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Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil 
olup bütçeden aylık olarak ücret alan müseccel daimî memur 
ve müstahdemler için bir Tekaüd Sandığı kurulmuştur. Bunlara 
ve bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylık veya verilecek 
tazminat bu kanun hükümlerine göre hesap olunarak tahsis ve 
ita olunur. 

Madde 2 — Sandık, hükmî şahsiyeti haiz olup Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilinin nezaret ve murakabesi altında bir idare 
meclisi tarafından idare olunur. 

İdare meclisi, İnhisarlar Umum Müdürünün Reisliği altında 
dört şube müdüründen terekküb eder. İdare meclisine girecek 
şube müdürleri Umum Müdürlükçe seçilir ve memuriyetleri Ve
killikçe tasdik olunur. Üyelerin müddeti bir senedir. Tekrar 
seçilebilirler. Bunlara, sandığa aid hizmetlerinden dolayı her ne 
nam ile olursa olsun sandık idaresince hiç bir ücret verilmez. 
Sandık müdürü ve bulunmadığı takdirde vekili, idare meclisine 
iştirak eder. Rey'i istişaridir. İdare meclisi ayda bir defa behe
mehal toplanır. Lüzum görüldüğü takdirde reisin daveti ile 
başkaca da toplanabilir. İdare meclisinin kararlan Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilinin tasvib ve tasdiki ile mer'i olur. 

Madde 3 — Sandık idare meclisinin, müdür ve memurları
nın başlıca vazife, salâhiyet ve mes'uliyetleri, sandık muamelâ
tının kontrol ve murakabesi, sandık sermayesinin nemalandı-
rılması sureti, aylıkların tahsis ve tasdiki muameleleri bir ni
zamname ile tayin olunur. 

Madde 4 — Sandığın bir müdür ve bir muhasebecisi ile 
lüzumu kadar memur ve müstahdemi bulunur. Bunlar, İnhisar
lar Umum Müdürlüğüne ve sandığa karşı mes'ul olup, İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine gerek bu kanun
la ve gerek diğer kanunlarla verilen haklara ve salâhiyetlere 
maliktirler. Sandığa, Umum Müdürlük binalarında icarsız bir 
yer tahsis olunur. Sandığın tenvir, teshin, kırtasiye ve demir

baş masrafları da Umum Müdürlükçe temin edilir. Tediyatta 
sandık müdürü âmiri ita ve muhasebecisi mes'ul muhasibdir. 

Madde 5 — Sandığın bütçe ve kadrosu müdürlükçe hazır
lanarak idare meclisince kabul edildikten sonra malî senenin 
girmesinden bir ay evvel Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin 
tasdikına sunulur. Sandığın yıllık hesabı kafisi Divanı Muhase
batın tetkikine tabidir. 

Madde 6 — Sandığın sermayesi ve gelirleri: 
A) Birinci maddede yazılı memur ve müstahdemlerin aylık

larından her ay mecburî olarak kesilen % 5 1er; 
B) "A„ fıkrasında yazılı memur ve müstahdemlerin aylıkla

rından kesilecek % 5 lerin bir senelik baliğine muadil inhisar
lar Umum Müdürlüğü bütçesinden her sene verilecek mebaliğ; 

C) Terfi eden veya zam gören memur ve müstahdemlerin 
ilk aylık zamları; 

D) Birinci maddede yazılı olanların aylıklarından kesilen 
para cezaları; 

E) Sandığa aid paraların işletmesinden elde edilecek faizler 
ve sair müteferrik hasılat; 

F) 2469 sayılı kanunla kurulmuş olan İnhisarlar Koruma 
Sandığından devrolunacak paralar. 

Madde 7 — Sandığın bilcümle mevcudatile alacakları Dev
let emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Mevcud parasile 
aidatı ve paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna 
vergi ve resme tâbi değildir. 

Madde 8 — Tahsis olunan maluliyet, tekaüd, dul ve yetim 
aylıkları ile verilecek tazminat Divanı Muhasebatın tesciline ve 
vizesine tabidir. Hak sahiblerile sandık idaresi arasında tahsise 
tekaddüm eden muamelâttan ve sair sebeplerden mütevellid 
ihtilâflar Devlet Şûrasınca hallolunur. 

Tahsis ve tescile aid itirazlar Divanı Muhasebatça temyizen 
tetkik edilerek hükme bağlanır. Temyiz itirazları, tahsislerin 
alâkadarlara tebliği veya aylık cüzdanının tevdii tarihinden iti
baren iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahallî en, büyük 
mülkiye memuru vasıtasile Divanı Muhasebat Reisliğine yapılır. 
İtirazlar, sandığın vereceği tazminat veya aylığın ödenmesine 
mâni değildir. 
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Madde 9 — Memur ve müstahdemlere verilen aylıklar her 
hangi bir sebeple eksik verilse dahi sandık tevkifatı aylıkların 
tamamı üzerinden yapılır. 

Madde 10 — Bu kanuna göre aylık ve tazminata istihkak, 
daimî ve müseccel aylıklı olarak idare hizmetine intisab ile 31 
mayıs 1934 tarihinde tesis edilen koruma sandığına veya yerine 
kaim olan bu sandığa iştirak edildiği tarihten itibaren hesap 
olunur. 

Madde 11 — İnhisarlar Umum Müdürlüğündeki müseccel 
hizmeti filen üç seneyi doldurmaksızın ölüm veya maluliyetten 
başka herhangi bir sebeple ayrılanlara sandıktan hiç bir şey 
verilmez. Üç seneyi doldurduktan sonra ayrılanlara mevdua
tının tamamı temettüsüz olarak verilip sandıkla alâkalan kesilir. 

Madde 12 — Alelitlak ağır hapis veya beş seneden ziyade 
hapis cezasile veyahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, 
dolandırıcılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm 
tasnii, iftira, irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden do
layı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi 
bir seneden aşağı olmamak üzere mükerrer hapis cezalarını 
müstelzim suçlarla mahkûm olan veya Türk vatandaşlığını 
terkeden veya vatandaşlıktan iskat edilen memur ve müstah
demlere, istihkaklarından sandık için tevkif edilen para, temet
tüsüz iade edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Bu kabilden olan 
mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunların Türki-
yede kalan ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu kanu
na göre aylık alması icab eden dul ve yetimlerinin hakları 
mahfuzdur. 

Madde 13 — Sandıktan bağlanacak aylıklar her ay peşin 
olarak verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri alınmaz. 

Madde 14 — Her ne suretle olursa olsun tekaüd olanlarla 
hizmette veya tekaüd iken ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis 
edilecek aylığın % 50 si - muamele, Divanı Muhesebatın tetkik 
ve tescilinden geçinciye kadar - avans olarak verilir. 

Madde 15 — Sandıkça bağlanacak maluliyet, tekaüd, dul 
ve yetim aylıkları idareden veya sandıktan alınan aylığın teka
bül ettiği ayın nihayet bulduğu günün ertesinden başlar. 

Madde 16 — İdareden ayrılarak sandıkla alâkası kesilenler 
tekrar hizmete alındıkları takdirde hukuk ve vecaib itibarile san
dığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Ancak idareden ayrıldıkların
da her ne suretle olursa olsun sandıktan para almıyanların 
veya aldıkları paraları % 5 faizile birlikte hizmete yeniden 
girdiklerinde defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hizmet 
müddetleri de tekaüd hesabına ithal olunur. 

Madde 17 — İnhisarlar Umum Müdürlüğünde müseccel 
olan memur ve müstahdemlere tekaüd aylığı tahsis olunabilmek 
için : 

A) İdaredeki filî hizmetleri yirmi seneyi ve yaşları altmışı 
doldurmuş olmak, 

B) Filî hizmeti yirmi seneyi doldurarak idarede vazife ifa 
edemiyecek derecede maluliyete uğramak, 

C) İdarede 35 sene müddetle hizmet etmiş bulunmak şarttır 

(B) fıkrasında yazılı vaziyette tekaüde sevk keyfiyeti idarece 
resen yapılır. 

