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Gemîleı?de yolcuların sıhhi emniyeti 
hakkında Nizamname 

U m u m î hükümler 

Madde 1 — \o l cu gemilerinde bulunacak ilâç ve tıbni levazım ile 
hasta tedavisi için ayrılacak yerler ve bu gemilerin şartları ve yolcu 
mahallerinin sıhhi vasıflan ve izdihama mani olacak tedbirler, bu ni
zamnamede tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Gerek memleket sahilleri arasında ve gerek ecnebi 
limanlarına sefer yapan ve sırf yolcu veya yük ile birlikte yolcu taşıyan 
kamaralı cemiler ile yalnız yolcu nakleden şehir içi vapurları, bu nizam
name hükümleri bakımından, yolcu gemisi sayılır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gemilerin ve yolcu mahallerinin sıhhi vasıf ve şartları 

Madde 3 — Bu gemilerin kamara ve salonları ile güvertelerinde 
yolcuların istirahatlerini temin edecek tertibat ve vasıtalar bulunacak 
ve bunlar sağlam ve temiz bir halde tutulacaktır. 

Salonlar, kamaralar ve karnarala^ın önlerindeki koridorlar m 
merdivenler linoleom, lâstik veya buna benzer hassaları haiz diğer .mad
deleri ile döşenmiş bulunacaktır. 

Bunların teminine imkân bulunmadığı ahyaj.de, bu gibi mahaller, 
parke eya cilâlı yahut yıkanıl ması kabil, su sızmaz hale konnişsak 
ve bu takdirde, daima yıkanıp sabunlu su ile silinecek ve gezilen .kısım
larına, yol keçesi veya halı konacaktır. 

Yolcu gemilerinin ikinci ve üçüncü mevkileri ije şehir İÇİ Yapık
larının, toz tutabilecek kadife ve benzeri kumaşlar ile kaplı plan döşe
meleri; keten ve emsali «örtülerle örtülür. 

Kamara yolculannın yemek yemelerine mahsus olmak üzate; 
cilâlı ve üstünde daima temiz bir örtü bulunan masalar ve bunların 
etrafında üzeri meşin-veya maroken ve sair temiz tutulabilecek mad
deler ile kaplanmış iskemle, kanape veya koltuklar bulunacaktır. 

Madde 4 — Büfelerde yolcuların kullanmasına mahsus malzeme 
daima temiz olacak ve büfelerin tertemiz olmasına çok dikkat oluna
caktır. 

Madde 5 — Salonların ve kamaraların oturma -mahalleri eğreti 
tahta kerevetlerden ibaret olmayıp, muhkem ve görülen tarafları boyalı 
ve cilâlı peykeler olacak veya koltuk ve kanapeler bulunacaktır. 

Birinci mevki kamaralarda randalar somyalı» ikirıei ve üçüncü mev
kilerde demir olacaktır. Bunların yanlarına konulacak siperler, cilâlı 
tahtadan veya demirden yapılacaktır. 

Madde 6 — Gemilerde .Bahta kurusu, inecek ve sair haşerajın bulun
mamasına ve bunun için daima kontrol .©dilerek, fe$«î -usullıer daire
sinde itlaflarına son derççe dikkat ve itina olunacaktır. 

Madde 7 —Güyer.tede ,en az ,elli yolcu için bir ve kamaralarda 
on beş yolcu için keza bir hela ile bunlaya jlâ-ve olarak >yerin müsa
adesi nispetinde münasip miktarda pisuvarlar bulunur. 

Gerek kamara ve gerek güvertede bulunan helalar hu Kİşpet dâhi
linde olarak, her seferde yolcuların miktarına göre tâyin edilir ye 
bundan sonra mevcut kadın ve erkek yolcuların adedine göre, kadın 
ve erkeklere mahsus olmak «zere tefrik ve üzerlerindeki levhalar buna 
göre tebdiledilir. 

Madde 8 — İçilecek sulann depo .edilmesine mahsus sarnıçların, 
içi kamilen sulu çimento ile badana edilmiş bulunacak ve bu suların 
tevziine mahsus boru, musluk ve tıulumba gjbi ıvasostalar fennî ye asrî 
şartlara .uygum bir surette «mükemmel -ve temiz olacaktır. İçilecek ive Aaıt-
hiratt'a kullanılacak totlı smyun miktarı, öeferin uzunluğuna göfe -jçe 
ve her yolcu için günde on litre .üzerinden hesap &âilmek, sareıçlftr 
buna göre hazırlanacaktır. İçilecek suların feanj»içmeğe-eteodşJi aknaaı 
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şarttır. Gerek içme suları ve gerek bu suların depo edildiği ve içinden 
geçtiği sarnıç ve boruların vasıfları, gıda maddeleri ve umumî sıhhati 
ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren nizamname 
hükümlerine uygun olacaktır. 

¡\ladd~ 9 — Güverte yolcularının bulunacakları ambarlar, hava ve 
siyerin nüfuzuna müsait lumbo? ve manikalar ile mücehhez olacak ve 
bu mahallerin her türlü hava tesirlerine karşı mahfuz bulunmasına itina 
edilecektir. 

Bd yolcuların yatmasına mahsus olmak üzere, ambarlarda demir 
ranza veya hamak tesisatı bulunması şayanı tercih olmakla beraber, 
halen ı'.o o n gemilerde panyol tahtası ile iktifa edilebilir. 

Şu kadar ki, bundan sonra yeniden yapılacak veya yaptırılacak 
gemileıde. ranza veya hamaklar yapılması mecburidir. 

Madde 10 — Gemilerin taşıyabilecekleri yolcu ile büyük ve küçük 
bas havdan uıik'arı. o gpminin bağlama limanının mıntaka liman reisi 
tarafından, usulüne tevfikan tesbit ve muayene şahadetnamelerine kay
dolunur. 

Hiç b'.r gemi, muayene şahadetnamesine yazılacak ve bu suretle 
tesbit edilecek istiab haddinden fazla yolcu ve hayvan alamaz. 

Umumî istiab hadleri bu şekilde tesbit edilen gemilerin, güverte 
/olcuları ile hayvan nakline tahsis edilebilecek mahallerine, ne kadar 
insan ve ne kadar büyük veya küçük baş hayvan konulabileceği, bağla
ma l;ır'anının münleha liman reisliği ile sahil sıhhiye tabibi tarafından 
müştereken tesbit edilerek, bu yerlerin görülebilecek mahallerine sabit 
boya ve büyük harfler ile yazılır. 

jlavvan nakline tahsis edilmiş olan mahaller, hiç bir zaman yol
cuya tahsis edilen ambar veya güvertenin aynı kısmında bulunamaz. 

Madde 1̂ — 4hvali fevkalâdeve maksur olmak üzere bir evvelki 
seferde hayvan konulan bir mahallin, müteakip seferde yolcuya tahsi
sine zaruret görülmesi halinde, bu mahallin, yolcu konmadan evvel, 
fennî usuller ile dezenfekte edilmesi mecburidir. 

