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K A N U N L A R 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kısmına fevkalâde 

tahsisat verilmesi hakkındaki 4424 saydı 
kanuna ek kanun 

Kanun No: 4490 Kabul tarihi: 15/9/1943 

Madde 1 — 4424 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle 1943 malî yılı 
Muvazenei Umumimye Kanununa bağlı A işaretli cetvelin Millî Müda
faa Vekâleti kısmında (Muhtelif Müdafaa hizmetleri) adiyle açılan 
hususi fasla 100 000 000 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekil i memurdur. 

16/9/1943 

No. Bajlıeı 
Düıtar 
Tertip Cilt 

Resmi 

Sahile Ss» 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kısmına 
(120 000 000) lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 
kanun 31/5/1943 

Fransız Hükümeti ile gemi satın alınmasına dair yapılan 
Anlaşmanın tasdiki hakkında kamın 

Kanun No: 4491 Kabul tarihi: 15/9/1943 

Madde 1 — Fransa Hükümeti ile gemi satın alınmasına dair ya
pılan ve 27 ağustos 1943 tarihinde tekemmül eden bağlı Anlaşma tas
dik edilmiştir. 

Madde 2 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Münakalât Vekâleti kısmında (satın alınacak ge
milerin mubayaa bedel ve masrafları) adiyle açılan 683/A faslına 
5 800 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Madde 3 —• 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(R) cetvelinin, Münakalât Vekâleti kısmına ilişik cetvelde yazılı for
mül ilâve edilmiştir. 

Madde 4 —-Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri He

yeti memurdur. 
16/9/1943 

M U K A V E L E N A M E 

Hariciye Vekil i Numan Menemencioğlu tarafından temsil olunan 
Türkiye Hükümeti ile, 

Büyük Elçi Mösyö Gaston Bergery tarafından temsil olunan 
Fransa Hükümeti arasında aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır: 

1 — Fransız Hükümeti aşağıda tayin olunan şartlar dahilinde, 
halen Türk limanlarında alıkonmuş olan aşağıdaki gemileri satmakta
dır: 

Adour, Djebel Sannin, Vaillante, Avocette, Jean Mic, Massalia. 
Cid, Marsellias 3, Marius, Chambon, Cyrus. 

2 — Satış beyibilvefa suretiyle yapılmıştır. Fransa Hükümeti ge
mileri tekrar satın alma hakkını, Müttefik Devletlerle Mihver Devlet
leri arasında Avrupa'da muhasematın sona ermesinden veya bir müta
reke aktinden itibaren altı ay zarfında, sadece bir talepte bulunmakla 
kullanabilecektir. Gemi bedellerinin iadesi ve gemilerin geri verilmesi 
tekrar satın, alma talebinden itibaren altı aylık bir müddet zarımda 
vaki olacaktır. 

Gemilerin tekrar satın alınma bedeli satış bedelinin aynı olacak 
ve aynı akça ile ifade olunacaktır. Ferağ bedelleri ile gemilerin bakım 
ve tamirlerine müteallik hükümleri tesbit eden teknik ve malî anlaşma
lar Vişi'de salahiyetli nezaretler mümessilleriyle Fransa'daki Türkiye 
Büyük Elçiliğinin ımurahhas bir heyeti arasında tanzim olunacaktır. 

3 — Gemilerin, içlerindeki askeri malzemenin tahliyesi ve ticari 
hale ifrağı ve ilâh... gibi, Türk bayrağı altına geçmelerinden mütevellit 
tedbirler, bunların icabettireceği masraflar mükellefiyetine katlanacak 
olan Türk Hükümetince alınacaktır. Bilhassa (gerek satış münasebetiy
le gerek daha önceden) gemilerden çıkarılan silâh ve mühimmat Türk 
ve Fransız Hükümetlerinin nezareti altında olarak tâyin olunacak bir 
mahalle konarak depo edilecektir. 

4 — Gemilerin ferağ bedellerine tekabül eden meblğlar serbestçe 
kullanılabilir İsviçre frangı olarak isviçre Millî Bankasında Fransa 
Bankası hesabına yatırılacaktır. 

5 — «Elan» avizosu satış dışında bırakılmıştır. 
6 — Türk Hükümeti Türkiye'de göz altına alınmış bulunan ve kara 

yolu ile memleketlerine iade edilecek olan denizci veya havacı Fransız 
mürettebatının hepsini tahliye edecektir. Her ne kadar beynelmilel hu
kuk kaidelerinin tatbikatının muhik gösterdiği bu tahliye prensip iti
bariyle gemilerin satışından tamamiyle ayrı bir muamele teşkil etmekte 
ise de mevzu ubahis tahliye ile işbu mukavelenin tatbik mevkiine kon
ması arasında f i i l i bir beraberlik gözetilecektir. 
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Mürettbatın tahliyesi mukavelenin tatbik mevkiine konduğu gün 
emrolunacaktır. İsparta'da gözaltı edilen mürettebat bundan evvel gemi -
lerine iltihak edecek ve tayfalar trene binmek üzere doğrudan doğruya 
gemilerinden çıkarılacaklardır. 

Türk Hükümeti serbest bırakılan mürettebatın Bulgar hududuna 
kadar hususi trenle naklini temin edecek, kumanyasının tedariki ve ku
manya ile mürettebatın bagajlarının ve şahsi malzemenin ve Fransız 
Devletine ait ihtiyat erzakın huduttan çıkamsma müteallik gümrük mu
ameleleri hususunda her türlü kolaylığı gösterecekir. 

Türk Hükümeti ülkeleri üzerinden avdet seyahatleri yapılacak 
Devletlerden müsaadeleri ve Bulgar hududundan Fransız hududuna ka
dar gereken nakil vasıtalarını istihsal ve temin eyliyecek ve bu nakli
yatın Fransız hududuna kadar hususi bir trenle yapılmasını temine ça
lışacaktır. 

7 — Fransız Hükümeti tarafından mütareke muahedesi imza edil
miş olduğundan işbu anlaşmanın heyeti umumiyesi için Alman ve ital
yan Hükümetlerinin muvafakatlerinin istihsali icabeder. Bu muvafakat
lerin istihsali Türk Hükümetine aittir. 

8 — İşbu mukavele: 
a) Yukarda ikinci fıkrada derpiş edilen teknik ve malî anlaşma

ların imzası; 
b) Altıncı fıkrada derpiş edilen üçüncü Devletlerle Nakliyat An

laşmalarının gerçekletirilmesi; 
c) Yedinci fıkrada istihdaf edilen Devletlerin muvafakati şartla

rına tuallâk olarak akdedilmiştir. 
Ankara: 26 mayıs 1943 

İV. Meniemencioğtu G. Bergery 

C E T V E L 

Formül: Gemilerin mubayaa ve tesellümü için teşkil olunacak ko
misyon ve heyetlerin harcırah ve masraflariyle bu işlerde çalıştırılacak 
mütehassısların ücret, yevmiye ve harcırahları ve gemilerin gönderile
cek limanlara kadar yapılacak bilûmum masraflariyle stok ve demirbaş 
bedelleri ve rüsum ve harçları dahildir. 

Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulması 
hakkında kanun 

Kanun No: 4492 Kabul tarihi: 17/9/1943 

Madkie 1 — Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulması için Maarif 
Vekilliğine salâhiyet verilmiştir. 

Madde 2 — 3G56 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekilliği kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları ya
zılı memuriyetler «"Ankara Fen Fakültesi» başlığı akında eklenmiştir. 

Madde 3 — 3388 «ayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekilliği kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded ve ücretleri ya
zılı memuriyetler «Ankara Fen Fakültesi» başlığı altında eklenmiştir. 

Madde 1 — Fakültece talebeden alınacak bilûmum harç ve ücret
lerin miktarı ve alınma şekilleri Maliye ve Maarif Vekilliklerince tâyin 
olunur. Burslu talebelerden bu harç ve ücretler alınmaz. 

Madde 5 — Ankara Fen Fakültesinin öğretim ve idare işleri Maarif 
Vekilliğince tesbit olunur. 

Muvakkat madde — Bu kanuna ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
müteferrik müstahdemler 1943 malî Mİı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmına eklenmiştir. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
17/9/1943 

Derece 

[11 SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Ankara Fen Fakültesi Öğretim Heyeti 

Profesör 
» 
» 

2 
1 
1 
3 

100 
90 
80 
70 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maas 

9 
10 
12 
12 
12 

Doçent 

Başasistan 
Asistan 

» 

İdare Heyeti 

Dekan kâtibi 
Hesap memuru ve mutemet 
Dosya memuru 
Ayniyat memuru 
Kâtip 

2 
2 
2 
2 
3 
2 

70 
60 
60 
60 
50 
40 

40 
35 
25 
25 
25 

Derece 

[2] S A Y I L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

Ankara Fen Fakültesi İdare Heyeti 

Aded Ücret 

6 Dekan 
10 Enstitü Müdürü 

210 
100 

[3] S A Y I L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ankara Fen Fakültesi 

Daktilo 
Mekanisyen 
Şoför 
Hademe 

2 
1 
1 
5 
5 

85 
10G 
100 
50 
40 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunla bu kanuna, ek 3888 
sayılı kanuna bağlı cetvellerin Nafia Vekâleti 

kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 4493 Kabul tarihi: 17/9/1943 

Madde 1 —• Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 ve 3883 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Nafia Vekilliği 
kısımlarından ilişik 1 sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı 

memuriyetler çıkarılmış ve 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvele i l i 
şik 2 sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya lora Vekilleri He

yeti memurdur.^ 
17/9/1943 

Derece 

C E T V E L [1] 

Memuriyetin nev'i Aded Maa* 

(3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden) 
Nafia Yüksek Fen Heyeti 

3 Âza (üçü başmühendis birisi başmimar) 

(3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden) 
İdari müşavirlik 

2 İdari müşavir 

aoo 

Ücret 
500 
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C E T V E L [2] 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş. 

Nafia Vekâleti 

3 Müsteşar muavini (Yüksek mühendis) 1 100 

Nafia Yüksek Fen Heyeti 

3 Âza (Yüksek mühendis) 3 100 
3 Yüksek mıimar (Bulunmadığı takdirde yüksek mü

hendis) 1 100 

m 

Devlet memurlar ı ayl ık larmm tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 ve 3888 saydı kanunlara ek 3968 saydı kanu

nun muvakkat 3 üncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4494 Kabul tarihi: 17/9/1943 

Madde 1 — 3968 sayılı kanunun muvakkat 3 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

3656 sayılı kanunun neşri tarihinde maaşlı ihtisas mevkileriyle mez
kûr kanunun 6 nci maddesinde yazılı maaşlı memuriyetlerde müstahdem 
olanların ve mülga 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesine istinadla fev
kalâde mahiyette siyasi sebeplere veya idari zaruretlere veya mesleki 
ihtisaslara mebni îcra Vekilleri Heyeti karariyle girebilecekleri derece
ler üstünde maaşlarla B ve C serilerimdeki memuriyetlere tâyin olunup 
yine aynı tarihte bu memurivetlerde istihdamları devam etmiş bulunan
ların maaşlı veya ücretli Devlet veya hususi idare veya belediye memu
riyetlerinde geçen hizmet müddetleri yekûnuna ve 3656 sayılı kanunun 
muvakkat 2 nci maddesi hükmüne göre 1 eylül 1939 tarihindeki mükte
sep hak dereceleri tesbit olunur- Şu kadar ki, bu suretle iktisap edecek
leri derece mezkûr tarihte bulundukları maaş derecesini geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
17/9/1943 

——— — Resmî 
Düstur Gazete 

Ne. BaBİıeı Tertip Cilt Sahife SaT> 

3968 Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
numaralı kanunun 1 numaralı cetvelinde tashihat yapılması 
hakkında kanun 14/12/1940 3 22 154 4707 

Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü kadroları 
hakkında kanun 

Kanun No: 4495 Kabul tarihi: 17/9/1943 

Madde 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekilliğine ait kısmında, Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Ensti
tüsü başlığı altındaki 4141 sayılı kanunla değiştirilen kadrolar kaldı
rılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde derece, aded ve 
unvanları yazılı memuriyetler konulmuştur. 

Madde 2 — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekilliği kısmında Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü 
başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı memuriyetler konul
muştur. 

Muvakkat madde — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmında Gazi Orta Öğ
retmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü başlığı altındaki müteferrik müs
tahdem kadroları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

Aynı cetveldeki leylî talebe kadrosunda bu kuruma ait talebe sa
yısı 500 e çıkarılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 —< Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 

Memurdur. ~~ 
17/9/1943 

[1] S A Y I L I C E T V E L 

Derece Memuriyetin nev'i ' Aded Maaş 

Gazi Orta Öğretmen Okuhı ite Terbiyle Enstitüsü 

3 öğretmen 2 100 
4 » 8 90 
5 8 80 
6 » 8 70 
7 » 8 60 
8 8 50 
9 » 8 40 

10 •» 4 35 
10 Asistan 5 35 
9 Kütüphane Memuru 1 40 

10 Dahiliye Şefi 1 35 
10 Kâtip ve Hesap Memuru ve Mutemet 1 35 
12 Ders Vasıtaları Memuru 1 25 
12 Ambar ve depo Memuru [1] 2 25 
13 Mubayaa Memuru 1 20 

[1] Bunlardan biri ayniyat muhasibi mutemetliğini görecektir. 

