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Kararname No: 15266 

7/8/1937 tarih ve 2/7210 sayılı kararname ile mer'iyete konulan 
ve 14/7/1938 tarih ve 2/92S1 sayılı kararname ile tadil edilen nizamna
menin yerine konulmak üzere îktısad Vekilliğince teklif ve Devlet Şûrc-
sınca tetkik edilerek 19/2/1941 tarih ve 2540 sayılı tezkere ile -tevdi olu
nan ilişik «îpek ve sun'î ipek kadın çorapları standardı» nizamnamesinin 
mer'iyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 1/3/1941 tarihinde kabul 
olunmuştur. 
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İpek ve sun?î ipek kadın çorapları standardı 
Nizamnamesi 

Madde 1 — Türkiyede imal edilecek ipek ve sun'î ipekten kadın ço
rapları, aşağıda yazılı cins ve vasıflarda olacaktır. 

Madde 2 — İpek çoraplar, ipek böceğinin ifrazatı olan tabiî ipek
ten, sun'î ipek çoraplar muhtelif cins sun'î ipeklerden imal edilir. 

Madde 3 — İpek ve sun'î ipek kadın çoraplarının vasıf ve nevileri 
aşağıdaki tabloya uygun olacaktır : 

Tabiî ipek 
Denye gg 57 54 51 48 45 42 39 

13/15 Tam örgü .— — 2 k 4<k 6 k 8 k 10 k 
13/15 Hafif örgü .— — — 3 k 4 k 6 k 8 k 
15/15 Zayıf örgü —. — — — 3 k 4 k 6 k 
11/13 Tam örgü — 2 k — — — . . 

11/13 Zayıf örgü — — 3 k — — 
9/11 Tam örgü 2 k - — — — — — 

Sun'î ipek 

Denye 45 İ50 60 -70 80 90 100 

Yalnız viskoz sun'î ipeğile işlenecek çoraplarda sun'î ipek denyesi 
60 dan aşağı olamaz. 

Madde 4 — İpek ve sun'î ipek kadın çorapları işlendikleri makine 
sıklıklarına (gg) ıgöre üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan : 

67i 54 ve 51 gg makinelerde imâl edilenlere (salon çorabı) 
48 ve 45 gg makinelerde imâl edilenlere (ince çorap) 
42 ve 39 gg makinelerde imâl edilenlere (gündelik çorap) isim

leri verilecektir. 

Madde 5 — Üçüncü -maddede yazılı tabloya uygun olarak işlene
cek çorapların vasatı örgü sıklığı aşağıdaki tabloya göre olacaktır: 

Makine 
gg 

S7 
64 
51 
48 
45 
42 
39 

20 mm. dahilinde 
ilme sıra sıklığı 

52 
48 
43 
40 
S7 
35 
32 

20 mm. dahilinde 
ilme sıklığı 

86 
84 
32 
30 
27 
25 
24 

Madde 6 — Beşinci maddede yazılı vasatı sıkılık işleme esnasında 
makine üzerindeki çorapların konç ve ayak kısmının muayenesi'le tesbit 
edilir. Sıkılık vasatisinin tesbiti için asgarî 4 fontür üzerinde muayene 
icra edilir. Sıklık vasatisinin tayininde kabul edilen tolerans (— % 5) i 
tecavüz edemez. 

Resmî Gazete 
T.C. 



Madde 7 — Çorap boyları numaralarla gösterilir. Mutat numa
ralar şunlardır : 

8 8,5 9 9,5 10 
Madde 8 — 'Boy numaralarına göre çorapların ayak, burun, baldır, 

lâstik kısmı ebatları ile çorap uzunlukları aşağıdaki şema ve tabloda 
gösterilen ölçülere uygun olacaktır. Ebatların kontrol muayenelerinde 
% 10 a kadar tolerans kabul edilir. Ancak bu tolerans (A) altında ya
zılı kısma şamil değildir. 

Çorap «boy A 
No. cm. 

B C F G H 1 
mm. mm. rom. mm. mm. mm. 

8 
8,5 
9 
9.5 
10 

20 
21,5 
23 
24,5 
26 

60 
65 
70 
75 
80 

78 
82 
85 
86 
90 

720 
740 
740 
760 
780 

78 
81 
8S 
85 
88 

'125 
130 
130 
133 
135 

160 
165 
170 
175 
180 

Madde 9 — Lastik kısmı, çorabın çorap (bağına (jartiyer) takıl
dığı parçadır. Bu kısmın iki kat olarak imali mecburi olup katlardan 
birimin ikişer telli merserize pamuk ipliğinden, diğerinin de konç kıs
mının işlendiği iptidaî maddeden imali şarttır. 

Madde 10 — Çorapların topuk, burun ve taban kısımlarının tak
viyesi için bu kısımların iki kat olarak imali mecburidir. Katlardan biri 
iki telli merserize iplik ile, diğeri de konç kısmının işlendiği ibtidaî 
maddeden yapılabileceği gibi her iki kat da merserize iplikten yapıla
bilir. Yalnız tabiî ipekle işlenen çoraplarda merserize iplik ile takviye 
edilecek kısım da tabiî ipekten yapılabilir.̂  Bu takdirde kullanılacak 
takviye ipliği 13/15 dört kattan aşağıya olamaz. 

Madde 11 — Çoraplardaki nefaset, örgü ve boya düzgünlüğüne göre 
her sınıf için üç seçim (Choix-Şua) kabul edilmiştir. Bunlardan birinci 
seçim kusursuz bir çorabı, ikinci seçim örgüsünde iptidaî madde veya 
makine hatalarından mütevelit yollar veya halkalar bulunan bir çorabı, 
üçüncü seçim de lekeli ve tamir edilmiş sakat yerleri bulunan bir çorabı 
ifade eder. Birinci seçim (kusursuz), ikinci seçim (az kusurlu), üçüncü 
seçim de (kusurlu) kelimelerile gösterilecektir. 

Madde 12 — Yukarıdaki maddelerde yazılı çorapları imal eden 
müesseseler: 

a) Kullanılan iptidaî madde cinsine göre (tabiî ipek) veya (sun*î 
ipek) kelimelerini ve sun*î ipekte ilâveten Bemberg, Küttner veya Viskoz 
gibi nevini gösteren kelimeyi, 

b) Kullanılan iplik denyesine göre tam örgü, hafif öpgü veya zayıf 
orgu kelimelerini, 

c) Makine sıklığı (gg) ile denyelere göre salon çorabı, ince çorap 
veya gündelik çorap olarak incelik derecesini, 

ç) Çorapların düzgünlük derecesini göstermek üzere (kusursuz), 
(az kusurlu) veya (kusurlu) kelimelerini, 

d) Çorap boy numarasını, 
e) İmal eden fabrikanın firmasını okunaklı ve silinmeyecek bir 

tarzda' çorapların lâstik kısmına vazetmeğe mecburdurlar. Ayrıca konu
lacak etiketlerde de bu malûmat yazılı olmalıdır. 

Madde 18 — Damgaların tatbik şekli: 
L - ... müessesesinin tabu ipekten zayıf örgü, kusursuz, 8 numara 

salon çorabı üzerinde şu yazılar bulunacaktır: 

. . . (fabrikanın veya müessesenin unvanı) 
Tabiî ipek, salon çorabı 
Zayıf örgü kusursuz No: 8 

2 - . . . müessesesinin sun'i ipek Bemberg, tam örgü, az kusurlu 9 
numara ince çorabı üzerinde şu yazılar bulunacaktır. 

