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F A S I L : 1 

Umumî hükümler 

Madde 1 — Denizyolları ve A k a y İşletmelerile Fabrika 
ve Havuzlar Müdürlüklerinin sicilde mukayyed daimî memurları 
ve gemi adamları için bir tekaüd sandığı kurulmuştur. Bunlara 
ve bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar veya verile
cek tazminat bu kanun hükümlerine göre hesap olunur. 

Devlet Reisine aid deniz vasıtalarında daimî ve müseccel 
olarak müstahdem bulunanlar Denizyolları ve A k a y İdareleri 
müstahdemleri gibi bu kanun hükmüne tabidirler. 

Madde 2 — Sandık, hükmî şahsiyeti haiz olup İktısad V e 
killiğinin nezaret ve murakabesi altında bir idare heyeti tarafın
dan idare olunur. 

Madde 3 — İdare heyeti; ikisi Denizyolları işletmesi, ikisi 
A k a y İşletmesi, bir i Fabr ika ve Havuzlar Müdürlüğü Şeflerinden 
olmak üzere kendi müdürlüklerince seçilip memuriyetleri İktısad 
Vekilliğince tasdik edilecek beş aza ile ismi geçen işletme ve 
idare müdürlerinden İktısad Vekilliğince seçilecek bir başkan
dan teşekkül eder. Reislik ve azalık müddetleri bir senedir. 
Evvelki ler tekrar seçilebilirler. Başkan ve azalar parasız çalı
şırlar. Sandık müdürü, o bulunmadığı takdirde veki l i , reyi 
istişarî mahiyette olmak üzere, idare heyetinin toplantılarında 
bulunur. İdare heyeti ayda bir defa behemehal toplanır. Lüzum 
görüldüğü takdirde başkanın davetile başkaca da toplanılır. 
İdare heyetinin zabıt kâtibliğini, sandık memurlarından biri 
yapar. İdare heyetinin kararları İktısad Vekilliğinin tasdikile 
tekemmül eder. 

Madde 4 — Sandığın kadro ve bütçesi müdürlükçe ha
zırlanarak idare heyetince kabul edildikten sonra tavim senesi 

başından bir ay evvel İktısad Vekilliğinin tasdikına sunulur. 
Sandığın senelik bilançosu da ayni usule tâbidir. Sandık idare 
masraflarının ve memur aylıklarının tutarının yarısı sandıktan, 
yarısı da İktısad Vekilliğince tayin edilecek nisbetler dairesinde 
sandığa iştirak eden işletme ve idareler tarafından, bunların 
bütçelerine b u nam altında konacak tahsisattan ödenir. 

Bu sandığın kat'î hesabı, usulü dairesinde bu teşekküllerin 
umumî heyetinin tasvibine arzolunur. 

Madde 5 — Sandığın sermayesi ve gelirleri şunlardır: 
A - Bir inci maddede yazılı olanların aylıklarından her ay 

mecburî olarak kesilecek yüzde beş nisbetindeki aidat, 
B - Yukarıdaki fıkrada yazıldığı veçhile aylıklardan her 

ay kesilecek yüzde beşlerin baliğ olduğu miktara muadil olarak 
sandığa iştirak eden işletme ve idarelerin bütçelerinden her 
ay verilecek meblâğ, 

C - İlk hizmete alınanların tam aylıklarının dörtte biri ile 
terfi eden veya zam görenlerin i lk aylık zamları, 

D - Bir inci maddede yazılı olanlara verilecek ikramiyelerin 
yüzde beşi, 

E - Bir inci maddede yazılı olanların aylıklarından kesilecek 
para cezaları, 

F - Sandığa aid paraların getireceği faiz ve müteferrik 
hasılat ile sair yardımlardan hasıl olacak paralar. 

2248 numaralı kanunun 15 inci maddesi mucibince H a z i 
nece verilmesi lâzımgelen paralar bu idareler ve işletmeler 
tarafından varidat kaydolunur. 

Madde 6 — Sandığın bütün mevcudlarile alacakları, Dev
let emvaline mahsus hak ve rüchanları haizdir. M e v c u d 1 para-
sile aidatı ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir 
gûna vergi ve resme tâbi değildir. Sandığa girenlerin her 
hangi bir borçlarından dolayı sandık sermayesi haczedilemez 
ve hiç bir memur tekaüd sandığındaki haklarını başkasına 
devir veya havale edemez. 

Madde 7 — Sandıktan bağlanacak aylıklarla verilecek taz
minat evrakı aid olduğu işletme ve idarelerce tanzim olunarak 
sandık idare heyetine tevdi edilir. İdare heyetinin bu babtaki 
kararları İktısad Vekilliğinin tasdikile kat'ileşir. 
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Madde 8 — Sandık, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara 
karşı müdürü tarafından temsil edilir. Sandık hukukunun müda
faası işletme ve idarelerin avukatlarına da tevdi edilebilir. 

Madde 9 — Sandığın müdür ve memurları, işletme ve 
idarelerde çalışanlara gerek bu kanunla ve gerek diğer mev
zuat ile verilen haklara ve selâhiyetlere maliktirler. 

Madde 10 — Aylıkların tamamı sandık tevkifatına esastır. 
Her hangi bir sebeple aylık eksik verilirse sandık tevkifatı 
tamamı üzerinden yapılır. 

Madde 11 — Sandığa aile vaziyetlerini doğru olarak b i l -
dirmiyenler ve sorulacak suallere doğru cevap vermiyenler, 
yanlış malûmat yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen 
ödemeğe mecbnr olmakla beraber Türk C e z a Kanununun beş 
yüz yirmi sekizinci maddesi mucibince cezalandırılırlar. Bu 
gibilerin işletme veya idarelerdeki vazifelerine de nihayet verilir. 

Madde 12 — İşletme ve idarelerdeki hizmeti filen üç seneyi 
doldurmaksızın ölüm veya maluliyetten başka her hangi bir 
sebeple ayrılanlara sandıktan hiç bir şey verilmez. Uç seneyi 
doldurduktan sonra ayrılanlara mevduatının tamamı temettüsüz 
olarak veril ip sandıkla alâkaları kesilir. 

