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lu önder Atatürkün sıhhi vaziy~tleri 
normal seyrine avdet etti Romanyakrcilı 

Dün saat yirmide Verilen rapor 
Ankara 22 "Radyo,,. Riyaseti cumhur umumi Katibliğinden : 
Reisicumhur A tatürkun sıhhi vaziyetleri hakkinda müdavi ve müşavir tabibleri tarafından 

ilin saat 20 de neşredilen rapor ikinci maddededir. 
2 -Reisicumhur Atatürkde bir hafta evvel zuhur eden arazlar 
Nabız muntazam 80 teneffüs 19 hararet derecesi 36,8 dir 

'frniftir. Günlük tbeliğ neşrine lüzum kalmamıştır. 
MQdavi doktorlar : " 

~rofeör Neşet Ömer Birdel, Profeeör Doktor M, Kemal Öke. Nihad Reşad 
ite. 
~Gşavir Doktorlar : 
~rofesör Akil Muhtar Özden, profesör Doktor Hayrullah içer, profesör doktor 

teyya Hidayet Sertel, doktor Abravay Marmaralı. doktor Mehmet Kamil Der. 

• 
ır Sıhat 
avamız 

F. R. ATAY 1 

~ Sıt-ıat ve içtimai Yardım 
811 lığı sırnelerdenberi, An-

1 arsusta fakir çocuklara yardım 

üç fabriKa 11 :ı talebeye 
elbise yaptırıyor 

Daha biı;sok yardımlar umuluyor 
da hır tıp korıgrPSİ top- Tıırsus (Hususi muhabiri- ı olmaktad.ırl~r . . _ . 

11 ktadır. Bu kongrelere mizdeu) Cumhuriyet bayramında 
1 

Şc~rı~ız . fabrıkatorlc~ındeıı 
1 rak 1 h k. !erimizin fakır çucukları"l elbiselerini teıniu I ~ Şadı ~lıyc~ı~ 50, M ~asım fab 

t!l en e ı m rıkası mustecırı B. Sahh Bosna 
\le tecrübelerinden marn• ve bu büyük güııde bu yavrula- -d- .. B lb h" 50 E k f b-

~t . . . - - - - ıd - k . . 1 ı mu uru . ra ım , mc a 

~ 
Sıhıy si 1 hıne hır çok rın yuıuııu gu urme ıçıu ıazır 1 "k h' 1 . d H kk o- ti ır t· ı· rı ac;ı sa ıp crın en a ı or e 

l tdeı.. t dıldii;ıne lıklnr ~ apılrnııktarlır . Hu hayırlı ı 15 t k lb" t . ,•r •·mırı P. .., • • • • • mcz a ım c ısc yap ırmayı 
ııliı K l('d v ışle Halkevı rcısı avukat Fıkrı ün .d 1 . 1 d' . ong1"1yo e ' me - _ _ va eyıemış er ır . 
arııı f d ıu, tuccardan Ahmet Koçak, knt- Daha bazı hamiyetli zatların 

1 
ın kıml• r hıra ın arı, _ . . G - -

il . - b" l tur ıspckterı Doğan enç. kulturf da bu güzel yardıma iştirlk ede-
Y ~erıtm~kte oldugunu 1 işyarı Kemal Oinçmen alakadar ceği umulmaktadır . 
0ruz. Fııkat en yakın top -------------~----------

' 

~~k olanında sene~erden·: ·ı arsusta ( umhuriyet boyrom.ı 
' I Şu~adft bur<_td,a münakDŞll 1 hazırlıklarına devam ediliyor 

ge1<1ıgımiz mıllı b11· sıhhat 

~ ,artıızln mnrıokaşa ett~rilme Şehrin muhtelif y-erlerine ta-
l! ~ 88 Yı~ı hakenınıııa rıca et 

temamen geçmiştir 
lf astaltk normal seyrine avdet 

LI ıstıyo.r~z. Bu d_avanın kı zaferler yapılmaktadır 
Slldect' rurk ınııthagıdır. 
'ierneıc pişi 1 ın° ve 1ıa~.ır • · - ı · k ı · · çekoslokyaya Kudu·· ste asa ' Tarsus (Ilıı~ueı muhabırı- Bayram icın me tep arımız • 
ıısullerimizin sıhi otmn • · 1 

1 iddiası eskidir. Gıı)ri sıht ı~iz~en_) Cuın~_ıu:iy~ı bayr~m.ının :::ıc:irb~~ü~e~~:il::~ıy~:;1~::
1

Be~ yardım yiş iade edildi 
İle h' ı y ieleri la ıncı yıldonumu ı;ıehrımızde bedia için masrafa bir yardım 

., ~·· . ze ır enme sc y ,- büyük tezahüratla karşılaıııtcak- ,, . .... -
l\lllıye tUrk hele ''8Ş ı olmak üzere büyük çifçilerimiz- • •ıt F Ş y r l'lar n ' J tır . Takı zaferlerin yapılmasına ıngt ere Ve Tansa am Ve u,-a kopU 