. . . (Fabrika veya müessesenin unvanı) 
Sun'î ipek, Bemberg ince çorap 
Tam örgü, az kusurlu No. 9 

Madde 14 — Nizamnamede yazılı hükümlere aykırı çorap yapmak, 
tan ve damga vaz'ı mecburiyetine riayet etmemekten veya çoraplara 
yanlış damga vurmaktan fabrika sahipleri mesuldür. 

Madde, 15 — Nizamname hükümlerinin tatbik edilip edilmediğim 
murakabeye memur olanlar bu vazifelerini müessesenin işlemesini dur-
durmıyacak bir» surette yaparlar. 

Nizamname hükümlerine uymayan imalâta tesadüf ettikleri tak
dirde bu gibilerin her cinsinden numune olarak birer tek çorap allılar. 
Bu suretle fabrikalardan «alınacak numuneler müessesenin salahiyetli 
memuru tarafıdan fabrikanın resmî mühürile damgalanacağı gibi her 
numunenin vasıfları fabrikanın firmasını taşıyan bir kâğıt üzerine tesbit 
edilerek aynı memur tarafından imzalandıktan sonra teftiş eden memura 
verilir. 

Muayene, ticarethanelerde yapıldığı takdirde alınacak numuneler 
yutandaki fıkra mucibince ticarethanenin resmî mühürile damgalana
cağı ve başkaca bir vesikaya raptolunacağı gibi çorapları yapan fab
rikaca ticarethaneye »verilmiş olan fatura sureti de müessesenin resmî 
mühürü ve salahiyetli memurunun imzası altında yine teftiş eden me
mura verilir. 

Madde 16 — 1705 numaralı kanunun dördüncü maddesi muci
bince teftiş neticesinde bu nizamname hükümlerine muhalif hareketi 
tesbit edilenler hakkında üç nüshadan ibaret bir zabıt varakası tanzim 
olunarak bir nüshası 48 saat içinde mal sahibine veya müessesenin mü
messiline tebliğ, ikinci nüshası 1705 ve 3018 saydı kanunlara göre takibat yapılmak üzere mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi edilir. Üçüncü nüsha da İktısad Vekâletine gönderilir. 

Madde 17 — 7 ağustos 1937 tarih ve 2/7210 sayılı kararname ile 
meriyet mevkiine konulmuş «ve 14 temmuz 1938 tarih ve 2/9231 sayılı 
kararname ille tadil edilmiş olan ipek ve sun'î ipek kadın çorapları 
Standard nizamnamesi hükümleri işbu nizamnamenin tatbik mevkiine 
vazı tarihinden itibaren mülgadır. 

Muvakkat madde: 
Bu nizamnamenin neşrinden evvel 14 temmuz 1938 tarih ve 2/9231 

sayılı kararname ile kabul edilmiş olan nizamname hükümlerine göre 
imâl edilmiş bulunan çoraplar, mevcudu kalmayıncaya kadar satılabilir. 
Ancak bu nizamnamenin neşrinden itibaren bir ay içinde fabrika sahib 
veya mümessillerile toptan satış yapan ticarethane sahihlerinin ellerinde 
mevcud çorapların nevi ve miktarını birer beyanname ile mahallî Ik-
tisad Müdürlüklerine ve Îktısad Müdürlüğü bulunmıyan yerlerde tica 
ret odalarına bildirmeleri şarttır. 

Madde 18 — 1705 ve 3018 numaralı kanunlara dayanılarak tanzim 
ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname hükümleri Resmî 
Gazetede neşredildiği günden itibaren bîr ay sonra tatbik olunur. 

Madde 19 — Bu nizamname hükümlerini, İcra Vekilleri Heyeti 
yürütür. 

No. Başlığı 
Resmi Düstur Gazete Tertib Cild Sahife Sayı 

1705 
3018 
2/7210 2/9231 

Ticarette teftişin men'i ve İhracatın murakabe ve korunması 
hakkında kanan 1705 tarih kanana ek kanun Bu Nizamname ile ilga edilen İpek ve sun'i ipek kadın çorapları Standard Nizamnamesi İpek ve sun'i ipek kadın çorapları Standard Nizamnamesinin ban maddelerini değiştiren Nizamname 

3 3 
3 
3 

11 17 
18 
19 

1843 1250 
1453 
1701 

1524 
33¿0 
3693 
9974 

Sayıfa: 586 (Resmi Gazete) MART 1941 
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İ L A N L A R 
D E V L E T DEMÎRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli 206 500 (iki yüz altı bin beş yüz) lira olan 20 
kamyon 3 otobüs bir tank kamyon ve yedekleri 18/4/1941 cuma günü* 
saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11575 (on bir bin beş yüz yetmiş beş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikeları ve teklifle
rini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
almaktadır. 

1773/4-3 

Muhammen bedeli 5500 (beş bin beş yüz) lira olan Sivas Cer Atel-
yesi otomatik telefon santral tesisatı 4/4/1941 cuma günü saat 15 de 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 414,5 (dört yüz on dört lira elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin*ettiği vesikaları ve teklifle-
«ini aynı gün saat 14 e kadara Komisyon Reisliğinen vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1787/4- 3 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan manyatolu telefon ve santral-
lan 29/4/1941 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satım alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 (yedi yüz elli) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalarını ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
danpeşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır, 

1824/4-1 

Muhammen bedeli (10.060) on bin altmış <lira olan 3 kalem mu-
zayyak lıava mptörleri 24/4/1941 perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü i'le Ankarada İdare 'binasında satın alınacaktır. 

JBü işe girmek isteyenlerin (754,50) «yedi yüz elli dört Jdra elli 
kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1839/4.1 

M . M . V . Satın Alma Komisyonundan 
Müteahhit namı hesabına beher kilosuna tahmin edilen fiatı (285) 

iki yüz seksen beş kuruş olan (20.000) kilo yün çorap ipliği açık eksilt
me suretile münakaşaya konmuştur.'İhalesi 10/3/1941 pazartesi günü saat 
11 dedir. İlk teminat (4100) liradır. Evsaf ve şartnamesi 285 kuruş mu
kabil indeM. M . V. Satın Alma Komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelet Ie ihale satında Komisyona gelmeleri. 

1702/4-4 

Seher metresine tahmin edilen fiatı (310) üç yüz on kuruş olan 
(200.000) ik i yüz bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla müna
kaşaya konmuştur. Kışlık elbiselik kumaşlar için 25.000 metreden aşağı 
olmamak şartile ayrı ayrı tekliflerde kabul edilir. İhalesi 26/3/1941 
çarşamba günü saat 11 dedir. Şartnamesi 31 'lira mukabilinde M . M . V . 
Satın Alma Komisyonundan alınabilir. İsteklilerin tekldf edecekleri mik
tarlar üzerinden kanuni kat'î teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

fl846/4-l 

(Beherine tahmin edilen fiatı (170) yüz yetmiş kuruş olan (10.000) 
on bin aded firenk gömleği kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. İhalesi 
24/3/1941 pazartesi günü 11.30 dadır. llk'teminatı (1275) liradır. Şartna

mesi M . M . V. Satın Alma Komisyonunda görülür. İsteklilerin ihale saa
tından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyona ver
meleri. 

1847/4-1 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 
105 kalem muhtelif zımpara taşlan alınacak 

Tahmin edilen bedeli (18000) lira olan 105 kalem muhtelif zımpa
ra taşları Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 
Komisyonunca 10/3/1941 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat (1350) liradır. 