Madde 13 — Alelıtlak ağır hapis veya beş seneden ziyade 
hapis cezasile yahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, 
dolandırıcılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm 
tasnii, iftira, irtikâb, irtişa ve ihtilas suçlarından birinden dolayı 
altı ay veya daha ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi 
bir seneden aşağı olmamak şartile mükerrer hapis cezalarını 
müstelzim suçlarla mahkûm olanlara hizmet müddeti her ne 
olursa olsun sandık için kesilen paraları faizsiz olarak veri l ip 
alâkaları kesilir. 

Madde 14 — Türk vatandaşlığını terkeden veya vatandaş
lıktan ıskat edilenlere sandıktan bir şey verilmiyeceği gibi müte-
kaidlerinin de tekaüd aylıkları kesilir. A n c a k bunların Türki-
yede kalan ve Türk Vatandaşlığını muhafaza eden ve bu 
kanuna göre aylık veya tazminat alması icab eyleyen dul ve 
yetimlerinin hakları mahfuzdur. 

Madde 15 — işbu kanunda hilâfına hükmolunan ahval müs
tesna olmak üzere sandıktan bağlanacak aylıklar aydan aya 
peşin olarak verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri alın
maz. 

Madde 16 — Her ne suretle olursa olsun tekaüd olanlarla 
hizmette veya tekaüd iken vefat edenlerin dul ve yetimlerine 
tahsis edilecek aylığın % 50 si, muamele tekemmül edinceye 
kadar, avans olarak verilir. 

Madde 17 — Sandıkça bağlanacak tekaüd, dul ve yetim 
aylıkları işletme ve idarelerden verilen aylıkların nihayet bul
duğu günün ertesinden başlar. 

Madde 18 — Sandıkla alâkası kesilerek işletme ve ida
relerden ayrılanlar, tekrar işletme ve idareler hizmetlerine gir
dikler i takdirde, hukuk ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil 
olanların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Bunlardan ayrı
lırken sandıktan veya idareden aldıkları paraları % 5 faizile 
birlikte defaten ve tamamen sandığa iade edenlerin evvelki 
hizmet müddetleri de tekaüd hesabına idhal edilir. Hizmet 
müddetleri üç seneyi doldurmaksızın para almadan ayrılmış 
olanlardan avdet edenlerin eski hizmetleri nazara alınır ve ken
diler inden ayrıca para aranmaz. 

Madde 19 — Sandık idare heyetinin ve müdür ve memur
larının vazife, selâhiyet ve mes'uliyetleri, muamelâtının kontrol 
ve murakabesi, sandık sermayesinin nemalandırılması sureti, 
aylıkların tahsis ve tasdiki muameleleri bir nizamname ile tayin 

.olunur. 
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F A S I L : 2 

Sandıkça yapılacak yardımlar 

Madde 20 — Sandıkça yapılacak yardımlar, aylık bağlan
ması veya bir defalık tazminat verilmesi şeklinde olur. 

Madde 21 — Tekaüd aylıkları : 
A - Fi len 30 sene hizmet etmiş olmak şartile tekaüdlüklerini 

istiyenlere, 
B - Hizmet müddeti 20 sene ve daha ziyade olup da 60 ya

şını bitirenlerden tekaüdlüklerini istiyenlere, 
C - 65 yaşını doldurduklarından dolayı mecburî tekaüde 

sevkedileceklerden, hizmet müddetleri 20 sene ve daha fazla 
olanlara, 

D - Hizmet müddeti 20 sene ve daha ziyade olanlardan 
vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara tahsis olunur. B u 
madde hükümleri haricinde kalanlardan 3 seneden fazla hizmeti 
olup da idarece Memurin Nizamnamesi mucibince vazifelerinden 
çıkarılanlara sandıktaki mevduatları faizile birlikte tediye olunur. 

Madde 22 — Tekaüd aylığına veya tazminata istihkak için 
esas tutulan hizmet müddeti, işbu kanunda hilâfına hüküm olan 
ahval müstesna olmak üzere, sureti umumiyede işletme ve ida
reye intisab ve sicille kayıd ile aylık alındığı tarihten başlar. 

Madde 23 — Tekaüd aylıkları, tekaüde sevk tarihinde alın
makta olan aylık üzerinden hesap edilir. A n c a k , kendi talebleri 
üzerine tekaüdü icra olunanların, bu aylığı ik i sene almış ol-
olmaları şarttır. A k s i takdirde aylık mikdarı ve hizmet müdde
ti her ne olursa olsun bu aylıktan evvelki tahsise esas tutulur. 

Madde 24 — Bu kanunda yazılı yaşlar için işletme ve ida
reye girildiği zaman nüfus hüviyet cüzdanında yazılı olan yaşlar 
esasdır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı olmıyanlar için 
1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanunundaki hüküm 
tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 6 ay ve ondan fazla ke
sirler bir sene sayılır ve altı aydan eksik müddetler nazarı 
itibara alınmaz. 

Madde 25 —Tekaüd aylıklkrı, hizmet Müddetlerine göre 
aşağıdaki cetveldeki nisbetler dairesinde tahsis ve ita olunur: 

Tekaüd edilecek memu
run tekaüdlüğünde esas 
tutulması icab eden son 

aylığının yüzde nisbeti Filî hizmet müddeti 

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

A n c a k bu kanun hükümleri içinde hesap edilecek müddete 
göre tahsis edilecek maaşlar Devlet Demiryolları idaresinde 
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aynı maaşı alan bir memura kendi kanunu hükümleri dairesin
deki aynı müddet için hesap edilecek tekaüd maaşını geçemez. 

Madde 26 — D u l ve yetim aylıkları, hizmet müddetleri on 
beş seneyi doldurduktan sonra veya sandıktan kendisine teka
üd aylığı bağlandıktan sonra ölen muvazzaf ve mütekaidlerin 
ve hizmet müddetleri her ne olursa olsun vazife başında ve 
sırf vazife yüzünden ileri gelmiş bir sebeple ölenlerin dul kalan 
karılarile yetimlerine veya muhtaç kocalarına ve muhtaç ana ve 
babalarına ve keza 14 üncü maddenin 2 nci fıkrası mucibince 
hizmet müddeti 20 sene ve daha fazla ise Türk vatandaşlığını 
terk veya bu hakkı ıskat edilenlerin Türk vatandaşlığını mu
hafaza eden karı ve çocuklarına veya muhtaç kocalarına ve 
muhtaç ana ve babalarına tahsis olunur. Y e t i m aylığı, ölüm es
nasında hâmile olan karının sonradan doğuracağı çocuğa da 
verilir. 