Madde 12 — Gemilerde, bulaşık yıkamağa mahsus mahaller, mut-
bağın dışında olacsktır. Bunun için ayrı bir yer tefrikine müsait bulun-
r i r a n gemi'erln bulaşıkları, muUbak içinde ayrılmış hususi bir mahalde 
yıkanır. 

Madde 13 — Kamaradaki yatakların en az iki kat yedek örtü ta-
kimleri bulurcnası le her volcu değiştikçe, yatak takımlarının da değiş
tirilmesi mecburidir. 

Madde 14 — Gemilerin kamara, büfe ve mutbaklarında çalışanla
rın, her üc avda bir defa usulü dairesinde sıhhi muayeneleri yapılarak, 
keyfiyet sıhhat cüzdanlarına işaret edilir. 

Muayenesi y<?pılmıyan veya muayene müddetleri geçmiş olan müs
tahdemlerin, bu hizmetlerde kullanılmasına izin verilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yolcu gemilerinde bulundurulacak doktor ve küçük 
sıhhat memurları ve bunların vazifeleri 

Madde 15 — Şehir içi vapuıları hariç olmak üzere, muayene şaha-
de*,7s -"eİTİıde vasılı yolcu m"ktaıı ile mürettebatı yekûnu iki yüze kadar 
(iki yüz dâMI) olan volcu gemilerinde küçük sıhhat memurları mekte
binden mezun bir sıhhat memuru ve istiab haddi bu miktardan daha 
fızla olanlarda bir gerai dokiom bulund ıralur. Bu gemiler. Marmara 
havzasında sefer yaptığı müddetçe, istiab hadleri ne olursa olsun yalnız 
bir sıhhat memuıu bulundurmakla iktifa edilebilir. 

Şu kadar ki, bu gemiler, yolcu almadıkları ve sırf hayvan veya 
yük nakliyatına tahsis edildikleri seferlerde, doktor ve sıhhat memuru 
bulundurmak ile mukayyet değildirler. 

Madde 16 — Bu gemilerin seyir mesafesi, hiç bir limana uğrama
dan doğrudan doğruya beş yüz milden fazla olursa, bir doktor bulun
durulması mecburidir. 

Madde 17 — Gemi doktor ve sıhhat memurları, yolcular ile mü-
r.»'teba' u sıhhatleri ile ilgili umumî hallerini ve gemideki bütün yenecek 
vs içi'0C3K erin fcna'ık ve bozukluklarını kontrol etmekle mükellef ve 
bundan doğrudan doğruya mes'uldürler. 

Doktor veya sıhhat memurları, bulundukları gemilerde gerek 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ve gerek işbu Nizamnamenin ilgiİi hü
kümlerine av kıı ı hallerin zuhurunda, keyfiyeti gemi başkaptanına şifa
hen ve icabında yazı ile bildirmeğe mecbur olup, bunları sebepsiz ola
rak tatbik etmiyen baş kaptanlar mes'ul tutulacaklardır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gemilerde bulundurulacak ilâç ve tıbbî levazım ile hasta 

tedavisi için ayrılacak yerter 

Madde 18 — Şehir içi vapurlarında, kaptanın muhafazası altında 
olmak üzere bu nizamnameye bağlı B listesinde yazılı ilâç ve tıbbi le
vazımı ihtiva eden bir ilâç sandığı bulunacaktır. 

Madde 19 — Yukarıki maddede beyan edilenlerden gayri diğer 
bütün yolcu gemilerinde, bu nizamnameye bağlı A listesinde yazılı ilâç 
V e tıbbi levazımı ihtiva eden bir ilâç dolabı bulunacaktır. 

Madde 20 — Muayene şahadetnamesinde yazılı yolcu miktarı ile 
mürettebatı yekûnu iki yüze kadar (iki yüz dâhil) olan gemilerde bir, 
bundan daha fazla olanlar için iki yataklı bir hasta tecrit kamarası bu
lundurulur. Tecrit kamaralarının, mümkün mertebe, gemideki doktor 
kamarasına yakın olarak seçilmesine itina edilir. 

Şehir içi vapurları, bu mecburiyete tabi değildir. 
Madde 21 — Gemilerde ateşli hasta zuhurunda veya şüpheli bula

şık bir hastalık vukuunda, hastanın derhal tecrit edilmesi v e ilk iskelede 
sahil sıhhiye memurları v e bunlar bulunmadığı takdirde, o vazifeyi 
gören memurlar vasıtasiyle, mahallin Hükümet veya belediye tabibine 
bildirilmesi mecburidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Murakabe ve cezaî hükümler 

Madde 22 — İşbu nizamname hükümlerine göre gemilerde bulun
durulması lâzım gelen ilâç ve tıbbi levazım ile diğer bütün sıhhi vasıf 
ve şartlar ve bu yolda alınması gerekli bulunan her türlü sıhhî tedbirler, 
bunların bağlama limanının liman reisi ile sahil sıhhiye merkezince; 

A) Şehir içi vapurlan ile gidiş v e dönüş müddetleri üç günden 
az sürecek ve memleket sahilleri arasında sefer yapacak gemiler, her 
ayın ilk haftası içinde, 

B) Gerek memleket sahilleri arasında ve gerek ecnebi 'limanlara 
sefer yapacak ve gidiş ve dönüş müddetleri üç gün veya daha fazla sü
recek seferlere tahsis edilecek gemiler, her seferin başlamasından evvel, 
bu nizamname hükümleri bakımından umumî murakabeye tabi tutulur. 

Madde 23 — Gemilerin, sefer esnasında uğrayacakları limanlar
da da murakabeleri caiz ise de, bu husus, ancak sahil sıhhiye merkezleri 
bulunan yerlerde mıntaka liman reislerile sahil sıhhiye tabipleri tara
fından müştereken yapılabilir. 

Madde 24 — Evvelki maddelerde beyan olunduğu v,eçhile yapıla
cak murakabe neticesinde, herhangi bir gemide, -bu nizamname hüküm
lerine aykırı haller yahut eksiklikler veya yapılması ihmâl edilmiş hu
suslar bulunduğu takdirde, ilgililer hakkında cezai takibat icra edil
mekle beraber, bu (geminin bağlama limanının mıntaka liman reisi, bu 
haller tamamen izale veya noksanlar ikmâl edilinceye kadar, o gemiyi 
seferden meneder ve sahil sıhhiye idaresince de, geminin sıhhat paten-
tesi verilmez. 

Şu kadar ki, sefer esnasında V e ancak sahil sıhhiye merkezleri 
bulunan mahallerde yapılacak murakabe esnasında, tesadüf edilecek 
nizamnameye aykırı ahvâlde, gemi seferden alıkonulnuyarak kefiyet, o 
geminin patentesine işaret edilir ve aynı zamanda bağlama limanı mın
taka liman reisliğine ve sahil sıhhiye merkezine, en seri vasıta ile, bu 
husus bildirilir. 

Madde 25 — Nizamname hükümlerine riayetsizliğinden dolayı se
ferden alıkonulmasına rağmen hareket eden gemiler, ilk muvasalat 
veya avdet ettikleri limanda, kaptanları hakkında takibat yapılmak üze
re, keyfiyet, Müddeiumumiliğe haber verilir. 

