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K A N U N L A R 
Askeri ve Mülkî Tekaüd Kanununun bazı mad

delerinin tadiline ve bazı maddelerine fıkra 
eklenmesine dair kanun 

Kanun No : 2936 Kabul tarihi : 6/4/1936 

Madde 1 — 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanunu
nun 3 üncü maddesinin mülkî memurlar hakkındaki kısmına 
aşağıdaki yazılı fıkra eklenmiştir: 

(F) Yapılacak nizamname mucibince sicilleri üzerine. 
Madde 2 — 1683 sayılı kanunun 7 nci maddesine aşağıda 

yazılı fıkra eklenmiştir: 

Zabitlerle askerî ve mülkî memurlardan ahlâk noktasından 
hükmen veya nizamnamesi mucibince sicilleri tekaüd edilenler 
Devlet, hususî idare ve belediye hizmetlerinde ve hususî ka
nunlarla teşkil edilen veya sermayesinin en az yarısı Devlete 
aid olan banka ve müesseselerde ve menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlerde istihdam edilmezler ve haklarında 1076 numaralı 
kanunun 23 üncü maddesi hükmüne göre muamele yapılır. 

Madde 3 — 1683 sayılı kanunun 13 üncü maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Zabitlerle askerî memurlardan hükmen veya sicillen tekaüde 
sevk edilenlerin hizmet müddetleri 15 sene veya daha fazla 
olursa bu müddet nisbetinde tekaüd maaşına müstahak olurlar. 
Bu gibilerin hizmet müddeti 15 seneden aşağı ise beher hizmet 
senesi için birer aylık hesabile son aldıkları maaşın emsali 
hasılı defaten verilerek alâkaları kesilir. 

Mülkî memurlardan sicillen veya Memurin Kanununun 
77 nci veya 2919 sayılı kanunun 3 üncü maddeleri mucibince 
tekaüde sevk edilenler hakkında bu kanunun 26 nci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

Madde 4 — 1683 sayılı kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüd 
oldukları zaman almakta bulundukları maaşlarının emsali hası
lının bir seneliği ikramiye olarak verilir. Otuz sene ve daha 
ziyade bilfiil hizmet edipte tekaüd olmadan ölenlerin müstahak 
oldukları ikramiyeler kanunî mirasçılarına verilir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

8/4/1936 

788 numaralı kanun 336 
1076 „ „ 628 
16S3 „ „ 1517 
2919 „ „ 3259 sayılı Resmî Gazetededir. 

Milli Müdafaa Vekâleti kara bütçesine bir milyon 
lira munzam tahsisat eklenmesine 

dair kanun 

Kanun No : 2937 Kabul tarihi : 6/4/1936 

Madde 1 — 1935 malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti kara 
bütçesinin 787 nci faslının birinci tayinat maddesine (650 000), 
2 nci hayvan yem bedeli maddesine (250 000) ve 3 üncü mah
rukat, tenvir ve teshin maddesine (100 000) lira tahsisat ilâve 
edilmiştir. 

Bu tahsisat Maliye Vekâletince yapılacak bir istikrazla kar
şılanır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili 
memurdur, 

8/4/1936 



Sayıfa: 6308 (Resmî Gazete) 10 NİSAN 1936 

İ L Â N L A R 
Belediyeler Bankasından: 

1 — Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi 
önündeki arsa üzerinde yaptırılacak Belediyeler Bankası binası-, 
nm götürü olarak ve (anahtar teslimi) suretile inşası kapalı zarf 
usulü ile ve yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Binanın muhammen kıymeti 357.257 üçyüz elli yedi 
bin iki yüz elli yedi liradır. 

3 — Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direk
törlük binasında 29 nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de 
Banka İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 — İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesini, mukavele 
projesini, fennî umumî ve hususî ve malzeme şartnamelerile 
sair cetvel ve evrakı (50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada 
Belediyeler Bankasından ve Istanbulda Galatada Bahtiyar Ha
nında 22 .N* da mukim Bina proje Mimarı Seyfi Arkandan ala
bilirler. 

