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KANUNLAR 
Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek 

gündelik hakkında kanun 

Kanun No: 4754 Kabul tarihi: 13/6/1945 

Madde 1 Gizliliği veya amele yokluğu gibi özel ve gerekli hallerde 
sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere, yaptıkları fazla iş nispe
tinde artırılmak üzere kırk kuruştan seksen kuruşa kadar gündelik ve
rilebilir. Bu gündeliklerden hiç bir kesinti yapılmaz. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Mılli-Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

16/6/1945 

Vakıflar Kanununa ek kanun 

Kanun No: 4755 Kabul tarihi: 13/6/1945 

Madde 1 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 
uncu maddesinde yazılı süre, sona erdiği tarihten başlıyarak on yıl uza
tılmıştır. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/6/1945 

Batlıiı 

Heim 
Düstur Gaset* 
Tertip Cilt Sahile Sarı 

I - Kanunlar: 

2762 Vakıflar Kanunu 13/6/1935 
3513 Vakıflar Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 

14/7/1938 
II . Karar: 

1188 Vakıflar Kanununun 30 uncu maddesinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 17/6/1940 

III • Tüzük: 
2/5042 Vakıflar Nizamnamesi 7/7/1936 

16 1293 

19 1583 

3027 

3959 

21 1659 4537 

17 1433 4371 

Avukatlık Kanununun 21 inci maddesinin 
d eğiştir ilin esine dair kanun 

Kanun No: 4756 Kabul tarihi: 13/6/1945 

Madde 1 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 21 inci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 21 — Adlî ve askerî yargıçlık ve savcılıkta ve Danıştay Dâva 
Daireleri başkan ve üyeliklerinde ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler 
Okulu hukuk ilmi dersleri profesörlüklerinde veya bu derslerin doçentlik
lerinde,'yahut 2556 sayılı Hâkimler Kanununa göre yargıçlık veya savcı
lık sınıf larından sayılan memuriyetlerde en az dört yıl süre ile hizmet et
miş olanlar birinci maddenin (D) fıkrasında yazılı kayıttan vareste tutu
lurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir hu
kuk fakültesinden mezun ve geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahke
melerin her derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edinmiş bu
lunanlar, birinci maddenin (C) fıkrasında yazılı Türkiye Hukuk Fakülteleri 
programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne göre yapılan imti
hanı vererek tasdikname almış olurlar ve ayrıca Türkçeyi İyi bilir olduk
ları da bir imtihanla anlaşılmış bulunursa birinci maddenin (D) fıkrasın
da yazüı kayıttan vareste tutulurlar. 

Bu gibilerin Baroya kaydında 10 uncu maddenin (A) ve (B) bendle-
rinde yazüı belgelerden sicil özetlerinin de onanmış bir örneğinin verilmesi 
gereklidir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımında yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

16/6/1945 

No. Bajhjı 

I - Kanunlar: 

Avukatlık Kanunu 14/7/1938 
Avukatlık Kanununun muvakkat sekizinci maddesinde yazılı 
müddetin temdidi hakkında kanun 13/12/1941 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
kanun 19/1/1943 
Avukatlık Kanununun muvakkat' sekizinci maddesinde yazılı 
müddetin uzatılması hakkında kanun 9/9/1944 

II - Karart 
1318 Avukatlık Kanununun muvakkat 4 üncü maddesi A fıkra-

aınıa tefsirine mahal olmadıil hakkısda 22/12/1942 

3499 
4143 

4659 

Düstur 

Tertip Cilt 

Res asi 
Gu*>> 

Sablfe Sayı 

19 1517 

23 59 

24 263 

25 1384 

3959 

4983 

5308 

5804 

528«\ 



Sayfa: 8918 (Resmî Gazete) 21 HAZİRAN 1945 

İ L A N L A R 
Maliye Bakanlığından: 

Ağrı ilinin Tutak ilcesine bağlı ve adları aşağıda yazılı 98 cüzütam-
da yapılan bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlardakl binalara tahrir ko
misyonunca konulan iratlaı 3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere 
tebliğ edilmiş, bunlardan altı cüzütamdaki binalar iratlarına itiraz edilip 
geri kalan 92 eüzütamda bulunan binalar iratlarına itiraz edilmemiştir. 

itirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre kurulan ıbma 
ve arazi Vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 bütçe yılı içinde 
kararlara bağlanmış, itiraz edilmiyen cüzütamlardaki binalar iratları da 
- kanuni sürenin itirazsız geçmesi yolıyle - aynı "bütçe yılı içinde kesin
leşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince • 
1944 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

İtiraz eden cüzütamlar 

Tutak ilçesi Merkezi Nadırşeyh Köyü 
A. Dadikan Köyü Nuhtulu » 
Kondln » A. Köşk » 

İtiraz etmiyen cüzütamlar 

Y. Köşk Köyü Hatokömü Köyü 
Ohan > Kanidirij » 
Suvar Şilopilo 
Mollaşemsin Palandöken 
Kübik Apşirin » 
Berco Batmış » 
Koran A. Arapalı » 
Mızrak » A. Karahalıt 
tsaabat Y. Karahalıt » 
Hanik Aptünne » 
Sevik Salahana » 
Rutan Y. Dadikan Esmer Y. Dadikan 
Topi » Hacıaliköyü 
A. Kargalık » Civrik 
Karaağaç Huni 

> Mıç > 
Kesik Gelekuli 
Alacahan 
Adakent » Sofikeçel » Alacahan 
Adakent Berdav Muşyan Zozankömü > 
Karacan » Mullahasan 
Bişi •y Hacıyusuf » 
Mezrea » Hacıboti •» 
Hive Kisan 
Kali Reşi » 
Bırısko » Y. Kargalık 
Çelebaşı > Temi » 
Hlvo Karahan 
Gültepe » Meter > 
Bayındır » Y. Topi •» 
Şeyhzilen Elhp •» 
Sincan » Dikme > 
Milan » Seyyit 
Hasun Usinasi > 
Şekerbulak Kalman 
Burnubulak Reşan 
Halidıye » Taşan 
Ahmetabat » Doka » 
Şemi > Çepi 
Bado Gulo » 
Karakuyu Çello » 
Cemalverdi » Elhis 
Mirze Kavman > 
Yeniköy Geri 
Y. Arapalı Osmankömü 
Mulladlrij Musik 

1436 

Maliye Bakanlığmdan : 

İsparta ilinin Eğridir ilçesi ve Barla Bucağı merkezleriyle Sığırlık, 
ilama ve Bedire Köylerinde yapılan bina tahriri bitmiştir. 

Bu cüzütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan İratlar 
3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiş ve edilen iti
razlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre kurulan itiraz komis
yonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde kararlara bağlanmıştır. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince -
1945 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

1480 

Kayseri İlinin Pınarbaşı ilcesine bağlı Kırkısrak, Dallıkavak, Cağ-
şak, Tavla, Darıdere, Çorekdere, Incemağara, Kemer, Yalak, Mollahüse-
ym ve Elamanlı Köylerinde yapılan bina tahriri bitmiştir. 

Bu köylerde bulunan binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 
3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiştir. Edilen iti
razlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre konulan bina ve arazi 
vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde kararlara 
bağlanmıştır. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince -
1945 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

1478 

İsparta ilmin Şarki Karaağaç ilcesine bağlı ve adları aşağıda yazılı 
yirmi yedi eüzütamda yapılan bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlardaki 
binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kanun gere
ğince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan yedi eüzütamda bulunan bi
nalar iratlarına itiraz edilip yirmi cüzütamdaki binalar iratlarma itiraz 
edilmemiştir. 

itirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre kurulan bina 
ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde 
kararlara bağlanmış, itiraz edilmiyen cüzütamlardaki binalar iratları da 
- kanuni sürenin itirazsız geçmesi yoliyle . aynı bütçe yılı içinde kesinleş
miştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince -
1945 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden almacaktır. 

İtiraz eden cüzütamlar 

Şarki Karaağaç ilçesi Merkezi Arslandoğmuş Köyü 
Arak Köyü Sivar 
Yukarıdinek Nudra > 
Köprü 

İtiraz etmiyen cüzütamlar 

Yeniceçale Köyü Aşağıdinek Köyü 
Yakaemir » Oğras > 
Ördekçi » Ç. Çukur » 
Salur > Ç. Ulu > 
Belcegez » Ç. Bölükler 
Y. Kürtler Zengibar 
Y. Muma Çavındır » 
Çeltek Viran » 
Yeniköy » Beyköyü » 
Donarsa Çaltı > 

1479 

Ankara ilinin Beypazarı ilcesine bağlı Gelegra Bucağı merkeziyle 
bu bucağa bağlı Tacettin, Tahir, Oymagaç Köyleriyle ilce merkezine bağlı 
Yogunpelit ve Dobecik Köylerinde yapılan bina tahriri bitmiştir. 