Madde 26 — (Bu nizamname hükümlerine muhalif hareket edenler 
hakkında, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 294 üncü mad
desine göre takibat yapılır. 

Madde 27 — 5A1/1933 tarih ve 15231 sayılı kararname ile meri
yete konulmuş olan (Gemilerde yolcuların sıhhi emniyeti hakkında ni
zamname) kaldırılmıştır. 

Madde 28 — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 141 inci 
maddesine dayanılarak yapılmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş 
olan bu nizamname hükümleri, 'Resmî Gezetede basıldığı günün ertesin
den itibaren yürümeğe başlar. 

Madde 29 — 'Bu nizamname hükümlerini Adliye, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet ve Münakalât vekilleri yürütür. 
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(A) 
İçlerinde doktor veya sıhhat memuru bulunan yolcu gemi

lerine mahsus ilâçlar ile tıbbi levazım ve aletlerin listesi 

Dahilen kullanılan ilâçlar 

Ampuller: 

Morfin (kloridrat) 
(beheri 0,01 - Santigr.) 20 Adde 

Ergotin 
.(beheri 0,20 Santigr.) 10 » 

Kafein 
1 (beheri 0,25 Santigr.) 10 » 

Apomorfin 
(beheri 0,005 miligr.) 10 

Ether 
beheri 1 sk.) 10 » 

Vil kanıfre 
, (beheri 0,20 Santigr.) 20 » 

Adrenalin 
.(beheri 0,001 miligr.) 10 » 

Asid Laktik 

ı(damlalıklı şişe içinde) 50 (gram 
Nane ruhu 100 >x 
Aspirin veya asid asetilesalisilik (konprime) 

,(beheri 0,50 santigr.) aoo aded 
Banzoate dö sud (konprime) 100 gram 
Bikarbonat dö sud 250 » 
Bismuth (salisilat) (komprime) 400 » 
Bromür dö sodiom 50 » 
Kodein (tablet) 

lObefceri 0,01 santigr.) 100 aded 
Çiçek suyu 100 gram 
Hint yağıl 500 » 
Afyon ruhu (lodanom) 

'(damlalıklı şişe içinde ¡50 » 
Nitrit d'amil 

(ampul içinde) 10 aded 
Kinin (kloridrat) (komprime) 

!(lbeheri 0,25 santigr.) 100 gram 
ingiliz tuzu (sülfat dö sud) 500 » 
Difteri seromu 100 » 
Tetanos seromu 50 » 
Seroml fisiologik 

¡(500 gramlık tüp) 2 aded 
Sedliç Powder 1 kutu 
Likör amoniakal anise 200 gram 
Hoffmann mayii 100 » 
Dower tozu (komprime) 

(beheri 0,15 santigr.) 200 » 
Digalen (ampul) 10 aded 
Etheu 500 gram 

2 
Haricen kullanılan ilâçlar 

Asid borik 100 ıgram 
Asid pikrik mahlûlü 

((binde 12 nispetinde) (3 litre 
Alkol (90 derecelik) 600 gram 
Boyalı ispirto 

(ispirto lâmbası için) 1 litre 
Amonyak mayi 50 gram 
Argyrol mahlülü (yüzde 5 nispetinde 

(damlalıklı şişe içinde) 10 » 
Klorat do potas (pastil) 100 aded 
Koıllodion 100 gram 
Oksijenli su 1 litre 
Gliserin 100 gram 

Nitrat d'arjan (kreyon) 1 aded 
Tentür d'iod 

(renkli ve cam kapaklı şişe içinde) 150 «ram 
Vazelin 200 » 
Permanganat dö potas 500 » 
Karanfil ruhu 25 » 
Kreozot 250 >> 

Perkorür dö fer 250 » 
Iodoform 200 » 
Sülfat dö zenk 25 
Vazelin borike 3 0 0 Formol 5000 » 

Pansıman levazımı 
Sargılar : 
Bezden yapılmış 

(muhtelif ende) 
Gaz bezinden yapılmış (muhtelif ende) 
Gaz idrofil 
Amerikan bezi 
Üç köşe sargı 
Katgüt No. 1 
Katgüt No. 2 
İpek iplik No. 0 
İpek iplik No. 1 
İepek iplik No. 2 
İpek muşamba 
0, 80Xr e badında 
Âdi toplu iğne 
Emniyet iğnesi 
Klorür d'etyl 
Talyon yakısı 
Port egüi 
Sütür iğnesi (eğri ve yan eğri) 

(muhtelif kalınlıkta) 
Pamuk idrofil 

(muhtelif büyüklükte paketlerde) 
Keten tohumu unu 
Siyah hardal unu 
Arap sabunu 
Âdi sabun 
Hardal yakısı 
Tuval sire 
İnsulin (anpul veya şişe içinde) 

Muhtelif al et1 er 

Abes - lang dil bastırmak için alet 
(maden veya cam) 

Atel (tahta) 
kol için 
Bacak için 
Esmark bandı 

Hasta sedyesi 
(kenarları madenî) 

Şırıngalar: 
2 s. küb 
5 s. küb 
20 s. küb 
(Her biri için ikişer tane pas tutmaz iğne) 

Hekim gömleği 
Hasta derecesi 
Ustunç takımı 

içinde bulunacak aletler : 
Bisturi muhtelif 
Düz makas 
Pens (disseksion için) 
Pens emostatik 
Pens dö Kocher 
Ustura 
Sonde kanele 

1 0 0 aded 

2 0 aded 

2 0 paV«t 
10 n e r r e 
1 » 
1 şişe 
1 » 
1 1» 

1 
1 » 
0 

o 
ir o tie 

1 2 kutu 

4 3 aded 
3 ampul 
1 kutu 

1 aded 

6 » 

2 kilo 
2 » 

1 » 
1 » 
1 » 

1 0 3 metre 

2 0 0 UI1İ ' "S 

1 » 1 » 
1 » 

1 » 

2 
2 

2 
2 1 
2 
1 1 
5 1 
,1 

Ï» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Styİe Butone 
(Ustunç takımı madenden kutu içinde olacaktır) 

İspirto lambası 
(sehpası olacaktır) 

Gutier (öîizabeler): 
Sağ kol için 
Sol kol için 
Sağ bacak için 
Sol bacak için 
(bunlar galvanizli telden olacaktır) 

Lanset 
(çiçek aşısı için) 

trrigatör 
(lâstik borusu ve kanüllerile beraber) 

(Hacamat şişesi (vantus) 
Kulak için pens 
Boğaz için pens 
Oksijen gazı 
Oksijen nargilesi 
Damlalık 
ifie.receli kadeh 
Lâstik boru (Serum şırıngası için) 
Puvarelistik 

(muhtelif büyüklükte) 
ODis kerpeteni, düz 
©iş kerpeteni, kavisli 
Steril isatör 
Küvet (emave) 
Tükürük hokkası 
KâÇârolâ (500 gramlık, emaye) 
fiföfti (ağzı 18 s- m., emaye) 
Srpâtul (madenî) 
îîâVân (cam) 
El fırçası 
ö f dek (emaye) 