1798/3-3 

Muhtelif eb'adda 10 kalem ve cem'an 2380 metre 
mikâbı kereste alınacak 

Köknarın metre mikâbına 50, çamın metre mikâbına da 53 liradan 
heyeti umumiyesîne tahmin edilen bedel (126.140) lira olan muhtelif 
eb'adda 10 kalem ve cem'an 2380 metre mikâbı kereste Askerî Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 10/3/1941 
pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (6) lira 
(31) kuruştur. Muvakkat teminat (9460) lira (50) kuruştur. Bu keres
teleri tamamen çıralı çam vermek mümkün olmadığı takdirde yansı çı
ralı çam ve yansı beyaz köknar olabilir. Bu kerestelerin heyeti uraumi-
y esin i vermeğe talib bulunmadığı takdirde 200 metre mikâbından aşağı 
olmamak şartile ayrı ayrı da alınır. 

1908/3-3 

İki kalem ve cem'an 975 metre mikâbı 
kereste alınacak 

Tahmin edilen bedeli (51675) lira olan iki kalem ve cem'an 975 
metre mikâbı kereste Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa
tın Alma Komisyonunca 10/3/1941 pazartesi günü saat 15,30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (59) kuruştur. Muvakkat te
minat (3875) lira (62) kuruştur. 

1809/3-3 

2000 metre mikâbı ceviz tomruğu alınacak 
Tahmin edilen bedeli (74.000) lira olan 2000 metre mikâbı ceviz 

tomruğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonunca 10/3/1941 pazartesi günü saat 1430 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname (3) lira (70) kuruştur. Muvakkat teminat (4950) liradır. 

1817/3-3 

Çerkezköy Sa. A l . Ko. Reisliğinden: 

1 — Kapalı zarfla 105 ton sığır eti satın alınacaktır. İhalesi 28/3/ 
1941 cuma günü saat 14 de Çerkezköy Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktın Muhammen bedeli 44100 liradır. İlk teminatı 3307 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanuna 
uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

2 — Bu işe ait şartname ve evsaf Ankara, İstanbul, Kırklareli Satın 
Alma Komisyonlaraıda görülebilir. 

1859/4-1 

Malatya Bez ve İplik Fabrakalan Türk Anonim Şirketinden: 

İdare Meclisi hissedarlar Umumî Heyetinin 26 mart 1941 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 te Ankarada Sümer Bank binasında 
senelik âdi içtimaa davet eder. 

Müzakere ruznamesi: 
1 — 1940 senesi muamelâtına ad d İdare Meclisi raporu. 

°2 — 1940 senesi muamelâtına aid «murakublar raporu. 
3 — 1940 senesi bilanço ve kâr ve zarar 'hesaplarının tedkik ve 

tasdiki. 
4 — 1940 senesi zarfındaki İdare Meolisi tebeddülatının tasdiki. 

(Resmî Gazete) 
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5 — Şirket statüsünün 26 rtcı maddesi mucibince kura keşi deşil e 
tebdilleri icab eden iki azanın yerine intihab icrası. 

6 — tdare Meclisd azalarile murakıblar ücretleri. 
1850 

Koç Ticaret Türk Anonim Şirketinden: 

Umumî heyet toplantısı 
Şirketimizin alelade umumî heyet toplantısı 24 mart 1941 pazartesi 

günü saat 10,30 da Ulus Meydanındaki Merkezinde yapılacağı ilân olunur. 

RÜZNAME 

1 — İdare Meclisi ve ımurakıb raporlarının okunması. 
2 — 1940 senesi 'bilanço, envanter, kâr ve zarar hesaplarının ted-

kiki ve tasdiki i le idare meclisi azalarının ve murakıbın ibrası. 
3 — İdare "meclisi azalarının intihabı ve huzur haklarının tayini. 
4 — Murakıib intihabı ve ücretinin tayini. 
5 — Meclisi idare azalarının bizzat veya bilvasıta şirketle ticarî 

muamele yapmaları hususunun müzakeresi. 
6 — 1940 senesi temettülerinin hissedarlara tevzii hakkında karar 

ittihazı. 
1851 

Sosyeteşilep T. A . Ş. İdare Meclisinden: 

Sosyeteşilep T. A. Ş. nin umumî heyeti 25 mart 1941 salı günü saat 
15 de Ankarada Ulus Meydanında Türkiye İş Bankası Umum Müdürlük 
binasında fevkalâde olarak toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesince lâakal 100 hisseye sahip olanların 
bir hafta evvel Şirket Merkezinden duhuliye almaları rica ve ilân olunur. 

RUZNAME 

L — Esas mukavelename hükümlerinden 3659 numaralı kanuna mu
halif olanların usulü dairesinde bu kanun hükümlerine uydurulması 
için alâkadar maddelerin tadili ve muaddel maddelerin yeni metinleri
nin tesbiti. 

*SosyeteşiIep T. A. Ş. nin umumî heyeti 25 mart 1941 sah günü saat 
15.30 da Ankarada Ulus Meydanında Türkiye İş Bankası Umum Müdür
lük binasında alelade olarak toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesi mucibince lâakal 100 hisseye sahip 
olanların bir hafta evvel Şirket Merkezinden duhuliye almaları rica ve 
ilân olunur. 

RUZNAME 

1 — İdare Meclisi ve murakıp raporlarile bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplarının* okunması ve tasdiki ve idare meclisi azalarile murakıpların 
ibrası. 

2 — Kârın taksimi ve tevzii gününün tesbiti, 
% — İdare Meclisi münhal azalığına seçilen zatın memuriyetinin 

tasdiki, 
4 — Münhal murakıplığa seçilen zatın memuriyetinin tasdiki, 
5 — Müddeti hitam bulan idare meclisi yerine yeni idare meclisi 

azalarının seçilmesi. 
6 — Müddeti hitam bulan murakıpların yerine yeni murakıpların 

seçilme* i . 
1852 

Türkiye İş Bankası tdare Meclisinden: 

Esas mukavelenamemizin 44 üncü maddesine tevfikan Bankamız 
hissedarlar alelade umumî heyeti 27/3/194Lgününe tesadüf eden perşem
be günü saat on dörtte ve fevkalâde heyeti umumiyesi de aynı tarihte 
saat on altıda Bankanın Merkezinde toplanacağından mezkûr gün ve sa
atlerde muhterem hissedarlarımızın toplantıda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Bankamız statüsünün 49 uncu maddesi mucibince gerek asaleten 
ve gerek vekâleten 50 hisseye sahip olan hissedarlar, umumî heyete iş
tirak edebilirler. Ancak Vekillerin de şahsen hissedar ve rey sahibi olma
ları lâzımdır. 

Bizzat iştirak edecekler, malik oldukları, hisse senetlerinin miktar 
ve numaralarını, vekil göndermek isteyenler de ayrıca şubelerimizden 
alabilecekleri formüle uygun olarak tanzim edecekleri vekâletnameyi 
içtima gününden en az beş gün evvel Ankarada Bankamız İdarei Merke
ziye Müdürlüğüne ve diğer mahallerdeki şubelerimize ibraz ve tevdi ede
rek mukabilinde bir duhuliye Varakası almaları icap eder. 

