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KANUNLAR
Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakejmat Umum Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet dâva
larının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler
kadrolarında bazı değişiklikler yapılmasına
dair kanun
Kabul tarihi: 8/1/1943

Kanun No: 4353

BİRİNCİ KISIM
Teşkilât, vazife ve mesuliyet
Birinci bölüm

(Merkez ve vilâyetler teşkilâtı ve vazifeleri
Teşkilât:

Madde 1 — Maliye Vekâleti Başhukuk müşavirliği teşkilâtına ait
vazifeler Başhukuk müşavirinin nezaret ve murakabesi altında hukuk
müşavirleri, merkez, vilâyet ve bölge muhakemat müdürleri, müşavir
avukat, avukat ve yardımcı avukatlarla avukat namzetleri tarafından
görülür.
Merkez teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 1, Vilâyetler teşkilâtı
kadroları 2 numaralı cetvelde gösterilmiştir^
Merkezdeki vazifeler:

Madde 2 — Başhukuk müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlü
ğü, hususi kanunlarla Hazine Hukuk müşavirliğine verilmiş olan işler
den başka:
A) Vekâlet makamından veya Vekâlet makamının muvafakatiyle
vekâlet dâirelerinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkında mütalâa
vermek;
IB) Hazineye ait mukavele projelerini hazırlamak Veya alâkalı dai
relerle diğer vekâletlerden gönderilen mukavele projeleri üzerinde tet
kikler yaparak mütalâa beyan etmek;
(C) Vekâletlere ve umumî muvazene içindeki dairelere ait her türlü
hukuk ve ceza dâvalariyle icra işlerini ait olduğu makam ve mercilerde
ikame, takip Ve müdafaa ettirmek;
D) Hazineyi ilgilendiren idari dâvalara ait olmak üzere diğer ve
kâletlerle umumî muvazene içindeki dairelerin hazırlayıp gönderecekleri
müdafaanaımelerin malî hükümlere uygun olarak hazırlanmalarını te

min etmek ve bu dâvaların duruşmalarında bu vekâlet ve daireleri, hu
kuk müşavirleri, müşavir avukat veya Hazine avukatları marifetiyle
Devlet Şûrasında temsil ettirmek;
E) Adli ve idari kaza mercilerinden, hakemlerden, icra daireleriyle
noterler tarafından Vekâlete veya vekâlet dairelerine yapılacak tebliğleri
Vekâlet veya bu daireler namına kabul ederek cevaplarını hazırlamak
veya hukuki icapları hakkında alâkalı dairelere ıgerekli tebliğleri yap
mak;
F) Müşavirliğe hağlı merkez ve vilâyetler teşkilâtının faaliyetlerini
hukuk müşavirleri veya müşavir avukatlar marifetiyle teftiş veya mura
kabe ettirmek;
Vazifeleriyle mükelleftir.
Vilâyetler deki vazifeler:

Madde 3 — Vilâyet Muhakemat Müdürleri:
A) Defterdarlıktan ve vilâyet idare şubelerinden sorulan işlerin
hukuki icapları hakkında mütalâa vermek;
iB) Hazineye ait her türlü davalarla umumî muvazene içindeki dai
relere ait hukuk ve ceza dâvalarının ve bütün icra işlerinin ait olduğu
makam ve mercilerde takip ve müdafaasını yaptırmak;
ıC) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mercii gösterilmemiş olan
Hazineye ait adli ve idari kaza mercileri hakemler, icra daireleri ve
noterler tarafından yapılacak tebliğleri kabul ederek vazifeli dairelere
vermek ve icabına göre cevaplarını hazırlamak ve muameleleri hakkın
da ıgerekli tebliğleri yapmak;
D) Vilâyete bağlı kazalardaki işleri senede en az bir defa teftiş
etmek veya muavinleri, vilâyet müşavir avukat veya avukatları marife
tiyle teftiş ettirmek ve hazırlıyacakları raporları vekâlete göndermek;
Vazifeleriyle mükelleftir.
Bölge Muhakemat Müdürleri:

Madde 4 — Dâva ve icra işleri bir Muhakemat Müdürlüğü tesisini
icabetıtirecek kadar fazla olmayan bir kaç vilâyete ait işler bu vilâyet
lerden birinde teşkil olunacak bölge Muhakemat Müdürlüğüne bağla
nabilir.
Bölge Muhakemat Müdürleri 3 üncü maddede ve bu kanunun diğer
maddelerinde yazılı vazifeleri görmekle mükelleftir.
Vazifelerin ayrılması:

[Madde 5 — Hukuk müşavirleriyle merkez Muhakemat Müdürü,
müşavir avukat Ve avukatlar, yardımcı ve namzet avukatlar merkezde
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Başhukuk müşavirliğine, vilâyetlerde Muhakemat Müdürlüklerine ve
teşkilât olmıyan yerlerde defterdarlıklara, kaza Hazine avukatları,
Malmüdürlüklerine bağlıdırlar.
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her sınıfta bir defaya mahsus olmak üzere iki senede terfileri caizdir.
Terfi edenlere kadro maaşları tam olarak verilir.
Avukatların

İkinci bölüm

Tâyin, terfi ve mezuniyet
Merkez memurlarının tâyin usulleri:

Madde 6 — Merkez teşkilâtı kadrolarında yazılı .memuriyetlerden
Başhukuk müşaviri ve Muhakemat Umum Müdürü, Maliye Vekilinin
teklifi te hukuk müşavirleriyle Merkez Muhakemat Müdürü, ve birinci
sınıf müşavir avukatlar Başhukuk müşavirinin inhası ve vekâletin teklifi
üzerine kararname ile, diğerleri Raşhu/kuk müşavirinin inhası ile doğru
dan doğruya vekâletçe tâyin 'olunurlar. Başhukuk müşaviriyle Merkez
Muhakemat. Müdürünün, hukuk müşavirlerinin ve müşavir avukatların
tâyin ve terfilerinde 3656 numaralı kanunun altıncı maddesi hükümleri
tatbik olunur.
Vilâyet memurlarının

tâyin usulleri:

Madde 7 — Vilâyetler teşkilât kadrolarında yazılı memuriyetlerden
birinci sınıf Muhakemat Müdürleri Başhukuk müşavirinin inhası ve
vekâletin teklifi üzerine kararname ile ve diğer Muhakemat Müdürleriyle
muavinleri, müşavir avukat ve Hazine avukatları ve yardımcı avukatlar
Başhukuk müşavirinin inhasiyle vekâletçe tâyin olunur.
Muhakemat müdürleriyle müşalvir avukatların tâyin ve terfileri
3656 numaralı kanunun 6 nci maddesi hükümlerine talbidir.
Hazine avukat
alınma şartları :

namzetliğine

Madde 13 — Avukat adedi birden fazla olan yerlerde Hazine avu
katları mahkemelerin umumî tatili devam ettiği müddetçe izinli savı
lırlar. ıBu hukum, muşaıvirlerle «müşavir aıvukat, yardımcı ve namzet
avukatlara ve Muhakemat Müdürlerine şâmil değildir. Mezuniyetin tat
bik olunacağı yerleri ve bu yerlerde tatil zamanında mühim ve acele
işlerin nasıl görüleceği ive hangi avukatların nöbetçi kalacakları vekil
likçe tâyin olunur. Umumî tatilden faydalanamıyan avukata senede bir
ay izin verilir. Hastalık sebebiyle verilecek izinlerle diğer memurların
izinleri Memurin Kanununun umumî hükümlerine tabidir.
Üçüncü bölüm
İnzibati cezalar :

Madde 14 — Hazine avukat namzetleriyle yardımcı avukatlar ve
Hazine avukatları hakkında Memurin Kanununda yazılı inzibati ceza
lardan herhangi biri, Memurin Kanunundaki tertibe bakılmaksızın, tat
bik olunabilir. Lüzum ve zaruret halinde vazifelerine de son verilebilir.
Bu hüküm, Iburo hizmetlerinde çalıştırılanlar hakkında Ibu hizmetlerde
bulundukları müddetçe tatbik olunmaz. Memuriyetten ihraç cezasının
tatbiki Memurin Kanununun hükümlerine tabidir.
Diğer memurlarla müşavirler, müşavir avukatlar ve «muhakemat
müdürleri hakkında Memurin Kanununun inzibati cezalara ait umumî
hükümleri tatbik olunur.
Cezaların tatbik şekli :

Madde 8 — Hazine avukat namzetleri Türk Hukuk Fakültesi veya
mektebi mezunları veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden, ya
hut Siyasal Bilgiler Okulundan mezun olup ta noksan kalan derslerden
Hukuk Fakültesinde imtihan vererek tasdikname almış olanlar arasında
müsabaka ile seçilirler. Bu maksatla her sene Hazine avukat namzetli
ğine alınacakların sayısı ve imtihan şartları ilân ve açılacak müsabaka
larda muvaffak olanlar Hazine avukat namzetliğine tâyin olunur.
Hazine yardımcı
tâyin şartları :

izinleri :

avukatlığına

Madde 9 — İki yıl namzetlikte çalışanlar avukatlık imtihanlarına
girmeğe mecburdurlar.
Mazeretsiz olarak imtihana girmiyenlerin namzetlik kayıtları sili
nerek vazifelerine son verilir.
Usulü dairesinde tevsik olunan mazeretleri sebebiyle imtihana gir
miyenlerin namzetlikleri altı ay daha uzatılabilir.
Bu müddet geçtiği halde mazeretleri devam edenler başka vazi
felere naklolunur. İmtihanda muvaffak olaeııyanlarm altı ay daha va
zifelerine devam etmelerine müsaade olunalbilir. Bu müddetin hitamında
yapılacak ikinci imtihanda dahi muvaffak olamıyanların namzetlik ka
yıtları silinir. Bu madde mucibince namzetlik kayıtları silinenlerin baş
ka vazifelerde istihdamları caizdir.
Yardımcı avukatlar :

