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T.C. 

Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

21 NİSAN 1943 

ÇARŞAMBA 
SAYI: 5387 

K A N U N L A R 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1942mal îydi bütçesinde değişiklik 

yapdmasına dair kanun 
Kanun No:J392_ Kabul tarihi: 14/4/1943 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğünün 1942 malî yılı 'bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (350 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 

Vekilleri memurdur. 
16/4/1943 

CETVEL 

M. Muhassasatın nev'i 
Tenzil edılı 

Lira 

16 

Hususi 
Fasıl 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Devir ve teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

3980 sayılı kanun mucibince muba
yaa edilecek muharrik ve müteharrik 
edevat bedeliyle sair masrafları 

İskenderun Limanı masrafları 

YEKÛN 

Zammedıler 
Lira 

20 000 
30 000 

50 000 

350 000 

350 000 

Baelıj 
D i î s ' U l 
Terlıp Cilt 

300 000 

350 000 
Reeroi 

Gazel» 
SeV^f Sarı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdürlüğü 
1942 malî yılı Bütçe Kanunu 4/6/1942 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1942 malî ydı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 4393 Kabul tarihi: 14/4/1943 

Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde gösterilen tertip
lerine (302 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Karşılığı 1943 malî yılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
bütçesine konulacak tahsisattan temin olunmak üzere, sigara makine
leri satın alınması için (500 000) liraya kadar 1943 malî yılına geçici 
taahhüde girişmiye Gümrük ve İnhisarlar Vekili mezundur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve 

İnhisarlar Vekilleri memurdur. 
16/4/1943 

F. M. 

CETVEL 

Muhassasatın nev'i 
Zammedilen 

Lira 

1 
4 
5 
7 
9 

11 
23 

3 Hastaların tedavi, yol ve sair masrafları 
1 Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 
1 Ekim ve yazma masrafı 
1 Yapı işleri ve tamirleri 
6 Kiralar 

5 000 
40 000 
15 000 
10 000 

145 000 
20 000 

Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları 67 000 

YEKÛN 302 000 

Başlıüı 
J">u*tur 
Tertip Cilt Sahile 

Resmi 
Gııete 

Sayı 

4241 İnhisarlar mum Mıldıırlıığu 1942 malî yılı Bütçe Kanunu 
4/6/1942 

Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
birer ay uzatılması hakkında kanun 

Kanunun No. 4394 Kabul tarihi: 14/4/1943 

Madde 1 — Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkânun 1941 tari
hinde imza edilmiş olan Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının, 
işbu Anlaşmaların meriyet müddetlerinin hitamı tarihi olan, 31 i l i kânun 
1942 tarihinden itibaren, birer ay temditleri hakkında Romanya Hüküme
tiyle mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16/4/1943 



Sayfa :4894 (Resmî Gazete) 21 NİSAN 1943 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Ankara, 28 ilkkânun 1942 
Bay Elçi, 
Türkiye ile Romanya arasında elyevm müzakeresi yapılmakta olan 

yeni Anlaşmaların akdine intizaren, müddeti 31 ilkkânun 1942 de bite
cek olan 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk - Romen Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının meriyetini 1 ay uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık 
olduğunu Ekselansınıza bildirmekle şerefyabım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 
Hariciye Vekili Y. 

Feridun Erkin 
Ekselans 

Bay Alexandre Telemaque 
Romanya Elçisi 

Ankara 

Romanya Elçiliği 
No: 1694 

Ankara, 28 ilkkânun 1942 
Bay Vekil, 
Romanya ile Türkiye araısnda elyevm müzakeresi yapılmakta olan 

yeni anlaşmaların akdine intizaren, müddeti 31 ilkkânun 1942 de bitecek 
olan 12 ilkkânun 1942 tarihli Romen - Türk Ticaret ve Tediye Anlaşma
larının mer'iyetini 1 ay uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık oldu
ğunu Ekselansınıza bildirmekle şerefyabım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 
Al. Telemaaue 

Ekselans 
Bay Numan Menemencioğlu 

Hariciye Vekili 
Ankara 

[ T u r k ı j e - Romanya Anlaşmaları ıçm 5310 sayılı Resmî Gazetede mundeur 4377 numaralı 
kanun altına tahşiye edilmiştir.1 

Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
15 gün uzatılması hakkında kanun 

Kanun No. 4395 Kabul tarihi: -14/4/1943 

Madde 1 — Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkânun 1941 tari
hinde imza edilmiş olan Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutları
nın, işbu Anlaşmaların meriyet müddetlerinin hitamı tarihi olan 31 son-
kânun 1943 tarihinden itibaren 15 gün temditleri hakkında Romanya Hü
kümetiyle mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heveti memurdur. 

16/4/1943 

Türkiye Cumhuriyet 
Hariciye Vekâleti Ankara, 29 ikincikânun 1943 

Bay Elçi, 
Türkiye ile Romanya arasında elyevm müzakeresi yapılmakta olan 

yeni Anlaşmaların akdine intizaren, müddeti 31 son'kânun 1943 de bite
cek olan 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk-Romen Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının meriyetini 15 gün uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık 
olduğunu Ekselansınıza bildiımekle şerefyabım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 
Hariciye Vekili Y. 

Şevki Berker 
Ekselans 

Bav Alexandre Telemaque 
Romanya Elçisi 

Ankara 

Romanya Elçiliği 
No. 169. Ankara, 29 sonkânun 1943 

Bay Vekil, 
Romanya ile Türkiye arasında elyevm müzakeresi yapılmakta olan 

yeni Anlaşmaların akdine intizaren, müddeti 31 sonkânun 1943 de bitecek 
olan 12 ilkkânun 1942 tarihli Romen - Türk Ticaret ve Tediye Anlaşma
larının meriyetini 15 gün uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık 
olduğunu Ekselansınıza bildirmekle şerefyabım. 

Derin savgılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 
Al. Telemaaue 

Ekselans 
Bay Numan Menemencioğlu 

Hariciye Vekili 
Ankara 

TTuAıye - Romanva anlatmalar ı 5310 sarı l ı Resmî Gazetede munderıç 4377 numaralı kanun 
altına tahşiye edilmiştir 1 

Türkiye ile Romanya arasında 2 şubat 1943 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

tasdikına dair kanun 
Kanun No: 4396 Kabul tarihi: 14/4/1943 

Madde 1 — Türkiye ile Romanya arasında 2 şubat 1943 tarihinde 
Ankara'da akıt ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasiyle merbut
ları kabul \e tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren aner'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurduı. 

16/4/1943 

Türkiye ile Romanya arasında Ticaret ve Tediye 
Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Kırallığı Hükümeti, 
iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri inkişaf ettirmek ve tediye
leri kolaylaştırmak arzusiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde 1 — Isbu Anlaşmaya merbut A listesinde savılan Türk men
şeli mallarla Romen menşeli mallar, işbu Anlaşmanın meriyeti müdde-
tinee, iki memleketin salahiyetli makamları tarafından daha önceden 
tasvip olunacak mukavelelere göre aralarında mübadele olunacaktır. 

işbu malların satışı mecburi olmak üzere Fob (veya satıcı memle
ket hududu franko) olarak icra edilecektir. 

Madde 2 — 
1 - Yukardaki 1 inci maddede bahis mevzuu olan A listesinde der

piş edilenlerden gayri malların Türkiye ile Romanya arasında müba
deleleri, iki memlekette meri ithalât ve ihracat umumî rejimlerine tev
fikan «karşılıklı muameleler» yoluyla icra olunacaktır. 

İşbu Anlaşmadaki «karşılıklı muameleler» tabirinden mukabilinde 
müsavi kıymette diğer mallar ithal ve ihracı mecburiyetini tazammun 
eden bir -imal ithal ve ihracı ameliyesi anlaşılacaktır. 

2 - «Karşılıklı muameleler» iki memleketin salahiyetli makamları
nın daha önceden istihsal edilecek tasviplerine tabi olacaktır. 

Türk ve Romen makamları bu tasvipnameleri bilâhara tâyin ede
cekleri kendi vasıtaları ile birbirlerine bildireceklerdir. 

Yukarda adı geçen makamların kararları, diğer Taraf canibinden 
kendilerinden tasvip talebi vâki olduğu tarihten itibaren âzami yirmi 
günlük bir müddet zarfında tebliğ olunacaktır. 

3 - «Karşılıklı muameleler» malın Fob (veya ihracatçı memleket 
hududu franko) kıymeti esasına göre cereyan edecektir. 

İşbu «karşılrklı muameleler» çerçevesi dahilindeki mal satışı mec
buri olmak üzere Fob (veva satıcı memleket hududu franko) olarak 
icra edilecektir. 

4 - İki memleketin salahiyetli makamları tarafından tasvip edilen 
her «karşılıklı muamele» ye bir sıra numarası verilecektir. 

İşbu maddede bahis mevzuu edilen mallara mütaallik ihraç ve ithal 
müsaadelerinde Her İki Tarafın «karşılıklı muamele» sıra numarası 
zikrolunacaktır. 

Madde 3 — İşbu Anlaşma mer'iyete girdikten sonra Her İki Ta
raftan sevkedilen mallara iki memleketin salahiyetli makamlarınca ve
rilmiş birer menşe şehadetnamesi terfik olunacaktır. 



21 NİSAN 1943 Sayfa : 4895 

Bedeli el]i Türk lirasını veya başka bir para ile muadilini geçmi-
yen irsalât için menşe şelıadetnamesi mecburi değildir. 

Madde 4 — Vazifesi bugünkü tarihte imzalanan Anlaşmanın tat-
bikatiyle münasebetli bilcümle meselelerin tanzimi olmak üzere, her iki 
Hükümetin, bilâhara tâvin edecekleri mümessillerinden mürekkep bir 
Türk - Romen Muhtelit 'Komisyon kurulacaktır. 

Bu komisyon Türkiye ile Romanya arasındaki mübadelelerin hac
mini artırmak için kendisince lüzumlu görülecek tedbirleri de keza teklif 
edebilecektir. 

İşbu komisyon lüzum hâsıl olacak her defasında mezkûr komis
yondaki murahhasların Reislerinden her hangi biri tarafından yapılacak 
talep tarihinden itibaren yirmi günlük bir müddet zarfında içtima ede
cektir. 

(Madde 5 — 1) Romanya menşeli malların bedeli Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası tarafından, Romanya Millî bankasının seçeceği 
serbest döviz ile, tesviye olunacaktır. 

2) Türk menseli malların bedeli Romanva Millî Bankası tarafın
dan. Türkiye Cu'mhurhet Merkez Bankasının seçeceği serbest döviz ile 
tesviye olunacaktır. 

13) Tediye akçası olarak =eçi'len paradan gayri bir para ile tanzim 
edilen alacaklar Zürich piyasasının bilinen en son rayicine göre mezkûr 
ledive akçesine tahvil olunacaktır. 

Madde 6 — Türk ihracat ve ithalâtçıları ve Romen ihracat ve itha
lâtçıları, yukardaki 5 inci maddede bahis mevzuu edilen dövizlerin mu
kabilini, ihraç bankasından her biri tarafından tatbik edilen ve tesviye 
gününde cari olan resmî rayice ıgöre, müîekabilen Türk lirası ve Ley 
olarak alacak ve ödiyeceklerdir. 

Madde 7 — iki Hükümetin her biri iki memleket arasındaki Ticari 
mübadelelerin işbu Anlaşmaya göre tahakkukunu ve bedellerinin teşvi
şini temin için kendisine taallûk eden lüzumlu tedbirleri alacaktır. 

Madde 8 — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Romanya Mil
lî Bankası işbu anlaşmanın tediyeye ait hükümlerinin muntazaman iş
lemesini temin için muktazi teknik usuller hakkında anlaşacaklardır. 

Madde 9 — Şurası tasrih olunurki işbu Anlaşmanın ticari mübade
lelere müteallik hükümleri ancak iki memleketten biri menşeli olup it
halâta müteferri vergi ve resimleri ödenerek diğer memleketin bilfiil 
dahilî istihlâkinde kullanılmak üzere ithal edilen veya edilecek olan 
mallara aittir. 