4 ·ı arasında, pek ezdır . başıanılmıatır . den ve \'llayet Umumi meclis k / 1 
'I it f k d b" . de 'J azasından Mustafa Karacaslan da mıiza ere er /arı sevrisefere 
~ b~k· ır ala rın an ı _rın · Okullarımız da ayrıca,müş· otuz Lira teberrü etmis ve ayrı ..,. 
" il . ırn, damlb'dan şı.kay~ tereken bir takı znfor yapmak- ca o gün için otomobil de ha- devam ediyor acıldı 

lu hastasma şu tavHıyedı ıadırlar . zırlatmıetır. ' 
11UYor _ Gnnde bir şilin - . . , 1 , ;--=- Prag 22 (Radyo) Çekoslovak Kudüs 22 (Rodyo) - Asayle 

nın Seyahatı 
Bükreş 22(Hadyo) Hoınanya 

Kralı Karolun Iugiltere seyaha
ti ilk lıahara tehir edilmiş isede 
bu se)·ah :ı ıin gelt"cek ayın 15-18 
ıı rasıııda yapılnıasııııı knrar 90-

rilmış vo hozıı lıklara baelan 
mıştır . 

Memurlara ait 
tahkikat 

Memurlar hakkında tut ulan 
tabkikat evrakı Ozerine salahiyet 
li mercilerce verilip usulen oUlka 
darJora tebliğ olunan birinci dere 
cedeki ktırnrlııra karşı vekiller ve 
ka3 mnkarulara verilen itiraz ıırzu 
hallerine Lıundttn böyle havııle ve 
kayıt tııı ihlerinin YüZılması sureti 
le altikülı memurların işlerinin ıre 
ciktiri lınesini n öııUne (•çilmesi Fi 
mıus Bakanlığmcıı ıı l uknhJBra hil
diıllnıişl ir. 

Emniyet müdürü 
Mezunen lstanbuıa ve Anka· 

raya gitmiş olan Emniyet müdürü . 
müz B. Ruhi Çalışoğludün ekspres 
le şehrimize gelmiştir. 

Gelenler 
Selanik Bankası müdürü B. 

lşalan ve 4 aydanberi istanbulda 
bulunan göz hastalıkları mütahas
sısı doktor Fazıl dünkü ekspresle 
şehrimize gelmiştir 

Okullarda 
f Cumhuriyet ba'Yra· 
ı - f mı hazırlığı 

ı k okullarda Cumhuriyet bay 
ra mına hazırlık bütün hızı ıle de
vam etmektedi r , Hemen her gün 
öğleden sonra ) ürü} üş talimleri 
yc.ıpılmakta, muhtelif marşlar o-
kunmakta ve merasime iştirak e-
decek talebenin noksanlarının te-
mamlanması ile meşgul olunmak
tadır . 

B<ızı okullaıda a:pıca s~ n 
holler hazırlanmakta Jıeri okulu 
tekkeler ve mektep, lsmetpaşa o
kulu kıyafetler, çankaya okulu da 
Ekonomi ve endüstri adlarında 
senbol hazırlamakta bünların vak-
tinde yetişebilmesi için de öğret
menler gecenin geç saatlerine ka
dar okullar da çalışmaktadır. 

Mu~tac Zürraa le 'aşa, va o şilini biz7'l sr zevk. ve keyfı, bir de ılt~ı e. Banaı Amankaya gıdıyor lhariciye nazırı verdiği bir beya k~smen sOkOnct bulwuştur. Yeni 
ııı B .. j ve hlikıkat tarafı v1:1r. KUçUk uatta Çekoslo9akyaya paraca hır kargaşalık zuhur etmediği 

unun manası. lıııu· . . d b · 1 ı ı L k - T · ıı T · d ·ı k ~•da . . . lilklerın en er1a ışmışo an arın onJraJa siyasi fe· yardım etme uzere ngı ere tııkdirde saat lG ya k1:1dur harice evzı ~ l ece 
1 r ye, ve yedığını yak 1 •ahut tıbbi tedbirlere riayet ve Fransada müzakerelere do- . • 

~ bareltir. Bizler, yalnız , ) k k e ener"isıne sa maslarda bulun· vaın edilmekte olduğunu ve iyi çıkm11k yasağı saat ona ın- arazı 
.~etsiılik yOzOrıden yedi-1 etme arar v l netice alıııacağını söylemie ve dirilecektir. Şehrin eski kapısıoda 1 • 

il ,'ıi Yakamıyor. değiliz. Ga· 'hip ol~ıya?ların r~h~tını boz; mayacak Çekoslovak ~udutlarını muhafa- kt sıkı tukyyidııtadevam edilecek bu{Ul~:~kmı%~~~ak:u~~~a j~:v~~ 
~ ~ YaıtıtnıasınA dovıerın hile ~ak nıyetıııdtt d~gılı~. Faka Lonı1ra 22 (Radyo) - Eskı za isini lagıltere! l<'ra~sa _ve Al- tir. KudOsOn Şum ve Y11fü kopı ecıııecek arazı bakkıudaki ka-