(A) ve (C) fıkralarında yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi 
arzularile tekaüdlüklerini istiyebilecekleri gibi idarece de resen 
tekaüde sevkolunabiiirler. Bu madde mucibince tahsis olunacak 
tekaüd aylıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Memur ve müstahdemin Tekaüd edilecek memur ve 
tekaüde hak kazandığı tarihe müstahdemin son aylığının 
kadar sandığa iştirak seneleri yüzde nisbetleri 

15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
21 41 
22 42. 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 
31 52,5 
32 54 
33 56 
34 58 
35 ve daha fazlası 60 

Şu kadar ki, bu memur ve müstahademlerin aylıklarına ve 
hizmet müddetlerine ve yukarıdaki cetvelde yazılı nisbetlere 
göre tahsis edilecek aylık miktarı aynı derecede bulunan, aynı 
müddetle hizmet etmiş olan Devlet memurlarına 1683 numaralı 
kanunun dördüncü maddesine bağlı cetvelin birinci devreye 
aid sütunu mucibince bağlanacak tekaüd maaşı miktarını 
geçemez. 

1683 numaralı kanunun dördüncü maddesine bağlı cetvelin 
ikinci veya üçüncü devrelerine aid sütunların Devlet memurları 
hakkında tatbikına geçildiği zaman sandığın mevcudu ile gelir
lerinin kifayeti şartile idare memur ve müstahdemleri hak
kında da o sütunlarda yazılı miktarları geçmemek üzere işbu 
kanun hükümlerine göre tekaüd aylığı bağlanır. Ölenlerin dul 
ve yetimlerine aylık tahsisinde nazarı itibara alınacak olan te
kaüd aylığı da bu madde mucibince hesap olunur. 

Madde 18 — Hizmet müddetleri 20 seneyi doldurmadan 
malülen veya sin tahdidile idareden ayrılacaklara o tarihe ka
dar sandığa vermiş oldukları paralar iade edilmekle beraber 
kendilerine her hizmet senesine mukabil bir aylık nisbetinde 
tazminat verilerek sandıkla alâkaları kesilir. 

Madde 19 — Vazife başında vukua gelen kazalardan 
malûl kalan memur ve müstahdemlere hizmet müddetlerine 
bakılmaksızın son aldıkları aylığın % 70 ini geçmemek üzere 
nizamname ile tayin edilecek dereceler üzerinden maluliyet 
maaşı tahsis olunur. 

Kaza neticesinde ölenlerin bırakacakları dul ve yetimlere 
aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya hayatı müdde-
tince veya tekrar evleninciye kadar ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlâdlardan her birine 18 yaşını dolduruncıya kadar 
bu aylığın °/o 15 i , 

Çocuklar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis
betinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik sonradan 
vukua gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlıyarak % 25 
nisbetine çıkarılır. Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyor
larsa aylıkları 19 yaşını bitirinciye kadar, Yüksek tahsilde 
bulunuyorlarsa 25 yaşını ikmallerine kadar verilir. Ancak lise 
tahsilini 19 yaşında bitiripte yüksek tahsile devam edenler 
hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 
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Yüksek tahsillerini 25 yaşını doldurmadan bitirenlerin ay
lıkları kesilir. Yukarıki fıkralar mucibince dul ve yetimlere tahsis 
olunacak aylıklar yekûnu hesaba esas olan aylığın % 60 ını 
geçemez. 

Madde 20 — Filî hizmeti on beş seneyi doldurmaksızın 
ölen memur veya müstahdemin dul kalan karısına veya muhtaç 
kocasına 18 inci maddede yazılı tazminatın yarısı ve 18 yaşını 
geçmiyen her öz evlâda, ayrıca dula isabet eden paranın beşte 
biri tazminat olarak verilir. Ancak çocukların hep birden ala
cakları tazminatın yekûnu 18 inci madde mucibince verilecek 
tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. Ölen, dul bırakmamış 
ise, yukarıki fıkra mucibince dulun hakkı olan tazminat, ilâveten 
yetimlere taksim olunur. 

Bundan başka ölenin mevduatı da kalan dul ve yukarıda 
gösterilen yetimler arasında müsavaten dağıtılır. 

Madde 21 — Filî hizmeti 35 seneyi veya yaşı 60 ı doldu
ran memur ve müstahdemlerin hizmetlerine idarece nihayet 
verilir. Şu kadar ki, bunlardan bir müddet daha çalışmalarında 
idarece fayda görülenlerin ancak 65 yaşına kadar istihdamlarına 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili salahiyetlidir. 

Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müstahdemlerin 
idareye girdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanında yazılı olan 
yaşlan esastır. 

Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı olmıyanlar için 1683 
numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanunundaki hüküm tatbik 
olunur. Filî hizmetin hesabında altı ay ve ondan fazla kesirler 
bir sene sayılır ve altı aydan eksik müddetler nazarı itibara 
alınmaz. 

Madde 22 — Tekaüd aylığı, son alınan hizmet aylığı üze
rinden hesap edilir. Ancak kendi talebi üzerine tekaüdü icra 
olunanların bu aylığı iki sene almış olması şarttır. Aksi tak
dirde aylık miktarı ve hizmet müddeti her ne olursa olsun bu 
aylıktan evvelki aylık tahsise esas tutulur. 

Madde 23 — Filî hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra 
ölen memur ve müstahdemlerin ve sandıktan aylık tahsis edil
dikten sonra ölen mütekaidlerin dul kalan karılarile yetimlerine 
ve muhtaç olan ana ve babalarına ve muhtaç kocalarına dul 
ve yetim aylığı tahsis olunur. 

Yetim aylığı, ölüm esnasında hâmile olan kadının sonradan 
doğuracağı çocuğa da verilir. 

Madde 24 — Hizmette iken veya tekaüd aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerden dul kalan karıya veya 
muhtaç kocaya tekaüd aylığının yüzde ellisi hayatı müddetince 
dul aylığı olarak verilir. 

Dul karı yeniden evlenirse dul aylığının iki buçuk senelik 
tutarı birden tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. 
Bu hüküm 19 uncu maddedeki dul aylıkları hakkında da tat
bik olunur. 

60 yaşını doldurduktan veya tekaüd edildikten sonra evle
nen memur ve müstahdemlerin dul kalan karı veya muhtaç ko
calarına dul aylığı verilmez. Malûller bu kayıddan müstesnadır. 

Dul kalan karı, kocasından yirmi yaş daha genç ise, ken
disine dul maaşının yarısı verilir. Şu kadar ki, evlilik hayatı 
on seneden fazla temadi etmiş olanlar bu kayıddan müstesnadır. 

Madde 25 — Hizmette iken veya tekaüd aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 yaşını henüz doldurma
mış öz evlâdlarından her birine son hizmet aylığının % 10 u 
nisbetinde yetim aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı 
% 15 nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 nisbetinde aylık bağlanmış çocuklar sonradan ana 
ve babadan yetim kalırlarsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e 
çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yüksek tahsilde 
bulunanlar hakkında 19 uncu madde mucibince muamele olunur. 

Dul veya yetim bırakmadan ölenlerin mevduatı temettüü 
ile birlikte kanunî varislerine verilir. Hiç biri yoksa sandığa 
intikal eder. Ancak ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfında 
aranmıyan mevduat sandık lehine müruru zamana uğrar. 

Madde 26 — Bir memur veya müstahdemin dul ve yetim
lerine verilecek aylıkların yekûnu ölenin alması icabeden tekaüd 
aylığını geçemez. Fazlası mütenasiben azaltılarak bu hadde 
indirilir. 

