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3 l - 1 inci K6nun - 194.2 Perşembe Yeui Mersiıı 

Tarsus ~1 em tı r ve m iista h ırak ıme" üıııre umumı heyet ıarafmdan ortııktar ar•-

d ] · · t · h} " k k . t · f j sınd\ir yal için iki kişilık bir murakabe heyeti seçilir· 
eın erı ıs 1 a Ü()pera ı ı . lllk n·abe h~yetine bir yıl ·~n 

1 
' Aroro: Oımanh Bar Kası Tarsu• ıubui Müdürü, 

-Dünden artan- l\ 

ı
. Eun ı Çukuro•a !abrikaaı mubutbeeiai 

münhallere ıdere aıeclisı &argfıodan orıaklar arasından seoılecek 111t1h~p 
U 

ışlanhr 
redek ezalar Qe\ırııır. Kooperetıff' or&ek olmııraıı ıdeıe meclıs , ~lheyet ıarafındln İ'lt•hap olunan murakıplerin 
azası olamaz. Ar.alık sıflll10ın devamındn e; anın eehip buluı.· tekrar ınt . b" b l f · · 
duQu h ı ıı eler ahara saulamaz ve kooner&&ıt kasasında ıemıuaı a:ı caız iır. H er haıı~ı ır se ::ııp e vazı P!HOI ., yapaınayaı 
olarak hıfıolouur. . . •ıra1'1bm verıre gtçmek uz3re umumi hdyet 

İdare meclreı toplantılan. a yrıra ıkı V k \I k mıırcı ıp \P ı;eçeı . 
Madde - 37 Hdr rıl ıd re meclısi az sı, ı c erinden bıriııi ' ıır., \eyetiııdarı b:rd,..n .1.ıyEde mürıhal 'fukubııl-

reıe ve d ı ger bırıoı<ie reıs vekılı sPçerler. idare mecliRı, rPisi 9e ı ~a1sı ve bu ha l\crJen bir ine ~PÇf'CPk yedt>k mur<1 kıp 
reis bııluumndıQı zamaıılard 1:1 vekılıııın da~etıle top anır. Dava& un IHIOl:lflldSI I .1 . . k - -nh· lin 
mekıup arrnde görüşl l ecek mııddelel'ın rnııh olması ıcebeder. k t ı j - 1 e yenı ermı s:çme nzere son mu ~ 

ı v ıı u !u t ugıı t,ı.n ıııb •ren oubeş aüıı zarlı uda umumt 
Mılıakerelerin mutt>bo- olması ıc•ıı eu ez ılQ azeuın ıçıimada I hevetı fevka.fl ie '." 1. · t.ı 
bulunması IAıımdır . Kerarh:r meu•udun ekeertreıile \erılır. · 'llaa davet etmeye ıdare mec ısı mer ur 

dur. 
Rerler müsui olduQu loktirde rP.ısın Vfl reis bulunmazsa re;e 
vekılınıo bulundu~u ıaraf üe\Oo ser ılır. idare mtıclıeırıde rerler Murııkıplerin Heleri. 
eehsı olnp ukAleı eu:~ıııe rer 9erıleoıez Oraaklarıian arrılau Madd~ 49 - akipler kCJoperatif,rı tekmil işler ini 

.. ~ nyfa: 2 

i 1 a n 
içel Kambiyo Murakipliğin-

den: 
Kaıubi~·o ıuiirakitlli~iı ı de münhal bulunan 

,J bir 
ayda 7 f> lir4l ücretli memuri)ele imıilıaula 
n;emur alınacak.tır. Taliplerin memur evtoaf•ll' 
haiz bulunduklarına delil \'esikalarile birlikte 
.,ı-J-943 ıarihiude saaı 14 de l>eftcrdarhk daire
sinde yapılacak imlihaua girmek fızere KambiY 
miiraldpliğirıt~ müı·~caatları ilfiu oluııur. 

