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K A N U N L A R 

Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara 
verilecek tekaüt aylığı ve tazminat 

hakkında kanun 

Kanun No: 4540 Kabul tarihi: 10J4/19U 

Madde 1 — Hiyar haklarını Suriye ve Lübnan lehine kullanmıyarak 
Türk vatandaşlığına geçenlerden Hatay Hükümeti zamanında umumi, 
mülhak ve hususi bütçeli dairelerle Ziraat Bankası memurluklarında bu
lunmakta iken ilhak dolayısiyle açıkta kalmış ve ilhaktan sonra da ken
dilerine va,zife verilmemiş olanlar ile vazifelerinde ipka edilipte bilâhare 
Harbiye tahsili görmemiş olduklarından açığa çıkarılmış olan subaylar 
ve ilhaktan evvelki dairelerce tekaüde sevkedildikleri halde ilhak tarihine 
kadar muamelesi tekemmül etmemiş bulunanlar hakkında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur: 

1 - Hizmet müddetleri 25 seneye baliğ olanlara en son bulundukları 
dairelerin tekaüt kanunları hükümleri tatbik olunur. 

2 - Hizmet müddetleri 20 sene veya daha ziyade olanların 25 den 
noksan olan her hizmet senesi için 25 senelik tekaüt maaşının yirmi beşte 
biri indirilmek suretiyle yukardaki fıkra gereğince tekaütlükleri yapılır. 

3 - Hizmet müddetleri 20 seneden noksan olanlara her hizmet senesi 
için birer aylık hesabiyle son aldıkları aylıkların tutarı bir defada verile
rek ilişikleri kesilir. 

4 - 1 ve 2 nci fıkraların tatbikında, aylıkları tutarı Askerî ve Mülkî 
Tekaüt Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi hak
kındaki 4067 sayılı kanuna bağlı cetvelin (tutarı) sütunundaki miktarlara 
tevafuk edenler hakkında aynı dereceye dâhil asli maaşlı memurlar gibi, 
tevafuk etmiyenler hakkında da hangi tutara daha yakın ise o tutar dere
cesine dâhil asli maaşlı memurlar gibi muamele yapılır ve aylığı tutarı 
mütaakıp iki tutarın tam yarısına tekabül edenlerin tekaüt maaşı bir üst 
dereceye göre hesap edilir. 

5 - Bu madde hükümlerine göre tekaüt maaşı bağlanacak veya taz
minat, alacak olanların son aylıklarının bir Suriye kuruşu bir Türk kuruşu 
itibar olunur. 

6 - 1, 2 ve 3 numaralı fıkraların tatbikında Suriye, Lübnan ve Ha
tay Hükümetleriyle Osmanlı Hükümeti zamanında geçen ve Türkiye Cum
huriyeti Tekaüt Kanunlarının kabul eylediği hükümlere uyan hizmetler 
esas tutulur. 

Madde 2 — Birinci madde hükmüne göre verilecek tazminatla umumi 
muvazeneye taallûk eden tekaüt aylıkları Devlet borçlan bütçesinin (Mü

tekait, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları) tertibinden ödenir. Diğer 
idarelere taallûk eden aylıklar kendi tekaüt sandıklarınca ödenir. 

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

memurdur. 
12/4/1944 

No. Baetıiı 
üü«tur 
Tertip Cllı 

G&teu 
Sahife Str . 

Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 4 üncü 
vasılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 

maddesinde 
23/6/1941 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair kanun 

Kanun No: 454i Kabul tarihi: lOf^UU 

Madde 1 — Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanu
nunun 8 inci maddesine göre kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve 
muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heyeti bulunur. 

Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bîr muhtar ve ihtiyar 
heyetine bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar 
heyeti bulunması belediye meclisinin kararma ve o mahallin en büyük 
mülkiye memurunun tasdikına bağlıdır. 

Madde 2 — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, bir muhtar ile dört 
azadan teşekkül eder. Heyetin dört yedek azası vardır. 

Madde 3 -— Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin göreceği işler 
şunlardır: 

1 - Nüfus Kanunu hükümlerine göre: 
A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettirmemiş olanlara, 
B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere, 
C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bildirmekle mükellef olanlara, 
D) ölüm vakaları için nüfus dairelerine, 
E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydı için alâkadarlara, 
F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkâl gibi hususların nüfus sicillerin» 

kaydı için talep edenlere, 
ilmühaber vermek; 
2 - 1111 numaralı Askerlik Kanunu hükümlerine tevfikan: 
A) Askerlik yoklama memurları tarafından İstenilen malûmatı 

vermek, 



B) Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak 
sahiplerine tebliğ- etmek ve davetlilerle beraber muayyen günde askerlik 
meclisine gitmek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında malûmat 
vermek, 

C) Alâkadarlara bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvelle
rini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmıyanlar 
hakkında icabeden meşruhatı kaydederek cetveli o mahallin zabıta âmirine 
teslim etmekle beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak iste
nilecek malûmatı vermek, 

D) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkın
da şahadetname vermek, 

E) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şube
sinin bulunduğu mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecekleri haberi 
kaydetmek ve şubelerine bildirmek; 

3 - 1525 numaralı Şose ve Köprüler Kanunu hükümlerine göre: 
A) Yol vergisi ile mükellef olanlar için hususi muhasebelerden veri

lecek cetvelleri doldurmak, 
B) Mükellefiyetlerini bedenen ifa edecek olanların vesikalarını mu

ayene ile bu mükellefiyeti ifadan kaçınmış olanların cetvellerini hususi 
muhasebeye vermek; 

4 - 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine 
göre: 

A) Sulh hâkimleri nezdinde görülecek dâvalara ait vekâletname im
zalarını tasdik etmek, 

B) îmza vazına muktedir olmıyan veya yazı bilmiyen şahsın kullana
cağı mührü veya el ile yapacağı işareti tasdik etmek, 

C) Adlî müzaheret talebinde bulunanların mahkemeye ibraz edecek
leri şahadetnameleri tanzim etmek; 

5 - 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine 
göre: 

A) Bir dâvayı temyiz talebinde bulunacakların yatırmak mecburi
yetinde oldukları depo şartından müstesna tutulabilmesi için fakir olduk
larına dair ilmühaber vermek, 

B) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında hazır bulunmak; 
6 - Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki kanun hükümlerine göre: 
A) Hayvanını satmak istiyenlere ilmühaber vermek, 
B) Tazmin ettirilmesi lâzımgelen çalınmış hayvan bedelini, mahalle 

halkına taksim etmek, 
C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tanzim etmek; 
7 - 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine 

göre: mahallede her geçen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi ayın on beşine 
kadar varidat dairelerine yazı ile bildirmek; 

8 - Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılacak hacizlerde hazır bu
lunmak ve borçlarını tediyede temerrüt edenlerin malî iktidarları olup 
olmadığına dair ilmühaber vermek; 

9 - 393 numaralı muzur hayvanların itlafı hakkındaki kanun hük
müne göre: hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silâh ve saireyi 
mücadele mevsiminde mücadele heyetinden makbuz mukabilinde alarak 
tevzi etmek ve mevsim hitamında silâhlan ve kullanılmamış maddeleri 
toplıyarak heyete teslim etmek; 

10 - 1580 numaralı Belediye Kanunu hükümlerine göre: İntihap 
encümeni teşkili için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seç
mek; 

11 - Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hükümlerine göre: Her yıl 
okul açılmadan on beş gün evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun baş 
öğretmeni ile birlikte mahalle hududu içinde oturan ve mecburi öğre
nim yaşında olan çocukların bir cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve 
bu cetvelde adları yazılı çocuklardan okula devama mecbur olanları bu 
müddet içinde velilerine bildirmek ve devamsızlıkla ilgili her türlü teb
liğ ve takiplere tavassut etmek; 

12 - 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 2644 nu
maralı Tapu Kanunu hükümlerine göre: Ferağ ve intikal ve kayıt işle
rine ait ilmühaber ve vesikalar vermek ve meskenlere girerken hazır bu
lunmak; 

13 - Mahalleye girdiğini haber aldığı hüviyeti meçhul ve şüpheli 
şahıslar hakkında zabıtaya haber vermek; 

14 - İnsan ve hayvanlara arız olan salgın ve bulaşıcı hastalıkların 
ve nebatata hasar veren haşerelerin zuhurunu haber aldığı gün Hükü
mete bildirmek; 

15 - Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberleri ver
mek; 

16 - Mahallede sakin olanlar hakkında resmî müesseselerce isteni
len hüsnühal varakalarını tanzim ve ikametgâh senedi tasdik etmek; 

17 - İcra Vekilleri Heyetince, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve 
âmme hizmetlerini kolaylaştırmak üzere karar altına alınacak işlerden 
o mahalleye taallûk eden kısımları tatbik etmek. 

Madde 4 — I) Yukarki maddede yazılı vazifelerden muhtarın yal
nız olarak göreceği kısımlar şunlardır. 

1 numaralı bendin B, E, F, ve 2 nci bendin E harfiyle 7 ve 13 ve 
14 üncü bentlerde yazılı işler. 

II) Bu vazifelerden ihtiyar heyetinin çoğunluğu ile görülecek kı
sımlar 'şunlardır: 

1 numaralı bendin A ve 2 nci bendin A, B, C, D harflerinde ve 3 
üncü bentte ve 4 üncü bendin A, B, C harflerinde ve 5 inci bendin A har
finde ve 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ve 16 nci bentlerde yazılı işler. 

III) Bu vazifelerden muhtarların iki şahit huzuru ile göreceği kı
sımlar şunlardır: 

1 numaralı bendin C, D harflerinde yazılı işler. 
IV) Bu vazifelerden yalnız iki âzanm göreceği kısım şudur: 
5 numaralı bendin B harfinde yazılı iş. 
Madde 5 —• Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti ile bunların yedek 

azaları, mahalle halkı tarafından seçilir. Bu seçim, her dört senelik bir 
devre sonunda yenilenir. 

Bir seçim devresi içinde her hangi bir sebeple olursa olsun seçimin 
yenilenmesi halinde yeni muhtar ve ihtiyar heyeti azasının vazifesi, o 
devre sonunda hitam bulur. 

Madde 6 — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi, en büyük 
mülkiye memurunun veya memur edeceği zatın nezareti altında yapılır. 

Seçim Belediye Meclislerinin mutat intihap yılı içindeki birincikâ-
nun ayında bitirilir. 

Madde 7 — Seçime iştirak etmek ve rey vermek için: 
1 •• Türk olmak; 
2 - Seçim başlamadan evvel en aşağı altı aydanberi o mahallede 

ikamet etmekte bulunmuş olmak; 
3 - On sekiz yaşını bitirmiş olmak; 
4 - Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtekârlık ve sahte evra

kı bilerek kullanmak, emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı suçlardan bi
riyle veya ağır hapis cezasiyle mahkûm veyahut âmme hizmetinden 
mahrum edilmiş olmamak lâzımdır. 

Erat, subaylar, askerî memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ih
tiyar heyeti seçimlerinde reye iştirak edemezler. 

Madde 8 — Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti âzahğına seçil
mek için: 

1 - Türk olmak; 
2 - Seçim başlamadan evvel en aşağı bir senedenberi o mahallede 

ikamet etmekte bulunmuş olmak; 
3 - 2 5 yaşını bitirmiş olmak; 
4 - Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtekârlık ve sahte evrakı 

bilerek kullanmak, emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
veya ağır hapis cezasiyle mahkûm veya âmme hizmetinden mahrum edil
miş olmamak; 

5 - Türkçe okur yazar olmak şarttır. 
Mebuslar, Vilâyet Meclisi azaları, erat, subaylar, hâkimler ve me

murlar mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti âzahğına seçilemezler. 
Madde 9 — Muhtar ve âza olmak için lâzımgelen şartlardan her 

hangi birine halel geldiği takdirde, muhtarlık ve âzalık sıfatı zail olur. 
Ancak bu sıfatın zail olduğuna ve azadan birinin istifasının kabulüne ve

ya vazifeye devamsızlık neticesi bir âzanm müstafi addine, seçimi tasdi-
ka salahiyetli makamlarca karar verilir. 

Madde 10 — Ana. baba, büyük ana, büyük baba, evlât, kardeş ve 
bu derecedeki sihri hısımlar mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinde bir-
leşemezler. 