Madde 27 — Hizmette iken ölenin ölüm tarihinde almağa 
müstahak olduğu, sandıktan kendisine aylık bağlandıktan son
ra ölenin almakta olduğu tekaüd aylığının yüzde ellisi dul kalan 
karıya veya muhtaç kocaya, kaydı hayat, şartile, dul maaşı 
olarak bağlanır. 

Madde 28 — D u l karı yeniden evlenirse, dul aylığının iki 
buçuk senelik tutarı birden tazminat olarak veri l ip sandıkla 
alâkası kesilir. Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüd edil
dikten sonra evlenenlerin dul kalan karı veya muhtaç kocala
rına dul aylığı verilmez. Malûller bu k a y d d a n müstesnadır. 
D u l kalan karı kocasından yirmi yaş daha gene ise kendisine 
dul aylığının yarısı verilir. Şu kadar k i , evlilik hayatı on sene
den fazla temadi etmiş olanlar bu kayıddan müstesnadır. 

Madde 29 — Y e t i m aylıkları, hizmette iken vefat eden 
bir memur veya sandıktan tekaüd maaşı almakta ike ölen bir 
mütekaidin öz evlâtlarından 30 uncu maddede yazılı yaş had
leri içinde bulunanların her birine babasının veya anasının 
ölümü zamanında hesaba esas olan aylık veya ücretinin % 10 u 
nisbetinde yetim aylığı verilir. Babasının veya anasının ölümü 
ile çocuklar ana ve babadan yetim kalırlarsa yetim aylığı % 15 
nisbetinde tahsis olunur. 

Babasının veya anasının ölümü ile % 10 nisbetinde aylık 
bağlanmış çocukların sonradan anası veya babası ölürse, ana 
ve babadan öksüz kaldıkları tarihten itibaren, aylıklarına % 5 
zammedilir. 

Muhtaç ana veya baba, dul ve yetimlerle veya bunlardan 
bir i ile beraber bulunursa, dul k a n veya muhtaç kocaya bağ
lanacak aylık veya verilecek tazminatın % 20 sini alır. 

Muhtaç ana ve baba beraber bulunurlarsa, bu % 20 ara
larında münasafaten taksim olunur. 

Muhtaç ana veya babaya, dul ve yetimler yoksa, maaş tahsis 
olunamaz ve tazminat verilemez. Bunlara ölünün mevduatı fa-
izile birlikte veril ir . Bunlar da yoksa , mevduat faizile birlikte 
kanunî mirasçılarına verilir. Hiç biri yoksa, sandığa intikal eder. 
Vefat tarihinden itibaren beş sene zarfında aranmıyan paralar 
sandık lehine müruru zamana uğrar. 

Hizmet müddeti ne olursa olsun vazife başında vukua 
gelen kazalardan dolayı ölenlerin dul kalan karı veya muhtaç 
kocalarına hayatı müddetince, veya dul kalan karıya tekrar 
evleninceye kadar ölenin son hizmet aylığının % 30 u ve öz 
evlâdlarından 30 uncu maddede yazılı yaş hadleri içinde bulu
nanların her birine % 15 i , ana ve babadan yetim kalan çocuk
ların her birine de % 25 i nisbetinde aylık bağlanır. A n a ve 
babadan yetimlik sonradan vukua gelirse, tahsis olunan aylık 
o tarihten itibaren % 25 nisbetine çıkarılır. 

B u suretle vazife başında vukua gelen kazalardan dolayı 
ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek aylıkların yekûnu, 
hesaba esas olan hizmet aylığının % 60 ını geçemez. 

Madde 30 — Y e t i m aylığı, çocukların on sekiz yaşını d o l 
durduklarında kesilir. Şu kadar k i , çocuklar lisenin son sınıfın
da bulunuyorsa 19 yaşını bitirinciye kadar, yüksek tahsilde 
bulunuyorsa 25 yaşını ikmal edinciye kadar verilir. A n c a k , lise 
tahsilini 19 yaşında bitirip de yüksek tahsile devam edenler 
hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Madde 31 — Bir memurun ölümü ile dul ve yetimlerine 
verilecek aylıkların yekûnu ölen memurun vefatı zamanında 
alması icab eden tekaüd aylığını geçemez. Fazlası mütenasiben 
azaltılarak o hadde indiri l ir . 

Madde 32 — Bir defaya muhsus tazminat aşağıda yazılı 
ahvalde verilir : 

A - Hizmet müddeti y irmi seneyi doldurmadan vazife yü
zünden olmaksızın malûl olanlara, 

B - 60 yaşını bitirdiğinden dolayı hizmetlerinden çıkacak 
veya çıkarılacak olup ve fakat 20 sene filî hizmetini bitirmemiş 
olanlara, 

C - 15 .sene filî hizmetini bitirmeden ölenlerin k a n ve ço
cuklarına veya muhtaç ana ve babalarına, 

D -14 üncü maddenin 2 nci fıkrası mucibince hizmet müd
deti 15 seneyi doldurmadan Türk vatandaşlığını terkedenlerin 
veya hakkı ıskat edilenlerin Türk vatandaşlığını muhafaza eden 
karı ve çocuklarına veya muhtaç kocalarına ve muhtaç ana ve 
babalarına. 

Madde 33 — Maluliyet, 551 numaralı kanun hükümlerine 
göre tayin olunur. Bir inci ye ikinci derece maluliyetler o ka
nuna merbut emraz cetvelinin birinci ve ikinci derecelerinde 
sayılanlardan ibarettir. Bunların haricinde kalan maluliyetler 
üçüncü derece sayılır. 

Madde 34 — Bir defaya mahsus tazminat, alâkadarın 
o tarihe kadar sandığa vermiş olduğu paraların iadesinden, 
ve aynı zamanda her hizmet senesine mukabil almakta olduğu 
son aylığı üzerinden, bir aylık nisbetinde para verilmesinden 
ibarettir. 

Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul karıya 
veya muhtaç kocaya tazminatın yarısı ve 18 yaşını geçmiyen 
her öz evlâda, ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri 
verilir. A n c a k , çocukların hep birden alacakları tazminatın 
yekûnu, verilecek bütün tazminat yekûnunun yüzde ellisini ge
çemez. Ölen, dul bırakmamış ise yukarıdaki fıkra mucibince 
dulun hakkı olan tazminat ilâveten yetimlere taksim olunur. 

Madde 35 — Vazifesini veya vazifesine muadil bir işi dai
mî surette yapamıyacak derecede malûl olup da daha az aylıklı 
bir vazifeye tayini mümkün olanlar, bu son vazifeleri aylığını 
almakla beraber eski aylıkları ile yenisi arasındaki fark mikta
rına göre sandıkça hesap edilecek tazminatı veya maluliyet 
aylığını da birlikte alırlar. Her i k i aylığın tahsisi esnasındaki 
yekûnu sakatlanmadan önceki aylık miktarını geçemez. B u ta
rihten itibaren sandık aidatı yeni vazifelerinin aylığı üzerinden 
alınır. Bilâhare bu gibilerden tekaüde sevkedilecek olanlar bu 
vaziyette devam eden hizmet senelerine göre son aldıkları ay
lık üzerinden ikinci bir tekaüd aylığına veya tazminata müsta
hak olurlar. 

Madde 36 — Vazife başında vukua gelen kazalardan ma
lûl olan müstahdemlere, hizmet müddetlerine bakılmaksızın, 
son aldıkları aylğın yüzde yetmişini geçmemek üzere, nizamname 
tayin edilecek dereceler üzerinden maluliyet aylığı tahsis 
olunur. 

Madde 37 — Maluliyet için en az resmî üç hekimden mü-
rekkeb bir sıhhiye heyeti tarafından rapor verilmesi ve bu ra
porun Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince tasdiki 
şarttır. İhtisasa taallûk eden hastalıklarda tam teşekküllü has-
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tahane bulunan yerlerde i lk raporun bu hastahaneler sıhhiye 
heyetince verilerek Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince 
tasdiki icab eder. 

F A S I L : 3 

Müteferrik hükümler 

Madde 38 — H a k sahiplerıle sandık idaresi arasında 
çıkacak ihtilâfların hal ve faslı Devlet Şûrasına aiddir. Sandığa, 
muamelât ve yardımları hakkında yapılacak her hangi bir iti
raz, tahsislerin tebliği tarihinden itibaren nihayet bir sene içe
risinde yapılır. İtirazlar sandığın vereceği tazminat veya aylığın 
verilmesine mâni değildir. 

Madde 39 — Aylıklar verildiği sırada sandık aidatını tevkif 
etmiyen veya tevkif edip de bir ay içerisinde sandığa teslim 
etmiyen ita âmirlerile muhasib ve mutemedler tevkif ve teslim 
etmedikleri paraları, geçen günler için % 9 faizle beraber 
şahsan ödemeğe mecburdurlar. 

5 inci maddenin "B„ fıkrasında yazılı tahsisatın her sene 
işletme ve idarelerin bütçelerine konması mecburidir. Bu tahsisat 
da her ay tevkif olunan paralarla birlikte, sandığa verilir . Bun
ları zamanında vermiyenler hakkında da yukarıki fıkra mucibince 
muamele yapılır. 

Madde 40 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 1683 sayılı 
Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun tarifleri dairesinde tesbit 
ve tevsik olunur. 

Madde 41 — B u idarelerde şimdiye kadar % 2 aidata tâbi 
tutulan müstahdemlerden bu aidatın sandık hesabına tevkifine 
devam olunur. Bunlardan vazifelerini terk edenlere veya vazife
lerinden çıkarılanlara sandıktan bir şey verilmez. A n c a k 
bunlardan vazifeleri başında vukua gelen kaza neticesinde 
ölenlerin dul ve yetimlerine veya bu sebeple malûl olanlara bu 
kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası ve 36 nci maddesi 
hükümlerine göre aylık tahsis olunur. 

60 yaşını doldurmak veya vazife icabı olmaksızın malûl 
kalmak sebebile hizmetini terkedenlere veya hizmetten çıka
rılanlara her hizmet senesi için son aylığının dörtte bir i nisbe-
tinde tazminat veril ir . 

Madde 42 — Mülga Seyrisefain idaresinden yeni idarelere 
nakledilen memurlardan 16 ağustos 1306 tarihli nizamname 
hükmüne göre tekaüde tâbi hizmet müddetleri on beş sene 
ve daha ziyade olanların yeni idarelerdeki filî hizmetleri eski 
hizmet müddetlerine ilâve edilerek mülga idareden son aldık
ları maaş esası üzerinden (fakat bu maaş miktarı 4000 dahil 
ve 4000 den dun olanlara ise bir derece mafevk maaşı üzerin
den) kendileri ve yetimleri haklarında 1683 numaralı Askerî ve 
Mülkî Tekaüd Kanununun hükümleri dairesinde muamele 
yapılır. 

Mülga idarede % 5 aidat vermek suretile müstahdem olan 
mütekaidlerden yeni idarelere nakledilenlerin tekrar tekaüde 
ircalarında her ik i idaredeki hizmet müddetleri yekûnuna göre 
haklarında 1683 numaralı kanunun 7 nci maddesi hükmü tat
bik olunur. 

Bu maddede yazılı memurlarla mütekaidlerin, bu kanunla 
teşkil edilen tekaüd sandığı ile alâkalan olmadığı gibi gerek 
kendilerinden ve gerek mensub oldukları idarelerden sandık 
için aidat dahi aranmaz. 

Y e n i idarelerce bunların aylıklarından kesilmiş olan % 5 1er 
de bu parayı kesen daireler tarafından kendilerine iade olunur. 
Bunların aylıkları son hizmetinde bulundukları idareler bütçe
sinden sandık vasıtasile veril ir . 