Madde 27 — Ölen memurun muhtaç ana veya babası, işbu 
kanun ahkâmına göre dul ve yetimlere bağlanacak aylıklardan 
veya verilecek tazminattan dul karıya veya muhtaç kocaya isa
bet eden miktarın % 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları 
için muhtaç ana veya babanın dul veya yetimlerle birleşmesi 
şarttır. Muhtaç ana veya baba beraber bulunursa tahsis edile
cek miktarı yarı yarıya alırlar. 

Madde 28 — Maluliyet için en az resmî üç hekimden mü-
rekkeb bir heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâzımdır. 
Bu raporun Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince tasdik edil
mesi şarttır. İhtisasa taallûk eden hastalıklarla tam teşekküllü 
hastahane bulunan yerlerde raporun bu hastahaneler sıhhiye 
heyetince verilerek kezalik Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekil
liğince tasdiki icabeder. 

Madde 29 — Vazifesini veya vazifesine muadil bir işi dai
mî surette yapamıyacak derecede malûl olupta idarece daha az 
aylıklı bir vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin aylıkla
rını almakla beraber eski aylık ile yeni aylık arasındaki fark 
miktarına ve hizmet müddetine göre 18 inci madde mucibince 
hesap edilecek tazminat veya 17 nci madde mucibince hesap 
edilecek tekaüd aylığını da birlikte alırlar. Her iki aylığın tah
sisi esnasındaki yekûnu maluliyetten önceki aylık miktarını ge
çemez. Bu tarihten itibaren sandık aidatı yeni vazifesinin aylığı 
üzerinden kesilir. Bilâhara tekaüde sevkedilecek olurlarsa bu 
vaziyette devam eden hizmet senelerine göre son aldığı aylık 
esası üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski te
kaüd aylığına ilâve edilir. 

Madde 30 — Sandığa aile vaziyetlerini doğru olarak bil-
dirmiyenler ve sorulacak suallere doğru cevab vermiyenler, 
yanlış malûmat yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen 
ödemeğe mecbur olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 528 
inci maddesi mucibince cezalandırılırlar. Bu gibilerin idaredeki 
vazifelerine de nihayet verilir. 

Madde 31 — Bu kanun mucibince tazminat verilmesi veya 
aylık tahsisi suretile idare ile alâkası kesilen daimî memur ve 
müstahdemlere idarece hiç bir nam ile başkaca para verilmez. 

Madde 32 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 1683 numaralı 
Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun tarifleri dairesinde, tesbit 
ve tevsik olunur. 

Madde 33 — Aylıklar verildiği sırada sandık aidatını tev
kif etmiyen veya tevkif edipte bir ay içinde sandığa teslim 
etmiyen ita âmirleri ile mes'ul muhasibler bu paraları °/o 10 
fazlasile ödemeğe mecburdurlar. 

Madde 34 — Sandığın parası hakikî veya hükmî hiç bir 
şahsa veya müesseseye ikraz edilemez. Millî bankalarla kısa 
veya uzun vadeli tevdiat için bu hüküm cari değildir. Sermaye
nin azamî % 25 ine kadar miktarı İdare Meclisi kararı ve 
Gümrük ve inhisarlar Vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına 
ve Devlet teminatı altında bulunan diğer millî tahvilâta yatırı
labilir. 

Madde 35 — Gümrük ve İnhisarlar Vekili , her beş senede 
bir defa mecburen ve lüzum görürse daha evvel sandığın malî 
vaziyeti ile tahsis formüllerini mütehassıslarına tetkik ve teftiş 
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ettirerek hasıl olacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde 
darlık ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâlete bildir r. 
Bu takdirde işbu kanunla idarece sandığa yapılması lâzımgelen 
yardım nisbeti artırılmaksızın ya memur ve müstahdemlerin 
aylıklarından yapılacak tevkifatın artırılması veyahut aylık ve 
tazminata aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile sandığı daima 
muvazeneli bir şekilde tutacak tedbirleri almağa İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 36 — Sandığa dahil bulunan memur ve müstah 
demlerden tekaüd maaşı alanların tekaüd aylıkları bu kanu
nun mer'iyete girdiği tarihten itibaren kesilir Peşin verilen 
aylıklar geri alınmaz. Sandıktan alâkaları kesildiği zaman hiz
met müddetlerine göre bu kanundaki hakları verilmekle bera
ber eski tekaüd aylıkları da yeniden işlemeğe başlar. Bu hü
küm Devletin aidat vermek suretile iştirak ettiği sandıklara 
dahil bulunan diğer müesseseler memur ve müstahdemleri hak
kında da tatbik olunur. 

Muvakkat Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin aylıkları ve teadül dereceleri hakkında 
Hükümetçe 1936 malî yılı sonuna kadar hazırlanarak Büyük 
Millet Meclisine sunulacak olan kanun lâyihasının kabulüne 
kadar 17 nci maddede yazılı derecelerin tayininde Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretleri hakkındaki 2847 numaralı kanunun 
birinci maddesine bağlı cetveldeki dereceler nazarı itibara 
alınır. 

Şöyle ki , İnhisarlar İdaresinden verilen aylık miktarı bu 
cetveldeki miktarların hangisine tekabül ediyorsa o miktarın 
bulunduğu derece, memur ve müstahdemlerin derecesi sayılır. 
Ancak aynı miktar iki derecede mevcud ise bunların alt derecesi 
hesaba esas tutulur. Bu aylık ve dereceler memur ve müstah
demler için mükteseb bir hak teşkil etmez. 

Muvakkat Madde 2 — 2159 numaralı kanunun 7 nci mad
desinde yazılı tuz memurlarından maaşlı hizmetleri 15 yılı 
geçenlerin mezkûr kanunla temin edilen hakları mahfuzdur. 
Bunlar bu sandığa iştirak ettirilmez. Şimdiye kadar sandık için 
aylıklarından kesilen paralar temettüü ile birlikte kendilerine 
iade olunur. 

Muvakkat Madde 3 — 2469 numaralı kanunla kurulan 
sandığın tesisinden evvel ve İnhisarların Devlet idaresine geç
tikleri tarihlerden sonra bu idarelerde ve İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünde daimî müseccel memur ve müstahdem olarak vazi
fe görenlerin arada geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı 
şartlar dahilinde 31 mayıs 1934 den sonraki hizmetlerine ilâve 
edilir: 

A) Bunların bu müddete aid aldıkları aylıklardan % 5 san
dık aidatı ile muadili % 5 lerin baliği sandıkça hesablarına 
borç kaydedilir. Aldığı aylık bu kanunun neşri tarhindeki mik
tardan fazla olanların borçları bu son aylığa göre hesap edilir. 

B) Bu borçlar bu kanunun neşrinden itibaren üç ay sonra 
başlamak üzere aylıklardan sandık aidatına ilâveten ve aynı 
şartlar dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirmeden idareden 
ayrılan ve fakat tazminata veya tekaüd aylığına hak kazanmamış 
olanlara kendilerinden kesilen bütün paralar temettüsüz olarak 
iade olunur. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat almak suretile 
bu kanunun umumî hükümleri dairesinde sandıkla alâkası kesi
lenlerin mütebaki borçlan alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendilerine veya dul ve 
yetimlerine sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylıklarından 
tevkif olunan miktarlar bu aylıklardan da kesilmek suretile 
borçları tahsil olunur. Bunların her hangi bir sebeple aylıkları 
kesilirse geri kalan borçları aranmaz. 
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F) Bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında san
dığa yazı ile müracaat ederek bu madde hükmüne tâbi tutul-
mamasını istiyen memur ve müstahdemler hakkında bu mad
de hükmü tatbik olunmaz. 