[2] S A Y I L I C E T V E L 

Derere Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Gazi Ort^n Öğretmem. Okulu ve Terbiye Enstitüsü 

7 Müdür 1 170 
9 Müdür Muavini 1 120 

11 Müdür Muavini 3 85 
10 Şube Şefi 9 100 
10 Doktor 1 100 
12 Kütüphane yardımcısı 1 75 
12 Mubayaa Komisyonu Kâtibi 1 75 
12 Asistan 3 75 

6 Malûl Çocuklar Terbiyesi Mütehassısı 1 210 

[3] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü 
Kâtip ve Daktilo 1 80 
Daktilo 1 70 
Laborant 4 75 
Fennî tesisatçı 11 200 
Fennî tesisatçı muavini 2 90 
Demir işleri ustası 1 100 
Tahta işleri ustası 1 100 
Bahçıvan 1 120 
Aşçıbaşı 1 120 
Aşçı 1 75 
Aşçı yamağı 1 50 
Şoför 1 100 
Hastabakıcı 1 75 
Başhademe 1 60 
Hademe 2 50 

4 .40 
10 35 

» 28 30 
» 5 20 

Döıtur Guet* 
No. Baslığı Tertip Cilt Sahıfe Sayı 

4141 Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna ek kanun 13/12/1941 3 23 57 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel

lerin Maarif Vekilliğine ait kısımlarında 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4496 Kabul tarihi: 17/9/1943 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin-Maarif Vekilliği İstanbul 
Üniversitesi İdare Heyeti başlığı altındaki Tıp Fakültesi kadrosundan 
12 noi dereceden 25 lira maaşlı (1) adet ayniyat muhasipliği kadrosu 
kaldırılmış ve aynı cetvelin İstanbul Üniversitesi Öğretim ve İdare He
yeti kadrolarına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, adet ve unvanları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — 3883 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvellin Maarif Ve-
'killiği kısmındaki Yüksek Öğretmen Okulu kadrosundan 8 inci derece
den 140 lira ücretli (1) aded müdür kadrosu kaldırılmış ve aynı cetve
l in İstanbul Üniversitesi Öğretim heyeti lektörleri ve tercümanları ve 
Yüksek Öğretmen Okulu kadrolarına ilişik (2) sayılı cetvelde derece, 
aded ve ücretleri yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Muvakkat Madde 1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği İstanbul Üniversitesi 
kadrolarına ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Muvakkat Madde 2 — 1913 malî yılı Muvazenei Umumıive Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmından ilişik (4) 
sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti IMadde 4 

memurdur. 

Derece 

17/9/1943 

[1] S A Y I L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maas 

İstanbul Üniversitesi Tedris Heyeti 

3 Ordinaryüs Profesör 
5 Röntgen Mütehassısı 
9 Doçent 

4 100 
1 80 
5 40 

Derece Memuriyetin nev' Aded Maaş 

İdare Heyeti 

8 Üniversite Sıhhat Merkezi Doktoru 
10 Eczacı 
11 Ayniyat Muhasibi 
13 Karantina Memuru 

Derece 

[2] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

İstanbul Üniversitesi 
9 Lektör 

10 » 
7 Gureba Hastanesi Klinikleri İdare Memuru 

7 Müdür 
Yüksek Öğretmen Okulu 

[3] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

Hade 
İstanbul Üniversitesi 

Derece 

,[4] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

İstanbul Üniversitesi 

7 Başasistan 
10 Üç üncü Sınıf Asistan 
11 Dördüncü Sınıf Asistan 

1 
1 
4 
2 

50 
35 
30 
20 

Aded Ücret 

1 120 
5 10O 
1 170 

1 170 

Aded Ücret 

7 40 
5 35 

62 30 

Aded Maa 

10 60 
10 35 

5 30 
TDevlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 «ayılı kanunun tadil 

ekleri 5280 sajılı Resmî Cazetede mundenç 1317 sayılı karar allına tahşiye edilmiştir.] 

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

Kararname No: 20452 

Adliye Vekilliğinden yazılan 6/8/1943 tarihli ve 161/43 sayılı tez
kerede; hırsızlık suçundan bir sene altı ay 20 gün hapis cezasına mah
kûm olun cezasının b ;r kısmını çekerek bakive beş ay yirmi gün cezası 
kalan Hüseyin oğlu 1320 doğumlu Adi l Ünal'ın hastalığı, Samsun Mem
leket Hastanesi sıhhi heyetinin Adlî Tıp İşleri Meclisinden tasdikli ra
poruna göre affını icabettirecek derecede olduğundan affı teklif edil
miştir. 

Bu iş icra Vekilleri Heyetince 16 ağustos 1943 tarihinde görüşü
lerek Adi l Ünal ' ın hastalığına binaen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
42 nci maddesine tevfikan geri kalan beş ay yirmi günlük hapis ceza
sının affı kabul olunmuştur. 

16/8/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
S. SARAÇOĞLU 

Harieive Veki l i 
N. MENEMENCİOĞLÜ 

Adlive Vekili 
R. TÜREL 

Malive Vekili 
F. AĞRALI 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
A. R. ARTUNKAL HlLMİ URAN 

Maarif Vekil) 
YÜCEL 

Nafıa Veki l i 
SIRRI D AY 

îktisa' Vekili 
FUAD JlRMEN 

Ziraat Vekili 
5. R, HATİPOĞIU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. II. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
SU AD II. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 

Kararname No: 20509 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 25 inci maddesinin tatbikat sure
tini göstermek üzere Maliye Vekilliğince tanzim ve 17/8/1943 tarihli 
ve 182161/16/6028 sayılı tezkeresiyle teklif olunpn ilişik kararın meri
yete konulması; icra Vekil ler i Heyetince 8/9/1943 tarihinde kabul 
olunmuştur. 

8/9/1943 
REİSİCUMHUR 
ISMET İNÖNÜ 

Raşvekil 
S. SARAÇOĞLU 

Hiricive Vekili 
N: MENEMENCİOĞLÜ 

Adlive Vekili 
R. TÜREL 

MahVe Vekili 
F. AĞRALI 

Millî Müdafaa Vekili Dahilive Vekili 
A. R. ARTUNKAL HİLMİ URAN 

Maarif Vekiü 
YÜCEL 

Nafra Vekili 
SIRRI D AY 

ÎVt^st Veki l i 
FUAD SİRMEN 

Ziraat Vekili 
§. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Mıınv«net Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
SU AD H. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 

K A R A R 
1 — Memleketin bütün su avı yerlerinde 15 nisandan ağustos ni

hayetine kadar 4,5 aylık müddet içinde alelıtlak balık avcılığı mem
nudur. 
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2 — Diğer balıklara ve yumurtalarına zarar veren turna, yayın, 
köpek ve emsali canavar balıklarının avlanması ve hususi vaziyetleri 
itibariyle Maliye Vekilliğince bu memnuiyet devresinin dışında bıra
kılmış ve bırakılacak olan av mahalleri birinci maddedeki memnuiyet-
ten müstesnadır. 

3 — Yine av mahallerinin hususi vaziyetlerine ve hal ve icabata 
göre, balık avcılığı hakkında birinci maddeda yazılı memnuiyet müd
detlerini azaltıp çoğaltmağa Maliye Vekilliği salahiyetlidir. 