Dezenfeksion malzemesi 

Sublime (pastil) 
(beheri 1 gram 

Lysol 
K«*v-l<rt -likid 
Jawel suyu (klorometrik derecesi 60) 
Pülverisatör 

6 

Sondalar 

Maden sonda, kadın için 
Maden sonda, erkek için 
Nelaton sondası 

(No. 6, 12, 14) 
Sond an gömme elâstik 

!('No. 4, 6, 8, 10, M, 18) 
Tüb dö Fauoher 

(Mide yıkamak için) 

1 aded 

1 » 
10 » 
1 » 
1 » 
1 bonba 
1 aded 
5 » 
1 » 
5 metre 

3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

ıded 

aded 
» 

100 aded 
250 tgram 

3 litre 
2 » 
II aded 

1 aded 
1 » 

3 » 

6 » 

1 » 

V 

(aşılar 

Kolera aşısı 1 Geminin gideceği yerlerde, bu hastalıklar var ise, mü-
Vifeba aşısı \ rettebatm adedine göre, kâfi miktarda alınacaktır. 
Çfçdk aşısı J 

İhtar: 
1 — Bu ilâçlar ve malzeme, bir dolap içinde ve her kısım ayrı ayrı 

gözlerde bulunacaktır, 
2 — ilâçların noksanı, her defasında ikmal edilecektir. 

aded 
» 

Kilo 

Doğum aletleri 

Forseps 
Basiotrib 
Sond entra • üterin (çift cereyanlı) 
Spekülıom bivalv 
Port - koton uterin 
Ekârtör (orta büyüklükte) 
Küret (orta büyüklükte) 
Pamuk (Sterilize) 

Muhtelif büyüklükte paketlerde-

ihtar: 
Doğum aletleri, yalnız doktor bulunan gemilere mahsustur ve avrı 

bir dolap gözünde bulundurulacaktır. 

(B) 
İçlerinde doktor veya sıhhat memuru bulunmayan 

gemilere mahsus ilâç ve levazım listesi 

Dâhilen kullanılan ilâçlıar 
Ampuller : 
Morfin (kloridrat) 

(beheri 0,01 santigr.) 
Kafein 

(beheri 0,20 santigr.) 
Vilkanfre 

(beheri 0.20 santigr.) 
Adrenalin 

(beheri 0,001 miligr.) 
Ether sülfürik 
Afyon ruhu (Lodanom) 

(damlalıklı şişe içinde) 
Nane ruhu 

10 aded 

10 » 

10 » 

10 » 
50 gram 

25 » 
50 » 

Haricen kullanılan ilâçlar 
Alkol (90 derecelik) 300 gram 
Amoniak mayi 25 
Kollodion 50 » 
Oksijenli su 300 
Tentür d'iod 

(renkli ve cam kapaklı şişe içinde) 50 
Boyalı ispirto lamba (için) 1/2 litre 

3 
Muhtelif levazım 

Sedye 1 aded 
Atel (biri kol biri bacak için) 2 > 
Sargı (muhtelif ende) 10 
Gaz idrofil (paketlerde) 5 metre 
Pamuk idrofil 

(muhtelif büyüklükte paketlerde) 1/2 kilo 
Şırınga 2 s. küb 2 aded 
ispirto lambası 1 
Hasta derecesi 1 
Sargı iğnesi 1 kutu 
Adi toplu iğne 1 » • 
Makas ı aded 
Pens emostatik ı 
Esmark bandı ı 

İhtar: 
IBu ilâçlar ve levazım 

gözlerde bulunacaktır. 

N<*. Baslıî 

bir sandık içinde beher kısım ayrı ayn 

Tertip Cilt Sahile 

159» Umumi Hıfzısnıhha Kanunu 6/5/1530 
Bu Nizamname ile kaldırılan : 

15231 Gerililerde yolcuların ııhhı emniyeti hakkında Nizamname 
18/11/1933 
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T A L İ M A T N A M E 

Dahiliye Vekâletinden : 

6/1/1943 tarih ve 2/19276 sayılı kararname mucibin
ce ekmek ve ekmeklik hububat ihtiyaçları Hükü

metçe temin edilecek olan dar gelirlilerin 
tesbiti hakkında Dahiliye ve Ticaret Ve

killikleri tarafından müştereken 
hazırlanan esaslar 

1 — 2/19276 sayılı kararname gereğince yapılacak ekmek ve ek
meklik hububat dağıtımından aşağıda yazılı olanlar faydalanabilirler: 

a) Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 
tarifine girenler, 

b) Tekaütlüğe ait hizmet müddetlerini doldurmadan tazminat ve
rilmek suretiyle muameleye tabi tutulanlardan muhtaç olanlar, 

(c) On senelik maaşlarını defaten almış olan mütekait, dul ve ye
timlerden muhtaç bulunanlar, 

d) Cumhuriyet Halk Partisi, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Yardım Sevenler, Fukaraperver Cemiyetleri, Halkevleri Sosyal Yardım 
Kollan tarafından devamlı olarak yardım gören yoksullar, 

e) Belediyelerce daimî surette yardım yapılan ve bakacak kimse
leri bulunmayan aceze, 

f) Çalışma gücünden ve geçim vasıtasından mahrum kimsesizler, 

2 — Aşağıda yazılı olanlar bu ucuz dağıtmalardan istifade ede
mezler : 

a) Nüfusu iki binden aşağı olan yerlerde oturanlar, 
b) Devletçe paralı veya parasız iaşe olunanlar, 

3— Birinci maddede işaret edilen dar gelirlilerin ekmek ve ekmek
lik hububat ihtiyaçları 22/10/1942 tarih ve 2/18887 sayılı kararnameye 
bağlı talimatnamenin şümullüne girenler hakkındaki şekil ve usuller 
dahilinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından temin edilir. 

Bu suretle her yerde değişmez gelirlilere hangi usul ile ekmek 
dağıtılıyorsa, dar gelirlilerin ekmek ihtiyaçları da o suretle ekımek kartı 
veya ekmeklik hububat tevzii suretiyle karşılanır. 

4 — Vilâyetlerce bu ije ait olarak tanzim edilip yekûnları Dahiliye 
Vekâletine bildirilmiş olan defterlerin asılları valiler nezdinde mah
fuz bulundurulacak ve tasdikli suretleri tevziata esas olmak üzere alâ
kadar idare kademelerine verilecektir. Bu defterler ucuz ekmek veya 
ekmeklik hububat dağıtılmalına esas olacaktır. 

5 — Bu esas defterlerine yeni doğanların geçirilmesi ve defterlere 
elzem ilâveler yapılması, ölenlerin kaydının düşülmesi ve pek zaruri 
ve miktarı mahdut tashihler icrası vilâyetlerin teklifi üzerine Dahiliye 
ve Ticaret Vekâletlerinin müşterek tasvitbiyle olabilir. Bu değişiklik tek
lifleri ayda bir ve her ayın sonunda yapılarak tasdik cevabı ahndıktan 
sonra vali nezdindeki esas deftere kaydedilip bunun da tasdikli sureti 
tabbika esas olmak üzere ait olduğu mahalle gönderilecektir. 