İşbu Anlaşmanın bükümleri transit ticaretine tatbik olunmaz. 
Madde 10 — Bu Anlaşmanın meriyet müddeti dahilinde, iki mem

leketin salahiyetli makamları tarafından tasvip olunmuş ve Anlaşmanın 
inkızası tarihinde ikmal edilmemiş bulunan (A) listesinde münderiç 
malların mübadelesine ait mukavelelerle karşılıklı muameleler işbu An
laşma hükümlerine tevfikan tasfiye olunacaktır. 

Madde 11 — 9 sonteşrin 1939 tarihinde imzalanmış olan Türk-Ro-
men Modus Vivendisi işbu Anlaşma müddetince meriyette kalmakta de
vam edecektir. 

Madde 12 — işbu Anlaşma 15 şubat 1943 tarihinde meriyete gire
cek ve o tarihten itibaren bir sene müddeti haiz olacaktır 

Ankara'da 2 şubat 1943 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti namına 
Feridun Erkin 

Romanya Hükümeti namına 
Fon Christu 

A - LİSTESİ 

Romen malları Türk malları 

Turizm benzini 60 oct. 20.000 ton Pamuk 
Petrol lampan 10.000 » Bakır 
Gaz - oil 14.000 » Palamut hulâsası 
Âdi madenî yağlar 9.000 » Tiftik 

Zeytinyağı 
Kreozot 
Balıkyağı 
ihracı Türkiye tarafından tasvip 
olunmak şartiyle Romanya tarafın
dan istenilecek olan diğer mallar 

[Türkiye - Romanya Anlaşmaları 5310 aayılı Resmî Gazetede münderiç 4377 numaralı kanun 
altına tahşiye edilmiştir.] 

Türkiye ile Almanya arasında 25 temmuz 1940 tarihli 
Ticari Mübadeleye mütedair Hususi Anlaşınrya bağlı 
(A) listesiyle tasfiye halinde bulunan (A) hesabı hak
kında 17 ilkkânun 1940 tarihinde Almanya Hüküme
tiyle teati edilen notaya merbut (1) ve (2) No: Iı liste
lerde mezkûr keten kontenjanları yerine aynı kıymette 
kenevir kontenjanları ikamesi hususunda Almanya 

Hükümetiyle teati edilen notaların kabul ve 
tasdiki hakkında kanun 

Kanun No: 4397 Kabul tarihi: 14/4/1943 

Madde 1 — Türkiye ile Almanya arasında 25 temmuz 1940 tarihli 
ticari mübadelelere mütedair Hulusi Anlaşmaya bağlı (A) listesinde 

gösterilen 40.000 liralık ve tasfiye halinde bulunan (A) hesabı hakkında 
17 ilkkânun 1940 tarihinde Almanya Hükümeti ile teati edilen notaya 
merbut (1) ve (2) numaralı listelerde mezkûr onar bin liralık ki ceman 
60 bin liralık keten kontenjanları yerine aynı kıymette kenevir kontenjan
ları ikamesi hususunda Almanya Hükümeti ile teati edilen notalar ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3— Bu kanunun ahkâmım tatbika İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
16/4/1943 

Almanya Sefareti Ankara. 7 sonkânun 1943 

Ekselans, 
Rayş Hükümetinin, aşağıda gösterilen, 25 temmuz 1940 tarihli Hu

susi Anlaşmaya merbut A listesi ile tasfiye halinde bulunan A hesabı 
hakkında 17 ilkkânun 1940 tarihinde teati edilen mektuba bağlı 1 ve 2 
numaralı listelerde mezkûr keten kontenjanları yerine aynı kıymette 
kenevir kontenjanları ikame etmek arzusunda bulunduğunu Ekselansı
nıza arz ile şeref kesbeylerim: 

1. 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmanın A listesindeki 
40 000.— liralık kontenjan. 

2. 17 ilkkânun 1940 tarihinde teati edilen mektubun 1 numaralı lis
tesindeki 10 000.— liralık kontenjan. 

3. Aynı mektubun 2 numaralı listesindeki 10 000.— liralık kon
tenjan. 

ICumıhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını teyit buyur
manızı dilerim Ekselans. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Ekselans. 
F. V. Papen 

Ekselans 
Bay Numan Menemencioğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 
Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Ankara, 7 sonkânun 1943 
Hariciye Vekâleti 

Bay Büyük Elçi, 
Meali aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektuplarınızı aldığımı 

Ekselansınıza arz ile şeref kesbeylerim: 
«Rayş Hükümetinin, aşağıda gösterilen, 25 temmuz 1940 tarihli Hu

susi Anlaşmaya merbut A listesi ile tasfiye halinde bulunan A hesabı 
hakkında 17 ilkkânun 1940 tarihinde teati edilen mektuba bağlı 1 ve 2 
numaralı listelerde mezkûr keten kontenjanları yerine aynı kıymette 
kenevir kontenjanları ikame etmek arzusunda bulunduğunu Ekselansını
za arz ile şeref kesbeylerim: 

1. 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmanın A listesindeki 40 000.— 
liralık kontenjan. 

2. 17 ilkkânun 1940 tarihinde teati edilen mektubun 1 numaralı liste-
sindtki 10 000.— liralık kontenjan. 

8. Aynı mektubun 2 numaralı listesindeki 10 000.— liralık kon
tenjan. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını teyit buyur
manızı dilerim Ekselans.» 

Bu mektubun mealine Hükümetimin mutabakatını Ekselansınıza 
teyide müsaraat eder ve en derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay 
Büyük Elçi. 

N. Menemencioğlu 
Ekselans 
Bay Franz Von Papen 

Almanya Büyük Elçisi 
Ankara 

[Türkiye - Almanya Anlaşmaları 5285 sayılı Resmî Gazetede münderiç 4324 numaralı kanun 
altına tahşiye edilmiştir.! 



Sayfa : 4896 (Resmî Gazete) 21 NİSAN 1913 

Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânun 1942 tari
hinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki 

hakkmda kanun 

Kanun No: 4398 Kabul tarihi: 14/4/191] 

Madde 1 — Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânun 1942 tari
hinde Berlin'de akit ve imza edilen Kredi Anlaşması kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16/4/1943 

Türkiye ile Almanya arasında Kredi Anlaşması 

Madde 1 — Almanya Hükümeti, bir Alman Firmaları Konsor-
siyomunun, işbu Anlaşmaya bağlı listede sayılan ve toptan tutan takri
ben 100 milyon Reiohsmarka varan harn malzemesinin, bu listede gös
terilen fiyatlar ve müddetlere göre, Türkiye Hükümetine teslimini temin 
iç in gereken bütün tedbirleri alacaktır. 

Yeni ve Alman mamulâtından olması gereken işbu harp malzemesi 
Alman ordusunda kullanılan aynı modern malzemeden olacaktır. 

Madde 2 — Harp malzemesinin teknik kabulü, Alman ordusunun 
tesellüm memurları tarafından ve tamamen, bu ordunun kendi ihtiyaç
larına ait malzemenin kabulü için takip edilen aynı usul dairesinde 
yapılacaktır. Bu maksatla mezkûr memurlar tarafından iki nüsha olarak 
bir kabul mazbatası tanzim edilecektir. Bu nüshalardan biri malzemeyi 
veren firmaya, diğeri Berlin'deki Türkiye Büyük Elçiliğine verilecektir. 
Bu mazbatada kabulü yapılan malzemenin gereken teknik şartlarla be
raber 1 inci maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen şartlara da uygun ol
duğu kayıtlı bulunacaktır. 

Harp malzemesinin kemiyetçe tesellümü İstanbul'da olacaktır. Bu 
tesellüm gecikmeden yapılacak ve her halde malzemenin İstanbul'a var
masından itibaren 30 günlük bir müddet içinde bitirilmiş bulunacaktır. 
Bu kemiyetçe tesellümün ne şekiller altında yapılacağı Türkiye Millî 
Müdafaa Vekâleti ile 1 inci maddede anılan Alman Firmaları Konsorsi-
yomn arasında, bu Anlaşmanın imzasından sonra mümkün olan en kısa 
bir zaman içinde yapılacak mukavele ile tâyin edilecektir. 

Teknik kabul ve kemiyetçe tesellümün yapılması ile teslimat hak
kındaki Alman taahhütleri yerine getirilmiş sayılacaktır. 

Madde 3 — 2 nci madde mucibince Türkiye'de teslim edilecek olan 
malzemenin ambalaj, nakil ve - harp rizikosu da dahil - sigortasını Al
man Firmaları Konsorsiyomu üzerine alacak ve sigorta anılan Konsorsi
yumun lehine yapılacaktır. 

Tutarı (7 250 000) mark kadar tahmin edilen ambalaj, nakil ve -
harp sigortası dahil - sigorta masrafları Türkiye Hükümeti tarafından 
mezkûr Konsorsiyoma, kredinin ödenmesi için yapılacak tediyeler dışın
da olarak, Türkiye ile Almanya arasındaki tediyelerin tanzimine dair 9 
ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşma hükümlerine uygun olarak kliring yoluyla 
tesviye edilecektir. Bunun için Türkiye Hükümeti, işbu Anlaşmaya bağlı 
listede gösterilen her teslimat ayının birinci günü, her aylık malzeme 
teslimatına ait olmak üzere yukarda anılan masrafların takribi tutarının 
üçte birini karşılayacak miktarda bir akkreditifi Konsorsiyom lehine, 
bunun göstereceği bir banka nezdinde Almanya'da açtıracaktır. Bu a'kkre-
ditif sevk evrakının bankaya ibrazı üzerine ödenecek ve bahis mevzuu 
masraflar tutarının geri kalan kısmının ödenmesi de, malzemenin Tür
kiye'ye gelmiş olması şartiyle, naklive şirketinin faturaları ile birlikte 
usulden olan müsbit evrakın ibrazından itibaren en geç 30 günlük müd
det içinde yapılacaktır. 

Türkiye Hükümetinin akreditif açılması hakkındaki taahhüdü bahse 
mevzu paranın kliring A hesabına yatırılmasiyle yerine getirilmiş sa
yılacaktır. 

Yukarda anılan akkreditiflerin tutarının Türkiye Hükümetince he-
saplanabilmesini mümkün kılmak üzere, her aylık teslimata ait amba
laj, nakil ve sigorta masraflarını takribi olarak gösteren bir liste bu An
laşmanın imzasından sonra en kısa bir zaman içinde adı geçen Hükü
mete verilecektir. 

Madde 4 — Almanya Hükümeti, teknik kabulü bu Anlaşmanın 2 
nci maddesi hükümlerine göre yapılmış olan malzemenin yola çıkarılma
sında ve Alman hatları üzerindeki nakliyatında hiç bir gecikme olma
ması için ne gerekiyorsa yapacaktır. 

Aynı zamanda Almanya Hükümeti, mezkûr malzemenin transit 
memleketlerinde de naklinin herhangi bir gecikmeye uğramasını önle
mek için elinden geleni yapacaktır. 

Türkiye Hükümeti de, kendi tarafından, bahis mevzuu malzeme nak
liyatının Türk hatları üzerinde gecikmeye uğramaması için ne gereki
yorsa yapacaktır. 

Madde 5 — Almanya Hükümeti, yukarda anılan Alman firmaları 
konsorsiyomunun, 1 inci maddede bahsedilen harp malzemesi tutarının 
ödenmesi için, Türkiye Hükümetine 15 mayıs 1943 den itibaren faiz 
getirecek olan 100 milyon Reichsmarklık bir kredi açmasını temin ede
cektir. 

Türkiye Hükümeti bu krediyi altışar aylık yirmi müsavi taksit ha
linde ve resülmal ve faiz birlikte olarak kredi yekûnunun % 6,3125 ine 
tekabül eden tediyeler ile 10 sene içinde ödeyecektir. 

Faiz ve amortisman tediye taksitlerinin her senenin 15 mayıs ve 15 
ikinciteşrininde vâdesi gelecektir. İlk vâde 15 ikinciteşTİn 1943 olarak tes-
bit edilmiştir. 