Madde 11 - Mahallin en büyük mülkiye memuru, muhtar ve ihti
yar heyeti seçimi için 8 inci maddede yazılı vasıfları haiz olmak üzere 
mahalle halkından üç kişilik bir seçim encümeni teşkil eder. 

Belediye seçimi için tanzim edilmiş olan son defterler seçime esas 
ittihaz olunur. 

Seçimin nerede yapılacağı, reylerin bir günde sandığa atılması ka
bil olmıyacaksa kaç gün mühlet verileceği ve son günde hangi saate ka
dar reylerin kabul olunacağı, seçime başlamadan en az üç gün evyel ilân 
olunur. 
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Her seçmen kendi reyini getirip seçim encümeni huzurunda san
dığa atmakla mükelleftir. 

Seçim pusiasmda seçmenin adı, soyadı, adresi, imzası veya mührü 
•bulunur. Her seçmenin elinde hüviyet cüzdanı olduğu halde seçim san
dığının başına gelerek seçim defterindeki ismi hizasını imzalaması ve 
Türkçe okuyup yazmak bilmiyorsa mühür veya parmak basması lâzım
dır. 

Rey pusulasında muhtarlık için bir kişinin ve ihtiyar heyeti âzalığı 
için de sekiz kişinin adı yazılır. Yazmak bilmiyenler, emniyet ettiği kim
seye sandık başında yazdırır. 

Madde 12 — Rey verilmesi için tâyin edilen müddetin sonunda seçim 
defterine konulan imza, mühür veya işaretlerin miktarı mahallede seçim 
hakkını haiz olanların miktaıiyle mukayese edilerek yarısından eksik ol
duğu anlaşılır ise seçim müddeti üç gün uzatılır. Bu müddet sonunda reye 
iştirak edenlerin adededine bakılmıyarak sandık açılır. 

Yazısı okunmayan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmıyan 
pusulalar bir tarafa ayrılır. 

Âzalık vasıflarını haiz olmıyan isimler nazara alınmaz. Muhtarlık 
için bir kişiden fazla isim yazılmışsa birinciden ve âzalık için sekiz kişiden 
fazla isim yazılmışsa sekizinciden sonrakiler hesaba katılmaz. 

Seçim pusulalarının sayılması ve tasnifi bu suretle tamamlandıktan 
sonra en ziyade rey kazanandan itibaren sırası ile her namzedin kaç rey 
almış olduğu muhtar için ayrı, ihtiyar heyeti âzası için ayrı olmak üzere 
tesbit edilir. 

Müsavi rey kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, bu 
da müsavi ise çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedinde de müsavat 
varsa kura çekilerek ismi önce çıkan sırada evvel olur. 

Muhtarlık reylerinin tasnifinde en çok rey aldığı anlaşılan muhtarlığa 
ve ihtiyar heyeti âzalığına ait reylerin tasnifinde de en çok rey kazanan
dan itibaren dört kişi asıl âzahğa, dört kişi de yedek âzahğa ayrılır. 

Madde 13 — Reylerin tasnifi yapıldıktan sonra seçim encümeni ta
rafından bir mazbata tanzim edilerek mahallin en büyük mülkiye memur
luğuna verilir. Bu mazbatada: 

A) Seçimin başlama ve hitam bulma tarihi; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuriyle açıldığı; 
C) Rey pusulalarının kaç tane zuhur eylediği ve tasdikli seçim def

terindeki isimlerin kaç tanesinin hizasına imza veya işaret konulmuş ve 
kaç ismin hizası boş kalmış olduğu; 

D) Rey pusulalarından kaç adedi ne sebeple muteber sayılmadığı; 
E) Muteber sayılan rey pusulalarının tasnif neticesinde hangi isim

lerin en çoktan en aza doğru kaç rey kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihti
yar heyeti âzalığı için ayrı) ; 

P) Muhtarlığa, asıl ve yedek âzalıklara kimlerin ayrıldığı; 
G) Seçimin kanuna muhalif bir şekilde yapıldığı mahalle halkından 

biri tarafından ihbar veya iddia edildiği takdirde bunun neden ibaret ol
duğu gösterilir. 

Madde 14 —- Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde bu kanun hü
kümlerine mugayir bir hareket vukuu bir ay içinde seçimi tasdika sala
hiyetli makamlar nezdinde iddia edildiği takdirde tahkikat yapılarak ev
rakı mahallenin bağlı bulunduğu kaza veya vilâyet idare heyetine verilir. 

İdare heyetleri bu evrakı tetkik ederek en çok bir ay içinde kararını 
verir. İdare heyetlerinin verecekleri bu kararlara karşı her hangi bir 
mercie itiraz edilemez. Karar intihabın iptali merkezinde ise yeniden inti
hap yapılır. 

Madde 15 — Belediye Kanununda yazılı intihap cezaları, bu kanun 
mucibince yapılacak "seçimler için de tatbik olunur. 

Madde 16 — Mahalle muhtariyle ihtiyar heyeti aslî ve yedek âza
larının seçimi, vilâyet merkezine bağlı yerlerde valinin ve kaza dahilin
deki yerlerde kaymakamın tasdiki ile katîleşir. 

Madde 17 — Seçimi tasdik edilmiyen muhtarın yerine bir diğeri 
seçilir ve seçimi tasdik edilmiyen azaların yerine kendilerinden sonra rey 
kazanmış olan yedek azalardan biri getirilir. 

Madde 18 — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerini ifada 
ihmal ve terahi gösterdikleri takdirde vali veya kaymakamlar kendilerine 
yazılı ihtarda bulunurlar. Bu ihtara rağmen temerrüt edenlerin işten eli 
çektirilir ve idare heyeti karariyle vazifelerine nihayet verilir. 

Madde 19 — Muhtarlık her hangi bir şekilde inhilâl ettiği takdirde, 
yenisi seçilinceye kadar 16 ncı maddede yazılı tasdik makamı, mahalle 
ihtiyar heyeti âzasından birini muhtarlık vazifelerini yapmağa selâhiyetli 
kılar. Mahalle ihtiyar heyeti âzalığında münhal olduğu takdirde bu yer 
yedek âza ile doldurulur. 

Madde 20 — Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından 
görülecek hizmetlere karşılık olarak iş sahiplerinden harç alınır ve alınan 
harç miktarı," evrak ve vesikalar üzerinde gösterilir. 

Hangi işlerden ne miktar harç alınacağı her malî sene iptidasında 
vilâyet idare heyetlerince kararlaştırılır. 