Madde 10 — İki yıl namzetlikte çalıştıktan sonra Avukatlık Kanu
nuna tevfikan Adliye Vekâletince yapılacak imtihanlarda muvaffak
olanlar derece sırası itibariyle münhal Hazine yardımcı avukatlıklarına
terfi ettirilir ve terfi edenlere kadro maaşları tam olarak verilir.
Derece sırası itibariyle münhal Hazine yardımcı avukatlığına terfi
ettirilememiş olanlara ilk münhallere tâyinleri yapılmak üzere yar
dımcı avukat unvanı verilir. Bunların imtihanlardan sonra namzetlik
kadrolarında çalıştıkları müddet zarfında geçen hizmetleri yardımcı
avukatlıkta geçmiş sayılır.
Hazine avukat namzetlerinin imtihan zamanları Maliye ve Adliye
Vekillikleri arasında kararlaştırılır.
Mecburi hizmet:

Madde 11 — Avukatlık stajını Hazine avukat namzetliğinde geçir
miş olanlar namzetlikte geçen müddet hariç olmak üzere dort yıl hizmet
etmeğe mecburdurlar.
Ruhsatnameler ancak mecburi hizmetin ikmalinden sonra verilir.
İki senede terfi :

Madde 12 — Yardımcı avukatlık, Hazine avukatlığı ve müşavir
avukatlık ayrı sınıflardır. Meslekî bilgi ve muvaffakiyet gösterenlerin

Madde 15 — Avukat namzetleriyle yardımcı avukatlar ve avukat
lar hakkındaki inzibati cezalar Başhukuk müşaviri ve Muhakemat Umum
Müdürünün reisliği altında hukuk müşavirleri ve Merkez Muhakemat
Müdürü ile bir müşavir avukattan teşkil, olunacak komisyon kararı üze
rine vekillikçe tatbik olunur. Bu kararlar katî olup ıkazai hiç bir mu
rakabeye tabi değildir.
Vazifelerine son verilenlerin Hazine avukatlığından başka Devlet
hizmet ve memuriyetlerinde kullanılmaları caizdir.
Memurin Muhakemat Kanununun tatbiki:

Madde 16 — Vazifelerine mütaallik suçlardan dolayı maaşlı ve
ücretli avukatlar hakkında Memurin Muhakemat Kanunu tatbik olunur.
Yasaklar:

Madde 17 — İstifa suretiyle veya cezalı olarak vazifelerinden ay
rılan hukuk müşavirleriyle müşavir avukat, avukat ve yardımcı avukat
lar ve Muhakemat Müdürleri vazifelerinden ayrıldıkları tarihten itiba
ren bir yıl geçmedikçe Devlet idareleri (Hususi İdareler ve belediyeler
dâhil) ve sermayesinin en az yarısı Devlete ait müessese ve teşekküller
aleyhine dâva kabul ve iş takip etmekten ve rey vermekten ve istişare ka
bul etmekten memnudurlar. Dâva kabjl edenlerle ortak da olamazlar.
Bu yasağa karsı hareketi görülenler hakkında Türk Ceza Kanununun
240 ıncı maddesi tatbik olunmakla beraber bu gibiler bir daha Hazine
hizmetlerinde kullanılmazlar.
İKİNCİ KISIM
Dâva ve icra işlerinin takip ve müdafaası
Birinci bölüm

Hukuk ve Ceza dâvalariyle idarî dâvalarda temsil
Adli mercilerde temsil:

Madde 18 — Umumî muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve
ceza dâvalarında ve her türlü icra takiplerinde bu daireleri mahkemeler,
hakemler, icra daireleri ve dâva ve icra işleriyle alâkalı sair merciler
nezdinde temsil vazifesi Maliye Vekâletine bağlı Hazine avukat ve yar
dımcı avukatları tarafından görülür.
Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar ve muhakemat müdürleri
dahi bu salâhiyeti kullanabilirler.
Hazine avukatı bulunmıyan yerlerdeki dâva ve icra işlerinde bu
daireler âmirleri tarafından temsil olunur.
Temsil salâhiyetinin kullanılması

tarzı:

Madde 19 — Dâva ve icra işlerinde temsil salâhiyetini haiz bulu
nanların bir listesi merkezde Muhakemat Umum Müdürlüğünce ve vilâ
yetlerle kazalarda muhakemat müdürleri ve olmıyan yerlerde defterdar
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ve malmüdürleri tarafından o yerin Cumhuriyet Müddeiumumisine ve
rilir. Bu listelerin birer nüshası müddeiumumililklerce mahkemelere ve
icra dairelerine gönderilir.
Temyiz Mahkemesi ile Devlet Şûrasındaki duruşmalarda temsil
salâhiyetini kullanacakların isimleri ayrıca Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumiliğine ve Devlet Şûrası Umumî Kâtipliğine bildirilir.
Listelerde isimleri yazılı olanlar ve bütün müşavir avukatlar ve
Devlet dairelerini mahkemeler, hakemler ve icra daireleriyle sair kaza
mercileri nezdinde temsile salahiyetli hukuk müşavirleri ve muhakemat
müdürleri Baroya kaydedilmeksizin ve vekâletname göstermeğe lüzum
olmaksızın temsil salâhiyetini kullanırlar. Temsil salâhiyeti sona eren
lerin isimleri yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir.
Başhukuk müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü teşkilât
kadrolarına dâhi] olanlardan Devlet dairelerini kaza mercilerinde avukat
sıfatiyle temsil edenler hakkında Avukatlık Kanununun hükümleri dai
resinde disiplin takibatı icrası, vazife gördükleri yerin barosuna aittir.
Temsil salâhiyetinin

şümulü:

Madde 20 — Merkez teşkilâtında temsil salâhiyetini haiz bulunan
ların bu salâhiyetleri merkez ve vilâyetlerle mülhakata ait bütün dâva
ve icra takiplerine şamil, vilâyetlerdeki muhakemat müdürleriyle mü
şavir avukat, avukat ve yardımcı avukatların salâhiyetleri vilâyet merkez
ve mülhakatına ve kaza avukatlarının salâhiyetleri yalnız kaza ve teşki
lât olan nahiyelerdeki işlere münhasırdır. Temsil salâhiyeti mahdut
olanlara diğer vilâyet ve kazalardaki işlerin takip ve müdafaasına me
mur edilmeleri halinde vekillikçe ayrıca selâhiyetname verilir. Bu salâhiyetnamelerin mahkeme ve icra dairelerine verilmesi mecburidir. An
kara'dan başka diğer vilâyet ve kaza avukatlarının Temyiz Mahkemesi
ve Devlet Şûrası nezdinde temsil salâhiyetini kullanabilmeleri vekillikçe
kendilerine ayrıca salâhiyet verilmiş olmasına bağlıdır.

,

Sayfa: 4279

Muhasiplerce kabul edilmeyen mu
amele ve tasarruflar sebebiyle açılan
idari dâvalarda hvsumet:

Madde 25 — Umumî muvâzene içindeki dairelerin Divanı Muhase
batça veya muhasiplerce kabul edilmiyen muamele ve tasarrufları se
bebiyle alâkalılar tarafından Devlet Şûrasında açılacak idarî dâvalarda
husumet Hazineye ait olup bu nevi dâvalara ait müdafaanameler Hazi
nece hazırlanarak duruşmalarda Hazine kendi müşavir veya avukatları
tarafından temsil olunur.

Üçüncü bölüm
Hukuk ve ceza dâvalarının ve icra işlerinin takibi usulleri
Dâvaların açılması ve icra takip
lerinin başlaması:

Madde 26 — Merkezde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Umum
Müdürünün ve vilâyetlerde muhakemat müdürlerinin ve teşkilât olmı
yan yerlerde Hazine avukatının muvafık mütalâası olmadıkça hiç bir
dâva açılamaz ve hiç bir icra takibi yapılamaz.
Maddî veya hukuki sebeplerle dâva açılmasında ve icra takibinde
fayda umulmıyan işlerde muhakemat müdürleri ve olmıyan yerlerde
Hazine avukatları tarafından mucip sebepleri gösterilmek suretiyle ve
rilecek mütalâa derhal vekâlete bildirilerek alınacak emir ve talimata
göre hareket olunur.
Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan yerlerde dâva açılmasına veya
icra takibine lüzum görülmiyen işler hakkında daire âmirleri mütalâala
rını Maliye Vekâletine bildirerek alacakları talimat dairesinde hareket
ederler.
Muhakemat müdürleriyle Hazine avukatları ve daire âmirleri müd
detli işlerde hakkın düşmesini önliyecek tedbirleri almakla mükellef
tirler.