Madde 6 — Bu kredinin ödenmesi için Türkiye Hükümeti, Reichs
mark üzerinden tanzim edilmiş, Türkçe numunesi bu Anlaşmaya bağlı, 
Hazine bonoları verecektir. Bunlar, her bir serisi, V inci maddenin 2 
nci fıkrası hükümleri mucibince, bir evvelki ay içinde yapılan teslimata 
ait bedel tutarını karşılamak üzere yirmişer bonoluk seriler halinde çı
karılacaktır. Bir aylık teslimatın bedeli 10 milyon Reichsmarkı aştığı tak
dirde, her biri 10 mi lyon Reichsmarkı ve sonuncusu geriye kalanı kar
şılamak üzere mütaaddit bono serisi çıkarılacaktır. 

Bonolar, malzemenin yola çıkarılmasından sonra sevk evrakının 
tam bir takımının Berlin'deki Türkiye Büvük Elçiliğine teslimi tarihin
den itibaren 30 günlük bir müddet içinde Konsorsiyom namına Ankara'-
daki Almanya Büyük Elçiliğine verilecektir. 

Madde 7 — Bu Anlaşmanın 6 nci maddesinde gösterilen Hazine 
bonolarının ödenmesi için Türkiye Hükümetince tediye edilecek paralar, 
Türkiye ile Almanya arasındaki mal mübadelelerinin ve tediyelerin tan
zimine dair 9/10/1941 tarihli Anlaşmalarla alınmış olan taahhütlere hiç 
bir tesiri olmamak şartiyle, iki memleket arasındaki tediyelerin tanzimine 
dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşma hükümlerine uygun olarak Ve ibra 
hükmünü haiz olmak üzere kliringin A hesabına yatırılacaktır. 

Yukarda anılan tediyelerin tan, 'mine dair Anlaşma işbu Kredi 
Anlaşmasının yürürlüğü müddeti içinde sona erdiği takdirde, bu son 
Anlaşmaya göre henüz yapılmamış olan tediyeler, yukarda sözü geçen 
tediyelerin tanzimine dair Anlaşma hükümleri mucibince yapılmakta 
devam edecektir. 

Madde 8 — 7 nci madde mucibince kliring hesabına yatırılacak 
paralar, 9 uncu madde hükümlerine tevfikan, Türk mallarının satın 
alınmasında kullanılacaktır. 

Türkiye Hükümeti, kredi müddetince her sene yukarda anılan mal
ların, o sene içinde vâdesi gelmiş olan bonoların tutarını aşmıyacak su
rette, Almanya'ya çıkarılmasına müsaade edecektir. 

Madde 9 — 8 inci madde hükmünce her sene teslim edilecek olan 
Türk malları en geç bir evvelki senenin 1 ilkteşrin tarihine kadar Tür
kiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteş
rin 1941 tarihli Anlaşmanın 7 nci maddesi mucibince kurulmuş olan 
iki Hükümet Komisyonu tarafından tesbit olunacaktır. 

Bu mallar, yukarda adı geçen 9 ilkteşrin 1941 Anlaşmasına merbut 
1 numaralı listede 'sayılı mallar arasından seçilecektir. 

Bundan başka iki Hükümet Komisyonu adı geçen listeye, esasen 
orada gösterilmiş olanlardan başka diğer Türk mallarının ithali için de 
aralarında anlaşabileceklerdir. 

Madde 10 — 'İşbu Anlaşmanın 9 uncu maddesine uygun olarak 
teslim edilecek Türk mallarının fiatları, 9 ilkteşrin 1941 Anlaşmasına 
bağlı 1 numaralı listede sayılı mallar için, 12 haziran 1942 tarihli ek 
Anlaşma ile tâyin edilen fiatlar olacaktır. Aynı maddenin 3 üncü fık
rası mucibince Hükümet Komisyonları tarafından tesbit edilecek yeni 
mallar için, aralarında Anlaşma suretiyle, yeni fiatlar kararlaştırılacak
tır; şurası mukarrerdir ki, bu yeni fiatlar 9 ilkteşrin 1941 Anlaşmasına 
bağlı 1 numaralı listedeki Türk mallarının heyeti umumiyesi için fiat 
tezyit emsali olarak kabul edilen % 170 nispetindeki umumî Vasatide 
bir değişiklik husule getirmiyecaktir. 

İleride, 9 ilkteşrin 1941 Anlaşmasına bağlı 1 numaralı listede yazılı 
maddelerin fiatl arında 12 haziran 1942 tarihli Ek Anlaşma ile tesbit 
edilmiş olan fiatlara nazaran bir artma veya bir eksilme hâsıl olursa, 
İki Hükümet Komisyonu, bu Anlaşma mucibince Türkiye'ye düşen öde
me vecibelerinin, vâdesi gelmiş bonolar tutarını ödemeğe devam etmek 
yolunda Türkiye Hükümetince alınan taahhüde halel gelmemek şartiyle, 
ona göre yeniden tanzimi hususunda anlaşacaklardır. 

Madde 11 — Bu Anlaşmanın tatbikmdan dolayı İki Hükümet ara
sında çıkacak ihtilâf ve zorluklar 9 uncu maddede anılan Hükümet Ko
misyonlarına tevdi olunabilecektir. 



21 NİSAN 1943 (Resmî Sayfa : 4897 

Şayet, mücbir sebepler hali d'o'layısiyle, Konsorsivotn. ar/usu hilâ
fında ve kendi hatası yüzünden olmaksızın muayyen müddetler içinde 
teslimatının hepsini veya bir kısmını yapmak imkânsızlığında buluna
cak olursa, bundan dolayı kendisine hiç bir zarar gelmiyecektiı. Bu hal
de Almanya Hükümeti bu teslimatın mümkün olduğu kadar en az bir 
gecikme ile icrası için ne gerekiyorsa yapacaktır. İki Hükümet Komis
yonu faiz başlangıcı ve vâde tarihleri hakkındaki 5 inci madde hüküm
lerini bu gecikme dola\ isiyle değişmiş olan teslimat tarihlerine uydur
mak üzere alınması gereken tedbirler üzerinde anlaşacaklardıı. 

Malzemenin İstanbul'a kadar gönderilebilmesi için 4 haftalık bir müd
det kâfi sayılmaktadır. Malzemenin bu müddete nazaran istanbul'a 4 
haftadan ve mücbir sebepler halinde ise 8 haftadan ziyade bir gecikme 
ile gelmesi takdirinde husule gelen gecikme nispetinde Türkiye Hükü
metine 5 inci maddede yazılı esas üzerinden hesap edilecek bir faiz ia
desi lâzım gelecektir. Herhangi bir sebep d'olayısiyle malzemenin Tür
kiye Hükümeti tarafından kemiyetçe tesellümünden evvel hepsi veya 
bir kısmı tahrip edilecek veya kullanılaımıyacak bir hale getırTecek olur
sa, gene aynı hu'küm câri olacaktır. Bu halde dahi Almanya Hükümeti 
bu malzemenin Konsorsiyum tarafından mümkün olan en kısa tnuddet 
içinde yerine konmasını sağlamak için gereken tedbirleri alacaktır. 

İki Hükümet komisyonu bu maddenin 3 üncü fıkrasında bahis mev
zuu olan faiz iadelerinin tanzimi ve şekilleri hususunda anlaşacaklardır. 
Komisyonlar, gerek gecikme ile gelmiş olan ve gerek tahrip edilmiş veya 
ku'Ilamlmıyacak bir hale getirilmiş bulunan malzemeye ait olarak ica
bında Türkiye Hükümetince vâdelerinde ödenmiş olan bonolar tutarının 
kendisine geri verilmesini ve gene bu malzemeye ait olarak verilmiş olan 
bonoların, yerine göre. ıgeri verilmesini veya değiştiriltnesini sağlamak 
için gereken tedbirler hususunda da anlaşacaklardır. 

Evvelki fıkraya göre geri verilmesi gereken paralarla daha evvel 
işbu \nlaşmanın 8 nci maddesine tevfikan Almanya'ya Türk malları 
çıkarılmış olduğu takdirde ertesi senenin, o nispette eksiltilecek olan 
kontenjanlarının teshirinde, Hükümet komisyonları bu ciheti göz önünde 
tutacaklardır. 

Madde 12 — Bu Anlaşma imzası gününden yürürlüğe girecektir. 
Berım'de 1942 senesi ilkkânun ayının 31 inci günü Türkçe Ve A l 

manca, her bir dil için ikişer as'lî nüsha olarak, tanzim edilmiştir. 
Faik Hozar Cari Clodius 

Hazine bonosu modeli 
(VI nci maddeye müracaat) 

ön tarafı 
Sa} ı Sayı 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekâleti 

Ankara : Reichsmark 
Ha/lnei Maliye işbu bono mukabilinde aşağıda gösterilen firma

lardan mürekkep \lman Konsorsiyomunun emrine tarihinde 
tediye edecektir. 

Daimler - Benz A. G., Berlin - Marienfelde 
Pocke Wulf, Flugzeugbau G. m. b. H., Bremen 
Fried. Krupp A. G.. Essen 
Matra - Werke G. tu. b. H„ Frankfurt Main 
Rheinisch - Westfölische Sprengstoff A. G., Nürnberg 
Rheinmetall - Borsig A. G., Berlin 
Gebr. W ichmann, Berlin 
Carl Zeiss, Jena 

Hazine Muhasibi Hazine U. M . Maliye Vekili 
Arka tarafı 

İşbu bono muhteviyatı, vâdesi geldiğinde 31 ilkkânun 1942 tarihli 
Türk - Abnan Kredi Anlaşması bükümlerine göre tediye edilecektir. 

[Türkiye Almanya Anlaşmaları 5285 sayılı Resmî Gazetede mfinderiç 4324 numaralı kamu 
altına tahşiye edılmigtir.l 

K A R A R N A M E L E R 

Kararname No, 
2 

19477 

\nkara Vilâyeti dahilinde satın alacağı arazi üzerinde ortaklarına 
birer ev yaptırmak ve bu işin tahakkuku için lüzum görülecek sair te
şebbüslerde bulunmak maksadiyle merkezi (Ankara) olmak üzere 25 
sene müddet ve en az 1000 Türk lirası sermaye ile teşkiline başlanan 
(ME-TE Yapı Kooperatifi Şirketi) nin Ticaret Vekilliğinin 8/2/1943 
tarihli ve 6/1486 sayılı tezkeresiyle gönderilen ilişik esas mukavelena
mesi İcra Vekilleri Heyetince 22/2/1943 tarihinde tetkik edilerek Ticaret 
Kanununun 480 inci maddesine tevfikan adı geçen şirketin teşkiline izin 
verilmesi kabul olunmuştur. [*] 

22/2/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU 11. S. MENEMENCİOĞLU A. R. ARTUNKAL R. PEKER 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 

N. MENEMENCİOĞLU F. AĞRALI YÜCEL A. F. CEBE S OY 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
Ş. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 

F. ENGİN 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

[*] Esas mukavelename ilânlar kısmmdadır. 

Kararname No, 
2 

19714 

4375 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Bursa - Çekirge ara
sında işleyen otobüs bilet bedellerine ve belediye sınırları içindeki 
elektrik ve telefon tarif elerine zam yapılmasına dair olan Bursa Belediye 
Meclisinin kararı ile Dahiliye Vekilliğinin buna müteallik 29/3/1943 
tarihli ve 622/438/3294 sayılı tezkeresi İcra Vekilleri Heyetince 6/4/1943 
tarihinde okunarak: 

1 — Talebenin, birinci derecede malûl olanların ve erlerin bilet
leri müstesna olmak üzere Bursa - Çekirge arasında işleyen otobüs bilet 
bedellerine 2 kuruş, 

2 — Beledive sınırları içinde sarf ve istihlâk edilen: 
a) Elektriğin beher kilovatına 2 kuruş, 
b) Muharrik kuvvet olarak sarf olunan elektriğin beher kilovatına 

bir kuruş. 
3 — Şehirler ve milletler arası muhabereler hariç olmak ve umuma 

mahsus veri erde para atılmck suretiyle işleyen otomatik telefonlarla 
yapılan mükâlemeler istisna edilmek üzere, telefon abone ve mükâleme 
ücretlerine % 20 zam yapılması kabul olunmuştur. 