Fakirlikleri mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından kabul 
edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alın
maz. 

Madde 21 — Harçlar münhasıran muhtarlara aittir. 
Muhtarlık işlerinin tedviri için lüzumlu kira, ısıtma, aydınlatma, ha

deme ücreti gibi masraflar bu harçlardan ödenir. 
Madde 22 — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerine, vazifelerini ifa 

hususunda, mahalle bekçileri yardım etmekle mükelleftirler. 
Madde 23 — Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında bir nizamname 

yapılır. 
Madde 24 — Şehir ve kasabalarda muhtarlığın ilgasına dair 2295 

numaralı kanun ve Memurin Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 960 numaralı kanun ile 1111 numaralı Askerlik ve 2613 numa
ralı Kadastro ve Tapu Tahriri ve 2644 numaralı Tapu Kanunlarının bu 
kanunda yazılı muhtarlığa ait vazifeler hakkındaki hükümleri kaldırıl
mıştır. 

Muvakkat madde — İlk muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerine bu ka
nunun neşrini mütaakıp bir ay içinde başlanılır. 

Madde 25 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 26 — Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
12/4/1944 

393 
788 
797 
960 

1086 
1111 
1412 
1525 
1580 
2295 

2613 
2644 

Baslur Tertip Cilt Sshife Sayı 

B u k a n u n d a s ö z ü g e ç e n k a n u n l a r : 
512 Muzur hayvanların itlafı hakkında kanun 3 5 512 — 

Memurin kanunu 31/3/1926 3 7 1065 336 
Veraset ve İntikal Veıgisi Kanunu 17/4/1926 3 7 1116 348 
788 numaralı Memurin Kanununun 47 nci maddesine bir 

561 fıkra tezyiline dair kanun 12/2/1927 3 8 104 561 
Hukuk Usulü Muhakemeleri' Kanunu 2/7/1927 3 8 1559 622 
Askerlik Kanunu 12/7/1927 3 8 1696 631 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 20/4/1929 3 10 590 1172 
Şose ve Köprüler Kanunu 12/6/1929 3 10 1827 1214 
Belediye Kanunu 14/4/1930 3 11 161 1471 
Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetleri-
nin lâgvı hakkında kanun 19/6/1933 3 14 1517 2431 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 23/12/1934 3 16 59 2887 
Tapu Kanunu 29/12/1934 3 16 441 2892 

U K A V E L E N A M E 

Ticaret Vekâletinden : 

Mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletilmesi için Ticaret Vekâ
leti ile Türkiye İş Bankası arasında 26/3/1929 tarihinde 15 sene müddetle 
akdedilmiş olan mukavelename, 1160 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ile 
tâyin olunan 25 seneyi doldurmak üzere 10 senelik bir devre için aşağıda 
yazılı şartlar dairesinde tecdit edilmiştir. 

Madde 1 — İşbu mukavelenamenin yürürlüğe girmesinden itibaren 
1160 sayılı kanunda yazılı mükerrer sigorta inhisarını işletmek hakkının 
10 sene müddetle ve her nevi sigorta muamelelerine şamil olmak üzere 
Türkiye İş Bankası tarafından kurulmuş olan Millî Reasürans Türk Ano
nim Şirketine devrini Hükümet taahhüt eder. 

Madde 2 — 10 senelik ikinci inhisar devresi içinde şimdiden takdi

rine imkân olmıyan iktisadî şartların ihdas etmesi muhtemel zaruret ve 
icapların tahaddüsü halinde mukavelenin bu zaruret ve icaplarla telifi 
maksadiyle tadil edilebileceği taraflarca kabul olunmuştur. 

Madde 3 — Türkiye'de muamele yapan sigorta şirketlerinin Tür
kiye'de akdettikleri her nevi sigorta miktarının % 50 si mükerrer sigorta 
inhisarına tabidir. 

Madde 4 — Millî Reasürans Şirketi hariçle yapacağı reasürans 
mukavelelerinin ihtiva edeceği esasları Ticaret Vekâletine bildirecektir. 

Madde 5 —• Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
kanunun 15 inci maddesinde yazılı daimî komiser vazife ve salâhiyetlerini 
haiz olmak üzere Ticaret Vekâletince şirket nezdinde daimî bir murakıp 
bulundurulacaktır. Murakıbın Ticaret Vekâletince tâyin olunacak 
ücreti şirket tarafından temin edilecektir. 
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Madde 6 — İmtiyaz mukavelesi hükümlerinin tatbikini kontrol et
mek üzere Maliye Vekâletince şirket nezdinde daimi bir murakıp bu
lundurulacaktır. 

Murakıbın Maliye Vekâletince tâyin olunacak ücreti şirket tara
fından tediye edilecektir. 

Madde 7 —- Memlekette gittikçe inkişaf etmekte olan sigorta sa
nayii için ehliyetli ve kabiliyetli Türk elemanları yetiştirmek hususunda 
şirket icap eden bütün tedbirleri almağı taahhüt eder. 

Madde 8 — Millî tasarrufun ve içtimaî refahın artmasında ve 
memleket iktisadiyatında mühim bir rolü olan sigortanın faidelerini hal
ka yaymağa matuf her nevi propaganda faaliyetinde bulunmağı şirket 
taahhüt eder. 

Madde 9 — Türkiye'de ve diğer memleketlerdeki sigorta hareket
lerinin seyrini ve mijlî ve beynelmilel sigortacılığın inkişafını takip ve 
tetkik etmek üzere bir teknik büro kurmağı şirket kabul eder. 

Aynı maksatla şirket lüzum gördüğü yerlerde avarya komiserlik
leri ve ekspertiz teşkilâtı vücude getirebilir. 

Madde 10 — Mükerrer sigorta inhisarının işletme imtiyazına mu
kabil Millî Reasürans şirketi Maliye Vekâletine karşı senevi 200.000 Türk 
lirası tediyesini taahhüt eder. 

İşbu meblağ her sene 30 Haziran, 31 Birincikânun tarihlerinde mü
savi taksitle ödenecektir. 

Madde 11 — Türkiye İş Bankasınca işbu imtiyazın Millî Reasü
rans Şirketine devri ve bankanın mezkûr şirketi finanse etmeği deruhte 
eylemesi mukabili olarak şirket Türkiye İş Bankasına senevi 100.000 lirayı 
geçmemek üzere aidat iatsını taahhüt eder. 

