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KANUNLAR
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı
maddelerini değiştiren 2062 sayı ve 3/7/1932
tarihli kanunun 7 nci maddesinin 2 nci
fıkrasını değiştiren kanun
Kanun M: 2998

Kabul tarihi:

1/6/1936

Madde 1 — 2062 sayılı kanunun 7 nci maddesinin 2 nci
fıkrası şu şekilde tadil edilmiştir:
3undan başka hitamı vadesine azamî üç ay kalmış olan
ve bir banka tarafından ibraz edilen üç imzayı muhtevi Hazine
bonoları da ticarî senedler hükmünde iskontoya kabul edilir.
Yalnız bu nevi senedatın yekûnu Merkez Bankasının tediye
edilmiş sermayesile ihtiyat akçesi mecmuuna muadil miktarı
tecavüz edemez. Şu kadar ki, Maliye Vekâletinin talebi üzerine
meclisi idare bu miktar ve vadeyi azamî üç misline iblâğ ede
bilir. Bu nevi Hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye Vekâletile banka idare meclisi arasında tekarrür ettirilir.
Medde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
5/6/1936
2062 numaralı kanun 2141 sayılı Resmî Gazetededir.

Bankalar Kanunu
Kanun No: 2999

I

Kabul

tarihi: 1/6/1936

Umumî hükümler

Madde 1 — Türk kanunlarına göre kurulmuş ve kurulacak
bankalar ile ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş olup Türkiyede şube açmak suretile faaliyette bulunan veya bundan sonra Türkiyede şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu
kanun hükümlerine tabidirler.

Madde 2 — Birinci maddede yazılı bankaların anonim, li
mitet veya hisse senedli komandit şeklinde şirket olmaları şarttır.
Hususî kanunlarla teşkil olunan bankalar ve Emniyet Sandığı ile
sermayesi tamamen yabancı bir Devlete aid bankalar bu hükümden müstesnadır.
Madde 3 — Banka muameleleri yapmak üzere teşekkül
edecek limitet ve hisse senedli komandit şirketler dahi anonim
şirketler hakkında Ticaret Kanununun 280 inci maddesinde yazılı mezuniyet usulüne tabidirler. Bu mezuniyet anonim, limitet
ve hisse senedli komandit şeklindeki banka şirketlerine Maliye
ve İktısad Vekillerinin müşterek teklifleri üzerine verilir.
Türkiyede banka muamelesi yapacak ecnebi şirketlerle
sermayesi Devlete aid ecnebi bankalar dahi Türkiyede teessüslerinden evvel Maliye ve İktısad Vekâletlerinin müşterek teklifi
üzerine İcra Vekilleri Heyetinden hususî bir. mezuniyet istihsa
line mecburdurlar.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı mezuniyeti almamış olanlar
ticaret unvanlarında banka kelimesini kullanamazlar ve banka
muamelesi de yapamazlar.
Madde 4 — Türk kanunlarına göre kurulmuş ve kurulacak
bankalarla ecnebi memleketlerde teşekkül edip Türkiyede şube
açmak suretile çalışan ve çalışacak olan bankalar bu kanunun
neşrinden sonra açacakları her şube için 3 üncü maddede
yazılı hükümler dairesinde izin almağa mecburdurlar.
Madde 5 — Birinci maddede yazılı bankalardan bugün
mevcud olanlar bu kanunun neşri tarihinden, bundan sonra
kurulacak ve faaliyete geçecek olanlar teessüsleri tarihinden
itibaren iki ay içinde Maliye ve İktısad Vekâletlerine birer be
yanname vermeğe mecburdurlar.
Bunlardan:
1 - Türk kanunlarına göre kurulmuş ve kurulacak bankaların beyannamelerinde:
A) Bankanın unvanı ve tesis tarihi,
B) Türkiyede ve ecnebi memleketlerdeki merkez ve şubelerinin bulundukları mahallerin isimleri,
C) Sermayesi miktarile bunun ne kadarının tediye edilmiş
ve ne kadarının henüz tediye edilmemiş bulunduğu,
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Ç) Muhtelif nevi ihtiyat akçelerinin miktarları,
D) İştigal ettiği muamele nevileri gösterilir.
Bu beyannameye bankanın teşekkülüne aid vesikaların musaddak suretlerile son bilançosu bağlanır.
2 - Ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş olup Türkiyede
şube açmak suretile faaliyette bulunan veya bundan sonra Türkiyede şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar beyannamelerinde:
A ) Bankanın unvanı ile hangi memleket kanununa göre
teşekkül ettiğini ve merkezinin bulunduğu mahalli,
B) Türkiye dahilindeki şubelerin bulundukları mahaller ile
bunların açılma tarihlerini,
C) Türkiyedeki şubelerine bu kanun mucibince tahsis ettikleri tediye edilmiş sermaye miktarını,
Ç) İştigal ettikleri muamele nevilerini,
D) Bankanın hangi tarihte teessüs ettiğini,
E) Sermaye miktarı ile bunun ne kadarının tediye edilmiş
ve henüz ne kadarının tediye edilmemiş bulunduğunu,
F) Muhtelif ihtiyat akçelerinin miktarlarını,
G) Merkezi bulunan memleketlerle diğer memleketlerdeki
şubelerinin bulundukları mahallerin isimlerini gösterirler ve şu
belerinin açılmasına müteallik vesikaların musaddak suretlerini
bu beyannamelere bağlarlar.
Bu bankaların, (C) bendi mucibince Türkiyedeki şubelerine
tahsis ettikleri tediye olunmuş sermaye Türk parasına nakid
olarak tahvil ve sermaye hesabına ithal edilir.
Madde 6 — Türkiyede şube açmak suretile faaliyette bulunan ecnebi bankalardan bu gün Türkiyede birden falza şubesi
faaliyette bulunanlar bu kanunun neşri tarihinden, bundan son
ra birden fazla şube açmak suretile faaliyette bulunacaklar
ikinci şubelerini açtıkları tarihten itibaren bir buçuk ay içinde
Maliye ve İktısad Vekâletlerine ayrıca birer beyanname vererek
Türkiyedeki şubelerinin birini diğer şubeleri temsile mezun ve
salâhiyettar idare merkezi olmak üzere tayine mecburdurlar.
Madde 7 — Beşinci madde mucibince verilecek beyan
nameler üzerine Maliye ve iktısad Vekâletleri bu kanun hü
kümlerine göre her bankanın mevduat kabulüne salahiyetli
olup olmadığını birlikte tayin ve beyannamelerin tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde keyfiyeti kendilerine tebliğ ederler.
Madde 8 — Mevduat kabul edebilmek için Türk kanunlarına
göre teşekkül eden bankaların tediye edilmiş sermayelerile bilûmum ihtiyat akçeleri baliğinin ve ecnebi memleketlerde teşek
kül edip Türkiyede şube açmak suretile faaliyette bulunan
bankaların Türkiyedeki şubelerine tahsis ettikleri tediye edilmiş
sermaye miktarlarının ilk tesis masrafları hariç olmak üzere:
Nüfusu 250 binden fazla olan şehirlerde en az bir milyon
lira,
Nüfusu 100 binden fazla ve 250 binden aşağı olan yerlerde
en az 500 bin lira,
Nüfusu 50 binden fazla ve 100 binden aşağı olan yerlerde
en az 125 bin lira,
r

Nüfusu 50 binden aşağı olan yerlerde en az 50 bin lira
olması şarttır.
Muhtelif şehirlerde şubeleri bulunan bankalar için bu madde
mucibince istenilen sermaye haddi, merkez ve şubelerinin bu
lundukları şehirlere aid hadler ayrı ayrı hesap ve cem edilmek
suretile tesbit olunur. Bir şehirdeki şubeler bu hadlerin hesabında bir şube itibar olunur.

