1 sait piyasaları tetkik ve sev- zımdır. 
zi zmirde olup İzmir, Aydın 

kiyatı oralara tevcih etmek Birlik lüzum görürse ortak· 
ve Manisa vilayetleri iş böl-
gesi dahilindedir. ve yeni piyasalar elde et- lığa kabulünden önce o koo· 
Birliğin erge/eri. meğe çalışmak; peratifin biitün işletme duru-

-- d) Malın müstehlikin eline ge- munu ve defterlerini inceliyebilir, 
K. 3 çinceye kadar kalitesini mu- ve göreceği ödevlere gerekli olan 
Madde 3 - Tarım Satış ko· hafaza etmesini temin ede- durumunu ve techizatını yeter · 

operatifleri Birliğinin ödevi, cek tedbirleri araştırmak ve bulmazsa bunların tamamlanma· 
aşağıda yazılı ergelerin ger· temin etmek; sını veyahut kooperatifin faa· 
tckleştirilmesini temin etmektir. ) p· l k l e ıyasa arın zev ve ta ep- liyetinin muayyen mahsule ve· 

Bu ergeler: ·]erini müstemiren tetkik ve ya mahsullere hasredilmesini 
l - Ortak Kooperatiflerin t k' d k 1 b 1 a ıp e ere ma ın un ara Ekonomi bakanlığının muva-

Ürünlerini piyasaya hazırlamak ·· · 'h l ·h ·1 gore ıstı sa ve ı zarı ı e fakatile istiyebilir. 
(marketing), yani k 1 k 1 A. ra ip mem e et er vaziyet- Ortaklığa kabul yönetim ku-

- Bu ürünleri bir araya ge- )eri hakkında Ortak Koo- rulu kararı ile tamam olur. 

n tirmek; peratifleri daima tenvir et· Eğer yönetim kurulu red ka-
- Standard ve sınıflara ayır- - mek· 

• rarı verirse ortaklığa kabul 
!nayı temin için nevi ve vaz· f) icabında Satış Ajanlıkları Ekonomi bakanlığının emrine 
iyetlerine go··re gruplara ayır· tesı's etmek· 

• bağlı olur. 
C: mak; g) Malların alım ve satım mu· Ortaklıktan çıkma. 

- Her malı teknik ve piya· amclatında icabında alıcı --
ıası taleplerine uygun ve cephesinden Banka ve finans· K. 4 a 
standard şekilde ambalajla· mao kolaylıklarını ve vade 
rnak· mcs' elelerini tetkik etmek 

\ - Toplanmış malların ticaret ve tatbikatını yapmak; 
Ve rantabilitesi bakımından h) İstihsalden itibaren bütün me· 
derhal tabi tutulmaları İcab- sainin her türlü zararlı göre· 
eden muameleleri, ve kat'i neklerden tahlisile maliyeti 
standard kaplara yerleştirme asgariye düşürecek, kaliteyi ve 
-tıneliyesine kadar, hüsnü mu· satışı azamiye çıkaraçak 
hafaza etmek, ve nakil bakı· her türlü tedbirleri müstemir· 
tnından gerektirecekleri ted· ren takip etmek, bu hususta 
birleri iVe tesisatı yapmak, araştırmalar yapmak ve Ortak 
mahsulün çok fazla bulundu- kooperatifleri tenvir etmek, 
ku mevsimlerde piyasaya arz ambalaj, ihzar ve sevke ait 
tdiJmiyerek ayrıca muhafazası yeni usulleri tetkik ve tecrbüe 
~etckecek kısmı ayırmak ve etmektir . 
hüsnü muhafaza etmek ve il - Bu rasyonel marketing 
Piyasaya arzı zararlı görülen vasıtasile, iç ve dıştaki aracı· 
&akat, bozuk mallarla, stan- !ara giden kazancı ürctmenlert 
dard harici kalan kalitesi mal ederek durumlarını ya· 
~iişük mallar veya mahsul hancı ülkelerdeki üretmenlere 
&zlalığından dolayı piyasa· karşı kuvvetlendirmek; 
dan çekilmesi daha karlı gö- 111 - Piyasada düzen verici 
~Ülen kısımları tali maddeler bir yer alarak fiatların zararlı 
•tnalitına hasr ve bunların dalgalanmalarının önüne geç· 
~leleri için icap eden ted· mek ve ürünlerin yoğaltım pi· 

Madde 7 - Bir ortak koo· 
peratif ancak, 

a) Birliğin faaliyet mevzuu 
olan ürünler üzerine çalışını· 
yacağı takdirde, 

b) Üzerinde çalıştığı ürün 
için o mıntakada başka bir 
birlik kurulduğu takdirde ora· 
ya ortak olmak şartile, 

c) Feshedildiği veya infisah 
ettiği takdirde birlikten çıkar. 

Yukarıda yazılı a ve b hal· 
lerinde birlik ve kooperatifin 
ortaklıktan çıkmasını istiye· 
bilir. 
Ortaklıktan çıkan koope-

rati/le hesa pi aşma. - - - -K. 7 
Madde 8 - 7 nci madde· . 

ye göre ortaklıktan çıkan bir 
kooperatifin hesapları, ayrılma 
yılının sonundaki bilançoya 
göre kapatılır ve o koopera
tife bildirilir. Bu gibi koope· 
ratiflerin birlikte olan alacak-

lan 7 nci maddenin. 
1) a. Fıkrasındaki hale göre 

6 ay içinde, 
2) b. Fıkrasına göre çekil

diği birlikle girdiği birlik ara· 
sında olacak anlaşmaya göre, 

3) c. Fıkrasına göre tasfiye 
durumuna bakılarak ödenir. 

1 ile 3 sayılı hallerde · bu 
gibi kooperatiflerin birliğe kar· 
şı olan borçlarının ödelliği 
kalkar. 2 sayılı halde ise bu 
borçlar iki birlik arasındaki 
anlaşmaya göre yapılır. 

Ortaklıktan hangi sebeple 
olursa olsun çıkanların ortak· 
Jıkları zamanına aid zararlar· 
dan dolayı soravları, ayrılma· 
nın tahakkuk ettiği bilanço 
yılının bitiminden ba~lıyarak 
iki yıl sürer. 

Ortaklıktan çıkanların birli
ğin yedek akçeleri üzerinde 
hiçbir hakkı yoktur. Ancak 
7 nci maddenin b. fıkrasına 
göre çıkan ortak kooperatif 
hakkında 64 üncü maddeye 
göre hareket olunur. 
Birliğe tekrar gi~ 
K. 4 a 
Madde 9 - Ortaklıktan 

çıkmış olan kooperatif, çıkma 
sebebi ortadan kalkınca bir
liğe tekrar girebilir. 

FASIL ili 
Kapital, Paylar, 

Sor av 
Kapital. 
K. 1, 2 
Madde 10 - Birliğin kapi· 

talı, ortak kooperatifler tara-

fından yükenilen paylardan 
ibaret olup değişiklidir. 

Kapitalin en az had_~ 

K. 6 
Medde 11 - Birliğin yüke

nilen en az kapitalı ,..._ 
liradır [*). Kuruluşta yükeni· 
len kapitalın 20 de birinin 
ödenmesi lazımdır. 
Paylar. 

K. 6 
Madde 12 - Yükenilecek 

ortaklık payının tutarı 50 li· 
radır. Ortak kooperatifler 
kendi ortaklarınca taahhüt 
edilen pay tutarlarının 

ıçın ~o nı 

ıçın ~o nı 

ıçın °o nı 

ıçın 9o nı 

Birliğe ortaklık payı olarak 
yükenmek mecburiyetindedir· 
ler. • 

Ortak kooperatiflerin kendi 
ortakları tarafından teslim edi
lecek maldan Birliğe ortaklık 
payı olarak yükenmek mecbu· 
riyetinde bulundukları nisbet· 
lere isabet eden kısmın fazla· 
sı bir pay kıymetinin yarısını 

tecavüz ederse Ortak Koope· 
ratif bir pay daha taahhüt 
etmek mecburiyetindedir. 
Payların ödenmesi. 

K. 6 
Madde 13 - Her ortak Ko· 

operatif kendi ortalarından 

kapital hesabına tahsilat yap· 
tıkça, bu meblağdan 12 nci 
maddede gösterilen nisbette 
birlik kapital hesabına isabet 
eden kısmı derhal birliğe yap· 
tırmağa mecburdur. 
Paqların faizi. 
--=--=-=--==-=-
K. 6 
Madde 14 - Ortak koope· 

ratiflerin ödenmiş oıtaklık 
paylarına verilecek faiz nisbe
tini Ekonomi bakanlığı tcsbit 
eder. Bu faizler her yıl bilan
çosunun kabulünden ve tasdi· 

rı Uirligin çalıştığı sahnnın eko· 
nomik durumuna ve ieleme ]fizu· 
muna göre :Ekonomi Bakanlığınca 

belli edilir. 

kinden sonra ortak koopera· 
tiflere ödenir. 
Payların haciz ve re!!!! 
edilemigeceği ve satıla
mı,qacağı. 