6/4/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
§. SARAÇOĞLU 

\dliye Vekili 
R. TÜREL 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. ARTUNKAL 

H«ıriciye Vekili Maliye Vekili 
¿V. MENEMENCİOĞLU F. AĞRALI 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
R. PEKER 

Nafıa Vekili 
SIRRI DAY 

İktisat Vekili 
FUAD SIRMEN 

Ziraat Vekili 
Ş. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Gümrük ve İnhisarlar VeldH 
SUAD H. ÜRGÜBLÖ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİRESI 
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İ L Â N L A R 
DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı 
gösterilmiş olan muhtelif tezgâhlar 30 nisan 1943 cuma günü saat 15,30 
dan itibaren sıra ile kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında gösterilen muvakkat 
teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımda. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktarı bedeli teminat 
No. Malzemenin ismi Aded Lira Kr. Lira Kr. 

1 Revolver torna tezgâhı 1 7500.— 562.50 
2 Torna tezgâhı 1 6500.- 187.50 
3 Dik freze tezgâhı 1 11000.- 825.-
4 Matkap tezgâhı 2 6000.- 450.— 
5 Üniversel freze tezgâhı 2 25000.— 1875.— 

3216/4-4 

Cins, miktar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı üç kalem malze
me liste sırasiyle ve 3/5/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da îdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler narasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktarı bedel teminat 
No. Malzemenin cinsi Kilo Lira Lira Kr. 

1 Sudkostik 10000 3000 225.— 
2 Naftalin 1500 2250 168.75 
3 Gliserin 500 2550 191.25 

3255/4-3 

Cins, miktar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı üç kalem sabun 
liste sırasiyle ve 3/5/1943 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktarı bedel teminat 
No. Malzemenin cinsi Kilo Lira Lira Kr. 

1 Beyaz sabun 15000 18000 1350.— 
2 Arap sabunu 20000 19000 1425.-
3 Toz sabun 5000 5500 412.50 

— • 
3256/4-3 

Nafıa Vekilliğinden : 

Yapı ve imar işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara'da Jandarma Subay Okulu 

arkasında bulunan Bando binasına ilâve edilecek bir aded pavyon in
şaatı işidir. Keşif bedeli (65442) lira (64) kuruştur. 

2 — Eksiltme 27/4/1943 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Nafia 
Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliği eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3-— Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 327 kuruş mu
kabilinde Yapı ve İmar işleri Reisliğinden alınabilir 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
4522.13 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekâletinden bu iş 
için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatiî gün
leri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafia Vekâletine müracaat 
etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde bu işe benzer (40.000) liralık 
bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt et
meleri muktazidir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 27/4/1943 salı 
günü saat 15 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka

bilinde vermeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

3170/4- 4 

• 
İktisat Vekâletinden : 
Ankara Vilâyetinin Haymana ve Balâ Kazalarına bağlı Mahametli 

ve Bahçedere Köylerinde kâin 9 teşrinisani 1939 tarihli ve 2/12316 nu
maralı kararname ile Nuri Kaflı ve arkadaşları uhdesinde bulunan lin
yit madeni, İcra Vekilleri Heyetinin 23/2/1943 tarihli ve 2/19482 nu
maralı kararıvle imtiyazı feshedilerek mekşuf madenler arasına konul
muştur. 

. • 

Emet Asliye Hukuk Hâkimliğinden = 

Dâvac1 Emet Deıe Mahallesinden Osman karısı Fatma Altmay 
Asliye Hukuk Mahkemesine gelip nikâhlı kocası iken bazı münasebetsiz 
fiil ve hareketlerde 'bulunduğundan boşanmalarına karar verilmesini 
isteyerek müddeaaleyh Emet Dere Mahallesinde mukim Düşecik Kö
yünden Osman Altmay aleyhine açtığı bu dâvanın cari muhakemesinde: 
müddeaaleyhe gösterilen ikametgâhta bulunmadığından tebligat yapıl
madığından davacı ilânen tebligat yapılmasını istemesiyle o suretle ka
rar verilmiş olduğundan muhakemenin kaldığı 13/5/1943 perşembe saat 
9 da muhakemede hazır bulunması için davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

3174 

Silvan Asliye Ceza Mahkemesinden : 

Belediyece kilosu elli kuruşdan satılması tesbit edilen iki kilo ye
di yüz elli gram keçi etini kilosunu altmış kuruştan beş kuruş noksaniyle 
yüz altmış kuruşa Silvanm Selâhaddin Mahallesinden Mehmet oğlu 
Mustafa Kaplan'a satmak suretiyle M. K. Kanununa muhalefet etmek
ten suçlu Silvan'ın Mecit Mahallesinden Ahmet oğlu kasap Hüseyin Yü
rük hakkında Silvan Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma 
sonunda : 

Suçun sübutuna binaen 3780 sayılı mezkûr kanunun bazi madde
lerini değiştiren 4180 sayılı kanunun 32 nci maddesi delaletiyle aynı 
kanunun 59 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ve 63 üncü maddesi muci
bince beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve yedi gün dükkânının 
kapatılmasına ve dükkânın kapatıldığı yedi gün içinde ticaretten me
nine ve masrafı kendisine ait olmak ve yirmi beş lirayı geçmemek üzere 
katî hükmün Resmî Gazete ile neşrine ve bu hususta büyük harflerle 
yazılacak ilânın suçlunun dükkânının göze çarpan yerinde asılmasına 
26/11/1942 gününde vicahen verilen karar Temyiz Mahkemesince tasdik 
edildiği ilân olunur. 

3236 
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Maliye Vekâletinden : 

Osmaniye Kazasına bağlı aşağıda isimleri yazılı cüzütamlarda ya
pılan umumî bina tahriri sona ermiştir. Bu cüzütamlarda kâin bina
lara takdir edilmiş olan iratlar usulü dairesinde mükelleflerine tebliğ 
edilmiş ve muayyen olan müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1942 malî 
yılı içinde katileşmiştir. Bu cüzütamlarda bina vergileri 2802 numaralı 
kanun mucibince 1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden 
alınacaktır. 

Cücütamların isimleri 
Dereli Köyü İssizce Kovu 

3 2 5 1 

Hatay Vilâyetinin Yayîadağı Merkez Kasabasında * apilan umumî 
bina tahriri sona ermiştir. Bu cüzütamda kâin binalara takdir edilmiş 
olan iratlar usulü dairesinde mükelleflerine tebliğ edilmiş, \ukubulan 
itirazlar 3692 numaralı kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil olu
nan bina ve arazi vergileri İtiraz Komisyonunca tetkik olunarak 1942 
malî yılı içinde kararlara bağlanmıştır. İtiraz edilmeyen iratlar da mu
ayyen olan müddetin itirazsız geçmesi suretiyle aynı malî sene içinde 
katileşmiştir. Bu cüzütamda kâin bina vergileri 2802 numaralı kanun 
mucibince 1943 malî vılmdan itibaren veni iratlar üzerinden alınacaktır. 

3252 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıfzıs
sıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti efik Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Müessesemiz hayvanları ihtiyacı için 25 ton kuru ot açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedel 4000 muvakkat teminat 300 liradır. 
3 — Eksiltme 27/4/1943 salı günü saat 11 de müessesede toplanacak 

Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Taliplerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatı yatır

mak için daha evvel ve eksiltmeye iştirak etmek üzere muayyen gün ve 
saatte Komisyona müracaat etmeleri. 

3168/4-4 
- — — - « • — — — 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

29/4/1943 perşembe günü saat 14 te kapalı zarfla eksiltmeye konu
lan 70.388 lira 52 kuruş keşif bedelli çam direği nakil, tahmil ve tahliye 
isinin eksiltmesinden sarfı nazar edildiği ilân olunur. 

3308/4-1 

Komisyonda mevcut fennî şartnamesine göre yüzer havuz için ana 
tulumba ile diğer cihaz ve teferruatı 3/5/1943 pazartesi günü saat 15 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bunları vermek istiyenlerin teklif edecekleri fiatlara göre hesap 
edecekleri katî teminatları ile birlikte pazarlık gün ve saatinde Anka
ra'da M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

Bunlara ait şartnameler İstanbul'da Taşkızak Havuz ve Fabrikaları 
Müdürlüğünde ve Ankara'da Deniz Müsteşarlığında görülebilir. 

3310/4-1 

M . M . V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonun dan 

Beher çiftine 11 lira 62,5 kuruş fiat tahmin edilen 2000 çift er fotini 
28/4/1943 cuma günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Muhammen 
bedeli 23.250 lira olup katî teminatı 3487 lira 50 kuruştur. Numune ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da 
M. M. Vekâleti 3 numaralı S"*ın Alma Komisyonunda bulunmaları. 

3248/4-3 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı beş kalem veteriner malzemesi 
28/4/1943 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Hep
sinin muhammen bedeli 18.700 lira olup katî teminatı 2.805 liradır. Nu
mune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Bunların her biri 
ayrı ayrı ihale edilebileceği gibi miktarları da noksan olarak alınabilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı 
Cinsi aded 

Nalbant pansuman kütüğü 200 
Veteriner pubay manevra çantası 200 
Keten çizme ayak banyosu 100 
Kösele ayak muhafazası 100 
Arıtrovan takımı 200 

3249/3-2 

M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Gölcük'te makina, tekne, inşa fabrikası dökümhaneleri binası de
mir işçilikleri ile dıvar sıvaları ve sair inşaat işleri kapalı zarfla iha
leye konulmuştur. Keşif bedeli 1004627 lira 52 kuruş olup ilk teminat 
miktarı 43935,11 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 7/5/1943 cuma günü saat 
15 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Umum keşif, şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde komisyona mü
racaatla inşaat dairesinden alınabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Reisliğine 
vermeleri. 3165/4- < 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 307 numarasında müseccel olan Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi İdare Meclisi âzasından Cabir Selek'in 
25/3/1943 tarihinde ve Nail Elâgöz'ün 27/3/1943 tarihinde vazifelerinden 
istifa ettikleri ve istifa eden Nail Elâgöz'ün yerine ilk içtima edecek 
Umumî Heyetin tasdikine arz edilmek üzere Tevfik Tarman'ın İdare 
Meclisinde intihap edildiği ve şirket murakıplerinden Hamit Pekcan'ın 
27/3/1943 tarihinde istifa etmiş, olmasına mebni yerine ilk içtima ede
cek Umumî Heyetin tasdikine arz edilmek üzere Nail Elâgöz'ün intihap 
edildiği beyaniyle keyfiyetin sicilli ticarete tescil ve ilânı talep edilmiş 
olmakla hususu mezkûrun dairede mahfuz vesaika müsteniden 9/4/1943 
tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 3214 

Sicilli ticaretin 307 numarasında müseccel olan Türkiye Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketinin 26/3/1943 tarihli alelade Umumî Heyet top
lantısına ait zabıtnamenin ve İdare Meclisi ve murakıp raporlarının ve 
1942 hesabatma ait bilançonun dairede mahfuz vesaike müsteniden ve 
vâki olan talebe binaen 9/4/1943 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

3213 

Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Müddei Ceyhan İnhisarlar baş memuru tarafından müddeaaleyh 
inhisarlar M. Halûk Aleyhine açılan alacak dâvasının cereyan eden mu
hakemesinde: Müddeaaleyhin ikametgâhının meçhul bulunmasından 
ilânen davetname tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan mu
hakemenin muallak bulunduğu 7/5/1943 cuma günü saat 9 da müddea
aleyhin bizzat veya bir vekil vasıtasiyle kendisini temsil ettirmediği 
takdirde muhakemenin gıyaben devam edeceği ilân olunur. 3303 

Müddei Ceyhan inhisarlar Başmemuru tarafından müddeaaleyh 
Kontrol Memuru Vasfi aleyhine açılan alacak dâvasının cereyan eden 
muhakemesinde: 

Müddeaaleyhin ikametgâhının meçhul bulunmasından ilânen davet
name tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan muhakemenin 
muallak bulunduğu 7/5/1943 cuma günü saat 9 da müddeaaleyhin bizzat 
veya bir vekil vasıtasiyle kendisini temsil ettirmediği takdirde muhake
menin gıyaben devam edeceği ilân olunur. 

