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Fındık ihracatının murakabesine dair 
nizamname 

F A S I L 

Umumî hükümler 

Madde 1 — Türkiyeden ihraç olunacak fındıklar, ticarette 
tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki 
(1705) numaralı kanun ile bu kanuna ek olan (3018) numaralı 
kanun mucibince, işbu nizamname hükümleri dairesinde kon-
trola tâbidir. 

G a y r i safî y irmi beş k i loya kadar gönderilecek numuneler 
veya yolcu beraberinde götürülecek aynı miktara kadar fındık
lar kontroia tâbi değildir. 

Madde 2 — Bu nizamname hükümleri dairesinde yapılacak 
kontro l işleri İktisad Vekâleti tarafından görülür. 

Madde 3 — Fındık ihracatı aşağıda yazılı merkezlerden 
yapılır: 

Trabzon, Gireson, O r d u , Fatsa, istanbul. 
İktisad Vekâleti göreceği lüzum üzerine muvakkat yeni 

fındık ihraç merkezleri ihdas edebilir. Muvakkat bir fındık ihraç 
merkezinde işe başlanacağı ve işe nihayet verileceği zamanlar 
bir ay evvel İktisad Vekâletince A n k a r a d a Resmî Gazete ve 
diğer bir gazete ile ve mahallinde de münasib suretle ilân 
olunur. 

Harcırah ve masarifi verilmek şartile İktisad Vekâletince 
imkân görüldüğü takdirde taleb üzerine yakın iskelelerden 
fındık ihracatı kontrolü için memur gönderilebilir. 

Madde 4 — İhracata mahsus fındıkların işleneceği' fabri
kaların haiz olması lâzım gelen temizlik, rutubetsizlik, aydınlık 
ve kâfi derecede geniş olmak gibi sıhhî ve teknik şartlar İk
tısad Vekâletince Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletile müş
tereken hazırlanacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 5 — Fındık işleme evlerinde ve depolarında ve, 
mümkün oldukça, demiryolu ve gemi ambarlarında ve demir
yolu vagonlarında fındıkların koku ve rutubet neşredici veya 
kirletici maddelerle bir arada bulundurulmaması lâzımdır. 

F A S I L 

II 

Kontrol edilecek hususlar 

Madde 6 — Fındık toplama zamanının başlangıcı istihsal 
yerlerinde, malın cinsi ve mahallinin ikl im ve tabiî durumu 
gözönünde bulurıduıularak, İktisad Vekâleti K o n t r o l M t m u r u 
ve ticaret ve ziraat odalarile - bulunan yerlerde - borsaların ve 
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ziraat dairesinin mütaleaları alındıktan sonra vali ve kayma
kamlar tarafından tesbit ve keyfiyet, böylece tesbit olunan ta- ; 
rihten en az bir hafta evvel, uygun görülecek vasıtalarla ilân j 
edi l i r . ' 

Madde 7 — Fındıklar (tombul), (sivri) ve (fosa) nevilerine ; 
ayrılmış oldukları halde ihraç olunur. Bu neviler haricinde mu-
amele gören diğer neviler bulunduğu takdirde bunlar da tanın-
mış oldukları isimler altında ihraç olunabilirler. 

Madde 8 — İç fındıkların (7) nci maddede yazılı nevileri 
boy itibarile ekstra, sıramalı ve ince namile üç sınıfa ayrılır: 

Ekstra fındıklar: Kutru (15) milimetreden yukarı, 
Sıramalı fındıklar: Kutru (9) ile (15) milimetre arasında, 
ince fındıklar: Kutru (9) milimetreden aşağı olan fındık-

lardır. 

Madde 9 — K a b u k l u tombul ve kabuklu sivri fındıklar, 
boy itibarile, krible ve sıramalı namile iki sınıfa ayrılır: 

A ) Kr ib le : Kutru (13) mi'imetreden yukarı fındıklardır. 
B) Sıramalı : Tasnife tâbi tutulmamış fındıklardır. 

Fosa namı altında ihraç edilecek fosa cinsinden kabuklu 
fındıkların kutru (19) milimetreden aşağı olamaz. 

Kabuklu tombul fındıkların içinde fosa cinsi fındık buluna
bil ir . 