Bu cüzütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 
3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiş, edilen itiraz
lar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre kurulan bina ve arazi 
vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde kararlara 
bağlanmıştır. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri 2802 numaralı kanun gereğince -
1945 hütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden almacaktır. 

1402 



21 HAZİRAN 1945 (Resmî Gazete) Sayfa: 8919 

Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komis
yonundan: 

1 _ Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak 240 forma tahmin 
Olunan 7 aylık Haricî Ticaret İstatistik Mecmuasıdır. 

2 _ Her ay için 80 - 300 nüsha bastırılacak olan bu eserin 16 say
falık beher formasına 65 lira fiyat tahmin olunmuştur. Tutarı olan 15.600 
lira üzerinden % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat vesikası verilmek lâ
zımdır. 

3 — Eksiltme Haziran 1945 aymın 22 nci cuma günü saat 15,30 da 
Genel Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmenin açılmasından bir saat evvel zarfların Komisyon 
Reisliğine verilmesi lâzımdır. 

Bu baptaki şartname komisyon kâtipliğinden istenebilir 
1477/4- 4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh 
ha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan • 

Muhammen Muakkat 
Cinsi Miktarı bedel teminat 

Havuç 20 Ton 5000 375 Açık eksilt m s 
Pancar 30 » 9000 675 Kapalı zart 
I" Yeşillik 
^ Salata, marul 
[ Ispanak 20 » 6000 450 Kapalı zarf 

1 _ Müessese hayvanlarının 1945 malî yılı ihtiyacı içm satın alma 
cak yukarda cins, miktar ve muhammen bedclile muvakkat teminatı ya
zılı yiyecekler hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhalesi 27/6/1945 çarşamba günü saat 11 de müessesede topla 
nacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmasını görmek is-
tiyenler her gün müesseseye müracaat edebilirler. 

3 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar komisyona veril
miş olmalıdır. Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki 
evrakın Merkez Muhasebeciliğine yatırılması ıçm taliplerin bir gün evvel 
gelerek birer irsaliye almaları. 

1509/4-4 • 
M . S. B. 1 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
1 — Okul ve hastaneler ıçm 12 ton dolmalık biber, 70 ton taze fa

sulye, 60 ton domates ve 36 ton taze kabağın satın alınması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 7 Temmuz ip45 cumartesi günü saat (11) de komis
yon binasında yapıla", tır. 

Bir kilo kabağın i uıhammen bedeli 20 kuruş ve ilk teminatı 540 lira, 
bir kilo domatesin muhammen bedeli 35 kuruş ve ilk teminatı 1575 lira, 
bir kilo taze fasulyenin muhammen bedeli 45 kuruş ve ilk teminatı 2362 
lira 50 kuruş, bir kilo dolmalık biberin muhammen bedeli 40 kuruş ve ilk 
teminatı 360 liradır. 

Teklif mektupları. her madde için ayrı ayrı verilecektir. Evsaf ve 
santiar her gün öğleden sonra komisyonda okunabilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte ihale saatinden bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını vermeleri. 

K. l_1610/4-l 

M . S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komi syonun dan 

4186 1 kömür naklettirilecek 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (4.186) ton kömür tahmil ve 

tahliyesi de dâhil olmak şartiyle naklettirılecektir. Beher tonu (450) ku
ruştan hepsinin muhammen bedeli (18.837) lira olup ilk teminatı (1.412,78) 
liradır. Eksiltmesi 9/7/1945 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. İsteklilerin kanuni teklif mektuplarını eksiltme saati olan 
saat 16 dan bir saat evvelisi saat 15 e kadar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. 

K. 2_1609/4-l 
a 

Afyonkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Afyon'un Çavuşbaş Mahallesinden Hacı Hasan oğlu Mehmet mah
dumu Muammer Yoldaş'a: 

Eşiniz Mehmet kızı Nazike tarafından Afyon Asliye Hukuk Mahke
mesinden istihsal eylediği 13/4/1944 gün ve 122/307 sayılı kararla boşan
manıza ve Münevver ve Şükran'm ana nezdinde ipkasına ve hakkı vela
yetin ana tarafından yapılmasına ve çocuklar için ayda 30 lira nafaka 
vermenize temyizi kabil olmak üzere karar alınmış ve esasen ikametgâ
hınız meçhul olduğundan mahkemede bu yolda gıyabınızda devam eyle
miş olduğundan işbu ilânın neşri tarihinden itibaren on beş gün içinde 
hüküm aleyhine temyiz yoluna müracaat etmediğiniz takdirde hükmün 
kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1522 

Nevşehir Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Nevşehir'in Basansarnıç Köyünden Çullarlı Hacı Kadir kızı Rukiye 
tarafından Çullar Köyünden Hacı Kadir oğlu Abdullah karısı Saniye ve 
oğlu Mustafa Çiğdem ve Nevşehir Tapu S. M. haklarında açılan dâvada; 
Çullar Köyünün Çayırlık mevkiinde 90 ve Sıy;rmalıyer mevkiinde 30 ve 
Söğütüstü mevkiinde 20 ve Ortabel mevkiinde 25 ve Kâh mevkiinde 25 ve 
Karatepe mevkiinde 80 ve Bağarası mevkiinde 13 ve yine bağarası mev
kiinde 6 ve Topaktaş mevkiinde 30 ve Molla Hasan gölü mevkiinde 5 ve 
Kuştepe mevkiinde 25 ve Çerkesyolu mevkiinde 6 ve Çıldırımdere mev
kiinde 30 ve Köyönü mevkiinde 30 ve Çorak mevkiinde 4 ve Bölı körenaltı 
mevkiinde 15 ve Akpınar mevkiinde 8 ve Attepe mevkiinde 25 ve Çayırlık 
me,kimde 30 ve Küçükyer mevkiinde 4 ve Kuştepedöleği mevkiinde 15 ve 
Örenarkası mevkiinde 8 dönüm miktarında 22' parçadan ibaret tarlaların 
adına tescilini istemekle yapılmakta olan yargılamasında: 

Dâva tapu kütüğünde kimse adına yazılı olmıyan ve murisinden ka
lan tarlaların namına tescili dileğinden ibaret bulunması hasebiyle müd-
deabihlere başkaca alâkalı olanlar bulunduğu takdirde başvurmalarını te-
minen keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş ve yargılama 
6/7/1945 cuma saat 9 a bırakılmış olduğundan alâkalıların muayyen vak-
ta kadar usulen mahkemeye bizzat veyahut vekili kanunileri vasıtasiyle 
başvurmaları lüzumu ilân olunur. 

1527/1-1 

Nevşehir'in Çakıllı Köyünden Mustafa oğlu Yakup Dalcı tarafından 
Nevşehir Hazinei Maliyesi aleyhinde açtığı dâvada; Çakıllı Köyü ile Su-
vermez Köyü hududu arasında Maslak mevkiinde 4595 M2 ve Bodra mev
kiinde Bağlaraltmda 2745 M2 miktarında iki kıta tarlanın adına tescilini 
istemekle yapılmakta olan yargılanmsında: 

Dâva tapu kütüğünde kimse adına yazılı olmıyan iki kıta tarlanın 
namına tescili dileğinden ibaret bulunması hasebiyle müddeabihlere baş
kaca alâkalı olanlar bulunduğu takdirde baş vurmalarını teminen key
fiyetin Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş ve yargılama 6/7/1945 cuma 
saat 9 a bırakılmış olduğundan alâkalıların muayyen vakte kadar usu
len mahkemeye bizzat veyahut vekili kanunileri vasıtasiyle baş vurmaları 
lüzumu' ilân olunur. 