I I — Bankaların dahilî teşkilâtı
A)

İdare

Madde 9 — A n o n i m şirket olarak kurulan bankalarda Ticaret
Kanununda gösterilen idare uzuvlarından başka bu kanunda
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yazılı vazifeleri ifa etmek üzere idare meclisi tarafından idare
meclisine dahil olanlar arasından seçilen i k i aza ile umumî mü
dürden mürekkeb üç kişilik bir idare komitesi bulunur.
Banka U m u m Müdürü idare meclisinin tabiî azasıdır.
Ticaret Kanununun idare meclisine verdiği salâhiyetler mah
fuzdur.
Madde 10 — Limitet veya hisseli komandit şirketi şeklin
de kurulan bankalarda idare komitesi Ticaret Kanunu ve esas
mukavelenameleri hükümlerine göre umumî heyetleri veya
şerikleri tarafından seçilecek iki zat ile şirketin müdüründen terekküb eder.
Altıncı madde mucibince ecnebi bankaların Türkiyedeki
idare merkezlerinde idare meclisi ve idare komitesi salâhiyet
ve mesuliyetini haiz olmak üzere bankanın merkez müdürünün
dahil bulunduğu ayrıca üç kişilik bir idare uzvu tesis olunur.
Madde 11 — İdare meclisi, idare komitesinin faaliyetini
murakabe etmekle mükelleftir.
İdare meclisi azalarından her biri idare komitesinden, bu
komitenin faaliyeti hakkında her türlü malûmatı istemeğe, münasib göreceği her nevi kontrolü yapmağa salahiyetlidir.
Madde 12 — İ d a r e komitesi kararlan, aralarında açık bıra
Madde 12 — İdare komitesi kararları, aralarında açık
kılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartile Ticaret
Knununun 69 uncu maddesi mucibince tasdik edilmiş bir defKnununun 69 uncu maddesi mucibince tasdik edilmiş bir def
tere kayıd edilir ve her kararın altı komite reis ve azaları
tere kayıd edilir ve her kararın altı komite reis ve azalan
tarafından imzalanır
tarafından imzalanır
Madde 13 — İdare komitesinin ittifakla verdiği kararlar
doğrudan doğruya, ekseriyetle verdiği kararlar idare meclisinin
tasvibinden sonra infaz olunur.. H e r hangi bir içtimaa iştirak
edemiyecek surette mazereti zuhur eden idare komitesi azası
yerine vazife görmek üzere, anonim şirketlerde idare mec
lisi ve limitet ve hisseli komandit şirketlerde umumî heyetler
veya şerikler tarafından i k i de yedek aza seçilir.
Madde 14 — Bir bankanın idare meclisi ve idare komitesi
reis ve azalarının ve murakıblarının ve banka adına imza
koymağa salahiyetli müdür veya memurların doğrudan doğruya
veya muvazaa yolu ile bankadan her ne şekilde olursa olsun
kredi almaları, bankaya lehlerine olarak kefalet veya teminat
verdirmeleri yahut menfaat rabıtasile bağlı oldukları eşhas ve
müesseseler lehine kredi, kefalet veya teminat verilmesini temin
ettirmeleri ve bankaların da bu nevî muameleleri yapmaları
yasaktır.
Madde 15 — Bir bankanın kendi tesis ettiği veya serma
yesinin en az % 25 ine malik olmak şartile şerik bulunduğu
bir müessese idare meclisinde bulunan kimseler aynı zamanda
bu bankanın idare meclisinde bulunacak olurlarsa idare mecli
sinde bulundukları müessesenin banka ile muamele yapması
memnu değildir.
Madde 16 — Bir bankanın idare meclisi ve idare komitesi
reis ve azaları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 nci
maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerde karabeti
bulunan kimselere taallûk eden kredi, teminat ve kefalet taleblerinin müzakeresine iştirak edemezler ve bu işler hakkında rey
veremezler.
Madde 17 — Bankalar, kendi memurlarına gerek doğrudan
doğruya ve gerek muvazaa yolile ödünç para ve lehlerine te
minat veremezler ve kefil olamazlar.
B) Hissedarlar Umumî Heyeti adına

murakıblar

Madde 18 — Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen murakıblar banka idare meclisi, idare komitesi reisi ve azalarile müdür ve
memurlarının bu kanun hükümlerine ve bankanın esas mukave
lesine aykırı hareketlerini gördükleri takdirde bunları vesikalara
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dayanarak şirket heyeti umumiyesine hitaben tanzim edecekleri
raporda zikretmeğe mecburdurlar. B u murakıblar raporlarının
birer suretini Maliye ve iktısad Vekâletlerine gönderirler.