A L E L A D E HEYETİ UMUMİYE RUZNAMESİ BERVEÇHİATİDİR: 
1 — İdare Meclbi ve murakıplar raporunun okunması ve tasvibi, 
2 — 1940 hesap yılı bilânçosile kâr ve zarar hesaplanılın tetkik ve 

tasdiki ve idare meclisile murakıpların ibrası, 
3 — Kârın taksimi ve tevzii gününün tesbiti, 
4 ]940 yıh içinde istifa eden Banka murakıplarından birinin 

yerine esas mukavele ve Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan murakıp
lığa seçilen zatın memuriyetinin tasdiki, 

5 — 1941 yılı murakıplarının seçilmesi, 
6 — Askere çağırılan ve bilâhaıe askerliğinin hitama ermesi dola-

yısile 17/2/1941 den itibaren meclisi idare azahğma yeniden seçilen zatın 
memuriyetinin tasdiki, 

F V K A L A D E HEYETİ UMUMİYE RUZNAMESİ BERVEÇHİATİDİR: 
1 — Bankamız esas mukavelesinin 12, 24> 33, 36, 42, 58 inci madde

lerinin aşağıda yazılı şekilde tadili. 
1853 

Bankalar Esas Mukavelenamesinde yapılacak tadilât 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

Madde 12 — Nama muharrer 
hisse senetlerinin ferağı, fariğ ve 
mefruğunleh veya kanunî vekilleri 
tarafından imza edilmiş iki beyan
name üzerine Meclisi idare kara-
rile icra olunur. 

iBu kararı müteakib ferağ edi
len hisse senedinin şirket defterle
rindeki kaydı üzerinde de icabeden 
tashihler yapılır. 

Madde 24"— İdare Meclisi aza
sı olabilmek için şirketin en az yüz 
hisse senedine sahip olmak ve her 
türlü medenî hakları kullanmak 
ehliyetine malik bulunmak lâzım
dır. 

.Bu hisse senetleri bankaya tev
di olunarak hıfzolunur ve azalık 
sıfatı devam ettiği müddetçe ve 
umumî heyet tarafından tebriye 
edilinceye kadar başkasına ferağ 
edilemiyeceğine dair üzerine lâ
zım gelen meşruhat yazılır. Bu se
netler azamn idareden mütevellid 
meşguliyetlerine karşı teminat hük
mündedir. 

Madde 12 — Nama muharrer 
hisse senetlerinin ferağı, fariğ ve 
mefruğunleh veya kanunî vekilleri 
tarafından imza edilmiş ferağ be
yannamesi üzerine İdare Meclisi 
tarafından verilen salâhiyete isti* 
naden şirket namına birinci dere
cede imza vaz'ma mezun 9ü kişi
nin müşterek tasdiklerile icra edi
lir. 

Bu tasdiki müteakip ferağ 
edilen hisse senedinin şirket def
terlerindeki kayıtları üzerinde de 
icabeden tashihler yapılır. 

Madde 24 — İdare Meclisine 
aza olabilmek için şirketin en az 
iki yüz el l i hisse senedine sahib 
olmak ve her türlü medenî hakları 
kullanmak ehliyetine malik bulun
mak lâzımdır. 

Bu hisse senetleri Bankaya tev
di olunarak hıfzolunur. Ve azalık 
sıfatı devam ettiği müddetçe ve 
umumî heyet tarafından tebriye 
edilinceye kadar başkasına ferağ 
edilemiyeceğine dair üzerine lâzım 
gelen meşruhat yazılır. Bu senetler 
azanın idareden mütevellid mesu
liyetlerine karşı teminat hükmün
dedir. 
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ESKİ ŞEKİL 

Her hangi b ir sebeble azalık 
sıfatının zevali ve umumî heyet ta
rafından beraet kararının verilmesi 
üzerine bu hisseler sahibine veya 
veresesine iade olunur. 

Alelûmum Devlet memurları 
ve diğer bankaların Müdürleri i le 
murahhas azaları İdare Meclisine 
aza olamazlaı. İflâs veya tat i l i te-
diyat eden İdare Mec l i s i azaları is
tifa etmiş sayılırlar. 

ıM-'dde 33 — İdare meclisi re
is ve azalarına işbu esas mukave
lenamenin 58 inc i maddesi muci
bince tefrik ve ita edilecek temet-
ü hisselerinden başka iştirak ede
cekleri içtimalar için «hakkı hu
zur» naımı altında b i r ücret ver i l i r . 
Reis ve azalara b i r sene zarfında 
verilecek hakkı huzur mikdannın 
en yüksek haddini umumî heyet 
tayin leder. 

Madde 36 — Umumî müdür 
idare meclisince intihab olunur. 
A z l i dahi aynı veçhile icra olunur 
Umumî müdürün maaşı idare mec
lisince tayin olunur. Bundan baş
ka , idare meclisi azası sıfatile mu
ayyen temettü hissesine iştirak 
eder fakat ücreti huzur almaz. 

Madde 42 — Murakıblere ve
rilecek ücret; murakabe etdikleri 
seneye aid hesapların umumî he
yetçe tedkikini müteakib bu he
yet tarafından tayin ve tesbit olu
nur. B u ücrete istihkak tamamen 
ifayı ıvazife eylemekle mukayyed 
olup vazifesini tamamlamadan ter-
keden'ler veya her hangi b i r se
beble hizmetten ayrılanlar i le mi
rasçıları ücret istemek hakkını 
kaybederler. 

Madde 58 — Bankanın bir se 
nelik muamelâtından elde edile
cek gelirlerden bütün masrafların 
tenzilinden sonra kalacak safî kâr 
aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde 
sıra ile kısmen ihtiyat akçesine 
tefrik ve kısmen de tevzi edile
cektir. 
a) 1 - % 5 kanunî ihtiyat akçe

sine, 
2 - % 5 İleride vukuu muhte

mel zarar karşılığına, 

3 - % 10 B i r i n c i tertib fevkalâ
de ihtiyat akçesine 
tefrik edilecektir, 

b) Yukarıda (a) fıkrasında y a 
zılı ihtiyat akçesinin tefrikinden 
sonra safî temettüden bakiye kala
cak m i k d a r d a n ; tediye edilmiş 
sermayenin % 6 sına tekabül ede
cek bir mikdar «birinci temettü 
hissesi» namı altında hissedarlara 
tevzi olunur. Her hangi b i r sene
nin temettüatı işbu % 6 yı temin 
etmezse noksanı fevkalâde ihtiyat 
parasından tefrik ve tevzi olunur. 

(Resmî 

YENİ ŞEKİL 

H e r hangi b ir sebeble azalık 
sıfatının zevali ve umumî heyet ta
rafından beraet kararının verilme
si üzerine bu hisseler sahibine veya 
versesine iade olunur. 

Alelûmum Devlet memurları 
ve diğer Bankaların Müdürlerile 
murahhas azaları İdare Meclisine 
aza olamazlar. İflâs veya tati l i te-
diyat eden İdare Mec l i s i azaları 
isti fa etmiş sayılırlar. 

Madde 33 - İdare meclisi Re
is ve azalarına verilecek aylık; 
bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkında 3659 sayılı ka
nunun 3 üncü maddesi hükümle 
rine tevfikan İcra V e k i l l e r i He
yetince tayin olunur. 