Devlet dairelerinin daire âmirleri
veya serbest avukatlar
tarafından
temsili:

Açılan dâvalarla
takiplerinden vali ve
vaz geçme salâhiyetleri:

Madde 21 — Hazine avukatı bulunmıyan yerlerde daire âmirleri
temsil salâhiyetlerini, sıfatlarını söylemek ve icabında hüviyetlerini tev
sik etmek suretiyle kullanırlar. Devlet dairelerinin serbest bir avukat
tarafından temsili Avukatlık Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun umumî hükümlerine tabidir.

Madde 27 — Üç yüz liraya kadar (üç yüz dâhil) bir Devlet alaca
ğı veya bu değerdeki bir hak veya menfaat dâva veya icra yoluyla takip
olunmakta iken, takibata devam etmekte veya takibin Devlet aleyhine ne
ticelenmesi halinde yüksek dereceli mahkeme ve mercie müracaatta bir
fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri gösteren mütalâası ve teş
kilât olan yerlerde Muhakemat Müdürünün ve olmıyan yerlerde daire
âmirlerinin 'göstereceği lüzum üzerine defterdarlığın teklifiyle takipten
vazgeçme emri vermeğe ve dâva veya icra kayıtlarını sildirmeğe valiler
salahiyetlidir.
Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı olan vilâyet ve kazalarda
bu salâhiyet, muhakemat müdürlüğünün mütalâası alınarak dâva veya
takip hangi vilâyete ait ise defterdarın teklifi üzerine o vilâyet valisi
tarafından kullanılır.
Dâvanın veya icra takibinin Maliyeden başka bir daireye taallûku
halinde bu yola gidilmezden önce bu dairenin o yerdeki en yüksek âmi
rinin mütalâası alınır.
Hazine avukatının veya muhakemat müdürünün teklifine dairesi
âmiri razı olmaz veya vilâyetçe bu teklif reddolunursa keyfiyet Maliye
Vekâletine bildirilir.
Daire âmirinin muvafakat veya valilerin tasvip etmedikleri dâva
ve icra takiplerinden vazgeçmeğe Maliye Vekili salahiyetlidir.
Kazalarda miktar ve değeri elli liraya kadar (elli lira dâhil) olan
işlerde Hazine avukatının ve olmıyan yerlerde daire âmirinin müta
lâası ve malmüdürünün teklifi üzerine dâva veya icra takiplerinden vaz
geçmeğe kaymakamlar salahiyetlidir. Kaymakamlarca kabul edilmiyen
teklifler hakkında valilerce verilecek karar katidir.
Bu madde hükmü, vekâletin emriyle açılan dâvalarla icra takip
leri hakkında tatbik olunmaz; bu nevi takiplerden vazgeçilebilmesi ve
kâletin iznine bağlıdır.

İdari dâvalarda temsil:

Madde 22 — İdarî dâvaların açılması, idareler aleyhine açılan bu
nevi dâvaların takip ve müdafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin
bağlı bulundukları vekâletler hukuk müşavirlerine ait olup Devlet Şûra
sındaki duruşmalarda bu daireler kendi âmirleri veya hukuk müşavir
leri tarafından temsil olunur. Hazineyi ilgilendiren işlerde bu vazife
Hazine müşavir veya avukatları tarafından yapılır.
Yemin teklifi ve reddi:

Madde 23 — Miktar veya kıymeti üç yüz liraya kadar olan (üç
yüz dâhil) dâvalarla değeri belli olmıyan diğer sulh dâvalarında, karşı
tarafa yemin* vermeğe muhakemat müdürleri ve olmıyan yerlerde dâ
vanın taallûk ettiği daire âmirinin muvafakatini almak şartiyle Hazi
ne avukatı salahiyetlidir. Avukat olmıyan yerlerde bu salâhiyet doğru
dan doğruya daire âmirleri tarafından kullanılır.
Üç yüz lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi Maliye Vekilliğinin
iznine bağlıdır.
Merkezde, vekâletlere karşı yemin teklifi halinde yemin vekilin
salâhiyet vereceği alâkalı daire âmiri tarafından eda olunabilir.

İkinci bölüm
İdarî dâvaların müdafaa ve takihi usulleri
Hazineyi alâkalandıran

idari dâvalar:

Madde 24 — Malî hususları ihtiva eden ve Hazineyi ilgilendiren
işlerden merkezde Maliye Vekâletine ve vilâyet ve kazalarda muhake
mat müdürlerine ve bulunmıyan yerlerde en büyük mal memuruna ha
ber verilmesi ve dairelerince hazırlanacak müdafaaname projelerinin
işe ait dosya ve evrak ile birlikte bu mercilere gönderilmesi mecburidir.
Bu nevi işler hazinenin alâkalı dairelerince tetkik olunarak müdafaanamelerde yapılması gerekli değişiklikler hakkında Hazinenin görüş ve
anlayışı bu dairelere bildirilir. Esasta kesin bir görüş ayrılığı olmadık
ça bu müdafaaların Hazinenin anlayışına uygun olarak yapılması
esastır.

başlıyan icra
kaymakamların

Maliye Vekilinin vazgeçme

salâhiyeti'-

Madde 28 —• On bin liraya kadar (on bin lira dâhil) bir hakkın
veya menfaatin terkini tazammun eden ve maddi veya hukuki sebeplerle
takip edilmesinde veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde tetkik
olunmasını istemekte fayda umulmıyan dâva ve icra takiplerinden Mu
hakemat Umum Müdürünün teklifi üzerine vazgeçmeğe Maliye Vekili
salâhiyetlidir.*
Devlet Şûrası karariyle vazgeçme:

Madde 29 — Miktar ve değeri on bin lirayı geçen dâva ve icra
takiplerinden ve aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli mercilerce tetki-

Sayfa: 4280

(Resmî Gazete)

kını istemekten vazgeçilmesi, Devlet Şûrasının muvafık mütalâası üze
rine Maliye Vekâletince kararname alınmasına bağlıdır.
Dâvaya veya icraya intikal etmiş
olan ihtilâfların sulh yoluyla halli:

Madde 30 — Umumî muvazene içindeki daireleri alâkalandıran ve
mahkemelere, hakeme veya icraya intikal etmiş olan işlerin sulh yoliyle
hallinde menfaat ıgörüldüğü takdirde Muhakemat Umum Müdürünün
teklifi üzerine on bin liraya kadar (on bin lira dâhil) bir hakkın tanın
ması veya menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar yapmağa Ma
liye Vekili salahiyetlidir. Bu miktarı geçen anlaşmalar Devlet Şûrasının
muvafık mütalâasiyle ve alınacak kararname ile yapılır.
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icra takipleri, miktar veya kıymeti ne olursa olsun, hiç bir merasime
tabi olmaksızın vekâletçe iptal ve dâva ve icra kayıtları terkin olunur.
İBu kabil işler hakkında verilen kararlara karşı yüksek dereceli
mahkemeye müracaattan vazgeçilmesi de hiç b i r merasime tabi değildir.
Doğrudan doğruya mahallî teşkilâtın kanun yollarına müracaattan vaz
geçmeye salahiyetli oldukları bu nevi dâvalar hazırlanacak nizamna
mede gösterilir.
Şahsi hak noktasından müdahale olunan ceza dâvalarında suçun
sabit olmaması, faili tutulan şahıs olmadığının sübut bulması, suc un
surlarının noksanlığı sebepleriyle verilen beraet kararlan hakkında da
bu hüküm tatbik olunur.
Mahallî terkinlerin merkezde tetkiki:

Dâvaya veya icraya intikal etmemiş
olan ihtilâfların sulh yoluyla halli:

Madde 31 — Bir mukavele mevcut olsun olmasın umumî muvazene
dahilindeki Devlet daireleriyle diğer daire, müessese ve teşekküller veya
hakikî ve hükmî şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine,
hakeme veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilâfların sulh
yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde Başhukuk Müşavirinin
mütalâasına istinaden on bin liraya kadar bir hakkın tanınması veya
menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar veya mukavele tadilleri
yapmaya vekâletler salahiyetlidir.
Bu miktarı geçen anlaşmalarla mukavele tadilleri, Devlet Şûrası
nın mütalâasına istinaden Maliye Vekâletince alınacak kararname ile
yapılır.
Başhukuk müşavirliğinin veya Devlet Şûrasının mütalâalarına mu
halif olarak anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapılabilmesi İcra Ve
killeri Heyetinden karar alınmasına bağlıdır.
(Bir mukavelenin tatbikmdan karşılıklı olarak vazgeçmek ve akdi
feshetmek anlaşma hükmündedir.
Bu gibi hallerde (tatbikından vazgeçilen mukavele teminatının mik
tarına göre mütalâası alınacak merci tâyin ve bu madde hükümleri da
iresinde hareket olunur.
Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin uzatılması ve mukave
lede tasrih olunan mücbir sebeplerin takdiri âkit vekâlet ve dairelere
aittir. Mukavele dışımda kalan mücbir sebeplerle mukavelelerde yapıla
cak tadillere veya müddetlerin uzatılmasına veya mukavelelerin karşı
lıklı olarak tasfiyesine mütaallik hususlarda 1, 2 ve 3 üncü fıkralar
hükümleri tatbik olunur.
Kanun yollarına müracaat mecburiyeti:

Madde 32 — 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler hükümlerine uygun bir
karar alınmış olmadıkça tamamen veya kısmen Devlet aleyhine netice
lenen dâvalarla icra takiplerinden yüksek dereceli mercilerde tetkiki is
tenilmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecbu
ridir. Zikri geçen maddeler gereğince terkin yoluna tevessül edilmiş ol
makla beraber bu muamele henüz neticelenmemişse kanunen muayyen
olan müddet içerisinde kanun yoluna müracaat ve terkin teklifi üzerine
verilecek karara göre hareket olunur.
Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi
sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün katileşmesine ve bir hakkın
kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire âmirleri hakkında kanuni
takibat yapılmakla beraber husule gelen zarar hükmün katileştiği tarih
ten itibaren on sene içerisinde kendilerine hükmen tazmin ettirilir.
Tashihi karar, iadei muhakeme ve
hakem kararlarına karşı itiraz salâhi
yetinin kullanılması tarzı:

Madde 33 — Tashihi karar veya iadei muhakeme veya 3533 nu
maralı kanun mucibince hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz
yoluna gidilmesi için kanuni sebepler mevcut olup olmadığının takdiri
dâvayı takibeden avukata ve teşkilât olmıyan yerlerde daire âmirlerine
aittir. Muhakemat Müdürlüğü teşkilâtı olan vilâyetlerde Hazine avukat
ları bu husustaki esbabı muciibeli mütalâalarını Muhakemat Müdürlü
ğüne ve merkezde Muhakemat Umum Müdürlüğüne bildirirler ve ala
cakları talimat dairesinde hareket ederler.
Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini
ve cezada verilen beraet kararlarına karşı
kanun yollarına müracaattan vazgeçilmesi:

Madde 34 — Mevzuu kalmıyan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan
veya Hazineye ait bir hak veya menfaati muhtevi bulunmıyan dâvalarla

Madde 35 — Dâva ve icra takiplerine mütaallik olmak üzere ma
hallî teşkilâtın yaptıkları terkinler, mucip sebepleri gösterilmek sure
tiyle üç ayda bir Maliye Vekâletine bildirilir. Cetvellerin tetkiki neti
cesinde benzeri işlerde terkin yoluna gidilmemesi hakkında verilecek
emirleri mahallî teşkilât yerine getirmekle mükelleftir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müteferrik

hükümler

Mukaveleli ve aidatlı serbest avukatlar:

Madde 36 — Hazine avukatlığı teşkilâtı olmıyan ve maaşlı veya
ücretli avukat kadrosu verilmesine imkân bulunmıyan yerlerde Maliye
Vekâleti ücreti muhakeme masrafları tertibinden verilmek üzere mukar
vele ile aylık ücretli serbest avukat veya dâva V e k i l i kullanabilir. Teş
kilât olan yerlerde pek mühim ve istisnai sebeplerle her (hangi bir dâ
vanın teşkilât haricinde diğer bir avukata tevdii Maliye Vekâletinin
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilmiş olmasına bağlıdır.
Eski ve yeni kadrolar:

Madde 37 — 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülü hakkındaki kanunun 2 nci maddesine bağlı Maliye Vekâleti
merkez memurları kadrosunun Hukuk müşavirliğine ait kısmı ile 3888
numaralı kanunun birinci maddesine bağlı daimî ücretli merkez ve
vilâyetler kadrolarından Hukuk müşavirliğine ait olanları Ve mezkûr
kanunun ikinci maddesi mucibince ve 3 numarah cetvelle 3656 numaralı
kanuna bağlı bir sayılı cetvelin taallûk ettiği kısımlarına eklenen Hukuk
müşavirliği başmuavinlik kadroları kaldırılmış ve bunların yerine işbu
kanuna bağlı kadrolar 36S6 numarah kanunun Maliye Vekâleti hukuk
müşavirliği merkez ve vilâyetler kadrolarına konulmuştur.
Mülhak ve hususi bütçeli daire
avukatlariyle sermayenin yarısından
fazlası Devlete ait müesseseler avv kat
ları hakkındaki memnuiyetler:

Madde 38— Maaş veya ücretleri mülhak bütçeli daireler ve hususi
idareler ve belediyeler ve Devletle bu dairelerin ve belediyelerin idare
ve murakabesi altındaki daire, müessese ve teşekküller ve sermayesinin
yarmsmdan fazlası Devlete ait olan şirket ve müesseseler tarafından
verilen müşavir, müşavir avukat ve avukatlarla Muhakemat Müdürlerine
ve bu mahiyette iş görenlere bu kanunla verilmiş olanlardan daha geniş
haklar verilemiyeceği gibi vukarda yazılı daire, müessese ve teşekküller
müşavir veya avukatlarından tâyin şartları hariçten iş alımya müsait
olanlar, kadroya dâhil o'sun veya olmasınlar, üçüncü şahıslar namına
yukarda yazılı daire, müessese ve teşekküller aleyhine dâva kabul ve
takip etmekten ve kabul edenlerle birlikte çalışmaktan ve Devlet daire
ve müesseseleri aleyhine rey vermekten ve istişare kabul etmekten mem
nudurlar.
[Bu memnuiyet hilâfına hareket edenlerin vazifesine derhal nihayet
verilmekle berber haklarında Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesi
hükmü tatbik olunur.
Tazminat:

Madde 39 — Avukatlık imtihanına girmediklerinden veya girip te
muvaffak olamadıklarından dolayı namzetlik kayıtları silinenlerle inzi
bati takibat neticesinde ceza en vazifelerine son verilenlerin Hazine avu
kat namzetliğinde geçirdikleri hizmetler avukatlık stajına mahsup olun
maz. Bunların avukat olabilmeleri Avukatlık Kanunu hükümleri daire
sinde ayrıca stajlarını yapmalarına ve avukatlık imtihanında muvaffak
olmalarına bağlıdır.
Hzine avukat namzetliğinde stajlarını yaptıktan sonra Adliye Ve
kâletince yapılan imtihanda muvaffak oldukları halde mecburi hizmet
lerini tamamlamadan vazifelerinden ayrılanlardan namzetlikte çalış-

(Resmi Gazete)
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Kanunun yürürlüğe girmesi ?

tıkları müddetçe almış oldukları aylıklar istirdat olunur. Geçen hizmet
seneleri için hu borçtan bir şey indirilmez ve bu kanunun yüklediği mec
buriyetler için namzetlerden ayrıca taahhütname alınmaz.

Madde 41 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Kanunu icraya memur makam :

Madde 42 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
111/11/1943

Muvakkat maddeler
Yeni kadroların tedricen tatbiki :

Muvakkat madde 1 — Hazine avukatlığı teşkilâtı tamamlanıncaya
kadar bu kanunla kabul edilen maaşlı müşavir avukat, avukat ve yar
dımcı avukat kadrolarına bu kadro maaşları karşılık gösterilmek sure
tiyle hariçten ücretli mukayyet ve serbest avukat tâyin olunabileceği
gibi halen serbest olarak müstahdem bulunan müşavir avukat ve avukat
ların da bu maaşlı kadrolarda kadro maaşları karşılık gösterilmek su
retiyle serbest olarak ücretle istihdamlarına devam olunabilir. Bu salâ
hiyetin kullanılacağı müddet kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren
beş seneden fazla devam edemez.
Bu salâhiyetin devamı müddetince yapılacak tâyinlerde 3656 sayılı
kanunun 6 nci maddesi hükümleri tatbik olunur.
Avukatlık imtihanlarının
vakkaten geri bırakılması :

mu

Muvakkat madde 2 — 9 uncu maddeye göre namzetlikte çalışmış
olanların tabi olacakları avukatlık "imtihanı mecburiyeti üç sene müd
detle geriye bırakılabilir. İki yıl namzetlikte çalıştıktan sonra ehliyet
leri kâfi görülen ve yardımcı avukatlığa terfi ederek yardımcı avukat
lıkta veya avukatlıkta oeman dört sene hizmet etmiş olanların bu hiz
metleri avukatlık stajına mahsup olunur. Bu gibiler hizmetten ayrıl
dıkları takdirde baroya kaydolunmak için Avukatlık Kanunu mucibince
ayrıca imtihan geçirmek mecburiyetinden varestedirler.
Hukuk Fakültesinden veya mektebinden mezun olup ta bu kanunun
neşri tarihinde Maliye Vekâleti Hukuk Müşavirliği muavin veya mü
meyyizliklerinde veya muhakemat memurluklarında bulunanlardan istiyenler kendi kadrolariyle avukat namzetliğinde kullanılabilirler. Bu
gibiler namzetlik müsabaka imtihanına tabi tutulmazlar ve birinci fıkra
hükümlerinden listifade ederler.