(1511) 2.3 

Zayi makbuz ıdare meolısı azasının azalık sıfatıda kalmaz. Mazere&9ız olarak 1 evrak v,, defterlerıı,c•sqsıoı ve idare meclisium tutumu 
ih bırı bıri ardınca üc topııın&ıda bıılunmarıın ıdere meclis azası nu. kontrol v~ ı~sad'-iecekleri yoJsuzlukları ve elıeıımi-

ıdare meclıs kaun ılA môe&Lfı aodedılt:bılır. t d 
Eorıehi memleketlerA ibra~ edece~iıni11 

mut i•,İn M1tliye lerı lmış oldotumuz 10 6 942 tarih 
49/9 No Jo rıakliye te~kereBiuin zipundan d r,Jayı yeuid 

almu~ old11gun nz 49/10 No. in ikinci uakh;e tei;ker 

ara 
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Yedek auler vazıteıeri ı ye me va e"~~rı~e gl münferiden veya heyet halmde 
Madde 38 - ldare mPclısı nası, mümeesıl feelireu olen yazı veya soz • ıdare ~lisio~ veya ıcahmda ff\ ka :ade 

licarı eırkellerin ıdare mectıelerıade bLlvamezlar. f'çüncü derece ı surette toplanacıtk llID\ heyete yazı ıl& bildırmeye mec
de dahıl olduQu belde ebnern ,.e müıeellıkatı llJtJI ıdare mec· burdurlar. 
lisine au i1Jııbap edılemer.ler. 1 Ortaklar umun i heyin davetini icabettiren sebı>pler 

M ıdde 39 - idare meclisi, müdür ile aralarından müohı- ve yolsuzluk~ı..r hakkında 'rhnacak 
18 

or Tıcaret Vekl- AÖZ 

dahi nasıl~a kl'ybııldnAli11dan yeııiBi alınacaktır. 
Yukarıda numaraları yaııh ıkı tukereuin Je btikö 

olduau ilan olunur. 
bap iki andan müıeeekkıl olmak ôzere bir ıdare komueııı seoi letıne de v ... rılır. P (J.614) Ali 
lebılır. Boodao maada, harioten bi · vere müteaddu v"hıelara U 
mftoterıdeo vara bırlıkae muauen hususlarda eırkell ılı.am ~u~ı heyetin f~vkal . surette tophrntıya da•eti, 
ed cek \ . sarrufıarden eırkelı h·m&ıle selAhıfel verebılır. idare 1 mura~ıplerın lıeyel haJınJe \nıp ekseriyetle karar ver- İ İ n 
komitesi ıdere meclısıııe karsı mseul \!8 Olll.ıll hukuk ve uııfe- melerıne ba~lı~tr . RP.yler mti oldu~u takdirde d~vetin Kazanlı Lı"Ü muhtarlıfından,· 
lerını haııdır. Yalnız harıoıekı eah•el .ra eırke.i ıemsıl seıAhı· yapılmasını ıstıyen murakıbin : M t" sayılır. Ru, 

· l\1 '- " l I h" ı · mı un d b b l k bı"rı"si reli vermez. • uraaı J erin s~ı~ ıyet erı 'ue&ulıyetleri: l\ö\ m111ukasın a aşı o~ o ara 
Madde 40 - ldete meclisinde açılncak azahlrlera umumi M dd 60 O '·I · d b" · ' a e. - . ıta,11 a_ ıı_n mutlfrır e n 'hal f husuı ıııı"ııeı' ı"kı· 'l:.·aşıııda kestane doru dorıuu a ır 

heretQe eeoıhın redek azadan ıuraeıle en fnla re, alanlar geıı- ları IAl k il • .r 
rıti·. Yedek ara keımamıe olması lı lıad~ ıdere meclıeı tarafın· 

1 
· ı men ıçu!. 88

1 ıyelt.ermı u a}yan ıdaıe nHclisı aza de beş ,.a~lanııda doru doııda iki böŞ kısr 
arı~ m ıra11ıp er ~a ısen ve mu.eken ve müteselsilen " " 

rlan ortaklar aroırndaudan reuilerı eeçıltr. (Tesı·) ıdare meclıei mesul olurlar. btıl UIHUU'-l ur. Keyf h·et ilan olu nur. ( 1o13} 
nıu bu hıııuslakı ee Ahıyeıine tealıük eden 36 ncı madde bük• "' .J 
IDti meufuıdur. Murakıplar idare mecliıi ıoplaıgrında istişarı reyi • 