(Madde 36 — Umum müdür 
idare meclisince intihab olunur. 
A z l i de aıynı veçhile icra olunur. 
U m u m müdürün aylığı ve temettü 
hisseleri hakkında bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

iMadde 42 — Murakıblere ve
rilecek aylıklar; bankalar ve Dev
let müesseseleri memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkın
daki kanunun 3 üncü maddesinde 
yazılı hükümler dairesinde tesbL 
olunur. 

iBu ücrete istihkak tamamen 
ifayı vazife eylemekle mukayyed 
olup vazifesini tamamlamadan ter-
kedenler veya her hangi b i r se
beble hizmetden ayrılanlar ile 
mirasçıları ücret istemek hakkını 
kaybederler. 

Madde 53 — Bankanın b i r se
nelik muamelâtından elde edile
cek gelirlerden bütün masrafların 
tenzilinden sonra kalacak safî kâr 
aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde 
sıra üe kısmen ihtiyat akçesine 
tefrik ve kısmen de tevzi edile
cektir. 
a) 1 - fc 5 i kanunî ihtiyat ak

çesine, 
2 - % 5 » İleride vukuu muh

temel zarar karşılı
ğına, 

3 - c/e 10 u B i r i n c i tertib fevka
lâde ihtiyat akçesi
ne tefrik edilecektri. 

b) Yukarıda (a) fıkrasında y a 
zılı ihtiyat akçelerinin tefrikinden 
sonra safî temettüden bakiye ka la 
cak mikdardan ; tediye edilmiş 
sermayenin % 6 sına tekabül ede
cek bir mikdar «birinci temettü 
hissesi» namı altında hissedarlara 
tevzi olunur. 

Her hangi b ir senenin temet
tüatı işbu % 6 yı temin etmezse 
noksanı fevkalâde ihtiyat parasın-

Gazete) 

ESKİ ŞEKİL 

Fakat bu suretle ihtiyat parasın
dan ayrılan mebaliğ gelecek sene
ler in temettülerinden ayrılması 
icab eden borç mahiyetindedir. 

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkra
larında yazılı ihtiyat akçelerîle b i 
r inc i temettü hissesinin tefrikinden 
sonra safî temettüden kalacak ba
kiye aşağıda yazılı nisbetler dai
resinde kısmen tevzi ve kısmen de 
ik inc i tertib fevkalâde ihtiyat akçe
sine ayrılır. 

İşbu bakiyenin : 
% 60 ı İkinci temettü hissesi na

mı altında hissedarlara, 
% 15 i Mec l i s i idare azalarına, 
% 5 » Banka memurlarına, 
% 10 u Müessis hisselerine, 
% 10 » İkinci tertib fevkalâde ih 

tiyat akçesine tefrik ve 
tevzi olunacaktır. 

Şu kadarki hissedarlara tevzi 
edilecek olan (b) fıkrasındaki b i 
r inc i temettü hissesile (c) fıkra
sında yazılı ik inc i temettü hissesi
n i n yekûnu tediye edilmiş serma
yenin % 15 inden fazla ise işbu 
fazla mikdar tevzi olunmayıp fev
kalâde ihtiyat akçesine ilâve olu
nur. 

Savıfa r 589 

YENİ ŞEKİL 

dan tefrik ve tevzi olunur. Fakat 
bu suretle ihtiyat parasından ay
rılan mebaliğ gelecek senelerin te
mettülerinden ayrılması icab eden 
borç mahiyetindedir. 

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkra
larında yazılı ihtiyat akçelerile b i 
r inc i temettü hissesinin tefrikinden 
sonra safî temettüden kalacak ba
kiyeden : 

1 - % 10 hesabile ik inc i tertib 
fevkalâde ihtiyat akçesine, 

2 - % 10 hesabile müessislere 
3 - 3659 numaralı kanunun 13 

üncü maddesinin (c) fıkrasındaki 
atfe istinaden 3460 sayılı kanunun 
42 nci maddesi hükmü mucibince 
safî kârdan % 5 i leride vukuu 
muhtemel zarar karşılığı ayrıldık
tan sonra bakiye mikdarın % 5 ine 
kadarı b ir aylık istihkakları yekû
nunu geçmemek üzere ikramiye 
olarak U m u m Müdür ve muavinle-
r i le diğer memur ve müstahdemle
re tefrik ve tevzi edildikten sonra 
geriye kalan kısım i k i n c i temettü 
hissesi namı altında hissedarlara 
dağıtılır. 

Şu kadarki hissedarlara tevzi 
edilecek olan (b) fıkrasındaki b i 
r inc i temettü hissesile (c) fıkra
sında yazılı ik inc i temettü hissesi
nin yekûnu tediye edilmiş serma
yenin % 15 inden faz la ise işbu 
fazla mikdar tevzi olunmayıp fev
kalâde ihtiyat akçesine ilâve o l u 
nur. 

2 — Banka statüsünde yapılan tadilât dolayısile tak ib i icap eden 
kanunî formalitenin takib ve intacı için İdare Mecl is ine salâhiyet ver i l 
mesi. 

5 mart 1941 
Türkiye İş Bankası A . Ş. 

Genel Direktörlük 

e 

Sinop As l iye H u k u k Mahkemesinden: 

Sinobun Camikebir Mahallesinden K a r a A l i Oğullarından ölü A l i 
Oğlu Sal ih Karısı Fatma Karacan i le Del i ler Köyünde oturan Musa O j l u 
H a l i l Karısı Şükrü arasında cereyan eden ga ip l ik davasında: 

Davacının Kocası yukarıda adı yazılı K a r a A l i Oğullarından A l i 
Oğlu Sa l ih in gaip olduğu iddia edilmekte olduğundan bunun hakkında 
malûmatları olanların malûmatların) tar ihi ilândan itibaren bir sene 
içinde Sinop As l iye H u k u k Mahkemesine b i ld i rmeler i için ilânat yapıl
masına mahkemece karar verilmiş olduğundan bermucibi karar keyfiyet 
ilân olunur. 

1828 

Seydişehir Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Rümdüğün Köyünden Y a k u p Hocanın ikametgâhı meçhul kaldığın
dan tebligatın ilân suretile icrasına karar verilmiştir. Mumai l eyh in Sey-
dişehirden V e l i Karısı Haticenin aleyhine açtığı meni müdahale davasın
da 21/3/1911 pazartesi gün-": sa-u 10 da Seydişehir Sulh H u k u k Mahke
mesinde bizzat hazır bulunması veya b i r veki l göndermesi aksi takdirde 
bir daha mahkemeye alınmayacağından gıyap kararı makamına ka im 
olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

1830 
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Amasya i c r a Memurluğundan : 

Dairemizin 941/42 numaralı dosyasında. 
Samsunda Hocaoğlu Süleyman Balkana bihasbelverase masrafsız 