Madde 10 — Türkiyeden ihraç olunacak kabuklu ve iç 
fındıklar temiz, yabancı maddelerden ari ve iyi kurutulmuş 
olacaktır. 

Rutubet derecesi yüzde onu geçemez. İktisad Vekâleti bu 
nisbeti tenzile salahiyetlidir. 

Madde 11 — K a b u k l u fındıklarda küflü, delik veya boş 
fındıklar mecmuunun nisbeti, adet itibarile, yüzde yediyi : 
geçemez. : 

Madde 12 — İç fındıklarda, aded itibarile, çürük, küflü, , 
bozuk ve acı fındıklar mecmuunun nisbeti yüzde yarımı ve , 
kezalik kırık veya ezik fındıklar mecmuunun nisbeti de yüzde , 
biri geçemez. 

Madde 13 — V u r g u n nisbeti, aded itibarile, tombul iç fin-
dıklarda yüzde sekizi, sivri iç fındıklarda yüzde on beşi ge-
çemez. 

Madde 14 — Muhtelif seneler mahsulü fındıkların yekdiğe-
rine karıştırılarak ihracına müsaade olunmaz. K a b u k l u ve iç 
fındıklarda tombulun sivriye ve sivrinin tombula nisbeti en çok 
yüzde on olabilir . j 

Madde 15 — Bir partideki kırık, ezik, vurgun ve çürük 
nisbetleri (12) ve (13) üncü maddede yazılı nisbetleri geçiyorsa 
bu fındıklar kırık, ezik, vurgun veya çürük fındık namı altında 
ihraç edilebilir. 

Madde 16 — İç fındıkların ihracına mahsus olan çuvalla- S 
rın gayri safî sıkleti (80) ki lo olacaktır. Kırık, ezik, vurgun 
veya çürük fındıklar (50) kiloluk çuvallarda ihraç edilir. 

Madde 17 — Fındık çuvalları yeni veya muhtevi olduğu 
sıklete tahammül edebilecek metanette, deliksiz, arızasız, için
den dikişli ve dikişleri sağlam olacak ve ağırlığı arttıracak 
surette yamalanmış bulunmı/acaktır. 

Madde 18 — Tek çuval kullanıldığı takdirde çuvalın sıkleti 
(1100) gramdan ve çift çuval kullanıldığı takdirde sıkletleri 
(1800) gramdan aşağı olmıyacaktır. 

Madde 19 — Tek çuvalda gayri safî ağırlık safî sayılır. 
Çift çuvalda ise çuvalın bir i dara olarak düşülür. 

Madde 20 — Fındık doldurulmuş çuvallara içindeki fındık-
ların nevini gösteren işaretler konulur. Bu işaretler İktisad 
Vekâletince tesbit edilecektir. 

F A S I L 

III 

Kontrolün şekli ve icrası sureti 

Madde 21 — Borsa bulunan yerlerde fındık alım ve satımı 
borsalarda yapılır. Borsa idareleri gerek kabuklu, gerek iç 
fındıkların (14) üncü maddede yazılı nisbetlerden fazla karışık 
olarak satılmasına iz in vermiyecektir. 

Madde 22 — Fındık ihracatçısı veya mümessili İktisad 
Vekâleti kontrol memuruna bir beyanname vererek ihraç 
edeceği malın kontrolünü ister. Bu beyannameler İktisad 
Vekâletince tesbit edilecek foımüle göre tanzim olunur. 

Konırol beyannamenin tevdiinden itibaren yirmi dört saat 
zaıfında yapılır. 

İhracatçı veya, kendi yerine kaim olmak üzere, kontrol 
memuruna tahriren irae edeceği mümessili kontrol esnasında 
hazır bulunmakla mükelleftir. 

Madde 23 — K o n t r o l ihraç edilecek partinin içinden en 
az yüzde beş nisbetinde çuvalların tefrik ve muayenesi suretile 
icra edilir . 

K o n t r o l memurları fındık işleme evlerini, depolarını ve 
ihracat için işlenen fındıkları teftiş ve murakabe edebilirler. 

Madde 24 — K o n t r o l edilen mal kontrol memurunca bu 
nizamname hükümlerine mutabık görüldüğü takdirde; çuval
ların ağızlan mühürlenir ve ihracatçısına bir kontrol vesikası 
verilir. 