Madde 12 — 10 uncu madde mucibince Hükümete temin edilen 
menfaatlerden başka Millî Reasürans Şirketinin kârına, inhisarın devamı 
müddetince, Maliye Vekâleti aşağıda yazılı nispetler dâhilinde iştirak 
eder : 

Fenni ihtiyat akçelerinin ve bilcümle umumi masraflarla amortis
manların ve onuncu madde mucibince Maliye Vekâletine tediye edilecek 
maktu aidat ile işbu imtiyazın Türkiye İş Bankasınca Millî Reasürans 
Şirketine devri mukabilinde şirketin mezkûr bankaya senevî azamî 100. 
000 lirayı tecavüz etmemek şartiyle ifa edeceği senevî aidatın tefrikin
den sonra tesbit edilecek olan safi temettüden : 

a)Yüzde onu kanuni ihtiyat akçesi olarak tefrik olunur. 
• b) Yüzde 4,75 i kanun mucibince memurlara ikramiye olarak ve

rilir. 
c) Hisse senedatmm tediye edilmiş kısmına ('•-, 7 hesabiyle birinci 

temettü itasına muktazi meblâğ ayrılır. 
d) Safi temettüden yukarıdaki A ve C fıkrasındaki mebaliğ yekûnu 

çıkarıldıktan sonra kalan miktarın % 58 ine müsavi meblâğ Hükümete 
tediye ve % 3,5 una tekabül eden meblâğ müessis hisse senedatı hâmillerine 
tevzi olunur. 

e) Safi kârdan a, b, c, d fıkralarında yazılı mebaliğ yekûnu 
çıkarıldıktan sonra kalan meblâğ ikinci temettü olarak hisse senetlerine 
tahsis olunur. 

Madde 13 — İlk i 5 senelik mukavele müddeti zarfında şirketin ka
nunlara göre ayırmağa mecbur olduğu ihtiyat akçeleri hadleri fevkinde 
veya dışında olmak üzere ihtiyat akçesi veya provizyon gibi namlarla 
tefrik ve tesis edilmiş olan bilûmum mebaliğ ile işbu mukavelenin meri
yet müddeti zarfında aynı suretle şirketçe tefrik ve tesis olunacak aynı 
mahiyetteki mebaliğ yekûnunun mukavele müddetinin hitamında mev
cut bulunacak bakiyesinden % 10 ihtiyat akçesi bittenzil geri kalanından 
eski mukavelenin 5 inci ve yeni mukavelenin 12 nci maddeleri mucibince 
şirketçe Hazineye verilmekte olan % 58 hisse mahfuz kalacak ve mu
kavele müddetinin hitamında defaten ve tamamen Hazineye tediye olu
nacaktır. 

10/4/1944 

İ L Â N L A R 
Nafıa Vekaletinden ı 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Dahiliye Vekâleti binasının batı tara
fındaki bahçede yaptırılacak tesviye işidir. 

Keşif bedeli : (2930.00) liradır. 
2 —- Eksiltme 18/4/1944 salı günü saat 15 te Nafia Vekâleti Yapı 

ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Nafia Vekâleti 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (219.75) 
iki yüz on dokuz lira yetmiş beş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabilecek ehliyette olduğuna dair Nafia Vekâleti Yapı ve İmar 
İşleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

3134 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

1000 metre mikâbı kum ve 1000 metre mikâbı çakıl alınacak 
1 —• Ankara Doğum ve Nisaiye Kliniği emanet inşaatı için 1000 

metre mikâbı kum ve 1000 metre mikâbı çakıl kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 — Bu malzeme ihale tarihinden itibaren dört ay içinde teslim 
•lunacak ve her 250 (m») tesliminde bunun bedeli ödenecektir. 

3 — Herbirinin muhammen bedeli on beşer bin (15.000) lira, mu
vakkat teminat miktarları 1.125 şer liradır. 

4 — 24 nisan 1944 pazartesi günü saat 15 te kum ve 15.30 da çakıl 
ihale edilecektir. 

5 — İhale Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinde ya
pılacaktır. 

6 -— Şartname Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
İçtimai Muavenet İşleri Dairesi Reisliğinde ve istanbul Sıhhat ve içti
mai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

7 — isteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde İçtimai Muavenet İşleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri 

8 — Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyonca 
kabul edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek isteyenlerin daha evvel 
müracaatla bunları alâkalı malsandıklarına yatırmaları ve makbuzunu 
komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

2996/4-3 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Zabıta memurları için üç buçuk metre hesabile yalnız kumaş 
Umum Müdürlükten verilmek ve diğer levazımı mütaahhide ait olmalı 
üzere kasket gılafile birlikte azı 3545 çoğu 7113 aded yazlık caketir. 
dikim işi 17 nisan 1944 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle 
münakaşaya konulmuştur. 

Kasket gılafile birlikte beher adedine (3) lira fiat biçilen caket-
lere ait numune ve şartnameyi görmek isteyenlerin Umum Müdürlük 
Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

isteklilerin ilk teminat olarak (1601) liralık banka mektubu veya 
3andık makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını münakaşa günü saal 
15 e kadar komisyona getirmeleri. 

2940/4-4 

istanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

Ordu'da Mığırdıç Toraman tarafından İstanbul'da Penyamin Sefer-
yan'a teslim edilmek üzere Devlet Denizyolları İdaresine ait ve 13 numaralı 
seferini yapan Tan vapuruna Ordu'da yüklenen 720 kilo ağırlığında hurda 
bakır ve erzaktan ibaret dokuz parça eşyaya ait 20/1/1944 tarih ve 
1579/4829 numaralı konişmento zayi olduğundan iptali mahkemeden isten
miştir. Ziyaı iddia olunan işbu konişmento bulan tarafından 45 gün içinde 
mahkemeye ibraz edilmediği taktirde iptal edilecektir. Keyfiyet ilân 
olunur. 

