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Madde 1 — Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların ara
dıkları vasıflarda pamuk yetiştirmek bakımından İktısad Vekil
liğinin mütaleası alındıktan sonra Ziraat Vekilliği gerekli gör
düğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini tayin 
etmeğe ve bu çeşitlerden başka açık kozalıların ekimini yasak 
etmeğe salahiyetlidir. 

Ziraat Vekilliğinin saf pamuk tohumu ektireceği bölgelerin 
sınırları dışında, bu sınırlardan beş yüz metreden aşağı uzak
lıkta bulunan yerlere açık kozalı pamuk çeşidinin ekilmesi 
yasaktır. 

Madde 2 — Saf pamuk tohumu ekilen bölgelerde Ziraat 
Vekilliğinin çeşidini tayin ve ilân edeceği pamuklardan başka 
diğer çeşit açık kozalı pamuk tohumu ve çekirdekli pamukla
rın bu bölgelere sokulması ve bunların o bölge içinde herhan
gi bir yerde muhafazası, bir yerden diğer yere nakli, alım sa
tımı yasaktır. 

Ziraat Vekâleti, gerekli gördüğü yer ve zamanlarda, saf 
pamuk tohumu ekilecek bölgelerden, sanayi ve ihracat mak-
sadile bozulmuş açık kozalı pamuk tohumunun veya çekirdekli 
pamuğun, tayin edilecek şartlara uygun olarak hazırlandığı 
takdirde geçirilmesine müsaade edebilir. 

Madde 3 — Ziraat Vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi 
bölgelerindeki çırçır evleri, vekilliğin her biri için belli edeceği 
pamuk çeşitlerinden başkasını çırçırlıyamazlar. 

Ancak Ziraat Vekilliğinin herhangi bir çırçır evi için belli 
ettiği pamuk çeşidinin çekirdekli pamuklan tamamen çekildiği 
ve çırçır evinden çıkarıldığı vekilliğin salahiyetli memurlarınca 
tetkik ve tesbit olunduktan sonra vekillik o çırçır evine baş
ka çeşit çekirdekli pamuğu çırçırlamak için izin verir. 

Madde 4 — Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü yerlerde ye
niden kurarak veya kira ile tutarak çırçır evleri işletebilir. 

Ziraat Vekilliğine aid çırçır evlerinde çekilen çiğitler Vekil
likçe alıkonabilir. Bu takdirde bu çiğitler oradaki piyasa fiatı 
üzerinden kıymetlendirilerek bedeli mahallî rayice göre çırçır-

lama ücretine mahsub edilir. Fazlası para olarak mal sahibine, 
verilir. Çırçırlama ücreti tohum parası tutarını geçerse aradaki 
fark mal sahibinden alınmaz. 

Madde 5 — Ziraat Vekilliği lüzum göreceği yerlerde dile
diği çırçır evlerinden veya şahıslardan saf pamuk tohumlarının 
bir kısmını veya tamamını satın almağa lüzum gördüğü takdir
de, sahibleri, bu tohumlardan kendi tohumluk ihtiyaçlarından 
artan kısmını, piyasa fiatı üzerinden Ziraat Vekilliğine satmağa 
mecburdurlar. Ziraat Vekilliği herhangi bir şekilde elde ettiği 
saf pamuk tohumlarını gerekli gördüğü bölge çiftçilerine mali
yet fiatı üzerinden satmağa veya bu tohumları o bölgelerdeki 
soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohumlarile başabaş değiştir
meğe izinlidir. 

Madde 6 — Bu kanun mucibince satın alınması ve satıl
ması icab eden pamuk tohumlarının alım ve satımı, ilâna lüzum 
olmaksızın pazarlık suretile yapılır. 

Mahallî örf ve âdet dolayısile Ziraat Vekâletinin lüzum 
göreceği yerlerde, pamuk tohumu üretme çiftlikleri, pamuk 
amelesinin yevmiyelerine karşılık olarak, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 83 üncü maddesinin A fıkrasına tevfikan mutemed-
lere beş bin liraya kadar avans verebilir. Bu avanstan ancak 
çiftlik idare heyetlerinin kararile mutemedler tarafından tediyat 
yapılır. 

Madde 7 — Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenler
den sulh mahkemesi kararlarile yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

Ziraat Vekilliğince tayin edilen çeşitlerden başka pamuk 
çeşitlerini veya karışığını ekenlerden bu ceza alınmakla bera
ber ilgili fen memurlarının verecekleri raporlar üzerine mahalleri 
idare heyetleri kararile tarlalarındaki pamuklar da masrafları 
kendilerine aid olmak üzere hemen sökülür ve yok edilir. 

Bu masraf, sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği 
bütçesinden ödenir ve Tahsili Emval Kanununa göre kendi
sinden alınır. 

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 9 — Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe 

Dahiliye, Maliye, İktısad ve Ziraat Vekilleri memurdur. 
30/1/1936 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 

2454 sayılı kanuna ek kanun 
Kanun No :2904 Kabul tarihi: 27/1/1936 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü bütçesinden aylık alan ve sicille kayıdlı bulu
nan ve 2454 numaralı kanunla teşkil edilen tekaüd sandığına 
dahil olan daimî memur ve müstahdemlere bu kanun hükümle
rine göre maluliyet veya tekaüd aylığı bağlanır veya tazminat 
verilir. 

Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar veya veri
lecek tazminat dahi bu kanun hükümlerine göre hesab ve 
tediye olunur. 

Daimî müstahdemlere gün veya saat hesabile verilen para
nın 2847 numaralı kanun mucibince tesbit edilen aylık tutarı 
dahi bu kanunda yazılı aylık mefhumuna dahildir. 

Madde 2 — Tekaüd veya maluliyet aylıklarile tazminata 
istihkak, idareye intisab ve sicille kayıdlı olarak birinci madde 
mucibince aylık alındığı ve 2454 numaralı kanun ile tesis edilen 
tekaüd sandığına iştirak edildiği tarihten başlar. 

Madde 3 — İşten ayrılanlara sandıkça verilecek paralar, 
aylık bağlanması veya bir defalık tazminat verilmesi veya 
mevduatın iadesi şeklinde olur. 