Madde 25 — K o n t r o l vesikası bulunmayan ve kontrol 
işaretlerini taşımayan malların ihraç için gümrükten geçmesine 
gümrük idarelerince müsaade edilemez. 

Madde 26 — K o n t r o l edilmiş olan bir partiye aid çuvallar 
ancak kontrol memurunun huzurile açılabilir. 

Kontroldan sonra fındıkların kısmen veya tamamen ihra
cından sarfınazar eden ihracatçı ihraç vesikasını derhal kontrol 
memuruna iade ile mükelleftir. A n c a k ihracatçı kısmen ihraçtan 
sarfınazar etmiş bulunduğu takdirde mütebaki mal için kendi
sine yeni bir kontrol vesikası veril ir . 

Madde 27 — K o n t r o l edilmiş bir partiye aid fındıklar, 
göreceği lüzum üzerine, kontrol memuru veya bu işe memur 
edilecek salâhiyettar diğer bir memur tarafından her zaman 
tekrar muayene edilebilir. 

Madde 28 — Bu nizamname hükümlerine tevfikan mua
yene olunan her fındık partisinden kontrol memuru tarafından 
yarım ki loyu geçmemek üzere lüzumu kadar numune alınır. 
Bu numuneler kontrol memuru ile ihracatçı veya mümessili 
veya vekili tarafından müştereken mühürlenir ve ileride her 
hangi bir ihtilâf vukuunda ibraz edilmek üzere üç ay müddetle 
kontrol memurunun dairesinde saklanır. Bu müddetin hitamın
dan sonra bir hafta zarfında vuku bulacak taleb üzerine sahi
bine iade olunur. 

Madde 29 — K o n t r o l esnasında bu nizamname hükümle 
rine aykırı bir hal görülecek olursa keyfiyet İktisad Vekâleti 
kontrol memuru tarafından tanzim olunacak zabıt varakası ile 
tesbit olunur. Zabıt varakaları dört nüsha olmak üzere kaleme 
alınır. Fındık ihracatçısı veya mümessili mündericatına itiraz 
olmadığı takdirde zabıt varakasını derhal imzalamağa mecbuı 
olduğu gibi itirazı varsa itirazının neden ibaret olduğunu zabıî 
varakasının hususî hanesine derhal yazıp imzaya mecburdur. 

Zabıt varakalarının bir nüshası alâkadar ihracatçı veyt 
mümessiline verilir. Diğer nüshaları kontrol memuru nezdindı 
muhafaza edilir. 



24 A Ğ U S T O S 1937 ( Kesmf Gazete ) Sayı fa : 8625 

Madde 30 — Zabıt varakasına fındık ihracatçısı veya 
mümessili tarafından itiraz vuku bulduğu takdirde ihti
lâfın mevzuu kontrol memurunun müracaatı üzerine kırk sekiz 
saat zarfında (31) inci maddede yazılı heyet tarafından kontrol 
memuru ile alâkadar ihracatçı veya mümessili hazır bulunduğu 
halde tetkik olunur. 

Madde 31 — K o n t r o l esnasında görülecek nizamnameye 
aykırı hareketlerden dolayı çıkacak ihtilâfları tetkik ve karara 
raptetmek üzere aşağıda gösterilen şekilde bir heyet seçilir: 

1 - Mahallî ticaret odası tarafından b i r sene müddetle i n -
tihab olunacak ve İkt ı sad Vekâletince tasdik edilecek fındıktan 
anlar bir zat, (ayni zamanda b i r d e yedek seçilir.) A z a ihtilâf 
çıkan fındık ihracatçısının usul ve furu akrabasından veya j 
dördüncü dereceye kadar civar hısımlarından bulunduğu veya 
müstahdemi olduğu takdirde heyette bulunamaz. 

2 - Borsa bulunan yerlerde borsa komiseri , borsa bulun
mayan yerlerde ticaret ve sanayi odası başkâtibi, (yedek olarak ı 
vekilleri bulunur.) 

3 - I k t ı s a d Vekâletince seçilecek fındıktan-anlar bir zat. (Bu 
zatın hazır bulunmadığı zaman heyette bulunmak üzere bir de 
yedek seç i l i r . ) 

Madde 32 — Heyet (28) inci madde mucibince alınmış nü-
muneleri t e t k i k ettikten sonra ihtilâf mevzuu hakkındaki 
kanaatlerine müstenid kararlarını mucib sebeplerde sarih ola-
rak zabı t v a r a k a s ı n ı n hususî hanesine yazıp imzalar. 