5 — Eksiltmiye girebilmek için, isteklilerin: 
A) Türk vatandaşı olması, 
B) En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakiyetle 

başardığına dair salahiyetli makamlardan alınmış musaddak bir 
vesikayı haiz bulunması, 

C) Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) 357. 257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira mu- j 

hammen bedeli olan bu işi halen yapabilecek malî bir iktidarda 
olduğuna dair bankalardan bir vesika almış bulunması, 

E) Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat te
minat vermesi, 

G) isteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları eksiltme 
gününden bir gün evveline kadar Bankaya ibraz ederek kabul j 
ve tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymaları, t 

6 — İsteklilerin teklif mektublarını .eksiltme günü azamî j 
saat 12 ye kadar, ihale şartnymesinde yazılı şartlar dairesinde ve 
makbuz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

329/3-2 j 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan: < 

Ankara Sicilli Ticaretinin 349 numarasında müseccel olan j 
ve Makina ve Endüstri İşleri Türlç Ano im Sosyetesi unvanı 
ticarisini haiz bulunan şirketin Ankara İkinci Noterinde müsad- i 
dak 7/4/1936 günlü ve 4055/695 sayılı sirkülerin Kanunu Tica
retin ahkâmı mahsusasına tevfikan dairede mahfuz vesaika 
istinaden 7 nisan 1936 tarihinde tescil edilmiş olduğu ve sirkü
lerin aşağıda aynen neşredilmekte olduğu ilân olunur. 
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Makina ve Endüstri İşleri Türk Anonim Sosyetesinden: 

Makina ve Endüstri İşleri Türk Anonim Sosyetesi ( A t a k ) 
adile kurduğumuz makina ve sanayi levazımı alış ve satışı ve 
firma vekâleti işlerile uğraşacak olan sosyetemiz kanunî mua
melâtını ve tescil işlerini ikmal eyliyerek ve esas mukavelesi 
Ekonomi Bakanlığınca tasdik edilerek teşekkül etmiştir. 

Sosyetemizi her türlü işlerde İdare Meclisi Reisimiz Bay 
Baha Moltay temsile salâhiyettardır. 

Sosyetemizi malî bir surette ilzam edecek evrak ve vesika- i 
larla mukavele şeklindeki evrakın aşağıda yazılı üç salâhiyettar j 
imzadan ikisini havi olmaları şarttır. ' 

Umumî muhaberatta sosyetemizi aşağıda yazılı üç salâhi
yettar imzadan biri ilzam eder. 

Gerek çift imzalar gerek tek imza sosyetemizin tatbik 
damgası altına vazedilmiş olmalıdır. 

Her birimiz hakkında şimdiye kadar gösterdiğiniz teveccüh 
ve itimadın sosyetemiz hakkında devam ettirilmesini diler ve 
saygılarımızı sunarız. 

Makina ve Endüstri İşleri T. A . S. 
Atak 

İdare Meclisi 
Makina ve Endüstri İşleri T. A . S. 

Atak 

İdare Meclisi Reisimiz Mühendis Bay Baha 
Moltay şu suretle imza edecektir: İmzası 

Murahhas aza ve Direktör Doktor tlhami 
Masar şu suretle imza edecektir: imzası 

Murahhas aza ve Direktör Mühendis Bay 
Ekrem Kıvılcım şu suretle imza edecektir: imzası 

Bin dokuz yüz otuz altı senesi Nisan ayının yedinci salı 
günü tarihli bu sirküler altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri 
dairece marufum bulunan Makina ve Endüstri işleri Türk Ano
nim Şirketi Atak İdare Meclisi Reisi Bay Baha Moltay, murah
has aza Doktor Bay ilhami Masar ve yine murahhas azadan 
Bay Ekrem Kıvılcımın imzaları olmakla Noter Kanununun 67 
nci maddesi ahkâmına tevfikan tasdik edildi. 

Dokuz yüz otuz altı senesi Nisan ayının yedinci sah günü. 
Ankara İkinci Noteri 

Veli Ulusu 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden: 
2430 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi 

hükmüne tevfikan orijinal fatura veya menşe şehadetnamele-
rinde yazılı ecnebi paraların Türk parasına çevrilişinde mayıs 
1936 ayı içinde itibara alınacak borsamızda kote olan 
dövizlerin vasatı çek hatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 
Fransız frangı 12.0575 
ingiliz Lirası 621.50 
Dolar 0.79.9722 
Liret 10.0364 
İsviçre frangı 2.4380 
Florin 1.1705 
Mark 1.9795 
Belga 4.7126 
Drahmi 83.7572 
Leva 64.3948 
Kuron tÇekoslovak) 19.2125 
Şiling 4.2363 
Pezeta 5.8197 
Zloti 4.2205 
Pengö 4.6136 
Ley 108.6079 
Dinar 34.8848 
Yen 2.7656 
Çervonets 1088.— 
Kuron (İsveç) 3.1218 
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