Saylar 4281

CETVEL No. [1]
Merkez

Derece
2
3
3
5
6
7
8
9
10
U
12
13
3
4
5
6
7
8
11
13

Memuriyetin nev

İşlerin tasfiyesi :

Muvakkat madde 4 — Bu kanunun 39 uncu maddesinde yazılı mü
esseseler müşavir, müşavir avukat veya avukatlarından olup üçüncü şa
hıslar namına mezkûr maddede yazılı daire, müessese ve teşekküller
aleyhine dâva kabul etmiş olanlar ellerindeki bu işleri alt) ay zarfında
tasfiye etmeğe mecburdurlar.
Ücretli memurların maaş kad
rolarına nakli :

Muvakkat madde 5 — Başhukuk Müşavirliği kadrolarında halen
ücretle müstahdem bulunanların bu kanunla kabul edilen maaş kadro
larına nakil ve tâyinlerinde aşağıda yazılı esaslar tatbik olunur:
Halen bulundukları ücret derecelerinde fierfi müddetini doldurmuş
olanlar ücretlerinin karşılığı olan maaş kadrolarına nakil ve tâyin olu
nurlar.
Bulundukları ücret derecelerinde henüz terfi müddetini doldurma
mış olanlar almakta oldukları ücret derecesini bir derece aşağısmdaki
(maaşlı kadrolara veya bu esas dairesinde alabilecekleri maaş miktarını
geçmemek şartiyle yukarı derecedeki maaş kadrolarına naklolunabile
cekleri gibi bunlardan ücrette kalmak istiyenlerin terfi müddetlerini
aolduruncayıa kadar kadro maaşları karşılık gösterilmek suretiyle halen
almakta oldukları ücretle istihdamlarına da devam olunabilir.
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Resmi
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Sahil e

Türk Ceza Kanunu
13/3/1926
Memunn Kanunu
31/3/1926
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
2/7/1927
Avukatlık Kanunu
14/7/1938
Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler
ve belediyelerle sermayesinin tamamı devlete veya belediye
veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki
ihtilâfların tahkim yoliyle halli hakkında kanun 16/7/1938
Devlet memurları aylıklarının *evhid ve teadülüne dair
kanun
8/7/1939
Derlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki

3
3
3
3

7
7
8
19

850
1065
1559
1517

320
33«
623
3959

3

19

1669

3961

3

20

1397

4253

3656 Bayıh kanuna ek kanun

3

21

1781

4S48

3

8

1373

607

I
765
788
1086
3499
3533

3656

1050
2573
2996

Gaset*
Sayı

Düstur
Tertip

Baslığı

No

kanunlar :

Madde 40 — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 136 ve
137 nci ve 2996 sayılı kanunun 6 ve 26 nci maddeleriyle 2573 sayılı kanun
hükümleri müVadır

1
2
1
1
1
1
1
1
5

CETVEI No. [2]

3888

Kaldırılan

Maaş

Başhukuk Müşaviri- ve Muhakemat Umum Müdürü
Hukuk Müşaviri
Merkez Muhakemat Müdürü
Baş Muavin
Muavin

Ücretli avukatların maaş kad
rolarına nakil ve tâyinleri :

Muvakkat madde 3 — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, ücretli
serbest Hazine avukatlığında müstahdem bulunanların 3656 numaralı
kanunun muvakkat ikinci maddesindeki esaslara göre dereceleri tesbit
olunarak halen almakta oldukları ücret miktarına bakılmaksızın tesbit
olunan derecelerdeki maaşlı müşavir avukat, avukat veya muhakemat
müdürlüğü kadrolarına nakil ve tâyinleri yapılabilir. Ancak bu suretle
yapılacak tâyinler diğer memuriyetler için müktesep hak teşkil etmez.

Aded

- B u k a n u n d a i s m i gecen :

29/6/1940

II - Bu kanunla kısmen veya tamamen ilga edilen:
Muhasebei Umumiye Kanunu (136 ve 137 nci maddeleri
kaldırılmıştır)
14/6/1937
Devlet dâvalarını takibe memur avukatlar hakkında kanun
15/7/1934

3

15

1419

27S2

Maliye Vekâleti Tegkılât ve vazifeleri hakkında kanun
(6 ve 36 nci maddeleri kaldırılmıştır)
5/6/1936

3

17

1024

3323

Sayfa: 4282

Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret
Borsaları Kanunu
Kamın No: 4355

Kabul tarihi: 11/1/1943

UMUMÎ HÜKÜMLER
Kuruluş:
Madde 1 — Ticaret ve Sanayi Odaları, esnaf odaları ve ticaret bor
saları bu kanunda yazılı esaslar dairesinde meslek hizmetlerini görmek
ve hükmi şahsiyeti haiz olmak üzere iktisadi ihtiyaçların lüzumlu kıldı
ğı yerlerde Ticaret Vekilliği tarafından kurulur. Odaların faaliyet hu
dutları, Ticaret Vekilliğince tespit ve tatbikata ait hükümler nizamname
ile tâyin olunur.
Bu kanunda:
«Teşekkül» kelimesiyle Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları
ve Ticaret Borsaları;
«Esnaf» tabiriyle ister seyyar olsunlar ister bir dükkânda veya bir
sokağın muayyen mahallerinde sabit bulunsunlar, ticareti nakdî serma
yesinden ziyade bedeni mesaisine istinat eden ve kazancı maişetini temi
ne kâfi olacak derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri;
Kasdedilmiştir.
Teftiş ve murakabe:
Madde 2 — Bu kanunda yazılı teşekküller Ticaret Vekilliğinin
teftiş ve murakabesine tabidirler.
Kayıt mecburiyeti:
Madde 3 — Tacir sıfatını haiz bilcümle hakiki ve hükmi şahıslar
ile Devletin, Hususi İdarelerin ve Belediyelerin sermayesiyle kurulmuş
veya bunların iştirakleri olan hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ve şu
beleri bulundukları yerin ticaret ve sanayi odalarına;
Esnaf bulundukları yerin esnaf odalarına;
Ticaret Borsalarına dahil maddelerin alım ve satımı ile iştigal
edenler de ayrıca bulundukları yerin ticaret borsalarına; kaydolunma
ğa mecburdurlar.
Birinci fıkrada yazılı şahıslar Ticaret Kanunu hükmüne göre tica
ret sicilline kayıt ve ilân edilmesi iktiza eden değişiklikleri vukuundan
itibaren en geç 15 gün içinde bağlı bulundukları odalara da bildirmek
le mükelleftirler.
BÖLÜM: I
Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odalarınım ve Ticaret
Borsalarının teşkilâtı
Uzuvlar:
Madde 4 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin «•urları şualardır:
a) Meslek heyetleri;
b) Oda veya borsa meclisleri;
c) İdare heyetleri
Meslek heyetleri:
Madde 5 — Meslek heyetleri nizamnamede yazılı esaslara göre ay
rılan meslek mensuplarınca seçilecek 5 veya 7 kişiden terekküp eder.
Meclisler:
Madde 6 — Odalar veya "borsalar meclisleri meslek heyetlerinin
her biri tarafından kendi aralarından seçilen ikişer zattan terekküp
eder.
İdare heyetleri:
Madde 7 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin idare heyetleri, her
teşekkül meclisinin kendi âzası arasından seçeceği 5 - 7 kişiden terekküp
eder.
İdare Heyeti reisi :
Madde 8 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin idare heyetlerinin
reisleri heyetler âzası arasmdan Ticaret Vekilliğince seçilir.
Umumî
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kâtipler:

Madde 9 — Bu kanunda yazılı teşekküllerden herbirinin nezdinde
Ticaret Vekilliğince tâyin edilen bir umumî kâtip ve icabında bir umu
mî kâtip muavini bulunur. Umumî kâtip mensup olduğu teşekkülün
idare heyeti ve meclisi nezdinde hazır bulunur ve Ticaret Vekilliğini