Madde 33 — Heyetin tetkik neticesinde vereceği karar 
ihracatçı veya mümessili tarafından ileri sürülen itirazı haklı 
gösterdiği takdirde malın ihracına müsaade olunur. B u tak
dirde zab ı t varakasının, heyetin kararını d a ihtiva eden, b i r 
nüshası malûmat olmak üzere Ik t ı sad Vekâletine gönderilir. 

Madde 34 — Zabıt varakasına fındık ihracatçısı veya mü-
messili tarafından b i r gûna i t i r a z vaki olmadığı veya itiraz 
edilip de 31 inci madde mucibince teşkil o l u n a n heyetçe 
yapılan tedkikat neticesinde nizamname hükümlerine aykırı 
b i r h a r e k e t vukua getirildiği tesbit ed i ld iğ i takdirde malın 

İ L Â N 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedeli 46400 l ira olan 800 ton katran yağı 
1/10/1937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a 
Nafıa Vekâleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin (3480) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesi
kasını ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Devlet Demir
yolları Malzeme dairesindeki Merkez K o m i s y o n u Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (232) kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. 258/4-3 

Muhammen bedeli 3875 l ira olan 25.000 ki lpgram petrol 
30/8/1937 tarihinde saat 15,30 da açık eksiltme usulile Sirkecide 
9 uncu işletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 291 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikalarla ve Resmî Gazetenin 7/5/1936 
tarih ve 3297 sayılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesikalarla birlikte komisyon reisliğine mü
racaatları lâzımdır. 

ihracına müsaade olunmıyacağı gibi zabıt varakasının bir nüs
hası takibat icra olunmak üzere Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
tevdi olunur ve bir nüshası da Iktısad Vekâletine gönderilir. 

K o n t r o l memurları tanzim ettikleri zabıt varakalarının birer 
nüshasını muhafaza ederler. 

Madde 35 — K o n t r o l edilmiş bir malın gümrükten geçin-
cize kadar evsaf veya ambalajına halel verecek bir arıza vu
kuunda mal sahibi veya mümessili derhal kontrol memuruna 
haber vererek bu arızayı nizamname hükümlerine uyacak şe
kilde tashih etmeğe mecburdur. 

Madde 36 — Vasıfları, tasnifi veya ambalajları itibarile bu 
nizamnamenin 7 nciden 18 inciye kadar olan maddelerde 20 nci 
maddesi hükümlerine uymıyan fındıkları kontrola arzedenler 
hakkında (3Ö18) numaralı kanunun (8) inci maddesi mucibince 
ve bunun haricinde kalan hallerde (1705) numaralı kanuna göre 
takibat yapılır. 

Madde 37 — işbu nizamname tatbik mevkiine girdiği ta
rihten itibaren fındık ihracatının murakabesine dair 4teşrinisani 
1931 tarihli nizamname ile bu nizamnamenin bazı maddelerini 
değiştiren 31 kânunuevvel 1933 ve 24 kânunusani 1934 tarihli 
nizamnameler i lga edilmiştir. 

Madde 38 — Devlet Şûrasınca görülmüş olan bu nizam
name hükümleri Resmî Gazetede basıldığı günden itibaren otuz 
gün sonra mer'iyet mevkiine girer. 

Madde 39 ' — Bu nizamname hükümlerini tatbika icra V e k i l 
leri Heyeti memurdur. 

Bu nizamname ile ilgili : 
1705 numaralı kanun 1525 
3018 „ „ 3330 sayılı Resmî Gazetededir. 
Bu nizamname ile ilga edilen: 
I - Fındık ihracının murakabesine dair olan 11913 numaralı kararname 

ile kabul edilen nizamname 1955 sayılı Resmî Gazetededir. 
II - Fındık ihracmm murakabesine dair olan 4/11/1931 tarihli nizamna

menin bazı maddelerini değiştiren nizamname 2626 sayılı Resmî Gazetededir. 
III - Fındık ihracatının murakabesine dair 4 teşrinisani 1931 tarihli nizam

namenin bazı maddelerini değiştiren nizamname 3249 sayılı Resmî gazetededir. 