Mavakkat Madde 4 — 2469 numaralı kanunun mer'iyetin-
den itibaren idareden ölüm ve sair sebeplerle ayrılanlar hakkında 
da bu kanunun hükümleri tatbik edilir. Bunlara veya ailelerine 
idareden ayrılmaları yüzünden verilen paralar bu kanun muci
bince verilecek paradan indirilir. Verilen para bundan fazla ise 
geri alınmaz. 

Madde 37 — 2469 numaralı kanun kaldırılmıştır. 
Madde 38 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 39 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 
27/3/1936 

1683 numaralı kanun 1517 
215" ,. „ 2395 
2469 „ „ 2714 
2847 „ „ 3163 sayılı Resmî Gazetededir. 

1935 malı yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
Kanun No : 2923 Kabul tarihi: 23/3936 

Madde 1 — 1935 malî yılı umumî muvazenesine giren bir 
kısım daire bütçelerinin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı fasılların
dan 108 200 lira indirilmiştir. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince indirilen paralardan 
85 200 lirası (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiblere ilâve edil
miş ve 20 000 lirası Maarif Vekâleti bütçesinde (İstanbul Üni
versitesi Radyoloji ve Biyofizik Enstitüsü mütedavil sermayesi) 
adı altında yeniden açılan 604 üncü fasla ve 3 000 lirası da 
(Dişçi Mektebi mütedavil sermayesi) adı altında yeniden açılan 
605 inci fasla fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

Madde 3 — 1935 malî yılı Maarif Vekâleti ücretli müstah
demler kadrosunun İstanbul Üniversitesi kısmına 75 lira ücretli 
25 asistanlık konulmuş ve bu kısımda bulunan 60 lira ücretli 
asistanların sayısı yirmiden 35 e ve müteferrik müstahdemlerin 
aylık ücreti de 7 500 liradan 10 500 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 4 — İkinci madde ile verilen mütedavil sermaye
lerin ne suretle işletileceği ve bu müesseselerde muayene ve 
tedavi edilenlerden alınacak ücretlerin miktarı Maliye, Maarif 
ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletlerince tayin ve tesbit 
olunur. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Maarif 

ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri memurdur. 
27/3/1936 

(l] NUMARALI CETVEL 
F. M yesMuhassasatın nev'i Lira 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

409 3 Zabitan hayvanlarından maada hayvanların muy-
tabiye, nal ve mıh mubayaa bedeli ve nallama 
masrafı 20 000 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 
477 1 Tenvir ve teshin 900 
496 3 Küçük sıhhat memurları mektepleri 2 300 

( Resmi Gazete ) 

file://�/lu/azene
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F. M . Muhassasatın nev'i L i ra 

Maarif Vekâleti 

600 3 Üniversitenin merkez masraflarile fakültelerin ve 
bunlara bağlı bütün müessese ve teşekküllerin, 
laboratuarların ve eczacı ve dişçi mekteblerinin 
levazım, kırtasiye, müteferrika, matbu evrak, 
ilânat, tercüme, muhabere ve neşriyat, icar be
deli, nakil masrafları, mevkut ve gayri mevkut 
risale, mecmua ve gazete aboneleri, kütüphane
lere alınacak kitab bedelleri, sigorta, müstahde
min melbusatı, müesseselerin işletme ve idame
sinden mütevellid borçlar ve sair masraflar, ecnebi 
mütehassısların mukaveleleri mucibince kabul 
edilen bütün masrafları, alelûmum harcırahlar, 
fakir talebeye yardım ve diğer bütün masrafları 
ile temsil ve profesörlerle yardımcılarının ve tale
benin ilmî araştırma masrafları 

Millî Müdafaa Vekâleti (Karar kısmı) 

772 Maaşatı Umumiye 
797 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek su

bay ve memurin ile dahilde lisan tahsil ettirile
ceklerin tahsisatı, tahsil, yol ve tedavi masrafları 

800 Ecnebi mütehassıslar 
Yekûn 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 

F. M . Muhassasatın nev'i 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

414 1 1861 sayılı kanun mucibince tekaüd edilecek ef
rada verilecek ikramiye 

423 Geçen sene borcu 
425 1934 senesine aid iaşeden mütevellid karşılıksız 

borçlar 

Sıhhat ve İçt imaî Muavenet Vekâleti 

476 Vilâyat müteferrikası 
497 9 Leylî talebe yurdu 

Millî Müdafaa Vekâleti (Kara kısmı) 

775 Müstahdemler ücreti 
776 Muvakkat tazminat 
778 1107 numaralı kanun mucibince Gedikli Küçük 

Zabitlere verilecek aile zammı 
Yekûn 

23 000 

30 000 

14 200 

17 800 

108 200 

Lira 

3 500 

10 069 

6 431 

900 

2 300 

30 000 

30 000 

2 000 

85 200 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün 1935 mali yılı bütçesinde 

münakale yapılması hakkında kanun 

Kanun No : 2924 Kabul tarihi: 23/3/1936 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösteri
len fasılları arasında (210 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Nafıa Vekilleri memurdur. 
27/3/1936 

F. M . 

3 1 
5 

Tahsisatın nev'i 

7 

11 

5 2 

Müstahdemler elbise bedeline %50 yardım 
İdare tekaüd sandığına dahil memur ve 
müstahdemlerden kesilen % 5 lere ka
nunu mucibince % 5, 1/2 nisbetinde ilâ
veten yardım 

Fasıl yekûnu 
Faiz ve aciyo 

Mubayaa olunan hat ve limanların se
nelik faiz ve itfa karşılıkları 

Muharrik ve müteharrik edevatın tamir 
ve tathir masrafları 

YEKÛN 

Tenzil 
edilen 

30 000 

Zam 
edilen 

40 000 

70 000 
80 000 

60 000 

210 000 

210 000 210 000 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü 1935 mali yılı 
bütçesinde (1812) liralık münakale 

yapılmasına dair kanun 

Kanun No : 2925 Kabul tarihi: 23/3/1936 

Madde 1 — 1935 malî yılı Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
bütçesinin 2 nci faslının birinci (daimî müstahdemler ücreti) mad
desinden (1812) lira tenzil edilerek birinci (memurlar maaşı) faslı
na nakledilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Bu kanunun hükmünü icraya İktısad Ve-Madde 3 
kili memurdur 

27/3/1936 

T. B. M. M. K A R A R I 
Hayvanlar Vergisi misil zamlarının kesri munzam 

hesabına ithal edilmemesi 
lâzımgeldiğine dair 

Karar No : 932 

1 — 1454 sayılı kanunun 13 üncü maddesinde (yukarıdaki 
matrah ve miktarlar üzerinden alınacak vergi) denilmek suretile 
alınacak kesri munzamların vergi matrahının asıl olan mikta
rına atfedilmekte olması, 

2 — Misil zamlarından da kesri munzam alınacağına dair 
bir kaydı kanunî bulunmaması, 

3 — Misil zamlarının fasıllara tefrik edilmiş olan Hayvanlar 
Vergisi Kanununun ceza faslında gösterilmiş olması, 

4 — Ceza faslında gösterilen misil zamlarının vergi olma
yıp fiili memnu için tayin edilmiş bir nevi ceza mahiyetinde 
olduğu, Hayvanlar Vergisi Kanununun yirminci maddesinin 
ikinci fıkrasında (deftere kaydedilmiyen veya nakil yahut ifraz 
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tezkeresi almaksızın kaza haricine nakledilen ikinci maddenin 
(E) fıkrasında zikri geçen damızlık hayvanlardan nevilerine 
göre bu kanun mucibince tarhedilecek vergi miktarının yarısı 
cezaen tahsil olunur) denmesi, 

5 — Varidat bütçesinde her nevi vergiler ile cezalar ayrı 
ayrı fasıllara konularak misil zamlarının cezayı nakdiler faslına 
kaydedilmesi ve bu suretle yapılan hesabı kafilerin Büyük 
Millet Meclisince de tasdik edilmekte bulunması, 

6 — Tevhidi Küsurat Kanununun neşrinden evvel dahi 
sayım vergisile diğer vergilere zammolunan misillerin munzam 
kesirlerin hesabına karıştırılmamakta olması, 

7 — Kanun ile tahdid edilmiş olan misil zamlarının da kesri 
munzama tâbi tutulması, fiili memnuu irtikâb eden mükellef 
hakkında kanunen muayyen olan ceza hudud ve miktarının 
tevsi ve tezyidi mahiyetinde olup, bunun kavaidi esasiyeye 
muhalif bulunması, 

Sebeplerile hayvanlar vergisi misil zamlarının kesri mun
zam hesabına ithal edilmemesi lâzımgeldiğine karar verilmiştir. 