III — Kredi muameleleri ve karşılıklar
Madde 19 — Bir banka, hakikî veya hükmî bir şahsa nakid,
ma], kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya her hangi
bir şekil ve surette kendi tahsil edilmiş sermaye ve ihtiyat
akçelerinin % 10 undan fazla kredi veremez.
A n c a k altın veya dahilî istikraz tahvilâtı terhini mukabilin
de açılacak kredilerde bu haddin % 60 a, ihracat mallarına
aid vesaik mukabilinde açılacak kredilerde % 20 ye, ticaret
malları mukabilinde açılacak kredilerde % 15 e çıkarılması
caizdir.
Aşağıdaki fıkralarda gösterilen muameleler yukarıki fıkralardaki takyidlere tâbi değildir:
A ) Devletle veya hükmî şahsiyeti haiz Devlet müesseselerile
veya sermayesi Devletçe mevzu bankalarla müştereken hissedar
bulundukları millî sanayi iştirakleri,
B) E n az % 51 nisbetinde sermayesine sahip bulundukları
müesseselerle yapacakları muameleler,
C) Hususî kanunlarla vazedilen hükümlere göre yapılan
muameleler,
D) Maliye Vekâletile yapılan muameleler,
E) Vadesinin hululüne en fazla i k i sene kalan Hazine bonolarının iskontosuna aid muameleler,
F) Karşılığı nakid veya Devlet dahilî istikraz tahvilâtı olan
teminat m e k t u b l a r ı n a aid muameleler,
G) Bankaların kendi aralarındaki muameleler,
H) Maliye ve İktısad Vekâletlerinin kabul edecekleri ecnebi
bankaların mukabil kefaleti ile verilen kefalet mektublan.
Madde 20 — A - Hakikî veya hükmî bir şahsa verilecek
nakid, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya her
hangi bir şekil, ve surette yekûnu tediye edilmiş sermayenin
% onunu geçmiyen ve 25 bin liradan az olan krediler banka
esas mukavelesinin ve dahilî nizamnamesinin koyduğu kayıd
ve şartlara göre banka umum müdürlüğünce veya kendilerine
verilen salâhiyet dahilinde şube müdürlüklerince açılır.
B) Hakikî veya hükmî bir şahsa verilecek nakid, mal,
kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil
ve surette y e k û n u tediye edilmiş sermayenin % 10 unu geç
memek üzere 25 000 den fazla ve 200 bin liradan az olan
krediler banka Umum müdürünün tahrirî teklifi ve idare komitesinin kararile açılır.
C) Hakikî veya hükmî bir şahsa verilecek nakid, mal, kefa
let ve teminat şekil ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil
ve surette yekûnu 200 000 lirayı geçen krediler umum müdürün
tahriri teklifi üzerine münhasıran idare meclisinin kararile açılır.
Tediye edilmiş sermayesi 200 000 liradan aşağı bulunan
bankalarda A , B, fıkralarında zikredilen hadler 2 000 ve 5 000
liradır.
Madde 21 — Hadleri ne olursa olsun açık yani karşılıksız
kredi hesabı carileri banka umum müdürlüğünün teklif ve idare
meclisinin kararile açılır.
Kefalet veya teminat mukabili açılacak borçlu cari hesaplar
için salâhiyetler idare meclisince tesbit edilir.
Madde 22 — Bankalar doğrudan doğruya veya iştirak
tarikile sanayi işlerine, tediye edilmiş sermaye ve ihtiyat akçelerinin yekûnunu aşmıyan bir miktara kadar girebilirler.
A n c a k Devletle veya hükmî bir şahsiyeti haiz Devlet müesseselerile veya sermayesi Devletçe mevzu bankalarla müştereken
hissedar bulundukları millî sanayi iştirakleri bu kayda tâbi değildir.
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Madde 23 — Bankalar, ticaret maksadile gayrı menkul
alım ve satımı ile meşgul olamazlar; gayrı menkul üzerine
ödünç para veremezler. A n c a k alacaklarını sağlamlaştırmak
maksadile munzam teminat olarak gayrı menkul ipoteği alabilirler.
Bankalar, kendi işleri için lüzumlu olan gayrı menkuller
müstesna, alacaklarından dolayı temellük mecburiyetinde kal
dıkları gayrı menkulleri temellük tarihinden itibaren beş sene
içinde elden çıkarırlar.
B u elden çıkarmanın imkânsız veya banka için büyük
zararı mucib olacağı hallerde müddet, İktısad Vekilliğinin
kararı ile ihtiyaca göre uzatılabilir.
Hususî kanunlara göre gayrı menkul üzerine ikraz için te
şekkül etmiş bankalarla Emniyet Sandığı bu maddenin birinci
fıkrası hükmünden müstesnadır.
Madde 24 — Bankalar, Devlet ve Devlet müesseselerile
olan veya 500 lirayı geçmiyen muameleler ile kote esham
ve tahvilât veya altın terhini mukabilinde açılacak krediler ile
Ziraat Bankasınca verilecek ziraî krediler hariç olmak üzere
açacakları ticarî krediler, verecekleri kefalet veya teminatlar
için bunları istiyenden en son vaziyetini gösteren ve mesul
heyet ve mümessillerinin imzalarını taşıyan bir hesap vaziyeti
istemeğe mecburdurlar.
Madde 25 — Bankalar hesaplarında tasarruf mevduatını
diğer mevduattan ayırmağa mecburdurlar.
Devlet ve Devlet müessesatı ile hususî idare ve belediyelerin ve bunlara aid müesseselerin, menafii umumiyeye hadim
cemiyetlerin ve alelıtlak banka ve şirketlerle ticarethanelere aid
olmak üzere tacirlerin mevduatı haricindeki mevduat tasarruf
mevduatı sayılır.
Madde 26 — Bankalar, taahhüdlerine karşı bulunduracakları umumî disponibiliteden maada, Maliye Vekâletinin muva
fakati altında Devlet dahilî istikraz tahvilâtından veya bu tah
viller derecesinde faiz getiren diğer menkul kıymetlerden mü
teşekkil bir munzam karşılık tesis ederler. B u munzam karşılık
üçer aylık hesap vaziyetlerinde gösterilen umum mevduatın en
az % 15 ine muadil tutulur.
A n c a k bu munzam karşılık kanunun neşri tarihinden itibaren ilk takvim senesinin sonuna kadar umum mevduatın %
3 üne,
İkinci yılın sonuna kadar % 6 sına,
Üçüncü yılın sonuna-kadar % 9 una,
Dördüncü yılın sonuna kadar % 12 sine,
Beşinci yılın sonuna kadar % 15 ine iblâğ olunur.
4

Mevduatın azalması halinde munzam karşılığın nakde tahvili icab eden kısmı banka tarafından taleb vukuunda satın al
dıkları Merkez Bankasınca tasdikli fiat üzerinden Hazinece der
hal nakde tahvil edilir.
Madde 27 — Bankalar, yukarıki maddede yazılı munzam
karşılıkları ayrı bir hesapta gösterirler ve ayrı bir kasada muhafaza ederler. Bunları rehin edemiyecekleri gibi mahiyet ve
şekli ne olursa olsun hiç bir muamelede kullanamazlar.
Madde 28 — Bir bankanın kabul edebileceği tasarruf mevduatı yekûnu tediye veya Türkiyeye tahsis edilmiş sermayesile
ihtiyat akçeleri mecmuunun:
A ) 500 000 liraya kadar olan bankalarda üç mislini,
B) 500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olan bankalarda
beş mislini,
C) 1 000 000 liradan 4 000 000 liraya kadar olan banka
larda altı mislini,
Ç) 4 000 000 liradan fazla olan bankalarda yedi mislini
geçemez.
Madde 29 — Tasarruf mevduatı sahipleri mevduatlarının
% 40 ına müsavi bir miktar için bu mevduatı kabul etmiş olan
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bankanın aktifinde mevcud bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı
alacaklıdır.
İflâs vukuunda tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye
neticesi beklenmeksizin sahiplerine tediye olunur.
Madde 30 — Mevduat sahiplerinin mevduatlarını diledikleri
anda bankadan nakden geri almak haklan hiç bir suretle takyid
ve tahdid edilemez. Mevduat sahibi ile banka arasında vade
veya ihbar müddeti hakkında kararlaştırılan şartlar mahfuzdur.
I V - M u h t e m e l r i s k l e r karşılımı
Madde 31 — Bankalar Ticaret Kanununun 462 nci maddesi
nin ve esas mukavelelerinin mecburî kıldığı ihtiyatlardan başka
senelik safî kârlarından % 5 ini (ileride vukuu muhtemel zarar
karşılığı olarak) ayırmağa mecburdurlar. Bu suretle ayrılan
karşılıklardan kazanç vergisi aranmaz.
Bu mecburiyet ihtiyatların yekûnu tediye edilmiş ve Türkiyeye tahsis olunmuş sermayenin tamamına müsavi oluncıya
kadar devam eder ve zarar tahakkuk ettiği zaman bu karşılık
tan yapılacak mahsub nisbetinde yeniden karşılık ayrılır.