Madde 4 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğündeki müseccel hizmeti filen üç seneyi dol-
durmaksızın ölüm veya maluliyetten başka herhangi bir sebeb-
le ayrılanlara sandıktan hiç bir şey verilmez. Üç seneyi doldur
duktan sonra ayrılanlara mevduatının tamamı temettüsüz olarak 
verilip sandıkla alâkaları kesilir. 

Madde 5 — Alelıtlak ağır hapis veya beş seneden ziyade 
hapis cezasile veyahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, 
dolandırıcılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm 
tasnii, iftira, irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı 
altı ay veya daha ziyade hapis cezası ile veya asgarî haddi 
bir seneden aşağı olmamak üzere mükerrer hapis cezalarını 
müstelzim suçlarla mahkûm olan veya Türk vatandaşlığını 
terkeden veya vatandaşlıktan ıskat olunan memur ve müstah
demlere istihkaklarından sandık için tevkif edilen para, temet
tüsüz iade edilerek sandıkla alâkalan kesilir. Bu kabilden olan 
mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunların Türkiyede 
kalan ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu kanuna 
göre aylık alması icab eden dul ve yetimlerinin hakları 
mahfuzdur. 

Madde 6 — Sandıktan bağlanacak aylıklar her ay peşin 
olarak verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri alınmaz. 

Madde 7 — Her ne suretle olursa olsun tekaüd olanlarla 
hizmette veya tekaüd iken ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis 
edilecek aylığın % 50 si - muamele, Divanı Muhasebatın tetkik 
ve tesçilinden geçinciye kadar - avans olarak verilir. 

Madde 8 — Sandıkça bağlanacak maluliyet, tekaüd, dul 
ve yetim aylıkları işletme idaresinden alınan istihkaklara teka
bül eden müddetin nihayet bulduğu günün ertesinden başlar. 

Madde 9 — Aylığın ve gün ve saat hesabile çalışmakta 
olanların 2847 numaralı kanunla tesbit edilen bir aylık tutarının 
tamamı sandık tevkifatına esastır. 

Bu aylıklar herhangi bir sebeble eksik de verilse sandık 
•tevkifatı tamamı üzerinden yapılır 

Madde 10 — İdareden ayrılarak sandıkla alâkası kesilenler 
tekrar hizmete alındıkları takdirde hukuk ve vecaib itibarile 
sandığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Ancak idareden ayrıldıkla

r ı n d a her ne suretle olursa olsun sandıktan para almıyanların 

veya aldıkları paraları % 5 faizile birlikte hizmete yeniden 
girdiklerinde defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiz
met müddetleri de tekaüd hesabına ithal olunur. 

Madde 11 — Sandığa aile vaziyetlerini doğru olarak 
bildirmiyenler ve sorulacak suallere doğru cevab vermiyenler, 
yanlış malûmat yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen 
ödemeğe mecbur olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 528 
inci maddesi mucibince cezalandırılırlar. Bu gibilerin idaredeki 
vazifelerine de nihayet verilir. 

Madde 12 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünde müseccel olan memur ve müstahdemlere 
tekaüd aylığı tahsis olunabilmek için: 

A) İdaredeki filî hizmetleri 20 seneyi ve yaşları 60 ı dol
durmuş olmak, 

B) Filî hizmeti 20 seneyi doldurarak idarede vazife ifa ede-
miyecek derecede maluliyete uğramak, 

C) İdarede 35 sene müddetle hizmet etmiş bulunmak 
şarttır. 

(B) fıkrasında yazılı vaziyette tekaüde sevk keyfiyeti ida
rece resen yapılır. 

(A) ve (C) fıkralarında yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi 
arzularile tekaüdlüklerini istiyebilecekleri gibi idarece de resen 
tekaüde sevkolunabilirler. 

Bu madde mucibince tahsis olunacak tekaüd aylıklarının 
nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Memur ve müstahdemin 
tekaüde hak kazandığı 

tarihe kadar sandığa 
iştirak seneleri 

Tekaüd edilecek me
mur ve müstahdemin 
son aylığının yüzde 

nisbetleri 

15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 
31 52,5 
32 54 
33 56 
34 58 
35 ve daha fazlası 60 

Şu kadar ki, idare memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
dair olan 2847 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdem
lerin bulundukları derecelere ve hizmet müddetlerine ve yukarıki 
cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis olunacak aylık miktarı 
aynı derecede bulunan ve aynı müddetle hizmet etmiş olan 
Devlet memurlarına 1683 numaralı kanunun 4 üncü maddesine 
bağlı cetvelin birinci devreye aid sütunu mucibince bağlanacak 
tekaüd maaşı miktarını geçemez. 

1683 numaralı kanunun 4 üncü maddesine bağlı cetvelin 
2 nci veya 3 üncü devrelerine aid sütunların Devlet memurları 
hakkında tatbikına geçildiği zaman sandığın mevcudu ile gelir-
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lerinin kifayeti şartile idare memur ve müstahdemleri hakkında 
da o sütunlarda yazılı miktarları geçmemek üzere işbu kanun 
hükümlerine göre tekaüd aylığı bağlanır. Ölenlerin dul ve ye
timlerine aylık tahsisinde nazarı itibara alınacak olan tekaüd 
aylığı da bu madde mucibince hesap olunur. 

Madde 13 — Vazifesini veya vazifesine muadil bir işi 
daimî surette yapamıyacak derecede malûl olupta idarece 
daha az aylıklı bir vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin 
aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni aylık arasındaki 
fark miktarına ve hizmet müddetine göre 14 üncü madde 
mucibince hesap edilecek tazminat veya 12 nci madde 
mucibince hesap edilecek tekaüd aylığını da birlikte alırlar. 
Her iki aylığın tahsisi esnasındaki yekûnu maluliyetten 
önceki aylık miktarını geçemez. Bu tarihten itibaren 
sandık aidatı yeni vazifesinin aylığı üzerinden kesilir. Bi-
lâhara tekaüde sevkedilecek olurlarsa bu vaziyette devam eden 
hizmet senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden hesap 
edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski tekaüd aylığına ilâve 
edilir. 