25/3/1936 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kâğıt ve kartonlar 
8/4/1936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1697,25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şart
nameler Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

259/4-4 

Muhammen bedeli 391600 lira olan 40000 ton yerli maden 
kömürü 10/4/1936 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 19414 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alınabilir. 275/4-3 

İstanbul İkinci Noterinden : 

İstanbul İkinci Noterine 
Bu günkü günlemeçli ve 2196/142 sayılı tasdikli özbağlan-

tısına onarak aramızda evlilik devam ettiği müddetçe malları
mızın tarzı idaresinde "Mal ayrılığı» usulünü tercih ve kabul 
ettiğimizden alâkadarların haberdar olması için keyfiyeti A n 
karada T. C. Resmî Gazetesi vasıtasile ilân etmenizi dileriz. 

Yakop namı diğer Jak Avram Tabah 
Yakop (Jak) Tabahın karısı Boliso (Berta) 

B. O. Harbiye Nişantaş mahallesi Vali Konağı caddesi 
Bedrettin hanında 4 sayılı dairenin bir kısmında 

İmzalar 

istanbul İkinci Noteri 
Hasan Ark 

262/3-2 

Bursa Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Bursanın Yeşil Caddesinde (16) numaralı evde oturan ölü 
Zihni Karısı Emine tarafından İslâhiye Kazasının Dayak Kö
yünden ölü Zihni hemşireleri Halide ve Fidan ile Ziya varisleri 
Asiye ve Habibe ve A l i varisleri Fevzi ve Mehmed ve Mus

tafa, Fidan ve Sıdıka ve Fevzi varisleri Hatice ve Halime ve 
Nuri varisleri Enver, Yusuf ve Halil, Mehmed varisleri Halil 
ve Sait ve Cemil ve Sultan ve Emine ve Şefika ve Sıdıka ve 
Nuri aleyhlerine bir sene evvel ölen Kocası Zihniye ev bedeli 
olarak verdiği bin lira ile dört beşibirlik tutarı iki yüz liranın 
ve müeccel ve muaccel olarak matlûbu olan beş yüz bir lira
nın mecmuu bin yedi yüz bir lira alacağının temini istifası 
zımnında sebkeden isteği dairesinde ölü Zihniden metruk olup 
davalılar namına Bursa icra kasasında mahfuz iki bin dokuz 
yüz altı liradan bin lirası üzerine konulan ihtiyatî haczin tasdiki 
ve alacağın tahsili davasının, davalılardan ikametgâhları meçhul 
kalan Nuri veresesinden Halil ve Mehmed veresesinden Emine 
ve Saide ve Ziya veresesinden Habibe ve Asiye ve Zihni ve
resesinden Fidana ilân suretile yapılan kanunî tebligata rağ
men gelmediklerinden gıyablarında cereyan eden muhakeme
lerinde: davacının ölü Zihni zimmetinde alacağı olduğu tahak
kuk eden bin kırk bir lira altmış kuruş ile mihri müeccelden 
sabit olan üç yüz bir lira alacağının toplusu bin üç yüz kırk 
bir lira altmış kuruşla hayatında Kocası müteveffaya verdiği 
anlaşılan dört beşibirliğin dava tarihi olan 2/1/1935 tarihindeki 
rayici tutarının otuz lira avukatlık parasile birlikte davalıdan 
tahsilile davacıya verilmesine ve mihirlerden isbat edilmiyen 
iki yüz lira hakkında iddiasının reddine dair mahkememizdan 
verilen 24/12/1935 tarihli kararın, ikametgâhları meçhul kalan 
yukarıda isimleri yazılı Nuri veresesinden Halil ve Mehmed 
veresesinden Emine ve Sait ve Ziya veresesinden Habibe ve 
Asiye ve Zihni veresesinden Fidan haklarındaki kısmının da 
ilânen tebliği icab eylemiş olduğundan bu baptaki hükmün 
ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz etmedikleri 
surette kaf iyet kesbeyliyeceği ilân olunur. 

261 

Mermeris Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı: Mermerisin Bayır Köyünden Balcı Oğlu Mehmedin 
Hasan 

Aleyhine dava olunan : Turgut Köyünden Rodoslu Değir
menci Hüsnü Kızı Bahriye 

Dava: Boşanma. 
Müddeaaleyhin ikametgâhı meçhul bulunmasından naşi 

mahkemece Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş ve tahkikat da 21 nisan 1936 sah günü saat 9 a bıra
kılmıştır. 

İşbu ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde esas da
vaya cevap vermesi vermediği takdirde muayyen günde gel-
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mesi veya kanunî vekil göndermesi gereklidir. Böyle yapmazsa 
tahkikat ve murafaanın gıyabında yapılarak bitirileceği tebliğ j 
yerine geçmek üzere ilân olunur. 

264 

Bergama Asliye Hakuk Hâkimliğinden : 

Bergamanın Kozak Nahiyesi Yukarı Bey Köyünde ve Of 
Kazasının Dernek Pazarı Nahiyesinin Zeno Köyünden Çapraz 
Oğullarından A l i Oğlu Alinin mükerrer kayıtli bulunmasın
dan son ve mükerrer olan kayıdın hukuku umumiye namına 
terkıyni taleb ve iddia kılınmakla bu babta icra kılınan muhake
mesi sonunda: 

Müddeaaleyhin Bergamanın Kozak Nahiyesi Yukarı Bey 
Köyünde 31/1 yabancı hanesinde kayıtlı bulunduğu ve binaen
aleyh aranılan yerlerde tebligat ifası için bulunamadığı muame
leli evrak cümlesinden anlaşılmış olduğundan bermucibi taleb 
Resmî Gazete ile ilânen tebligat ifasına ve tarihi tebliğden iti
baren on beş gün içinde mahkemeye müracaatla veya ikamet
gâhının bulunduğu yeri bildirmediği takdirde gıyaben kayıdının 
terkin edileceği ve karar ittihaz olunacağı lüzumunun ilânen 
icrası zımnında muhakeme 16/4/1936 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat dokuza taliki icra kılınmış olmakla keyfiyet ilân olu
nur. 268 

Şerefli Koçhisar Asliye Mahkemesinden : 

Koçhisarın Abdülleziz Mahallesinden Kulağası Oğullarından 
Halil Oğlu Şükrünün ölümü üzerine veresesinin talebine mebni 
mallarını gösterir defter yapılmağa başlanmıştır Kefaletten do
layı alacaklı olanlar da dahil olduğu halde ölünün tekmil alacak-
larile borçlularının ilân tarihinden itibaren bir ay içinde alacak ve 
paraları varsa vesikalarile birlikte Şerefli Koçhisar Sulh Hâkim
liğine kayd ettirmeleri. 