4 — Bu kararın neşri tarihinden itibaren, msmnuiyet devreleri 
içinde balık avladıkları görülen şahıslar hakkında Zabıtai Saydiye Ni 
zamnamesinin 25 inci maddesinde yazılı müsadere ve para cezası hü
kümleri tatbik edilmekle beraber, ayrıca da Türk Ceza Kanununun 526 
ncı maddesi mucibince kanuni takibat icra edilecektir. 

5 —• Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 

Basheı 
Düstur 
Tertip 

R e i s i 
C f l i A f 

Cilt Sahile San 

I . Kanunlar '• 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesini mnaddıl kanun 3 3 55 
18 safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bazı 
mevaddına muzeyyel kanun 3 7 382 284 
II - Tefsir : 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 uncu maddesinin tefsin 

7/3/1931 3 12 113 1741 
T18 safer 1299 tarihli zabıtai saydiye nizamnamesi zeyil düstûrun 2 nci cildinin 122 nci sahi- . 

fesindedir.l 

218 
721 

168 

Kararname No: 20525 

Adları ve bulundukları yerler ilişik listede yazılı beş gençlik ku
lübünün kurulmasına izin verilmesi; Maarif Vekilliğinin 17/8/1943 ta
r ihl i ve 295/6425 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, 3530 sayılı 

kanunun 13 üncü maddesine tevfikan, îcra Vekilleri Heyetince 8/9/1943 
tarihinde kabul olunmuştur. 

8/9/1943 

REİSİCUMHUR 
İSMET l\OSÜ 

Başvekil 
S. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
V. MENEA. - VIOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

Maliye Vekili 
F. ACRAL! 

Millî Mfirlaf ıa Vefcjli 
A. R, ARTUNf-AL 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
tllLMt VK.Lt 

Nafra Vekili 
SIRRI VAY 

İktisat Vekili Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
FVAD SİRMEN Dr. H. ALATAŞ 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili 
S. R. UATİPOĞLV A. F. CEBESOY 

Giaırfii ve İnhİMriar Vr lili 
SÜAD R. DRGÜBLO 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 

Kulübün adı 
Bulunduğu Vilâyeti Kimin tarafından 

yer Bölgesi kurulduğu 

Ödemiş gençlik kulübü Ödemiş 

Siirt » 

Sütçüler s> 

Karamürsel Dokuma 
Fabrikası Gençlik 
Kulübü 

» Siirt 

» Sütçüler 

» Bingöl 

istanbul 

izmir 

Siirt 

İsparta 

Bingöl 

istanbul 

Beden terbiyesi teş
kilâtınca 

Beden terbiyesi teş
kilâtınca 

Beden terbiyesi teş
kilâtınca 

Beden terbiyesi teş
kilâtınca 

Karamürsel Dokuma 
Fabrikası tarafından 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli (28540.—) lira olan 40 aded sabit Mors telgraf 
makinası ve teferruatı 5/10/1943 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komis
yonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2140,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 1.50 l ira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. 

1171/4-4 

Muhammen bedeli (25.000) lira olan 250 metre küp çam direği 
30/9/1943 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1875) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

1178/4-4 

Muhammen bedeli 100042,42 (yüz bin kırk iki lira kırk iki kuruş) 
lira olan 31759.500 Kg. çelik tel halat 5/10/1943 salı günü saat 15 te ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (6252,12) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar j 
adı geçen komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. ] 

Şartnameler (2,50) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa İda
re veznelerinden temin olunur. 

1184/4-3 

Muhammen bedeli 96000 (Donksan altı bin) lira olan 64 ton muh
telif çinko levha 1/11/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (6050) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini avnı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (2) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa idare vez
nelerinden temin olunur. 

1185/4-3 

Akşehir C. Müddeiumumiliğinden: 

Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde yatırma-
maık suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu 
iddiasiyle suçlu Akşehir'in Turgut nahiyesinin Hursunlu köyünden is
mail oğlu 309 doğumlu Abdülhalim Karakuş hakkında yapılan duruş
ma sonunda: 

Suçlunun hükümetçe tâyin ive ilân edilen müddet zarfında borç
landığı hububatı teslim yerlerine yatınmamak suretiyle Millî Korunma 
Kanununa muhalif harekette bulunduğu sabit olduğundan hareketi 
mezkûr kanunun 55/1, 63 ve Ceza Kanununun 59 uncu maddelerine tev
fikan 've neticelen ik i ay hapis ve 166 lira 60 kuruş ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetine ve hükmün katileştiğinde gazete ile ilânına dair Akşehir 
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 3/6/1943 tarih ve 943/147 sayılı 

| ilâm temyiz edilmiyerek katilesmis olduğundan keyfiyet ilân olunur. 
I ' 1199 
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M. M. V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonu n dan 

1 — Garnizon ihtiyacı için kapalı zarfla 11 ton domates salça*ı 
alınacaktır. Muhammen bedeli 13.200 liradır. Teminatı 990 liradır. 

2 — İhalesi 7 Birinciteşrin 1943 perşembe günü saat 15 te Anka
ra'da Akköprü civarı İsviçre hanındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi komisyonda görülebilir, isteklilerin vesikalariyle 
beraber kanuna uygun teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline 
kadar vermeleri. 

1142/4-3 

M. M. V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonun dan 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre 509 ton Dolamit 7/10/1943 
perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Par
çalara bölünerek te alınabilir. Muhammen bedeli 20.000 lira olup ilk 
teminatı 1500 liradır, isteklilerin kanunun tarifatı dahilinde hazırlaya
cakları teklif mektuplerını ihale günü saat 15 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri. 1196/3-2 

M. M. V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Numunesi komisyonda mevcut ve beherine (7) lira fiat tahmin edi
len (40 bin aded) bezli keçe belleme 27/9/1943 pazartesi günü saat 16 
da kapalı zarfla isteklisine ihale edilecektir. Hepsi bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi (10 binden) aşağı olmamak üzere partiler halinde 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Muhammen bedeli (280.000) lira olup 
muvakkat teminatı (19.350) liradır. Numune ve şartname her gün komis
yonda görülür. İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde M . M. V. 3 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1018/4-4 

Numunesi komisyonda bulunan ve beherine (45) kuruş fiat tah
min edilen (400 bin aded) gebre 27/9/1943 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla isteklisine ihale edilecektir. Hepsi bir talibe ihale edileceğ'' 
gibi (100 binden) aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı ayrı istek
lilere de ihale edilebilir. 

Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline kadar tek

lif mektuplarını makbuz mukabilinde Ankara'da M . M . V. 3 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

1019/4-4 

Numunesi komisyonda bulunan ve beherine (16) lira fiat tahmin 
edilen (20.000) hayvan çulu 27/9/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı 
zarfla isteklisine ihale edilecektir. Hepsi bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi (5 binden) aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı ayrı istek 
lilere de ihale edilebilir. 