miktarım o şubelere bırakabilecekleri Maliye ve İktısad Vekâletlerile alâkalı banka arasında tesbit olunur. Ecnebi memleketlerde teşekkül edip Türkiyede şube açmış olan bankalar, Türkiyedeki şubelerine tahsis ettikleri sermayeyi ve bütün bankalar
kabul ettikleri mevduatı Maliye ve iktısad Vekâletlerinin müsa
adesini almadan ecnebi memleketlerde plasman ve tevdiat suretile istimal edemiyecekleri gibi Türk borsalarında kote olmıyan
esham ve tahvilâtın iktisabında ve bunlara mukabil kredi küşa: dında kullanamazlar. Türk kanunlarına göre teşkil edilmiş bankaların ecnebi memleketlerdeki şubelerine tahsis edecekleri ser
maye aslî sermayelerinden tenzil ve bakiyesi 26 nci maddedeki
nisbetlere esas iltihaz olunur.
Madde 37 — Bankalar, şubelerile ve dahildeki muhabirlerile
hesap mutabakatı elde etmeden senelik bilançolarını kapatamazlar. Ecnebi memleketlerdeki muhabirlerile aralarındaki karşılıklı
hesap vaziyetlerinin mutabakatına aid cetvelleri de bilançolarını
tanzimden evvel tesbit etmek mecburiyetindedirler.
Madde 38 — Senelik bilançoları yekûnu 10 000 000 Türk
lirasını geçen bankaların Ticaret Kanununda yazılı kopye defterleri yerine muhaberelerinin makina ile alınmış suretlerini tarih ve numara sırasile tertib ve muhafaza ederek yıl sonunda
ciltlettirmeleri caizdir.

V - Üç aylık hesap hulâsaları, bilançolar
ve defterler
Madde 32 — Bankalar üç aylık vaziyetlerini gösterir hesap
hulâsalarını ve senelik bilançolarını Maliye ve İktısad Vekâletlerince müştereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tan
zim ederler.
Üç aylık hulâsalar Heyeti Uıpumiyece tayin edilen murakıblar tarafından tasdikli olarak taallûk ettiği devrenin hitamından itibaren nihayet üç ay içinde ve senelik bilançolarla kâr ve
zarar hesapları da meclisi idare ve murakıblar raporlarile birlikte
heyeti umumiyeterinin toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde bankalar tarafından Maliye ve İktısad Vekâletlerine verilir
ve bilançolar aynı müddet zarfında, biri Resmî Gazete olmak
üzere, en az iki gazete ile neşir ve ilân olunur.
Madde 33 — Ecnebi memleketlerde teşekkül edip Türkiyede şube açmış olan bankaların bilanço ve hesap vaziyetleri
Maliye ve İktısad Vekâletlerince müştereken tesbit olunacak
formüle uygun olarak tanzim edilir ve Türkiyeye tahsis edilmiş
sermayelerini ve Türkiyedeki muamelelerini gösterir. Bu bankalar Türkiyeye aid senelik bilançolarını müesseselerinin umumî
bilançosu ile birlikte ve ayrı olarak yukarıki madde hükümle
rine tevfikan Maliye ve İktısad Vekâletlerine tevdi ve neşir ve
ilân ederler.
Bu bankaların üç aylık hesap hulâsaları ve senelik bilançoları ve kâr ve zarar hesapları merkez ittihaz ettikleri şube ta
rafından tanzim ve idare komitesi azaları ve başmuhasebecileri tarafından imza edilerek murakıbları tarafından tasdik
olunur.
Madde 34 — Bankalar hesaplarını ve bilançolarını Türk
parası üzerinden tanzim ederler.
Madde 35 — Türk kanunlarına göre teşekkül edip ecnebi
memleketlerde şube açmış olan bankalar ecnebi memleketlerdeki şubelerine tahsis ettikleri sermaye ile bu şubelerin muamelât ve hesabatını umumî bilançolarında ayrı olarak gösterirler.
Madde 36 — Türk kanunlarına göre teşkil edilmiş ve edi
lecek olan bankalar Maliye ve İktısad Vekâletlerinin tesbit ve
müsaade edeceği nisbeti geçmemek şartile sermayelerinin bir
kısmını ecnebi memleketlerde kullanabilirler. Bu müsaade her
muamele için ayrı ayrı veya icabına göre her banka için mu
ayyen hadlere kadar umumî bir şekilde verilebilir. Bu kanunun
neşri tarihine kadar ecnebi memleketlerde şube açmış olan
Türk bankalarının bu şubelere tahsis ettikleri sermayeden ne

VI - Yeminli

murakıblar

Madde 39 — Bu kanunun tatbikinı murakabe vazifesi ile
mükellef olmak üzere Maliye ve İktısad Vekilliklerince müştereken
üzumu kadar
yeminli murakıb
unvanlı memurlar intihab
ve tayin olunur. Bu murakıblara İcra Vekilleri huzurunda yemin
verilir.
Yeminli murakıbların haiz olacakları vasıflar ve şartlarla
çalışma usullleri Maliye ve iktısad Vekilliklerince tesbit olunur,
j
Madde 40 — Yeminli murakıblar, hiç bir suretle bankalardan mevduat sahiplerinin isimlerinin bildirilmesini istiyemezler.
Bankalardan kredi, kefalet, teminat ve sair banka muamele ve
hizmetlerinin müfredatı ve alâkalıların isimleri ve hesapları hak
kında da malûmat taleb edemezler.