Madde 14 — Hizmet müddetleri 20 seneyi doldurmadan 
malulen veya sin tahdidi ile idareden ayrılacaklara o tarihe 
kadar sandığa vermiş oldukları paralar iade edilmekle beraber 
kendilerine her hizmet senesine mukabil bir aylık nisbetinde 
tazminat verilerek sandıkla alâkaları kesilir. 

Madde 15 — Vazife başında vukua gelen kazalardan malûl ka
lan memur ve müstahdemlere hizmet müddetlerine bakılmaksızın 
son aldıkları aylığın % 70 ini geçmemek üzere nizamname ile 
tayin edilecek dereceler üzerinden maluliyet maaşı tahsis olunur. 

Kaza neticesinde ölenlerin bırakacakları dul ve yetimlere 
aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya hayatı müddetince 
veya tekrar evleninciye kadar ölenin son aylığının °/o 30 u, 

B) Öz evlâdlardan her birine 18 yaşını dolduruncıya kadar 
bu aylığın % 15 i ; 

Çocuklar, ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis
betinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik sonradan 
vukua gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlıyarak % 25 
nisbetine çıkarılır. 

Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlarsa aylıkları 19 
yaşını bitirinciye kadar, yüksek tahsilde bulunuyorlarsa 25 ya
şını ikmallerine kadar verilir. Ancak lise tahsilini 19 yaşında 
bitiripte yüksek tahsile devam edenler haklarında yukarıki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Yüksek tahsillerini 25 yaşını doldurmadan bitirenlerin ay
lıkları kesilir. 

Yukarıki fıkralar mucibince dul ve yetimlere tahsis oluna
cak aylıklar yekûnu hesaba esas olan aylığın % 60 ını geçemez. 

Madde 16 — Filî hizmeti 15 seneyi doldurmaksızın ölen 
memur veya müstahdemin dul kalan karışma veya muhtaç ko
casına 14 üncü maddede yazılı tazminatın yarısı ve 18 yaşını 
geçmiyen her öz evlâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte 
biri tazminat olarak verilir. Ancak çocukların hep birden ala
cakları tazminatın yekûnu 14 üncü madde mucibince verilecek 
tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. Ölen, dul bırakmamış 
ise yukarıki fıkra mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten 
yetimlere taksim ve tediye olunur. 

Bundan başka ölenin mevduatı da kalan dul ve yukarıda 
gösterilen yetimler arasında müsavaten taksim olunur. 

Madde 17 — Maluliyet için idarenin en az üç hekiminden 
mürekkeb bir heyet tarafından rapor verilmesi lâzımdır. Bu 

raporun Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince tasdik edilmesi 
şarttır. İhtisasa taallûk eden hastalıklar ile tam teşekküllü 
hastane bulunan mahallerde raporun bu hastaneler heyeti 
sıhhıyesince verilerek kezalik Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekilliğince tasdiki icabeder. 

Madde 18 — İdare hizmetinde 35 sene çalışan veya yaşı 
60 ı dolduranlardan bir müddet daha çalıştırılmalarında idarece 
faide görülenlerin ancak 65 yaşına kadar istihdamlarına Nafıa 
Vekili salahiyetlidir. Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müstahdemlerin idareye girdikleri zaman nüfus hüviyet 
cüzdanında yazılı olan yaşları esastır. Hüviyet cüzdanında 
doğduğu ay yazılı olmıyanlar için 1683 numaralı Askerî ve Mülkî 
Tekaüd Kanunundaki hüküm tatbik olunur. Filî hizmetin hesa
bında 6 ay ve ondan fazla kesirler bir sene sayılır ve 6 aydan 
eksik müddetler nazarı itibara alınmaz. Lokomotif üzerinde ça
lışan memur ve müstahdemlerin bu işteki her hizmet senesi bir 
buçuk senelik filî hizmet sayılır. 

Madde 19 — Tekaüd aylıkları tekaüde sevk tarihinde alın
makta olan aylık üzerinden hesap edilir. Ancak kendi talebleri 
üzerine tekaüdü icra olunanların bu aylığı iki sene almış ol
maları şarttır. Aksi takdirde aylık miktarı ve hizmet müddeti 
her ne olursa olsun bu aylıktan evvelki aylık, tahsise esas 
tutulur. 

Madde 20 — Filî hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra ölen 
memur ve müstahdemlerin ve sandıktan aylık tahsis edildikten 
sonra ölen mütekaidlerin dul kalan karılarile yetimlerine ve 
muhtaç olan ana ve babalarına ve muhtaç kocalarına dul ve 
yetim aylığı tahsis olunur. 

Yetim aylığı ölüm esnasında hâmile olan kadının sonradan 
doğuracağı çocuğuna da verilir. 

Madde 21 — Hizmette iken veya tekaüd aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerden dul kalan karıya veya 
muhtaç kocaya tekaüd aylığının % 50 si hayatı müddetince 
dul aylığı olarak verilir. 

Dul karı yeniden evlenirse dul aylığının 2,5 senelik tutarı 
birden tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. Bu 
hüküm 15 inci maddedeki dul aylıkları hakkında da tatbik 
olunur. 

Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüd edildikten sonra 
evlenen memur ve müstahdemlerin dul kalan karı veya muhtaç 
kocalarına dul aylığı verilmez. Malûller bu kayıddan müs
tesnadır. 

Dul kalan karı, kocasından 20 yaş daha genç ise kendisine 
dul maaşının yarısı verilir. Şu kadar ki, evlilik hayatı 10 sene
den fazla temadi etmiş olanlar bu kayıddan müstesnadır. Madde 22 — Hizmette iken veya tekaüd aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin on sekiz yaşını henüz 
doldurmamış öz evlâdlarından her birine son hizmet aylığının 
°/o 10 u nisbetinde yetim aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı 
% 15 nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 nisbetinde aylık bağlanmış çocuklar sonradan ana 
ve babadan yetim kalırlarsa bu tarihten itibaren aylıkları 
% 15 e çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yüksek tahsilde 
bulunanlar hakkında 15 inci madde mucibince muamele olunur. 