1528/1-1 

Elâzığ Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Elâzığ'da Arif Hikmet eczanesi sahibi Kenan Güven tarafından tkin-
cıharput Caddesinde lâstik kaynakçılığı yapan Hr'il Hava aleyhine aç
mış olduğu emniyet ve itimada binaen kendisinden almış olduğu 581 lirayı 
vermekten imtina ettiğinden tahsili dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvalınm halen bulunduğu yerin belli olmadığından ilânen kendisine 
davetiye tebliğine ve yargı gününün 11/7/1945 çarşamba saat 10,15 e bı
rakılmasına ve bu günde mahkemede bulunmadığı veya bir vekil gönder
mediği takdirde gıyabında yargılamaya devam olunacağı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

1520/1-1 

Elâzığ'da arzuhalci Mustafa yanında Rıza tarafından Havza ilçesi
nin Siraksen Köyünden Osman oğlu Niyazi yanında ibrahim kızı Hatice 
aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan yargılamasında: Dâ
vâlının gösterilen yerde bulunmadığı adına yazılan davetiyeye verilen 
meşruhattaen anlaşılmış olduğundan hakkındaki davetiyenin ilânen teb
liğine ve belli günde gelmediği veya bir vekil göndermediği takcVde gı
yabında yagılamaya devam edi'cceğine ve bu sebeple yargılamanın 
9/7/1945 pazartesi günü saat 9,15 e bırakılmasına karar verilmiş olduğun
dan davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1521/1-1 



Sayfa; 8920 (Resmî Gazete) 21 HAZİRAN 1945 

Çine Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesinden : 

KABAR 
Esas Karar 

946/318 945/1 
Hâkim, Gevat Ülkü 7438 

Çine elektrik Türk Anonim Şirketine izafetle İdare Heyeti Reisi 
Osman Balaban tarafından verilen 12/1/1945 tarihli istidada mezkûr şir
ketin sicilli ticarete tesciline karar ittihazı talebinde bulunulmakla işbu 
istidayı ilk çsas mukavelename, merbutatı sair muameleli evrak üzerinde 
yapılan tetkikat sonunda: 

icabı düşünüldü: 
Esas mukavelenamede esamileri yazılan 59 kurucu tarafından yuz, 

-bin lira sermaye ile teşekkül ettirilen (Çine Elektrik Türk Anonim Şir
keti) nin Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan kurulduğu ve bu bapta 
10/7/1944 tarihli esas mukavelenamesi icra Vekilleri Heyetinin 15/11/1944 
tarih 3/1788 No. lı kararnamesiyle kabul buyrulduğu Ticaret Bakanlığı
nın bu baptaki mevcut yazısile anlaşılmış olmakla gereken şartları yeri
ne getirerek teşekkül eden işbu şirketin Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
ahar teşekkül ve şahıslarla hukuki vecibe ve muamelelere girişmesinde 
bir mahzur bulunmadığı anlaşılmakla usulen sicilli ticarete tesciline ve 
keyfiyetin teferruatiyle Ankara'da münteşir Resmî Gazete ile aynı za
manda bu gibi ilânları neşreden diğer bir mahallî gazete ile de neşrü tami
mine ve Harç Tarifesi Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ge
reğince şirket sermayesinin binde yarısı nispetindeki 50 lira harcın tahsi
line 15/1/1945 tarihinde karar verildi. 
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Çine Elektrik Türk Anonim Şirketi 
Esas Mukavelenamesi [*] 

FASIL : I. 

Teşekkül, kurucular, unvan, merkez, süre 

Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile, aşağıdaki mad
delerde gösterilen şekilde tertip ve ihracı kararlaştırılan hisseler ashabı 
arasında mer'i kanunlar ve işbu esaa mukavelename hükümlerine göre 
idare edilmek üzere bir Türk Anonim-Şirketi kurulmuştur. 

Madde 2 Şirketin kurucuları bu esas mukavelenameye imza edip 
aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı, 

1 — Tuhafiyeci Osman Balaban 
2 » Durmuş Yaşar 
3 Bakkal Kâmil Işık 
4 . Manifaturacı Ahmet Ilgm 
5 Bakkal Hamit Kayacıoğlu 
6 Tuhafiyeci ismail Ortacık 
7 Bakkal Mehmet Aydm 
8 . Manifaturacı Süleyman ölçer 
9 — Tuhafiyeci Haydar Şenkaya 

10 Manifaturacı Osman Übbül 
11 _ » Hüseyin Übbül 
12 » İbrahim Eker 
13 Fotoğrafçı Hasan Türksoy 
14 Bakkal Mehmet Şahin 
15 Zürradan Eşref Cirik 
16 » Mustafa Anbareı 
17 Manifaturacı ibrahim Köse 
18 » Osman Kural 
19 Terzi Hüsnü Erol 
20 Zürradan Hidayet Eroğlu 
21 _ Tuhafiyeci Hidayet Yavaşoğlu 
22 » Mehmet Kirem 
23 . Zürra Cemal Eker 
24 . Dokumacı Fatma Übbül 

Hamidabat Mahallesi 

» 

» 

[*] Bu esas sözleşme Bakanlar Kurulunun 15/11/1944 tarih ve 3/1788 sa
yılı karariyle onanmıştır. 

25 _ 
26 _ 
27 . 
28 . 
29 _ 
30 -
31 . 
32 _ 
33 _ 
34 . 
35 _ 
36 . 
37 _ 
38 . 
39 . 
40 . 
41 . 
42 . 
43 . 
44 . 
45 • 
46 . 
47 . 
48 . 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Otomobilci Osman Gültekin 
Manifaturacı Mustafa Ünal 

» Mehmet Erdem 
» Hüseyin Kenar 
» Hakkı Çöbanoğlu 
» Ahmet Payza 
» Osman Cerit 
» Mehmet Aktaş 
» Hüseyin Ilgın 

Kunduracı Ahmet Kâzım Serter 
» Mustafa Kenar 

Bakkal Tahir Yavuz 
» Abdülkadir Yarangüme 
» Halil Salcı 

Otomobilci Ahmet Karababa 
Zürradan Süleyman Yılmaz 
Zahireci Tevfik Okyay 
Avukat Sadık Karacaoğlu 
Sarraf Mustafa Altuen 
Fabrikatör Hüseyin Ersoy 
Zttbeyde Karaman 
Zürradan Ali Şehin 

» Ahmet Tarhan 
» Hasan Cengiz 
» Mustafa Kılınç 
» Murat Şanlı 
» Mustafa Ataköy 
» Ali Ünal 
» Mustafa Kancı 
» Mustafa Köseoğlu 
» Ayşe Ilgın 
» Muhittin Yörük 

. Bakkal Mustafa Ünal 

. Zürradan Ali Coşar 

. Terzi Musa Gökler 

Şevketiye Mahallesi 

Sarıoğlu Mahallesi 
Şevketiye Mahallesi 
Soğancılar Mahallesi 
Şevketiye Mahallesi 
Evciler Köyünden 
Karakollar Köyünden 
Şevketiye Mahallesi 
Şevketiye Mahallesi 
Abak Köyü 
Şevketiye Mahallesi 
Dereli Köyünden 

» ~ » 
» » 
» » 

Hatip Kışla Köyü 
Ancm Köyü 
Aleyhan Köyü 
Sarıoğlu Mahallesi 
Şevketiye Mahallesi 
Şevketiye Mahalle?] 
Hamltabat Mahallem 
Sarıoğlu Mahallesi 
Bucak Köyünden 
Hamitabat Mahallesi 

den ibarettir. 

Madde 3 Şirketin unvanı Çine Elektrik Türk Anonim Şirketidir. 
Madde 4 Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak maksadiyle ku

rulmuştur. 

Su ve elektrik 

Yukarda gösterilen muamelelerden m a a d a ileride Şirket, için f a y 
dalı ve lüzumlu görülecek b a ş k a işlere girişilmek istenildiği takdirde ıda ıo 
meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyet tasvibine arz olunacak 
ve bu yolda karar ittihazını müteakip esâ  mukavelename t ad i l i mahiye
tinde olan i şbu kararın tatbiki Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlı 
olacaktır. 

Şirket hükmi şahsiyeti, kanuna uygun olarak ve mevzuu teşekkülü 
olan muamelelerin ifası için emvali gayrimenkule tasarruf edileceği gibi, 
bunları alır ve satar. 

Madde 5 _ Şirketin merkezi Çine'dedir Şirket Ticaret Bakanlığının 
müsaadesiyle Türkiye dâhilinde ve haricinde şube. açabilir ve keyfiyeti 
usulüne tevfikan ilân eder. 