Medde · , - ldare meclısınirı karaları üzerıue rspılacalı hıiı buhmtr:1 k suretiyle . müz~kerel ittirak edebilirler. 1 i 0 
her ıürıü muarueıeıer res vere 9ekııı ııe aıaıarır::dan bırırııu 9e Mu·akıplar umumi hey~ıın adı •e fe llıie içıimalarmda Bün öğleden sonra saaı iki - ikibuçukla ~·~ 
ıdare kcmııesıuın kararları uzerıue ... flnıtactk her türlü muame veıd kleri ıaror dıı:ırdt idare meclisirı...0 ~ "d t L"t 9 Jı 

• ., ı edo,mez eı·. 'll 
11 nıerı fn enaı kez b'--ıı kası ı"le l'r~ y caddesi aras111da o 1 leler de müdür ale azelarınd1111 bırıııın mOeaerek ımzaları ıle _ (1 'f 

hökıim ıfa eder. Tek ımıa, Ş rkeıı ılzam eımeı. 1 Madde 51 - ldt.tre meclisi habrır 1 müzıkercı ni- düşürülnıüştiir. bulaıaların insaıdyet ııamıııa 
Madde 4 2 - Kot>eretıfı reemı daıreıerde, mshkemelc,rde te l · -~ ı. · ı. 1 1 l · · ol s:umıa tesır ~uech snreıte ı~terı çeaı rı e chalı'lıde bu ni· caı·et ()dası odacı~-• Hamdiye 'erme erı rıca 

üoüucü 111h stara kıtr eı ıaarıı maııtısı ıemsıı eder. 
S:eıüode orıeırıar umumı he1eııne al\ bııluadııQu ıerahaıen 1 sa hı temırı edPcek ve yerlerine ~eÇPcek yec. lzalar bulun • 

ruıh ıeıerden maadeeı ıdare meclıeı ıardındsu r1ıpılır. ı mıızMa murakabe hayeli deı lıtl ortaklar U\ml he,·etini :;11~U~I;_;·~---=~=·=---=~='-:="~= .............. =-=-====~ 
l:iare meclıaı kararlarının ımzalauması. i tevkal~ce ıçt=maa çıı~ırır Ve veni ıdar~ he~ St çılinceye l i 1 i n 
Medde 43 - idare meolıeı toplsnıısıtıda verııea kararların kadaı eski İ~are h?.yeti vazıfesintı devam elm1

6 mükellef ~Jf r 
:ıabı& deherıne geoırılmesı 9e zabı\l&rlUID lOpleııudıı bulunan r olup en son ç~kılrnd ~n başlamak suretıle mü.ere uisabı rr o ro s I.J imi ted ş i ı-keti ~I: e 
aıftl&r &arafındau ımzaıaum11eı mecburıdır. Verıten kararlara nın temiııi rnecbuı idir. 
.,kırı rerdtı bulunan •ere müsteuk•f kalan aztıler lıerar tıh• 0 • ldue meclisi ~·ı.-.ıarının toptu ohuak hep bten iır.teıı sin Orman işletmesi.nden.· 
muhalefet veya ıetııı~af sebebıuı ruerek ımıa eder er. M6ht• ı. 1 • · t J d d b d·ı h k v çeaı ne erı ıa ın e e u ma ua ıı mü tatbik oi ur Ve 
lefc:.t koopeuı&ıfın h&tatı rneuut.uıı ıa.a ük ederse bu tek&ıı de k b · 
muhalif kaıao na ke)tıreıı derhal n üu-hbe lareu1ıe ıe~mHı mü~:;ı ere. r ı isabı ' Şlaıı ~aşlarrrak suıetı/e 36 ınımadde 

F 

Taı:susun Paçköprii t.-.h arrtıduki depoıuu 
bııdırwttre mecburdur. de ısımlerı yttz:h az~larb veya bıınlarrn yır leriı. k:ıim 

Anlar, idare meclıeıo de koouoolao eerlerden batıkaeını olanlarla temııı olunur teslim şartile ambalajlık ve rııobil~·elik bir nu 
ltulunda muhtelif kuturlarea ı Oo ıou can1 haberdar edemezler. 