3304 
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Karaman S. H. Mahkemesinden : 

Beyşehir'in Dalyan Mahallesinden Eczacı ölü Emin karısı ve \ e-
timleri Müyessere, Jale velileri ve diğer kızı Mahmure'nin vârisi Şükriye 
vekili Avukat Hasan Kaymak müddeaaleyh Şampazarı Mahallesinden 
Hacı Paşa'nın Mehmet oğlu Mevlüt oğlu Al i ve Burdur Polis Memur
larından Ahmet karısı Ayşe ve Şampazarı Mahallesinden Mevlüt Hem
şiresi Meryem aleyhlerine ikame olunan izalei şuyu dâvasının icra kı
lınmakta olan muhakemesinde: 

Her ne kadar müddeaaleyhlerden Burdur Polis Memurlarından 
Aihmet karısı Ayşe'ye davetiye yazılmışsa da ikametgâhı meçhul oldu
ğundan bir türlü tebligat yapılamamıştır ve hâlâ da ikametgâhı meçhul 
bulunmuş olmasına mebni hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine 
mahkemece karar verilmiş olduğundan her mucibi krar muhakemenin 
muallâk bulunduğu 14/5/1943 cuma gününde müddeaaleyh Ayşe ken
disi bizzat gelmediği veya kendisini temsil eder bir vekil de gönder
mediği takdirde hakkında kanuni muamele yapılmak ve işbu ilânatın 
davetiye makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

3152 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofise teslim etmemek su
retiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu Kıl ba
san Köyünden Bayram Ali Bayrak hakkında 3005 sayılı Meşhu: Suc 
Kanununa tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince yapılan du
ruşması sonunda suçlu borcunu 366 - 391 sayılı koordinasvon heyeti 
kararlarının tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri 
anlaşıldığından hareketleri Millî Korunma Kanununun 14. 1. 55, 1 ve 
63 üncü maddelerine uygun görülmekle üç ay hapis ve 250 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen karar katiyet kesp etmekle 
ilân olunur. 

3444 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofise teslim etmemek su
retiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu Kılba-
san Köyünden Abdullah Gücen hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Kanu
nuna tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması 
sonunda suçlu borcunu 366, 391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararları
nın tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldı
ğından hareketleri Millî Korunma Kanunuun 14, 1, 55, 1 ve 63 üncü 
maddelerine uygun görülmekle üç ay hapis ve 250 lira ağır para ceza
siyle mahkûmiyetine dair verilen karar katiyet kesp etmekle ilân olunur. 

3145 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofi-e teslim etme.ııek su
retiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu Seyit 
Hasan Köyünden Şaban Abanuz hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Ka
nununa tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince vapılan duruş
ması sonunda suçlu borcunu 366,391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararları
nın tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldığın
dan hareketleri Millî Korunma Kanununun 14. 1, 55, 1 ve 63 ün^ü mad
delerine uygun görülmekle üç ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle 
mahkûmivetine dair verilen karar katiyet kesp etmekle ilân olunur. 

3146 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofise teslim etmemek 
suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu Zen-
gen Köyünden Abdullah Doğan hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Ka
nununa tevfikan Karaman \s'liye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması 
sonunda suçlu borcunu 366, 391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlarının 
tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldığından 
hareketleri Millî Korunma Kanununun 14, 1, 55. 1 ve 63 üncü madde
lerine uygun görülmekle üç ay hapis ve 250 lira ağır para cezasivle 
mahkûmiyetine dair verilen karar katiyet kesp etmekle ilân olunur 

3147 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofise teslîm etmemek su
retiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu İbrala 
kövünden Mehmet Eren hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Kanununa 
tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonun
da suçlu borcunu 366 - 391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlarının 
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! tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldığından 
i hareketleri Millî Korunma Kanununun 14. 1. 55. 1 ve 63 üncü maddele

rine uygun görülmekle üç av hapis ve 25 lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine dair \erilen karar 'kativet kesp etmekle ilân olunur. 

3148 

Hükümete borçlondığı hububatı gününde ofise teslim etmemek su
retiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu İbrala 
köyünden Mustafa Gündemir hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Kanununa 
tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonun
da suçlu borcunu 366 - 391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlarının 
tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldığından 
hareketleri Millî Korunma 'Kanununun 14. 1, 55, 1 ve 63 üncü maddele
rine uygun görülmekle üç ay hapis ve 25 lira ağır para cezasiyle mah-
kûrnivetipc dair verilen karar kativet ke=p etmekle ilân olunur. 

3149 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofise teslim etmemek su
reti vl e Millî Korunma Kanununa a>kırı hareket etmekten suçlu İbrala 
köyünden İbrahim Öztürk hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Kanununa 
tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonun
da suçlu borcunu 366 - 391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlarının 
tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldığından 
hareketleri Millî Korunma Kanununun 14. 1. 55. 1 ve 63 üncü maddele
rine uysun görülmekle üç ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine dair verilen karar kativet kesp etmekle ilân olunur. 

3150 

Hükümete borçlandığı hububatı gününde ofise teslim etmemek 
suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten suçlu Ka
saba Köyünden A l i Kızıloğlu hakkında 3005 sayılı Meşhut Suç Kanu
nuna tevfikan Karaman Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması 
sonunda suçlu borcunu 366 - 391 sayılı Koordinasyon Heyeti kararlarının 
tâyin ve tesbit ettiği müddet zarfında teslim etmedikleri anlaşıldığından 
hareketleri Millî Korunma Kanununun 14 -1 - 55 -1 ve63 üncü maddelerine 
uygun görülmekle üç ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle mahkû
miyetine dair verilen karar katiyet kesbetmekle ilân olunur. 

3151 

Nazimiye C. Müddeiumumiliğinden: 

Dükkânında satışa arz eylediği eşvalar üzerine etiket koymamak 
suretiyle Millî Korunma Kanununa Muhalif hareket etmekten maznun 
Nazimiye'nin Deş! köyünden Ferhat oğlu 335 doğumlu Dursun Benzer 
hakkında Nazimive Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan açık 
duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülen maznunun 4180 sayılı kanunla muaddel 3780 
savılı Millî Korunma Kanununun 31-7, maddesi delaletiyle 53-B. 
fıkrasına göre cezalandırılmasına ve hüküm hülâsasının ilânına dair 
verilen 1943-10 sayılı karar 4330 sayılı kanunla muaddel 2884 sayılı 
kanunun 29 uncu maddesine göre katî olmakla ilân olunur. 

3296 

Kocaeli Asliye H. Hâkimliğinden: 

İzmit'in Yarımca Köyünden H. Emin İnal tarafından İstanbul Be
şiktaş Abbasağa Mahallesi Kapanca Sokak No. 30 hanede Hasan Cemal 
nezdinde karısı Hüsnüye Emekli aleyhine açtığı boşanma dâvasında, 
müddeaaleyhin adresinden ayrılarak meçhul semte gittiğinden bahsile 
tebliğ yapılmayıp evrak iade edilmiş ve davacının kanuna uygun olan 
talebi veçhile mahkemece müddeaaleyhe ilânen tebligat icrasına karar 
verilerek muhakeme 4 mayıs 1943 salı günü saat 10 a bırakılmış oldu
ğundan ilân gününden itibaren on gün içinde esas hakkında cevap lâ
yihasını vermek ve muayyen gün ve saatte mahkemede bulunmak veya 
musaddak bir vekil göndermek üzere H. U. M. Kanununun 142 ve onu 
takibeden maddeleri gereğince dâva arzuhali suretiyle davetiye mah
keme divanhanesine talik edilerek tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

3141 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Bu kere esas merkezi Ankara'da olmak üzere teessüs eden ve esas 
mukavelenamesi İcra Vekilleri Heyetinin yüksek tasdikına iktiran et
miş bulunan Me-Te Yapı Kooperatif Şirketi esas mukavelenamesinin 
dairede mahfuz vesaike müsteniden ve vâki olan talebe binaen 9/3/1943 
tarihinde tescil edildiği ve adı geçen mukavelenamenin tasdikli bir örne
ğinin aşağıda neşredilmekte olduğu ilân olunur. 

3263 

Me — Te Yapı Kooperatifi Esas Mukavelenamesi 
BİRİNCİ KISIM 

Kuruluş, maksat, idare 

1 — Bu esas mukavelenameyi imzalayanlarla sonradan bunu ka
bul ile şirketin ortak defterine i m .-a koyanlar arasında değişik kapitalli 
ve mesuliyeti hudutlu bir «Kooperatif Şirketi» kurulmuştur. 

2 — Şirketin maksadı : 
a) Ankara'da satın alacağı arazi üzerinde ortaklarına birer ev 

yapmak suretiyle bir mahalle tesis etmek. 
b) Teşekkül edecek mahallenin umumî hizmetleri ve ortakların 

menfaatlerine uygun her türlü tesisat için teşebbüslere girişmek. 
c) Evlerin bedellerini, umumî hizmetlerden bu evlere düşecek olan 

bedel ve masraf hisseleriyle birlikte, ortaklara en çok yirmi yılda ve 
aylık taksitlerle ödeterek kendilerine mal etmek. 

ç) Ortaklar bu bedelleri tamamen ödiyerek kendilerine mal edi-
linciye kadar evlerin ve mahallenin tesisatının bakımına ve idaresine 
bakmak. 

Bu hususta ihtiyar olunacak masraflar ortaklara tevzi olunacaktır. 
3 — Şirketin adı (Me — Te Yapı Kooperatifi Şirketi) dir. 
4 — Şirketin merkezi Ankara'dadır. 
5 — Şirketin müddeti yirmi beş senedir. 
6 — Şirketin maksadının tahakkuku için menkul ve gayrimenkul 

malların tasarruf, para istikrazı ve evlerin inşaatı için muktazi her nevi 
malî ve ticari işleri icra eder. 

7 — Şirketin müessisleri bu esas mukavelenameyi imzalıyan yirmi 
ortaktır. 

Adları aşağıda yazılı on müessis ortak şirketin ilk idare Meclisini 
teşkil etmekte olup evlerin inşası ve mahallenin tesisi için muktazi 
bilûmum muameleleri yapacaktır, 
idare Meclisi Reisi: Bay Rüştü Uzel. 

(Maarif Vekilliği Meslekî ve Teknik Öğretim 
Müsteşarı) 

Reis Vekili : Bay Faik Reşit Unat. 
(Maarif Vekilliği Talim ve Terbiye Heyeti Âzası) 

Reis Vekili : Bay Nurettin Boyman. 
(Maarif Vekilliği Kız Teknik Öğretim Müdürü) 

Muhasip Âza : Bay Abdullah Aker. 
(Maarif Vekilliği Ticaret Öğretim Müdür Vekili) 

Veznedar Âza : Bay Avni Ayata. 
(Ankara Ticaret Lisesi Müdürü) 

Âza : Bay Fethi Aktan., 
(T. C. Merkez Bankası Emisyon Müdürü) 

Âza : Bay Mithat Artun. 
(Ankara Yapı Usta Okulu Müdürü) 

Âza : Bayan Bakiye Koray. 
(Ankara Ismetpaşa Kız Enstitüsü Müdürü) 

Âza : Bay Sezai Ergüç. 
(Maarif Vekilliği Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı 
işleri Müdür Vekili) 

Âza : Bay Kadir Öncel. 
Bunlardan istifa veya başka bir suretle kooperatif ortaklığından 

ayrılanlar olursa yerlerine Umumî Heyet, ortaklardan başkalarını tâyin 
eder. 