Madde 6 _ Şirketin müddeti tescil ve ilânı tarihinden itibaren 20 
senedir. Bu müddet Umumi Heyet karariyle azaltılıp çoğaltılabilir. Müd
detin çoğaltılması halinde Ticaret Bakanlığının muvafakati alınmak 
lâzımdır. 

FASIL : II. 

Sermaye, sermayenin suret ve şeraiti tediyesi, sermayenin 
azaltılıp çoğaltılması, hisse senetleri. 

Madde 7 Şirketin sermayesi beheri yirmi Türk lirası kıymetindi1 

beş bin hisseye taksim edilmiş 100.000 Türk lirasından ibarettir. 
Bu hisselerin tamamının aşağıdaki maddelerde izah olunan şekiller 

ve şartlar dâhilinde şirkete hissedar olarak girecek kimseler tarafından 
taahhüt ve bidayette dörtte bir bedelinin ödenmesi lâzımdır. Bundan 
başka, kurucular arasında tevzi olunmak üzere, bilâ bedel ve nama muhar -
rer 59 aded hisse senedi ihraç olunacaktır. 

Madde 8 — işbu esas mukavelenamede isimleri yazılı müessisler, 
Şirketin teşkiline müteallik mezuniyet istihsalinden itibaren âzami 30 
gün zarfında Ticaret Kanununun 281 ve 282 nci maddelerinde zikredilen 
müddet, m a K b u l sebepler muvacehesinde Ticaret Bakanlığının muvafa
katiyle temdit edilebilir. 



21 HAZİRAN 1945 (Resmî Gazete) Sayfa: 8921 

Madde 9 —• Yukardaki maddeye göre vukubulan davet üzerine, ha
riçten şirkete iştirak edecek olan kimseler Ticaret Kanununun 283 üncü 
maddesi hükümleri dairesinde müracaatta bulunacaklar ve Şirket 30 gün 
zarfında teşkkül etmediği takdirde, - Ticaret Kanununun 284 üncü mad
desi hükümleri mahfuz kalmak üzere - bu yoldaki bilcümle taahhütleri 
hükümden sakıt olacaktır. 

Madde 10 — Taahhüdünü yerine getirmiyenler hakkında Ticaret 
Kanununun 287 nci maddesi hükümleri dâhilinde muamele icrasından ma
ada, mütaahhidin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı tahaddus edecek 
zarar ve ziyan kendilerine tazmin ettirilebilir. 

Madde 11 — Tesis Heyeti Umumiyesinin içtimai ve bu içtimada ka
rar ittihazı Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde cereyan eder. 

Madde 12 — Tesis Heyeti Umumiyesi içtimalarında Ticaret Vekâ
leti komiserinin huzuru şarttır. Komiser zabıtnamelere nezaret ve oya 
iştirak eden hissedarlarla birlikte bunu imza eder. Ticaret Vekâleti ko
miserinin gıyabında ittihaz edilecek kararlar hükümsüzdür. 

Madde 13 — Şirketi kurmak için müessislerin ihtiyar edecekleri mas
raflar, Tesis Heyeti Umumiyesince tasdik olunmak şartiyle Şirket hesa
bına kaydolunur. Şirket her hangi bir sebepten dolayı kurulamadığı tak
dirde bu masraflar müessislere ait olup, kendilerinin hissedarlara rücu 
hakkı yoktur. 

Madde 14 — Kurucular, Ticaret Kanununun 290 ve 295 inci madde
lerindeki muayyen muamelâtın ve işbu esas mukavelename ile Ticaret 
Karununda musarrah hükümlerin ifa ve icrasından 15 gün sonra, Ticaret 
Kanununun 299 uncu maddesi hükümlerine tevfikan alâkadar mahkemeye 
müıacaat ederek Şirketin teşekkülü hakkında karar istihsalini mütaakıp 
kej fıyeti derhal tescil ve ilân ettirirler. Tescil ve ilânın zamanında yaptı-
rılı lamasından mütevellit zarar ve ziyanlardan dolayı kurucular şahsen ve 
müteselsilen mesuldürler. 

Madde 15 •— Şirketin kati kuruluşu usulü dairesinde tescil ve ilânı 
tarihinden itibaren başlar. 

Madde 16 Şirket hisse senetlerinin hepsi alız ve taahhüt olun
mamış veya bedelleri ifa edilmemiş iken taahhüt veya ifa edilmiş gibi gös
teren kurucularla bu fulde kendilerine iştirak edenler mezkûr senetleri 
kendi hesaplarına almağa ve bedellerini müteselsilen ödemeğe mecbur
durlar. Bu. yüzden tahaddüs edebilecek zarar ve ziyanların tazmini de 
keza bunlara aittir. 

Madde 17 — Şirketin kati kuruluşundan sonra, sermayenin mü
tebaki taksitleri İdare Meclisince tâyin olunacak zamanlarda ve karar
laştırılacak şartlara tevfikan bir defada veya mukassatan hissedarlardan 
tahsil olunur. 

Bu yoldaki talepler Şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan en 
az iki gazete ile 20 gün evvel ilân edilmek suretiyle yapılır. Şirket 
merkezinin bulunduğu mahalde gazete intişar etmiyorsa, ilânlar en ya
kın yerlerde çıkan gazeteler vasıtasiyle icra edilir. 

Şirketin kati şekilde kuruluşundan evvel, Şirket sermayesine işti
ra 'n taahhüt eden'erm hisselerim başkalarına devir ve fc 'ğ cL~ıelcrı 
memnudur. 

Madde 18̂  — Tâyin edilen zamanlarda tediye edilmiyen taksitler 
için hiç bir ihtara lüzum kalmaksızın, taksitin ödenmesi lâzım gelen gün-
de/> itibaren, Şirket lehine olarak yüzde 8 5 faiz yürütülecelıiır. 

Hisse senetlerinin talep olunan taksitlerini ödemekte geciken hisse-
daıiar, gazetelerde bir ay fasıla ile ıntışaı edecek ıkı i'ûn t ar .hinden 
itibaren bir ay zarfında, tekrar taahhatleımı ifaya davet edilebilirler 
Bu müddet zarfında dahi istenilen taksitleri vermiyen hissedarlar borçla
rını ödemekten imtina etmiş addolunarak hisseleri Sııkctın eshamı ^orsa
da mukayyet ise borsa komiserliği vasıtasiyle, değil ise müzayede ile ve 
noterlik vasıtasiyle satılarak eski senetler iptal olunur. Ve yerine aynı nu
maraları taşıyan senetler verilir. Bu satıştan mütevellit bedel, satılan se
nedin muharrer ve muayyen kıymetinden aşağı ise aradaki fark senedin 
eski sahibinden alınır, fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade edilir. 

Madde 19 — Bedeli tamamen ödenmemiş olan hisse senetlerinin baş
kasına devr ve satışı halinde, senedin birinci ve sonuncu sahibi ile arada 
senedi tasarruf etmiş olan kimseler, mezkûr senedin geri kalan bedelinden 
dolayı şirkete karşı müteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hissesini satan 
veya devreden şahıs hakkında ferağın satış defterine kaydı tarihinden iti
baren üç sene sonra sakıt olur. 

Madde 20 Şirket kati surette kurulmadan evvel, b.dayette hisse
darlar tarafından ödenen dörtte bir nispetindeki bedel için kendilerine 
muvakkat bir makbuz verilir. Bu makbuzlar hisse senedi makamına kaim 
olamazlar. Şirket kati surette kurulduktan sonra âzami üç ay sarfında 
bunlar nama muharrer ve hissedarın haklarını mübeyyin ilmühaberlerle 
değiştirilir. Şirketin katî surette teşekkülünden en çok bir sene sonra bu 

ilmühaberler Ticaret Kanununun 405 inci maddesi hükümlerine göre ihraç 
olunacak hisse senetleriyle tebdil olunurlar. Bilûmum hisse senetlerinin nu
muneleri, ihraç edilmezden evvel, tasdik edilmek üzere Ticaret Bakanlı
ğına gönderilir 

Madde 21 — Nama muharrer hisse senetleri Ticaret Kanununun 
409 uncu maddesi hükümleri dâhilinde ahara devir ve ferağ olunabilir. 

Madde 22 — Her hisse senedi Şirkete karşı gayrikabili tecezzidir. 
Bir hisse senedinin müteaddit sahibi bulunduğu takdirde Ticaret Kanu
nunun 404 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Madde 23 — Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin 
bedeli miktarınca mesuldürler. Binaenaleyh kendilerine hini taahhüt ve 
imzada kabul etmiş oldukları nakdî taahhütler miktarından fazla bir me
suliyet tahmil edilemez. 