İdare mecılsıoın mesulıretı. 
Madde '4 - idare meolıst eırket ıelerıni ıfa da müdebbir 

'6 mukıesı\ bir kimsenın keodı ıelern;de gösterece$tı dıkkal H 

baaıreıle harekeı ed11r. 
Şırkeun ıelerının 111 alhülmesınder, defıerlerle hessplsı ın 

d6zgılo lu\ulmaeıudao, karııtarı doaruıuQundan, memurların 

11tenıld A'ı şekılde ıı gö nıeıerıudeo .e e rketın paraları ile kır
meı ve mallaııııao 11111uıln ğı eekılde nkltımesındbD umumi 
bereıe kareı meeuldur. idare ml'ol eııııu ve ~ omııeslnıu 111 

nıret •era ı1ıkkkaı ve bas reıle ıeklıfı k11bıl oımaren ıaeaırufun 
dıu do~t:-tll: ~ lreı zi·ırl;ırıo1eo bu ıasarrıı!un ısııonı1 euıaı 
kaı ara tlırak edbuler m' euıdürıer. 

O &aklar ıımumı htıretı, meeıılİJA\I muc p luıı gt)rüleu idare 
meolıeı azalarına 9e ıciare meolıeınde bu halı görülen miidür 
•• komue azalı.rmıo azlederek rerlerıne o garlarını ıntıhep 9e 
ba aıbıler alerhıue kanuuı ıakıbal ıcarıuna l8'8BÜI ederlU· 
me1ulıreti mucıp balı aödlleoler alerhıne &ıcaret vekAletı de:hı 
data aoabılır, Ve orısklar umumı heretını fefkalAde olarak 
aoplanııra oaaırıp lıerfırtıtı keudılerıne bildirir. 
Madde 45- MıldCu: Kooperauf 11ıi1dô1Cı, ıdsıe o ecllaı te idere 
komı&eai kararlarıuı ıaıbık, eirketı idare meclisi namına mah· 
lıemelerde •e rAıımı dairelerde te ÖQ~ı cıl ıahıslara karıı temsil 
eder kooperahfm ıelerı mQdür tenfıLdaıı ıdnre eluour. idare 
bereli müdılr üa teklıfı üıerıne lrooperatıfın memurlarını tırin 

eder. Müdilr idare meclisinin ve ıeekil edılmlıt ıae ıdare komı,e• 

ıioıo tabıı uasıdır. 

Memurin kadro•u idare mecJısi tarafır dan te~bit ~e 

~ariyet mevkiiue vazolıınur. 
Madde 46 - idare meclisı fızasmm kooperatifle, ortak 

hk muameleleri har=cinde iş yapruaları memoLdur. MeYzu 
kanur hrla kooverıtıf ıt} lfısü ve o• taklar un un ı beyftırıın 

kararlan hılAtına yııJıacaklara i~lerdeo ıevellLt ıdectk n esu· 
lıyet 'e zarar ve z1yBndan idare medısi AzaJarı "hsen ve 
mü~tenk~ıı ve müleselsıJen meauldürler. 44 üncü maddeniu 
8 üncü fıkrası hükmü malJfnzdur. 

Madı.ia 47 - ldii re mPclicıi Azaları her zaman işten 
çekılmek hd kını h:tızdırler. Ç k l n Azalıı rm iş ~ ördiiğü 
zam3lJa ait 0 031J} tyf:ll llÇ p [11 ÇO yılı dPVitlJl eder. 