temsil eder ve bu 'teşekküller tarafından verilen kararlar aleyhine ken
disine tevdi tarihinden itibaren beş gün içinde Ticaret Vekilliğine itiraz
edebilir. İtiraz kararın tatbikini durdurur.
Ticaret Vekilliği dosyanın vürudundan itibaren bir hafta içinde
itirazı tetkik ederek verilen kararı bozar, değiştirir veya tasdik eder.
Ticaret Vekilliğinin karan katidir.
Umumî kâtipler mensup oldukları teşekküllerin memur ve müstah
demlerinin âmiridirler.
BÖLÜM : II
Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odalarının vazifeleri
Odaların vazifeleri :
Madde 10 — Meslekî ahlâk ve tesanüdü, halkın ihtiyaç ve menfaatleriyle ahenkli olarak muhafaza ve inkişaf ettirmek maksadiyle kurul
muş olan ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odalarının vazifeleri şun
lardır:
a) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında vekilliklere, vilâ
yet veya belediyelere teklif ve temennilerde bulunmak;
b) İşlerine müteallik her türlü tetkikleri yapmak, resmî makam
larca istenilen malûmatı vermek, vekilliklerin kanunlara müsteniden
verecekleri vazifeleri görmek;
c) Vasıfların ve tiplerin kontrolüne mütaallik mevzuatın tatbiki
için Ticaret ve İktisat Vekilliklerinden verilen talimatı yerine getirmek;
ç) Ticaret eşyasının vasıf, keyfiyet ve ketumiyetlerinin tâyin ve
tesbiti için lâboratuvar vö bürolar tesis ve idare etmek veya bunlara
iştirak eylemek;
d) Bölgelerindeki iktisadi ve ticari faaliyetlere ait her nevi endeks
ve istatistikleri ve fiat rayiçlerini kaydetmek;
e) Dış memleketlerdeki konsolosluklar, ticaret mümessillikleri ve
meslekî teşekküllerle muhabere ve münasebette bulunarak icabeden ma
lûmatı alıp vermek ve Ticaret Vekilliğinin muvafakatiyle millî ve mil
letlerarası meslekî teşekküllere âza olmak veya bu kabil teşekkülleri
kurmak;
f) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar, fuarlar, umumî ma
ğazalar, depolar, mevzuları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler
açmak, millî ve milletlerarası sergi ve panayırlara iştirak etmek ve
bunların vekâlet, mümessillik ve muhabirliğini deruhde ve ifa eylemek;
g) Ticaret ve sanat kursları açmak, mevzuları dahilinde memleket
içinde ve dışında talebe okutmak, memleket ticaretini ilgilendiren neş
riyat yapmak.
Meslek heyetlerinin vazifeleri :
Madde 11 — Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odaları meslek he
yetlerinin vazifeleri şunlardır:
a) Oda meclisini teşkil edecek azayı seçmek;
b) Kendi mevzuları dahilinde faydalı ve lüz^ımlu gördükleri ted
birleri oda meclisine ve idare heyetine teklif etmek;
c) Oda meclisi ve idare heyeti tarafından kendi meslekleri dahilin
de bu kanun hükümlerine göre verilecek vazifeleri görmek.
Meclislerin vazifeleri :
Madde 12 — Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odaları meclis
lerinin vazifeleri şunlardır :
a) İdare heyeti azasını seçmek;
b) Meslek heyetleri tarafından yapılacak teklifleri tetkik ve mü
zakere etmek;
c) Mevzuatın verdiği salâhiyet dahilinde meslek mensupları it T:
riayet edilmesi mecburi olan kararlan vermek;
ç) Bulunduklan yerin ticaret örf ve teamüllerini tesbit etmek;
d) îdare heyetlerince verilecek senelik bütçe, aylık muvazene ve
katî hesabı ve münakale taleplerini tetkik Ve tasdik etmek ;
e) îdare heyetleri tarafından verilecek mevzuları tetkik ve müza
kere etmek;
f) Alâkalı vekillikler tarafından verilecek mevzuları tetkik ve mü
zakere etmek;
ıg) îdare heyetleri tarafından hazırlanacak hakem listelerini tasdik
etmek;
h) Oda âzası hakkında 32 nci maddenin «C» bendinde yazılı disip
lin cezalannı vermek;
i) Bölgeleri dahilinde lüzum görülecek yerlerde ajanlıklar tesisine
karar vermek.
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İdare Heyetlerinin vazifeleri :

Madde 13 — Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odaları idare he
yetlerinin vazifeleri şunlardır :
a) Ticaret ve iktisat vekilliklerinin ve oda meclisinin mevzuata
göre verecekleri karar ve direktifleri yerine getirmek;
h) Bütçeyi, aylık muvazeneyi, katî hesabı ve münakale tekliflerini
ve bunlara mütaallik raporu hazırlamak ve tasdik edilmek üzere oda
meclisine vermek;
c) Hakem listelerini hazırlamak ve tasdik edilmek üzere oda mec
lisine vermek ve alâkalıların isteği üzerine hakem olmak;
ç) 32 nci madde hükümlerine tevfikan ihtar ve tevbih cezalarını
vermek ve disiplin takibatı yapmak;
d) Oda memur ve müstahdemlerinin tâyin ve azlini, terfi ve teczi
yelerini icra etmek;
e) Nizamnamede gösterilecek vesikaları tanzim ve tasdik etmek.
BÖLÜM : III
Ticaret borsalarının vazifeleri
Borsaların vazifeleri :

Madde 14 — Ticaret borsalarının vazifeleri şunlardır :
a) Borsaya dahil maddelerin alım ve satımını tanzim ve tescil etıöek;

b) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve tediye bakımından veci
belerini, her tipin asgari vasıflarım ve muamelelerin tasfiye şartlariyle,
mal fiatları üzerine müessir şartlan, ihtilâf husulünde ihtiyari tahkim
«Sililerini gösteren ve Ticaret Vekilinin tasdikiyle tekemmül eden örnek
mukaveleler vücude getirmek;
c) Millî ve milletlerarası piyasalarını takip ederek bir fiat istih
barat hizmeti kurmak;
ç) Lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak;
d) Mevzuat dahilinde Ticaret Vekilliğince verilecek diğer vazi
-

feleri görmek.

Vadeli muamele yapan borsaların takip edecekleri usul ve mev
zuları dahilinde kuracakları müesseseler nizamname ile tesbit olunur.
Borsaya dâhil olacak maddeler:

Madde 15 — Borsa kurulan yerlerde hangi malların borsalarda
alım satımının mecburi olduğu borsanın teklifi üzerine Ticaret Vekilli
ğince tâyin ve ilân olunur.
Ticaret borsalarına kaydolunacak maddelere ve bunların borsada
Muamele görecek enaz miktarlarına ait esaslar nizamnamede gösterilir.
Borsanın kurulduğu mahallin belediye hududu içinde bu maddele
rin borsa dışında alım ve satımı yasaktır.
Borsa tellâlları :

Madde 16 — Kendi nam Ve Ihesabına muamele yapmıyarak yalnız
«hm ve satımda aracılığı meslek edinen ve başka bir ifle uğraşmıyan
borsa aracılarına borsa tellâlı denir.
Borsaya dahil maddeler üzerinde tellâllardan başka kimse aracılık
edemez.

Tellâlların Türk olması mecburi olup vazifeleri ve hakları, riayet
edecekleri kaideler, tabi olacakları şartlar re haiz olacakları vasıflar
«rfzamname ile tâyin olunur.
Borsa uzuvlarının vazifeleri :

Madde 17 — Ticâret borsaları meslek heyetleri 11 inci maddede
borsa meclisleri 12 nci maddede yazılı, idare heyetleri 13 üncü
maddede yazılı işleri görürler.
yazılı,

BÖLÜM : IV
Müşterek ve müteferrik

hükümler

Teşekkülleri temsil ve ilzam :

Madde 18 — Bu kanunda yazılı teşekkülleri idare heyetleri reisi
veya reisin tevkil edeceği azadan bir zat temsil eder.
Bu teşekkülleri İdare Heyeti reisiyle bu heyetin kendi âzası ara
stadan seçeceği bir zatın müşterek imzaları ilzam eder.
Teşekküllerin gelirleri :

Madde 19 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin gelirleri şunlardır:
a) Azanın nizamnamede gösterilen esaslara göre derecelendiril••esi suretiyle tesbit ©dilen kayıt ücretleri ve senelik aidat;
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Şu kadar ki bu ücret ve aidat ticaret ve sanayi odalariyle esnaf
odaları ve ticaret borsaları mensupları için sermayelerinin binde birini
geçemez. Bu miktarlar alâkalı teşekkül meclisinin kararı ve Ticaret Ve
killiğinin tasdikiyle bir misline kadar arttırılabilir.
Kayıt ücretleri m senelik aidat, ticaret ve sanayi odalariyle tica
ret borsaları mensupları için fevkalâde addedilen derecelede sermaye
kaydına bakılmaksızın Ticaret Vekilliğinin tasdikiyle 5 000 liraya kadar
çıkartılabilir.
Esnaf odaları meclislerinin karariyle fevkalâde derecede addedi
lecek ada mensuplarının kayıt ücreti ve senelik aidatı 100 liraya kadar
çıkarılabilir.
Ib) Yapılan hizmetler karşılığı olarak miktarı alâkalı teşekkül
tarafından teklif ve Ticaret Vekilliğince tasdik olunan ücretler;
Borsalarda alım ve satımın tesciline ait olarak alınacak ücret her
muamele yekûnunun binde birinden fazla olamaz. Ticaret Vekilliği
borsaların varidat vaziyetlerine göre bu ücreti tamamen veya kısmen
kaldırabilir.
c) Bu teşekküller tarafından tasdik edilecek veya verilecek vesi
kalardan nizamnamede gösterilen esaslar dahilinde alınan ücretler;
ç) Bu teşekküller tarafından kurulacak müesseselerden alınacak
varidat;
d) ilân ve neşriyat bedelleri, teberrular ve muavenetler, ticaret
borsalarında muamele yapılan mahallere girmek istiyen ve borsada ka
yıtlı olmıyan kimselerden ve bu mahallere gönderilecek memur ve mü
messillerden alınacak ücretler gibi müteferrik varidat.
Munzam aidat:

Madde 20 — Bu kanunda yazılı teşekküllere kayıtlı olanlardan
miktarı kazanç vergisi aslının % 2 sini geçmemek üzere her sene ayrıca
munzam bir aidat tahsil olunur. Bu munzam aidat nispeti teşekkül mec
lisince teklif ve Ticaret Vekilliğince tasdik suretiyle tesbit olunur. Ka
zanç vergisine tabi olmıyanların munzam aidatı yıllık aidatının % 10
nudur. Muhtelif şubeleri bulunan müesseseler için her şubenin bulun
duğu yerdeki teşekküllere o şubenin kazanç Vergisi nispetinde ödenir.
Müessesenin umumî bilançosunda zarar tahakkuk etse bile kazanç te
min eden şubenin bu munzam aidatı vermesi mecburidir. Şu kadar ki
ticaretlerinin hususiyetleri dolayısiyle muhtelif şubeleri bulunmakla
beraber bilanço rve kâr ve zarar hesaplarını bir veya mahdut merkezle
rinde yapmak zaruretinde oldukları Ticaret Vekilliğince kabuı^ edilen
ler bu aidatı bilançolarla taayyün eden kârlarına göre o yerlerin teşek
küllerine öderler.
Odalara bu munzam aidatı vermiş olan Ticaret borsası mensupla
rından ayrıca tahsilat yapılmae.
Bütçeler .'