Mülga seyrisefain idaresinden yeni idarelere nakledilen 
memurlardan 16 ağustos 1306 tarihli nizamneme hükmüne göre 

| tekaüde tâbi hizmet müddetleri on beş seneden az olanların 
eski hizmet müddetleri yeni idarelerdeki filî hizmetlerine ekle-
nerek haklarında bu kanun hükümleri dairesinde muamele yapılır, 

Bunların eski idarelerdeki hizmetleri zarfında aldıkları maaş
ların aslî mikdarları yekûnu üzerinden hesap edilecek % 10 
l a n hizmetinde bulundukları idareler tarafından sandığa ödenir, 

Madde 43 — G e m i , ateşçi ve kömürcülerinin denizde ge
çen bir senelik hizmetleri bir buçuk sene filî hizmet sayılır. 

Diğer gemi adamlarının denizde geçen hizmetlerine, tekaüd-
lük hesabında nazarı dikkate alınmak üzere, her hizmet senesi 
için ik i ay ilâve edilir. A n c a k bu zamlar yekûnu üç seneyi 
geçemez. 

Denizde geçen hizmet müddetinin ne suretle hesap edile
ceği nizamnamede gösterilir. 

Madde 44 — 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 kadar miktarı idare heyeti kararı ve 
iktısad Veki l in in müsaadesile Devlet tahvilâtına ve Devlet te
minatı altında bulunan diğer millî tahvilata yatırılabilir. 

| Madde 45 — İdarelerin teşekkülü tarihinden bu kanunun 
mer'iyeti tarihini takib eden ay başına kadar bu idarelerde 
müstahdem olanların 42 nci maddede gösterilenlerden maa-
dasının aylıklarından kesilen % 5 1er bu paraları kesen idare 
tarafından sandığa ödenir. Bunların muadili olan % 51er sahip
lerine borç kaydedil ir . 

j Bu borçlar bu kanunun neşrinden itibaren müstahdemlerin 
aylıklarından sandık aidatına ilâveten veya aynı şartlar dahilinde 
% 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

Madde 46 — 2248 numaralı kanun hükümlerine göre bu 
idareler tarafından verilmekte olan tekaüd, dul ve yetim aylık-
larının idarece tesviyesine devam olunur. Bu tediyat sandık 
vasıtasile yapılır. 

Madde 47 — Evvelce tekaüd hakkını haiz Devlet memur
luklarında istihdam edilmiş olanlardan şimdiye kadar bu idare-
lerde müseccel ve daimî vazifelerde istihdam edilenler hakkında 
11/VI/1936 tarih ve 3028 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Madde 48 — 16 ağustos 1306 tarihli nizamname hükmü 
mucibince % 2 aidat vermek suretile istihdam edilenlerden bu 
idarelere nakledilenlerin aylıklarından idarece kesilen % 2 
1er sandığa devrolunur. Bunlara 41 inci madde mucibince ve-
rilecek tazminat hesabında Mülga Seyrisefain idaresinde % 2 
vermek suretile geçen hizmet müddetleri de hesap edilir. 

Madde 49 — İktısad V e k i l i her beş senede bir mecburî 
olarak ve lüzum görürse bu müddetten evvel sandığın malî 
vaziyeti ile tahsis formüllerini mütehassıslarına tetkik ve teftiş 
ettirerek çıkacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık 
ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâlete bildirir . Şu 
tadirde bu kanunla idarelerce sandığa yapılması icab eden 
yardım nisbeti artırılmaksızın ya müstahdemlerin aylıklarından 
yapılacak tevkifatın artırılması veyahut aylık ve tazminata 
aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile sandığı daimî muvazeneli 
bir şekilde tutacak tedbirleri almağa İcra Veki l ler i Heyet i sa-
lâhiyettardır. 

Muvakkat madde 1 — 16 ağustos 1306 tarihli nizamname hük-
müne göre tekaüde tâbi olup bu idarelere nakledilen memurlardan 
bu kanunun neşri tarihine kadar ölümden başka sebeplerle yeni 
vazifelerinden ayrılmış olanlara, ayrıldıkları idareler tarafından 
2248 numaralı kanunun 15 inci maddesinin (C) fıkrası hükmüne 
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tevfikan, istihkak tarihinden itibaren aylık bağlanır veya tazmi
nat veril ir . Bunların yeni idarelerde geçen hizmet müddetleri 
Seyrisefain idaresinden aldıkları son maaş ile geçmiş filî hizmet 
addolunarak hizmetlerine zammolunur. Bu aylık ve tazminat 
memurların mensub oldukları idare bütçelerinden sandık vasıta-
sile verilir. 

Muvakkat madde 2 — Gerek Mülga Seyrisefainden yeni 
idarelere nakledilen % 2 aidata tâbi müstahdemlerden ve ge
rek doğrudan doğruya yeni idarelere alınan % 5 ve % 2 
aidatlı müstahdemlerden bu kanunun neşri tarihine kadar vazi-

felerinden ölüm ve diğer sebeplerle ayrılanlar hakkında istih
kak tarihinden itibaren bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

Madde 50 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 51 — Bu kanun hükümlerini icra Veki l ler i Heyeti 

yürütür. 
22/2/1937 

551 numaralı kanun 84 
765 . „ 320 

1683 .. „ 1517 
2248 „ „ 2422 
3028 „ „ 3336 sayılı Resmî Gazetededir. 

T. B. M. M. KARARI 
Büyük Millet Meclisinin 22 mart 1937 tarihine kadar 

tatili faaliyet etmesi hakkında 

Bu içtima zarfında Hükümetten gelen kanun lâyihaları kamilen intaç edilmiş olduğundan gelecek in'ikadın 22 mart pazartesi 
gününe talikına karar verilmiştir. 

15/2/1937 

İ L Â N L A R 
Belediyeler Bankasından: 

A n k a r a d a Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan 
Belediyeler Bankası için yaptırılacak roobilye, mefruşat ve 
dekorasyon işleri, aşağıdaki şartlar altında ve kapalı zarf usulü 
ile ve on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 — işin muhammen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 
2 — Eksiltmeye konulan mobilye, tefrişat ve dekorasyon 

işlerinin nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnamesile, muka
velename projesinde ve bunlara bağlı plân, resim ve projelerde 
gösterilmiştir. 