Mur &küe heyeti. · 
Madde '8 - Kooperatifin iılerini devamlı surette mu-

\t' Jllll ıH ~· ... -• 

• 
Fasıl: V. 1 katran kütüğü 6-1. J 94 ö ıarilaiııde ıniizayede 

BHiııço "e ııetice hcsapht rı retile saulaca~tır. )\r.f ozi1o nıaktuau be~~üz 
•• 

radır. 
Hesap yıh . · 

1 
Madde 52 - Kooı1er11tit heı sene 31 :Birinci tıanunn A hcıların yevmı nıezkl ··da saat l 5 de şir 

l 
bütün aktif ve p:tsiflerioin env~nterlMini yaprak blAnço "t tin bürosunda bulunmaları. ( I 50 
netıce heg plarım 111 z1m rd0 r. Envante·ler, blAı ço Te netı- 29-31 

1ce h~saph!rı ıımurr•l heyetın ad y_o toplaı tıhrd~n en az -----------------4 
yırmı r,ıın evvel murttkıplıum tetkıkıııc a ı 1ohı: ur Umun ı uı it 
heyet tophııtısından on beş güu evvdlilı müdd~t l'arfındıt gen r ıg at l ve 
hP.r o:t~k. ko)per <lıf meı kez•ne müracaatlıa erJvaııte leı: ve 

ortakların lı~te ini tetkık ve blAnço ile nıürakip raro·ı ı il Kolonya depnsu 
bııer suret•.lt ~hzedebılir '# 

J Ticaret VekAletirıce koop-ııatıfe tip muhasel•e ve tip 
1 

/ - --

blArıço tav~iye eaı!di~ı takdirde koopeutit lu t pleıe göre l Yılbaşı hediyelerinfıij- , 
muhasebeıim kurmaya te plıAuçosunu tanzım ttmeye mıc-
buıdnr. 'egane modern, şık, zarif ve he. 

Fiat tıırkı ve dağıtımı. 1 k'5in t·\kdirleri ni kazanın ış olan 
Madde 53 - Kooperatıfin umumi ~afi fıat fa ı kı, gayri • , K 1 .1 d 

s~r, hasıırıuaıı her rnrıo mıuırat1ar, raızıer, alJ'orıifiman ve iG[H ltnyatı ve O onya ueposun 80 
P ovizvorlar ayrılm~k suretiyle 1eshit oluııduktan sonra bu --------T 6 d 8 r i k edehilirsiııiz. 

umumı S'lfi fiat farkının en çok yOzde hfti korperaıit rr.e· 
mur ve müstahdemlerine ıkramiye olarak daQıt labılir. 

Ancak idıre mecı;~i ~zılarilı mllrakıpbra ıkı vüz lıra 
dan memur ve mü,tahdemlere d~ ıki maaı oisbetindeo faz
la ıkramiTe " ' rilemez. İkramiyelerin tenıılinden S< nra geri 
k=t lan fi-ıt farkının yOzde bPŞİ adi ve yOzde onbeıi fe'fkal~de 
ved .. k1 akçalara ayrılır . Mütebakisiııin yOzde ellisi his~e 
s 11 netl~ri ve yüzdd ell·si ~e şirKetle olan muameJeleri niı
betinde O'"bklara revzı o'unıır. 

Müdür ikramıyesiııi maaşile mütenuip olarak alacak 
ve idıtre mecliıi Aza lı~ı bu humsta mevzuubahıs olmıya
caktır 

--------------------------------------
-Sonu ur-

Yurddaş! 
Hava kurumuna üye oı; 

Ülgeni daima arayıniz , 
Cı f,?f'll lıukt•si lll{>lllJı\uı t>fier. ~izi ald' 

maı. Ülgen koloıı) al3rın111 diiu) c.da beı.ıt 
yoklu ı·. ;Jif'ı 
Kokuları mod€rn, aabıt ve kuoıtl 

~·· ~utlaka hir chııta tecriibe ediniv., Her ne'fl .ıııt 
pa ıoval6t Ç60itlerrni Ancak ÜLOEN ıtııY 
bola bili rsitı iz. 

Ülgen 
MarkaıHltl\ oikkat; 

Ülgen 

u. ,101~' 
YePı Mere\u M.atbı.uınd P .. 

p.-:rc1•ı 