üç b in yetmiş l i r a sekiz kurusa borçlu Amasyada Servahtioğlu K a d i r 
Şimşek evlâtları Nihat ve Medihanın namlarında tapunun temmuz 1940 
tarih ve 1 numarasında kayıdlı Salucu Köyünde Harkaltı mevkiinde kâ
in ve tarafları şarıkan Garkın Harkı garben B a y Hüsnü cenuben Kökeş-
oğlu Ahmed i le mahdud ve tamamına üç yüz l i r a kıymet tayin edilen 
tarla i le keza Harkaltı mevkiinde kâin sarkan bark şimalen Hüseyin 
garben A b i d i n elyevm H a m d i cenuben ıKökeşoğlu Mehmed i le mahdud 
ve tamamı yüz l i r a kıymetli tarla \e K u r d a n mevkiinde vaki sarkan 
K u r d a n Harkı Deresi şimalen 'tarik garben H a m d i cenuben Cinbi'loğlu 
Mehmed ile mahdud tarlanın tamamı i k i yüz e l l i l i r a ve Karatut lar mev
kiinde kâin sarkan hark şimalen Rıza garben H a m d i cenuben y o l i le 
mahdud üzerinde i k i kat ahşap bina v ; samanlık ve ahır ve bahçe ortakçı 
evi vardır. Tarlanın yedi yüz l i r a ve Deve Kurağı mevkiinde kâin sar
kan Kerime şimalen hark garben Hacı Hüseyin ve kerimesi tarla cenu
ben Çı'tçıtoğlu Karabet elyevm K a d i r vereselerile mahdud tarlanın 
yüz e l l i l i r a ve Dereyatağmda kır tarlanın sarkan tarik şimalen Çorak-
tepe garben Alevî Harkı cenuben hark ile mahdud tarlanın tamamı yüz 
l i r a ve Pmaryatağı mevkiinde sarkan Pınar şimalsn hark garben çayır 
cenuben Hacı Mustafa i le mahdud tarlanın tamamı beş yüz l i r a ve k a l 
dırım hark altı tarlanın sarkan H a m d i veresesi tarlası şimalen kaldırım 
harkı garben H a m d i veresesi cenuben Kulaksız Ahmed veresesi ile mah
dud tarlanın tamamı yüz e l l i l i r a ve Kağnıyolu mevkiindeki tarlanın 
sarkan Bakiye Hanım tarlası şimalen Sudur Efendi veresesi tarlası gar
ben tsr ik cenuben hark i le mahdud tarlanın tamamı yrüz l i r a ve keza 
Kağnıyolu mevkiindeki tarlanın sarkan Taşabatlı Hüseyin şimalen Ye-
ğenzade kerimesi Bakiye garben yol cenuben yo l i le mahdud tarlanın 
tamamı yüz l i r a ve Küpeli yolu altındaki tarlanın sarkan yo l şimalen 
Küpeli yolu garben Bakiye Hanım cenuben Kağnıyolu ile mahdud tar
lanın tamamı i k i yüz e l l i l i ra ve Kırarası mevkiindeki tarlanın sarkan 
Mol labey veresesi şimalen Hamdi garben Rüştü cenuben yol i le mah
dud tarlanın i k i yüz l i r a ve Alevî yolundaki kır tarlanın sarkan Bakiye 
şimalen Alevî yolu garben Alevî harkı cenjben Alevî harkı ile mahdud 
tarlanın tamamı yüz l i ra Kavak'lar namı diğeri K i r a z d i b i tarlanın sarkan 
Ohannes şimalen yo l garben hark cenuben Naraoğlu A l i ile mahdud 
tarlanın tamamı yüz l i r a ve Başparça nam Taşparça tarlanın sarkan 
hark şimalen H a m d i garben Hamdi cenuben Hamdi ile mahdud tarlanın 
tamamı seksen dört l i r a ve Uzuntaş mevkiindeki tarlanın sarkan M o l l a 
veresesi şimalen Bakiye garben Kerime cenuben İbişoğlu K a d i r ile mah
dud tarlanın tamamı yüz y i r m i l i r a ve Örenler namı diğer Viranardı 
tarlanın sarkan mukaddema E m i n elyevm Mahmud Zade H a m d i veresesi 
şimalen Örenler Harkı garben mukaddema Kuruoğlu elyevm Mahmud-
oğlu H a m d i ve Horşitoğlu Alâettine tefviz olunan tarla cenuben K u r u -
göl Harkı i le mahdud tarlanın tamamı uç yüz l i ra ve hane arsasının 
sağı hark solu tarik arkası Hacı Hüssyin ve Karaoğlan veresesi cephesi 
yo l i le mahdud arsanın tamamı otuz beş l i r a Taşköprü namı diğeri K u r 
naz tarlanın sarkan Bakiye şimalen Kurnaz harkı ve yol garben mukad
dema Kürtoğlu elyevm Siileymanoğlu Osman cenuben Hafız K a d i r i le 
mahdud tarlanın tamamı üç yüz l i r a ve Köyönü Dedekurağı mevkiin
deki tarlanın sarkan Töreoğlu kerimesi Rukiye elyevm Tapu Kâtibi Rı
za şimalen mukaddema E m i n elyevm Hafız K a d i r garben Kerime mah
lulü cenuben Seyit Kâhya elyevm Mahmud Zade veresesi i le mahdud 
tarlanın tamamı üç yüz l i r a ve Karagöl mevkiinde kâin tarlanın sarkan 
Hurşitoğlu Alâattin ve ibişoğlu K a d i r şimalen mukaddema Karaoğlan 
oğlu veresesi cenuben mukaddema Topaloğlu Ömer elyevm Karagöl har
kı garben Hafız K a d i r i le mahdud tarlanın tamamı i k i yüz l i ra ve Öküz-
gö'lü namı diğeri Dedekavağı mevkiinde kâin sarkan mukaddema K e r i 
me Hanımın Makbule elyevm eczacı K a d i r Nihat şimalen Kerime ve 
Hüsnü elyevm Hacı Bey ve müşterekleri garben mukaddema Celâloğlu 
namı diğeri ibişoğlu elyevm Hacı Hüsnü cenuben Feruz yo lu i le mah
dud tarlanın tamamı dört yüz l i r a ve Kurnaz Köyü önündeki vak i ve 
tarafları sarkan Hacı A r i f ve şimalen Hacı ismet garben Uzunoba ce
nuben hark i le mahdud tarlanın tamamı b in l i r a ve aynı köyde ve Kır
arası mevkiinde kâin sarkan hark şimalen Kürtoğlu garben hark cenuben 
Küpeli yo lu i le mahdud tarlanın tamamı dört yüz l i r a ve F i ruz Köyün
de kâin ve yümnü tarik vesarı hark aıkası su harkı cephesi yol ile mah
dud ve i k i taşlı değirmenin b i r taşı faaliyette diğeri gayri faaliyette bu
lunan b i r bab değirmenin tamamı b in l i r a ve K u l u Köyünde kâin bah
çe yer inin tarafları sarkan ve şimalen ırmak garben Hasan cenuben göl 
i le mahdud ve tamamı yüz e l l i l i r a ve aynı köyde K a r a A l i tarlasının 
sarkan Arpacı Zade garben Rüştü şimalen Hacı A r i f cenuben Hacı A r i f 

i le mahdud tarlanın seksen l i r a ve Deveci Köyünde vaki Ağılönü tar
lanın sarkan Rüştü şimalen kol harkı garben M o l l a veresesi ile Ağılyeri 
cenuben ko l harkı i le mahdud tarlanın tamamına yüz l i r a kıymet tah
min edilen işbu tarlaların on altı sehim it ibari le borçlular Nihat ve 
Medihanın üçerden altı sehimi 2811 numaralı kanuna tevfikan ve gazete 
ile ilân tarihinden itibaren y i r m i gün müddetle açık arttırmaya konmuş
tur. Hitamı olan 27 mart 1941 perşembe günü saat on dörtte kat'î iha
lesi Amasj^a İcra Dairesinde yapılacaktır. B u gayri menkule konulan 
pey muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini doldurmadığı takdirde en 
çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere satış on gün uzatılarak h i 
tamı olan 6 nisan 1941 pazartesi günü aynı saatte ihalesi eşkâl ve mer-
s imi kanuniye dairesinde icra olunacaktır. Satış peşin ve bilûmum mas
raf müşteriye a idd i r ; Arttırma şartnamesi her gün her kese açıktır. B u 
gayri menkuller i le alâkalı olanların evrakı müsbitelerile bir l ikte on 
beş gun içinde icra dairesine müracaat etmedikleri takdirde hakları tapu 
s ic i l l i le sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak
lardır. Ta l ib olanların muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi veya mîllî b i r bankanın teminat mektubunu hamilen 
icra dairesine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

1785 

İskenderun As l iye H u k u k Hâkimliğinden: 

İskenderunun Çay Mahallesinden olup memal iki ecnebiyeye giden 
Cabrayan Manuele. 