l

V I I - müteferrik hükümler
Madde 41 — Bankalarla emanet veya cari hesap suretile
para kabul edebilecek bilûmum müesseselerde mevcud nakdî ve
aynî mevduat ile emanet ve cari hesap şeklindeki her türlü
matlûbat için bu banka ve müesseselerin her sene başı, hilâfına tahrirî talebleri olmadıkça, eshabı namına hesap hulâsaları
göndermeleri mecburidir B u kabil mevduat, emanet ve matlûbattan en son taleb veya muamele tarihinden itibaren, 10 sene
geçtiği halde eshabı tarafından aranılmamış olanları, bu
müddetin hitamından itibaren altı ay zarfında banka ve müesseseler tarafından sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve malûm olan
adresleri ve haklarının faizlerile beraber baliğ olduğu miktarlar
gösterilmek suretile tanzim edilecek bir cetvel ile Maliye Vekâleti emrine Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi olunur. Bu
kanunun neşri tarihinde banka ve müesseseler yedinde bulunup
10 senedenberi muamele görmemiş veya sahipleri tarafından
aranılmamış olan mevduat, emanet ve cari hesap şeklindeki
her türlü matlûbat hakkında bu hüküm tatbik edilir.
Cumhuriyet Merkez Bankasına cetvelile birlikte tevdi olunacak bu kabil haklar mezkûr banka tarafından tevdi tarihinden
itibaren iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet zarfında
sahip veya varislerini tahkika çalışmakla beraber her sene başı
eshabı namına tebligat icra ve gazetelerle de sahip veya varislerinin bankaya müracaatları ilân olunur. İki sene hitamında sahibi veya varisi çıkmıyan mevduat, emanet ve cari hesap matlûbları Devlete intikal eder,
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Türkiyede faaliyette bulunan bankalar, muamelelerini tasfiye
etmek istedikleri takdirde keyfiyeti gazetelerle ilân ve sahiplerine de tebliğ ederek ellerinde bulunan mevduat ile emanet ve
cari hesap matlûblarını vadeli olsalar bile vadelerini beklemek
sizin iki ay zarfında iadeye ve bu müddet zarfında sahibi müracaat etmiyen aynî ve naktî her türlü mevduat ve matlûbatı
Maliye Vekâleti emrine Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdie
mecburdurlar. Cumhuriyet Merkez Bankası bu suretle tevdi
olunan kıymetler hakkında bu maddede gösterilen on ve iki
sene müddetlerine göre muamele icra eder.
Madde 42 — Ziraat Bankasile İstanbul Emniyet Sandığının
kabul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu bu iki müessesenin
sermaye ve ihtiyat akçeleri mecmuuna göre hesap edilir ve her j
ikisi mevduat kabulü bakımından bir banka addolunur.
I
Madde 43 — Bu kanuna göre mevduat kabulüne mezun
olanlardan başka hiç bir ferd ve müessese meslek edinerek
mevduat kabul edemez.
Madde 44 — Tasarruf Sandıkları hakkındaki 1711, Halk
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 2284 ve Tarım Kredi
Kooperatifleri hakkındaki 2836 numaralı kanunlar hükümleri |
mahfuz olduğu gibi resmî ve hususî daire ve müessese ve şirketlerin sırf kendi memur ve müstahdemlerine aid olmak üzere
sıhhî ve içtimaî yardım, ihtiyat ve tasarruf temini maksadlarile
teşkil ettikleri sandıklar kendi azasına münhasır olmak üzere
mevduat kabul edebilirler.
Bu kabil sandıklar statüleri dahilinde faaliyette bulunmakla
beraber mevcudlarının beş yüz liradan fazlasını millî bankalara
vermeğe mecburdurlar.
Türk kanunlarına göre teşekkül etmiş ve sermayesi Türk
parası olarak konulmuş ve sermayesinin ekseriyeti ve murakabesi Türklere aid olan bankalara Millî Banka denir.
Madde 45 — Türkiyede halen faaliyette bulunan ve ileride
bulunacak olan bilûmum imtiyazlı ve imtiyazsız şirketlerle bankalar 1935 ve bundan sonraki ticarî seneler için senelik kârlarından Ticaret Kanununun 462 nci maddesi mucibince ayırmak mecburiyetinde bulundukları kanunî ihtiyat akçelerinin
tamamını, senelik bilançolarının heyeti umumiyelerince kabul
ve tasdikini müteakıb 26 nci madde mucibince menkul kıymet
lerle yatırırlar.
Bu banka ve şirketler ileride zararlarını kapatmak üzere
bunları satmağa mecbur olurlarsa, 26 nci madde hükmüne
göre Hazinece nakde tahvil edilir.
Bu kanunun 31 inci maddesi mucibince ayrılacak ihtiyat,
akçeleri de bu madde hükmüne tâbidir.
j

VIII - Mesuliyet ve ceza
Madde 46 — 3 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında ve
17, 26, 27, 28, 34 üncü maddelerdeki hükümlere aykırı hareket
edenlerle 4 üncü maddede ve 5 inci maddenin 1 inci fıkrasında
yazılı mecburiyete riayet etmiyenler yüz liradan bin liraya
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.
Madde 47 — 6 nci maddede yazılı mükellefiyeti yerine
getirmiyenlerden bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para
cezası alınmasına hükmolunur.
Madde 48 — 12 nci maddede yazılı şartlara uygun olmayan kararları imza eden idare komitesi reis ve azaları elli lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.
Bu hareket umumî hükümlere göre daha ağır cezayı müstelzim bir cürüm teşkil ettiği takdirde o cürme mahsus ceza
tatbik olunur.
Madde 49 — 14 üncü madde hükmüne muhalif harekette
bulunanlar üç aya kadar hapse ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.