3080/3-1 
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M . M . V . 2 numarah Satın A l m a 
Komisyonundan 

(2395) kilo muhtelif salmastra ve (750) paket 
pirinç vida satın alınacaktır 

Komisyonda mevcut numune ve şartnamesine göre (2395) kilo muh
telif cins salmastra ile (750) paket pirinç vida satın alınacaktır. İhalesi 
24/4/1944 pazartesi günü saat (10,30) da pazarlıkla yapılacaktır. Muham
men bedeli (23.000) lira olup katî teminatı (3450) liradır. Şartname ve 
numunesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

3087/3-1 

(11) kalem somunlu civata satın alınacaktır 

Komisyonda mevcut şartname ve listesine göre (11) kalem somunlu 
civata satın alınacaktır. Muhammen bedeli (21.000) lira olup katî temi
natı (3150) liradır. Şartnamesi ve numunesi her gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İhalesi 21/4/1944 cuma günü saat 16,30 da pazarlıkla 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

3088/3-1 

(10) ton üstüpü alınacaktır. 

Komisyonda mevcut şartname ve numunesine göre (10) ton üstüpü 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli (17.000). lira olup katî teminatı 
(2550) liradır. İhalesi 21/4/1944 cuma günü saat (10,30) da pazarlıkla 
yapılacaktır. Şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

30S9/3-1 

(84) beygir kuvvetinde bir aded dizel elektrojen 
grupu alınacaktır 

Komisyonda mevcut şa^namesine göre (bir) aded 84 beygir kuvve
tinde elektrojen grupu satın alınacaktır. Muhammen bedeli (18500) lira 
olup katî teminatı (2775) liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İhalesi 21/4/1944 cuma günü saat 16 da pazarlıkla 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

3090/3-1 

(800) aded piston satın alınacaktır. 

Komisyonda mevcut şartname ve numunesine göre (800) aded pis
ton satın alınacaktır. Muhammen bedeli (25.000) lira olup katî teminatı 
(3750) liradır. İhalesi 24/4/1944 pazartesi günü saat (15) te pazarlıkla 
yapılacaktır. Şartname ve numunesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

3091/3-1 

(500) aded (250) litrelik bidon alınacaktır 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (500) aded (250) litrelik bi
don alınacaktır. Muhammen bedeli (57.500) elli yedi bin beş yüz lira olup 
katî teminatı (8250) liradır. İhalesi 24/4/1944 pazartesi günü saat (15,30) 
da pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

3092/3-1 

(1) aded Freze ve (1) aded torna tezgâhı satın alınacaktır 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (1) aded ufki freze tezgâhı 
ile (1) aded torna tezgâhı satın alınacaktır. Muhammen bedeli (38.000) 
lira olup katî teminatı (5700) liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İhalesi 21/4/1944 cuma günü saat (15,30) da pa
zarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

3105İ3-1 

(1) Aded elektrik kaynak cihazı ile (1) aded delik tezgâhı 
satın alınacaktır. 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (bir) aded-eletrik kaynak ci
hazı ile (bir) aded delik tezgâhı satın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. İhalesi 21/4/1944 cuma günü saat 
(15) te pazarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte teklif ede
cekleri fiatlara göre hesap edecekleri katî teminatlariyle birlikte komis
yona gelmeleri. 

3106/3-1 

M . M . V» 3 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonundan 

Beher adedine (870) kuruş (Cl) santim fiat tahmin edilen 10.000 
aded kilim pazarlık sureti eksiltme ile 18/4/1944- salı günü saat 15.20 de 
isteklisine ihale edilecektir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 
(87.001) lira olup katî teminatı (11.200) lira (10) kuruştur. Taliplerin 
muayyen gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

3048/3-3 

Sarı sanbulu kösele alınacak 
Kilosuna 750 kuruş fiat tahmin edilen ve talibi çıkmadığından dolayı 

evsafında değişiklik yapılmış olan sarı sabunlu köseleden 120.000 liralık 
18/4/1944 salı günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Numune ve 
şartnamesi komisyonda her gün öğleden evvel görülür. Hepsi bir istek
liye ihale edilebileceği gibi 30.000 liralık partiler halinde ayrı isteklilere 
de ihalesi yapılır. Taliplerin 14.500 liralık teminatlariyle belli günde An
kara'da komisyona gelmeleri. 3052/3- 3 

M . M . V. 4 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
' Komisyonundan 

214 m 3 çam veya köknar kereste pazarlıkla satın alınacaktır, (çıralı 
çam tercih olunur. Beher m= 210 liradır. Köknar verildiği taktirde beher 
ms 200 liradır.) Muhammen bedeli 44940 lira olup katî teminatı 6741 lira
dır. İhalesi 22/4/1944 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Ebat ve şartnamesi her gün Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin katî teminatlariyle birlikte ihale gün ve 
saatinde Komisyonda bulunmaları. 

3112/3-1 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Merkez 9 uncu Satın Alma 
Komisyon Reisliğinden : 

Travers ve traverslik kalas alınacak 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşağıda hizala

rında yazılı olan travers ve traverslik kalaslar 28/4/1944 cuma günü saat 
15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tâyin et
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar adı geçen komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden temin 
olunur. 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli Teminatı 

Malzemenin cin^l Aded Lira Kr. Lira Kr. 

Çam normal hat traversi 
Çam dar hat traversi 
Traverslik çam kalas 

300 
450 
500 
200 

3.924,00 
3.235,00 
5.000,00 
1.100,00 

13.259,00 994,46 

3110/4-2 

Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Torbalı'nın Karakuyu Köyünden Nurullah oğlu Şakir Akın tara
fından karısı İzmir Halkapmar Çamdibinde 3225 numaralı sokakta kâin 
evde mukim Sıhhat Memuru Kadri Kaynar nezdinde Seher Akın aley
hine açılan boşanma dâvasının Torbalı Asliye Hukuk Mahemesinde ya
pılmakta olan duruşmasında: 

Dâva olunan ikametgâhının meçhuliyetine binaen ilânen tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan dâva olunan Seherin duruşmasının bı
rakıldığı 18/4/1944 günü saat 11 de mahkemede hazır bulunması ve aksi 
halde hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 401 ve mütea
kip maddelerinin tatbik olunacağı tebligat makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

3155 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 230 numarasında müseccel olan Aksaray Azmi Millî 
T. A. Ş. nin Umumi Heyet içtimama ait zabıtnamenin îdare Meclisi ve 
murakıp raporlarının dairede mahfuz vesaika müsteniden ve vâki olan 
talebe binaen 11/4/1944 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