L Jft 
Şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme dairesinden 

ve Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. 
267/4-4 

Muhammen bedeli (16000) l ira olan V a g o n , Lokomoti f 
ve sair muhtelif kr iko ve verenler 

8/10/1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1200) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalar, Resmî Gazetenin 7/5/1936 
gün ve 3297 veya 1/7/1937 gün 3645 N o . lı nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar K o m i s y o n Reisliğine verilmesi 
lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme Dairesin
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtıl
maktadır. 

278/4-1 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

A n k a r a Vilâyetinde Anafartalar Mahallesinde Yenişar Soka
ğında 14 numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından olup 
A n k a r a d a Anafartalar Caddesinde 14 numaralı mahalli ikamet
gâhı Ticarî ittihaz ederek şapka ticaretile iştigal eden ve T i 
caret Odasının 2257 numarasında mukayyed bulunan Sonya 
Altındağ'ın unvanı ticareti Sonya Altındağ olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci 
maddesi mucibince dairece 18/8/1937 tarihinde tescil edildiği 
ilân olunur. 

274 

Odanın 2257 numarasında mukayyed ve şapka işi ile işti
gal eden Sonya Altındağ tarafından zevcesi Jozef Altındağa 
verilen ve noterden musaddak olan umumî vekâletname ile 
Jozef Altındağın yine noterden musaddak tatbik imzasının 
vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaika müsteniden 
18/8/1937 tarihinde tescil edildiği ve adı geçen vekâletname 
sureti musaddakasının aşağıda neşredilmekte olduğu ilân olunur. 

275 

Umumî vekâletname 

Türkiye Cumhuriyeti hududu içinde her hangi bir mahal 
ve mevkiden nam ve hesabıma olarak ticarethane açmağa -ve 
ticarethanemde her türlü ticarî emval ve emtia satışını icraya 
ve bedellerini ahzü kabz ve tahsile ve ticarethanemin her türlü 
umur ve muamelâtını tedvire ve konturato akid veya feshine 
ve ticarethanemde işçi ve memur istihdamına ve onların ücret 
ve maaşlarını tediyeye ve bunları tecziye ve tebdil ve azle ve 
gerek ticarethanem ve gerekse emvali ticariyem üzerinden 
istifası lâzım gelen vergi ve tekâlifini itaya ve miktarlarına 
itiraza ve mukabilinde makbuz ve ibra senedi almağa ve tica
rethanem namına gelecek her türlü ticari emval ve eşyayi 
şimendifer idaresinden veya postadan ahzü tesellüme ve konşi
mento ve fatura ve evrakı saireyi ahza ve alınan mallar muka
bilinde poliçe ve senedatı ticariye itasına ve muamelâtı lâzime-
sini son dereceye kadar ifaya, ve unvanı ticaretimi sicil l i 
ticarete tescil ve ilâna ve sirkülerinde bu vekâletnamenin nu
marasını neşir ve ilâna ve bu hususta imzası iktiza eden evrak 
ve vesaike imza koymağa ve ticrethanem namına bilûmum 
devairi resmiye ve hususiyelerle müessesatta açılacak münakaşa 
ve müzayedelere iştirake, pey sürmeğe ve pazarlıklara "giriş
meğe, teminat verip teminatı geri almağa, mukavelename ve 
emsali evrakları imzalamağa ve taahhüdatımı son dereceye 
kadar ifaya, malların teslim ve tesellümüne ve muayenelerinde 
hazır bulunmağa ve muayene ve istihkak raporlarını imza
lamağa ve taahhüd bedellerini ahzü kabza ve muamelâtı lâzi-
melerini son dereceye kadar takib ve ifaya ve bilûmum banka
larla veya müessesatı maliye ile kredi ve hesabı cari küşad 
ve hesabı cari mukaveleleri akid ve imzaya ve bilûmum ticari 
sened, çek, bono, poliçe ve mektupları imza ve keşideye 
ve kabul ve tediyeye ve hesabı carilerden dilediği miktarda 
para ahz ve istikraz etmeğe ve bu hesaba dilediği şeraitle 
para yatırmağa ve bunları dilediği zamanda ahza ve 
icabında hesabatın kat'ına ve borçlarımı tediyeye velhasıl 
bankalarla müteamil bilûmum muamelâtı ifa ve icraya ve lâzım-
gelen evrak ve vesaiklara imza koymağa ve emtea terhini su-
retile ticarethanem namına dilediği mahalden dilediği miktarda 
para ahz ve istikrazına ve borcu tediye ederek emteayı istirda
da ve umumî mağazalara tediyatta bulunmağa ve ticarî şirket
lerle akdi şirkete ve şirket ve komisyon muamelelerini imza 
ve mukavelelerini tanzim ve imzaya ve alâmeti farika taklidi 