j
|
,
j
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Madde 50 — 16 ve 18 inci maddeler hükmüne aykırı ha
reket edenler elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilirler.
Madde 51 — 19 uncu madde hükümlerine riayet etmiyenler bir aydan bir seneye kadar hapis ve beş yüz liraya kadar
ağır para cezasına mahkûm edilirler.
Bu fiilin tekerrüründe yukarıda yazılı ceza iki kat olarak
hükmolunur.
Madde 52 — 23 üncü madde hükümlerine aykırı hareket
lerde bulunanlar bir aya kadar hapis ve beş yüz liradan aşağı
olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler.
Madde 53 — 24 üncü madde hükmüne riayet etmiyenler
bir aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Madde 54 — Bir bankanın itibarını kırabilecek hakikate
uygun olmıyan şayia çıkaran ve bilerek yanlış haberler yayan
kimseler bir aydan bir seneye kadar hapis ve yirmi beş lira
dan iki yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Bu hareket Matbuat Kanununda yazılı neşir vasıtalarile
yapılırsa bir seneden üç seneye kadar hapis ve yüz liradan
1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Madde 55 — Sıfat ve vazifeleri dolayısile vâkıf oldukları
bankaya aid sırları makbul bir sebebe müstenid olmaksızın
ifşa eden banka mensubları üç aya kadar hapis ve yüz liraya
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.
Yukarıdaki fıkrada yazılı kimseler bu sırları kendileri veya
başkaları için menfaat temini maksadile ifşa ederlerse altı ay
dan iki seneye kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar
ağır para cezasile mahkûm edilirler.
Madde 56 — Vazifeleri dolayısile vâkıf oldukları sırları
makbul bir sebebe müstenid olmaksızın ifşa eden yeminli murakıblar üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar.
Bu gibiler Devlet hizmetinde bir daha istihdam edilemezler.
Madde 57 — Maliye ve İktısad Vekilliklerince veya yeminli
murakıblarca bu kanun hükümlerine göre istenecek malûmatı
vermiyen veya yeminli murakıbların bu kanun hükümleri dairesinde vazife görmelerine mümanaat eden bankaların salahiyetli
memurları ilk defasında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır
para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde bu ceza üç
misline kadar çıkarılır.
Madde 58 — Kırk birinci maddeye muhalif harekette bu
lunanlar 100 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına
mahkûm edilirler. Bundan başka bu gibi banka ve müessese
lere tevdii ıcab eden bu haklar, muayyen bedel ve kıymetlerinin bir misli fazlası ile ödetilir.
Madde 59 — Kırk üçüncü madde hükmüne muhalefet
edenler 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde bir aydan bir seneye kadar
hapis cezası hükmolunmakla beraber para cezası üç misline
çıkarılır.
Madde 60 — Aşağıda yazılı hallerde Maliye ve İktısad
Vekilliklerinin müşterek kararı ile bankalardan mevduat kabulü
izni geri alınabirlir:
A • 26, 27 ve 28 inci maddeler hükmüne aykırı hareketle
rinden dolayı 46 nci maddeye göre cezaya mahkûm edilenlerin mensub oldukları bankalarda bu hareketlerin tekerrür
etmesinde,
B . 31 inci madde hükmüne riayet etmiyen bankalara İktısad Vekilliğince tebliğ edilecek yazılı ihtara karşı kanun hükmünün yerine getirilmemesinde ısrar edilirse,
C - 57 nci maddeye göre ceza görenlerin mensub olduğu
bankalar bu cezayı istilzam eden hareketlerinde devam ederlerse.
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Madde 61 — Aşağıda yızılı hallerde bankanın kapatılma
sına da mahkemelerce hükmolunur:
A - 5 inci maddenin son fıkrasına göre Türkiyedeki şube
lerine tahsis ettikleri tediye olunmuş sermayelerini beyanname
verdikleri tarihten itibaren üç ay içinde nakid olarak Türk
parasına çevirip sermaye hesabına ithal etmezlerse,
B - Altıncı maddeye göre müddeti içinde idare merkezi
tayin olunmazsa,
C - 34 üncü madde hükmüne muhalefetten dolayı 46 nci
maddeye göre ceza hüküm ve infaz olunduktan sonra ceza
görenlerin mensub oldukları bankalar bu hareketlerinde devam
ederlerse,
D - Muvakkat 3 üncü maddedeki mecburiyeti yapmazlarsa.
Madde 62 — Bir bankanın iflâsı halinde o bankanın idare
meclisi, idare komitesi reis ve azaları ile imzaları bankayı i l 
zam eden müdür ve memurların bu kanuna aykırı hareketleri
iflâsa sebep olmuş ise Maliye ve İktısad Vekillikleri ile bu
vekillikleri temsil eden makamların talebi üzerine bunların da
şahsen iflâslarına karar verilir ve haklarında İcra ve İflâs Kanununun 5, 6 ve 7 nci babları hükümleri tatbik olunur.
Madde 63 — Ticaret Kanununun mesuliyeti mutazammın
hükümleri mahfuzdur.
Madde 64 — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı takibat
icrası, Maliye ve İktısad Vekillikleri yahut bu vekillikleri temsil
eden makamlar tarafından Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine
müzekkere yazılarak istenilmesine bağlıdır.
Cumhuriyet Müddeiumumileri takibata mahal olmadığına
karar verirlerse yukarıki fıkrada yazılı makamlar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 165 inci maddesinegöre kendilerine
tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza salahiyetlidirler.
Madde 65 — Bu kanunda yazılı cürümlerin mesulleri şah
sen tayin edilmemiş bulunan hallerde cezaî mesuliyet, kanun
hükmünü yerine getirmekle mükellef olan idare meclisi ve idare
komitesi reis ve azalarından ve imzaları ile bankayı ilzama
salahiyetli müdür ve memurlardan cezayı müstelzim fiili işlemiş
ve buna iştirak etmiş veya bu hususta emir vermiş olanlara
racidir.

IX - Son maddeler
Madde 66 — Cumhuriyet Merkez Bankası teşkilâta ile mua^
melâb ve murakabesi hakkındaki 1715 numaralı kanun hükümleri
mahfuzdur.
Madde 67 — Mevduata Koruma hakkındaki 2243 ve mezkûr
kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 2806 numaralı kanunlar mülgadır.
Muvakkat madde 1 — Mevcud bankaların idare meclisi
reis ve azalarile murakıblarının, müdür ve memurlarının kendi
bankalarile yaptıkları ve 14 ve 17 nci maddelerin menettiği
muameleler bu kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene içinde
tasfiye edilir.
Ancak idare meclisi reis ve azalarile murakıblar kendi
bankalarile giriştikleri ve 14 ve 17 nci maddelerin menettiği
muamelelerine bu kanunun neşri tarihinde nakid, mal, kefalet,
teminat şekil ve mahiyetinde veya her hangi şekil ve surette
tahakkuk etmiş bulunan miktarı geçmemek, üzere üç sene
müddetle devam edebilirler. Dördüncü sene başından itibaren
bu muameleler kesilir ve beşinci sene sonunda' tasfiye ikmal
olunur.
Muvakkat Madde 2 — Mevcud bankalar beş sene içinde
vaziyetlerini bu kanunun 22 nci ve 23 üncü maddeleri hüküm
lerine uydurmağa mecburdurlar. Ancak mevcud ipotek mukavelelerinin müddetleri mahfuzdur.
Muvakkat Madde 3 — Bu kanunda verilen mühletler müs
tesna, bütün bankalar bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir
sene içinde esas mukavelelerini ve dahilî teşkilâtlarını bu ka
nun hükümlerine uydurmağa mecburdurlar.
Muvakkat Madde 4 — 2243 numaralı Mevduata Koruma
Kanunu mucibince verilmiş olan mevduatı kabul salâhiyeti bu
kanunun beşinci ve yedinci maddelerine göre yapılacak muamelelerin intacına kadar devam eder.
Madde 68 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 69 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
5/6/1936
1711 numaralı kanun
1715
M
2243
n
2284
n
2806
n
2836
n

1522
1533
2419
2430
3035
3146 Sayılı Resmî Gazetededir,

D Ü Z E L T M EE
3294 sayılı Resmî Gazetede münderiç 2958 numaralı İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1936 yılı bütçe kanununa, merbut A
cetvelinin 14 üncü fasıl unvanı "tekaüd sandığına iştirak» olacakken sehven "teavün sandığına iştirak» şeklinde tebliğ edildiği
Büyük Millet Meclisi Umumî Kâtibliğinin 5/6/1936 tarih ve 1890/1356 sayılı tezkeresile bildirilmekle düzeltilir.