Alacaklarını vaktile yazdırmıyanların mirasçıyı ne şahsen 
ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri ve tevdi ede
cekleri evrak ve vesikaya mukabil makbuz istiyebilecekleri ilânen 
tebliğ olunur. 252 

§ 

Şerefli Koçhisarın İnebeyli Köyünden Yunus Oğlu Alinin 
ölümü üzerine veresesinin talebine binaen mallarını gösterir 
defter yapılmağa başlanmıştır. Kefaletten dolayı alacaklı olan
lar da dahil olduğu halde ölünün tekmil alacaklılarile borçlu
larının ilân tarihinden itibaren bir ay içinde alacak vc borçları 
varsa vesikalarile birlikte Şerefli Koçhisar Sulh Hâkimliğine ka-
yıd ettirmeleri. 

Alacaklarını vaktile yazdırmıyanların mirasçıyı ne şahsen' 
ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri ve tevdi ede
cekleri evrak ve vesikaya mukabil makbuz istiyebilecekleri ilân 
olunur. 270 

İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işlerile çalışmak 
üzere kanunî hükümler dairesinde tescil edilerek bu gün faali-

Sayıla: 62 i7 

yet halinde bulunan Riunione Adriatika Sigorta Şirketinin 
Türkiye vekili umumisi haiz olduğu salâhiyete binaen bu kere 
müracaatla Mersin, Adana, Tarsus ve Kayseri acenteliğine şirket 
namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu 
işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, müd-
deaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 
Nıkola Brezafolli ve J. A . Coşkun Kollektif Şirketini tayin ey
lediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mu
rakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 tarihli kanunun hükümle
rine muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. 

272 

Saray Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Sarayın Büyük Manika Köyünden Hasan Oğlu Kemal vekili 
Sabrinin İstanbul Çarşıkapı Divan Yolunda 28 numaralı hane
de oturan Hüseyin Kızı Ulviye aleyhine ikame eylediği taksim 
davasının ceryan eden muhakemesi esnasında müddeaaleyh 
Ülviyenin ikametgâhının meçhul kalması hasebile Hukuk Usul 
Muhakemeleri Kanununun 141 nci maddesi mucibince tebligatın 
ilânen icrasına karar verilerek muhakeme de bu sebepten 
7 nisan 1936 tarihine müsadif salı günü saat 14 de talik edil
miş olduğundan muhakemenin muallâk bulunduğu işbu 7 nisan 
1936 tarihinde mumaileyh Ülviyenin mahkemede bizzat hazır 
bulunması veyahut bir vekil göndermesi gelmediği ve bir vekil 
dahi göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında icra edile
ceği lüzumu ilân olunur. 281 

Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketinden: 

Bankamız hisse senedlerinin 1930 senesine aid ve şimdiye 
kadar hissedarları tarafından alınmamış olan temettüatı 2308 
sayılı kanunun birinci maddesinde muharrer ahkâm mucibince 
1 nisan 1936 tarihinden itibaren müruru zamana uğrayacağın
dan ve tarihi mezkûrdan sonra temettüatı mezkûrenin Hazinei 
Maliyeye devir ve intikali lâzımgeleceğinden, keyfiyet şirket 
hissedarlarının malûmatları olmak üzere ilân olunur. 

285 

Kırşehir Asliye Mahkemesinden: 

Kırşehir Hazinesine izafeten Avukat Salih izzet Çapanın 
Orta Mektep ulûmudiniye Muallimi ölü Muharremin varisi karısı 
Şefika aleyhinde açtığı 24 lira avans akçasının tahsili davasından 
dolayı icra kılınan muhakemede mahalli ikametgâhının meçhul 
olduğundan tebligatın gazete ile ilânen icra ediliği halde yev
mi muayyende bulunmadığından muhakemenin gıyaben icra
sına ve gıyap kararının da ilânen yapılması ve muhakemenin 13 
nisan 1936 pazartesi gününe talikına karar verilmiş olduğun
dan yevmü mezkûrda bizzat Kırşehir Sulh Hukuk Mahemesinde 
bulunması veyahut tarafından bir mümessil bulundurması aksi 
takdirde bir daha muhakemeye kabul olunmıyacağı ilânen teb
liğ olunur. 286 
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iktisat Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Nordstern Yangın ve Nakliyat Sigorta Şirketinin Türkiye 
umumî vekili bu kerre müracaatla; 14/6/1930 tarihli beyanname 
ile açılan Mersin Acenteliğinin lâğvedildiğini bildirmiştir. 

Şirketin Mersin Acenteliğini yapmış olan A l i Vasfi Serhaş 
Oğlu ile sigorta işinden dolayı ilgisi olanların İstanbulda 
Galatada Nordstern Hanında şirket merkezine ve icabında 
İktisat Vekâletine müracaat etmeleri ilân olunur. 
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Doyçe Oryent Bank Dresdner Bank Şubesin 
A K T İ F 

T. L . T. L. 

Kasa 372.277,53 
Banknot 350.544,-
Altın 3,449,68 
Ufaklık 5.536,48 
Çekler — , — 

Ecnebi paraları 12.747,37̂  
Vadeleri gelmiş kuponlar 72,59 
Dahilî muhabir bankalar 793.467,20 
Haricî muhabir bankalar 336.981,37 
Röporlar — ,~ 
Hazine bonoları 235.263,60 
Senedat cüzdanı 799.659,99 

Vadesine 3 ay kalan 786.323,22 
Vadesine 3 aydan fazla kalan 13.336,77 

Esham ve tahvilât cüzdanı 63.087,37 
Borsada kote olanlar 63.057,36 
Borsada kote olmıyanlar 30,01 

Avanslar 2.508.927,32 
Esh. ve tahv. mukabili avanslar 248.922,40 
A Bors. kote olanlar 244.001,43 
Bors. kote olmıyanlar 4.920,97 

Emtea ve vesaik üzerine avanslar 869.812,49 
Senedat üzerine avanslar 1.021.649,60 
Sair mütenevvi teminat üzerine avanslar^ 368.54233 

Borçlu hesabı cariler 1.819.604,04 
Açık kredi 691.860,50 
Kefalet mukabili kredi 956.397.95 
Teminatlı 171.345,59 

Kabullerimizden dolayı borçlular — ,~ 
Sair muhtelif borçlular 257.883,40 
İpotek mukabili avanslar —,— 
Iştiraklar — , — 

1) sair banka ve banka müesseseleri 
nezd. daimî iştirakler 
2) sair iştirakler: A hisse senedli 

B adî 
Menkuller — , — 

Makineler 
Kasalar 
Tesisat 
Mefruşut 
Gayri menkuller 1.456,— 
Banka binaları —,— 
Diğer gayri menkuller 1.456,— 

ilk tesis masrafı bakiyesi —,— 
Nâzım hesaplar 546.883,70 
Kefalet hesabından borçlular 4.795.304,54 

YEKÛN 12.530.868,65 

in 31/12/1935 tarihinde senelik bilançosu 
P A S İ F 

T, L . T. L . 
Sermaye 
İhtiyatlar 

Fevkalâde ihtiyatlar 
Kanunî ve nizamî ihtiyatlar 

Muhabir bankalar 
Merkez ve şubeler 
Mevduat 
Cari hesablar 
Tasarruf tevdiatı 

Vadesiz 
Vadel i : 1 aya kadar 

1 aydan 1 seneye kadar 
1 seneden fazla 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklılar 
Uzun vadeli istikrazlar 
Tahsis edilmiş karşılıklar 
Kabullerimiz 
İtfa tahsisatı 
Talep olunmamış temettüler ve kuponlar 
Nazım hesaplar 
Kefalet hesabı 
Kâr 

1.500.000,-

394.113,13 

1.319,554,96 

2.636,943.26 

790.964;22 

665.601,56 

49.829,67 

74.032,99 

1.500,-

19.743,30 

458.313,21 

546.883,70 

4.795.304,54 

69.048,33 

YEKÛN 12.530.868,65 
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Doyçe Oryent Bank Dresdner Bank Şubesinin 31/12/1935 tarihinde senelik bilançosu 
Kâr ve zarar tablosu 