3132 

Sicilli ticaretin 78 numarasında müseccel olan Emlâk ve Eytam Ban
kası Anonim Şirketinin 16/3/1944 tarihli alelade Umumi Heyet toplantısı
na ait zabıtnamenin îdare Meclisi ve murakıp raporlarının ve 1943 yılı 
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hesabatına ait bilançonun dairede mahfuz vesaika müsteniden 12/4|1944 
tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

3133 
— — « — -

Bergama Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Bergama'nın Turabey mahallesinde mukim iken 6/3/1944 tarihinde 
vefat eden Mustafa oğlu Mustafa özlökoü terekesinde alacaklı ve borçlu 
bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında Bergama Sulh Hukuk 
Hâkimliğine müracaatla işbu hak ve borçlarını tescil ettirmeleri aksi hal
de bu haklarının tanınmayacağı Medeni Kanunun 561 inci maddesine tev
fikan ilân olunur. 3012 

S. S. C. t. Ticareti Hariciye Bankası 

A K T İ F 

ödenmemiş sermaye 
Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Kanunu mucibince) 
Bankalar 
Röporlar 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
İpotek mukabili ikrazlar 
Tahsil olunacak gayrimenkul satış taksitleri 
Zirai krediler 
Temlik edilmiş emekli, dul ve yetim aylıkları 
Muhtelif borçlular 
Emtia mevcudu 
İştiraklerimiz 
Müessese ve teşebbüslerimize tahsis olunmuş sermaye 
Sabit kıymetler 

Menkuller (aynı lira üzerinden sigortalıdır) 
Gayrimenkuller ( . . . lira üzerinde sigortalıdır) 

Sair aktifler 
İlk tseis masrafları 
Zarar 

Eski senelerden müdevver zarar 
Bilanço senesi zararı 19.544,78 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

Lira Kr . 

6.672,18 

3.058,04 

71.562,50 

751.883,62 

7.457.26 

162.418,49 

19.544,78 

1.022.596,87 

58.648,92 

İstanbul Şubesi 1943 senelik bilançosu 

P A S t F 

Sermaye Türkiye için 
ihtiyatlar 

İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu madde 31) 
Kanuni ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Tedavülde bulunan tahvillerimiz 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 

Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Kabul kredileri 
Tediye emirleri 
Talep olunmamış kıymetler (Kanun No. 2308ı 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

472.271,50 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 
1 — Cirolarımız 
2 — Kefaletlerimiz 
8 — Sair nâzım hesaplar 

Lira Kr* 

100.000,— 

472.271,50 

140.088,35 

310.237,02 

45.586,06 
13.062,86 

1.022.596,87 

58.648.92 

1943 kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T M A T L U P 

Personel masrafı 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Aktifteki kıymet tenezzülleri 
Müesseselerimiz zararları 
Teşebbüslerimiz zararları 
Muhtelif zararlar 
Geçen senelerden müdevver zararlar 
Kâr 

Lira Kr. 

18.060,— 
7.152,79 
5.763,22 

643,87 

2.312,79 

Alınan faiz ve komüsyonlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan 
ücret ve komüsyonlar 
Kambiyo kârı 
İştiraklerimiz kârı 
Müesseselerimiz kârı 
Teşebbüslerimiz kârı 
Muhtelif kârlar 
Geçen seneden müdevver kâr 
Zarar 

Lira Kr . 

1.695,68 
3.937,50 

1.470,71 
7.182,90 

101,10 

19.544,78 

Yekûn 33.932,67 Yekûn 33.932,67 

2978. 
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Kağızman Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Kağızman'ın Akveren Köyünden Abdurrazzak oğlu Süleyman Aydm'm 
zilyetliğine istinaden tescilini istediği Kuzlu, Camuşlu, Karakale yaylaları 
arasında ve Kanıreş namiyle maruf ve sarkan bataklık ve Ufakçeşme 
şimalen kayalıklar, garben Kanıreş pınarı, cenuben sırtlar ve Karakale 
Köyü yaylasiyle mahdut çayır ve arazide alâka ve ilişikleri bulunanların 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde Kağızman Sulh Hukuk Mahkeme
sine müracaatları ilân olunur. 

3081 

Kağızman Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Kağızman'ın Akveren Köyünden kendisine asaleten ve Nebi oğlu 
Hamza, Yusufoğlu Zorba, Yusufoğlu Ahmet, Hasan oğlu Süleyman'a ve
kâleten İsmail oğlu Şükrü Aydm'm Kağızman Sulh Hukuk Mahkeme

sinde hasımsız olarak ikame etmiş bulunduğu tescil dâvası hakkında ya
pılan duruşmada: 

Sarkan Göcyolu, şimalen Şükrü Aras arazisi, garben keza Şükrü 
Aras arazisine muttasıl ark ve hazine arazisi, cenuben Büyüktepe ar
kasındaki hazine arazisi ve Odalar Köyü yolu ile mahdut ve Kırmızıya-
tak namiyle maruf ve tescili istenilen müddeabih bu arazi üzerinde mül
kiyet iddiasında bulunanlar bir ay zarfında müracaat etmeleri ilân olu
nur. 

3003 

Oltu Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

30/1/1944 tarihinde vefat ederek hâkimlikçe terekesine vaziyed edi
len Oltu'nun Olurdere Köyünden ölü Bayram karısı ve Süleyman kızı 
Dudu'dan alacağı olan ve borçlu bulunanların bir ay zarfında Oltu Sulh 
Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 

3004 

Türkiye îş Bankası A. Ş. 31 ilkkânun 1943 Bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

Kasa ve Merkez Bankası 

Kanuni karşılıklar kasası (Ban
kalar Kanunu mucibince) 
Bankalar 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
Muhtelif borçlar 
İştiraklerimiz 

Sabit kıymetler (Hakikî kıymet
leri üzerinden sigortalar) 

Menkuller 
Gayrimenkuller 

Sair akitler 

Haricî şube 

49.862,71 

1.094.189,98 
57.593,22 

1.500,05 

167.440,85 
1.322.636,44 

Türk lirası 

11.444.693,40 

24.644 
3.684. 
8.479. 

48.413. 
961. 

44.032. 
194. 

21.919. 