•rı b eger hek ımlerımız hıı takım Çekoslovttkya reisi cumhuru B manyanın garanu ettığını ayni . 
Or11ı llHlarnıya ·ığı kadHr lı<ğır l hUl<UmlArde bırleş1rler, ve bu Beneş öğle nıeri Londraya geİ ı zamaoda komsularla iyi geçinile lıırı seyrOsercre açık bıılundurula , ııudrı hilkmül~kUn ?rl~t~nlşımlaıyşetıti 
ı · ıç ıhtıs1:1sımız oma· .. ;, i beyauelmiştir caktır ne e teşmı ı urar a r 

icırı f ' ı · b" 1 hukOınlerı, pek de y11varılaş· mişllr. Buradan yttpılao davet 1 ca ..,. ııı ' --
' rHrık ve yt• rı ır - d 1 

doıtı d' 1 d. 1 tırmaksızın, tnrk mutba~ııı a oıerloe Amerikaya gidecek ve 
· orıarırnızdan ı ıı e ı · . 1l te'l'· h 1 1 tnt bık etm~l ımk Aııı olu rsll. Şıkago ıhı lver5Heslodt> kooruans r "ıt ve mUIA ı1zıı arı . . 
ı,. (~t l • h e stnuelerrnıızlle, Itır verect:ıkllr. 

lllPı<len bıA Çek1rıe·j ı t · 1 
(1'8 1{ • .. 'a ı ıııe < t ı• pl ·rınd,.., B Bı>oeş Loodrıı<hı biç hır 

~ ll1 
1 s~hi v..- g yn-sıhıJ devlet emrındekı ht>r tUrlU ıresıni . tcmıısdıı bulunmıyacak 

.,seı ıısı ı '"'adect:' b•r t ·, le 1 e " 11 ıı, " · müesH selerde tUr k ınutböğı- 1 ve siyıısi zeva 
rn Re· · ı d ğ i ıı · 1 lıı ij sı 0 ma 1 1 ~ 1: nııı ~ıhhılı ştı rilınesine hemen de görOşel:ek~-- _ 

1 ınıu liudar kHbılıyel · · G .ı ı b" -~--- -
~e u · başlıyabılırız. ıuttsız ık ır ıarri dıyorsuııuz. Bız daıma 

~ e dog~urnt ıaııdırnenı n~e ttıraftaıı fena ve ağtr gıda öte- b5yle yersiz domışti. Otuz beş 
~ lıt\ udaıı doğruya tesır . t ft yakalamış turk 
~ıl .sını söyJ 1 · · Ut kı ora an ' ten fazla verınedı ğı m bu zatın 

i
ll': ıe eme { ıçın m A ö Uniln va8atısini kısalthkça . . . -

6 Olmak !:hım değılair mr d d d ,, 1 61lısını çoktan aşmış oldngunu 
: lllutbaktli sıhi aıda d~I kısalttyo~·· Bu ika ar a e~~le: sonradan öğrenmiştik. 
qdeıa , a 1 Frenklerın çıl ışma yaşı ı H h ld h. 1 -

ıı~ rnOkeyyifat hazırlatı · 1 ''aşı arasında er a e, ve ıç o maz . 1 
... A tarktakı ça ışma J 1 . d"l k h ' k tı 1 # ;,. ~ıuturlrn yemekl~rırı . ll IUk f rk var sa, envır e ı me • akı a 
ı, 1 ildeta hır öm r a • . . . 

ı ırll& \Je ıcı bır ı ne kadar ço TUrkıye de bıze verilmiş anlamk ıehyen vatandaşlarımı 
1 t,d ttıaatteessüf bır.e mah- olan b1r perhız yemeği liste ~ın. hayrına, . doktorlarımızın 1 
• '} ı Ve keyfi de o kadar sini fsviçreli bOyQ![ bir profe· ıbtısaslarını bır kaç hafta bu 
f 1~r-. Alaturka alafranga ~öre gösterdiğinuz zaman: - mevzu üzerinde çalıştırmak fay 1 

1 iıbı, buuuu ua bır ljıth F..ıluil aız bun11 perbır. ~erµek d11aız o mıyac&llltr Cumhuriyet bayrmına hazırlanan o'wl ta.ebelerirnizden bir grup 
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Tarsus Bağcllan ve Bahçec·ıeri Satış ·Kooperatifi 
(Ana mukavelenainesi) 

B) idare mec·lisi fıı11larilo mürakipleri intihap Vf'fa azl ve 

bunlara verilecek ücretleri tesbit etmek. 1.,arsus '1'icaret ve Sanayi 
Odasindan 

C) Kooperatife girecek veya kooperatiften çıkacak veyahut 
çıkarılacaklar hakkında karar vermek. 