Madde 24 — Bir hisse senedine mallkiyet işbu sesas mukavelename 
münderecatına ve Heyeti Umumiye kararlarına muvafakati tazammun 
eder. Hisse senetlerine veraset ve sair sebeplerle sonradan malik olanlar 
hakkında dahi bu hüküm caridir. 

Madde 25 — Heyeti Umumiye karariyle safi kârdan veya fevka
lâde ihtiyat hesaplarından ayrılacak meballğ ile hisse senetlerinin tedricen 
itfası caizdir. Bu takdirde, hisse senedi itfa edilen hissedarlara intifa 
(jüisans) senedi verilir. Bu senetlerin birinci temettü hissesinden istifade 
hakları yoktuı. Yalnız ikinci temettüe iştirak ederler. 

^Madde 26 — Lüzumu halinde, Şirket sermayesi Heyeti Umumiye ka
rariyle ve kanuni eşkâl dâhilinde tezyit edilebilir. Esas mukavelename 
tadilâtı mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki her türlü ahvalde Ticaret 
Bakanlığının müsaade ve muvafakatine vabestedir. Ancak sermayenin ta
mamı tahsil edilmedikçe bu yolda karar ittihaz edilemez. 

Sermayenin tezyidi, hissedarların tezyidi taahhüdatı Şirkete hariç
ten yeni hissedarlar alınması veya fevkalâde ihtiyat hesaplarında birik
miş meblâğların sermayeye ilâvesi şeklinde yapılabilir. 

Umumi Heyet tarafından yeniden hisse senetleri ihracı suretiyle ser
maye tezyidine karar verildiği takdirde, Şirketin mevcut hissedarlarının 
yeniden ihraç olunacak hisse senetlerini satın almak hususunda rüçhan 
hakları vardır. İşbu rüçhan hakkının hangi şartlar dâhilinde, nekadar 
müddet zarfında ve ne şekillerde kullanılacağım Umumi Heyet tâyin 
eder. 

Fevkalâde ihtiyat hasaplarında birikmiş meblâğların sermayeye ilâ
vesi suretiyle sermaye tezyidine karar verilmesi halinde, her hissedar 
şirketteki hissesi nispetinde ve bilâbedel yeni hisseye sahip olur. 

Sermaye, imtiyazlı hisse senetleri ihracı suretiyle dahi tezyit oluna
bilir. Bu kabil hisselerin temettü veyahut Şirketin mevcudatı veyahut 
her ikisi üzerinde temin edeceği hakkı tekaddüm ve İmtiyaz hissedarlar 
Umumi Heyeti tarafından tâyin ve tesbit olunur. 

Madde 27 — Sermayenin Umumi Heyet karariyle ve Ticaret Ka
nunu hükümleri dairesinde tenkisi kabildir. Tenkisin ne şekilde yapıla
cağı Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Her türlü ahvalde, esas 
mukavelename tadilâtı mahiyetinde olan işbu kararın tekemmül ve tat
biki Ticaret Bakanlığının müsaade ve muvafakatine bağlıdır. Bu hususa 
müteallik muamele ikmal edilince keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilân 
ettirilir. 

Madde 28 — Şirket, Hissedarlar Umumi Heyeti karariyle, Ticaret 
Kanununun hükümleri dâhilinde ve Ticaret Bakanlığının müsaade ve mu
vafakati ile tahvilât ihraç edebilir, ihraç olunan tahvilât bedelleri ta
mamen istifa edilmedikçe ne alelade ve ne de fevkalâde bir ikinci istikraz 
tahvilâtı ihraç olunamaz. 

Madde 29 — Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvilâtın kay
bolması halinde kanuni mevzuat dâhilinde hareket olunacaktır. 

FASIL : III 

İdare Meclisinin kuruluşu, vazifeleri ve Şirketin idaresi 

Madde 30 — Şirketin umur ve idaresi Umumi Heyet tarafından, Ti
caret Kanunu hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından intihap oluna
cak en az uç ve on çok yed. azadan mürekkep bir idare Meclisi tarafından 
idare olunur. 

ilk idare Meclisi olarak 
1 Osman Balaban 
2 Sadık KaıacaoğUı 
3 Hidayet Eroğlu 
4 Hüseyni Kenar 
5 _ Osnı^ı ^'İtekrı 
6 _ Hidayet Yavaşoğlu 
7 Hasan Cengiz dir 
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Madde 31 — ilk idare Meclisi âzası (üç) sc'ne müddet için intihap 
olunurlar. Bu müddetin hitamında bunlar tamamen değiştirilir. Bundan 
sonra ilk senelerde kur'a bilâhara kıdem sırasiyle her sene (üç) âza çıka
rılarak yerlerine başkaları tâyin edilecektir. Şu kadar ki çıkan azanın tek
rar intihabı caizdir. 

Madde 32 — idare Meclisi âzası Ticaret Kanununun 313 üncü mad
desi hükümlerine tevfikan Şirkete teminat makamında hisse senetleri 
tevdiine mecburdurlar. 

Madde 33 — idare Meclisi Şirket umur ve muamelâtı lüzum gös
terdikçe içtima eder ancak en az (15) günde bir defa içtimai mecburidir 

Reisin ve yahut azadan nısfının davetiyle idare Meclisinin içtimai 
iktiza eder. idare Meclisi içtimaları esas itibariyle Şirketin merkezinde 
akdolunur. Fakat azadan yarısından fazlasının muvafakatiyle istisnai 
olarak ve bir sene zarfında işbu esas mukavelename mucibince yapıl
ması lâzım gelen içtimaların dörtte birini geçmemek üzere münasip gö
rülecek diğer bir mahalde de içtimain yapılması caizdir. Bu takdirde key
fiyet tahriren Ticaret Bakanlığına bildirilir. 

Madde 34 — Şirketin idaresi ve haricen temsili idare Meclisine 
aittir. Şirket tarafından verilecek bilcümle evrak ve vesaikin ve akdoluna-
cak mukavelâtm muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmî mühü-
rünu' ve idare Meclisi âzasından asgari iki kişinin imzasını havi bulun
ması lâzımdır. 

Madde 35 — idare Meclisinin sureti içtimai, içtima ve müzakere 
nisabı, oy itası, idare Meclisinin vazife, hak ve salâhiyetleri, idare Mec
lisi azasının istifa, vefat veya ifayı vazifeye mânı teşkil eden hususata 
müteallik ahvali, vecibeleri ve mesuliyetleri Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre taayyün ve cereyan eder. 

Madde 36 — idare Meclisi azasına işbu esas mukavelename hüküm
leri dâhilinde Umumi Heyetçe tesbit edilecek ücret veya huzur hakkı 
verilir. Ancak, Şirket 3659 sayılı kanun şümulüne girdiği takdirde mez
kûr kanun hükümleri tatbik olunur. 

FASIL : IV. 

Murakıplar 

Madde 37 — Heyeti Umumiye gerek hissedarlar arasından ve ge
rekse hariçten âzami üç sene için bir veya müteaddit murakıplar inti
hap eder. Bunların adedi beşi tecavüz edemez. 

Yalnız bir murakıp intihap edildiği takdirde bu murakıbın ve müte
addit murakıplar intihap edildiği takdirde nısfından bir ziyadesinin Türk 
olması lâzımdır. Müddetleri hitam bulan murakıpların tekrar intihap edil
meleri caizdir. Vazifeleri hitam bulan Meclisi idare âzası Hissedarlar He
yetinden beraat istihsal etmedikçe murakıp olarak intihap olunamazlar. 
Murakıpların idare Meclisi âzalığma intihapları ve şirkette memur olarak 
çalışmaları caiz değildir. Murakıpların intihabı, azıl, tebdil, vefat ve isti
faları halinde Ticaret Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 38 — Murakıplar Ticaret Kanununun 354 üncü maddesinde 
tadat olunan vazifelerin ifasiyle mükellef olmaktan maada, Şirketin hüsnü 
suretle idaresinin temini ve şirket menfaatinin vikayesi hususunda lü
zumlu görecekleri bilcümle tedbirlerin ittihazı için idare Meclisine tek
lifte bulunmağa ve icabı halinde Umumi Heyeti içtimaa davet etmeğe 
ve içtima ruznamesini tâyine selâhiyettardırlar. Esbabı mücbire ve müs
tacele tahaddüs ettiği takdirde murakıplar bu selâhiyetlerini derhal kul
lanmak mecburiyetindedirler. 