6 — Tevziat, yukarıda adı geçen ve tesbiti tamamen valilere bıra
kılmış olan esas defterlere göre yapılmakla beraber, «Ekmek kartı» tat
bik edilen yerlerde, istihkakın tesbitine esas olmak üzere, hak sahiplerine 
bir (Hüviyet karne) si verilir. Bu karne, hak sahibinin hüviyetini ve 12 
aylık ekmek kartı tevziatını gösterecek ve (12) bölmeyi ihtiva edecek 
şekilde tanzim edilir. Hüviyet karnesine, hak sahibinin esas defterdeki 
kayıl numarası işaret olunduğu gibi, her dağıtma esnasında taalluk ettiği 
ayın bölmesi değişmez gelirlilerin (Ana karne) lerinin iptalindeki usule 

göre iptal edilir. Bu iptal, hak sahibinin isühkakuıı akbğnu tevsik ma
hiyetindedir. Ölenlere ait hüviyet karneleri derhal istirdat olunur. 

Hüviyet karneleri mahallerince tanzim ve tevzi edilinceye kadar 
ekmek ve ekmeklik hububat îhtiyaçlan, esas defterlerindeki isimlere 
göre teehhürsüz temin olunur. 

14/1/1943 

Dahiliye Vekili 
Recep Peker 

Ticaret Vekili 
Dr. Behçet Uz 

Dar gelirlilere mahsus 6 S 3 S kayıt defteri 
(Numune) 

Mülâhazat 
Es

a!
 

ka
yı

t Adı ve soyadı Vaziyeti Yaşı Adresi Mülâhazat 

1, 5 Genişliği Genişliği 1 Genişliği Genişliği 
santim 5 santim 3 santim santim 6 santim. 3,5 santim 

(Numune) 

Esas-kayıt .V?: 
Vi lâyet i : • 
Kazas ı : 

Fotograf 

Dar gelirlilere mahsus- hüviyet' karneyi 

Adı ve soyadı : 
Vaziyeti: 
Adresi : 

1 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

Tasdik olunur 
Resmî mühür 

Jw». Bulla} 

P*»!Bİ 
Düstur Gazete 
Toril»- CH* SeMfe fen 

2/19276 Dar geljrlr yurtdaslara ekmek ve eknıeklik hububat ihtiyaç
larının temini hakkında 9/1/19A3 
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T e v h i d i İ ç t i h a t K a r a r ı 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Heyeti Umumive6İnin 
18/11/1942 tarih ve 2 E . / 22 K. numaralı karar "sureti 

ÖZÜ : 
Tahsili Emval Kanunu hükümlerine gbre 
satılan gayri menkullere ait fesih ve ip
tal dâvalarının mercii Adliye Mahke
meleri olduğu hakkında. 

Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde satılmış olan bir gay
rimenkul hakkında ihale ve ferağın kanuni sebeplerden dolayı feshi 
hakkında Ceyhan Asliye Mahkemesine ikame edilmiş olan bir dâvanın; 
satışın komisyonu mahsusunca vukuundan bahsile vazife noktasından 
reddine karar verilmiş ve bu karar 27 kânunusani 1938 tarihli ve 2053/172 
numaralı ilâm ile tasdik kılınmış ise de; bu kerre buna benzer bir ha-
disenün tetkiki sırasında mülbayin bir ictihad tebellür eylemiş olduğun
dan bahsile husule gelen mübayenetin tevhidi ictihad voliyle halli Tem
yiz Birinci Hukuk Dairesi Reisliğinin 1318/16 numaralı yazısiyle iste
nilmesine mebni birinci toplanmada vaktin darlığına binaen intaç olu-
namadığından tekrar toplanan Tevhidi Içtibad Heyeti umumiyesinde 
keyfiyet müzakere edilerek: 

Neticede; 
Devlet Şûrası Kanununun 19 uncu maddesi idare Meclislerinin 

idari mahiyetteki kararları hakkındadır. Cebri icra usulleri âmme hu
kukundan ise de; hunlar neticesinde hususi hukuk sahasına giren aynı 
bir hak doğar. Filhakika ihale üzerine bir ayın üzerindeki mülkiyet bir 
şahısdan diğer şahsa geçer. Milkiyeün bu intikali mevzu usul ve ka

nunlara uygun olmak lâzımdır. Aksini iddia edip ihalenin feshini iste
yenler ötedenberi umumî mahkemelere müracaat ederler ve dâvaları bu 
mahkemeler tarafından görülüp hükme bağlanırdı. Sonradan icra ve 
'iflâs Kanunu bu gibi fesih taleplerinin ancak icra tetkik merciine "şi
kâyet yolu ile arzolunabileceğini tasrih etmiştir. Vengi borcundan do
layı yapılan ihalelerin feshi için Tahsili EmVal Kanununda ve 'bunun 
bazı maddelerini tadil eden kanunlarda böyle bir merci tâyin olun
mamıştır, ihtiyati haciz kararlarına karşı vergi tetkiki itiraz komisyon
larının merci tayinine müteallik olan 2656 sayılı kanunun 2 nci mad
desi hükmü mevridine maksurdur. 

Devlet Şûrası Kanununun 20 nci maddesine gelince bu da sırf 
idari mahiyetteki muamele ve kararlara tealluk eder. ihale kararı ise 
hususi milkiyetlerin elden ele geçmesi neticesini hasıl etmek itibariyle 
hususi hukuk sahasına girer. Hilafı bir kanunda tasrih edilmedikçe bu 
sahadaki her türlü dâvaların rüyetiyle umumî mahkemeler vazifelidir. 
Buna göre de ihalenin feshine mütaallik dâvalar mezkûr 20 nci mad
denin şümulü haricindedir. 

Zikrolunan sebeplere mdbni vergi borcundan dolayı ihale yapılmak 
suretiyle vâki olan milkiyet intiksllarinin usul ve kanun hükümlerine uy
gun olmadığı iddiasına dayanan ihalenin fe&hiyîe bunun neticesi olarak 
meselâ bir gayrimenkulun ihale üzerine müşteri namına yapılmış olan 
kayd ve tescilinin iptal ve tashihi dâvaları halen ait olduğu Adliye 
mahkemelerinin vazifesi dahilinde sayılmak lâzımgeleceğine oyların 
üçds ikiyi geçen çoğunluğiyle karar verildi. 