K. 8 
Madde 15 - Ortaklık pay· 

ları ortak kooperatiflerin bir· 
liktcn başkasına olan borçları 
için haciz olunamaz. Bunlar 
Birliğe rehnedilmiş sayılır ve 
hiçbir surette ortak koopera
tıfler tarafından başkalarına 
satılamaz. 

Ancak bu paylar ortak ko· 
operatiflerin birleşmesi veya 
ayrılması hallerinde ilgili ko
operatiflere devir olunabilir. 
Sorav . 
K. 6 
Madde 16 - Ortak koope· 

ratiflerin üçüncü şahıslara kar
şı Birliğin işlerinden doğacak 
soravları, yükendikleri ortaklık 
payları ile birliğe her yıl ver
mcği yükendikleri ürünlerin 
duru tutarının yarısı ile buç· 
ludur. 
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nameye girecek istekler ve şi· 
kayetler hakkında karar ver· 
mek, 
i) Birliğin feshi hakkında ka· 

rar vermek ; 
ı) Şubeler açmak, ve başka 

Birliklerle birleşmek veya ay
rılmak hakkında Ekonomi Ba· 
kanlığına teklifte bulunmak; 
j) Süresi biten Birliğin süre· 

sini temdit hakkında karar 
vermek; 
k) Diğer mevzular hakkında 

karar vermek. 
Nomal genel. kurul top· 

lantısı. 

K. 4 d 
Madde 20 Genel kurul 

ilk defa olarak Ekonomi ba
kanlığınca teşekkülün tasdikin· 
den sonra on gün içinde ana 
mukavelenameyi imza eden 
kooperatiflerden biri tarafın· 
dan toplantıya çağırılır. 

Nomal Genel Kurul toplan· 
tıları iş yılı bitiminden en geç 
iki ay içinde yapılır. 

Nomal Genel Kurul muay· 
F AS/l JV yen müddet içinde toplantıya 

çağırılmamış ise bu çağırılış 
Organlar kontrol kurulu tarafından on 

Organlar. gün içinde yapılır. Eğer kont· 

K. 4 c ve el rol kurulu da bu müddet 

Madde 17 - Birliğin or- içinde çağırmazsa Ekonomi 
ganları şunlardır: bakanlığı genel kurulu toplan-

a) Genel kurul bya çağırır. 
b) Yönetim kurulu Nomal genel kurul ruzna· 
c) Genel direktörlük mesine bir madde eklenmesi, 
d) Kontrol kur'ulu. bir ortak kooperatifin toplan-
Genel kurul ue reg .lıakkı. · tıda en az beş gün evvel ya-

zılı müracaatile mümkündür. 
K. 

4 
d Bu takdirde eklenen kısım da 

Madde 18 - Birliğin bütün 
ayni tarzda ilan olunur. 

üyelerini temsil eden en yük· -
Usnomal genel kurul top

sek organı genel kuruldur. 
Her ortak kooperatif, Birli

ğin bütün işleri hakkındaki 
rey'ini genel, kurulda mümes· 
silleri vasıtasile kullanır. 

Her ortak kooperatif genel 
kurula, birden aşağı olmamak 
.şartile, beher 50 ortağı için 
bir mümessil gönderebilir. 

Bir mümessilin yalınız bir 
reyi vardır. Ancak genel ku· 
rulda hazır bulunan bir mü· 
messil mensup olduğu koopc· 
ratifin en çok beş mümessilinin 
yazılı iznile reylerini temsil 
edebilir. 

Genel kurulun ödevleri. 

K4d 
Madde 19 - Genel kurulun 

ödevleri şunlardır: 
a) Bilançonun kar ve zarar 

hesabını ve iş raporunu tasdik 
etmek; 

b) iş siyasasını tesbit etmek, 
Yönetim ve kontrol kurulları 

rapor ve teklifleri hakkında 
karar vermek; 

c) Yönetim kurulunun sala
hiyet ve vazifelerini tesbit et· 
mek; 
ç) Yönetim ve kontrol kurul

ları üyelerini ve eksperleri seç· 
mek, işden el çektirmek ve 
terbiye etmek; 
d) Yönetim ve kontrol kurul· 

lan üyelerine ve eksperlere 

verilecek ücret, hakkı huzur 
ve ikramiyelerle memur kad
rolarını ve masraf bütçesini 
tesbit etmek; 

e) Ana mukavelenamcnın ta· 

mamlanması veya değiştirilmesi 
hakkında Ekonomi bakanlığına 
teklifte bulunmak; 
/) Taşıtsız mal satın almak, 
yaptırmak veya satmak hak· 
kında karar vermek; 
g) Kontrol kurulu ile Ekono

mi Bakanlığının veya Ziraat 
bankasının gönderdiği memur· 
farın raporlarına dair karar 
vermek, 
h) Ortak kooperatifler t ... ı a

fmdan yazılı istek üzerine ruz· 

lantısı. 

K. 4 d 
Madde 21 - Genel kurul 

üsnomal olarak yönetim kuru· 
tunun çağırısı üzerine toplanır. 
Bundan başka ortak koopcra· 
tiflerden en az üçte birinin 
yazılı isteği yahut Ekonomi 
bakanlığının emrite yönetim 
kurulu genel kurulu üsnomal 
toplantıya çağırmak mecburi· 
yetin dedir. 

Yönetim kurulu ortak koo· 
peratifleri genel toplantıya ça
ğırmadığı takdirde bu çağırı 
kontrolörler tarafından beş 
gün içinde yapılır. Bunlar da 
çağırmadığı takdirde Ekonomi 
hakanlığı genel kurulu toplan
tıya çağırır. 

Genel kurullara çağırılış. 

K. 4 d 
Madde 22 - Nomal ve üs

nomal toplantılara çağırış, ga· 
zete ile ve taahhütlü mektupla 

yapılır. Bu çagırılışın toplantı

dan onbeş gün evvel ve ruz· 

name ile birlikte yapılması 
şarttır. Mektup ve ilan suret
lerinin ayni zamanda Ekonomi 
bakanlığına, bölgenin en bü· 
yük mülkiye memuruna ve 
birlik kontrolörlerine gönderil
mesi lazımdır. 

Toplantılarda ruznamede ol· 
mıyan maddeler görüşülemez. 

Ekonomi bakanlığmın tayin 
edeceği mümessiller genel ku· 
rulun toplantısında reye iştirak 
etmemek şartile hazır bulu· 
nurlar. 

Ziraat bankası genel kurul 
toplantılarında ayni tarzda bir 
mümessil bulundurabilir. 

K.arar nisabı. 

K 4 d: 
Madde 23 - Genel kurul

ların karar verebilmesi için 
ortak kooperatiflerin en az ya· 
rıdan fazlasının temsil edilmiş 
olması şarttır. Karar vermek 
ıçın lazım olan nisap yoksa, 

Liit/en p11iriniz 
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gene) kurul bir hafta gecikti
rilir. Bu ikinci genel kurulda 
temsil edilen ortak koopera
tiflerin adedi ikiden az olma
mak üzere en az üçte bir 
olmalıdır. Üçüncü toplantıya 
ihtiyaç hasıl olduğu takdirde 
ayni nisap şarttır. 

Genel kurulun vereceği ka-
rarlar, Tarım satış kooperatifi 
kanunile ana mukavelename 
ve talimatnameye aykırı ola· 
mazlar. 

Kararlar hazır bulunan mü
messillerin çokluğile verilir. 
Yalnız fesih hakkındaki karar
lar için birinci toplantıda bü
tün mümessilleriry üçte ikisinin 
ve ikinci toplantıda yarısından 
fazlasının huzuru ve hazır bu
lunanların üçte ikisinin reyi 
lazımdır. 

Genel kurulun bütün karar
lan ile toplantıda temsil edil
miş ortak kooperatiflerle bun· 
ların hazır bulunan mümessil
lerinin adları her defasında 
seçilecek zabıt katipleri tara
fından, sahifeleri numaralanmış 
tutulga defterine geçirilir ve 
altı, başkan ve zabıt katiple
rile bakanlık mümessili tara
fından imzalanır. 

Bu defter iş saatleri içinde 
ortak kooperatiflerin yetkeli 
kimseleri tarafından daima gö
rülebilır. 

Genel kurul kararlarının =--tasdiki. 
K 20 
Madde 24 - Genel kuru

lun vereceği kararlar ve yapa
cağı seçimler Ekonomi bakan
lığının tasdiki ile tamamlanır. 
Şu kadadar ki, seçilen yöne· 
tim kurulları seçim gününden 
itibaren birliğin işini görmeğe 
yetkelidirler. 

Genel kurulların kararları 
Birlikçe toplantı görüşmeleri
nin tutulgalarile birlikte üç 
gün içinde taahhütlü olarak 

postaya verilip Ekonomi Ba

Jcanlığma gönderilir. 