Muhammen bedeli (320.000) lira olup muvakkat teminatı (16.550) 
liradır. 

Numune ve şartname komisyonda her gün görülebilir. 
isteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını makbuz mukabilinde M. M V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 1020/1-4 

e 

M . M. V. 4 numaralı Sat m Alma 
Komisyonundan 

i k i milyon aded Marsilya kalıbı kiremit ile seksen bin aded mahya 
kiremidine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. Muhammen bedelleri 395.117 lira olup ilk teminatı 
19.554,68 liradır, ihalesi 4/10/1943 pazartesi güııü saat 11 de M . M . V. 
4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu iş için 3750 

Kg. benzin ve 18 aded lâstik bilâbedel verilecektir. Keşif ve şartnamesi 
Komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 2052 kuruşluk makbuz 
mukabili inşaat Dairesinden alınabilir, isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

1186/3-2 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Merzifon'da bir aded 
depo inşaatı tekrar kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 
94.790,01 l i ra olup i lk teminatı 5989,50 liradır. İhalesi 12/10/1943 salı 

günü saat 11 de M . M . V . 4 No: lu Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. Keşif, şartname, proje ve sair evrakı Komisyona müracaatla 
Muhasebeden alınacak 474 kuruşluk makbuz mukabili İnşaat Dairesin
den alınabilir, ihaleye iştirak edebilmek için bu işe benzer asgari 40.000 
liralık bir inşaat işini muvaffakh etle ikmal ettiklerine dair resmî 
vesika ibraz etmeleri ve inşaat Dairesinden ehliyet vesikası almak 
şarttır, isteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabili Komisyona vermeleri. 

1238/4-1 

Ankara Numune Hastahanesi Baştaıbibliğinden : 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı fiatı teminat Tutarı 

Cinsi aded Lira Kr . Lira Kr . Lira Kr . İhale tarihi 

Dolap 16 190 00 228 00 3040 ] 4/10/1943 pazar 
Komodin 16 40 00 48 00 640 \ tesi saat 11 de 

açık. 
1 — Ankara Numune Hastahanesinde açılacak Hastabakıcı Hemşi

reler Okulu için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı dolap ve 
komodin açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Taliplerin kanunun tarifatı dairesinde teminat mektupları 
veya makbuzlariyle muayyen olan gün ve saatte hastahanede müteşekkil 
kommisyona müracaatları. 

3 — Şartname ve resimler her gün hastahane idaresinde görüle
bilir. 

1205/4-2 

Kemah Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı: Kemah'ın, Mektep önü mahallesinden Rıza karısı ve Sü
leyman kızı Cemile Uğurlu vekili Esat Pasın tarafından müeldkiîi Ce-
mile'nin kocası Rıza aleyhine ikame eylediği ihtar dâvasının rüyeti için 
dâvâlı namına gönderilen davetiyedeki meşruhatta tebligat yapılır 
derecede ikametgâhı malûm olmadığından kendisine ilânen tebligat 
yapılmasına mahkemece karar verilmiştir. Keyfiyetin gıyap kararma 
kaim olmak üzere ilân edilerek dâvâlı Rıza'nın 6/10/1943 gününe mü
sadif çarşamba günü saat 10 da Kemah Asliye Hukuk.Mahkemesinde 
hazır bulunmadığı takdirde kendisini temsil edecek bir vekilin mezkûr 
günde mahkemede bulundurulmasına olmadığı takdirde muhakemenin 
gıyaben icra edileceği ilân olunur. 1198 

Seferihisar C. Müddeiumumiliğinden: 

1942 senesi hububat borcunu Hükümete teslim etmemek suretiyle 
Millî Korunma Kanununa muhalif hareketten maznun Seferihisar Bey
ler köyünden Süleyman oğlu 1303 doğumlu Mehmet Tumba hakkında 
Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda: 

Millî Korunma Kanununun 14/1 ve 55/1, 663 ve Türk Ceza Kanunu
nun 69 uncu maddelerine tevfikan neticeten 3 av iki gün müddetle hap
sine ve 251 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hükmün; masa
rifi mahkûm tarafından ödenmek üzere neşir ve ilânına mütedair olan 
Seferihisar Asliye Ceza Hâkimliğinin 12/5/1943 gün ive 943/19 sayılı 
kararı Temyiz Mahkemesi ikinci Ceza Dairesninin 16/6/1943 gün ve 
2713/2751 savılı ilâmiyle tasdik edilmek suretiyle katiyet kesbetmiş ol
duğundan işbu hüküm hulâsası ilân olunur. 1 

1201 

Marmaris C, Müddeiumumiliğinden: 

Mağzasında mevcut şekeri satışa arzetmemek suretiyle Millî Ko
runma Kanununa muhalif hareketten suçlu Marmaris'in Kemer altı 
mahallesinden Mehmet oğlu Kâmil Karacan hakkında Marmaris Asliye 
Ceza Mahkemesinde icra kılınan duruşma sonunda: Maznun Kâmil 
Karacan'm subutu fiiline binaen Millî Korunma Kanununun 32 nci 
maddesinin D fıkrası ve 59 uncu maddesine tevfikan beş lira ağır 
para cezası alınmasına ve yedi gün ticarethanesinin kapatılmasına ve 
ticaretten bu kadar müddet men'ine ve şekerin müsaderesine ve kati-
leştiğinde hükmün Resmî Gazete ile neşrine 21/5/1943 tarihinde karar 
verilmiş ve işbu hüküm tasdik edilerek katileşmiş olduğu ilân olunur. 

1211 
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Maliye Vekâletinden: 

Hatay Vilâyetinin Reyhanlı kazasına bağlı aşağıda isimleri yazılı 
11 cüzütamda yapılan umumi bina tahriri sona ermiştir. Takdir olunan 
iratlar 3692 numaralı kanun hükümleri dairesinde alâkadarlara tebliğ 
edilmiş 've muayyen müddet içinde itiraz vâki olmadığîmdan mukader 
iratlar itirazsız katiyet keslbetmiştir. 

Bu cüzütamlarm hepsinde bina vergileri 2802 numaralı kanun mu
cibince 1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Cüzütam isimleri 

Acarköy Karasüleymanlı 
Ayrancı şarkı 
Kel i 
Yeniköy 
Akkuyu 
Baytarh 

Samanlı 
Acar köy Ahmet 
Üçtepe 
Akpınar 
Köktepe 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

Ankara Hastabakıcı Hemşireler Okulu 
kabul şartları 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Ankara Numune 
Hastahanesinde bir Hastabakıcı Hemşireler Okulu açılmıştır. Tahsil 
müddeti Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Okulu gibi üç senedir. Buradan 
mezun olan hemşireler Kızılay Hemşirelerinin bütün haklarını bai? 
olacaklardır. 

isteklilerin bir dilekçe ile doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletine müracaatları lâzımdır. 

Evvelce eylül sonu olarak ilân edilen müracaat müddeti 15 ilkteş-
rine kadar uzatılmıştır. 