T E B L İ Ğ 
Orman Umum Müdürlüğü 12 numaralı Orman Tahdit Komisyonu 

Reisliğinden : 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesine 
bağlı Ören Köyü hududu dâhilinde yapılan tahdide 

ait mazbatalar icmalidir. 
Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesine bağlı 

Ören Köyü Hududu dâhilinde vâki Devlet ormanlarının 3116 sayılı Or
man Kanunu ve buna ait nizamname ve talimatname hükümleri daire
sinde mezkûr köyle ilgili bulunan ormanların tahdidi zımnında gereken 
merasimi kanuniye ifa ve ikmal ile Ören Köyünden intihap edilen ehli
vukuflarla birlikte bu köy hududu dahilindeki ormanların tescili esas 
olacak şekilde dört cihetten hududtlandırılmak suretiyle icra kılınan 
tahdide ait hususat icmalen aşağıya yazılmıştır: 

1 — Dere Köyünden başlayan Ayvacık ormanı muhtelif namlarla 
muhtelif köyler hudud dâhilinde devam ile 1117 numaralı rasat nokta
sında Hasımlar Köyü hududundan çıkarak Ören Köyü hududuna dâhil 
olmakla bu noktadan itibaren 1122 numaraya kadar ormanın cenup, 
1122 den 1123 noktaya kadar garp, 1123 den 1128 numaraya kadar şimal, 
1128 den 1141 numaraya kadar garp, 1141 den 1151 numaraya kadar or
manın şimal hududunu tâyin ve zabıtta münderiç mevakide vâki eşhas 
tarlalıklariyle krokide işaret edilmiş bulunan muhtelif namlardaki dere 
ve yolların ormana mücavir kenarlarının sınır ve komşu tâyin edildiği. 

2 —• Hopanlar Köyünün Bük mevkiinde başlayan orman sınrıı 53 
numarada Ören Köyü hududuna dahil olmakla mezkûr 53rasat 
noktasından tahdide devamla 56 numaralı rasat noktasına kadar 
ormanın şark, 56 dan 60 numraya kadar şimal, 60 dan 64 numaraya ka
dar garp, 64 den 66 numaraya kadar şimal 66 dan 75 numaraya kadar 
şark, 75 den 79 numaraya kadar şimal, 79 dan 84 numaraya kadar garp, 
84 den 86 numaraya kadar şimal, 86 dan 95 numaraya kadar şark 95 ten 
99 numaralı rasat noktasına kadar şimal, hudududunun tâyin ve zabıtta 
münderiç mevakide vâki eşhas tarlalıklariyle krokide işaret edilen muhte
lif namlardaki dere ve yolların ormana mücavir kenarlarının komşu 
tâyin ve Hopanlarda başlıyan mezkûr orman sınırı tekrar 408 rasat nu
maralı rasat noktasında Ören Köyü hududuna dâhil olmakla bu kısma 
müsadif orman sınırının dört cihetten hudutlandırılması için 408 rasat 
numarasından 412 rasat numarasına kadar, ormanın garp ve 412 den 

417 numaraya kadar cenup, 417 numaradan 423 numaraya kadar şark, 
423 den 425 numaraya kadar cenup, 425 den 433 numaralı rasat noktasına 
kadar ormanın garp hududunun tayiniyle zabıtta münderiç mev
kide vaki eşhas tarlalıklarının ormana muttasıl kenarlarının sınır ve 
komşu tâyin edildiğini. 

3 — Ören Köyünün garbinde Uzunçam ormanı dâhilinde Uzunçam 
namiyle maruf mevkide vâki mütekâsif arazinin orman mefhumu harici 
evsafta görülmekle ve Ören Köyünden muhtelif eşhasın tahtı tasarrufun
da bulunduğu anlaşılmakla namlarına tahdidiyle orman sınırı harici 
bırakılmasına karar verilerek tarlalığm cenup köşesinde Mehmet Güven 
tarlasının cenup köşesinde Çaltıcak - Değirmenyolu kenarında tesis edi
len 1 numaralı rasat noktasından tahdide devamla 3 numaralı rasat nok
tasına kadar ormanın cenup, 3 numaradan 17 numaraya kadar şark, 17 
den 21 numaraya kadar şimal, 21 den 26 numaraya kadar garp, 26 dan 
30 numaraya kadar şimal, 30 numaradan 38 numaraya kadar garp 38 
den 40/1 numaraya kadar ormanın cenup hududunun tâyin ve zabıttan 
münderiç mevakide vâki eşhasa ait kısmen tapulu ve kısmen tapusuz 
eşhas tarlalıklarının ormana komşu tâyin edildiği. 

4 — Viran Köyü hududu dâhilinde köyün garbinde Kırantarla 
ormanı dâhilinde Çaltıcak köyünden Ümmet Girgin, ile Ören Köyünden 
Mehmet Ünal ile müşterek tarla ile köyün garbinde Uzunçam deresinin 
şark ve garp sathı maillerinde Deretarla mevkiinde Süleyman Demir, 
ile Durali Demircan ile müşterek tarlanın ve Eriklitarla mevkiinde 
ismail Metin'e ait tarlanın minalkadim vergisini vermek suretiyle el-
yevm tasarruf ve ziraatlerinde bulunduğu cihetle namlarına tahdidi hak
kındaki talepleri bir güna vesaiki tasarrufiye ibraz edilmemesi hase
biyle muvafık görülmiyerek reddiyle iş talimatnamesine ek talimatna
menin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına tevfikan fili vaziyetlerinin 
ve arazi şeklinin tesbit edildiğini mübeyyin işbu mazbatalar icmali 
köye talik tarihinden itibaren alâkadaranın 3 ay zarfında mahallî mah
kemeye müracaatta muhtar bulundukları malûmları olmak üzere ilân 
olunur. 

28/11/1942 
12 No. h O. T. K. R. 

Mühendis 
Niyazi K. Koçu 

Hukukçu Âza 

Ali Riza tkizoğlu 
2020 
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İ L A N L A R 

Nafıa Vekilliğinden : 

8/2/1943 pazartesi günü saat 15 te Ankara'da Nafia Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda (4105) lira muhammen bedelli mohilye imalâtının açık eksilt
me usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (307) lira (88) kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin

de yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkûr komisyon
da hazır bulunmaları ilâzımdır. 

2128/4-3 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Jandarma Subay Okulu civa
rındaki Genel Komutanlık karargâh binasına yapılacak kat ilâvesi 
işidir. 

Keşif bedeli (67518.40) liradır. 
2 — Eksiltme 9/2/1943 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

ve imar işleri Reisliği eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (3) lira 38 ku
ruş bedel mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(4625.92) dört bin altı yüz yirmi beş lira doksan iki kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş iğin alınmış ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksilt
me tarihinden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde 
bu işe benzer (40.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran ida
relerden alınmış vesika rapdetmeleri muktazidir. 

5 — istekliler teklif mektuplarım ihale günü olan 9/2/1943 salı 
günü saat 14 de kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2109/4-2 

Yapı ve imar işleri ilânı: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Başvekâlet Devlet Matbaası kâğıtları

nın konulması için istatistik Umum Müdürlüğü binasının arkasındaki 
duvarla muhat arsaya yapılacak ambar inşaatı işidir. 