Bakanlık; postaya verildiği 
tarihten başlamak Üzere en 
çok bir ay içinde bu kararları 
inceliyerek tasdik veya redde 
dair sonucunu Birliğe bildirir. 

Bu müddet içinde incelen
mesi bitirilmiyen kararlar tas
dik edilmiş sayılır. 

Seçimleri Ekonomi Bakan

lığınca tasdik olunmayan Yö

netim Kurulu üyelerile Kontro
lörlerin yerine geçirilecek ye
dekler yoksa Genel Kurul 
derhal ve tekrar toplanarak 
yenilerini seçer. 

Yönetim kurulu ve seçimi. 

K. 19 
Madde 25 -Birlığin işleri,: 

bir Yönetim Kurulu tarafından 
çevrilir. Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulca mümessiller ara
sından iki yıl için gizli rey 
ile seçilen dört vt bir de 31 
nci madde hükmüne göre ata
nacak Genel Direktör olmak 
üzere beş kişiden meydana 
gelir. Yönetim Kurulu seçi
minde en çok rey almış olan
lar üye olur. Müsavi rey alan
lar arasında yeniden seçim 
yapılır. Her yıl seçilen üyeler
den ikisi değiştirilir. Çıkan 
üyeler yeniden seçilebilirler. 
İlk yıl değiştirilecek iki üye 
için kur'a çekilir. Buna göre 
Birliğin işe başladığı yıl, Yö· 
netim Kurulunun iki üyesi, 
yalnız bir yıl iş görmüş ola· 
caklardır. 

Birbirile dördüncü dereceye 
kadar hısım olanlar aynı za
manda Yönetim Kurulunun 
üyeai olam .,,._..,...._ 

Yönetim Kuruiunun gedek 

ügeleri. 

K. 4ç 
Madde 26 - Genel Kurul 

toplantısında Yönetim Kurulu 
seçiminden sonra aynı tarzda 
ayrıca iki mümessil bir yıl için 
yedek üye seçilirler. Yedek 
üyeler yeniden seçilebilirler. 
Yedek üyeler yıl içinde Yöne
tim Ku rulu üyelerinden biri
nin çekilmesi veya işten el 
çektirilmesi veya ölmesi hal
lerinde boş üyeliğe kazandık
ları rey sırasile ve Yönetim 
Kurulunun çağrısı üzerine ge
çerler. Yerine geçtikleri üyenin 
süresini tamamlarlar. 
Başkan seçimi. 

K. 4 ç 
Madde 27 - Yönetim Ku

rulu üyeleri, her yıl içlerinden 
birisini bir yıl için başkan ve 
diğer birisini de yine bir yıl 
için asbaşkan seçerler. 
Yönetim Kurulu ügeliğin-

den çekilme. 

K. 4 ç 
Madde 28 - Yönetim Ku· 

rulu üyeleri her zaman işden 
çekilmek hakkını taşırlar. Çe
kilen üye, iş gördüğü zamana 
ait soravdan kurtulamaz. 

Yönetim Kurulunun istifa-

sında yapılacak seçim. 

K. 4 ç,K. 11 
Madde 29 - Yönetim Ku

rulu üyelerinin toplu olarak 
işden çekilmeleri halinde veya 
çekilenlerin yerine yedekler 
geldiği halde üye sayısı üçden 
aşağı düşerse yerlerine yeni
leri seçilmek üzere Kotro1örler 
tarafmdan Genel Kurul hemen 
üsnomal toplantıya çağırılır. Bu 

takirde yeni Kurul seçilip iş~ 

başlayıncaya kadar eski Yöne· 

tim Kurulu işe devam mec

buriyetindedir. Bu mümkün 

olmadığı veya Yönetim Kurulu 

üyeleri işden el çektirildiği 
takdirde Ekonomi Bakanlığınca 
vazifeleri gelecek Genel Kurul 
toplantısına kadar sürmek üzere 
yenileri tayin olunur. 
Yönetim Kurulun öde'Vleri. 

K. 4 ç 
Madde 30 - Yönetim Ku

rulunun ödevleri, kanun, ana 
mukavelename ve talimatname 
hükümleri ile Ekonomi Bakan
lığınca verilecek direktifler ve 
Genel Kurulun vereceği ka
rarlar çerçevesi içinde olmak 
uz ere 

a) Birliğin iş siyasasında, 
tatbikinde prensip mahiyetini 
arz eden veya talimatname 

hükümlerine göre yönetim ku
rulunun kararına bağlı bulu
nan mes' eleler hakkında ka
rar vermek; 

b) Genel direktörlüğün lü
zum gördüğü mevzular hak
kında müzakere etmek ve ka
rar vermek; 

c) Birliğin iş siyasasının tat
bikine nezaret etmek; 

ç) Genel kurula sunulacak 
teklifler, raporlar, yıllık bilan
ço, kar ve zarar hesabı ve 
bütçe hakkında müzakere et
mek ve karar vermek; 

d) Nomal ve üsnomal ge
nel kurulların ruznamelerini 
tesbit ve onları toplantıya ça· 
ğırmaktır. 

Yönetim kurulu, Ekonomi 
Bakanlığının ve Ziraat Banka
sının kontrol işile tavzif ede
ceği memurlarla Birlik kon
trolörlerinin isteyecekleri her 
malumatı vermek ve onların 
işlerini kolaylaştırmak mecbu
riyetindedir. 

(Ulusal Birlik) 

Genel Direktörlük ue -memurlar • ----K. 19 
Madde 31 - Birliğin bütün 

işleri kanun ana mukavelena
me ve talimatname hükümleri 
ile Ekonomi Bakanlığınca ve
ri1ecek direktifler, Genel ku· 
rul kararları ve Yönetim ku
rulunun yetkeli olduğu işlere 
ait kararları çerçevesi içinde 
olmak üzere bir Genel direk
tör tarafından çevrilir. 

Genel direktör, Birliğin iş· 
leri hakkında yönetim kurulu
na istenilen bütün malumatı 
vermeğe mecburdur. 

Genel direktörün tayini, iş
ten el çekdirilmesi ve alacağı 
ücretin tesbiti Ekonomi ha-

' 
kanlığına aittir. 

Genel direktör bulunmadı
ğı zamanlarda kendisini tem
sil etmek üzere Birlik adına 
imzaya yetkeli olanlardan bi
rini, yönetim kurulu kararile, 
yerine vekil bırakır. 

Birlikte genel direktötlük 
emrinde çalışacak memurlar
dan Birlik adına imza koyma
ğa izinli olanların tayini veya 
işten el çektirilmesi, Genel 
Direktörün teklifi ile Yö-
netim Kurulu kararına ve 
Ekonomi Bakanlığının tas-
dikine bağlıdır. Bunlardan 
başka lüzumunda birlik işle
rinde kullanılacak memurların 
tayini veya işten el çektiril
mesi genel direktörlük yetkesi 
içindedir. 
Dışarıya karşı temsil ue 

imza qetkeleri. ------K. 4 ç. K. 19 
Madde 32 - Birliği resmi 

dairelerle mahkemelerde ve 
üçüncü şahıslara karşı genel 
direktör temsil eder. Ancak 
birliği gerek temsil etmek ve 
gerek yüken altına koyabil· 
mek için genel direktör ile, 
yokluğunda vekili ile yönetim 
kurulu başkan veya üyelerin
den birinin, yahut genel direk
tör ile birlik adına imzaya 
yetkeli olanlardan birinin müş
terek imzaları şarttır. 

Genel direktörlük, birliğin 
kuruluşu ardınca İşe başlama· 
dan önce birlik adına imza 
etmeğe izinli kimselerin isim· 
lerini ve imza örneklerini no· 
tere tasdik ve sicilli ticaretce 
ilan ettirir. Bu imza örnekleri 
birliğe bağlı bulunan satış 
kooperatiflerine, Ziraat banka
sına ve Ekonomi bakanlığına 
gönderilir. 

Yönetim kurulu üyelerile 
birlik genel direktörünün ve 
başka imza sahiplerinin de· 
ğişmeleri halinde ayni şekilde 
hareket edilir. 
Yöne'im Kurulu topl'!!!;;_ 
ması ve karar nisabı. 

K. 4 ç. K. 19 
Madde 33 - Yönetim Ku

rulu Birlik merkezinde lüzum 
gördükce ve en az ayda bir 
defa toplanır. Özürsüz olarak 
birbiri adınca üç toplantıda 
bulunmayan Yönetim kurulu 
üyesi çekilmiş sayılır. 