Kabul şartları: 
a) Türk tabaası olmak; 

b) Sıhhati yerinde olmak, hiç bir hastalığı ve özrü bulunmamak, 
c) Yaşı 16 dan küçük ve 25 den yukarı olmamak (Okula girecek

ler için evvelce asgari yaş haddi olarak tebliğ ve ilân edilen 18 yaş 
16 ya indirilmiştir. 15 yaşını bitirmiş olanların müracaatları kabul 
edil i r) ; 

d) iffet ehli ve iyi ahlâk sahibi ollmak; 
e) En az orta tahsilini bitirmiş veya bu derece tahsil görmüş olmak; 

f) Evl i bulunmamak; evelce evlenmiş ve ayrılmış veya kocası 
ölmüş ise çocuğu bulunmamak lâzımdır. 

Müracaat istidalarına nüfus cüzdanının tasdikli bir sureti, tahsil 
derecesini gösteren vesika, iy i hal kâğıdı ve hastaneden alınmış Heyeti 
Sıhhiye raporu, 4,5X6 ebadında 4 aded fotoğraf bağlanır. 

Aranılan vasıfları haiz olup kabul edildikleri kendilerine bildiri 
len talebeler, aşağıda örneği yazılı bir taahhüt senedi getirmeye mecbur 
durlar. Taahhüt senedini getirmeyenler okula alınmazlar. 

Taahhüt senedi örneği 

Hastabakıcı Hemşireler Okulundan sıhhi sebepler dışında çıkdı 
ğım veya çıkarıldığım ve mezun olduktan sonra Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâletinin göstereceği yerlerde beş sene mecburi hizmeti yap 
g ıd ığ ım veya bu müddeti doldurmadan hizmetten ayrıldığım veya ev 
lendiğim veyahut bu müddet içinde sıhhi sebepler dışında meslekten 
çıkarıldığım takdirde, mektepte bulunduğum müddet içinde bana ya 
pılan masrafları nizami faiziyle birlikte tamamen ödemeyi ve mecburi 
hizmetimi bitirdikten sonra evlenmediğim ve meslekte çalıştığım müd 
detçe Hemşireler Yurduna bağlı kalmayı kabul ve taahhüt eylerim. 

Açık adres ve imza 

Yukarıda ismi ve adresi yazılı inin bu taahhüt 
senedi mucibince nizamî faizi ile beraber ödemek mecburiyetinde bu
lunduğu mektep masrafları karşılığı olarak 1200 liraya kadar parayı 
kendisi ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfa 
tiyle ödeyeceğim. 

Kefilin mesleği ve daimî sarih 
Adresi 

1215/4-2 

Kandıra C. Müddeiumumiliğinden : 

1942 yılı mahsulünden Hükümete borçlandığı hububatın bir kıs
mını müddeti içinde teslim etmemek suretiyle Millî Korunma Kanununa 
aykırı harekette bulunmaktan maznun Kandıra'nın Terziler Divanı Kı
salar Köyünden Tahir oğlu 1318 doğumlu Hasan Günar hakkında yapı
lan duruşma sonunda: Maznunun suçu sabit görülerek ve müddet geç-
dikten sonra teslim ettiği hububatı da aramada nezdinde bulunmuş sa
yılarak hareketine uyan Millî Korunma Kanununun 55 inci maddesinin 
birinci bendinin son fıkrası mucibince (1) lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine ve 63 üncü maddesi gereğince hüküm hulâsasının masrafı 
mahkûma a t olmak üzere neşrine 11/5/1943 tarihinde Kandıra Asliye 
Ceza Mahkemesince karar verildiği ve bu kararın temyiz edilmeksizin 
katileşdiği ilân olunur. 
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1942 yılı mahsulünden Hükümete borçlandığı hububatın bir kısmını 
müddeti içinde teslim etmemek suretiyle Millî Korunma Kanununa ay
kırı harekette bulunmaktan maznun Kandıra'nın Alefl i Divanı Sinanlı 
Köyünden Seyit Ahır et oğlu 1323 doğumlu Sevk A l i Sarı hakkında ya
pılan duruşma sonunda: Maznunun suçu sabit görülerek ve müddet geç-
dikten sonra teslim ettiği hububatı da aramada nezdinde bulunmuş sa
yılarak hareketine uyan Millî Korunma Kanununun 55 inci maddesinin 
birinci bendinin son fıkrası mucibince (2) lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine ve 63 üncü maddesi gereğince hüküm hulâsasının masrafı 
mahkûma ait olmak üzere neşrine 23/6/1943 tarihinde Kandıra Asliye 
Ceza Mahkemesince karar verildiği ve bu kararın temyiz edilmeksizin 
katileşdiği ilân olunur. 

1109 

1942 yılı mahsulünden Hükümete borçlandığı hububatı zamanrnda 
teslim etmemek suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı harekette bu
lunmaktan maznun Kandıra'nın Duraçalı Divanı Baba Köyünden Mus
tafa oğlu 1318 doğumlu Tahir Pala Hakkında yapılan duruşma sonunda: 
Maznunun suçu sabit görülerek ve kendisinin rençber olup çıkardığı 
mahsulü ihtiyacına kâfi gelmemesinden bu suçu işlemiş olması cezayı 
azaltıcı takdiri esbaptan görülerek hareketine uyan Millî Korunma Ka
nununun 55 inci maddesinin birinci bendi ve 63 üncü maddesi ve Türk 
Ceza Kanununun 59 uncu maddesi mucibince neticeten (2) ay müddetle 
hapsine ve 166 lira 60 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hü
küm hulâsasının masrafı mahkûma ait olmak üzere neşrine ve maznunun 
tevkifine 26/5/1943 tarihinde Kandıra Asliye Ceza Mahkemesince karaı 
verildiği ve bu kararın yüksek Temyiz Mahkemesinin 26/6/1943 tarib 
ve 2895/2933 sayılı ilâmiyle tasdik edilmek suretiyle katileşdiği ilân 
olunur. 
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1942 yılı mahsulünden Hükümete borçlandığı hububatı zamanında 
teslim etmemek suretiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareketçe 
bulunmaktan maznun Kandıra'nın: Kırktepe Divanı Sarı Köyünder 
Mustafa kızı 46 yaşında Veyis karısı Şerife Derin hakkında yapılan du 
ruşma sonunda: Maznunun suçu sabit görülerek ve çıkardığı mahsulür 
başında bulunduğu nüfusun iaşesine kâfi gelmemesi de cezayı azaltıcı 
takdiri esbaptan görülerek hareketine uyan Millî Korunma Kanununur 
55 inci maddesinin birinci bendi ve 63 üncü maddesi ve T. C. Kanununur 
59 uncu maddesi mucibince neticeten (iki ay) müddetle hapsine ve 16( 
lira 60 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasınır 
masrafı mahkûma ait olmak üzere neşrine, 8/7/1943 tarihinde Kandırs 
Asliye Ceza Mahkemesince karar verildiği ve bu kararın temyiz edil 
meksizin katileşdiği ilân olunur. 