Madde 39 — Murakıplar Umumi Heyetin fevkalâde olarak içtimaa 
davet edilmesi yolunda Ticaret Bakanlığınca vâki olacak tebligatı en kısa 
bir zamanda yerine getirmekle mükelleftirler. 

Madde 40 — Şirket hissedarlarının murakıplara sureti müracaatı 
ve murakıpların bu yoldaki hattı hareketleri Ticaret Kanununun 359 uncu 
maddesi hükümlerine tabidir. 

Madde 41 — Umumi Heyet ve lüzum gördüğü ahvalde Ticaret Ba
kanlığı muayyen bazı hususatm teftiş ve tetkiki için uabmdT. hususi 
murakıplar intihap edebilir. Bu murakıplar Ticaret Kanunu hükümlerine 
ve Şirket esas mukavelenamesine göre anonim şirketler murakıplarına 
verilmiş olan bütün hak ve sealâhiyetlere sahiptirler 

Madde 42 — Umumi Heyet her hangi bir sebeple idare Meclisi aley
hine dâva açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın icrası murakıp
lara aittir. 

Madde 43 — Murakıplar idare Meclisi müzakerelerinde, rey verme
mek ve müzakereye iştirak etmemek şartiyle, hazır bulunabilirler. Ve mü
nasip gördükleri hususatı idare Meclisi ve Umumi Heyetin âdi ve fevka
lâde içtimaları ruznamelerine ithal ettirebilirler. 

Madde 44 — Murakıplara Umumi Heyetçe tâyin olunacak aylık 
veya senelik bir ücret verilir. Ancak Şirket 3659 sayılı kanunun şümulüne 
girdiği takdirde mezkûr kanun hükümleri tatbik olunur. 

FASIL : V. 

Umumi Heyet 

Madde 45 — Şirketin hissedarları, senede en az bir defa Umumi 
Heyet halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu esas mukavelename hükümlerine 
muvafık suret ve şekilde toplanan Umumi Heyet bütün hissedarların 
heyeti mecmuasını temsil eder. 

Bu suretle toplanan umumi heyetlerde ittihaz edilen kararlar gerek 
muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmıyanlar hakkında dahi 
muteberdir. Umumi Heyetler ya adiyen veya fevkalâde olarak toplanırlar. 
Adi Umumi Heyet Şirketin hesap devresinin hitamından itibaren ilk üç ay 
zarfında ve senede en az bir defa tr.pianır. Bu içtimada Şirketin senelik 
umumi muamelâtı ve hesapları ve ruznameye dâhil diğer hususat tetkik 
edilerek lüzumlu kararlar verilir. 

Fevkalâde Umumi Heyet Şirket muamelâtının istilzam ettirdiği 
ahval ve zamanlarda ve Ticaret Kanuniyle işbu esas mukavelenamede 
musarrah hükümlere göre içtima ve karar ittihaz eder. 

Madde 46 — Ticaret Bakanlığı Şirket Umumi Heyetini, lüzum gör
düğü ahvalde gerek adiyen gerekse fevkalâde olarak içtimaa davet ve 
bu hususa müteallik müzakere ruznamesini tanzim ve ilân eder. Ilânat 
ve sair hususat için yapılacak masraflar Şirket tarafından ödenecektir. 

Madde 47 — Umumi heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare 
merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde toplanırlar. 

Madde 48 — Gerek adi ve gerek fevkalâde Umumi Heyet içtimala-
rmın içtima gününden en az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirme
si ve müzakere ruznamesiyle buna müteallik evrakın birer suretlerinin 
Bakanlığa gönderilmesi lâzımdır. Bilûmum içtimalarda Ticaret Bakanlığı 
komiserinin huzuru şarttır. Komiserin gıyabında akdolunacak Umumi 
Heyet içtimalarında ittihaz edilecek kararlar mer'i değildir. 

Madde 49 — Umumi- Heyet içtimaları ve bu içtimalardaki nisap 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 

Madde 50 — Hilâfına gerek Ticaret Kanununda ve gerek işbu mu
kavelenamede sarahat bulunmıyan ahvalde gerek fevkalâde ve gerek 
alelade Umumi Heyet içtimalarında hazır bulunan hissedarların on hisse 
için bir reyi olacak fakat her bir hissedarın ondan fazla reyi olmıyacaktır. 

Madde 51 — Umumi Heyet içtimalarında hissedarlar kendilerini di
ğer hissedarlar veya hariçten tâyin edecekleri bir vekil vasıtasiyle temsil 
ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden maada tem
sil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduğu reyleri kullanmağa 
salfthiyettardırlar. Salâhiyetnamelerin şeklini idare Meclisi tâyin ve ilân 
eder. 

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kim
selere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini 
münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler anlaşamazlarsa Umu
mi Heyet ıçtimalarma iştirak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi 
kullanır. 

Umumi Heyete dâhil olmak için lâzım gelen miktardan aşağı hisseye 
malik olan hissedarlar müştereken aralarından birini kendilerini temsil 
etmek üzere intihap edebilirler. 

Madde 52 Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için, Umumi He
yette hazır bulunacak hissedarlar, gerek asaleten ve gerek vekâleten hâ
mil oldukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları içtima 
gününden bir hafta evvel Şirket merkezine veya idare Meclisi tarafından 
gösterilecek bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin aded 
ve numaralarını mübeyyin bir duhuliye kartı alacaklardır. Bu bir haftalık 
müddet normal vaziyetlerde cari olup, esbabı mücbire tahtmda içtima 
günü sabahına kadar usulü dairesinde müracaat edecek hissedarların içti
maa iştirakleri mümkündür. 

Bu kartlar, birinci içtimada ekseriyet nisabı hasıl olmazsa, ikinci iç
tima için dahi muteberdir. Ancak vekâleten iştirak edecekler hakkında 
verilmiş olan vekâlet ve salâhiyetlerin baki kalmış olması şarttır. 

Madde 53 — Umumi Heyet içtimalarında hazır bulunacak hissedar
lar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, soyadlarını ve hisseleri mik
tarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek, bunun idare Meclisi tarafından 
tasdikiyle müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri 
bir yere asılması ve bir suretinin umumi heyet kâtipliğine verilmesi lâ
zımdır. 
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Madde 54 — Şirketin hisse senetleri, Umumi Heyet içtimalarına te-
kaddüm eden yedi gün zarfında ahara devrolunamaz. 

Madde 55 — Umumi Heyet içtimalarına İdare Meclisi Reisi riyaset 
eder. Reisin gaybubetinde bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de 
yoksa riyaset edecek zat idare Meclisi tarafından intihap olunur. 

Reisin vazifesi, müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir 
şekilde. cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve işbu esas mukavelename 
hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını temin etmektir. 

Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey 
toplamak vazifesini görür. Bunların ademi kabulü halinde kabul edilincıye 
kadar bu suretle devam olunur. 

Umumi Heyet kâtibi, Reis ile rey toplamağa memur olanlar tarafın
dan, gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten tâyin ve intihap olu
nur. 

Umumi Heyet içtimalarında hazır bulunan hissedarların veya vekil 
ve mümessillerinin isimleriyle mahalli ikametlerini, hisseleri ve reyleri 
miktarım gösteren bir cetvel tanzim olunarak, bu cetvel mevcut olanlar 
tarafından tasdik edüdikten sonra zabıtnameye raptedilerek muhafaza 
ve talep vukuunda alâkadarlara gösterilir. 

Madde 56 — Umumi Heyet içtimalarında verilen kararların mute
ber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların 
muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lâzımdır. 

Bu zabıtname içtimada hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafın
dan imza olunur. 

Reis ve rey toplamağa memur olanlar, hissedarlar tarafından zabıt
nameyi imzalamağa bir salâhiyethanıe ile mezun kılınırlarsa, zabıtname
nin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. 

içtimaa davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesika
ların bu zabıtnamelere raptı veya münderecatının derci lâzımdır. 

idare Meclisi işbu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal sicilli 
ticarete tescil ve hulâsasını ilân ettirmekle mükelleftir. 