İstekliler bu evrak ve resimleri bankanın Istanbulda, Gala-
tada Bahtiyar Hanında bulunan kontrol mimarı bay Seyfinin 
bürosundan yirmi lira mukabilinde alabilirler. 

3 — Eksiltme: 8 mart 1937 pazartesi günü saat 15 de 
A n k a r a d a Belediyeler Bankası İdare Meclisi huzurunda yapıla
caktır. 

4 — isteklilerde bulunması şart olan vasıflar: 
A ) Eksiltmeye konulan mobilye işini yapabilecek kudret 

ve kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilye fabrika veya imalât
hane sahibi olmak; 

B) Son üç sene içinde bir defada lâakal 30.000 liralık bir 
mobilye işini nizasız ve ihtilafsız olarak muvaffakiyetle başar
mış olmak; 

C) Asgarî 30.000 liralık itibarı mâlisi bulunmak; 
D) Muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat 

teminat vermek; 
5 — İstekliler, teklif mektublarını ve şartnamede yazılı 

diğer vesikaları azamî 8 mart 1937 pazartesi günü saat 12 ye 
kadar Ankarada Belediyeler Bankasına göndermiş olmaları ve 
eksiltme saatinde bizzat veya vekillerinin eksiltmede bulun
maları lâzımdır. 1564/4-4 

Maliye Vekâletinden: 

1/6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırıla
cağı evvelce ilân edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 

kuruşlukların 1 kânunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mev
kiinde kalmasının takarrür etmiş olduğu ilân olunur. 

1576 

Nafıa Vekâletinden: 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı 
1 — 4/2/1937 günü ihalesi yapılmak üzere ilân edilmiş 

olan Trabzon - İran transit yolunun Trabzon Vilâyeti içinde 
seylâp tahribatına karşı yapılacak dıvar, anroşman, mahmuz 
ve sair inşaat görülen lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Keşif bedeli (125 855) liradır. 
2 — Eksiltme 15/3/1937 tarihinde pazartesi günü saat 16 

da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksi l tme K o 
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
(629) kuruş bedel mukabilinde şose ve Köprüler Reisliğinden 
alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ik inc i maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar K o m i s y o n Reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 1570 

Seydişehri Sulh H u k u k Mahkemesinden: 

Seydişehri maliyesine izafeten vekil i A v u k a t Said evvelce 
Seydişehrinde Malmüdürü bulunan Necmettin aleyhine ikame 
eylediği alacak davasının cari muhakemesinde müddeaaleyh 
Necmettin memuriyeti sırasında orman idaresi namına berayı 
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infaz icra dairesine vermiş olduğu ilâmlar münasebetile dairei 
icradan usulsüz ve kanunsuz olarak 94 lira 78 kuruş ücreti 
vekâlet ve masarifi muhakeme namları altında almış olduğu 
parayı zimmetine geçirdiğini ve mezkûr para Hazineye aid 
bulunduğundan mumaileyhten tahsiline ve sandığa maa masraf 
yatırılmasına karar verinlesini ve müddeaaleyhin ikametgâhı 
meçhul olduğundan davetiye varakasının ilân suretile tebliğini 
veki l i mumaileyh taleb etmesine mebni tebligatın ilân suretile 
icrasına karar verilmiş olduğundan ber mucibi karar aleyhine 
ikame olunan şu davayı takib uğrunda yevmü muhakeme tayin 
kılınan 15/3/1937 pazartesi günü saat 9 da Seydişehri Sulh 
H u k u k Mahkemesine müddeaaleyh sıfatile eski Malmüdürü 
Necmettinin bizzat gelmesi veya bir veki l göndermesi lâzımdır. 
A k s i takdirde muhakemenin gıyabında icra olunacağı lüzumu 
davetiye makamına kaim olmkk üzere ilânen tebliğ olunur. 

1539 

A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

A n k a r a Vilâyetinde Tabakhane semtinde Tabakhane Mahal
lesinde Taysi Sokağında 5 numaralı evde oturan ve T. C . 
tebaasından olup A n k a r a d a Çocukkurumu Caddesinde 85 numaralı 
mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek yorgan ve hallaç ticaretile 
iştigal eden ve Ticraret Odasının 1997 sicil numarasında mu
kayyed bulunan A n d o n u n unvanı ticareti A . Uyarer olarak 
tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 
42 nci maddesi mucibince dairece 15/2/1937 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

1555 

§ 
Sicil l i ticaretin 78 numarasında müseccel olan Emlâk ve 

Eytam Bannası Türk A n o n i m Şirketinin istanbul Şubesi Direk
törü Bay Muhiddin Omayın başka bir vazifeye tayini dolayısile 
haiz olduğu birinci derece imza selâhiyeti kaldırılmış ve yerine 
izmir Şubesi Direktörü Bay Kemal Türkömerin; İzmir Şubesi 
Direktörlüğüne Genel Direktörlük Muamelât Direktörü Bay 
Şerif Kısaküreğin, Genel Direktörlük Muamelât Direktörlüğüne 
İstanbul Şubesi Muamelât Direktörü Bay Sedat Dikmenin 
birinci derece imza selâhiyetleri ile; İstanbul Şubesi Başvezne-
darı Bay izzet Güldoğanın bankadan ayrılmasına mebni haiz 
olduğu ikinci derece imza selâhiyeti ref olunarak yerine I 
İzmir Şubesi Başveznedarı Bay Şerif Akayın; İzmir Şubesi I 
veznedarlığına mezkûr şube memurlarından Bay Muhsin Plâti- j 
nin ikinci derece imza selâhiyetleri ile tayin edildikleri ve j 
İstanbul L i m a n İşleri Genel Direktörlüğüne nakledilmiş olan 
idare meclisi azasından Raufî Manyastan boşalan yere Maliye 
Vekâleti İstanbul Başmurakibi Bay Raşit Bigatın intihab olun
duğu; İstanbul Şubesi Muhasebe Şefi Bay Cemal Gücünün 
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aynı şubenin muamelât şefliğine birinci derece imza selâhiyeti 
ile tayin edildiği cihetle keyfiyetin tescil ve ilânı tescil beyan-
namesile taleb edilmiş olmakla hususu mezkûrun dairede 
mahfuz vesaike müsteniden 16/2/1937 tarihinde tescil edildiği 
ilân olunur. 1558 