( davaları açmağa ve bilûmum eşhas ve devair ve müessesat 
j zimmetlerindeki ticarethanemin alacaklarını tahsile ve ahzü kab

za ve borçlarını tediyeye ve mukabilinde makbuz ve ibra se
netleri ahz ve itasına velhasıl ticarethanemin hukuk ve menafi
mi istilzam edecek kâffei muamelât ve merasimi son dereceye 
kadar ifaya ve gerek bu mesailden ve gerekse cihat ve husu-

i satı saireden naşi ticarethanem namına açılmış ve açılacak ve 
ticarethanemin başkalarına karşı açtığı ve açacağı bilûmum 
davalardan ve takibattan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahke
melerinin, Meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve Devlet 
Şûrasının her kısım ve derecesinde her sıfat ve tarik ve suretle 
ticarethanemi temsile, hakve menfaatlerimin muhafazası için müna-

j sip göreceği muameleleri ifaya, sureti umumiyede ahzü kabza, 
j sulh ve ibraya, tebliğ ve tebellüğa, haczi ihtiyatî ve icraî vaz 
j ve fekkine, icra dairelerinden olacak kâffei muamelâtı takib 
j ile mürafaatta ticarethanemi temsile, her türlü evrak, istida ve 
| lâyihaları imza ve itaya velhasıl ticarethanemin devairdeki bü-
i tün işlerini takib ve neticelendirmeğe ve icabında başkalarını 
j da tevkil ve azle mezun olmak üzere Hacı Bayram Yıldız Sö-
( kak 5 M. da Frederik oğlu kocam Jozef Altundağı vekil i 
' umumî tayin ettim, 
Ş 6 ağustos 1937 

' A n k a r a d a Hacı Bayram Mahallesi Yıldız 
| Sokak 5 Ne. lı evde mukim Y a k u p kızı 
j ve Jozef Altundağ karısı Sonya Altundağ 
i (İmzası) 

Dairede yazılan ve okunup anlatılan ve vekâletname altın-
I daki imzanın şahıs ve hüviyetini tanıdığımız A n k a r a d a Hacı 

Bayram Mahallesinde Yıldız Sokak 5 numaralı evde oturan 
Y a k u p kızı ve Jojef Altundağ karısı Sonya Altundağ'ın olup 
yanımızda koyduğunu ve ikrar eylediğini tasdik ederiz. 

6/8/1937 

ı Şahitler: 
A n k a r a d a Anafartalar Caddesinde Bursa 

, pazarı sahibi A z i z Çapçı nezdinde müstah-
\ • dem Mehmet oğlu Haşmet Gürsel ve A n 

karada Yenişehirde Ertürk Sokak 5 . V . lı 
\ hanede mukim ve anafartalar caddesinde 
| Halk Tuhafiye Mağazası sahiplerinden E r z a 
i oğlu Mordohay Tanrimen. 
i (İmzalan) 
ı 

1 B in dokuz yüz otuz yedi senesi ağustos ayının altıncı gü-
| nü tarihli bu vekâletname altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti 
| yukardaki tariften anlaşılan Sonya Altundağ'ın olduğunu tasdik 
! ederim. Bin dokuz yüz otuz yedi senesi Ağustos ayının altıncı 

cuma günü. 
j 6 ağustos 1937 

ı Resmî Mühür 

T. C . 
A n k a r a Birinci Noteri Reşit 

Tamersoy 
İmza: M . R. Tamersoy 

Bu suretin, dairede dosyasında saklı 6 ağustos. 1937 tarihli 
ve (10005) numaralı aslına mutabakatını tasdik ederim. 

6 ağustos 1937 

j A n k a r a Birinci Noteri 
j Reşit Tamersoy 
• 285 
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