Madde 57 — Umumi Heyetin salâhiyetleri: 
a - idare Meclisinin salâhiyeti dışında bulunan meseleleri müzakere 

ederek karara bağlamak, 
b - idare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını 

tâyin ve Şirket umurunun sureti idaresini tesbit etmek, 
c - idare Meclisi ve murakıpların Şirket umuru hakkında tanzim 

edecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mevcudat defteri 
hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak 
yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, idare Meclisinin zimmetini ibra veya 
mesuliyetlerine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tâyin 
edilecek temettüat hisselerini tesbit etmek, idare Meclisi azaları ile mura
kıpları intihap ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine baş
kalarım tâyin etmek, idare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı ve 
murakıplara verilecek tahsisat miktarını tesbit etmek. 

d - idare Meclisi azasının evvelemirde şahsan müsaade istihsal et
mesi lâzım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkın
da karar ittihaz eylemek, 

e - Şirketin gayrimenkullerini terhin veya tahvilât ihracı suretiyle 
istikraz akdine müsaade ötmek, idare veya esas mukavelenamenin tat-
bikına mütedair müzakere ruznamesinde mevcut meseleler hakkında ka
rar vermek, 

Madde 58 — Yukardaki maddede zikredilen salâhiyetler tahdidi de
ğildir. Şirketin umuru idaresi, esas mukavelename münderecatının tadili, 
velhasıl gerek bilvasıta, gerekse doğrudan doğruya Şirketi alâkadar eden 
bilcümle hususat hakkında karar ittihazı, Ticaret Kanunu hükümleri dai
resinde Umumi Heyetin salâhiyetleri dahilindedir. 

Madde 59 — Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Heyet kararı, 
idare Meclisi âzasiyle müdür ve murakıpların ibrasını da mutazammınıdır. 
Ancak, bilançoda bazı cihetler meskût kalmış veya bilanço yanlış olarak 
tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikiyle, idare Meclisi âzası müdürler ve 
murakıplar beraet etmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun 
okunmasından evvel bilanço İle hesaplarm kabulü hakkında verilen ka
rarlar muteber değildir. 

Madde 60 — Hissedarlar, şahsen alâkadar oldukları meselelerin 
Umumi Heyette müzakeresi sırasında müzakereye İştirak edemiyecekleri 
gibi reylerini de kullanamazlar. 

Madde 61 — Umumi Heyete bilançonun tasdiki hakkındaki müza
kerelere ekseriyetin veya en az Şirket sermayesinin onda birini temsil 
eden hissedarların talebi üzerine on beş gün sonraya talik ve ikinci içtima 
İçin icabeden davet usulüne göre İcra olunur. 

işbu ikinci içtimada akalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içti
maa taliki hususunda vâki olacak talebin muteber olabilmesi için bilan
çonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lâzım gelen izahatın veril
miş olması şarttır. 

Madde 62 — Umumi Heyet kararlarma vuku bulacak itirazlar ve 
buna müteallik şekil ve şartlar Ticaret Kanunu hükümlerine göre taayyün 
eder. 

Madde 63 —• Adi hisse senetlerinden gayri muayyen nevi hisse se
netleri sahiplerinin hukukunu muhil olmak üzere Umumi Heyet tarafın
dan verilen kararların muteber olabilmesi mezkûr hisse senetleri sahiple
rinin ayrıca içtima aktederek ittihaz olunan kararı tasvibeylemelerine 
bağlıdır. 

Madde 64 işbu esas mukavelenamede vuku bulacak bilcümle tadi
lâtın tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının müsaade ve muvafakatine 
vabestedir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne tevfikan tasdik ve sicilli 
ticarete tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren muteber olur. 

Madde 65 — Umumi Heyet içtimalarında reyler el kaldırmak su
retiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri serma
yenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli reye müracaat 
mecburidir. 

Madde 66 idare Meclisi ve murakıp raporlariyle senelik büânço-
dan, Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan 
hissedarların isim ve hisseleri miktarını, gösteren cetvelden dörder nüsha 
Heyeti Umumiyenin son içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfında 
Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya içtimada hazır bulunan komisere 
verilecektir. 

FASIL, : VI. 

Senelik hesaplar — mevcudat 

Madde 67 — Şirketin hesap senesi ikincikânunun birinci gününden 
başlıyarak birinci kânunun sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi 
müstesna olarak Şirketin katî surette kurulduğu tarih ile o senenin birinci-
kânun ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. 

Madde 68 — idare Meclisi tarafından her altı ayda bir Şirketin 
mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hulâsası tanzim edilerek mu
rakıplara verilir. Mevcudat ve muvazene defteri bilanço, kâr ve zarar 
hesapları Umumi Heyet içtimai için tâyin olunan günden en az bir ay ev
vel murakıpların tetkikine arzolunur. Bu hesaplar idare Meclisi tarafın
dan umumi heyete takdim olunur. Hissedarlar içtima gününe tekaddüm 
eden on beş gün zarfına Şirket merkezine müracaatla mevcudat ve mu
vazene defterini, kâr ve zarar hesabını, bilançoyu ve murakıplar ve idare 
Meclisi raporlarını tetkik ve bunların bir suretini alabilirler. 

FASIL : VII. 

Temettüatın sureti taksimi - İhtiyat akçesi 

Madde 69 — Şirketin umumi masraflariyle mukavelename muci
bince müdürlüğe veyahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere 
umumi veya hususi temettülerden tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amor
tisman bedelleri gibi Şirketçe tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ 
Şirketin hesap seûesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve mu
vazene defterinde tasdik olunan hasılattan tenzil edildikten sonra geriye 
kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle hasıl olacak kârın yüzde 
onu ihtiyat akçesine tahsis ve saniyen itfa edilmemiş olan hisse senetleri
nin bedelleri tesviye olunan kısmına yüzde beş nispetinde birinci temettü 
itasına kifayet edecek meblâğ ifraz edildikten sonra baki kalan kısmın: 

Yüzde dördü rnüessislere 
Yüzde beşi idare Meclisi azasına, 
Yüzde ikisi idare Meclisinin tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak 

memur ve müstahdemlere ve geriye kalan kısmı umumi heyetin tesbit 
edeceği şekil ve surette tevzi olunacaktır. 

Madde 70 — Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şe
kilde tesviye olunacağı idare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet ta
rafından kararlaştırılır, işbu esas mukavelename hükümlerine uygun 
olarak tevzi edilen kârlar istirdat olunamaz. 

Madde 71 — Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket 
sermayesinin yüzde yirmi beşine baliğ olunca ihtiyat akçesi ayrılmaz fakat 
bu miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa bu hadde vasıl oluncaya 
kadar yeniden ihtiyat tefrikine devam olunur. 

ihtiyat akçesi 4060 sayılı kanunun emreylediğl menkul kıymetlere 
yatırılacaktır. 
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Madde 72 — Şirket müddetinin nihayete ermesinde veyahut vak
tinden evvel feshi ve tasfiyesinde bilcümle taahhüdatı ifa olunduktan son
ra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim olunacaktır. 

FASIL : VIII. 

Şirketin fesih ve tasfiyesi 

Madde 73 — idare Meclisi her hangi bir sebeple şirketin feshi ve tas
fiyesi muamelâtını veyahut devamım müzakere etmek üzere Umumi He
yeti devet edebilir. 

Madde 74 •— Şirket Ticaret Kanununda zikredilen sebeplerle veya 
muhakeme karariyle infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler daire
sinde umumi heyet karariyle de fesholunabilir. 

Madde 75 — Şirket iflâstan gayri bir sebeple infisah eder veya fes-
holunursa tasfiye memurları Umumi Heyet tarafından tâyin edilir. 

Madde 76 •— Tasfiyenin şekilleri tasfiye muamelâtının sureti cere
yan ve ikmali ve tasfiye memurlarının salâhiyet ve mesuliyetleri kanuni 
hükümlere göre taayyün eder. 

FASIL : IX. 

Müteferrik hükümler 

Madde 77 Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi esnasında 
Şirket umuruna müteallik olarak Şirket ile hissedarlar arasında tahaddüs 
edecek ihtilâflar Şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinde ka
nuni hükümlere göre hallolunur. 

Şirket umuruna ait olarak hissedarlar arasında tahaddüs edip Şir
ketin hukukuna müessir olacak ihtilâfların halli dahi Şirket merkezinin 
bulunduğu mahal mahkemelerine aittir. 

Bu kabil ihtilâfların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiş olan 
hissedarlar Şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni teb
ligatın ifası için kanuni ikametgâh göstermeğe mecburdurlar. 