Yönetim kurulu toplantısın
da en az üç kişinin (ve bu 
arada genel direktörün veya 
genel direktörlük vazifesini 
yapmak üzere tayin edilen ve
kilinin bulunması gerektir.Ka
rarlar çoklukla verilir. 
Yönetim kurulu kararla---rznın imzalanması. ---K. 4 ç. K. 19 
Madde 34 - Yönetim ku

rulu toplantılarında verilen ka
rarların tutulgaya geçmesi vıt 
tutulgaların toplanbda hazır 

bulunan üyeler tarafından im· 
!anması mecburidir. Verilen 
karara karşı aykırı reyde bu
lunan veya çekingen kalan 
üyeler karar altına sebebini 
yazarak imza koyarlar. 

Üyeler yönetim kurulunda 
konuşulan şeylerden başkala
rını haberdar edemezler. 

Yönetim kurulu kararlarına 
ait tutulgalar bir ortak koo· 
peratifin baş vurması halinde 
bu kooperatifin imzaya yetkeli 
kimselerinden birine veya bir 
kaçına Birlik merkezinde genel 
direktörün gözetliği altında 
gösterilebilir . 
Yönetim kurulu ügelerinin 

hakkı huzuru ve ikramige

leri, 

K. 4 ç, K. 19 
Madde 35 - Birlik genel 

direktöründen gayri yönetim 
kurulu üyelerine toplantı hakkı 
huzurları için bölgenin husu
siyetine göre; Ekonomi bakan
lığınca tesbit olunacak hadler 
içinde kalmak şartile genel 
kurulca belli edilecek miktar 
kadar ntaktuan yıllık bir meb
lağ verilebilir. Bunun aydan 
aya verilebilmesi de mümkün· 
dür. 

Bundan başka genel kurul 
kararile yönetim kurulu üyele· 
rine ve genel direktöre ayrıca 
58 inci maddeye göre ikra
ramiye verilebilir . 
Yönetim kurulu soravları. 

-----------------------K. 4 ç 
Madde 36- Yöııetim kuru

lu, karar ve işlerinde ana mu
kavelename ve talimatname 
hükümlerine uygun gitmeğe ve 
genel kurul kararlarile tesbit 
edilen yetke ve kayıtlara yat
kın hareket etmeğe mecburdur. 

Yönetim kurulu, birlik işle
rinin iyi görülmesinden defter· 
lerle hesapların düzgün tutul
masından; kayıtların doğrulu
ğundan, memurların istenildiği 
şekilde iş görmelerinden ve 

=Birliğin mallarile paraları· 
nın tehlikesizce saklanmasından 
genel kurula karşı soravlıdır. 
Yönetim kurulu üyeleri, ana 
mukavelenameye ve talimatna· 
meye aykırı olarak verdikleri 
kararlardan ve kontrolörlerle 
Ekonomi bakanlığı veya Ziraat 
bankası ispektörleri tarafından 
meydana çıkarılacak yolsuzluk 
hırsızlık, savsaklık ve üşengen
liklerinden zincirleme soravlı
dırlar. 

Yönetim Kurulu ügelerinin 

ortak sı/atile yapacakları -işler. --K. 4 ç 

Madde 37 - Yönetim Ku
rulu üyelerinin Birlikle şahsan 
alakadar olarak yapacakları 
işlerini önceden Kontrolörler 
tarafından tasdik edilmesi la
zımdır. 
kontrol Kurulu. 

K. 4 ç, K. 19· 
Madde 38 - Birlik işlerini 

ve Yönetim Kurulu kararla
rını, sürel surette kontrol et
mek üzere, üç kişilik bir kon
trol Kurulu teşkil edilir. Bu 
kurulun iki üyesi IGenel Kurul 
tarafından seçilir ve bir üye
si de :Ekonomi Bakanlığınca 
tayin edilir. Kontrolörlerin va
zifeleri süresince Yönetim Ku-

. rulu üyelerile Birlik Genel 
Direktörünün 25 inci maddede 
yazılı derecelerde hısım veya 
iş ortaklarından olmaması şart
tır. Ancak Ekonomi Bakanlı
ğınca gerekli hallerde bu hü
küm tatbik olunmaz. 

Genel Kurulca :seçilen kon-

trolörler her yıl değiştirilir. 

Ekonomi Bakanlığınca tayin 
olunan kontrolörün işten el 
çektirilmesi Ekonomi Bakan
lığına aittir. 

Seçimleri Ekonomi bakanlı· 
ğınca tasdik edilmiyen, kon· 
trolörlükten çekilen veya isten 
el çektirilen ve kontrolörlük 
sıfatları ortadan kalkan kon· 
trolörler yerine, gelecek ilk 
genel kurul toplantısına kadar 
ayni ödev, sorav ve yetke ile 
iş görmek üzere Ekonomi ba
kanlığınca yeni kontrolör ta
yin edilir. 
Kontrolörlerin ödevleri ve 

soravlatz . ----K. 4 ç, K. 19 
Madde 39 - Kontrolörler 

Birliğin bütün işlerile yöneti
mini, defterlerini, kayıtlarını, 
mevcutlarını ve genel finansal 
durumunu genel kurul adına 
sürel surette incelerler. Yöne
tim kurulu görüşmelerinde rey 
sahibi olmamak şartile hazır 
bulunabilirler. Birliğin defterle
rini ve hesaplarını talimatna
mede yazılı şekillerde ve za
manlarda inceliyerek imza 
ederler. Yıllık bilanço, kar ve 
zarar hesaplarını tasdik eder
ler. Yıllık işlerin sonuçlarını 
bir raporla genel kurula bil
dirirler. 

Seçilmiş kontrolörlerden 
ödevlerini talimatname hü
kümlerine uygun olarak yap
mıyanlar, Ekonomi bakanh
ğınca istifa etmiş sayılırlar. 

Kontrolörler, birliğin işle
rinde rast gelecekleri yolsuz
lukları birer raporla derhal 
Ekonomi bakanlığına bildir
meğe borçlu oldukları gibi 
böyle bir sebep ile genel ku
rulu da üsnomal olarak top
lantıya çağırabilirler. 

Bu hususta gevşeklik ve 
müsamahası görülen, ödevle
rini vaktinde yapmayan ve 
sorav doğuran Birlik işlerinin 

önüne geçmeğe muktedir iken 
göz yuman kontrolörler, Yö
netim kurulu üyelerile birlik
ve zincirleme soravlanırlar. 

J şinden çıkan veya çıka
rıl an kontrolörlerin devam -eden soravları ve mecburi-
getleri. ----K. 4 ç. K. 19 

Madde 40 - Kontrolörler, 
ister istifa etmiş olsun, ister 
işten el çektirilmiş bulunsun, 
kendi İş sürelerine ait yolsuz· 
luklardan mes'u1dürler. 
~ontrolörlerin özel işleri. 

K. 4 ç. 
Madde 41 - Kontrolörlerin 

birlikle şahsan alakadar ola· 
rak yapacakları bütün işler 
hakkında önceden Yönetim 
Kurulunun kuar vermesi 
şarttır. 

Kontrolörlere verilecek 
ücret. 
K. 4 ç. 

Madde 42 - Genel kurul
ca seçilen kontrolörlere gör· 
dükleri iş ·İçin Ekonomi ba
kanlığınca tesbit olunan had
ler içinde kalmak şartile ge
nel kurulca belli edilecek mik
tar kadar ücret verilir. Eko
nomi bakanlığınca tyin olunan 
kontrolörün ücreti Ekonomi 
bakanlığınca belli edilir. 
Yolsuzluk yapan göneti!!!.. 

ve kontrol kurulları ügele--rile Eksper ve memurların --

7 Temmuz937 

defter ve belgeleri üzerinde 
suç işliyen yönetim ve kontrol 
kurulları başkan ve üyelerile 
genel direktörü, memurları ve 
eksperleri bu suçlarından do· 
layı 2834 sayılı kanunun 11 
inci maddesi hükmüne göre 
devlet memurları gibi ceza 
görürler. 

Ekonomi Bakanlığınca ve 
ya Ziraat Bankasınca yaptırı· 

lacak kontrol sonucunda suç
ları anlaşılanların işlerine 

Ekonomi Bakanlığınca son ve
rilir. 

FASIL V 
Genel işler 

Ürünler üzerine muamele. 

K. 10 
Madde 44 - Birliğin satışı 

ile uğraşacağı ürünler incir ve 
üzümdür. Bunlar baş ürünler· 
dit. 

Her bir ortak kooperatif, 
her yıl ortakları tarafından 
kendisine taahhüt ve teslim 
edilen bu cins ürünlerinin ta· 
mamını Birliğe teslim etmek 
veya Birliğin emrine amade 
tutmak mecburiyetindediı. 