1044 



Sayfa : 5848 (Resmî Gazete) 22 EYLÜL 1943 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sic i l l i Ticaretin 1346 numarasında müseccel olan Ankara Akdeniz 
Güven Ltd. Şirketi esas mukavelenamesinin 4 ve 9 uncu maddelerini de
ğiştiren ve Ticaret Vekâletince tasdik edilen lâyihanın vaki olan talebi 

mebni dairede mahfuz vesaika müsteniden 14/9/1913 tarihinde tescil edil
diği ve lâyiha örneğinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu ilân olunur. 

Esas mukavelenamenin değişen 4 ve 9 uncu maddelerinin 
eski ve yeni şekilleri. 

4 üncü maddenin eski şekli 4 üncü madenin yeni şekli 

Şirketin sermayesi 120.000 
Türk lirası olup her bir hissesi 
500 er liralık 240 hisseden ibaret
tir. 

Bunlardan: 
156 hisse mukabili 28.000 lira

lık hissesi Mehmet Karamancı 
47 hisse mukabili 23.500 lira

lık hissesi Ahmet Karamancı 
47 hisse mukabili 23.500 lira

lık hissesi Mustafa Gazioğlu 
40 hisse mukabili 20.000 lira

lık hissesi Mustafa Dinçer 
50 hisse mukabili 25.000 lira

lık hissesi Mustafa Di r i tarafın
dan ahz ve taahhüt edilmiştir. 

Şürekâyi mumaileyhima isim
leri hizalarında gösterilen mebali-
ğin tediyesini taahhüt ve nısıf his
selerini berveçhi peşin tediye ey
lemişlerdir. 

Hissedaran adedi beşi teca
vüz etmediği müddetçe şürekânın 
ittifakları ile vefat ve saire gibi 
suretlerle hissedaran adedi beşi 
tecavüz eylediği takdirde serma
yenin üç ruhunu temsil eden şü
rekânın muvafakatiyle sermayenin 
tezyidi caizdir. Bu takdirde Şüre
kâ veya halefleriyle hisseleri nis-
betinde yeni hisselere sahip olur 
ve bedellerinin tesviyesini taah
hüt ederler. 

Keza ayni suretle ve Ticaret 
Kanununun 506 ncı maddesindeki 
mikdardan aşağı düşmemek şar-
liyle şirket sermayesinin tenkisi-
sine karar verilebilir. 

Şürekâ eşhası saliseye karşı 
dalhi, ancak sahibi oldukları his
selere tekabül eden mebaliğ nis-
betinde mesuldür. 

Gerek tezyit ve gerek tenkisi 
sermaye dolayısiyle vaki olacak 
mukarrerat ve tadilâtın tekem
mülü ve muteber olması için bu 
mukarreratı ittihaz eden heyeti 
umumiye evrakı ve vesaiki saire 
Ticaret Vekâletine tevdi ve lâzım 
gelen izin ve muvafakat istihsal 
olunacaktır. 

9 uncu maddenin eski şekli 

Şirketin temsili ve umuru 
idaresi 

Şirketin umur ve muamelâ
tını şürekâ adedi beşi tecavüz et
mediği takdirde şürekânın ittifa-
kiyle ve tecavüz eylediği takdirde 
sermayei şirketin lâakal üç ruhu
nu temsil eden şürekânın muvafa
katiyle tâyin edilecek bir veya 

Şirketin sermayesi 120.000 
Türk lirası olup her bir hissesi 
500 er liralık 240 hisseden ibaret
tir. 

Bunlardan: 
66 hisse mukabili 33.000 lira

lık hissesi Mehmet Karamancı 
57 hisse mukabili 28.500 lira

lık hissesi Ahmet Karamancı 
47 hisse mukabili 23.500 lira

lık hissesi Mustafa Gazioğlu 
50 hisse mukabili 25.000 lira

lık hissesi Mustafa Dir i 
10 hisse mukabili 5.000 lira

lık hissesi Ömer Gazioğlu 
110 hisse mukabili 5.000 lira-

lık hissesi Şaban Dir i tarafından 
ahz ve taahhüt edilmiştir. 

Şürekâyi mumaileyhima isim
leri hizalarında gösterilen mebali-
ğin tediyesini taahhüt ve nısıf his
selerini berveçhi peşin tediye ey
lemişlerdir. 

(Hissedaran adedi beşi teca
vüz etmediği müddetçe şürekânın 
ittifakları ile vefat ve saire gibi 
suretlerle hissedaran adedi beşi 
tecavüz eeylediği takdirde serma
yenin üç ruhunu temsil eden şü
rekânın muvafakatiyle sermaye
nin tezyidi caizdir. Bu takdirde 
şürekâ veya halefleriyle hisseleri 
nisbetinde yeni hisselere sahip o-
lur ve bedellerinin tesviyesini ta
ahhüt ederler. 

Keza ayni suretle ve Ticaret 
Kanununun 506 ncı maddesinde
k i mikdardan aşağı düşmemek şar-
tiyle şirket sermayesinin tenkisi
ne karar verilebilir. 

Şürekâ eşhası saliseye karşı 
dahi, ancak sahibi oldukları his
selere tekabül eden mebaliğ nis
betinde mesuldür. 

Gerek tezyid ve gerek tenkisi 
sermaye dolayısiyle vaki olacak 
mukarrerat ve tadilâtın tekem
mülü ve muteber olması için bu " 
mukarreratı ittihaz eden heyeti 
umumiye evrakı ve vesaiki saire 
Ticaret Vekâletine tevdi ve lâzım 
gelen izin ve muvafakat istihsal 
olunacaktır. 

9 uncu maddenin yeni şekli 

Şirketin temsili ve umuru 
idftresi 

Şirketin umur ve muamelâ
tını şürekâ adedi beşi tecavüz et
mediği takdirde şürekânın ittifa-
kiyle ve tecavüz eylediği takdirde 
sermayei şirketin lâakal üç ruhu
nu temsil eden şürekânın muvafa
katiyle tâyin edilecek bir veya 

müteaddit müdiran tarafından da 
idare edilir. 

Müdiran hissadarandan veya 
hariçten intihap ve tâyin olunabi
lir . Teminat mukabili veya Şirke
tin her hangi bir muamelâtından 
mütevellit hususat için emvali 
gayri menkule üzerine ipotek tesis 
etmek ve yapılacak ipotek mua
melelerini Şirketi temsilen kabule 
ve bu yolda devairi aidesinde im
za vaz'ına ve lüzum gördüğü tak
dirde gerek ipotek suretiyle Şirket 
nam ve hesabına yapılan merhu-
natı tesbit edecekleri bedel ve şe
rait dairesinde katî ve resmî fera
ğını memuru mahsusu huzurunda 
kabul ve teferruğa ve bu yolda 
Şirketi temsilen imzaya ve ipotek 
bedellerini ahzu kabza ve ipotek
lerini fek ve sahiplerine iadeye 
veya alınmış ve alınacak ipotekle
ri tesbit edilen şartları dairesinde 
eşhası hükmiye ve şahsiyeye ipo
tek suretiyle terhine ve bu suretle 
yapılmış veya yapılacak ipotek 
bedellerini ahzu kabz ve bunlar 
için her türlü evrakı münferiden 
ve müçtemian imzaya müdürler 
mezun ve salâhiyettardır. 