Dul veya yetim bırakmadan ölenlerin mevduatı temettüü 
ile birlikte varsa ana ve babalarına ve bunlar yoksa muhtaç 
kardeşlerine verilir. Hiç biri yoksa sandığa intikal eder. Ancak 
ölüm tarihinden itibaren 5 sene zarfında aranmıyan mevduat 
sandık lehine müruru zamana uğrar. 
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Madde 23 — Bir memur veya müstahdemin dul ve yetim
lerine verilecek aylıkların yekûnu, ölenin alması icab eden 
tekaüd aylığını geçemez. Fazlası mütenasiben azaltılarak bu 
hadde indirilir. 

Madde 24 — Ölen memurun muhtaç ana veya babası işbu 
kanun ahkâmına göre dul ve yetimlere bağlanacak aylıklardan 
veya verilecek tazminattan dul karıya veya muhtaç kocaya isa
bet eden miktarın % 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları 
için muhtaç ana veya babanın dul veya yetimlerle birleşmesi 
şarttır. Muhtaç ana ve baba beraber bulunursa tahsis edile
cek miktarı yarı yarıya alırlar. 

Madde 25 — 2454 numaralı kanunla teşkil olunan tekaüd 
sandığı İdare Meclisi Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürünün Başkanlığı altında Umum Müdür Muavini ile 
idare merkezindeki dairelerin reis ve müdürlerinden ve umumî 
kâtibden terekküb eder. Umum Müdür hazır bulunmadığı tak
dirde muavini başkanlık eder. Sandık Müdürü bulunmadığı tak
dirde vekili, idare meclisine iştirak eder. Reyi istişarıdir. İdare 
meclisi ayda bir defa behemehal toplanır. Lüzum görüldüğü tak
dirde Reisin daveti ile başkaca da toplanabilir. İdare meclisi
nin zabıt kâtibliğini sandık memurlarından biri yapar. 

İdare Meclisinin kararları Nafıa Vekilinin tasvib ve tasdiki 
ile mer'i olur 

İdare Meclisi azalarına, sandığa aid hizmetlerinden dolayı 
her ne nam ile olursa olsun bir gûna ücret verilmez. 

Madde 26 — Mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı San
dık, müdürü tarafından temsil olunur. Sandık hukukunun müda
faası Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğü avukatlarına da tevdi edilebilir. 

Madde 27 — Sandığın bütçesi ve kadrosu Müdürlükçe 
hazırlanarak İdare Meclisince kabul edildikten sonra malî 
senenin girmesinden bir ay evvel Nafıa Vekilinin tasdikına 
sunulur. Tediyatta, Sandık Müdürü âmiri ita ve muhasebeci de 
mes'ul muhasibdir. 

Madde 28 — Sandığın parası hakikî veya hükmî hiç bir 
şahsa veya müesseseye ikraz edilemez. Millî bankalarla kısa 
veya uzun vadeli tevdiat için bu hüküm cari değildir. Serma
yenin azamî % 25 ine kadarı İdare Meclisi kararı ve 
Nafıa Vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve Devlet temi
natı altında bulunan diğer millî tahvilâta yatırılabilir. Şu kadar 
ki , bu kanun mer'iyete girdiği tarihte sandıkta bu hadden faz
la tahvilât bulunduğu takdirde fazlasının sandığın menfaatine 
muvafık tarzda ve münasib göreceği müddet zarfında tasfiyesine 
Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

Madde 29 — Sandığın memur ve müstahdemleri, işletme 
umum müdürlüğüne ve sandığa karşı mes'ul olup Devlet 
Demiryolları ve Limanları memur ve müstahdemlerine gerek bu 
kanunla ve gerek diğer kanunlarla verilen haklara ve salâhi
yetlere maliktir. 

Madde 30 — Tahsis olunan malûiyet tekaüd, dul ve ye
tim aylıklarile verilecek tazminat Divanı Muhasebatın tesciline 
ve vizesine tabidir. 

Hak sahiblerile sandık idaresi arasında tahsise tekaddüm 
eden muamelâttan ve sair sebeblerden mütevellid ihtilâflar Dev-
let Şûrasınca halIlolunur. Tahsis ve tescile aid itirazlar Divanı 
Muhasebatça temyizdi) tetkik edilerek hükme bağlanır. Temyiz 
itirazları, tahsislerin alâkadarlara tebliği veya aylık cüzdanının 
tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde doğrudan doğruya veya 
mahallî en büyük mülkiye memuru vasıtasile Divanı Muhasebat 
Reisliğine yapılır. 

İtirazlar, sandığın vereceği tazminat veya aylığın ödenme
sine mâni değildir. 

Madde 31 — Sandığa Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü binalarında icarsız bir yer tahsis olu

nur. Sandığın tenvir, teshin, kırtasiye ve demirbaş masrafları 
da Umum Müdürlükçe temin edilir. 

Madde 32 — 2454 numaralı kanunun 5 inci maddesinin 
ikinci ve beşinci fıkraları mucibince idarece sandığa verilecek 
paralardan her aya isabet eden miktarı o ayı takib eden 15 
gün zarfında sandığa verilir. Bu müddet zarfında tediye etmi-
yenler hakkında 2454 numaralı kanunun 6 ncı maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

Madde 33 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 1683 numaralı 
Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun tarifleri dairesinde tesbit 
ve tevsik olunur. 

Madde 34 — Devlet Demiryolları ve Limanları vazifelerinin 
haricinde veya dahilinde herhangi bir sebeble zarar görmüş 
veya tehlikeye maruz kalarak tekaüd haline düşmüş memur ve 
müstahdemlerin davasını, isterse, sandık dahi takibe salahiyet
lidir 

Alınacak tazminatın sandıktan verilen tazminat ile yapılan 
masraflara tekabül eden miktarı veya sandıktan aylık bağlan
mış ise bu aylığın 10 senelik tutarı sandık hesabına geçirilir. 
Fazlası istihkak sahihlerine verilir. 

Madde 35 — İdare meclisinin başlıca vazifeleri ve sandık 
sermayesinin tenmiyesi sureti ve saire gibi kanunun tatbikına 
aid işler bir nizamname ile tayin olunur. 