Ortak Kooperatifler 6 ncı 
maddede yazılı olduğu gibi 
ortaklarının tarım işletmeleri 
hakkındaki malumattan başka, 
her yıl ayrıca, rekolte vaziye· 
tine göre elde edebilecekleri 
ürün durumu ve muhtemel tes· 
limatı hakkında da, mikdar ve 
cins bakımından Birliğin tayin 
edeceği zamanlarda ve şekil· 
lerde ortaklarından alacakları 
malumatı tetkik ve icabında 
tashih ettikten sonra hepsini 
Birliğe doğru olarak bildirmek 
mecburiyetindedir. Bu suretle 
Birlik baş ürünlerin teslimatı 
hakkında ortak kooperatifler 
tarafından verilecek malumata 
istinaden, talimatname hüküm· 
lerine göre muayyen bir nis· 
bet dahilinde vadeli satış yap· 
mağa izinlidir. . 

Yukarda yazılı mecburiyetı 
yerine getirmeyen, yahut yan· 
lış malumat veren ortak koo· 
peratifler, Birliğin bu yüzden 
uğrayacağı zararlardan dolayı 
soravlanırlar. 

Birlik, ürünlerin temizlen· 
mesi, manipülasyonu, st~ni 
dardlaştırılması, ambalajı gıb 
işleri ya kendisi yapar veya 
gerekli hallerde ortak Koope· 
ratiflere yaptırır. 

Muvakkat ürünler: ----------------K. 10 
Madde 45 - Birlik, baş ii· 

rünlerden başka ürünlerin sa· 
tışile ancak Ekonomi bakanlı· 
ğının vereceği salahiyete veY.' 
emre istinaden meşgul olabı· 
lir. Bunlar muvakkat ürünler
dir. k 

Muvakkat ürünlerin ortll 
kooperatiflerce teslim şartla· 
rını ve müddetini, cins ve ne~ 
vilerini, hesaplaşma ve ödeı11 
şekillerini Birlik tesbit edr 
ve ortak kooperatiflere bil r 
rır . 

Bu gibi hallerde orta~ ";: 
operatifler baş ürünler içın I . 
duğu gibi, muvakkat ürün.~ 
rin de tamamını Birliğe tes!1 e 
etmek veya Birliğin e"!1rfe. 
amade tutmak mechuriyetırı 

dirB.. kk .. .. .. bıtş 
ır m1.1va at urunun .. ill 

ürünler arasına girebilmesı ıÇ 11 
Birlik genel kurulunun kar's· 
ve Ekonomi bakanlığının tıı 
diki lazımdır. b. li~ 

Bir muvakkat urun ır0 .. ., .. t ,. 
genel kurulu kararile b0b9ş 
ortak kooperatifler için 

cezalandırılması. 

K. 11 
ürün olabilir. //tJf'' 

Ortak o/maganların maf,? 

Madde 43 - Birliğin para 
ve malları, bilanço, tutulga, 
rapor ve başka bütün evrak, 

K. 17 
Madde 46 - Birlik: .Jl tef' 
a) Ortak kooperatiflerı 
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limini yükendikleri iirünlerin 
hepsi veya bir kısmı teslim 
edilemediği veya edilmediği 
vakit çalıştığı piyasalarda var
lığını göstermek ve yapılmış 
veya yapılması tecim bakımın
dan lüzumlu olan yükenleri 
Yerine getirmek, 

b) Birliğin alıcıları istediği 
halde ortak kooperatiflerce 
teslim edilen ürünler arasında 
hiç veya yeter derecede bu
lunmayan kaliteleri elde et
mek. 

c) Hükumetçe görülecek lü
zum üzerine belli edilecek 
ınikdar dairesinde koruma, 

Ergelerile ortaklar d1şından 
mal satın alabilir veya satış 
kooperatiflerine aldırabilir. 

a ve b hallerinde Birlik 
dışardan satın alacağı malı 
ortak kooperatifler vasıta· 
sile almak istediği takdirde, 
satın alma ve ödeme şartlan 

(fiat veya komisyon önceden 
ilgili kooperatife bildirmek 
mecburiyetindedir. Bu gibi 
muamelelerden hasıl olan du
ru kazançlar veya duru ko
lllisyonlar ayrı bir hesapta 
tutulur; zarar husulünde bu 
hesaptan kapatılır. Bu hesap
taki paralar, ancak milli mah
sulün reklam, ve propagan
dası ve yahut istihsalin te
kemmülü veya Birliğin gaye 
Ve maksatlanna uygun husu· 
sat için icabında Birlikçe tek
lif ve Ekonomi Bakanlığınca 
kabul edilecek şekilde kulla
nılmak üzere ayrıca saklanır. 
c halinde gösterilen satın 

•lma şekli, karın dağıtılması 
Ve zararın kapatılması husus
ları Ekonomi Bakanlıi"ının ve· 
tcceği direktifler dairesinde 
Yapılır. 

,!!esaplaşma ve avans mu-

.!!!!_e!!!!_. 
K. 4 f. 
Madde 47 - !Birlik, ortak 

kooperatiflerin teslim edecek
leri ürünlerin cins ve nevileri 
ile kalitelerini ve bunların 
kıymet baremini tesbit ederek 
Otlak kooperatiflere tebliğ 
eder. 

Birlik ortak kooperatiflere 
Ürünlerin karşılığı olarak ve
receği avans miktarını yuka
karıda yazılı kıymet baremine 
RÖre tcsbit eder. 

Avanslar, birlikçe ürünlerin 

tescllümünden sonra verilir: 
Bu avanslar ürünlerin satış be· 
delinden alıkonulmak suretile 
kapatılır. Birlikçe ürünltr kar· 
şılığı olarak ortak kooperatif
lere verilecek avanslar için 
alınaçak faiz haddi Ekonomi 
bakanlığınca belli edilir. 

Teslim edilen ürünleri satış 
bedellerinin ödenme usul ve 

Ş•rtları talimatname hükümlc

tinc göre Birlikçe tesbit olu
nur. 

1.!acakların tahsili 
I<. Muvakkat madd7 
Madde 48 - Birliğin ortak 

~ooperatiflerdeki alacakları 
1 • 
~ın Tarım Satış kooperatifle· 

' 1 kanunu hükümleri tatbik 
01unıır. 
!.!tigaç maddeleri tedariki. 
1<. 3 c. 
Madde 49 - Birlik, satış 

kooperatifleri ortaklarının üre
r •nı ve yaşama masraflarını 
~ltabilmek maksadile üretim 
'"aç ve yaraçları ve ihtiyaç 
~-.d~~lerini tedarik edebilme
erı ıçın bu nevi maddeleri 
~0Ptan satın alabilir ve ortak 

0 opcratiflerc dağıtabilir. 
nevi maddeler üzerine 

ğin, Ekonomi Bakanlığına ya: 
pacağı müracaat üzeride Ba
kanlıkça verilecek karara bağ
lıdır. 
Banka ve kredi işleri. - -
K. 18 
Madde 50 - Birliğin Ban· 

ka ve kredi işleri 2834 sayılı 
kanunun 18 inci maddesi hü-
kü mleri daircsindr ve Ekono· 
mi Bakanlığının direktiflerine 
göre cereyan eder. 
Taşıtsız mallar. 

K. 13 

(Ulusa~Blrlik) 

hesap usullerile tutacağı ka
yıtlar ve defterler Tarım satış 

, kooperatifleri kanununun 14 
üncü maddesi hükmüne göre 
Ekonomi bakanlığınca hazır
lanacak talimatnamelerle belli 
edilir. 
Kuruluş masraf/art. 

K. 14 
Madde 56 - Birligin kuru

luş masrafları, ilk üç. yıl içinde 
kar ve zarar hesabından ka
patılır . 
Birliğin kontrolü. --

re ikinci bir yedek akçe ay
rılır. Bu yedek akçe Birliğin 
bir yıl içinde satbğı ürünlerin 
duru tutarından kesilecek bin
de dört nisbetindeki paralar· 
dan toplanır. 

İşbu yedek akçeden bir za
rarın kapatılabilmesi genel ku· 
rul kararına bağlıdır. 

Yedek akçelerin bölüne-

miyeceği. 

K. 4 c 
Madde 61 Yedek akçe· 

Madde 51 - Birlik, Eko- K. 12 
ler parçalanıp bölünemiycceği 
gibi ortak kooperatiflerden 
hiçbirinin bu akçelere sahip 
çıkmağa hakkı yoktur. 

nomi bal< anlığının iznile kuru· Madde 57 - Birlik, Eko· 
luş ergelerine uygun işlerin nomi bakanlığının ve Ziraat 
yapılması için gerekli gördüğü bankasının vazifedar kılacağı Birliğin ayrılma veya birleş· 

me hallerinde ise bu yedek 
akçeler hakkında 64 üncü 
maddede yazılı hükümler tat
bik olunur. 

hallerde taşıtsız mal satın memurların teftişine tabidir. 
alabilir veya yaptırabilir. Birliğin yönetim kurulu baş-

Bu mallar 2834 sayılı kanun kan ve üyelerile genel direk-
hükümlerince ipotek edilemiye- tör ve memurlan bu yoldaki 1 
ceği gibi başkaları tarafından teftişleri kolaylaştırmağa mecbur-
haciz de edilemez. durlar. Aksi takdirde hakla· 

Birliğin süresi bitip uzatıl

madığı vey :t tasfiyesi hallerinde 
yedek akçeler satış koopera· 
tifleri kanununun maksat ve 
esasları çerçevesi içinde kul
lanılmak üzere Ekonomi ba
kanlığı emrine Ziraat banka-

Üretimin ve satışın te- rında Tarım satış kooperatif-
kemmü/ü. leri kanununun 12 nci mad-

K. 3 desi hükümleri tatbik olunur. 

Madde 52 - Birlik, üretim 
ve satışın tekemmülü için or
tak kooperatiflerin yapacakları 
işlerin tahakkuku ve bu yolda 
lktısat Vekaleti tarafından alı· 
nacak kararların tatbiki için 
lazımgelen program ve direk· 
tifleri ortak kooperatiflere bil
diririr ve bu hususlar için icap 
eden vasıtaları temin eder. 