İKİNCİ KISIM 

8 — Şirketin kapitali değişik olup asgari miktarı 1.000 liradır. 
9 — Kapital hisseleri beşer liraya ayrılmıştır. Her ortak en az 

yirmi hisse alacak ve şirkete girerken bu yirmi hissenin bedeli olan 
(100) yüz lirayı peşin olarak ödiyecektir. 

10 — Her ortağın yüz liralık hissesinin beş misli derecesinde yani 
beş yüz liralık bir müteselsil kefaleti olacaktır. 

11 — inşaata yedek bir fon temin etmek maksadiyle verilmiş olan 
yirmi hisselik kapital bedelinden maada evlerin inşaatı birinciye kadar 
ortaklar her ay otuz lirayı geçmemek üzere tesbit edilecek taksitleri de 
vermekle mükelleftir. 

Şu kadar ki kooperatif İdare Meclisi, arsa mubayaası için lüzum 
gördüğü takdirde yüz liralık kapital ve aylık taksitten maada iki yüz 
lirayı geçmemek üzere her ortaktan ayrıca ve defaten bir tediyat ya
pılmasını istiyebilir. 

12 — Şirket, ortaklardan kapital, fon, taksit ve aşağıda zikri ge
çecek yüzde onlar olarak aldığı bütün paraları kooperatifin zaruri mas
raflarına, arsa mubayaasına ve gayenin tahakkukuna sarfedecektir. 

13 — Bir ortağın kapital hisseleri ve kooperatifteki alâkası birden 
ziyade kimseler arasında paylaşılamaz. Veraset yoliyle veya her hangi 
bir sebeple ortakların hisseleri ve kooperatifteki alâkaları birden zi
yade şahıslara intikal ederse yeni sahipler bu hisse ve alâkalarını ya 
(17) nci madde mucibince tasfiye eder veyahut içlerinden birini koo
peratife karşı vekil tâyin suretiyle ortaklığa devam ederler. 

14 — Ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiç bir sebeple şirket 
kapitalinin veya mallarının haciz altına alınmasını istiyemezler. Ve 
şirketin işlerine karışamazlar. Bunlar şirketin defterlerine göre tahak
kuk edecek hakları ve Umumî Heyetin kararlarını kabul etmek mec
buriyetindedirler. 

ÜÇNCÜ KISIM 
Ortaklar 

15 — Şirkete girmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lâzımdır: 
a) Türk olmak, 
b) Siyasi haklarına malik olmak, 
c) Suihal ve şöhreti olmamak, 
ç) Kooperatif vecibelerini ifa edebilecek iktidarda bulunmak. 
16 — Şirkete ortak olmak, (15) inci madde şartlarını haiz olmak 

şartiyle, idare Meclisinin kararına bağlıdır. 
17 — Ortaklar ev'bedellerini tamamen ödemeyince hisselerini baş

kalarına devredemezler. Hisselerini tasfiye ederek Kooperatiften çıkmak 
istiyenler evvelemirde Kooperatif idare Meclisine Müracaatla hisselerini 
Kooperatife bırakmağı kabul ettiklerini bildirirler. Kooperatif hisse sa
hibine yalnız vermiş olduğu parayı iade ile hisseyi namzetlerden birine 
devreder. Kooperatif bu hisseyi almıyacağını bildirdiği takdirde ortak 
hissesini başkasına - fakat ortak olmak şartlarını haiz birisine - devret
mek selâhiyetini iktisabeder. Hissenin, ana, baba, karı, koca, evlât ve 
kardeş gibi yakın akrabalara devri caizdir. Ancak bu devri idare Meclisi 
yeni devralacak olan ortak olma şartlarını haiz bulunduğu takdirde ka
bul eder. 

18 — idare Meclisi ortakların ölümü takdirinde ev bedeli ve saire-
den dolayı kalan borçlarını karşılayacak bir ölüm sigortasının teminine 
çalışacaktır. Bu suretle ölen ortağın bakiye borcu sigortadan tesviye 
ettirilerek evin mirasçılarına bedelsiz olarak verilebilmesi imkânı bulun
muş olacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İnşaat 

19 — Kooperatif, ortaklarına birer ev yaptırmak üzere Ankara Vi
lâyeti dâhilinde münasip bir arazi satın alacaktır. Teşekkül edecek ma
hallenin toplu bulunması ve inşaat, ve idare masraflarının asgarî hadde 
indirilmesi için bu arazinin bir arada ve toplu olarak bulunmasına ça
lışılacaktır. 

20 — Her eve mümkün olduğu takdirde müsavi ve kâfi miktarda 
birer bahçe yeri tahsis edilecektir. 

21 — Peşin verilecek kapital hisseliyle ödiyecekleri aylık taksitler 
ve 11 inci madde mucibince, icabında idare Meclisinin tahsilini istiye-
ceği 200 liradan maada inşaatın başlayacağı sırada ve idare Meclisinin 
tâyin edeceği zamanda inşaatın muhammen bedelinin yüzde onu da 
ortaklardan tahsil edilecektir. 

22 — idare Meclisi 3, 4 ve 5 odalı olmak üzere üç tip ev plânlan 
hazırlıyacak ve bunlar keşif bedelleriyle birlikte ortaklara teşhir edile
cek ve ortaklar bunlardan seçtikleri tipi yazı ile idare Meclisine bildi
receklerdir, idare Meclisi evlerin inşası ve mahallenin tesisini en 
uygun gördüğü şekilde münakaşa usulü ile veya emaneten yaptıracaktır. 

Jdare Meclisinin tâyin edeceği müddete kadar ev siparişini verme
yen ortaklar; ortaklık hakkı'nı kaybederler ve hisseleri (17) nci madde 
hükümlerine göre tasfiye edilir. 

23 — Evler yapıldıktan sonra her evin bedeli; evin inşa maliyeti 
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ile ona tahsis olunacak arazinin hedeli ve hu iki bedelin yekûnu nispe
tinde umum için yapılmış masraf hisselerinin yekûnundan tâyin edile
cektir. 

24 — Evlerin bedelleri, mahalle vaziyetine göre bulunacakları 
mevki itibariyle (3) üncü madde ile tâyin olunan bedelin yüzde onunu 
geçmemek üzere tezyit veya tenkis edilecektir. 

Şöyleki : 
(Elverişsiz ve semtsiz yere düşen evlerin bedellerinden bu nisbete 

kadar bir meblâğ tenzil edilecek ve nisbeten daha şerefli ve kıymetli yere 
düşen evlerin bedellerine yine bu nispet kadar bir miktar zam edilecek
tir. Bu kıymet takdirlerini idare heyeti ile birlikte her tip sahiplerinin 
seçeceği ikişer mümessilin teşikl edeceği bir heyet yapacaktır. 

25 — (24) üncü maddeye göre katî bedeli tâyin edildikten sonra 
her tip ortaklar İdare Meclisini ve noterin huzuru ile toplanarak arala
rında kur'a ile, çekmek suretiyle evlerini tâyin edeceklerdir. Her ortak 
kendisine isabet eden evi (23) ve (24) üncü maddeler mucibince tâyin 
olunan bedelleri üzerinden kabul etmek mecburiyetindedir. 

26 — Bu tahsisten sonra her ortak vermekte olduğu aylık taksitler 
verine evinin umum bedelinin ödenmemiş bakiyesi onbeş senede ifa 
edilmek üzere (umumî heyet bu müddeti yirmi seneye iblâğ edebilir) 
hesap olunacak aylık taksitleri vermeye başlayacaktır. Hiç bir sebeple 
hiç bir ortak bu taksitleri vermekten imtina edemez. Ortaklar İdare 
Meclisinin muvafakatini almak şartiyle evlerini kiraya verebilirler. 

27 — Yukarıki madde mucibince talhsis olunan evlerin bedelleri 
tamamen ödeninceye kadar şirketin hükmi şahsiyetinin temellükünde 
bulunacaktır. Evin bedelimi ve şirkete olan diğer borçlarını tamamen ifa 
eden ortağa evin ferağı yapılarak kendisine katî ve nihai surette 
maledilir. 

Sigorta yapıldıktan sonra ölen sigortalı ortağın kalan borcunu şir
ket ödeyeceğinden ev aynı şekilde veresesine ferağ olunur. 

28 — Muayyen taksitlerden fazla ev bedeline mahsuben tediyatta 
bulunan ortağın bu fazla tediyatı içini ev borçlarının tabi bulunduğu faiz 
nispetinde lehine faiz hesap edilmesi için İdare Meclisi mukriz banka 
nezdinde teşebbüste bulunacak ve anlaşmayı o şekilde temin edecektir. 
On beş seneden evvel bedeli tamamen ödeyen 'ortağa (27) nci madde 
mucibince ev tamam devredilir. Ve ancak şirkete diğer umumî ve müş
terek teşebbüslerden dolayı mevcut alâkası ipka edilir. 

29 —• Şirkete olan borç ve taahhüt ettiği her hangi bir taksiti za
manında ödemiyen ortaktan İdare Meclisi bir hafta zarfında o borç 
veya taksidin tediyesini yazı ile talebeder. 

Üst üste üç taksiti veya bir senede üç aylık taksitler mecmuunu 
ödemiyen ortağa birinci fıkra mucibince yazılacak son ödeme ihbar
namesi tarihinden bir ay sonra şirket bu ortağın hissesini ve evini başka 
bir yola müracaat etmeksizin, istirdat ile onun nam ve hesabına kiraya 
verir veya (17) nci madde mucibince tasfiye ©der. 

Bu hükümleri İdare Meclisi ifa etmeye salahiyetlidir. Ancak ortağın 
makul ve makbul bir mazereti bulunduğu ve şirkete teminat verdiği tak
dirde bu hüküm icrası İdare Meclisince üç ay daha tehir edilebilir. 

30 — Ortaklar borç bedelini tamamen ödemeyip evleri temellükle
rine geçirinceye kadar evlerin kıymetini tenkis veya tağyir edebilecek 
herhangi bir değişiklik yapamazlar. 

Bu iki kaydın haricinde evlerde tadilât yapmak isteyen ortaklar 
İdare Meclisine yazı ile müracaat ederler. İdare Meclisi bu tadilâtı mu
vafık görürse müsaade edilebilir. 

31 — Şirket, bedelleri ödeninceye kadar bütün evlerini ve mahalle 
tesisatını yangına karşı sigorta ettirir ve pirimlerini ortaklardan tahsil 
eder. 

32 — Şirketin mevcut nakdi millî bankalardan birisinde cari bir 
hesaba yatırılır. Ufak tefek masraflar için muhasibin malûmatı tahtında 
veznedar nezdinde yüz liradan fazla olmamak şartiyle bir para bulun
durabilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Şirketin idaresi 

33 — Şirketin işleri 
a) idare Meclisi 
b) Murakabe Heveti 
c) Umumî Heyet 

tarafından çevrilir. 
34 — idare Meclisi : 
Ortaklar tarafından seçilen on ortaktan terekküp eder. Her seçimde 

ayrıca beş yedek âza ayrılır. İdare Meclisi azaları iki sene için seçilir. 

idare Meclisi ilk toplantısında bir reis iki ikinci reis, bir muhasip, bir 
veznedar seçer, idare Meclisi üyeleri hiç bir suretle ücret alamazlar. 

Müddetleri biten İdare Meclisi üyeleri tekrar seçilebilirler. 
35 — Bu statüye göre müessisler tarafından seçilen ilk idare Heyeti 

inşaatın başlanmasına kadar vazife görecek ve inşaatın başlanmasından 
sonra gelecek ilk şubat ayı içinde Umumî Heyeti toplayacak ve ondan 
sonra her sene Umumî Heyet, şubatta davet edilecektir. 

36 — Herhangi bir suretle ortaklığı zail olan idare Meclisi üye
sinin üyelik hakkı da sukut eder. 

37 — İdare Meclisi lüzum gördükçe, fakat ayda bir defadan aşağı 
olmamak üzere reisin gaybubetinde ikinci reisin davetiyle toplanır. 