D) J(ooperatifin feshine çaya başka bir kooperatifle birleş 
mesine karar vermek t"ra vekilleri hey6tinin 16.9.1938 ıa:·ihlt toplantııundll ka 

bul buyrularak Türkiye cümhuriyeti riytısetinin Ali tasdikine 

iktiran eden 
( Tarsus Bagcıları ve Bahçecileri Satış Koopnatifi ) 

ııe ait esas mukavelenamenin tasdik kılıııdıtı lktisad Vcka 
Jeti lç Ticaret Umum Müdürlü~unün 14 10.938 tttrih ve 6 4881 

·43375 sarılı yazısı ile bildirilmiş olmakla mezkur satıs koo 
peratifi usulüne tevfikan 20.10.938 tarihinde Tarsus Ticaret 
odası S\cilinin 4GO ıncı numarasına birinci sınıf ol1rak res 
mon teECil edilmiş bulunduğunu ekli musaddak mukavele na 
mesile birlikle keyfiyetin gnzeteııizde neşr ve ilAn edilmesi 

ııi dileriz. 
Resmi mühür: Tarsus Ticaret ve sanayi oda&ı 

Bae kt\tip. imza Reis. imza 
Ziya Toroglu Şadi Eliyeşil 

Tarsus Bağcıları ve bahçecileri satiş kooperatifi 
Ana mukavelenamesi 

1 
Kuruluş 

1 - lebu ana mukavelename altıurla adları, soyadları ve 
ikametgahları yazılı bağ ve bahçe sahiplerile sonradan bu 
ana mukavelename hükumlerini kabul ederek ortaklığa gire 

cek bağ ~e bahçe sahipleri ne müstahsiller arasında bir koo 

peraıif kurulmuş1ur. 
2 - Kooperatifin adı (Tarsus hR~cıları ve bahçecUeri satış 

kooperatifi)tir. 
3 - Kooperatifin çalışma merkezi : Tarsus 

" 
sa hası serbesttir 
şeraiti idare heyetince lrnıarlaş " 

tırıhr. 
5 - Kooperatifin işi : Ticari taammüllc.re tevfünn ve Mer 

ketin~ slstemine g "re, yaş meyve ve sebze satılışıdır. 
Ortaklık 

2 
6 - kooperatife ortak olabilmek ıçin lçel viltlyeti Tarsus 

kazasında bağ, bağçesi olmnk veyıı ba~cılığı, bahçecili~i daımi 
meslek ittihaz etmiQ bulunup, isticar suretile bu işılrelle uğra 

ean müstahsiller. 
7 - Kooperatife sonradan girecek olanhır : 
a) Bu mukavele hükumleriııi karıtsız şarlsız kabul eylediğini 
lı) Kooperatifin kurulueundnnberi yaptı~ı ielerden doğacak 

mesuliyo\leıi kabul e:· JedifCinimutozammıu Noterce veya ihli 
yar heyotleı inco tasdikli tna '.ı hüt mc ktubunu inızn edertık ko 
kooperatife vermeleri lazımdır. 

Kooperatife idare he;etinin kararile girilir. Kabul eJilmi 
yen ortaklarıa kooperatif mürakibine, ortaklık umumi heye 
tine müracaat hakkı olacaktır. Umu ııi heyetin kararına gö 
re muamele yapılır. 

8 - Koopertifteu çıkma : 
J\ooperaliflen çıkmak :lôağıdaki hallerde mümkündür: 
a) Beş yıl oı taklık ynpmış ve taahhut ettigi hisse bedelini 

ödemiş olmak. 
lı) Al1111cı maddede yazılı çasıfı kaybetmiş olmak. 
Sekizinci maddenin a fıkrasına göre eo az altı ay önceden 

haber vermek eartile ve her bll~nço yılının sonunda koopera 

tifden çıkabilir. 
9 - Kooperatiften çıkarılma: 
Kooperatif menafıina muhalefet eden ortaklar koopera 

liften idare meclisinlu ıoklifi ve umumi heyetin kararile çıkabilir 
10 - Çıkanlarla hesaplaşma: 
Ölüm dolayısiyle ve)·a sekiıinci maddede yazılı sebeblerle 

kooperatiften cıkanların o yıl bi19nçosuna göre hakları öde 
nir. Sekizinci madde hükiimleriue uygun olmıyank koop era 

tlfleu çıkanlarla çıkarılanlara bir şey verilmez. Hakları koope 
ratlfın ihtiyatına ilılve olunur. 

11 • Kooperatiften çıkanlarla çıkarılanların mesuliye&i çık 
tıkları tarihten i\ibareu iki yıl devam eder. 