İskenderun Po l i s Memurlarından Ra i f ve Kardeşi Nazım tarafından 
aleyhinize açılan alacak davasından dolayı namınıza çıkarılan davetiyede 
bu namda kimse bulunmadığı ve halen Lübnanda olduğunuz anlaşıl
makla bilâ tebliğ iade edilmiştir. Davacıların talebile davetiyenin ilânen 
Resmî Gazete ile tebliğine ve duruşmanın 14/3/1941 cuma günü-saat 10 a 
bırakılmasına karar verilmiştir. 

B e l l i gün ve vakıtta İskenderun As l iye H u k u k Mahkemesinde hazır 
bulunmanız veya bir veki l i musaddak göndermeniz aksi takdirde hakkı
nızda muhakemenin gıyaben cereyan edeceği ilânen tebliğ olunur. 

1832 

Ticaret Vekâleti İç Ticaret U m u m Müdürlüğünden: 

Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul olmak üzere 
kanunî hükümler dairesined tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulu
nan «Alyans ve Ştutgarter Verayn A n o n i m Sigorta Şirketi» bu kerre 
müracaatla şirket esas mukavelenamesinin b i r inc i maddesinin b i r inc i 
fıkrasında tadilât yapılarak şirket isminin «Alyans Sigorta A n o n i m Şir
keti» olarak tevsim edildiğini bildirmiş ve lâzım gelen evrakı vermiştir. 
Mezkûr şirketin Türkiye Umumî Vekilliğine tayin edilmiş olan «S. A m a r 
ve Şeriki Limitet Şirketi de esas mukavelenamesinde tadilât yaparak şirket 
ismi Tahsin Gük ve Ortakları Limitet Şirketi» olarak tesbit edilmiş ve 
23/11/1940 tar ih l i S i c i l l i Ticaret Gazetesile ilân edilmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
haziran 1927 tar ihl i kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla 
ilân olunur. 

1834 

Mesudiye As l iye H u k u k Mahkemesinden: 

Mesudiyenin Z i l e Köyünden A l i ve Mahmut Gürses taraflarından 
Mesudiyenin Yavadı Köyünden Serdar Oğlu Behçet ve Mehmet Karısı 
Kâmile; Süleyman Kızı Ayşe ve Oğlu Süleyman ve ölü Süleyman Karısı 
Ayşenin evlâtları Tacettin, Ra i f aleyhlerine açılan iadei muhakeme dava
sının Mesudiye As l iye H u k u k Mahkemesinde yapılan açık duruşması 
sırasında: 

Müddeaaleyh ölü Ayşe Oğlu Tacettin ve R a i f i n tebligata salih ad
resinin mejhul bulunması hasebile haklarında ilânen tebligat ifasına, du
ruşmanın 19/3/1941 tarihine talikine karar verilmiş olduğundan yazılı 
olduğu günde mahkemede isbatı vücut etmedikleri takdirde haklarında 
gıyap kararı tebliğine karar verileceği ilân olunur. 

1837 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

(Ankara Vilâyetinde Yenişehir Dikmen Caddesi D u r a l Apartmanı 
sokağında 7 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada 
Yenişehir D ikmen Caddesi D u r a l Apartmanı 7 numaralı m a h a l l i ikamet
gâhı ticarî ittihaz ederek teahhüt ticaretile iştigal eden ve Ticaret Oda
sının 2969 sic i l numarasında mukayyet bulunan Vee ih in in unvanı tica
reti Vec ih i Türkuş k>larak tescil edildiği ıgibi bu unvanın imza şekli dahi 
Ticaret Kanununun 42 n c i maddesi mucibince 27/2/1941 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

1803 

Ankara Vilâyetinde Akköprü Semtinde Akköprü. sokağında 126 nu
maralı evde oturan ve T . C. tebaasından olup Ankarada Akköprü (sem
tinde 114 numaralı mahal l i ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Taahhüt t i 
caretile iti'gal eden ve Ticaret Odasının 2349 s i c i l numarasında mukayyet 
bulunan Sedadın unvanı ticareti Sedat K a r t a l olarak tescil edildiği g ib i 
bu unvanın imza şekli dahi Ticaret Kanununun 42 nci maddesi muci
bince 28/2/1941 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

1811 

Ankara Vilâyetinde Yenişehir Semtinde Atatürk Bulvarı mahalle
sinde «159» numaralı evde loturan ve T . C. tebaasından olup Ankarada 
Yenişehirde Atatürk Bulvarında 159 numaralı m a h a l l i ikametgâhı ticarî 
ittihaz ederek piko, makara, ibrişim ticaretile iştigal eden ve Ticaret Oda
sının 2911 s i c i l numarasında mukayyet bulunan Hacer in unvanı ticareti 
Hacer Ozaydm olarak tescil edildiği g ib i bu unvanın imza şekli dahi 
Ticaret Kanununun 42 nc i maddesi mucibince 27/2/1941 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

1812 
e 

İstanbul Asldye Mahkemesi Sekizinci Hukuk Dairesinden: 

Mukaddema ArnavutkÖy Sucubalhçesi Sokak 4 numaralı hanede 
mukim liken ihalen ikametgâhları meçhul bulunan Eîeni, îamaro, Zoiçe, 
Todori, Aleko, Y o r g i , V a l i k i ? y e : 

Davacı Mümtaz Körle veki l i Avukat Semih tarafından aleyhinize 
îmwekıkiliniin 117/480 hissesine mutasarrıf olduğu Arnavuıtköyünde Su
cubalhçesi Sokak 4 numaralı hanenin esaslı tamiratından dolayı 2168 
liranın maa ıfaüz ve masari f i (muhakeme ve ücreti vekâlet ve tahsili ta-
ılebile açılan davada: tarafınıza tebliği muktazli davetiyenin ikametgâ
hınızın -meçhul olmasına binaen Usulün 14<2 nci maddesi mucibince ilâ
nen tebliğine karar verilmiş olduğundan muhakemenin muayyen olduğu 
11/4/1941 cuma günü saat 14 de mahkemede bizzat veya bilvekâle hazır 
bulunmanız ve aksi takdirde muhakemenin gıyabınızda devam edeceği 
ve davetiyenin 'bir nüshasının da mahkeme divanhanesine ta l ik edildiği 
tebliğ makamına kaim almak üzere iîân olunur. 

1806 

Ermenak T a p u S i c i l Memurluğundan: 

Mahal l es i : Keçipazar. 

Mevki i Cinsi 
Mdkdarı Tapunun 

zira t a r i h i No. Hududu 

0 B i r bab hane 30 K . evvel 1311 
d alimi 

8 
9 

Şarkaın Hacı 1brahim 
zevcesile oğlu Mustafa 
garhen t a r i k i has şima-
len Delialioğullan Hü
seyin ve A l i haneleri 
cenuben tar iki âm. 