Madde 36 — 2454 numaralı kanunun mer'iyete girdiği ta
rihten sonra ölenlerle malûl kalanlar veya idareden ayrılanlar 
hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Madde 37 — Filî hizmeti üç yılı doldurduktan sonra idare
den ayrılanlara, 4 üncü madde mucibince verilecek paralara, 
bunların mülga tasarruf sandığındaki mevduatının 2454 numa
ralı kanunun mer'iyeti tarihine kadar hesap edilen temettüü de 
ilâve edilerek tediye olunur. 

Madde 38 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünde halen müstahdem bulunanlardan evvelce 
tasarruf sandığına iştirak etmiş olanların bu kanun hükümlerin
den istifadeye esas olacak hizmetlerinin başlangıcı tasarruf 
sandığına iştirakleri tarihinden itibar olunur. 

Madde 39 — Bu kanun mucibince tazminat verilmesi veya 
aylık tahsisi suretile idare ile alâkası kesilen daimî memur ve 
müstahdemlere idarece hiç bir nam ile başkaca para verilmez. 

Madde 40 — Nafıa Vekili her beş senede bir defa mecbu
ren ve lüzum görürse daha evvel sandığın malî vaziyeti ile 
tahsis formüllerini mütehassıslarına tetkik ve teftiş ettirerek 
hâsıl olacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık 
ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâlete bildirir. Bu 
takdirde 2454 numaralı kanunla idarece sandığa yapılması icab 
eden yardım nisbeti artırılmaksızın ya memur ve müstahdem
lerden yapılacak tevkifatın artırılması veyahut aylık ve tazmi
nata aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile Sandığı daima muva
zeneli bir şekilde tutacak tedbirleri almağa İcra Vekilleri Heye
ti salahiyetlidir. 

Madde 41 — 2454 numaralı kanunda yazılı Tasarruf San
dığından borçlanarak gayrı menkul alanların borçları tamamen 
ödenmedikçe bu gayri menkuller üzerine tesis edilmiş olan 
ipotek devam eder 

Madde 42 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 43 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, 

Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri me
murdur. 

30/1/1936 

1683 sayılı kanun 1517 
2454 „ „ 2714 
2847 „ „ 3163 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 
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T. B. M. M. KARARI 
Rizenin Selimiye Köyünden Piyadeoğullarından 
İslam Oğlu Mustafa, Şaloğullarından Safer Oğlu 

Hüseyin, Hasan Oğlu Bekir ve Demircioğul-
larından Abdi Oğlu Hakkı diğer adı 

Muştalanın ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 

Karar No : 925 

Taammüden Nuri Kaptanı öldürmek ve Bursa - Orhaneli 
yolunda Çonkara Köyü civarında şose üzerinde pusu kurmak 
ve otomobilleri durdurmak suretile yolcuların para ve eşyala
rını yağma etmek ve otomobilde bulunan Jandarma Onbaşısı 
Hakkıyı ve yolculardan Aliyi öldürmekten ve Jandarma Neferi 
Nuriyi yaralamak suçlarından maznun eşhastan Rizenin Kara-
dere Nahiyesinin Selimiye Köyünden Piyadeoğullarından İslâm 
Oğlu 1326 doğumlu Mustafa, Şatoğularından Safer Oğlu 1326 

doğumlu Hüseyin, Rizenin Yolbaşı Köyünden Firuz Hasan Oğlu 
1328 doğumlu Bekir, Maçkanın Zakini Köyünden Demircioğul-
larından Abdi Oğlu 1321 doğumlu Hakkı diğer adı Mustafanın 
ölüm cezasına mahkûmiyetlerine dair Bursa Ağırceza Mahke
mesinden verilen kararın hafifleştirilmesini mucib bir sebep 
görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı madde
sine uyarak cezalarının infazına karar verilmiştir. 

27/1/1936 

K A R A R N A M E 
2 

Kararname No : 3902 

20/9/1934 tarih ve 2/1265 sayılı kararnameye ektir: 
2248 sayılı kanunun 11 inci maddesine göre tanzim ve 

tasdik edilmiş olan kılavuzluk ücreti tarifesi ile tarifenin tatbi-
kına aid esaslarda ilişik şekilde gösterildiği gibi değişiklik ya
pılaması; İktısad Vekilliğinin 11/9/1935 tarih ve 2373/43175 
sayılı tezkeresi ve Maliye Vekilliğinin 21/1/1936 tarih ve 295 
sayılı mütaleanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 21/1/1936 
da onanmıştır. 21/1/1936 

REISICUMHUR 
K. ATATÜRK 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili / Dahiliye Vekâleti V. 
ISMET I NÖNÜ Ş SARAÇOĞLU K ÖZALP C. BAY AR 

Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU F. AĞRALı S. ARıKAN A. ÇETINKAYA 

iktısad Vekili Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 
C. BAY AR Dr. R. SAYDAM 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ziraat Vekili 
R. TARHAN M. ERKMEN 

Tarifenin tatbikına aid esaslar: 
Yeni şekli: 

Madde 9 — Galata Limanında pervane çalışmayıpta cer 
suretile tebdili mevki etmek istiyen gemilerin aldıkları römor
kör ücreti römorkör tarifesinde yazılı ücretin bir misli zammile 
alınır. 

Madde 10 — Haliçte havuzlara girecek veya havuz fabri
kasında tamir edilecek gemilerden giriş ve çıkışlarında kılavuz 
ve römorkör ücreti alınmaz bu istisnaiyet havuzlanmak için 
doğrudan doğruya havuz bordasına yanaşan veya havuza gi
ren gemiler içindir. 

Havuza girip çıkan bu nevi gemiler bir römorkörden fazla 
isterlerse veya tonajları itibarile ikinci bir römorkör almaları 
icab ederse bu ikinci römorkörün parası alınır. 

Madde 14 — Köprülerden giren veya çıkan 2000 gayri 
safî tonilâtodan 4000 tonilâtoya ,kadar olan gemiler bir römor
kör 4001 gayri safî tonilâtodan yukarı tonajda olan gemiler de 
Liman Nizamnamesine tevfikan iki römorkör almak mecburi
yetindedir. 