M A T L U B Z İ M M E T 

Masraflar 
Maaşat ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

Verilen faiz 
Verilen Kumüsyonlar 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar ve muhtelif karşılıklar 
Kâr 

Yekûn 

T. L . 

258.158,35 
66.885,68 
15.007,69 
7.922,67 

T. L . 

347 974,39 

170.872,95 
28.994,03 
7.723,56 

18.685,94 
69.048.33 

643.299.20 

Alınan faiz ve kumüsyon 
Muhtelif kârlar 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve 
kumüsyonlar 
Kambiyo kân 
İştiraklerden kâr 
Geçen seneden müdevver kâr 

T. L . 
439.899,79 
19.220,67 

143.767,10 
40.411,64 

Yekûn 643.299,20 

A K T İ F 

K a s a : 
Banknot 
Gümüş 
Ufaklık 

Dahilî muhabir bankalar 
S e ı ı e d a t c ü z d a n ı : 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

E s h a m ve t a h v i l â t c ü z d a n ı : 
Borsada kote olanlar 

A v a n s l a r : 
Esham - tahvilât mukabili avanslar 
A) Borsada kote olanlar 
B) Borsada kote olmıyanlar 
Emtia ve vesaik üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine „ 

Şubeler hesabı carisi 
B o r ç l u h e s a b ı c a r i l e r : 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

Kabullerimizden dolayı borçlular: kefalet 
S a i r m u h t e l i f b o r ç l u l a r : 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

M e n k u l l e r : 
Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

M e n k u l o l m ı y a n i n a l l a r : 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazım hesablar 

İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 31 birinci kânun 1935 tarihli bilançosu 

P A S İ F 
T. L. T. L . 

209.876,-
1.314,-

479,64 

498.708,58 
2*.627,75 

211.669,64 

389.248,59 

501.336,33 

25.236,00 

12.287,97 
6.971,43 

103.863,92 
103.570,34 

9.424,19 
170.196,71 

170.783,17 
274.522,68 

2.513,66 
5 704,99 
2.662,80 
2.533,06 
7 378.-

0,00 
30.032,58 

226693,66 

139.250,47 

179.620,90 

556.344,27 

445.305.85 

20 792,51 

30.032,58 

125 450,47 

Y E K U N 2.850.981,27 

İzmir Esnaf ve. Ahali Bankası 
Yön Kurul Başkanı Genel Direktör 

Hamdı Akyürek Atıf İnan 

Sermaye 
. . . ( Fevkalâde ihtiyatlar 

| Kanunî ve nizamî ihtiyatlar 
Muhabir Bankalar 
M e v d u a t : 

Carî hesablar 
Tasarruf Tevdiatı: Vadesiz 

Vadeli tevdiat: 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

Şubeler hesabı carisi 
Sair muhtelif alacaklılar 
Kabullerimiz: Kefalet 
Taleb olunmamış temettüler ve kuponlar 
Nazım hesablar 
Kâr 

T. L . 

0,00 
45.204.57 

389.718,19 

209.628,05 

87.783,36 
564,00 

Murakıblar 

T. L . 
1.000.000,00 

45.204,57 

57.669,96 

687.693,60 

39.916,34 
209.740,64 
556.344,27 
69.411,77 

125.450,47 
59.549,65 

2850.981.27 
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Nazmi ilker 
Forbes Şirketi Alaşehir Ş. Direktörü 

Kâmil Ocakoğlu 
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Denizli tktısad Bankası Türk Anonim 

Denizli 
A K T İ F 

Şirketinden: 

İktısad Bankasının 

K a s a : 

Banknot 
Ufaklık 

Dahilî muhabir bankalar 
Senedat cüzdanı: (en çok üç ay vadeli 
senedli borçlular) 

E s h a m ve t a h v i l â t c ü z d a n ı : 

Borsada kote olanlar 
„ » olmıyanlar 

A v a n s l a r : 
Esham ve tahvilât mukabili 

A . Borsada kote olanlar 164,— 
B. „ olmıyanlar 350,— 

Emtia üzerine avanslar 
Altın 

B o r ç l u h e s a b ı c a r i l e r : 
Açık kredi 
Kefalet mukabili 
Teminatlı 

Kabullerimizden D. borçlular 
Sair muhtelif Borçlular 
İpotek mukabili avanslar 

M e n k u l l e r : 
Kasalar 
Mefruşat 

İ ş t i r a k l e r i m i z : 
1 - Sair banka ve müesseselerinde 
2 - Sair iştirakler hisse senedli 

G a y r i m e n k u l l e r : 

Banka Binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazım hesablar 

T. L . 

70.096,-
674.35 

514 

74.180,07 
4.669,-

2.471,40 
12 665,96 
10.341,47 

2.139,96 
5.297,20 

T. L . 

70.770,35 

22.938,55 

107.513,32 

7.382,63 
5.688,22 13.070,85 

79.363,07 

25.478,83 

95.669,62 
8.445,62 

38.692,22 

7.437,16 

0 , -
20.469,52 20.469,52 

4338-.S9 

11.242,72 15.781,31 

160.892,53 

YEKÛN 666.522,95 

1935 senesi bilânçosudur 
P A S l F 

S e r m a y e : 

İtibarî sermaye 
Tediye edilmemiş kısım 

İ h t i y a t l a r 

Fevkalâde ihtiyat 
Kanunî ve nizami ihtiyat 
Muhabir bankalar: 
Mevduat (Muayyen vadeli) 
Carî hesaplar 

T a s a r r u f t e v d i a t ı 

V a d e s i z / K u m b a ? h e j a P l a n 

| Tasarruf tevdiatı 
V a d e l i ( Yoktur ) 

Tediye emirleri: 
Sair muhtelif alacaklılar: 
Kabullerimizden D. alacaklılar: 
İtfa tahsisatı: 
Talep olunmamış temettü ve kuponlar: 
Nazım hesaplar: 
Safî kâr: 

T. L . 

250.000-
51.380,-

5.807,96 
17.850,81 

2.948,38 
22.647,44 

o -

Denizli İktısad Bankasının 1935 Kâruzarar hesabı 

Z İ M M E T M A T L U B 
T. L . »T. L . 

Masraflar: 
Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

Verilen faizler 
Verilen kumüsyonlar 

Amortismanlar 
Safî kâr 

12.159,-
260,-
273,48 

3.757,36 

Alınan faiz ve kumüsyonlar 
Muhteiif kârlar 
Banka hizmetleri kumüsyonu 

16.449,84 

5.597,75 
885,12 

1.289,97 
12.744,22 

YEKÛN 36566,90 

T. L . 

198.620-

23.658,77 

814,40 

64.054,19 

45.991,41 

25.595,82 
655,15 

27.259,44 
95.669,62 
9.164,26 
1.403,14 

160.892,53 
12.744,22 

YEKÛN 666.522,95 
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T. L . 
35.735,85 

738,33 
492.72 

YEKÛN 36966,90 
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Erzincan Asliye Mahkemesinden: 

Erzincanda Üçüncü Topçu Alayı Hesap Memuru Hamdi Kızı 
Nefise ile müddealeyh Ardahanın Kütem Melik Mahallesinden 
ibrahim Oğlu Seyfullah meyanelerinde mütekevvin boşanma 
davasından dolayı icra kılınan muhakeme neticesinde; müddeinin 
sabit olan davasından dolayı Kanunu Medeninin 138 inci mad
desi mucibince tarafeynin bir birinden başanmasına ve kanunu 
mezkûrun 98 inci maddesi mucibince Nefisehin 300 gün kocaya 
varamamasına ve masarifi muhakemenin müddeaaleyhe tahmiline 
ve müddeaaleyhin ikametgâhı belli olmadığından karar sureti
nin ilânen tebliğine 28/1/1936 gün ve 19 - 25 sayı.ile kabili 
temyiz olmak üzere birlikte karar verildiği ilân olunur. 