Keşif bedeli: 49387.21 liradır. 
2 — Eksiltme 12/2/1943 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti yapı 

ve imar işleri Reisliği eksiltme kosimyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (2) lira (47) 
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(3704.04) lira üç bin yedi yüz dört lira dört kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz 
etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihin
den (tadil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâ
letine müracaat etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde bu işe ben
zer (25.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 

»5 — istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 12/2/1943 cuma 
günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2155/4-1 

• 
İktisat Vekâletinden : Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasına bağlı Dağardı Nahiyesinde 

kâin ve 14/3/1939 tarih ve 2/10583 numaralı kararname iie Eti Bank 
uhdesinde bulunan krom madeni, imtiyazı İcra Vekilleri Heyetinin 

12/12/1942 tarih ve 2/19178 numaralı kariyle feshedilerek, mekşuf ma
denler arasına konulmuştur. 

2060/3-3 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosu (180) kuruş qlan 19 numaralı çinko levhadan (70) 
ton 8/2/1943 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla satm alınacaktır. Par
çalara bölünerek de ihale edilebilir. Taliplerin verebilecekleri miktar 
üzerinden % 15 nispetinde katî teminat vermeleri lâzımdır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin mezkûr gün ve saatta An
kara'da M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

2139/4-2 • 
M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
Ceman 6288 m3, tomruğun Bolu havalisi Orman Müdürlüğü depo

larından o havalideki fabrikaya nakli ve kereste haline ifrağı işi 
5/2/1943 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Muham
men bedeli 113.714 liradır, ilk teminatı 8528 lira 55 kuruştur. Şartnamesi 
285 kuruş bedel mukabili verilir, isteklilerin ihale günü saat 10 & ka
dar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna 
vermeleri. 

2066/3-3 

Pazarlıkla komisyonda mevcut numunesine göre 9685 aded ambalaj 
sandığı yaptırılacaktır. Beherine tahmin edilen fiat 20 lira 65 kuruş olıtp 
muhammen bedeli 199994 lira 60 kuruş olup katî teminatı 22500 liradır, 
ihalesi 2/2/1943 salı günü saat 15 de M. M. V. 4 numaralı Sa. A l . Ko. da 
vapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İs
teklilerin katî teminatlariyle birlikte komisyona müracaatları. 

2122/43 • 
Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

Türkiye'de Yangın, Nakliyat, Hayat ve Kaz'a Sigorta işleriyle meş
gul olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek elyevm fa
aliyet halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kerre müra
caatla Bandırma Acenteliğine şirket namına Yanığın, Nakliyat, Hayat 
ive Kaza Sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dâvalar
da bütün mahkemelerde müddei, ımüddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatla-
riyle hazır bulunmak üzere Osman Erşen'i tâyin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında 25 ha
ziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilân 
olunur. 

2099 

Türkiye'de yangın sigorta işleriyle meşgul olmak üzere kanuni hü
kümler dairesinde tescil edilerek elyevm faaliyet halinde bulunan La 
Fonsiyer Yangın Sigorta Şirketinin Türkiye Umumî mümessili bu kerre 
müracaatla gaybubeti esnasında haiz bulunduğu bilûmum salâhiyetleri 
kullanmak, ifası lâzım gelen vecibeleri yapmak ve bu işlerden doğacak 
dâvalarda, bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs 
sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Umumî Kontuvar Limited Ş. Müdürü 
Moris Moiz J. Ergas'ı şirketin Türkiye muvakkat vekilliğine tâyin etti
ğini bildirmiş ve bu hususta itası lâzım gelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla 
ilân olunur. 

2146 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Ankara'da Koyun pazarında Ağazade Hanı altında 10 numaralı ma
ğazayı ikametgâhı ticari ittihaz ederek 1/1/1943 tarihinden beri hazır 
kundura ticaretiyle iştigal ve odanın 3592 sicil numarasında kayıtlı olup 
Kamer Kundura Mağazası Al i Rıza Toker, Fethi Atlas, İsmail Teber 
Kollektif Şirketi unvanı ticarisini haiz olan işbu şirketin unvanı ticari-
yesiyle noterden musaddak mukavelenamesinin ve şirket ticaret unvanına 
havi klişenin ve şirket namına' imzaya salâhiyettar olan zevatın tatbik 
imzalarını havi yine noterden musaddak sirkülerin dairede mahfuz vesa
ike müsteniden ve yakı olan talebe binaen 21/1/1943 tarihinde tescil 
edildiği ve yukarda adı geçen şirket mukavelenamesinin bu örneğinin 
aşağıda neşredilmekte ilân olunur. 

2154 

Şirket mukavelenamesi 

(Ankara'da Ulucanlar'da İnönü mahallesinde Baş sokağında 12/16 
numaralı evde mukim Ali Rıza Toker, Ankara'da Altıntaş mahallesinde 
Gülibrişim sokağında Akar apartmanında 4 numarada mukim Fethi At
las. Ankara'da Arslanhane mahallesinde Arslanhane sokağında 27 nu
maralı evde mukim İsmail Teber arasımda aşağıdaki şartlar dairesinde 
bir şirket kurulmuştur. 

1 — -Her üç şerikin kanuni ikametgâhları yukarda yazılıdır. Bu şir
kete baışka bir şirket ve şerik dâhil değildir. 

2 — Şirketin nev'i: Kolektiftir. 
8 —.Şirketin merkezi Ankaradır. 
4 — Şirketin unvanı {Kamer kundura mağazası Al i Rza Toker, 

Fethi Atlas, İsmail Teber) dir. 
5 — Şirketin iş yeri Ankara Koyunpazarı Ağazade apartmanı al

tında 10 nBHiaralı mağazadır. 
6 — Ortaklardan Al i Rıza Toker ve İsmail Teber şirket unvanını 

kullanarak vazedecekleri müşterek imzalariyle şirketi temsile mezun
durlar. 

7 — Şirketin »vazifesi hazır kundura ticaretiyle iştigal etmektedir. 
8 — Sermaye: Bu şirketim ortaklarından Al i Rıza Toker (7.000) 

lira, İsmail Teber (8.600), Fethi Atlas (500) 1 İra ki ceman (16.100) on 
altı bin yüz lira sermaye vaz etmişlerdir. 

¡9 — Her üç şerikin kâr ve zarardaki hisseleri müsavidir. 
10 — Şirketin başlangıç tarihi 1 kânunusani 1943 dür. Bu tarihten 

itibaren bir sene devam edecektir. iBu müddetin hitamından bir ay evvel 
ortaklar işbu şirketin feshi hakkında bir ihbarda bulunmazlarsa müddet 
kendiliğinden bir sene daha uzatılmış olacak ve muamelâta devam edi
lecektir. 

11 — Bu kollektif şkketin Ticaret Kanununun 150 inci maddesi 
'hükmüne göre ticaret sicilline kayıt ve ilân ettirilerek kanuni varlığı 
tanıt tırılacaktır. 

.12 — Sirkelin bütün muamele ve hesapları şirket namına tutulacak 
defterlere günü gününe kayıt olunacak ve her sene sonunda umumî bir 
bilanço yapırrp kâr ve zarar hissesi tahakkuk ettirilecektir. 