Madde 19 — Bağlı bulunduğu şamandıradan veya demirli 
bulunduğu mevkiden hareket saatini bildiren ve vakti muayye
ninde kılavuzu gönderilen gemi kılavuzun vürudundan nihayet 
bir saat sonra hareket etmeğe mecburdur. Bir esbabı mücbire 
(sis ve tipi ve makinelerinde zuhur eden bir arıza) olmadan 
bir saatten fazla kılavuzu gemide bekleten gemiden yarım 
misli ve bu teahhur iki saati geçerse bir misli ücret alınır. 
Liman Dairesinin Ordinosu ile köprülerden gireceği veya çıka
cağı bildirilen gemilerin (sis ve tipi ve fırtına) gibi köprüle
rin açılmasına mâni ahvali mücbire olmadıkça hareketleri teah
hur ettiği takdirde yapılacak işin nısıf ücreti alınır. 

Madde 22 — Yenikale mevkii ile Kösten Adasından ve 
Urla ve Çamaltı Limanlarından İzmir Limanına ve mütekabilen 
bu limanlar ve mevkie kılavuz taleb edenlerden kılavuz kapta
nını o mahallere götürecek veya getirecek vesaiti gemi acen-
taları tedarik etmek şartile İzmir Liman Tarifesinin 3 üncü ve 
4 üncü maddelerinde yazılı ücretin iki misli ücret alınır. 

İzmir Limanında kılavuzluk ücreti 
tarifesi 

Yeni şekil : 

Madde 8 — Palamar ücreti; 20 safî tonilâtoya kadar bağ

lamak ve çözmek ve fonda maktuan 

21 - 200 safî tonilâtoya kadar bağlamak ve çözmek ve fona 1 lirada maktuan 

201 den yukarı safî tonilâtoya kadar bağlamak ve çözmek 

ve fonda maktuan 

(Palamar ücreti bu hizmeti yaptığı müddetçe İzmir Liman 
İşleri İdaresince tahsil olunur.) 

2/1265 sayılı kararname 2835 sayılı Resmî Gazetededir. 
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İ L Â N L A R 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

25 ikincikânun 1936 vaziyeti 

A K T İ F 
Lira 

16.600 744 23.350.324.28 
9.797.701. 

931 963.98 

317.272.48 

4.398.244 6.186.495.49 
1.050.031,38 

12.559.910.46 

Kasa: 
Altın: Safî Kg . 
Banknot 
Ufaklık 
D a h i l d e k i M u l ı a h i r l e t 
Türk lirası 
H a r i ç t e k i M u h a b i r i n 
Altın: Safî Kg . 
Altına tahvili kahi! serbesl dövizle» 
Diğer dövizler ve borçlu iliring bakiyelen 
H a z i n e T a h v i l l e r i : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
karşillğl I 58 748.563 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerin*-
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 11 327.785 
Seneda t C ü z d a n ı : 
Hazine Bonoları 
Ticarî senedat 
E s h a m ve T a h v i l a t C ü z d a n ı . 

I Deruhde edilen evrakı nakdiye-
A - { nin karşılığı esham ve tahvilât 

! (itibarî kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilât 
\ v a n s l a r : 
Vltın ve d ö v i y u / e r i n . 
T a h v i l a t ü z e r i n e 
H i s s e d a r l a r 
M u h t e l i f 

1.729.125.-
18.667 805.89 

M 296.667.56 

4.437.758.51 

24 547,55 
5.192 007.34 

YEK'ON 

Lira 

34.079989,26 

317.272.48 

19.796 437,33 

147.420.778 

20.396.930.89 

38.734 426.07 

5.216.554 89 

4.500.000, -

4.208.041 73 

274.670.430.65 

MASİF 
Lira 

S e r m a y e 

İ h t i y a t A k ç e s i 

T e d a v ü l d e k i B a n k n o t l a r : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 158.748.563, -

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 11,327.785,-

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 147.420.778.-
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilâveten tedavüle vazedilen 18.000.000,-
Reeskont mukabili ilâveten 

tedavüle vazedilen 6̂ 000̂ 000, — 

T ü r k L i r a s ı M r v d u a t ı -

D ö v i z T a a h h ü d a t ı 
Altına tahvili kabil dövizler 1.137.802,50 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 17.717.6-54,51 

Muhtel i t 

YEKÛN 

2 mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi % 5 "2 Altın üzerine avans °/o 4 Vî 

Lira 

15.000.000,-

1.026.756,67 

171.420.778,-

15.036.988,39 

18.855.457,01 

53.330.450,58 

274 670.430,65 

Maliye Vekâletinden : 

1 — 1500 kilo cıdde malı parça halinde zamkıarabî kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen kıymeti 1800 liradır, isteklilerin 135 lira
lık muvakkat^teminat mektubları ile birlikte 7/2/1936 tarihine 

|müsadif cuma günü saat 15 de Maliye Vekâleti kırtasiye mü
dürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. Buna 
aid şartname merkezde Kırtasiye Müdürlüğünden, Istanbluda 
Dolmabahçe kırtasiye deposundan alınabilir. 

46/4-3 

Nafıa Vekâletinden : 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilânı 
Edirne - İstanbul yolu üzerinde (13 700) lira keşif bedelli 

(Sazlı dere) köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 
27/2/1936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Şose ve 
Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (68) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (1027) lira (50) kuruştur. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları eksiltme

den en az sekiz ğün evvel göstererek Nafıa Vekâletinden 
ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 

Teklif mektuplarının 27/2/1936 perşembe günü saat 15 e 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lâzımdır. 

79 

İktısad Vekâletinden : 

Ölçüler Tüzüğünün 30 uncu maddesine ve STS Yönergesi 
hükümlerine göre şimdilik Türkiyede kullanılmağa elverişli ol
dukları anlaşılarak 27/1/1936 gününde tip ve sistemleri onay
lanmış olan su sayaçları aşağıda bilitilir: 

Fabikası: Bopp und Reuther G . m. b. H . 