38 — Mazeretsiz üst üste uç içtimaa gelmeyen İdare Meclisi üyesi, 
müstafi addedilerek yerine rey fazlalığı sırası ile yedek üyelerden biri 
geçirilir. 

39 — İdare Meclisinin karar verebilmesi için âza adedinin yarıdan 
bir fazlasının içtimada hazır bulunması şarttır. Kararlar içtimada hazır 
bulunan azaların ekseriyet reyiyle verilir. Reyler müsavi olduğu tak
dirde, reis reyinin bulunduğu taraf üstün tutulur. 

40 — İdare Meclisi dahilde ve hariçte temsil ve şirketin menkul ve 
gayri menkul mallarının satılması temliki ve terhini; dâva ikamesi ve 
sulh icrası ve dâvadan feragat ve ibra ile şirketi gayesine eriştirmeye 
matuf her türlü hukukî muamele, akit ve tasarrufları ifa salâhiyetini 
haizdir. Meclisin kararları üzerine yapılacak her türlü muameleler rei
sin veya ikinci reis ile üyelerden birinin müşterek imzaları ile hüküm 
ifade eder. 

Şirketi tek bir imza ilzam etmez. 
41 — İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır. 
içtimada bulunan üyeler tarafından imza edilir. Karara muhalif 

kalan üyenin muhalefeti sebepleri karara dercedilir. Ve kararı kendisi
de bu şekilde imza eder. 

42 — İdare Meclisi, yukarda yazılı vazife ve salâhiyetlerden başka 
aşağıdaki işleri de yapar. 

a) Şirketin işlerini çevirir. 
b) Şirketin bilûmum mallarını hüsnü muhafaza ve idare eder. 
c) Hesap devresi sonunda bilançoyu ve İdare Meclisi raporunu ve 

senelik bütçeyi hazırlar. Ve Umumî Heyete arzeder. 
ç) Umumî Heyeti içtimaa çağırır ve kararlarım yerine getirir. 
d) Şirketin muhtelif işleri için dahili talimatnameler yapar. 
e) Şirket paralarının ne türlü nemalandınlacağını kararlaştırır. 
f) Statüde lüzumlu görülecek değişiklikleri Umumî Heyete teklif 

eder. 
g) Bu esas mukavelename ile aldığı vazifeleri icabında muayyen 

bir müddet ve muayyen ücretle bir veya daha ziyade şahıslara tevdi 
edebilir. 

Murakabe Heyeti 

43 — Şirketin işlerini ve hesaplarını Umumî Heyet namına mu
rakabe etmek üzere ortaklar tarafından ve Umumî Heyet tarafından üç 
kişilik bir murakabe heyeti seçilir. 

44 — Murakabe Heyeti her sene değiştirilir. Eski üyelerin tekrar 
seçilmesi caizdir. 

45 — Murakabe Heyeti İdare Meclisinin toplantılarında buluna
bilir. Fakat reylere iştirak etmez. 

46 — Murakabe Heyeti Şirketin menfaatine zıt gördüğü hal ve 
muameleleri derhal İdare Meclisine bildirir. 

Murakıplar Şirket menafii için tehlikeli bir vaziyet gördükleri tak
dirde birlikte veya münferiden umumî heyeti toplantıya çağırabilir. 

47 — İdare Meclisi, Murakabe Heyetine istiyecekleri bütün hesap, 
karar ve muamele evrakını göstermek mecburiyetindedir. 

48 — Murakabe Heyeti umumî toplantıya şirketin işleri ve hesap
lan hakkında rapor verir. 

Umumî Heyet 

49 _ JJer sene şubat ayı içinde İdare Meclisinin daveti üzerine 
ortaklar âdi umumî heyet halinde toplanırlar. 
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50. — Lüzum görüldüğü takdirde İdare Meclisi veya Murakabe 
Heyeti veya şirketin ödenmiş kapitalinin onda birini temsil eden ortak
lar, tarafından umumî heyet her zaman fevkalâde olarak toplantıya ça-
ğırılabilir. 

51 — Âdi toplantılar için toplantı gününden en az on beş gün ev
vel gazete ile toplantıya davet keyfiyeti ilân edilir. 

Fevkalâde toplantılar için bu ilândan başka her ortağa posta ile 
taahhütlü davetiye gönderilir. 

îçtimadan on beş gün evvel senelik hesaplar ve bilanço cetvelleri 
ile murakabe heyetinin raporu basılmış olarak, isteyen ortaklara ve
rilmek üzere İdare Meclisi tarafından hazır bulundurulur. 

52 — Umumî heyette müzakere edilecek ruzname, toplantı daveti 
için gazeteye verilen ilânlara ve ortaklara gönderilen tamimlere dere 
edilir. Toplantılarda Ticaret Vekâleti Komserinin bulunması için top
lantıdan en az on beş gün evvel idare Meclisi Ticaret Vekâletine keyfi
yeti bildirir ve bu bildirme tezkeresine idare Meclisinin ve Murakabe 
Heyetinin raporları ile ruznamenin bir sureti iliştirilir. 

53 — Umumî Heyeti idare Meclisi reisi açar ve akabinde toplan
tıya riyaset etmek üzere toplantıda hazır bulunan ortaklardan bir reis 
seçilir. Ayrıca zabıtları tutmak için Umumî Heyet ortaklardan üç kâtip 
ayırır. 

54 — İdare Meclisi kendi rapor ve hesaplarının kabulünde rey 
veremez. 

55 — Umumî Heyetin toplanabilmesi için en az ortaklardan üçte 
birisinin hazır bulunması şarttır. Bu nispet temin edilmezse birinci top
lantı için yapılan merasim dâhilinde ikinci defa olarak Umumî Heyet 
tekrar davet edilir. İkinci toplantıda bulunacak ortakların adedi ne olur
sa olsun Umumî Heyet toplanmış sayılır. 

Kararlar rey ekseriyeti ile verilir. Ancak Şirketin statüsünde deği
şiklik yapılması için çağırılacak Umumî Heyette Ticaret Kanununun 
386 ncı maddesinde yazılı şartlar ve sayı çokluğu lâzımdır. 

Umumî Heyet içtimama gelmiyen ortaklar, her hangi bir ortağı. 
vekil tâyin etmek suretiyle temsil edilebilirler. 

Şu kadar ki bir ortak yalnız bir vekâlet deruhte edebilir. 
56 — Umumî Heyet kararları bütün ortaklar için caridir. 
57 — Her yıl adi olarak toplanan Umumî Heyetin vazife ve salâhi

yetleri şunlardır: 
a) Ticaret Kanununun 372 nci maddesi ahkâmına göre muamele ifa 

etmek, 
b) İdare Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerini seçmek, 
c) Mesuliyeti mucip halleri görülen idare Meclisi azalarına işten 

elçektirmek ve lüzum görülürse bunlar hakkında kanuni takibat yapıl
masına karar vermek. 

58 — Reyleri toplamak ve ayırmak için ortaklardan üç kişi Umumî 
Heyet tarafından seçilir. 

59 — Umumî Heyete arzolunan idare Meclisi ve murakabe heyeti 
raporları ile yıllık hesap cedvelleri ve Umumî Heyet zabıtları ile top
lantıda hazır bulunan ortakların isimlerini havi bir liste dörder nüsha 
olarak toplantıdan sonra en çok bir ay zarfında Hükümete sunulur. 

ALTINCI KISIM 

Şirket müddetinin uzatılması ve Şirketin feshi 

60 — Şirket müddetinin hitamında lüzum görüldüğü takdirde müd
det İdare Meclisinin teklifi ile ve Ticaret Kanununun 386 ncı maddesinde 
gösterilen merasime uymak şartiyle Umumî Heyet tarafından uzatı
labilir. 

61 — Şirket müddetinin hitamında maksat tamamiyle istihsal edil
miş ise Şirketin tasfiyesine Umumî Heyetçe karar verilir. Şirketin ortak
lara ait mallardan maada para ve malları ortaklar arasında taksim veya 
mahallenin müşterek menfaatlerine sarfolunur. 

Bu şekilde İdare Meclisi tarafından hazırlanarak son defa toplana
cak olan Umumî Heyetin tasvip kararma bağlandıktan sonra tatbik 
edilir. 

62 — Şirket maksadını elde edemez veya" her hangi bir sebeple 
infisah ederse Ticaret Kanununun şirketler hakkındaki hükümlerine göre 
muamele yapılır. 

63—Müessis azadan olup mukabeleyi imza eden ortaklar şunlardır: 

1 — Bay Rüştü Uzel : Maarif Vekilliği Meslekî ve Teknik Öğ
retim Müsteşarı. 
(Cihan Sok. No: 11 Yenişehir) 

2 — Bay Faik Reşit Unat : Maarif Vekilliği Talim ve Terbiye He
yeti Âzası. 
(Karanfil sokak No. 19 

Yenişehir.) 
3 Bay Nurettin Boyman : Maarif Vekilliği ' Kız Teknik öğretim 

Müdürü 
(Necatibey Mahallesi Alataş Sokak 
Bahabey Apartmanı No. 3) 

4 — Bay Abdullah Aker : Maarif Vekilliği Ticaret öğretim Mü
dür Vekili 
(Menekşe Sokak No. 5 

Yenişehir.) 
5 — Bay Avni Ayata : Ankara Ticaret Lisesi Büdürü 

(Etlik Bağlan Kuyuyazısı No. 35) 
6 — Bay Fethi Aktan = T. C. Merkez Bankası Emisyon Müdürü 

(Bahçeli Evler No. 90) 
7 — Bay Mithat Artun : Ankara Yapı Usta Okulu Müdürü 

(Yapı Usta Okulu) 
8 — Bayan Bakiye Koray : Ankara Ismetpaşa Kız Enstitüsü Müdürü 

(tâmetpaşa Kız Enstitüsü) 
9 — Bay Sezai Ergüç : Maarif Vekilliği Meslekî ve Teknik 

Öğretim Yapı işleri Müdürü Vekili 
(Meşrutiyet Cad. No. 29/B) 

Yenişehir.) 
10 — Bay Kadir Öncel : İmar Müdürlüğü 'Plân Kısmı Fen Me

muru 
(Kooperatif Civarı Güvercin Sokak 
No. 32) 

İşbu mukavelename İcra Vekilleri Heyetinin 22 şubat 1943 tarih ve 
2/19477 sayılı kararnamesine müsteniden tasdik olunur. 

P R O T O K O L 

1) Yedinci maddenin son fıkrasındaki (İdare Meclisi) yerine 
(Umumî Heyet) cümlesi ilâve edilmiştir. 

2) 26 ncı madde de (idare Meclisi) yerine (Umumî Heyet) keli 
mesi ilâve edilmiştir. 

3) 43 üncü maddenin 2 nci fıkrası kaldırılmıştır. 
4) 50 nci maddeye (veyahut ta Ticaret Vekâleti) kelimesi ilâve 

edilmiştir. 
5) 52 nci madde de (Hükümet komiseri ibaresi) kaldırılarak yerine 

(Ticaret Vekâleti Komiseri) ilâve edilmiştir. 
Aynı maddenin son fıkrasına hükümet kelimesi yerine Ticaret Ve

kâletine ibaresi ilâve edilmiştir. 

Seferihisar Öğretmenleri Yardım Sandığından : 

Resmî Gazetenin 5360 sayı ve 20 mart 1943 tarihli nüshasında intişar 
eden (Seferihisar Kazası öğretmenleri Yardım Sandığı) Nizamname
sinin 15 inci maddesinin son 'fıkrası nizamnamenin aslına uygun olarak 
intişar etmediğinden mezkûr son fıkra yerine kaim olmak üzere kararlar 
azalara ve hükümete yazı ile, başkalarına da mukarreratın hükümet ve 
belediye kapılarına taliki suretiyle bildirilir) şeklinde tashihen ilân 
olunur. 
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Sayfa : 4904 (Resmî Gazete) 21 NÎSAN 1943 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi idare Meclisinden 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi Hissedarlar Umumî Heyeti 3 mayıs 
1943 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de istanbul'da, Bahçeka-
pıda Taşhanın 3 üncü katında kâin Şirketin idare Merkzinde fevkalâde 
surette toplanacaktır. 