Birlik, kendisine bağlı koo· 
peratiflerin ortaklarına rakip 
ve müstehlik piyasa vaziyetleri 
hakkında en çabuk ve emin 
şekilde malumat vermek ve 
satışile uğraşacağı malların iç 
ve dış piyasalarda reklam ve 
propaganda yollarile sürümünü 
çoğaltmak maksadile lazımge· 
len tedbirleri alır. 
Bir/ilin başka kutu/ ve iş-

lere iştiraki. 

K. 3 
Madde 53 - Birlik, Eko

nomi Bakanlığının müsaade
sini almak şartile, ergesine uy· 
gun ve faydalı göreceği her 
türlü ieşebbüse girişebilir. Da-
hilde ve hariçte teşekküller 
kurabilir veya bunlara iştirak 
edebilir. 

Bu gibi işler doğrudan doğ
ruya ortak mallarının satışına 

taalluk etmedikçe hasıl olacak 
kar ve zararlar hakkında 46 
net madde hükmii tatbik olu· 
nur. 

FASIL Vl 
Muhasebe ve kontrol 

iş yılı ve hesap kesimi. 

K. 4 f 
Madde 54 - iş yılı, 1 Ma

yıs tarihinden 30 Nisan tari
hine kadar sürer. Kuruluş yı-

lında i~ yılı, ana mukavelena· 
menin ilanından başlar ve ilanı 
takip eden 30 Nisan 1938 ta· 
rihinde biter. 

Tamamile hakikate uygun 
olmak ve bilanço yılının bütün 
işlerini ihtiva~ etmek üzer~ yıl-
lık bilanço, kar ve zarar he
sabı ve yönetim kurulu rapo· 
rile birlikte! 10 Temmuz tari
hine kadar hazırlanıp kontrol 
kuruluna tevdi olunur. 

Kontrol kurulu bilançoyu ve 
raporu inceler ve bunları ken
di raporilc birlikte genel ku
rula arzedilmek üzere yönetim 
kuruluna geri verir. Ancak kar 
ve zarar hesabile bilançonun• 
bir haf ta önceden ortak koo· 
peratiflerc gönderilmesi lazım
dır. 
Birliğin hesap usulü ve 

FASIL VIı 

Kar ve zarar ve ye. 
dek akçe 

Fiat farkının dağıtımı. 
K. 4 f, K. 16 
Madde 58 - Genel kurul, 

sına yatırılır . 

FASIL Vlll 
U yuşamamazlıklar 
Uyuşamamazlık/ar. 

K. 4 c, K. 22 
yönetim kurulu raporunu, bi- Madde 62 _ Ortak koope· 
lançoyu, kar ve zarar hesa- ratifler ile Birlik veya Birlik 
bını tasdik ettikten sonra, kar ile diğer bir Birlik veyahut 
veya zararın (fiat farkı) dağıtı- Birlik genel direktörü ile yö-
mına karar verir. netim kurulu .!lrasındaki uyu· 

I. - Karın şamamazlıklar Ekonomi bakan-
a) % 10 nu birinci yedek lığının hakemliği ile halledilir. 

akçeye; Üçüncü şahıslarla Birlik ara-
b J % 15 e kadar yönetim sında çıkacak uyuşamamazlık-

kurulu üyülerile genel direktör lar Birliğin yönetim merkezi-
ve memurlara (ancak bu mik- nin bulunduğu yerdeki ınah-
tar bir üye için 500 lirayı, kemclerde görülerek hükme 
genel direktör ve memurlar bağlanır. 
için aldıkları ma.ı~ın iki mis- FASIL J X 
lini geçemez.) Birleşme ve ayrılma 

c) Geri kalanı yapdıkları mu- B · l' ... · b · l · b · b · 
l . b . d k k ır ıgın ır eşmesı, ır ı-

ame e nıs etın e orta oo- -
peratiflere dağıtılır. rinden ayrılması. 

H. - Zarar K. 4 d 
Madde 63 - Birlik genel Genel kurul kararı ile 60 ncı 

maddede yazılı ikinci yedek 
akçeden ve bu kafi gelmediği 
takdirde her bir ortak koope
ratifin yaptığı muamele ile 
denk olmak üzere ortak koo
peratifler arasında taksim olu
narak kapatılır. 

Birlik 49 ve 53 üncii mad
delerde yazılı işlerle birden 
fazla ürünün satışı ile uğraş· 
tığı takdirde bunlara :aid kar 
zarar hesaplarını ayrı ayrı 
tutar. 
Birinci yedek akçe. 
K. 4 c, K. 15 
Madde 59 - Birliğin kar

şılıksız borçlarının kapatılma

sına mahsus olınk üzere bir · 
birinci yedek akçe ayrılır. Bu 
yedek akçe: 
a) Bir yıl için<le satılan ürün

lerin duru tutarından kesilecek 
binde üçdcn: 
b) 58 inci maddenin a fikra-

sındaki gelirden; 
c) Yedek akçenin gelirlerin· 

den; 
ç) Hükfıınetçc verilecek tah

sisattan; 
d) 2836 sayılı Tarım kr<'cli 

kooperatifleri kanıınıınun 30 
uncu maddc·sinin ikinci fıkra
sına göre birikmiş parnlar<lan 
toplanır. 

Bu yedek akçenin yarısı E
konomi bakanlığının iznile la· 
şılsız mal satın alınağa veya 
yaptırmağa tahsis olunabilir. 
ikinci yedek akçe. 

K. 4 C, K. 16 
Mhdde 60 - Birlikte yıllık 

işlerden doJtyı yıl sonunda çı-

kurulunun 19 uncu maddenin 
1 fıkrası hükmüne göre yapa-
cağı teklif üzerine Ekonomi 
bakanlığının miisaadesile bir 
veya birkaç birlik ile birleşe-
bileceği gıbi iki veva daha · 
fazla birliğe de ayrılabilir. 
Satış teşkilatının rasyonelleşti-
rilmesi maksadile Ekonomi 
bakonlığı lüzum halınde böyle 
bır birleşmeyi veya ayrılmayı 
istiyebilir. Bu gibi istihaleler 
mümkün olduğu kadar bilanço 
yılı sonunda yapılmak lazım· 
istihale tarzı. -K. 4 d. K. 12 

Madde 64 - Herhangi bir 
birleşmede veya ayrılmada, 
ilgili birlikler Ekonomi bakan
lığı tarafından teftişe tabi tu
tulur. Bu teftişte bir taraftan 
bütün matlupların hakiki kıy· 
metleri takdir ve öteki taraf
tan da zimmetler ve bilhassa 
yedek akçeler teshil edilir ve 
devre bunlar esas olur. 

Bunlar istihaleye iştirak 
eden ortak kooperatiflerin o 
zaman kadar yaptıkları mua· 
mcleler nisbctinde, yeni bir· 
liğe veya birliklere zimınet
Jcrlc birlikte yedek akçeler <le 
dahil olduğu halde devrolu-
nur. 

İstihale masrafları ve hunun 
ilgili birlık veya birlikleu• isa-
bet eden miktarını Ekonomi 
bakanlığı tcsbit eder. 

FASIL x 
Fesih 

Fesih sebepleri. 

K. 4 g 
Madde 65 

maddesi i fıkrası mucibince 
fesih kararını vermek salahiye· 
tini kullanması; 

b) Kanun ve ana mukavele
name hükümlerine aykırı git
mek veya ana mukavelena
mede yazılı ergeler dışında iş 
dışında iş yapmak dolayısile 
feshedilir. 

Bu sebeplerle feshin te
kemmül etmesi için Ekonomi 
bakanlığının tasdiki şarttır. 
infisah sebepleri. 
K 4 g 
Madde 66 - Birlik, 
a) Ana mukavelenamede ya

zılı otuz yıllık müddetin dol
ması ve 19 uncu maddenin 
j fıkrasına göre temdit kara
rının verilmemesi; 

b) Ortak adedinin ikiden 
aşağı düşmesi; 

c) Kapitalin en az hadden 
aşağı düşmesi; 

ç) Kuruluş ergelerinin orta
dan kalkması; 

d) Yükünlerini yerine getire
miyecek bir duruma girmesi; 

e) Diğer bir birlikle·iltihak 
şeklinde-birleşmesi hallerinde 
infisah eder. 