287 

iktisat Vekâleti tç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

30 İkinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş 
yapmağa izinli bulunan Ecnebi Şirketlerden (Singer Dikiş 
Makinalan Kumpanyası) nm Türkiye umumî vekili haiz olduğu 
selâhiyete binaen bu kerre müracaatla Aydın, Denizli, Muğla, 
Burdur, İsparta Vilâyetlerile mülhakatında ve Afyonkarahisar 
Vilâyetinin Dinar Kazasında şirket namına yapacağı işlerden 
doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden ve edilen 
ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere şirket vekili 
olarak İzmir'de oturan Orhan Mithat Salepçi Oğlunun tayin 
ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen kâğıtları vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilân 
olunur. 293 

Maliye Vekâletinden: 

Çatalca Kazasının bütün cüzütamlariie birlikte umumî bina 
yazımı kanunun hükümleri dairesinde tekemmül ederek bitmiş
tir. 1936 senesinden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacaktır. 

274 

Adliye Vekâletinden: 

Açık bulunan Mustafa Kemal Paşa Noterliğine imtihansız 
ve imtihanla girmek istiyen taliplerin bir ay içinde Adliye Ve
kâletine müracaatları ilân olunur. 
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Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden: 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesinin 
24 üncü ve Ticaret Kanununun 361 inci maddeleri hükümlerine 

tevfikan Hissedarlar Heyeti Umumiyesi 30 nisan 1936 tarihine 
| müsadif perşembe günü saat 15 te toplanacaktır. Şirket hısse-
! darlarının bu içtimada hazır bulunmak üzere o gün gösterilen 
j saatte şirketin Ankarada Ulus Meydanında Koç Hanında bulunan 
j idarehanesine gelmeleri ve hisse senetlerini içtimadan bir hafta 
j evveline kadar Türkiye İş Bankasına, Doyçe Banka veyahut 
| şirket veznesine tevdi eylemeleri rica olunur. 

İdare Meclisi 

Müzakerat Ruznamesi 

1 — Şirketin 1935 senesine aid İdare Meclisi Raporunun 
okunması 

2 — Murakıplar tarafından verilen raporun okunması 

3 — 1935 senesi Bilanço ve Kâra zarar hesabının tasdiki 
ile İdare Meclisinin ibrası 

4 — Müddetleri biten İdare Meclisi Azaları yerine intihap 
icrası ve Meclisi idare Azaları hakkı huzurlarının tesbiti. 

5 — 1936 senesi için Murakıplar tayini ile ücretlerinin 
tesbiti. 290 

Pazar Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Pazarın Hamidiye Köyünden olup ikametgâhı meçhul Art-
malaze Oğlu Yusuf tarafına: 

Pazarın Hamidiye köyünden karınız Huriye tarafından aley
hinize açılan boşanma davasından dolayı namınıza çıkarılan 
davetiye ikametgâhınız meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade 
kılınmış olduğundan tebligatın ilânen yapılmasına muhakemece 
karar verilerek bu baptaki muhakeme 10/4/1936 cuma günü 
saat ona bırakılmıştır. 

O gün mahkemeye gelmediğiniz ve vekil göndermediğiniz 
takdirde hakkınızda gıyap kararı verileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

288 

Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Ceyhan Hazinei Maliyesi tarafından müddeaaleyh Ceyha-
nın Çatal Hüyük Köyünden Hasan Oğlu İbrahim aleyhine 
ikame olunan ecri misil davasından dolayı müddeaaleyhin 
ikametgâhının meçhuliyetine binaen ilânen tebligat ifasına 
karar verilmiş olduğundan yevmü muhakeme olan 28/4/1936 
salı günü saat 9 da Ceyhan Sulh Hukuk'Mahkemesinde hazır 
bulunması ilân olunur. 
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Zonguldak "i ardım Bankası 31 k. evvel bilançosu 

A K T İ F 

Kasa: 
Banknot 
Ufaklık 

Senedat cüzdanı : 
Vadesine üç ay kalan. 
Esham ve tahvilât cüzdan ı : 
Borsada kote olan 
Avanslar: 
Senedat üzerine 
Borç lu hesabı cariler: 
Kefalet mukabili kredi 
Kefaletimizden dolayı borçlular 
Sair muhtelif borç lu lar: 

Hissedarların sermayeden borçları 
Sair muhtelif borçlular 

İpotek mukabili avanslar 
Menkuller: 

Kasalar 
Mefruşat 

Gayri menkuller: 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazım hesaplar 

T. L . 

17.752,— 
318,40 

48.776,31 
750,-

675,-
1.42001 

0. -
6.128,67 

T. L . 

YEKÛN 

18.070,40 

145.093,25 

3.800.-

15.071,48 

95 347,30 
62.711,59 

49.526,31 

12 989,92 

2.095,01 

6 128,67 

18.462,28 

429.296,21 

P A S İ F 
T. L . 

Sermaye 
İhtiyat a k ç e s i : 
Kanunî ve nizamî 
Muhabir bankalar 
Mevduat 
Carî hesaplar 
T a s a r r u f t e v d i a t : 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

Sair muhtelif alacaklılar 
Kefaletimizden dolayı alacaklılar 
Nazım hesaplar 
Kâr 

3.181,61 
7.429,89 

249.24 

T. L. 
250.000-

3.111,-
2.810.47 
9.411,95 

42.850.37 

10.860.74 

8.010,72 
62.711,59 
18.462.28 
21.067,09 

YEKÛN 429 296,21 

31 k. evvel 1935 kâr zarar tablosu 

Z İ M M E T 

Masraflar: 
Maaşlar ücretler 
İdare masrafları 
Verilen faizler 
Verilen komisyonlar 
Muhtelif zararlar 
Muhtelif karşılıklar (936 ya aid kâr) 
Safi kâr 

YEKÛN 

L. K. 

3.415,24 
2.405 16 
3.521,30 
1.348,68 
2.390,-
1.174,40 

21.067,09 

35.321,87 

M A T L Û P 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Muhtelif kârlar 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve ko
misyonlar 
Geçen seneden müdevver kâr 

YEKÛN 

L . K. 
28.335,82 
1.353,74 

4.878,53 
753,78 

35.321,87 

273 

ABONE ŞARTLARİ İLAN ŞARTLARI 

Abone seneliktir. Abone bedeli : 
Ankara için •' 750 kuruş 
Vilâyetler » ; 900 » 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 

Hususî » • f0 » 

Ecnebi memleketler için 1500 kuruş ücret alınır. 
eo — — — 

8. M. M. nin bir içtima Masama ait zabıt cerideleri bir 
senelik addolunur. Resmî Gazetey* Zabıt Ceridesi ile birlikte Yevmi nüsha 100 paradır. 
abone kaydolondaffa tarette gazete bedeli iki misline iblfiy olonar. 

Yevmi nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Matbaan 
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                                                               İÇİNDEKİLER 

 
 
Kanunlar                                                                                           Sayfa   

 
2921 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüd Sandığı Kanunu           1 
 
2923 1935 Malı Yılı Umumi Muvazene Kanununa Bağlı Bütçe ve Cetvellerde Değişiklik  
        Yapılmasına Dair Kanun                4 
 
2924 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1935 Mali Yılı  
        Bütçesinde Münakale Yapılması Hakkında Kanun             5 
 
2925 Tahlisiye Umum Müdürlüğü 1935 Mali Yılı Bütçesinde (1812) Liralık Münakale 
        Yapılmasına Dair Kanun                 5 
 
T.B.M.M Kararı 

 

932 Hayvanlar Vergisi Misil Zamlarının Kesri Munzam Hesabına İthal Edilmemesi 
       Lâzım Geldiğine Dair Karar                  5 
 
 
İlanlar                     6 
  
 
 
 
 
 
 