Ticaret Kanununun 385 nci maddesi mucibince işbu heyeti umu
miye içtimaına hir hissesi olan hissedarların da iştirak ve rey ita etmeğe 
hakkı vardır. Buna binaen»hissedarların, sahip oldukları hisse senetlerini 
veya bunu müsbit vesaiki toplantı gününden bir hafta evvel İstanbul'da 
Şirket Merkezine veya Türkiye Iş Bankası şubelerine veya Türkiye İmâr 
Bankasına tevdi ederek ıbirer duhuliye varakası almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 — Şirket sermayesinin yeniden hisse senedi çıkarılmak suretiyle 

bir misli arttırılarak (1.000.000) liraya İblâğı. 
2 — Esas mu&avelenin 7 ve 81 inci maddelerinin tadili. 

7 nci maddenin eski şekli 

Madde 7 — Şirketin sermayesi 
beheri (100) yüz lira kıymetinde 
hamiline muharrer (5000) hisseye 
münkasim (500 bin) Türk lirasın
dan ibarettir. 

Bu hisseler mecmuunun me-
vaddı atiyede münderiç şekil dâ
hilinde hissedar sıfatiyle iştirak 
edecekler tarafından iştirasının • 
taahhüt ve imza ve bedellerinin 
tesviyesi meşruttur. 

Madde 81 — Şirketin masa
rifi umumiyesiyle ha mukavele
name müdüriyete veyahut her 
hangi bir vazifeye memur edilen 
kimselere umumî veya hususi te-
mettüattan tahsis edilen yüzdeler 
ve muhtelif amortisman bedelleri 
gibi şirketçe tediye veya tefriki 
mecburi olan mebaliğ, şirketin 
hesap senesi nihayetinde tanzim 
olunan senelik mevcudat ve mu
vazene defterinde tesbit olunan 
hasılatından baddettenzil baki ka
lan miktar temettüatı safiyeyi 
teşkil eder. Bu suretle hâsıl ola
cak temettüatı safiyenin yüzde 
(15) i ihtiyat akçesine tahsis edil
dikten sonra baki kalan kısmın 

Yüzde (yetmiş beşi) itfa edil
memiş olan hisse senetlerinin be
delleri tesviye olunan kısmına gö
re hissedarlara ve 

Yüzde (yirmi beşi) Meclisi 
idare azasına, müdürlere ve şir
kette çalışanlara, Umumî Heyet 
kararına göre tevzi edilir. 

7 nci maddenin yeni şekli 

Madde 7 — Şirketin sermayesi 
beheri (100) yüz lira kıymetinde 
hamiline «muharrer (5000) beş bin 
hisseye münkasem (500.000) lira ve 
beheri (100) yüz lira kıymetinde 
nama muharrer (5.000) beş bin 
hisseye münkasem (500.000) lira ki 
ceman (1.000.000) bir milyon Türk 
lirasından ibarettir. 

Bu hisseler mecmuunun me-
vaddı atiyede münderiç şekil dâ
hilinde hissedar sıfatiyle iştirak 
edecekler tarafından iştirasının 
taahhüt ve imza ve bedellerinin 
tesviyesi meşruttur. 

Madde 81 — Şirketin masa
rifi umumiyesiyle ba mukavelena
me müdüriyete veyahut her hangi 
bir vazifeye memur edilen kimse
lere umumî veya hususi temettü-
attan tahsis edilen yüzdeler ve 
muhtelif amortisman bedelleri gi
bi şirketçe tediye veya tefriki 
mecburi olan mebaliğ, şirketin 
hesap senesi nihayetinde tanzim 
olunan senelik mevcudat ve mu
vazene defterinde tesbit olunan 
hasılatından badettenzil baki ka
lan miktar temettüatı safiyeyi teş
kil eder. Bu suretle hâsıl olacak 
temettüatı safiyenin yüzde (5) i 
ihtiyat akçesine tahsis edildikten 
sonra baki kalan kısmın 

Yüzde (seksen) i itfa edilme
miş olan hisse senetlerinin bedel
leri tesviye olunan kısmına göre 
hissedarlara ve 

Yüzde (yirmi) si Meclisi ida
re azasına, Müdürlere ve şirkette 
çalışanlara, Umumî Heyet kararı
na göre tevzi edilir. 
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Nazimiye C. Müddeiumumiliğinden : 

Satışa arz eylediği eşyalar üzerine etiket koymamak suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu iddiasile suçlu Na
zimiye de bakkal 'Ferhad ıoğlu 325 doğumlu Dursun Yıkılmaz hakkında 
Nazimiye Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda: 

Suçlu Dursun Yıkılmaz'ın 'dükkânında bulunup satışa arz eylediği 
eşyalar üzerinde fiat ve cinslerini gösterir etiket koymadığı sabit gö
rüldüğünden hareketine uyan 4180 sayılı kanunla muaddel 3780 sayılı 
«Millî Korunma Kanununun» 31 - 7, delaletiyle 53 - B, fıkrasına göre 
25 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasının ilânına 
dair Nazimiye Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 943 - 9 sayılı karar 

4330 sayılı kanunla hükümleri uzatılan 2884 sayılı Tunceli Kanununun 
29 uncu maddesi gereğince katî olmakla ilân olunur. 
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Satışa arzeylediği eşyalar üzerine etiket koymamak suretiyle «Millî 
Korunma Kanununa» muhalif harekette bulunduğu iddiasiyle. suçlu Na
zimiye'de Bakkal Hüseyin oğlu 1314 doğumlu Musa Özer hakkında Na
zimiye Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda. 

Suçlu Musa Özer'in dükkânında bulunup satışa arzeylediği eşyalar 
üzerine fiat ve cinslerini gösterir etiket koymadığı sabit görüldüğünden 
hareketine uyan 4180 sayılı kanunla muaddel 4780 sayılı Millî Korunma 
Kanununun 31-7, delaletiyle 53-B, fıkrasına göre 25 lira ağır para ceza
siyle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasının ilânına dair Nazimiye Asliye 
ceza mahkemesinden verilen 943-12 sayılı karar 4330 sayılı kanunla hü
kümleri uzatılan 2884 sayılı Tunceli Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince katî olmakla ilân olunur. 3238 

Satışa arzeylediği eşyalar üzerine etiket koymamak suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu iddiasiyle suçlu Nazi-
miyede Bakkal Al i oğlu 1331 doğumlu Necati Dağdeviren hakkında Na
zimiye Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Suçlu Necati Dağdeviren'in dükkânında bulunup» satışa arzeylediği 
eşyalar üzerine fiat ve cinslerini gösterir etiket koymadığı sabit görül
düğünden hareketine uyan 4180 sayılı kanunla muaddel 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanununun 31-7 delaletiyle 53-B, fıkrasına göre 29 lira 
10 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasının ilâ
nına dair Nazimiye Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 943-14 sayılı 
karar 4330 sayılı kanunla Hükümleri uzatılan 2884 sayılı Tunceli Kanu
nunun 29 uncu maddesi gereğince katî olmakla ilân olunur. 
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Satışa arzeylediği eşya üzerine etiket koymamak suretiyle Millî Ko
runma Kanununa muhalif harekette bulunduğu iddiasiyle suçlu Nazi
miye'de bakkal Kamer oğlu 1279 doğumlu Ahmet Gök hakkında Nazi
miye Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Suçlu Ahmet Göğün dükkânında bulunup satışa arzeylediği eşyalar 
üzerine fiat ve cinslerini gösterir etiket koymadığı sabit görüldüğünden 
hareketine uyan 4180 sayılı kanunla muaddel 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununun 31-7 delaletiyle 53-B, fıkrasına göre 25 lira ağır para ceza
siyle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasının ilânına dair Nazimiye As
liye Ceza Mahkemesinden verilen 943-13 sayılı karar 4330 sayılı kanunla 
hükümleri uzatılan Tunceli Kanununun 29 uncu maddesi gereğince katî, 
olmakla ilân olunur. 3240 

Satışa arzeylediği eşyalar üzerine etiket koymamak suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu iddiasiyle suçlu Na
zimiye'de Bakkal Alihan oğlu 1332 doğumlu ismail Şahin hakkında Na
zimiye Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 

Suçlu ismail Şahin'in dükkânında bulunup satışa arzeylediği eş
yalar üzerine fiat ve cinslerini gösterir etiket koymadığı sabit görüldü
ğünden hareketine uyan 4180 sayılı kanunla muaddel 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun 31-7, delaletiyle 53 J3, fıkrasına göre 25 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasının ilânına dair Nazi
miye Asliye Ceza Mahkemesinin 943-11 sayılı karar 4330 sayılı kanunla 
hükümleri uzatılan 2884 sayılı Tunceli Kanununun 29 uncu maddesi 
gereğince katî olmakla ilân olunur. 3241 

— — • 

Turgutlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Turgutlu'nun Bozkurt mahallesinden İbrahim oğlu Recep Kökbo-
zacınm karısı aynı mahalleden Bayram kızı Kıymet aleyhine açtığı bo
şanma dâvasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında; dâvâlının, ika
metgâhı meçhul olmasına binaen ilânen tebligat ifasına karar verilerek 
muhakemenin 4/5/1943 günü saat ona talikine karar verilmiş olduğu 
usulün 141 ve 142 nıci maddelerine göre tebliğ olunur. 3284 

Turgutlu'nun Kurtuluş mahallesinden Al i oğlu Hasan Istık'ın ka
rısı Dal oğlu Bahçesinden Kâzım kızı Yasar Cevdetler aleyhine açtığı 
boşanma dâvasının cari duruşmasında; dâvâlının ikametgâhı meçhul 
olmasına binaen ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gel
mediğinden hakkında gıyap kararı verilerek muhakemenin 4/5/1943 
günü saat ona talikına karar verilmiş olup yevmi mezkûrda dahi. gelme
diği ve bir itirazda bulunmadığı takdirde, muhakemeye gıyabında devam 
ve intaç edileceği usulün 141 ve 142 nci maddelerine göre tebliğ olunur. 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

  

 

  

                                                         

                                                               İÇİNDEKİLER 

              
Kanunlar            Sayfa 
 
4392  Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü  
          1942 Malî         Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun    1
 
4393  İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1942 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik     
          Yapılmasına Dair Kanun         1 
 
4394  Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının Birer Ay 
          Uzatılması Hakkında Kanun         1 
 
4395  Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 

       15 Gün Uzatılması Hakkında Kanun        2
 
4396  Türkiye ile Romanya Arasında 2 Şubat 1943 Tarihinde Akit ve İmza 
          Edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının Tasdikine Dair Kanun    2

3

 

 
4398  Türkiye ile Almanya Arasında 31 İlkkânun 1942 Tarihinde İmza Edilen Kredi 
          Anlaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun       4
 
Kararnameler 
 
2/19477  ME-TE Yapı Kooperatifi Şirketi’nin Teşkiline İzin Verilmesi Hakkında 
    Kararname.           5 
 
2/19714  Bursa - Çekirge Arasında İşleyen Otobüs Bilet Bedellerine ve Belediye 
    Sınırları İçindeki Elektrik ve Telefon Tarifelerine Zam Yapılmasına  
    Dair Kararname.          5 
      
İlanlar                       6 

 

 
  
 
 

 
             
 
               
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

  

    
        

  

Yılı  

4397 Türkiye ile Almanya Arasında 25 Temmuz 1940 Tarihli Ticari Mübadeleye 

         Mütedair Hususi Anlaşmaya  Bağlı (A) Listesiyle Tasfiye Halinde Bulunan 

         (A) Hesabı Hakkında 17 İlkkânun 1940 Tarihinde Almanya Hükümetiyle  

         Teati Edilen Notaya Merbut (1) ve (2) No: lu Listelerde Mezkûr Keten  

         Kontenjanları Yerine Aynı Kıymette Kenevir Kontenjanları İkamesi  

         Hususunda Almanya Hükümetiyle Teati Edilen Notaların Kabul ve  

         Tasdiki Hakkında Kanun  

 