Kooperatifin en az yedl orta~ı vardır. Ve ortak adedi 

deQ'işir ve sayısızdır. 
Sermaye 

3 
12 • Kooperatifin sermayesi ortaklarının taahhüt ettikleri 

hisselerin tutarından ibaret olup değieiliktir. En az sermaye 

si bin üç yüz liradır. 
13 Ortakların taahhüt ettikleri hissenin dörtte birinini 

ödenmiş olması ve geri kalanın da idare meclisinin kararına 
göre verilmesi lazımdır. 

14 · Bir ortaklık hisseleri bee liradıı .. 
15 - Kooperatifin hisseleri kooperatiften başkalauna olan 

borçlar için haciz konulmadığı gibi baekalarına dahi devroluna 
maz. Ancnk dörrlüncü maddede yazılı vasıfları haiz olanlara 
idare meclisiniu kararı ve umumi Heyetin tasvibile devroluna 

bilir 
16 - Ortaklar üçüncü eahıslara kareı taahhüt eUikleri sermaye 

nın iki misli ııisbetinde mesuldür. 
İdare ve kontrol umumi heyeti 

4 
17 • Kooperatifin eo büyük idare organı umumi heyeti 

dir Umumi heyetler mali yılı takip eden ilk Oç ay içinde 
alelade suratta ve ihtiyaç duyulunca da her zaman fevkala 

de surette toplanır. 
18 · Umumi he1etlerde · sahip oldukları hissenin adedi ne 

• olursa olsuıı · her ortağın ı:ıncak bir reyi vardır. Her ortak 
özüründen dolayı gelmiyen bir ortağın yazılı izniyle reyini 

temsil edebilir. 

19 · 1Jmumi heyetin baelıca uzifeleri: 
A) Yıllık bilanço ve kAr zarar hesaplarını ve bu hesaplarla 

kooperatifin yıllık işlerine ait idare meclisi ve mürakipler 
ıorrıfıudaıı h zıılıınaıı rııporla• ı iııcc!iyerı>lc karıır b:ığlamak, 

E) Kooperatif birliğine girmege veyahut bu birlikten çekil 
meğe karar vermek 

F) Koederalif ielerine nid sair mevzuları incelemek ve kara 
bağlamak 

20 • Ortaklar umumi heyeti idare meclisinin davetiyle toplanır 
idare meclisinin imtinaı halinde umumt hf·Y~ti mürakipler veya 
butta lktis <> d vekfıleti toplentıya f:ll~ıtma~a Eelôh iyf tlid ır, 

21 - Umumi heyetin toplanhya daveti içıu, toplantı tari-
hinden 15 gün evvel toplantı ruznamesini ortaklara bildirmek 
ve gazetelerle de keyfiyeti ayrıca ilAıı etmek lbımdır . 

22 - Ortaklar Umumi Hey'etinin adiyen toplanıtbilmesi için 

toplantıya davet tarihindeki ortakların 'yüzde 41 ııin şah~en 
veya temsilen hazır bulunması hlztm gelir . llk toplaetıda bu 

nisap temin olunmazsa ortaklar, ikinci defa toplantıyn ç:ığı
rıhr . Bu ikinci toplantıda ortakların yüzde 26 sınıu şahsen 
veya temsilen lıaıır bulunmaları IAıım gelir . Kooperatif mu
kaveleııamesinin tadili için vuku bulacak toplantılarda Ticaret 
kanuııu hükümleri carldir • Kooperatifin feı;;hi hakkında kar;.r 
\'erelıilmok için ortaklardan yüzde 65 şinin hazır bulunması 

earttır . 
Kararlar me\'cut reylerin ekseriyetile verilir • 
23- Ortaklar, umumi heyetine i1it toplantıları toplantıdan 

on l.ıeş gün evvel İktisad ,Vekiiletine tahriren bildirilecektir . 
lı:tisad Vekflleti komiserinin her toplantıya huzurn, toplantıya 

müzakerata ruznameye ve zabıta nezareti mecburidir. Toplan
tıda bulunmuş olan İktisııd Vekiileti komiseri tarafından imıa 

edilmiş zabıtlar tescil olunamaz . 
24 - llumumi heyete ait vesikalardan. bilanço. kftr, zarar 

hesıtplarile idare meclisi ve mürakip raporlarından toplantıda 
bulunan ortakların isimlerini havi cetvellerile ıabıtnamelerden 
ikişer ııüsha toplantıyı takip eden on beş gün içinde İktisat 
Vekaletine gönderilecektir . 