Madde 78 Şirket işbu esas mukavelenameyi tabettirerek hissedar
lara vereceği gibi elli nüshası da bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret 
Bakanlığına gönderilecektir. 

Madde 79 Şirketin bütün memur ve müstahdemleri Türklerden ve 
tercihan ticaret mektepleri mezunlarından mürekkep olacak, ancak şirket 
muamelâtı mütehassıs kullanmağı icabettirdiği ve Türk tabiiyetinde 
mütehassıs bulunmadığı takdirde Şirket Ticaret Bakanlığının müsaade
siyle muvakkaten ecnebi mütehassıs istihdam edebilecektir. 

Madde 80 Şirket Ticaret Bakanlığı tarafından vuku bulacak her 
talepte muamelâtı hakkında malûmat vermeğe mecburdur. 

Madde 81 — Şirket kurulduktan sonra sermayesine iştirak edecek 
olan ecnebilerin bu iştirakini kabul etmezden evvel Ticaret Vekâletinden 
müsaade almağa mecburdur. 

Madde 82 — Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve 
Şirketin feshini mucip ahvalin tahakkukunda Ticaret Bakanlığı tarafın
dan Şirket aleyhinde fesih dâvası açılır. 

Netice: Çine Elektrik Türk Anonim Şirketinin biz kurucuları tara
fından işbu esas mukavelename tanzim ve cümlemiz tarafından imza ve 
temhir kılındı. 

İmzalar 
Osman Balaban, Durmuş Yaşar, Kâmil Işık, Ahmet Ilgın, Hamdı Ka-

yacıoğlu, ismail Ortacık, Mehmet Ercan, Süleyman Ölçer, Haydar Şen-
kaya, Osman Übbül, Hüseyin Übbül İbrahim Eker, Hasan Türksoy, Meh
met Şahin, Eşref Cirik, Mustafa Anbarcı, ibrahim Köse, Osman Kural, 
Hüsnü Erol, Hidayet Eroğlu, Hidayet Yavaşoğlu, Mehmet Kırem, Cemal 
Eker, Fatma Übbül, Osman Gültekin, Mustafa Ünal, Mehmet Erdem, 
Hüseyin Kenar, Hakkı Çobanoğlu, Ahmet Payza, Osman Cerit, Mehmet 
Aktaş, Hüseyin Ilgın, Ahmet Kâzım Serter, Mustafa Kenar, Tanır Yavuz, 
Abdulkadir Yarangüme, Halil Salcı, Ahmet Karababa, Süleyman Yılmaz, 
Tevfik Okyay, Sadık Karacaoğlu, Mustafa Altın, Hüseyin Ersoy, Zübey-
de Karaman, Al i Şahın, Ahmet Tarhan, Hasan Cengiz, Mustafa Kılınç, 
Murat Şanlı, Mustafa Ataköy Ali Unlu, Mustafa Ganıcı, Mustafa Kö-
seoğlu, Ayşe Ilgın, Muhiddin Yörük, Mustafa Ünal, Ali Coşar, Musa 
Gökler. 

«Çine Elektrik Türk Anonim Şirketi» ne ait olup 82 maddeden 
ibaret bulunan bu esas mukavelename icra Vekilleri Heyetinm 5/11/1944 
tarih ve 3/1788 sayılı kararnamesiyle kabul buyurulmuştur. 

Ticaret Bakanı N. 
imza 

Çine : Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesinin dosyada mahfuz 
15/1/1945 tarih ve 945/318 sayılı kararı gereğince Çine'de müteşekkil 
(Çme Elektrik Türk Anonim Şirketi) nin işbu esas mukavelenamesinin 
sicilli ticaretin 398 numarasına kajpt ve tescil edildiği tasdik olunur. 

Aydın Ticaret ve Sarı'iyi 
Odası Çine Ajanlısı 

Nuri Güngör 
Aslına uygundur. 31/1/1945 

Ticaret Odası Ajanı 
Nuri Güngör 

Akşehir C. Savcılığından: 

Dükkânında fazla fiyatla inhisar malı boyalı ispirto satmak suretiyle 
Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık Akşehir'in Yıldırım 
Mahallesinden olup Akşehir'de Osmanlı Bankası civarında tutıa i iye 
esnafından Ahmet oğlu 1318 doğumlu Halil Sürmeli hakkında yapılan 
yargılama sonunda: 

Sanığın inhisar malı olan renkli ispirtonun beher kilosunu 100 ku
ruştan satması lâzım gelirken üç buçuk litre ispirtonun beher litresini 
ikiyüz kuruştan sattığı sabit görülmüş olduğundan hareketine uygun gö
rülen Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı kanunla muaddel 31/3 ve 
57/5 ve 6 ve 63 üncü maddelere tevfikan on lira ağır para cezasiyle teczi
yesine ve beş gün dükkânının kapatılmasına ve beş gün müddetle ticaret
ten men'ine ve suça mevzu olan ispirto bakiyesi 36 kilo 250 gram ispirto 
ile Ziraat Bankasında emaneten bulunmakta olan 350 kuruşun müsadere
sine ve hüküm katîleştiğinde bedelinin sanıktan alınarak ilân yapılmasına 
dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25/4/1945 gün ve 203/87 
sayılı kararın katîleşmiş olduğu ilân olunur. 

1502 

Dükkânında mevcut ve satışa çıkardığı bazı emtiasının faturasını 
ibraz etmemek suretiyle faturasız mal satmak suretiyle Millî Korunma 
Kanununa aykırı harekette bulunduğu ıddiasıyle sanık Akşehir'in Kızılca 
Mahallesinden Mehmet oğlu 1300 doğumlu Abdurrahman öz hakkında 
yapılan yargılama sonunda: 

Sanığın dükkânında mevcut eşyadan kaşık, çakmak fitili, kepenek 
ve kolanın faturalarını ibraz edememek suretiyle faturasız mal sattığı 
sabit görüldüğünden hareketi Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı ka
nunla muaddel 31/4 ve 57/8 inci maddelerine tevfikan sanığın elli lira ağır 
para cezasına mahkûmiyetine ve bir hafta müddetle dükkânının ve bu 
müddet zarfında icrayı ticaretten men'ine ve bir hafta müddetle ticaretten 
men'ine ve hüküm kesinleştiğinde ücretinin sanıktan alınarak gazete ile 
ilânına dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27/4/1945 gün ve 
144/91 sayılı kararın kesinleşmiş olduğu ilân olunur. 
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Erbaa C. Savcılığından : 

Muhik bir sebep olmaksızın fazla fiyatla tırpan satmaktan sanık 
Erbaa'nın Cedit Mahallesinden Bilâl oğlu Cemal Özdemir'in suçu sabit 
olduğundan 4180 sayılı kanunun 32 - A, 59/3 599/4 ve 63 ve T. C. Kanunu
nun 70 nci maddelerine tevfikan 70 lira ağır para cezasiyle mahkûmiye
tine ve on beş gün dükkânın kapatılmasına ve bu müddet tiracetten me
nine tırpanlarla fiyat fazlasının alıcılara iadesine ve bakiye tırpanların 
müsaderesine ve ilânına dair Erbaa Asliye Ceza Mahkemesinden veril 311 
2/2/1945 gün ve 172/12 sayılı hüküm katîleşmiş olmakla ilân olunur. 
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Satışa arzettiği mallar üzerine etiket koymamak ve faturasız mal 
satmak ve müşterinin talebi üzerine fatura vermemekten sanık Erbaa'nın 
Cedit Mahallesinden Bekir oğlu Mehmet Er'in suçu sabit olduğundan 4130 
sayılı kanunun 31/4 ve 59/5, 31/5, 6, 76 ve 63 üncü maddelerine tevfikan 65 
lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine bir hafta müddetle dükkânının ka
patılmasına ve bu müddet ticaretten men'ine ve etiket koymamaktan *fce-
raatine dair Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14/2/1945 gün ve 
171/17 sayılı hüküm katileşmiş olmakla ilân olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matbaa* 
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Kanunlar            Sayfa 
 
4754  Sürekli Tahkimat İşlerinde Çalıştırılacak Erlere Verilecek 
          Gündelik Hakkında Kanun             1 
 
4755  Vakıflar Kanununa Ek Kanun             1 
 
4756  Avukatlık Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun       1 
 

İlanlar                2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
     
 
 
 
 

    
 
 
 

             
 
 
 
 

  

 

            

 
 
 