§ 

A n k a r a Vilâyetinde Yenişehir Semtinde Selanik Caddesinde 
7 numaralı evde oturan ve T. C . tebeasından olup A n k a r a d a 
birinci Anafartalar Caddesinde 116 numaralı mahalli ikametgâhı 
ticarî ittihaz ederek Ecza ticaretile iştigal eden ve Ticaret 
Odasının 206 sicil numarasında mukayyed bulunan Hüseyin 
Hüsnünün unvanı ticareti H . Hüsnü Sarı olarak tescil edildiği 
gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci mad
desi mucibince dairece 16/2/1937 tarihinde tescil edildiği ilân 
olunur. 1559 

§ 

A n k a r a Vilâyetinde Yeğenbey semtinde Yeğenbey Mahal
lesinde Tenekeci sokağında 2 numaralı evde oturan ve T . C . 
tebaasından olup A n k a r a d a Yeğenbey semtinde 2 numaralı 
mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek rakı imâli ticaretile 
iştigal eden ve Ticaret Odasının, 700 sicil numarasında mukay
yed bulunan Fuatın unvanı ticareti Fuat Arı olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci 
maddesi mucibince dairece 15/2/1937 tarihinde tescil edildiği 
ilân olunur. 1560 

§ 
A n k a r a Vilâyetinde Yenişehir semtinde Yenişehir mahal

lesinde Erdoğan sokağında 37 numaralı evde oturan ve A l m a n 
tebaasından olup A n k a r a d a Ulus Meydanı V e h b i K o ç Apart 
manında 6 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek 
Kalorifer ve sihhî tesisat ticaretile iştigal eden ve Ticaret 
Odasının 864 sicil numarasında mukayyed bulunan Karl inin 
unvanı ticareti K a r i Thamm olarak tescil edildiği gibi bu 
unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi 
mucibince dairece 17/2/1937 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

1571 

§ 

Sici l l i ticaretin 374 numarasında Menaşe Albükrek unvanı 
ticarisile müseccel bulunan Menaşenin; bu kerre Ender soy 
adını aldığı cihetle bundan sonra Menaşe Ender olarak unvanı 
ticaret ve buna görede imza kullanacağından keyfiyetin tadilen 
tescil ve ilânını talep etmiş o lmakla A n k a r a İkinci Noterinden 
musaddak unvanı ticaret şeklindeki imzasının dairede mahfuz 
vesaike müsteniden 5/2/1937 tarihinde tescil edildiği ilân 
olunur. 1572 

(Resmî Gazete 

3524 sayılı Resmî Gazetede münteşir 1461 numaralı Cumhuriyet Merkez Bankası ilânının devamıdır: 

K i m i n namına yatırıldığı Bankamıza 
isim adresi ve hüviyeti Yatıran Hangi şube tevdi tarihi Mikdarı 

Neriman Paşabahçesinde Reşadiye Mahalle
sinde Çubuklu Caddesinde Hacı 
Mehmed Mümtaz yanında K e n d i Emniyet Sandığı 2/7/1936 T . L . 3.6 

Fatma Selimiye Dergâhı Şerif ittisalinde 
Doktor Süleyman Enverin hemşiresi „ » „ , 1.0 

Fatma At iye Beşiktaşta V a l d e Çeşmesi İdadiye „ 
Caddesinde JVe 101 . 3.2 

Mehmed Fehmi Beylerbeyi Adalı „ „ „ 0.7 



27 Ş U B A T 1937 (Resmî Gazete ) Sayıfa: 773İ 

1, sim 
K i m i n namına yatırıldığı 

adresi ve hüviyeti Yatıran 
Bankamıza 

H a n g i şube tevdi tarihi Mikdarı 

Reis Hasan Tahsin ve Vezne
dar Rıfat 
Nazmiye 
Refika 

Ragibe 

Emine 

Mustafa N u r i 
Mehmed Sakin 

Makbule Talât 

H a l i l H a l i d 

Mahmud Settar 

Ömer Bican 

Hatice 

Ayşe Hayr iye 

Nurunnisa 

N i y a z i 
Şadan 

Zekiye 

H a m d i 

Yusuf Ziyaettin 

Celâl 

Süzan 

Makbule 
Ayşe 

Hanife 

Mustafa Zekâi 

Nigâr 

G e . Süleyman 

Mehmed Receb 

Handan 

Mehmed Hüsamettin 

Mehmed Salih 

Sıhhiye memurları mezuniyet Ce
miyeti namına K e n d i 
Kadıköy Muradiye Sokak Ns 34 
Beşiktaş Va lde Çeşmesi İdadiye 
C a d . J\° 101 
Kumkapı Muhsine hatun Mahal
lesi Gürcü oğlu Sokak Ns 10 
Küçükpazar K a r a k o l Sokak J\» 2 
Beşiktaş Maliye Tah. Ş . Memuru 
Üsküdarda Salacakta Sinanpaşa 
C a m i yanında Toprak Sokak 
-Ns 6 
Kadıköyünde Cevizl ikte Hasır-
cıbaşı sokak JV» 76/74 ,, 
Beyoğlu Gümüşsüyü Mühendis 
Mektebi Mühendisi 
Beşiktaşta Bayatpazarında Kız-
larağası Apartmanı J\° 4 „ 
Gülhane Tababeti Asker iye Tat
bikat Mektebi Haric iye Muavin 
Tabib i 
Heybel iada Jak sokağında Bay 
Şevki Karısı „ 
A k s a r a y Sofular Salih Ef. so
kak Ns 9 
Haydarpaşa Çayır Caddesi JV» 44 
Bay Fuad Kızı 
Baytar Mektebiâlisi^sofracısı 
Lâlelide İkinci Apar tmanda İkin
ci katta Ne 13 
Erenköy, Suadiye Bay Rifat köş
künde 
Fethiye Kâtib Musluhiddin Mahal» 
lesi İbrahimağa sokak JV» 8 „ 
tzmitte Hacıhasan Mahallesinde 
Eczacı „ 
Unkapanı civarında Şecaettin 
Mahallesinde Kâtib 
Kadıköyünde Caferağa Mahallesi 
JY» 25 
Darülmuallimat Hastahane Memuru „ 
Üsküdar Toptaşı Tımarhanede 
mukim „ 
Beşiktaşta Has Fırında JVs 13 „ 
Balatta Pastırma Yokuşunda 
N»J7 Rüsumat Memuru „ 
Sultanahmed Kabasakal Mahal
lesi M o r sokak JV; 8 „ 
Kızıltoprak Süleymanpaşa Çık
mazı Bay Tevfik Köşkünde 
Çengelköy K u l e l i Lisesi D o k t o r 
Yüzbaşı „ 
A k s a r a y d a Olanlar Dergâhında 
mukim D o k t o r Mustafa Raşid 
Kızı 
Tavukpazarında Hüseyinağa M a 
hallesinde Kürkçülerkapısı so
kak Nı 22 
Vefada Mollahüsrev Mahallesi 
Cüceçeşmesi Sokak N° 5 „ 
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İsim 
K i m i n namına yatırıldığı 