Î3 — Şeriklerin kendi ve ailevi ihtiyaçları için şirketten her ay 
(125& fira «çekdbîfeöekler ve sene nihayetinde temettodaki hisselerinden 
bu çekilen pa ra ddigiUecektir. 

14 — Şeriklerden birisi diğer şeriklerin rıza ve mu¥afakatı olma
dıkça hissesini başkasına devredemez. Ve şeriklerin tam muvafakati ol
madıkça şirkete başka bir şerikte-alınamaz. 

15 — Şirket muamele ve hesabatının tanzim ve umurunun tedviri 
hususunda şeriklerden A l i Rıza Toker ve Fethi Atlas icalbeden vazife ve 
faailiveti ikerleriııe almaktan (^kirtnıeyecekierdir. 

Iİ6 — Şirketin jmüddeti hitam bulmadan ortaklardan ayrılmak iste
yeni diğer feriklerine tazminat olarak maktuan (1000) bin lira verecek
tir. Bu hükümden yalnız İsmail Teber haziran 1943 nihayetinden itibaren 
muaf tutulmuştur. Ortaklarının muvafakati tahtında şirketten ayrılacak 
<*rtak tazminatla mükellef rutulmayacak ve şirketten alacağı olan ser-
Ma^esimi ireri peşin »fosak üzere altı taksitte ve muvafakat edeceği vâ
deler ile alaeaktiir. 

8 kânunusani J1943 

,(Aİİ "Rıza Toker, Feflıi Atlas, İsmail Teber) 
İmzaları 

İBairede Tazrlan ve okunup anlatılan bin dokuz yüz kırk üç senesi 
kânunusani ayının sekizinci günü tarihli bu şirket mukavelenamesi 

altındaki imzaların zat ve hüviyetleri dairece maruf, Ankara'da Ulu-
canlarda İnönü mahallesinde Baş sokağında 12/16 numaralı evde mu
kim A l i Rıza Toker, Ankara'da Altıntaş mahallesinde Gülibrişim so
kağında Akar apartmanında 4 numarada mukim Fethi Atlas ve An
kara'da Arslanhane mahallesinde Arslanhane sokağında 27 numaralı 
evde mukim İsmail Teber'in olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk üç senesi kânunusani ayının sekizinci günü. 

8 kânunusani 1943 

fResmî Mühür 
T. C. 

Ankara Birinci Noterliği 
İmza: vekil İsa Aksoy 

Bu suretin dairede dosyasında saklı 8 kânunusani 1943 tarihlî ve 
umumî numaralı aslına mutabakatı tasdik olunur. Bin dökaz 

yüz kırk üç senesi kânunusani ayının sekizinci günü. 
8 kânunusani 1943 

Resmî Mühür 
T. C. 

Aşikara Birinci Noterliği 
imza: vekil Isa Aksov 

Konya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Konya'nın Esenlü Mahallesinden Mehmet kızı Emine Olgun tara
fından Nevşehir'inin Eskil Mahallesinde 31 ajımaralı e<vde kayıtlı Meh
met oğlu kocası Osman aleyhine açılan boşanma dâvasının car i muha-
kemesinde: Müddeaaleyh namına çıkarılan davetiyenin altına ikamet
gâhını terk ederek halen nerede olduğu bilinemediğinden bahsile bilâ 
tebliğ iade kılınmış olmakla dâ<vacmın usule muvafık görülen talebi 
veçhile dâva arzuhali suretiyle davetnamenin Biüddeaaleyhe ilânen teb
liğine ve muhakemenin de 12/2/1943 tarihine rastlayan cuma günü saat 
ona taiikına karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren 10 gün 
içinde esas dâvaya cevap vermesi ve muayyen gün Ve saatte de mahke
mede bizzat hazır bulunması veyahut tarafından musaddak bir vekil 
göndermesi ve aksi takdirde hakkında gıyap kararı verilerek dâvaya 
bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

2134 

Sandıklı Hukuk Mahkemesi-mien : 

Çakır Mahallesinden Mwlaziwı-oğlu Ahmet -ile o «mahalleden Meh
met Akif karısı Rahia ve Mülazım oğlu ftacı Hasan kızı ffesna arala
rındaki izalei şüyu dâvasının temyizden nakzen vürudu üzerine muha
kemeye konularak müddeaaleyh ftesna'mn 'ikametgâhı meçhul olduğun
dan ilâtıen dâvetine ve muhakemenin 13/2/1943 -cumartesi saat M) da 
bırakılması tensip kılınarak yevmi mezkûîda mezfeure Hesna'um Sandıklı 
Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması aksi takdirde gıyabında 
muhakemenin devam edeceği ilân olunur. 

2121 

Mihalıççık C Müddeiumumîliğinden: 

Mihalıççık Kazasının Oburkşemsiler Köyünden olup Medrese Ma
hallesinde oturan ve -ekmekçilik yapan 65 yaşında Ahmet oğlu Tevfik 
Selman Furununda ekmek bulunduğu halde Mihalıççık İnhisar Memuru 
Bay Cemal Atağ'a (ekmek yok) diyerek karnesini ibraz ettiği halde sen 
benim müşterim değilsin ben sana ekmek vermeım sözünü sarfedip Millî 
Korunma Kanunu hükümlerine muhalif hareket ettiğinden dolayı Miha
lıççık Asliye Ceza Mahkemesinin 2/9/1942 gün ve 1942/T79 sayılı kara-
riyle ve Millî Korunma Kanununun 32, 59/IH, 63 ve Türk Ceza Kanu
nunun 56 ve 30 uneu maddelerine tevfikan neticeten dört lira on kuruş 
ağır para cezasiyle bir hafta müddetle furununnn kapatılmasına ve 
hüküm hulâsasının Resmî Gazete ile ilânına karar verildiğinden keyfi
yet ilân olunur. 

'2117 

BuvekâUl DarUi Matbaan — Aabua 
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İÇİNDEKİLER 

           Sayfa 

Kararname 

2/19331 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 141 inci Maddesine  
Müsteniden Münakalât ve Sıhhat ve İçtimai Müavenet Vekilliklerince 
Yeniden Teklif Olunan     Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkındaki 
Nizamname’nin Meriyete Konulması Hakkında Kararname    1 

 Talimatname 

 

6/1/1943 Tarih ve 2/19276 Sayılı Kararname Mucibince Ekmek ve Ekmeklik  
Hububat İhtiyaçları Hükümetçe Temin Edilecek Olan Dar Gelirlilerin  
Tesbiti Hakkında Dahiliye ve Ticaret Vekillikleri Tarafından Müştereken 
Hazırlanan Esaslar Hakkında Talimatname       5 

 Tevhidi İçtihat Kararı 

 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Heyeti Umumivesinin 18/11/1942 Tarih ve 2 E  / 22  
K. Numaralı Karar Sureti           6 
 
Tebliğ 
 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazası Gökçedağ Nahiyesine Bağlı Ören Köyü Hududu  
Dâhilinde Yapılan Tahdide Ait Mazbatalar İcmali Hakkında Tebliğ     6 
 
İlanlar             7 

 