Bu sebeplerle infisahın te
kemmül etmesi için gentl ku
rul kararı ve Ekonomi bakan
hğının tasdiki ve bunun yöne
tim kurulunca ilanı şarttır. 

Tasfiye Kurulunun tayini 

ve işden el çektirilmesi. -K. 4 g: 
Madde 67 - 66 ncı mad

denin e fıkrasında yazılı se
bepten dolayı infisah hali müs· 
tesna olmak üzere fesilı veya 
infisah kararının tekemmülün
den sonra biri Ekonomi Ba
kanlığı, diğeri Ziraat Bankası, 
üçüncüsü de Birliğin Genel 
Kurulu tarafından tayin edile
lecek tiç kişiden mürekkep 
bir Tasfiye Kurulu vlicude 
getirilir. 

Tasfiye Kurulunun üyesi olan 
memurlar vazifelerini diğer bir 
tasfiye memuruna veya baş-
kasına devredemczler. 
Tasfiye kurulunun ödevleri. 

K. 4 g 
Madde 68 - Tasfiye Ku-

rulu, 
a) İşe başladığıgünden iti· 

baren birer hafta ara ile üç 
defa tasfiyenin başladığını ilan 
eder. Alacaklılar, son ilan ta· 
rihinden itibaren en geç altı 
ay içinde müracaat ve hak
larını isbat edebilirler. 

b) Vazifeye başladığı za
man Birliğin fesih kararının 
verildiği tarihe kadar yapılmış 
işler sonucunu, varlıklarını, 

alacaklarını ve borçlarını gös
terir bir defterle bir de tas
fiye açılış bilançosu hazırlar 
ve ayrıca giren ve çıkan ortak 
Kooperatiflerin numara ve ad· 
larını, her birinin ortaklık pa
yını, aldıkları avansları, mev· 
cut soravlarını ve alacaklarını 
gösterir bir cetvel tanzim ede· 
rek hirer nüshasını Ekonomi 
Bakanlığına ve Ziraat Banka
sına verır. 

c) Tasfiyenin süresince Yö
nelim Kurulunun yrrine geçer, 
ancak Birlik namına tasfiye 
muamelclelcrilc ilgili olmayan 
yeni taahhütler altına giremez.. 
Aksi takdirde Kurul üyeleri 
zincirleme soravlanırlar. Bir
liğin adına imza atarken Bir· 
liğin tasfiye durumunda bu
lunduğunun yazılması lazımdır. 

ç) Birliğin eskiden başlamış 
olup dahcnüz bitirilmemiş iş

leJini tamamlar, alacaklarını 

toplar. varlıklarım paraya çe· 

8 Temmuz937 

şıtlı malları için gereğine göre 
açık artırma veya pazarlıkla 
satabilir. Şu kadar ki bunlann 
toptan satışi)e taşıtsız malların 
her hangi bir surette satışı 
Ekonomi Bakanlığının tasdi
kile yapılabilir; 
e )Alacaklardan tahsilat olduk· 

ça ve varlıklar paraya çevril
dikçe 1,000 lirayı aşan para
larla tasfiye işinin gerektirdi· 
ğindcn fazlasını Ziraat Ban
kasına yatırır; 

/) Birliğin tasfiye işlerini 
günü gününe gösterecek bir 
tasfiye def teri tutar: 
g) Tasfiye işleri bitinceye ka-

dar her yıl sonunda yıllık 

bilançuyu ve raporunu hazır
lar ve Genel Kurulu toplan
tıya çağırır; 

h) Tasfiye işlerinin bitiminde, 
tasfiye kapanış bilançosunu 
yapar ve çağıracağı son Genel 
Kurulun tasdikine sunar; 
ı) Bu bilançoda, Birliğin tas

fiyesi sonunda kar çıkarsa, bu 
karın her ortak Kooperatife o 
zamana kadar yapmış olduğu 
muamele nisbetinde dağıta· 
bilecek mikdarlarını belli eder; 
i) Eğer zarar çıkarsa bu za

rarın ilk önce yedek akçele
rinden, kafi gelmezse her or· 
tak Kooperatifin o zamana 
kadar yapmış olduğu muamele 
nishetinde ve 16 ncı maddede 
yazılı soravı içinde hissesine 
düşecek mikdarlarla mahsu· 
bunu yapar; 
j) Tasfiyenin kapanış bilan

çosunu, Genel Kurulca tasdik 
edildikten sonra Ekonomi Ba· 
kanlığına sunar; 

k) Tasfiyenin suresi icinde 
vaki müracaatları üzerine veya 
defterlerden yahut başka mak-
bul vesikalardan alacaklı ol
dukları anlaşılan şahıslara ala· 
cakları verildikten sonra tas· 
fiye muamelesini, tasfiye'bilan
çosuna göre ortaklara hakları 
dağıtılmak veya soravları nis
betinde tediye ettirilmek su· 
retile sona erdirir. 
Tasfiyenin süresi. 

K. 4 g 
Madde 69 - Tasfiye mua

melesi 68 inci maddenin a 
fıkrasındaki üçüncü ilan tari
hinden başlamak üzere bir yıl 
içinde bitirilmek lazımdır. An
cak tasfiye.bu müddet içinde 
bitmediği takdirde Ekonomi 
bakanlığının muvafakatilc bu 
miiddet uzatılabilir. 
Tas/iye kurulu üyele!.!!!e 

verilecek ücret. 

K. 4 g 
Mapde 70 - Tasfiye ku· 

rulu üyelerine verilecek ücret, 
ğenel kur•ıl ve Ziraat bankası 
tarafından yapılacak teklif 
üzerine Ekonomi bakanlığınca 
tesbit olunur. 

Lü'/en çeviriniz 

İzmir Sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

İzmir inhisarlar baş müdü
riyeti vekili avukat Halil Sabri 
ve Süreyya tarafından Sucanın 
aşağı mahallesinde Tali soka· 
ğında 2 numaralı hanede otu· 
ran Mustafa oğlu Mehmet aley 
hine açılan alacak davasından 
dolayı müddeaaleyh namına 
tastir ve bcrayı tebliğ irsal kı· 
lınan davetiyenin ikametgahı· 
nın mcçhuliyctinc binaen bila 
tebliğ iade edilmesi ve müd
dei vekilinin scbkedcn talebi 
iizerine gazete ile ilanen tebli· 
gat icrasına karar verilerek 
bu bapta muhakeme 27 Tem· 
muz 937 tarihine müsadif sah 
gününe tayin kılınmış oldu· 
ğundan yevmi mezklırdc saat 
onda mahkemeye gelmedi~i 
veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında gıyap lca· 

verileceği ilin makamına 



Sahife 6 

imza ve tasdik1 
K. 23 
21/10/1935 tarihli ve 2834 sayılı Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri kanununa uyarak 28/6/1937 de kurduğumuz işbu 

Tarım satış kooperatifleri Birliğinin yukarıda yazılı ana mukavelenamesini okuyup içindekilerini ve gerekli hallerde sözü geçen 
kanunun 4 üncü maddesine dayan ılarak yapılacak değişiklikleri kayıtsız ve şartsız tamamen kabul ve bu arada ortaklık için 
aşağıda yazılı ortaklık payını vermeği yükeniriz. 

Ortak Koopera
tifin adı ve No. Merkezi 

Kuruluş 
tarihi 

5. No, Ortaklar 
İncir Tarım sa- Ortaklar 12-4-1937 
tış kooperatifi 

" ,, 
,, ,, 

6 No. Germen· 
cik incir tarım Germencik 12-4-1937 
satış kooperatifi 

.. 
,, 
" 7 No. Erbeyli 

incir tarım sa· Erbeyli 12-4-1937 
tış kooperatifi 

" ,, 
,, " 

8 No. karapınar 
incir tarım sa- Karapınar 12-4-937 
tış kooperatifi 
10 No. Köşk 
incir tarım sa· Köşk 12-4-937 
tış kooperatifi 
9 No. Umurlu 
incir tarım sa- Umurlu 12-4-937 

10·4-937 

tış kooperatifi 
11 No. Ödemiş 
incir tarım sa· Ödemiş 
tış kooperatifi 
12 No. Kemal-
paşa incir tarım Kemalpaşa 11-5-937 
satış kooperatifi 