Tip ve sistemi: Vanturi "G2„ 

Tip ve sistemi Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonu, 
onaylatan: 
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3207 sayılı Resmî Gazetede münteşir 20 numaralı Cumhu
riyet Merkez Bankası ilânının devamıdır: 

s i m Adres Tevdi T. Meblâğ 

sim 

Söke Osmanlı Bankasının tevdiatı 
Adres T e v d i T- Meblâğ 

E. Thirst et Co. 
Elyas Hacı Tomas 
Walter A . Wood 
Still Vaganon 
Kosta Babikis 
Hasadur Vartanyan 

Meçhul 22/1/1934 1,42 
78,-
36,07 
6,50 
4 , -

25,-
25, -
25, -
25, -

Osmanlı Bankası Galata Şubesinin tevdiatı 
Meçhul 22/1/1934 Mustafa Mehmed 

Dem. Vlandis 
Kambörnakis 
Konst Dugas 
Sokrat Alyanakis 
Jorj Abacıoğlu 
Y . Jorjiu mentanalides 
Mehitar Der Gazaryan Savua Oteli 
Voskian Kevorkyan Perşembe Pazarı, Ticaret 

Hanı İstanbul 
Gürün 
Kapı Çeşm caddesi NÎ 3 
Eyüb 
Ihlamur, Aziziye sokak 
Ns 9 Haydarpaşa 
Nevşehir 

Artin Topikyan 
Dimistis Angelis 

Emanüel Kasapyan 

Konstantin Pavlos 
Orphanides 
Halil bin Salih Zev- Meçhul 
cesi Fatma Remziye 
İbrahim Etem Bin Bayazıd Divanyolu, Is-
Hasan tanbul 
Miralay hamdi Çenberli Taş İstanbul 
Musullu Hazır Bin Cezayirli Hacı Mehmed 
Mecid Hanı Tahtakale, İstanbul 
Yozgadlı Saadettin Sivas 
Bin Hacı Mehmed 
Bahrisefid Oteli, Mus- Bahrisefid Oteli, Sirkeci 
tafa Seyfettin Bin İstanbul 
Mehmed 
Carlo Capobianco Aquila Neva Oteli, Galata 
Yani Elya Kaza Kumbaracı Yokuşu Ns 93 

istanbul 
A l i Rıza Bin Mahmud Samatya Dühaniye Ma

hallesi Mehmed vasıtasile 
Kosntantin Skolaro- Kör Bakkal, Üsküdar, 
pulo İstanbul 
Işkodralı İbrahim Mah- istanbul Yıldız Sarayında 
mud Bin Mahmud Bahçıvan 

Sincan Köyü Divrik Ka
sabası Sivas 

Sarkis Mahdesyan 

Agob Keçalyan „ 
Minas Korkoyan „ „ 
Abdurrahim Muslâ- Tıb Fakültesinden Nu-
hattin man Abdurrahim vasıtasile 
Matmazel Mari T. Amerikan Kız Mektebi, 
Begyan Adapazarı 

2,50 
0,50 
0. 50 
1, -
2,50 
2,50 

45,34 
191,55 
90,90 

1.000,-
102,50 

205,-

1.025,-

205,-

600,-

515,-
636,-

749,84 

773,36 

206,-
93,57 

104,-

166,30 

102,50 

34, 

100,— 
113, 
85,— 

132,50 

A l i Cemil Veresesi Meçhul 
Paris'te Biollay Hanri 
Veresesi 
Commandant Leon Muamaileyhin metrûkâtını 
Berger Tesviyeye memur Noter 

Gastoldi Pariste Drouot 
Sokağı JMe 5 

Sultan Abdülhamidin Meçhul 
Ser Musahibi Cevher 
Ağa Veresesi 
Hobart Paşa Veresesi „ 
Mustafa Nazım Paşa 
Veresesi 
Dul Madam Th. Pitaris 
Rüstem Paşa veresesi „ 
Sabık Londra sefiri 
Hacı Sadık „ 
Baron Ch. TestaVe- „ 
resesi, Düyunu Umu
miye Alman Delegesi 
Hollanda Konsolos 
Vekili G . Keun Ve
resesi (Varisi Auğusta 
M . Keun) 
Osman Bin Eaik Ve- Meçhul 
resesi v 
Basrada İbrahim Cha-
oul veresesi varisleri 

8/4/1934 

Beyoğlu Yemenici So
kak 31 mükerrer 

Parsegh Haladjiyan 
veresesi 

P. Kambourian ve
resesi 
Defense Loan Hesabı 
Mahsusu 
Ahmed Naim Kehale 
Oğlu 
A l i Münif 
Luigi Agustini Ve
resesi, 
Bareilles 
H . Bejerano 

Sara Cohen Veresesi 
(Aneta ve Alegra his
sesi) 
HubertLouis Kranen 
G . D. Zervoudakis 
Reginald Herbert Len-
damar Veresesi 
Madam Zarifopoulo 
Flora 

M . Hrant Vekili Aram 
Haladjian Yemeneci so
kak JV*2 9 

Meçhul 

Yazıcı Sokak J\° 74 
Meçhul 
Hahambaşı, Beyoğlu 
yemenci sokak 

Meçhul 

Meçhul 

12,63 
34,53 

21,26 

95,56 

1,65 
22,19 

31,47 
15,25 

35,-
28,80 

6,40 

63,33 

12,06 
22,12 

70,69 

14,30 

35,30 
18,54 

60,20 
13,38 
16,23 

39,35 
8,38 
4,90 

12,39 

3,29 

Osmanlı Bankası Yenicami Şubesinin tevdiatı 
3/7/1934 995,-Cemâl Bin Mustafa Kemâl Mağazası, 