Hudut ve evsafı sairesi yukarıda yazıh tapuca Acemoğlu İsmail 
zevcesi ve De l i A l i Kızı Şeyde namına kayıtlı haneyi 1312 senesinde ha

ricen mezbureden .teferrû etmiş olduğundan bahisle Keşci Oğullarından 
Y a h y a Oğlu Mustafa Hakkı karardan namına tescilini talep etmekte o l 
duğundan bu hanenin hukukî vaziyeti mahall inde tesbit edilmek üzere 
1İ9/3/1941 çarşamba ıgünü saat 14 de keşif ve tahkikat icra edileceğinden 
b i r gûna hakkı mülkiyet iddiasında bulunacak kimse mevcut ise b i l d i r i 
len gün ve saatte mahall inde hazır bulunması veya bu müddet zarfında 
vesaiki resmiyesile b ir l ikte memuriyetimize resmen müracaat etmesi ilân 
olunur. 1780 

Sandıklı Su lh Hukuk Hâkimliğinden: 

Sandıklının Çay Mahallesinden Zeybekoğlu kızi Fatma ile Yavaş
lar Köyünden Sarıoğlu Hasip aralarındaki sulh teşebbüsü davasının 
muhakemesinde: 

Müddeaaleyh Hasİp namına yazılan davetiyenin ikametgâhının 
ınıeçhul olduğundan ilânen davet edilmesine ve muhakemenin 27/3/194] 
perşembe günü saat 9 a talikına karar verilmiş 'olduğundan yevmi mu
ayyeni mezkûrda Sandıklı Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması 
aksi takdirde gıyabında muamele yapılacağı ilân olunur. 

1807 

Nevşehir As l iye H u k u k Mahkemesinden: 

Nevşehir Hazine V e k i l i Mehmet Çinicinin tstanbulda Bahçekapı H a 
seki Hamam civarında 24 numaralı mağazada Tuhafiyeci muhacir Faik 
yanında Yanyalı Alî Zot veresesinden İrfan ve Mazhar aleyhlerine açtığı 
istihkaklarına mukabi l yanlışlıkla almış oldukları gayrimenkullerin 
bedeli olan 531S liranın tahsili hakkındaki davasından dolayı: Dava olu
nanlar namlarına çıkarılan davetiyede davacı veki l in in gösterdiği adreste 
müddeaaleyhlerin olmadıklarından bilâ tebliğ iade edilmiş olduğu dave
tiye zahrmdaki posta tebliğ memurunun meşruhatından anlaşılmış olma
sına ve davacı veki l i ise ilânen tebligat icrasını talep eylemesine binaen 
usulün 141 -142 nci maddelerine tevfikan Resmî Gazete i le ilânen tebligat 
icrasına ve muhakemenin 28/3/1941 cumartesi günü saat dokuza talikına 
karar verilmiş o lmakla yevm ve vakti mezkûrde dava olunanların bizzat 
veya taraflarından musaddak b i r veki l Nevşehir As l i ye H u k u k Mahke
mesinde hazır bulundurmaları aksi halde muhakemenin gıyaben ruyet 
edileceği malûmları olmak ve tebligat makamına kaim bulunmak üzere 
keyfiyet usulen ilân olunur. 

1821 

Borsada 
Esham ve tahvilâtın 6 / 3 / / 1 9 4 1 tarihindeki 

kapanış fiatları 
L. Kr. S 

% 7 1934 Sivas - Erzurum I inci tertib 19.08, 

Kambiyonun 6 / 3 / 1941 tarihindeki 
kapanış fîatları 

Ç E K L E R L. Kr. S. 

1 Sterlin 5.24, 
100 Dolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.50, 
100 Fransız Frangı —.— 
100 Liret 
100 İsviçre Frangı 29.98.— 
Xöö Florin * * > « * 4 * * * » # a # a * * « t s 4 t a s

 - — > f ~ * 

100 Raygmark —.— 
100 Belga — 
100 Drahmi 0.99,75 
100 Leva 1.62,25 
100 Çekoslovak Kuronu . . . . . . . . . . . . . . . . —.— 
100 Pezeta 12.93,75 
100 Zloti — 
100 Pengö — , ~ 
100 Ley . 
100 Dinar 3.17,50 
100 Yen 31.13,75 
100 İsveç Kuronu ' 31.00,50 
100 Ruble — 

(Resmî. Gazete) 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

A K T İ F 
Lira 

1 Mart 1941 vaziyeti 

Lira 

K a s a : 
Altın: Safî Kg. 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabir ler : 
Türk liran 

72 603,019 102.121,954,21 
6.597.966 50 
2.281.021,85 111 000 942 56 

283 396,14 283 396 14 

Hariçteki Muhabir ler : 
Altın: Safî K«. 5.248,822 7.382.887,54 
Altına tahvili kabil serbest dövizler — ,— 
Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 36.165.056,88 43.547 944,42 

Hazine tahvil leri : 
Derub.de edilen evrakı nakdiye karşılığı 158.748.563, 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
Haxine tarafından vaki îedivat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticarî senetler 

Esham ve Tahvilât Cüzdanı: 

f Deruhde edilen evrakı nakdiye-
A - i nin karşılığı esham ve tahvilât 

{ (itibarî kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilât 

A v a m l a r : 
Altın ve döviz üzerine avans 
Tahvilât üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No:l ı kanuna göre açılan 
altın karşılıklı avans 

Hissedarlar 

Muhtelif 

YEKÛN 

I 20.149.137,- 138.599.426 

263.313.757,99 263.313.757 99 

45.831.456,93 

7.926 606,54 53.758.063,47 

8.943,74 

7.808.722,-

2.195.600,-

114.584.926,75 124.597.592 49 

4.500 000, -

7.603.747,60 

752.204.870,67 

P A S İ F 
Lira Lira 

Sermaye 

fiiliyat Akçesi: 

Adî ve fevkalâde 

Hususî 

Tedavüldeki Banknotlar *, 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 -8 inci maddelerine tevfikan 

Hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhde edilen evrakı nakdiye bakiyesi 

Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten 
tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilâveten ted. vazedi. 
Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. lı kanun mucibince 
ilâveten tedavüle vazedilen. 

Mevduat : 

Türk Lirası 

Altın : Safî Klg 876,809 

3850 No. h kanuna göre Hazineye 
açdan avans mukabil i tevdi olunan 
altınlar: Safî K l g . 55.541,930 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 

Diğeı dÖTİzleı T e alacaklı kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

YEKÛN 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren : 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

15.000.000, 

6.188.666,15 

6.000.000,— 12.188.666, 

158.748.563,-

I 20.149.137, -

138.599.426,— 

17.000.000,-

250.000.000, -

32.000.000,- 437.599.426, 

71.879.410,28 

1.233.302,56 73.112.712, 

78.124.167,90 78.124.167, 

20.133.223,05 20.133.223. 

116.046.674, 

752.204.870 

1783 

A B O N E Ş A R T L A R I ILAİST Ş A R T L A R I 

Abone seneliktir. Abone bedeli : 
Ankara için : 75 Ura 
Vilâyetler » : 9 > 
Ecnebi memleketler için 15 lira 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » > 10 » 
ücret alınır. 

— • — 

— • — Nüshası 2,5 kuruştur. 

B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 
abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur. 

100 kuruttan fazla tediyat 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. 

Devlet Matbaası 
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