13 No. Armutlu 
üzüm tarım sa- Armutlu 11-5-937 
tış kooperatifi 

14 No. Menemen 
üzüm tarım sa· Menemen 17 -5-937 
tış kooperatifi 

Ortak 
Kooperatifin 

Ortak Sayısı 

241 

371 

234 

114 

88 

89 

147 

38 

24 

20 

YüKendiği ortaklık 
Ortak Kooperatifi 

Sayısı 

2870 

3701 

2860 

3270 

2008 

1510 

4364 

537 

704 

256 

payının 

Tutarı 
Lira 

28700 

37010 

28600 

32700 

20080 

15100 

43640 

5370 

7040 

2560 

ödenen mik- temsil eden mümessi-
dar lira lin imzası 

17050 

10821 

16434 

14042 

6752 

31813 

268 

352 

133 

Dört mümessile veka· 
!eten Mahmut Kertmen 

iki vekaleten Dr.Sabri 
Akın 

Osman Alyanak 
Bekir hel\tacı 

Mustafa Ôzaydın 

Ahmet sarı 

Niri Ôzkan 
M. Güven 

Feyzi Germen F. 
Geroğlu 

A. M. Çetin 

Ihsan Çörüş 

M. Kemal Akyüz 

Hilmi Üren 

Ömer Altay 

Mustafa Abalı 

Sigorta primleri 
Serbest dövizlerle 

ödenecek 
567 numaralı kanuna müte· 

ferri ve sigorta primlerinin dö· 
vizle ödenmesi hakkındaki ka
rarnameye ek olarak Vekiller 
Heyetince kabul edilen karar 
şehrimizdeki alakadarlara teb· 
liğ olunmuştur. Bu karara gö· 
re, Türkiye hudutları dahilinde 
çalışan sigorta şirketlerinde 
sigortalı olub ta Türkiye hu
dutları dahil veya haricininde 
hasara uğrıyan mallar& aid 
dövizler, müteneffii Türkiye 

8 Temmuz 937 

Müessif ölüm 
Devlet demiryolları sekizinci 

işletme telgraf müfet işi B. 
Ali Rıza, bir müddet evel 
tedavi edilmek üzere Bursll" 
ya ve oradan Ankarayıi git· 
miş ve dün ekspresle f ztnire 
dönerken şimendiferde lcalb 
durmasından ölmüştür. 

Rahmetli, çok temit ve ken· 
disini herkese sevdirmiş de-
ğerli bir memurdu. Cenazesi, 
bugün Karşıyaka istasyonun· 
dan kaldırılacaktır. Ailesinin 
teessürüne iştirak eder ve ta
ziyetlerimizi sunarız. 

dışında bulunuyorsa serbest 
dövizle ödenecektir. 

# .. mı ......................... ... 

lzmiı· Yün Mensucatı 

Türk Ano nim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Tür.k anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR osHu 

N~ V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

Olirier ve şü
rektisı Limited 
~apur acentası 

& Co. 19 No. Alaşehir Birinci Kordon Rees binası 
üzüm tarım sa- Alaşehir 12-5-937 18 496 4960 251 Sudi Mıhçıoğlu DEUTSCHE LEVANTE l:.INIE Tel. 2443 

i1~ ~~~PK~~!t G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES LTD. 
üzüm tarım sa· Kınık 24·5-937 23 455 4550 229 Ali Rıza Yamak Hamburg "OPORTO,, vapuru lO tem· 
tış kooperatifi "CHIOS" vapuru 2 Tem· muzda LIVERPOOL ve SWEN· 

17 No. Turgut· muzda bekleniyor. HAMBURG SEAdan gelip yük çıkaracak. 
lu üzüm tarım Turgutlu 10·5-937 24 553 5530 285 Ahmet Dereli ve BREMEN limanlarından "POLO,, vapuru 10 tem· 
satış kooperatifi yük çıkaracaktır. muzda LONDRA ve HULL ve 
18 No. Salihli ANVERSten yük çıkaraca\(; ve 
.üzüm tarım sa- Salihli 13-5-937 32 678 6780 347 M. Kendirik AMERICAN EXPORT LINES ayni zamanda LONDRA ve 

_tı_ş_~_o~p-~_a_ti_fi _______________________ ~~------~-----THE EXPORT ~EAMSHIP HU~için~k al~a~~ 
Genel sayı 6091 Özel sayı 7/166 CORPORATION THE GENERAL STEAM NA· 

Yukarıda adı ve numarası ve merkezi yazılı ve imzaları dairemizce tanınmış olan ortak kooperatifler mümessilleri 28/1/937 VIGATIO 
tarihinde önümüzde açık olarak okunan işbu ana mukavelename hükümlerini anlayıp kabul ettiklerini bildirmiş ve imzalarının "EXCHANGE" vapuru 20 N LTD. 
da tasdikini istemiş olduklarından 21/10/1935 tarih ve 2834 sayılı kanunun 23 üncü maddesi mucibince tasdik olunur. Temmuzda bekleniyor. NEV- "ADJUTANT,, vapuru Ha-

Noter YORK ve BALTIMOR liman- ziran sonunda gelip LONDRA 
T. C. İzmir ikinci noteri M. Emin ları için yük kabul eder. için yük alacaktır. 

Erener resmi mü hürü EXCUT VE DEUTSHE • LEV ANTE LINIE 
Genel sayı 6092 Özel sayı 7 -166 

Bu mukavele suretinin dairede saklı 28/6/937 tarih ve 6091 No. lu aslına uyguıı olduğu tasdik kılındı. 1937 senesi Hziran 
ayının 28 inci pazartesi günü. 28 Haziran 1937 

T. C. İzmir ikinci Noteri 
resmi mühürü E. Erener 

15 No. Urla üzüm tarım satış kooperatifi Urla 19/5/937 
iktisat Vekaletinin 30/6/937 tarih ve bila sayılı tel yazıları ile 

21 260 2600 132 M. Sait Akkaş 
verilen salahiyete binaen tasdik kılındı. fz~.ir valisi Y. C. 

Unver imzası 

~Türk Hava Kur.umumma•11 F ratelli Sperco 
•• u •• • 

1 ı vapur acentası 
j ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
gos 

3 ci keside 11 Temmuz 1937 dedir 
.. "TRiTON,, vapuru 9 Tem-

BÜyÜk ikramiye45 OOOliradır muzda gelip BURGAS, VAR· 

Bundan başka: 75,000, 12,000, 70,000 liralık ik- J NA ve KÖSTENCE için yük 
ramiye/erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mii-

1 
alacaktır. 

ka/ at vardır. 1 SVENSKA ORIENT LINIEN 

- ------------·-
' · . 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- 1 "BIRKALAND" motörü 5 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amoıtileri havi olan bu Temmuzda beklenmekte olup 
z~ngin .P!iindan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 1 ROTTERDAM, HAMBURG, 1 
kınmeyınız. GDYNIA ve ISKANDINA VY A 

1 1 limanları için yük alacaktır. 
• 1 ZEGLUGA POLSKA A. B. 

lzmırPamukMensucatl 1 "LE2~~;:~.v~~:örü 21 
Türk Anonim Şirketi I Temmuzda beklenmekte olup 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telef on o. 2211 ve 3067 
T lgr.a adresi: Bayrak lzmir 

ı ANVERS, GD YNIA ve DAN
ı ZIG )imanları için yük ala· 

caktır. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA" vapuru 14 

Temmuzda MALTA, CENO· 
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tariliterile 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

I Telefon 3452 
iııiiııııiııiı ................ . 

navlunlardaki değişikliklerin-

den acenta mesuliyet kabul 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçm 

FRATE6LI SPERCO vapur 
acentasına mü.racaat edilmesi 
rica olunur. 

Tetef6n: 41~/+221/2663 

" I " vapuru 2 "DELOS,. vapuru 11 Tem· 
Temmuzda bekleniyor, NEV- muzda HAMBURG, BREMEN 
YORK için yük alacaktır. ve ANVERSten gelip yük çı· 

AMERICAN EXPORT LINES karacak. 
THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki deği· 

CORPORATION şikliklerden mes'uliyet ICaöul 
edilmez. 

Pireden aktarması seri seferler 
"EXCAMBION,, vapuru 2 

Temmuzda PlREden BOST.ON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXHORDA,, vapuru 16 
Tem muzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, Sl:JLINA, GAI:.ATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA ıimaoları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 12 

Tem muzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KOSTENCE, SUUNA, 
GALA TZ ve IBRAIL Kınan· 

ilan 
Kemeraltında 64 numaralı 

kitaphanemi 8-5-937 tarihin· 
den itibaren terki ticaret et· 
mek suretile bıraktığımı ilan 
ederim. 

Bucada: 
Celal Balkanlı 

larına yük alacaktır. 

SOCIETE ROY ALE HONU" 

ROISE DANUBE MARITI~~ 
"DUNA,, vapuru 10 Tenı· 

muzda beki niyor. BELGRADr 
NOVISAD , BUDAPEŞTE ' 
BRA TISLA VA, LINZ ve V'I· 
YANA limanları için yiilc 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motöril 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE., 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manJ'arı için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel~ 
tarihleri ve navlun tarifeler'' 
halCkında hiçbir taahhüde giti• 
şitmez . ., ı ,. 

Birinci Koroon, te1°•0 

No. 200-