idare meclisi 
25- Kooperatifiu işleri ortaklar umumi heyeti tarafından 

en fazla üçer yıl için seçilen en az üç Azadan mürekkep bir 

ı meclis tarafından idare olunur . 
İlk idare meclisi i\ıaları lıir yıl müddetle kooperatif kuru

cuları tarafından intihap olunur • 
26- idare meclisi uzaları her yıl içlerinden bir reis seçer

ler ilk sene sonunda fiıalardnu üçle biri kur'a ile çıkarılarak 
yeniden seçim yapılır . ikinci yıl sonunda ditter üçte biri 

yine kur'a ile çıkarılır ve ytıuiden seçim yapılır. Bundan son

raki senelerde kıdem sırasiyle ÜQlo bir flıa çıkarılarak yeni

den seçim ynpılıı· . Seçim gizli reyle olur . Çıkan Aza tekrar 

seçilebilir • 
27- idare meclısine gırcuilmek için en az bir ene evvel 

kooperatife girmiş bulunmak ve kooperatifin eı! az yirmi his
sesine sahip olmak Hizım gelir . Bu hisseler, vazifelerinin de
vam müddetince kooperatifin sandığında zarar ve ziyan kar· 

şılığı olarak saklanır • 
28- Her yıl idare meclisi azalar, içlerinden birini reis, 

diğer birini de reis vekili seçerlt3r . İdare meclisi reisinin ve 
reisin bulunmadığı zamanlarda h :kilin davetile toplanır . Da
vet mektuplarında görüşülecek maddelerin yazıh olması la

zımdır . Müzakerelerin muteber olması içın tMvcut azanın 
nısfından fazlasınm içtimada bulunması lfı.zımdır • Kararlar 
mevcut ekseriyetle v.eciliı:. . idare meclisinde reyler şahsi olup 

vekillet suretile rey verilemez . 
29 - idare meclisi açılacak azalıklara ilk toplanacak umu

mi heyetin ıasvihine arzedilmek üzere ortaklar arasıııdıtn mü· 
nasiplerini seçebilir • 

İdare meclisinin mesuliyeti 
32- idare meclisi, kooperatif işlerinin ıyı görülmesinden 

defterlerle hesapların düzgün tutulması.ndan, kayıtların doğ· 

ruluğundan kooperatifin rnallarile paralarının tehlıkesizce sak

llanmasından mesul'dür . idare meclisi ilzalarıııın kooperatifle 
fnpacakları ieler mürakiplerin ııezareti altında ceryan eder • 

Movzu kanunlarla kooperatif esas mukavelenamesi ve or
taklar umumi heyeti d.ararları hilafına yapacakları ielerden 
tevellüt edecek mc suliyet ve zarar ve ziyan müştereke.n ve 

müteselsilen idare meclisi azalarına Aittir . 
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33 - Kooperatif,ortaklar umumi heyeti tarafından en fazla 

bir rıl müddetle intihap olunan en sz bir ve en fazla üç mü

rakip tarafından kontrol edilir . 
34- Mürakipler, kooperatifin tekmil işlerini evrak ve def· 

terlerini kasasını ve idare mecliı.inin tutumunu kontrol ve ras
layacağı yolsuzlukları ehemmiyetine ve değerine göre idare 
meclisine ve fevkalade surette topl anacak ortaklar umumi 
heyetino bildirmeğe mecburdurlar. Ortaklar umumi heyetinin 

davetini icap ettiren sebepler ve yolsuzluklar hakkıııda hazır 
layacağı raporu lktisad Vekflletine de vereceklerdir • 

35- Ortakların menfaaılerine muhalif hususlar..ı men ıçın 
saH\hiyetlerini kullanmıyan idare meclisi azalarile mürakipler 
şahsen ve müetereken mesut olurlar . l\türakipler, idare mec-
lisi toplantılarında istieari reyi haiz olarak hazır bulunarak 

müzakereye iştirftk ederler . 
36 - idare meclisi aıalarınııı toplu olarak işten çekilmeleri 

halinde şirket işlerine mürakipler el koyarak derhal ortaklar 
umum1 heyetint içtimaa çağırır ve ayrıca da vaziyeti lktisad 
Vekaletine bildirirler . · 

Kar ve zarar, ihtiyat akça 
37- l\oopı>rat i f İlnisad \'ddı.le ti li raf • ı cltııı \' ı r 'r<'ı k ı:pe 

göre bilüuçosuııu tanzim eder . 
Kooperatifin kazancı, her nevi masraflar, faizler, amortis

manlar ayrılarak tesbit olunur ve duru kazançtan : 

a- yüıde 20 si ihtiyata 
b- • 20 si verdikleri sermaye nisbelinde ortaklara 

" 
50 si kooperatifle yapılan ie nisbetinde • 

c- » 5 i idare meclisi azalarına 
d- • 2 si mürakiplere 
e - • 3 ü kooperatif memurlarına 

39 - ihtiyat akçası. muhtemel zararlara karşılıktır • Ortak 
olmıyanlara yapılan işlerin kArları ortaklara verilemez • Ihti
yat akçasına katılır . 

lhtiyat nakit olarak Milli Bankalardan birinde saklanır • 
Ihtiyatlnrın yüzde 50 si ile kooperatifin mevzuu ile alakalı 
gayri mQnkuller yahut De\o'leı Titirleri salın almak cdizdir . 