(Molla Oğlu) Keser Kariyesi 
Hubert Kranen Tokatlıyan Oteli JVs 92 

Selanik Bankasının tevdiatı 
25/8/1934 GiorgiouTcharalanoff lskeçe 

Selanik Bankası Cavalla 

7,14 

35,60 
5,_ 
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İsim Adres 

Hasan Hüsnü Meçhul 3/3/1935 28,34 

Banca Italina di 
Sconto „ » 2 6 > 4 3 

Bangue Générale de 
Commerce et de 
-Crédit . „ - 6 > 8 7 

Jakop Skapa „ » 5 9 5 7 

A l i Şamil „ » 2,15 
Kosto Yorgyades „ „ °>o7 

Fatma „ 3/3/1934 ' 12,58 

İsmet t? n 19,15 

Hayrı Cevdet ti n 3.23 

Kasab Abdurrahman tt » 1,18 

Muzaffer Sabri tt n 1,42 

Mehmed Hilmi „ n 1,21 

Murad Oğlu Osman n » 0,82 

Necdet Cevad rt tt 1,62 

Refiha Ayşe tt n 6,96 

Refika tt tt 0,11 

Ruhi Vamık tt n 26,40 

Salih w n 74,53 

Güzide n n 43,39 
Julide Receb tt Tt 4,67 
Refik Recep n Tt 4,67 

O s m a n l ı B a n k a s ı Y e n i c a ı n i Ş u b e s i t e v d i a t ı 

Abdülhilmi Bin Hasan Meçhul 18/3/1934 2,31 

Karabet Aynakyan n n 7,18 

Ayşe Sadıka » n 4,09 

Agob Apelyan tt 70,49 

Ahmed Bin Arif » „ 2,75 

A l i Haydar bin Mehmed Yi » 109,61 

S. Andoni tt tt 4,53 

M . Damgulas „ tt 6,22 

Emin Ömer 39 tt 1,17 

Civan Epremyan tt T» 11,30 

L. Glistakis tt n 3,20 

Mahmud Aziz Bin Ömer „ tt 5,91 

M . N . May er tt „ 50,50 

N . Neradimgiyan n tt 3,74 

Dr. Panayotidis tt Tt 2,69 

Charles Turhawlles ti Tt 3,31 

Yusuf Bin Mehmed n tt 6,77 

A . K. Arslanyan ti Tt 60,08 

G. Apostolidis » tt 10,97 

Mehmed Emin tt „ 15,21 

A l i Rıza Bin Mustafa Tt 2,60 

A l i Bin Halil » n 13,93 

Mülkiye Teke Sandığı tt tt 5 , -
» tt tt „ 4,78 

İstinaf Mahkemesi „ 0,04 

Mehmed Tevfık tt „ 8 , -
Jandarma Kumandanlığı tt 2 , -

tt tt » tt 0,49 

E. Tekyan tt 4,92 

ıf n „ 10,65 

Levazımatı Umumiye n „ 2 , -
Khorr Rufli n tt 5 , -
N . Ventura tt „ 1 0 -

J. Abuaf tt Tt 10,-

İsim Adres Tevdi T Meblâğ 

G. Nahabetyan Meçhul 18/3/1934 20, -G. Nahabetyan Meçhul 
» 

71 

20,-
20,-

w tt ti tt 20,-

Jandarma Kumandanlığı „ V* 17,97 

Eytam Sandğı Kütahya n 187,27 

Jandarma Kuman
danlığı Trabzon „ 1,91 

Köse Ahmed Rıza Akşehir n 10,-
Mehmed Arif bin Arif Meçhul ' ti 3,75 

Ahmed Afif n 5,30 

Mehmed Kâzım ır 2,67 

D. Pattaras Çanakkale n 14,-' 

Hasan Rıfkı Meçhul Tt 15,04 

Aram Alacacciyan „ ti 3 , -
Yusuf Ziyaettin Bafra „ 9, -
General Hüseyin Meçhul n 15,-

T. Mendikyan tt 75,51 

Zekâi r 5 , -
Rahmi „ n 495,-

Arza Sabir tt 15,-
E. Zannis „ rt 2 , -
Arkhiropulu tt 25,-

Jan Zahariyadis „ tt 7,50 

Arsak Karagözyan tt 29,— 

L. Karavanlis n 5 , -
M. Yoanaron tt 89, -
K. Dimitiyadis Mah- 1 

tumları tt 14,-
Mehti Mehmed Veresesi „ Tl 

Beytülm-U Veznedarı A l i „ rt 3,65 
M. Şükrü Bin Ha
fız Mustafa Veresesi: 
Beytülmale aid hisse „ II 17,50 

(Devamı var) 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fab
rikaları Anonim Şirketinden : 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabri
kaları Anonim Şirketi hissedarları atideki ruznameyi müzakere 
eylemek üzere 17 şubat 1936 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te Galatada Agopyan Hanının dördüncü katındaki 
dairei mahsusada fevkalâde içtimaa davet olunurlar. 

R U Z N A M E l MÜZAKERAT 

Nısıf sermayesine sahip olduğumuz Türk Çimentosu ve K i 
reci Anonim Şirketinin Zeytinburnunda kâin fabrikasında, mu-
karreratı Hükümeti infaz edebilmek için, yapılması zaruri gö
rünen tesisatın inşasına muktazi paranın sureti temin ve sarfı 
zımnında meclisi idareye salâhiyet itası. 

Mezkûr içtimada hazır bulunmak istiyen zevat Ticaret Ka
nununun 371 nci maddesi mucibince içtima tarihinden lâakal 
bir hafta evvel hisselerini Galatada Doyçe Oryentbank-Dresdner 
Bank Şubesi gişelerine tevdi etmelidirler. Diğer bankalara tev
di olunan hisse senedatı mukabiline mezkûr bankalardan alı
nan makpuzlar heyeti umumiyeye dahil olmak üzere Doyçe Or
yentbank - Dresdner Bank Şubesine tevdiat mahiyetinde olmak 
üzere mezkûr bankaca kabul olunacaktır. 

Meclisi İdare 
85 

Başvekâlet Matbaası 

T e v d i T M e b l â ğ ısım 
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                 İÇİNDEKİLER 
 

 

Kanunlar                  Sayfa 
 

2903  Pamuk Islahı Kanunu          1 

 

2904  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüd  

Sandığı Hakkındaki 2454 Sayılı Kanuna Ek Kanun      2 

 

T.B.M.M Kararı 

 
925  Rizenin Selimiye Köyünden Piyadeoğullarından İslam Oğlu Mustafa,  

Şatoğullarından Safer Oğlu Hüseyin, Hasan Oğlu Bekir ve  

Demircioğullarından Abdi Oğlu Hakkı Diğer Adı Mustafa’nın Ölüm  

Cezasına Çarpılmaları Hakkında Karar        5 

 

Kararname 

 
3902  Kılavuzluk Ücreti Tarifesi ile Tarifenin Tatbikine Ait Değişikliklerle İlgili  

Kararname            5 

 

İlanlar             6 

 