İLÂNLAR
Gediz Hukuk Hâkimliğinden:
Müddei Gedizin Uluoymak Mahallesinden Dalyanoğlu ölü
Osman Kızı Fadiğin müddeaaleyh aynı mahalleden Dalyanoğlu
ölü Osman Mahdumu Hakkı aleyhine açtığı terekeden münbais (229) lira (30) kuruş alacak davasının Gediz Sulh Hukuk
mahkemesinde bakılan muhakemesinde: müddeaaleyhin mahalli
ikameti meçhul bulunduğu anlaşılmış ve müddeinin talebile
Resmî Gazete ile ilahen tebligat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyhin muhakemenin muallak bulunduğu 20/6/1936

cuma günü saat 9 da mahkemeye gelmesi, aksi takdirde hak
kında gıyaben muamele icra edileceğini bilmesi lüzumu ilân
olunur.
675

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan:
Ankara Vilâyetinde Doğanbey Mahallesinde Kunuklar So
kağında 10 numaralı evde oturan ve T . C . tebaasından olup
Ankarada Anafartalar Caddesinde 72 numaralı mahalli ika-

9 HAZİRAN 1936

(Resmi Gazete)

metgâhı ticarî ittihaz ederek tütün ve kuru kahve ticaretüe iştigal
eden ve Ticaret Odasının 2026 sicil numarasında mukayyed
bulunan Mehmed Kâzımn unvanı ticareti M . Kâzım Özkaya
olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret
Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 3/6/1936 tarihinde
tescil edildiği ilân olunur.
704
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ren beş gün içinde itiraz etmediği takdirde Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 405 inci maddesine tevfikan bir daha
muhakemeye kabul edilmiyeceğinden muhakemenin gıyaben de
vam edeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
684
j
Maliye Vekâletinden:

Ankara Vilâyetinde Nazımbey Semtinde Dedebey Soka
ğında 11 numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından olup A n karada Tahtakale Semtinde 2 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî
ittihaz ederek kireç ve inşaat malzemesi ticaretüe iştigal eden

•

4

ve Ticaret Odasının 1541 sicil numarasında mukayyed bulunan
Yusufun unvanı ticareti Yusuf Ergür olarak tescil edildiği
i
gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci mad
desi mucibince dairece 29/5/1936 tarihinde tescil edildiği ilân
olunur.
705

Ankara Vilâyetinde Keçiören Bağları Semtinde
numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından
olup Ankarada Akköprü Çarşısında 4 numaralı mahalli ika
metgâhı ticarî ittihaz ederek kereste malzemei inşaiye ticaretüe
iştigal eden ve Ticaret Odasının 1001 sicil numarasında mukay
yed bulunan Hüseyin Güllü Oğlunun unvanı ticareti Hüseyin
Güllü Oğlu olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de
Ticaret Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 3/6/1936
tarihinde tescil edildiği ilân olunur.
708

Ankara Vilâyetinde Hacı Bayram Semtinde öztürk Mahal
lesinde Oomanigi Sokağında 2 numaralı evde oturan ve T. C .
tebaasından olup Ankarada Hükümet Semtinde 40 numaralı
mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Matbaacılık ve Ciltçilik
ticaretüe iştigal eden ve Ticaret Odasının 2027 sicil numara
sında mukayyed bulunan Nevzatın unvanı ticareti Nevzat Sipahi
olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret
Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 4/6/1936 tarihinde
tescil edildiği ilân olunur.
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Cüzütam isimleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Evcile.
Yahşelli
Hacıbekirler
Çiftlik
Çavuş
Saçaklı
Tepeköy
Ağaç
Ahmetçeli
Kuşçayır
Işıkeli
Hacıköy
Alakeçi
Kutluoba
Çalıda?
Dagahmetçe
Nebiler
Bekirler
Yukarışapce
Aşağışapce
Kayser
Cazgirler
Yokanşevik

Cuzutam isimlen
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Aşağışevik
Bazirgenler
Söğütgediği ve Hacıdervişler
Saraycık
Yenice
Yanıklar
Akpınar
Yaylacık
Kaykılar
Osmaniye
Evhatlar
Bıyıklı
Tülüler
Israeili
Pıtıreli
Doğancı
Çatalçam
Kurşunluçatalağılı
Gökceiçi
Palamutzerdalilik
Pevrizler
Yeğitalilar
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Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinden:

Boğazlıyan Asliye Mahkemesinden:
Boğazlıyan Kasabasının Kemaliye Mahallesinde mukim
Sırbistan muhacirlerinden Recep Kızı ve Nail karısı Hatice ve
kili Rasim tarafından müekkilinin kocası aynı mahallede mu
kim Sırbistan muhacirlerinden Arif Oğlu Nail aleyhine açılan
boşanma davasının yapılmakta olan muhakemesinde tebligata
rağmen gelmiyen müddeaaleyhe gıyap kararının tebliğine dair
verilen karar üzerine berayı tebliğ namına yazılan gıyap kararı
Nailin tarihten 15 gün evvel Ankara tarafına gittiği ve halen
nerede olduğu belli olmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş ol
makla müddei vekilinin talebi üzerine gıyab kararının ilânen
tebliğine mahkemece karar verilmiş ve bu babdaki muhakeme
22/6/1936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 a bırakılmış
olduğundan yevmi mezkûrda müddeaaleyh Nailin Boğazlıyan
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veyahut musaddak bir vekille kendisini temsil etmediği verilen tarihten itiba-

Bayramiç Kazasına bağlı olup aşağıda adları yazılı kırk
beş cüzütam bina yazılı 1935 maiî sene içinde kanunun hüküm
leri dairesinde tekemmül ederek hitam bulmuştur. 1936 malî
senesinden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacaktır.

i

Ceyhan Hazinei Maliyesi tarafından müddeaaleyh Ceyhanın
Çatal Höyük Köyünden Hasan Oğlu İbrahim aleyhine ikame
olunan alacak davasından dolayı yapılmakta olan muhakemede
müddeaaleyh İbrahimin ikametgâhının meçhul bulunmasından
ilânen davetname tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmediğin
den hakkında gıyab kararı verilmiş olmakla muhakemenin mual
lak bulunduğu 1 temimiz 1936 perşembe günü saat 9 da Ceyhan
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmediği takdirde bir daha kabul
edilmiyeceği ilân olunur.
695