40- lhtiyatlar, kooperatifin tasfi1esi sonunda lktiead Ve· 
kalelinin gösterecegi şekilde kooperatif birliklerinin veya ayni 
maksadla kurulu kooperatiflerin ihtiyatlarına katılır koopera· 
lifin kuruluş masrafları ilk üç sene içinde kapatılır . 

Kooperatifin tasfiyesi 
41 - Kooperatif 
a) Müddetin bilmesi 
b) Mevzuunun satış kabiliyetini kayıb etmesi 
c) Ortak adedinin yeniden aşağıya düşmesi 
ç) Başka kooperatiflerle birleşmesi 

d) Ortaklar umumi heyetinin kararı 
ile feshedilebilir. Feshedilen kooperaiif tasfiye edilir. Keyfi· 

yel mahalli gazetelerle on beşer gün fasıla ile üc defa ilan edi 
lir. Ortaklar umumiyeti tarafından en az bir en fazla üç tasfi· 
ye memuru tarafından tasfiye ieleri görülür. Feeh kararı mah 
kemece verilmiş ise, tasfiye memurlarını mahkeme seçer. Tasfr 
ye memurları, idare meclisi, salahiyetini haiz ve onun yerine 

kaimdir. 
42 - Bir yıl içinde tasfiyesini ikmal etmiyen kooperatifler 

her yıl sonunda adi s~retle ortaklannı toplamağa, bilanço ve 
kar ve zarar hesaplarile yıl icinde görüleu ve tasfiyenin deva 
mını zaruri kılan iş ve sebepleri ihtiva eden tasfiye memur ve 
mürakip raporlarıuı umumi heyetin tetkik ve kararına tevdi et
mejle mecburdurlar. 

43 - Mefsuh kooperatifin borçları verildikten ve infisahın 
üçüncü ilfmındau itibaren bir sene geçtikten sonra kalacak 
m~9Cut ortaklar arasında hisselerine gOre ıaksim olunur. lbti· 
yatlar ancak 40 ıncı madde de yazıldığı veçhile muamele görür 

44 - Tasfiye sonunda kooperatıfler, evrak ve vesikalara or 
taklar umumi heyetinin kıtrarile emin ele verilir ve ticaret si · 
cilindeki kaydi terkin edilir. 

45 Müteferrik hükQmler 
l{oupernlif kendi mevzuunu alakadar eden diller koopera· 

tiflerle ayrıca bir birlik kurulabileceğı gibi kurulmuş birliklere 

de girelıilir. 
46 -Bu mnkavelenameniu sakit olduğu hususlarda T\caret ka 
nunuııuıı kooperatiflere ait hükümler ine gOre m\Jamele yapılır, 

47 ~ Kooperatif İktısad vekaletinin daimi kontrolu ıtltında 

çnheır. 
Veki\let mürnkip komiserleri, müfettiş \'eya selıihiyeLli me· 

a murlarile koperatifin tekmil işlerini her zaman tefıış \'e kont· 
rol ve ihtiyaQ halirıde mosuliyeti müstelzim halleri lo(Örülene 

idare meclisi llzalarına işden el çektirmeğe ve bunlar hakkında da 
me!lu!iyet davası açılması için ortaklar umumi heyetini top 

1 lantıya çağırmağa ve bu toplantının ruzııamesini tanzime aelll · 

\ hiyetlidir. 
48 Ortaklar defteri 

Kooperatif IJh' ortaklık defteri tutacaktır, Bu deftorin başta 
rafına ortaklık ana mukavelesi geçirilir. Bundan başka ortak· 
ların adları meslek ve ikametgahları ile şirkete gırdikleri ve 
çıktıkları veya çıkarıldıkları tarih ve saire hurnsat dercolunur 

Bu defter kooı:eratifin bulunduğu mahaldeki kııyı! ticaret 
mahkemesi yerine kaim mahkeme makamınca tasdik olunur. 

49 - Ticartıl kı::nununun 481- 499 maddeleri mucibince Koo 
peratifin Tinaret sicilloe kayıt olunması ve blHloçosunuııda tes· 

cil ettirilmesi icab eder. 
SON 

Bu mukavele ahküınını aynen kabul ve adlarımız hizasında 
yazılı yükeudlğimlz ortaklık payını ödeyeceğimizi beyan ve le· 

ahbül ederiz. 
Sıra Dogduğu Oturduğu 

No. Ortağın a~ı yıl yer 

Yak.eodlği ortaklık 

Sayısı Tutarı Ödenen 
Mlkdarı 

ı Şıtdl Eliyeşil 315 Tarsus Cıımiour 40 
2 Suphi Bsrutcu 313 ,. loce Huk 40 
3 Hıtkkı uçıknlıo 300 ,, Baltalı, Slkııh 8 
4 Kamil Dirlik 322 ,, Kara Dirlik 20 
5 Sıtkı Aybıış 300 ,, Sofular 8 
6 Aziz Ökten 313 ,, Eski Ömerli 8 
7 Memet Kııra 333 ,, Sıtkızh 8 