İsim adresi ve hüviyeti 

Mukime Cerrahpaşa Alikethüda Mahalle
sinde Şevketefendi Sokak K a y 
makam Said Kızı 

Salâhaddin Nişantaşı Muradiye Mahallesi Sö
ğütlü sokak JV° 23 

Mustafa H a l i d Davutpaşa Mahallesinde H e k i m -
oğlu Alipaşa Caddesinde JVfe 52 

Emine Saffet Kadıköyünde Mühürdarda R i z a 
Paşa K a r a k o l sokak Ne 25 

Enver Yerebatan Şengülyokuşunda JV°13 
A h m e d Selim Erenköy Tüccarbaşı köşkünde 

Askerî Sanayi Mektebi Atelyesi 
İşlemte Müdürü Yüzbaşı 

Sait K a d i r ağa Bostan A l i Mahallesi 
Silâhdar ağa cıvan JVî. 52 

Hüsniye Kadıköyünde Va lde bağı Darül-
eytamında 

Mehmed C e m i l Veznecilerde Camcı A l i Mahal
lesinde Hayr iye sokak Ns. 7 

A l i N i y a z i Kasımpaşada Bahriye Muhafaza 
birinci bölüğünde mülâzım 

Ferit ibrahim Babâli Acı musluksokak Ns. 15 
Doktor 

• , J i - » 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası İdare Mec l i s inden : 

F e v k a l â d e v e a l e l a d e t o p l a n t ı d a v e t n a m e s i 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası hissedarlarının bir i fevka

lâde ve diğeri de alelade olmak üzere birbir ini takiben i k i 
toplantısı 31 mart 1937 çarşamba günü saat 15 de A n k a r a d a 
Işıklar Caddesinde Banka Merkezinde yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin muaddel 24 üncü maedesi mucibin
ce iştirake salâhiyettar olan hissedarların 26 ncı maddeye tev
fikan toplantı gününden lâakal ik i hafta evvel duhuliye vara
kası almaları lâzımdır. Veki l ler in de hissedarlardan olması 
meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka Merke
zine veya şubelerine müracaatlarını dileriz. 

M ü z a k e r a t r u z n a m e s i 
A - Fevkalâde toplantı ruznamesi: 
Bankalar Kanunu dolayısile esas mukavelenamenin bazı 

maddelerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilâvesi (metinler 
ayrıca ilân edilecektir.) 

B - Ale lade toplantı ruznamesi : 
1 — 1936 senesi muamelâtına a id İdare Meclisi ve Mura

kabe -Heyeti raporlarının okunması 
2 — 1936 senesi Bilançosu ve kâr ve zarar hesaplarının 

tetkik ve tasdiki ve idare meclisinin ibrası 
3 — Müddetleri biten idare meclisi âzası yerine âza intihabı 
4 — 1936 senesi murakıb ücretlerinin tayini ve yeniden i k i 

murakıb intihabı 
5 — İdare meclisi azasının huzur haklarının tesbiti 

idare Mecl is i 
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Bankamıza 
Yatıran Hangi şuhe tevdi tarihi Mikdarı 
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( Devamı v a r ) 

Maden Kömürü İşleri T. A . Şirketinden: 

A l e l a d e h e y e t i u m u m i y e i ç t i m a i 

Şirketimizin 1936 senesine aid alelade heyeti umumiye 
içtimai 29 mart 1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 17 dc 
A n k a r a d a şirketin merkezi olan Türkiye Iş Bankası binasınd-
aktedilecektir. 

R u z n a u ı e i m ü z a k e r a t 

1 — 1936 senesine aid meclisi idare ve murakıb raporla 
rının kıraat ve tasvibi, 

2 — 1936 senesi bilançosunun ve kâr ve zarar hesabı ve 
faizi muhassas ve hissei menfaat hesablarının tetkik ve kabulü; 
meclisi idarenin ve murakıblarm ibrası ve temettüün suret 
tevzii , 

3 — Nizamnamei esasinin 12 nci maddesi mucibince müd 
deti hitam bulan azaların yerine yenilerin intihabı ve 16 nc 
maddesi mucibincede münhal bulunan azalığa yeniden az? 
seçilmesi, 

4 — 1937 senesi murakıblarının tayini , 
5 — 1937 hesab senesi alelade heyeti umumiyesine kadar 

muteber olmak üzere meclisi idare azalarının hakkı huzurlarild 
1937 senesi murakıb ücretlerinin tesbiti, 

Ticaret Kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sa 
hibi rey olan hissedarlanmızın asaleten veya vekâleten içtimade 
hazır bulunmaları ve bunlardan hamiline aid hisse sahihlerime 
hisselerini lâakal bir hafta evvel şirket merkezine tevdi İIP 
mukabil inde rey pusulası almaları lüzumu rica ve ilân olunur. 
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BaşvakâUt Matbmaaı 
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          Müstahdemleri Tekaüd Kanunu         1 
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978  Büyük Millet Meclisinin 22 Mart 1937 Tarihine Kadar Tatili Faaliyet Etmesi         Hakkında Kararı   