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden:
Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsası Acentalarından
(Muiz Aseo) istifa etmiştir. Kendisi ile ilişiği olanların ilân
tarihinden itibaren bir ay zarfında komiserliğe müracaatla
kaydettirmeleri lüzumu ilân olunur.
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Erzincan Tapu Müdürlüğünden:
305 tarihinde haricen ve senedi adi ile murisleri Pelenk
Oğullarından Abdullah Oğlu Mehmed tarafından satın alındığın
dan bahisle veresesi Mehmed ve Şadiye taraflarından tescili
istenilen Erzincanın Hafızli Mahallesinde tarafları Molla Ahmed
Hacı Derviş haneleri ve yol ile mahdud bir bab hanenin 305
tarihli tapu kaydında Kaba Kulak Oğullarından Ahmed Oğlu
A l i adına kayıdlı olduğu anlaşıldığından mumaileyhin ölmüş ise
varislerinin ilân tarihinden itibaren iki ay içinde buna dair bir
itirazları var ise müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.
710
>

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi idare Heyetinden:
Şirket nizamnamei dahilisinin bazı maddelerinde aşağıda
yazılı şekilde tadilât icrası hakkında İdare Heyeti tarafından
vaki teklifin müzakeresi için, Şirket Hissedaran Heyeti Umumiyesi fevkalâde içtimaa davet olunur.
İçtima 6 temmuz 1936 pazartesi günü saat 10 da İzmirde
A l i Paşa Meydanında Türkiye Palamutçuları Anohim Şirketi
Merkezinde yapılacaktır.
İçtimada hazır bulunmak isteyen hissedarların, hisse senet
lerini içtima gününden evvel on gün zarfında, şirket merkezine
veya bankalardan birine tevdi ederek mukabilinde duhuliye
kartı almaları lâzımdır.
İdare Heyeti kararile
Başkan
Fuat lyimen
Tadili teklif edilen maddeler:
Eski şekil:
11 inci madde: (Birinci fık
ra): Şirketin umur ve mesalihi
hey'eti umumiye tarafından
mansup ve beş azadan mürekkeb bir meclisi idareye ihale
olunur.
13 üncü madde Birinci
fıkra : Meclisi idarenin iç
timai icabı maslahata tâbi ola
cak isede laakal ayda bir defa
şirketin merkezinde toplanma
sı lâbüttür.
35 inci madde: ( Birinci
fıkra): Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden ihtiyat ak
çesi teşkil etmek üzere yüzde
beş ifraz olunduktan sonra
baki kalan kısmı beyneşşürekâ
hisseleri nisbetinde taksim olu
nur. 24/3/1929 tarihli heyeti
umumiye kararile tadil edil
miştir.
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Teklif olunan yeni şekil:
11 incf madde: (Birinci
fıkra) Şirketin işleri hissedar
lar arasından hey'eti umumiyece intihap olunacak as
garî üç azamî dokuz kişi
den mürekkep bir meclisi ida
re tarafından idare olunur.
13 üncü madde: ( Birinci
fıkra yerine) Meclisi idarenin
içtimai icabı maslahata tâbi
olacak isede lâakal üç ayda
bir defa şirketin merkezinde
toplanması mecburidir.
35 nci madde: (Birinci
fıkra) şirketin masarifi umumiyesile amortisman bedelleri
ve şirketçe tediye ve tefriki
mecburi olan mebaliğ, şirketin
hesap senesi nihayetinde tan
zim olunan senelik mevcudat
ve muvazene defterinde tespit
olunan hasılatta tenzil olun
duktan sonra geri kalan mik
tar safî kârı teşkil eder.
Bu kârdan nizamî ihti
yat akçesi % 5 ayrıldıktan son
ra geri kalanı hissedarlara tev
zi olunur.
Maamafi Hey'eti Umumiye
Meclisi idarenin teklifi ile his
sedarlara aid mebaliğin bir
kısmını veya hepsini fevkalâde
ihtiyat akçesinin teşkiline tah
sis veyahut bilâ taviz gelecek
seneye devredilebilir.

36 nci madde: ihtiyat ak
çesi otuz beşinci madde muci
bince temettüatı seneViyeden
müfrez mebaliğin terakümün
den teşekkül edecek ve masa
rifi fevkalâde ve gayrı melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu
akçenin miktarı şirket serma
yesinin yüzde doksanına mü
savi bir raddeye baliğ oldukta
ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. Şu kadar ki ihtiyat ak*
çesi sermayenin yüzde doksa
nına baliğ olduktan sonra an
dan sarfiyat
icrasile mik
tarı
nisbĞti
mezkûreden
aşağı düşerse yalnız temettüattan tevkifat icrasına mübaşetet olunacaktır, ihtiyat akçesi
behemehal nakten mevcut ola
cak ve bu nakit Ticaret Ve
kâletince kabul edilecek emin
bir müesseseyi maliyeye tev
di olunmak veya her zaman
nakte kabili tahvil Devlet ve
ya Türk şirketleri esham, ve
tahvilâtı iştira edilmek suretlerile tenmiye olunabilecektir.

36 nci madde: 35 nci mad
denin son fıkrasında mevzuubahis olan ihtiyat akçeleri heyeti
umumiyenin kararile fevkalâde
ve gayri melhuz sarfiyat ve
bilhassa yeni tesisat ve inşa
at, fevkalâde itfa muamelâtı
veya hisse iştira veya itfası
için kullanılabilecekleri gibi his
sedarlar mey anında bil'ahare
tevzi ve taksim veyahut şirke
tin her hangi bir zararını ka
patmak İçin istimal olunabile
cektir.

37 nci madde: Hasılatı se
neviye hisse başına yüzde beş
hissei temettü itasına kifayet
etmediği takdirde noksanı ih
tiyat akçesinden ikmal edile
bilecektir.

37 nci madde: Temettüatı
seneviyenin hissedarana hangi
tarihlerde ve hangi vasıtalarla
ve ne şekilde tesviye oluna
cağı meclisi idarenin teklifi
üzerine heyeti umumiyece ka
rarlaştırılır. İşbu esas mukave
lename ahkâmına tevfikan tevzi
edilen temettüat istirdat olu
namaz.
5 haziran 1936
Türk Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
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Burhaniye Asliye Hukuk Mahkemesinden:
Burhaniyenin Kocaca m i Mahallesinden Sıhhat Memuru Hüs
nü yanında Faik Kızı Fersuhun Fetiye göceğinde Paterson
Şirketi Muhasebe Memurlarından iken halen ikametgâhı meçhul
Kocası Şemseddin aleyhine şiddetli geçimsizlik dolayısile bo
şanma hakkında açmış olduğu davasını natık istida suretinin
müddeaaleyhin ikametgâhının belirsiz olması hasebile on gün
içinde cevap vermesi hakkında Resmî Gazetenin 29/4/1936
tarihli nüshasile ilânen tebliğ edildiği halde müddeaaleyh ta
rafından cevap verilmemiş olduğundan muhakeme günü olarak
tayin edilen 23 haziran 1936 çarşamba günü saat 14 de Bur
haniye Asliye Hukuk Mahkemesinde müddeaaleyhin hazır bu
lunması veya vekil göndermesi ve aksi halde hakkında dava
nın gıyaben icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere
ilân olunur.
623
Başvekâlet Matbaast
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