Memet 

200 50 
200 50 
40 10 

100 25 
40 10 
40 10 
40 10 

payının 

imzası 

• 
" 
" 

• 
• 

8 Mustartt Balıtm 314 ,, K!lç!lk: minare 20 100 25 ,. 
9 M. Kuradtıcı 326 ,. Debağhane 20 ıoo 25 ,, 

10 Rağıp GUreş 305 ,, Kızılmurat 20 100 25 ,, 
11 [brahlm Serin 312 ,, Cumicedit 4 20 5 ,, 
12 lbrahlm Atuiıi 295 ,, Debnğbane 8 40 10 ~ ,, 
13 AH Ozkul 300 ,, Kllç!lk minare 8 40 10 " 
U Selim Mııracı 299 ,. ince bark 8 40 10 ., 
15 M. KaragClndClz290 ,, Çatttkll 4 20 10 ,, 
16 abmet UlkUmen325 ,, KUçllk minare 4 20 10 ,. 
17 Hasan TUlek 814 ,, :beboğb ırne 4 20 10 ,, 
18 zekeriya Ozkun3l4 " Şehit Kerim 20 100 25 ,. 
19 Hilmi Seçkin 314 • Çıttıtklı 20 100 25 ,. 

Bu kooperutir ortaklığı mukavelesi aıtındıtkl lınz.alar l'drEmsdıı 
Fabrikutör Şııdi Ellyeşll, Sukhi Barutcu. Hakkı Açıkahn, KD.mı! 
Dirlik. Sıtkı Aybaş, Aziz Ökten, Mehmet Karumemet oğlu. Musııı· 
fa Bulum, Mehmet Kuradııcı, Ragı? Gareş, lbrahlo Serin, lbrabioı 
Atuizi, All Üzkul, Selim Muracı, Mııhmut KııragllndUz. Ahmet OıkO 

men,HRsan 'I lllek, Zekeriyn Özknn, Hilmi Sfçkinln fmıı hın o ı dutU 
ve ınııkııvclP ıııUrıder~ cutmı kr.htJI Pdı•rck yıımmdıı lmzııledıklıt· 
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Yen mers 
Cenubun en cok 

• 
olıunan ve tutunan 
ıazete~idir. 
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lKNl ınr..ın~ı-' 2 j Birinci Teşrin 1938 

eni Mersin 
Gündelik Siyasi Gazete 

içten ve Dıştan 
günün en mühim ve 
en t.aze haberlerini 

Yeni Ntetısin 
de bulursunuz. 

•••••••••••••••••••••• • 

:Nisaiye Opriitoru ve Doğum Mütahassısı: 
+ DOKTOR. • 

11 Yıllık fasılasız İntişarında muvaffakiyetini 
i A. -Ya kup Aslan i 
• Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı • 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş ~ • halktan gördüğü rağbete borçludur. 
t-J :, stal .• rıııı lıer gün 8-1~ ır) - ıs e • 

izin Gazeteniz~ir. Dertlerinize dile lerinize YEN i M E 8 Si N sütunlan açıkt u. kad ;• r kabul muayene ve ted<tvi eder. ; 
A ORES: Mersin Bozkurt caddesi + 

iHTiVA LIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KAR$1 

Hazırlıkll oavranını 

Yoğurt pazara No, 1 • 

••••••••••••••••••••• 
G•• Sigor~ 

UVe 0 Sosyetesi . 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

l'Al\f 'J~ÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şiı ketidir 

fl;ıyaı, y:uıgırı, ı•tJ~liyaı, kuza, ofomohil sigor. 
lHlarwrtı .. 11 uık~rnil şartlftr ve ledi~e ~olay-

l
lıklarile yapar. 

Mersinde :\1ümessili 

VASFi ORGUN -----
kış geldi 

1 ?"ol{ l' ö ın tı r 1 erini zi ş im (l ide 11 

tedarik ediniz 
Toptan ve perakende satış yeri : 

Mersin Soğuk hava deposu bitişiğinde 

Necmi Genç 
15-]5 
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Yeni Dikimevi il~ ' 
Ruhiye Tutucu I~ 

Yurtdaş l8i M<rsın Bozkurt Caddesi Nıımura 120 [ı 
~ ~ 

Metot Ü%erine her nevi kadın ic vefil 
1 Kızıla ya aza . dış elbiseleri, .op, tayyör ve ma~to-~ 
j ıt. ları beğendirilmek suret;fe dikilir. 

1 1 ! 3 t)() jl 
,o unuz ~<='==~r.ee11e==---= e:t8 

j Yt-ııi \t~rsiıi hasıııwvinde hasılnııştır 
w•• n ~ 1n1•m~***•* 
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KAYADELEN 

HP11k 
Koku 

SULARINI IÇMEl{LE 
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