Şürekâdan Mustafa Dinçer ve 
Ahmet Karamancı müdürü Şirket 
tâyin edilmişlerdir. Binaenaleyh 
mumaileyhima umur ve muame
lâtı şirketi tedvir, Şirket namına 
her nevi evrakı resmiye ve senedat 
ve mukavelât ve taahhüdata mün
feriden vazı imza ve ahzu kabz ve 
sulh ve ibıa ve huzuru mahakimde 
şirketi bizzat veya bilvasıta olsu-
retle münferiden temsil hususla
rında selâhiyet ve mezuniyeti tam-
meyi haizdir. Alım ve satım iş
lerinde ortaklardan Bay Mustafa 
Di r i Şirketin devamı müddetince 
bi l f i i l Şirkette çalışacaktır. Şirke
tin hukuk ve vazaifi Şirketin un-
vaniyle vaz'ı imza eden müdiranın 
taahhüdatiyle taayyün eder. Taah
hüdü vakım Şirket nam ve hesabı
na yapıldığının tasrih edilip edil
memesi müsavidir. 

Müdiranın esami ve salâhiyetle
ri gazetelerle ilân edilir. 

Müdiranın keyfiyeti tâyininin 
veya bunlardan birinin selâhiyeti 
hitama erdiğinde sicil l i ticarete 
kaydı lâzımdır. Müdürlerden her 
bir i merkezi şirketten gaybubeti 
takdirinde kendi mesuliyeti tah
tında olmak üzere diğer bir kim
seyi vekil tâyin edebilir. 

müteaddit müdiran tarafından da 
idare edilir. 

Müdiran hissadarandan veya 
hariçten intihap ve tâyin olunabi
lir . Teminat mukabili veya Şirke
tin her hangi bir muamelâtından 
mütevellit hususat için emvali 
gayri menkule üzerine ipotek tesis 
etmek ve yapılacak ipotek mua
melelerini Şirketi temsilen kabule 
ve bu yolda devairi aidesinde im
za vaz'ına ve lüzum gördüğü tak
dirde gerek ipotek suretiyle Şirket 
nam ve hesabına yapılan merhu-
natı tesbit edecekleri bedel ve şe
rait dairesinde katî ve resmî fera
ğını memuru mahsusu huzurunda 
kabul ve teferruğa ve bu yolda 
Şirketi temsilen imzaya ve inotpk 
bedellerini ahzu kabza ve ipotek
lerini fek ve sahiplerine iadeye 
veya alınmış ve alınacak ipotekle
ri tesbit edilen şartları dairesinde 
eşhası hükmiye ve şahsiyeye ipo
tek suretiyle terhine ve bu suretle 
yapılmış veya yapılacak ipotek 
bedellerini ahzu kabz ve bunlar 
için her türlü evrakı münferiden 
ve müçtemian imzaya müdürler 
mezun ve salâhiyettardır. 

Şürekâdan Mustafa Dir i ve 
Ahmet Karamancı müdürü Şirket 
tâyin edilmişlerdir. Binaenaleyh 
mumaileyhima umur ve muame
lâtı şirketi tedvir, Şirket namına 
her nevi evrakı resmiye ve senedat 
ve mukavelât ve taahhüdata mün
feriden vazı imza ve ahzu kabz ve 
sulhu ibra ve huzuru mahakimde 
şirketi bizzat veya bilvasıta olsu-
retle münferiden temsil hususla
rında selâhiyet ve mezuniyeti tanı-
meyi haizdir. 

Şirketin hukuk ve vezaifi şir
ketin unvaniyle vazı imza eden 
müdiranın taahhüdatiyle taayyün 

eder. Taahhüdü vakiin Şirket nam 
ve hesabına yapıldığının tasrih 
edilip edilmemesi müsavidir. 

Müdiranın esami ve salâhiyetle
r i gazetelerle ilân edilir. 

Müdiranın keyfiyeti tâyininin 
veya bunlardan birinin selâhiyeti 
hitama erdiğinde sici l l i ticarete 
kaydı lâzımdır. Müdürlerden her 
bi r i merkezi şirketten gaybubeti 
takdirinde kendi mesuliyeti tah
tında olmak üzere diğer bir kim
seyi vekil tâyin edebilir. 

Şirket Müdürü 
Ahmet Karamancı: İmzası 

Aslına mutabık olan bir sureti dairede alıkonularak musaddak su
reti mübrizine verildi. 

Resmî mühür 
T. C. 

Ankara Birinci Noteri 
İmza 

Akdeniz Güven Limited Şirketi esas mukavelenamesinin dört ve 
dokuzuncu maddelerini değiştiren bu lâyiha muvafık görülmüş olmakla 
Ticaret Kanununun 514 üncü maddesine tevfikan tasdik kılındı. 

Ticaret. Veki l i N . 
İmza 1204 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

 

Kanunlar                                      Sayfa 

 
4490 1943 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı A İşaretli 
         Cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti Kısmına Fevkalâde Tahsisat  
         Verilmesi Hakkındaki 4424 Sayılı Kanuna Ek Kanun      1 
 
 
4491 Fransız Hükümeti ile Gemi Satın Alınmasına Dair Yapılan 
         Anlaşmanın Tasdiki Hakkında Kanun        1 
 
 
4492 Ankara'da Bir Fen Fakültesi Kurulması Hakkında Kanun     2 
 
4493 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
          Dair 3656 Sayılı Kanunla Bu Kanuna Ek 3888 Sayılı 
          Kanuna Bağlı Cetvellerin Nafia Vekâleti Kısmında  
          Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun        2 
 
 
4494 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 
         3656 ve 3888 Sayılı Kanunlara Ek 3968 Sayılı Kanunun Muvakkat  
         3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun      3 
 
4495 Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü Kadroları 
          Hakkında Kanun          3 
      
4496 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 3656 ve 
         3888 Sayılı Kanunlara Bağlı Cetvellerin Maarif Vekilliğine Ait 
         Kısımlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun      4
 

Kararnameler 

 
2/ 20452 Adil Ünal'   Affına Dair Kararname         4 
 
2/ 20509 Zabıtai Saydiye Nizamnamesi                            Kararname      4 
 
2/ 20525 Adları ve Bulundukları Yerler Yazılı Beş Gençlik Kulübünün 
                Kurulmasına İzin Verilmesi Dair                      Kararname        5 
 

İlanlar              5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ın 
 

Hakkında 
 

Hakkınd                        a       
 