,489,— 
912,66 
223,19 
517,— 
614,82 
864,89 
953,34 
860,39 

1.490.077,29 
7.549.811,97 

Haricî şube 

Sermaye 

İhtiyatlar: 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu madde: 31) 
Kanuni ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Taahhütlerimiz 
Taahhütlerimiz 

Mevduat ve cari hesaplar: 
Tasarruf mevduatı» 
Diğer mevduat 

Tediye emirleri 
Talep olunmamış kıymetler 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

338.068,35 

2.258,415,— 
2.158.516,65 

2.619,98 
2.619,98 

Türk lirası 

5.000.000,— 

4.755.000,— 

15.190.971,23 
4.502.632,18 
4.502.632,18 

938.132,14 37.602.709,60 
80.296,58 93.879.763,71 131.482.473,31 

Yekûn 172.816.017,95 Yekûn 

2.045.010,68 
164.398,09 

4.049.358,38 
4.044.242,36 
1.581.931,72 

172.816.017,95 

Nâzım hesaplar 73.917.935,76 Nazım hesaplar: 
1 —• Cirolarımız 
2 — Kefaletlerimiz 
3 — Sair nâzım hesaplar 

16.213.358,50 
5.179,77 12.825.532,90 

1.301.422,02 44.879.044,36 73.917.935,76 

31 İlkkânun 1943 Kâr ve zarar Hesabı 

Z İ M M E T 

Personel masraflar 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Aktifteki kıymet tenezzülleri 
Muhtelif zararlar 
Kâr 

Türk lirası 

2.330.356,59 
466.624,05 
658.851,31 

2.910.863,39 
171.687,97 

2.796.894,19 
9.438,13 

79.421,43 
1.581.931,72 

M T A L U P 

Alınan faiz ve komüsyonlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabili alman ücret ve komüsyonlar 
Kambiyo kârı 
İştiraklerimiz kârı 
Muhtelif kârlar 
Geçen yıldan kalan kâr 

Türk lirası 

6.562869,69 
1.999.397,29 
1.179.455,50 

158.940,71 
849.961,46 
254.272,36 

1.171,77 

Yekûn 11.006.068,78 Yekûn 
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Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketi 31 kânunuevvel 1943 katolunan bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 
T. L. 

Gayri menkul mevcudat : 

Binalar 
Makine ve tesisatlar 
İnşaat ve montaj halinde yeni tesis. 
Saire 

(2.066.300,— T. Lirası için sigortalıdır.) 

Nakit ve nakte kabili tahvil : 

Kuponlar - T. C. M. B. 
Vezne ve bankalar 

296.316,64 
534.999,86 
459.754,32 

2.745,22 

67.893,— 
56.801,26 

Stoklar : 

İptidai maddeler 
Yarı mamul maddeler 
Mamul maddeler 
Tali maddeler 
Levazım maddeler 
Muhtelif mevcudat 

Muhtelif borçlular : 

Satıcılar 
Müşteriler 
Hesabı cariler 
İşçilere ait hesap 
İşletme borçluları 

769.078,37 
219.590,47 

1.163.991,24 
5.785,52 

561.058,27 
8.421,50 

290.737,13 
44.695,58 

377.312,79 
54.821,54 

2.727.925,37 

Portföy : 

Tüccar! senetler 

İstikrazlar, Hazine bonoları, hissel işt. 

Nâzım hesaplar : 

Teminat depozitosu 

Kefalet sebebiyle borçlular 

767.567,04 
112.285,01 

159.922,98 

366.542,32 

20.000 — 

20.312,49 

1.293.816,04 

3.732.476,68 

526.465,30 

40.312,49 

Sermaye : 

20.000 hisse fi 75 T. Lirası 

Muhtelif ihtiyatlar : 

İhtiyatlar 
Karşılıklar 

Amortisman : 

Arsalar, binalar, mak. ve tesis üz. evvelki 
ve bu seneki amortisman 

Üçüncü şahıslara karşı borçlar : 

Kuponlar 
Bankalar 

Stoklar : 

Ambarda hazır bezler - boya karşılığı 

Muhtelif alacaklılar 
Satıcılar 
Müşteriler 
Hesabı cariler 
İşçilere ait hesaplar 
Saire 

İsletme alacaklıları 

185.718,82 
7.858,14 

275.048,51 
18.486,80 
49.379,66 

Nâzım hesaplar : 

Depozitocular 
Kefalet sebebiyle alacaklılar 

Kâr ve zarar 

Naklolunan kâr 

1943 senesi safi kâr 

T. L. 

1.500.000,-

147.276,43 
149.074,78 296.351,21 

469.085,32 
26.204,15 495.289,47 

147.998,— 
1.149.159,24 

49.021,51 

536.491,93 

125.671,68 2.008.342,36 

20.000 — 
20.312,49 

9.513,03 

1.243.261,95 

40.312,49 

4.340.295,53 

1.252.774,98 

T. Lirası 5.593.070,51 T. Lirası 5.593.070,51 

Şarkı Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketi 1943 senesinde «Kâr ve zarar» hesabı 

Z A R A R K Â R 
T. L. 

Muhtelif sanayi işletme 1.585,03 
Muhtelif tazminat ve varidat 57.081,81 
İmalât zararları 307.587,37 
Fevkalâde ikramiyeler 112.256,30 
Tezyidi sermaye iç. damga pulları 11.000,— 
Cumhuriyet Halk Partisine 25.000--
Muhtelif vergiler 196.693,09 

711.203,60 
1943 senesi safi kâr 1.243.261,95 

T. Lirası 1.954.465,55 

Muhtelif sanayi işletme 
Muhtelif tazminat ve varidat 
İmalât kârları 

T. Lirası 

T. L. 

1.876.818,16 
11.557,29 
66.090,10 

1.954.465,55 

2921 

Başvekâlet Devlet filatbaa«ı 
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Kanunlar             Sayfa 

 
4540 Hatay'ın İlhakı Dolayısiyle Açıkta Kalan Memurlara 
         Verilecek Tekaüt Aylığı ve Tazminat Hakkında Kanun      1 
 

     
1

 
 

Mukavelename 

 
Mükerrer Sigorta İnhisarının Tesis ve İşletilmesi İçin Ticaret Vekâleti 
ile Türkiye İş Bankası Arasında 26/3/1929 Tarihinde 15 Sene Müddetle 
Akdedilmiş Olan Mukavelename          3 
 
İlanlar             4   
 
  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

                                        
 
           
  
  
            
 
                
 
 
 
 
               

4541 Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun    