Madde 21 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin bütçeleri ve hesap
usulleri Ticaret Vekilliğince tesbit olunacak esaslara eve tiplere göre
hazırlanır ve bütçelerden tearfiyat idare heyetlerinin kararı ve reis ve
umumî kâtiplerin imzalariyle yapılır.
Ayrılacak fonlar :

Madde 22 — Bu kanunda yazılı teşekküller her sene tahakkuk eden
varidatlarının % 10 nunu fon olarak kanun ve nizamnamelerle tasrih
edilmiş vazifelerin ifasına tahsis edilmek üzere Ticaret Vekilliğinin gös
tereceği millî bir bankaya tevdie mecburdurlar. Bu paradan Ticaret Ve
killiğinin müsaadesi olmadan sarfiyat yapılamaz.
Umumi kâtip ve muavinlerinin
ücretleri :

Madde 23 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin umumî kâtip ve
muavinlerinin ücretleri Ticaret Vekilliğince tesbit olunur ve mensup
oldukları teşekkül bütçesinden ödenir.
Lağıv ve tasfiye :

Madde 24 — Ticaret vekilliği iktisadi ihtiyaçların icaplarına göre
bu kanunda yazılı teşekküllerin bölge hudutlarını değiştirmek veya
lüzumsuzluğu anlaşıldığı takdirde bu teşekkülleri lağıv ve tasfiye etmek
salâhiyetini haizdir.
Tasfiye halinde mevcutları paraya çevrilerek 22 nci madde muci
bince Ticaret Vekilliği tarafından gösterilen millî bankaya bu kanunda
yazılı teşekküllerin maksat ve vazifeleri dâhilinde sarf edilmek üzere
tevdi olunur.
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Ajanlıklar :

Madde 25 — Ticaret Vekilliği lüzum gorduğu takdjrde ticaret ve
sanayi odalariyle esnaf odalarına bölgeleri dahilinde ajanlıklar açma
larını emredebilir.
Tacir, küçük tacir veya sanayicilerden biri ajan olarak tâyin edi
lebileceği gibi tbu vazife alâkadar oda tarafından tâyin edilen bir me
mura da gördürülebilir.
Ajanlığın ifaaliyet sahası, vazife ve salâhiyetleri bağlı olduğu oda
meclisi tarafından tesfbit olunur.
Ajanlığın idare masrafları bağlı olduğu oda bütçesinden ödenir.
Uzuvların feshi :

Madde 26 — Bu kanunda yazılı teşekküllerin uzuvlarından her
hangi biri aşağıda yazıh hallerde Ticaret Vekilliği tarafından feshedilir.
a) Çalışmaları meslekî ahlâk ve halkın ihtiyaç ye menfaatleriyle
ahenkli olarak yürütülmediği veya mevzuata göre verilen hizmetler ifa
edilmediği hallerde;
b) Teşekküller meclislerinin üçte iki ekseriyetle vükufoulan yazılı
fesih talebinin Vekillikçe yerinde görüldüğü hallerde;
c) Alâkalı meslek mensuplarının en az üçte birinin meslek heyeti
nin feshi hakkında yazılı talebinin yerinde görüldüğü hallerde:
(Feshedilen uzvun yerine bu kanun hükümleri dahilinde \endsi
seçilir.
Kongreler:

Madde 27 — Ticaret Vekilliği lüzum gördüğü takdirde her zaman
ve en aşağı üç senede bir bu kanunda yazılı teşekkülleri bölge kongre
leri veya umumî kongre halinde toplıyabilir.
Seçim:

Madde 28 — Bu kanunda yazılı teşekküllere ait seçimler uç senede
bir kere icra olunur.
Seçim zamanı, usulü ve seçilebilme ve seçme şartları nizamname
ile tesbit edilir.
Gayrimenkul iktisabı ve istikraz yapmak:

Madde 29 — Bu kanuna tabi teşekküller teşekkül meclisinin kararı
ve idare heyeti reisiyle 18 inci maddeye tevfikan seçilen azanın müşterek
imzalariyle teşekkül ihtiyaçları için gayrimenkul iktisabına ve Ticaret
Vekilliğinin müsaadesiyle ödünç para almağa salahiyetlidirler.
Uzuvlar veya teşekküller
ihtilâflar:

arasındaki

(Madde 30 — Bu kanunda yazılı teşekküller ve bu teşekküllerin
uzuvları arasında çıkacak her nevi ihtilâflar Ticaret Vekilliğinin kara
riyle halledilir.
Ticaret Vekilliğinin kararı katidir.
Milletlerarası
kongre, teşekkül
ve fuarlara iştirak:

Madde 31 — Bu kanunda yazılı teşekküllere kayıtlı olan veya ol
mıyan hakikî ve hükmi şahısların milletlerarası ticari mahiyette sergi
ve fuarlara iştiraki Ticaret Vekilliğinin müsaadesine bağlıdır.
BÖLÜM: y

rebilir On günün hitamında çıkarma cezası kararına mütaallik dosya
ile birlikte Ticaret Vekilliğine gönderilir.
Çıkarma cezası verildiği müddete münhasır olup bu müddet içinde
ticaret veya sanatın gerek doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile icradan
memnuiyeti müstelzimdir.
Çıkarma cezasına riayet etmiyerek ticaret veya sanatı yapmakta
devam edenler 35 inci maddede yazılı cezalarla cezalandınlır,
ihtar ve tevbih cezalarına karsı idari ve kazai mercilere başvuru
lamaz.
Umumî hükümlere göre yapılan ceza takibatı disiplin 'eezalarınpn
verilmesine mâni olamaz.
Kaydolımmıyanlardan
para cezaları:

alınacak

Madde 33 — Bu kanun mucibince oda veya borsaya kaydolma
mükellefiyetine tabi olanlar işlerine başladıkları tarihten itibaren on
beş gün içinde bağlı olduklan oda veya 'borsaya kaydolunmazlar veya
senelik aidatı üç ay içinde ödemezlerse vermeye mecbur olduklan kayıt
ücretinin veya aidatın uç misli kendilerinden alınır.
Borsaya dâhil maddelerin borsanın bulunduğu belediye hudutlan
içinde ve borsa yerinin dışında alım satımını ve buna müteferri mua
meleleri yapanlardan yapılan işe ait borsa ücretinin beş misli alınır.
Bu paraların alınması hakkında alâkalı teşekküllerin idare heyet
leri tarafından verilecek kararlar icra dairelerince infaz olunur.
Kararlara riayet etmiyenlerin cezaları:

Madde 34 — Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odalan ve ticaret
borsaları idare heyetleri:
a) Ticaret ve sanayi odalarının ve ticaret borsalannın mevzuata
uygun olarak verdikleri kararlara riayet etmiyenlere 25 liradan 200 lira
ya kadar <ve itiyat halinde 200 liradan 1 000 liraya kadar;
b) Esnaf odalarının mevzuata uygun olarak verdikleri kararlara
riayet etmiyenlere 10 liradan 50 liraya kadar ve itiyat halinde 50 lira*
dan 200 liraya kadar;
Para cezası verirler.
100 liraya kadar olan para cezalan katidir.
Bu miktardan yukan olan para cezalarına karşı kararın tevdi ta
rihinden itibaren on gün içinde alâkalı teşekkülün bulunduğu yerdeki
Ticaret Mahkemesine itiraz olunabilir. Ticaret Mahkemesinin karan
katidir.
Haklarında 100 liradan fazla para cezası verilen ticaret ve sanayi
erbabiyle esnafın ticaret ve sanat yerlerinin on günden bir aya kadar
kapatılmasına da karar verilebilir.
Bu maddeye tevfikan verilecek para cezaları icra dairelerince icra
ve infaz olunur.
Ticaret Vekilliğinin talebine
bağlı ceza takibatı •

Madde 35 — Aşağıda yazılı halde Ticaret Vekilliğinin talebi üze
rine Cumhuriyet Müddeiumumiliğince Asliye Ceza Mahkemelerinde âm
me dâvası açılır.
Üçüncü madde mucibince ticaret ve sanayi odalariyle esnaf oda
larına ve ticaret borsalarına kaydolma müddetinin geçmesinden sonra
kaydolunmadıklan halde ticaret ve sanatla iştigal eden veya borsaya ta
bi muameleleri yapanlar on günden üç aya kadar hapis ve 200 liradan
5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ve esnaf bir aya kadar hapis ve
25 liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

Ceza hükümleri
Disiplin cezaları:

Madde 32 — Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları ve ticaret
borsaları aşağıda yazılı disiplin cezalannı verebilirler:
fc) İhtar;
b) Tevbih;
c) Oda veya borsadan çıkarmak.
Oda veya borsadan çıkarma cezası 15 günden az ve bir seneden
çok olamaz.
İhtar ve tevbih cezaları idare heyetleri, çıkarma cezası her teşek
külün meclisi tarafından verilir. İhtar ve tevbih cezalan katidir.
Çıkarma cezası kararı Ticaret Vekilliğimin tasdikiyle katileşir.
Teşekkül meclisince verilen çıkarma cezası karan Ticaret Vekilli
ğine, tetkik ve tasdik edilmek üzere, gönderilmeden evvel alâkalıya teb
liğ olunur. Alâkalı 10 gün içinde itirazlarını mübevyin bir lâyiha ve

Kanunun tatbik zamanları :

Madde 36 — Bu kanunun neşrinden itibaren dört ay içinde Anka
ra, İstanbul ve İzmir Ticaret ve Sanayi Odalariyle Ticaret Borsaları
kendi teşkilâtlarını bı- kanun hükümlerine uydurmağa mecburdurlar.
Diğer ticaret ve sanayi odalariyle ticaret borsalarının bu kanuna ıgöre
yeniden teşkilâtlanması ive esnaf odalarının teşkili zamanı Ticaret Ve
killiği tarafından dört aydan az olmamak üzere Ibir mühlet verilerek
tâyin edilir.
Eski mevzuatın

ilgası:

Madde 37 — Bu kanunun tatbik edildiği yerlerde 655 sayılı Tica
ret ve Sanayi Odaları Kanunu ile bu kanunun 8 inci maddesinin 5 inci
fıkrasını muaddil 916 numaralı kanun ve 3 nisan 1302 tarihli Umumî
Borsalar Nizamnamesinin Ticaret ve zahire borsalanna ait hükümleri
tatbik edilmez.
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(Resmî Gazete)

Muvakkat hükümler :

Muvakkat Madde — Ticaret Vekilliği bu kanunda yazılı teşekkülleri
Millî Korunma Kanununun tatbik edildiği fevkalâde zamanlarda halk
ihtiyaç ve menfaatlerinin icablarına göre kendi iştigal mevzulariyle alâ
kalı hizmetlerle vazifelendirebilir.
Bu suretle vazifelendirilen meslek mensuplarından kendilerine ve
rilen işleri yapmıyanlar hakkında Ticaret Vekilliğinin talebiyle Cum
huriyet Muddeiumumiliklerince asliye ceza mahkemelerinde âmme dâ
vası açılır.
Bu kimseler on günden uç aya kadar hapis ve 200 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

Madde 38 — Bu kanunun tatbikma ait nizamname Ticaret Vekilli
ğince hazırlanır.
Madde 39 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 40 — Bu kanunu icraya Ticaret, Adliye ve İktisat Vekilleri
memurdur.
14/1/1943
Rom)

No

Baslıeı
B u kanunda

655
865
916

Duştur
Tertip

Cilt

Sahtfe

@&zet*
»aw

sozu g e ç e n .

2/5/1341
Ticaret ve Sanaîi Odaları Kanunu
28/6/1926
Tınret Kanunu
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun 8 ıncı maddesinin
29/6/1926
5 ıncı fıkrasının tadiline dair kanun
(Umum Borsalar hakkındaki Nizamname 1 meı tertip 5 ıneı
cilt düsturun 96 nci sahıfesindedır.)

S65
2253

9»
406

T. B. M . M. K A R A R I
Muğla Mebusu Yunus Nadi'nin teşriî
masuniyeti hakkında
Karar No. 1324

Cumhuriyet Gazetesinin 26/8/1942 tarihli nüshasında intişar eden
(karne hırsızlığı nasıl yapılıyor) başlıklı \azı ile Ticaret Vekâleti me
murlarından Rıza Gündayı maddei mahsusa isnadı suretiyle tahkir et
mekten suçlu sanılan Muğla Mebusu Yunus Nadi'ye isnat olunan suç,

Teşkilât Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci .maddelerinde yazılı cürümler
haricimde olduğu anlaşıldığından Dahilî Nizamnamenin 180 inci madde
sinin ikinci fıkrası mucibince takip ve muhakemesinin devre sonuna
bırakılmasına karar verilmiştir.
11/1/1943

•••
TEBLİĞ
Orrrmn Umum Müdürlüğü 8 numaralı Orman Tahdit Komisyonu
Reisi iğinden :

Tahdit icmal zabıtnamesi

3116 sayılı Orman Kanununun beşinci maddesi ahkâmı dairesinde
teşekkül ve vazifesine başlıyan komisyonumuz Antalya'nın merkez kaza
sına bağlı Yeniköy Nahiyesi Çığlık Köyü hudutları dahilindeki orman
ların tadidinde:
1 — Yağca ve Çığlık köyleri hudutlarının birleştiği Çakmak boğa
zı mevkiindeki 3736 numaralı rasat noktasından başlıyarak cenubi gar
biyi takiben sağ taraf Çamdağı ormanı sol taraf muhtelif şahıslara ait
köy arazileri köy mahalleleri, mera ve hali arazi olarak Üyük, buradan
şimali garbi istikametinde yine Üyük, Çanakçı, ve buradan yine cenubu
garbi istikametinde Bolatan, Alçakbelen, Hayvan harımı, Seyitli burun,
Ömer A l i Doğan tarlası şimali şarkisi Gedik, Kapız boğazı, Dumlusırt,
Buynuzlu belen, Buynuzlû burun, Kara Osman yeri, Karanlı burun,
Üyük mevkilerinden geçilerek Ballıktepe çam ormanı arası yol mevki
indeki 3800 numaralı rasat noktasına vasıl, Buradan garbi takiben sağ
taraf Çamdağı ormanı, sol taraf köy arazisi, mer'a ve hali arazi olarak
Ballık altı, Ballık altı yol, Kütekli boğazı doğusu, Kütekli boğazı batısı,
Karanlı burun, Kara Kilse, Danik burnu, Kızılın, Kelharmı Çırpıklı, Sıhcanlı Kapuz burnu, Çırpıklı, Çırpıklı mezarlığı mevkilerinden geçilerek
Kurudere mevkiindeki 3777 numaralı rasat noktasına gelinerek işbu rasat
hatlarının sağında kalan Çamdağı ormanı şark ve cenup hudutları Devlet
namına tahdit olunmuştur.
Yine aynı ormanın garp hududu üzerinde ve Kovanlık, Yörük bedemlesi köyleriyle Korkuteli kaza hududunun birleştiği Karamusa Kak
lığı, Göller mevkiindeki 2814 numaralı rasat noktasından başlıyarak
cenubu takiben sağ taraf Korkuteli kazası ormanları sol taraf Çamdağı
ormanı olarak Darımın Teke taşma bakan burnu öküzyolu üstü Avcı

Kaklığı, Burhan boğazı ile öküzyolu kavşağı, Burhan deresi, Ot inleri,
Şahinlik dibi, Oğlaklık burnu, Çatalpelit Kızıldere, Burhanderesi, Yeni
ce deresi, birleştiği yer, Keldağm Yenice yüzü mevkilerinden geçilerek
Korkuteli kaza hududu ile yukarı Karaman ve Çığlık köy hudutlarının
birleştiği Kapukaya mevkiindeki 2572 numaralı rasat noktasına gelinerek
işbu rasat hatlarının solunda kalan Çamdağı ormanı Devlet namına
tahdit edilmiştir.
Çamdağı ormanı Korkuteli kazası, Yörük bedemlesi, Kovanlık,
Bıyıklıyağca, Yukarı Karaman ve Çığlık köy hudutları dâhilinde olup
ormanın bahsi geçen köylerle ilgili hudutları ait olduğu köy zabıtname
sinde zikredilmiş olup bu defa umumî olarak, şimalen: Erikli yatağıKalealtı dibi, Eğribük, Çubuklu Damarası, Sarkan Çubuklu damarası
Bıyıklı Çiftliği, Pınarbaşı boğazı, Tepparası, Malta, Gövercinlik, Domuz
tepe burnu, Yağca Köyü, Kızılin, Makmara, Çığlık köyü, Karanlı burun,
Ballıkaltı, Cenuben: Ballıkaltı, Kötekli boğazı, Karakilse mahallesi,
Çırpıklı, Kurudere, Kapukaya, Garben: Erikli yatağı, Karamusa kaklığı,
Darının teke taşına bakan burnu, Ot inleri ve Çatalpelit Kızıldere, Kapu
Kaya hudutlariyle mahduttur.
Adı geçen orman Katran, Kızılcam, koruluklariyle .Pırnal, Akçe
kesme mahlut baltalıklarını ihtiva eder.
2 — Yine aynı köy hudutları dâhilinde münferit olarak bulunan
çamlık ormanının tahdidine Çamlık mevkiindeki 3760 numaralı rasat
noktasından başlıyarak sağ taraf Çamlık ormanı sol taraf mer'a olarak
şarkı takiben 3761, 2801, 3802, 3762 (aynı mevki isimlerini taşıyan) nu
maralı rasat noktalarından geçilerek Murtma yolu mevkiindeki 3803
numaralı rasat noktasına vasıl buradan cenubu garbiyi takiben sağ taraf
aynı orman sol taraf mer'a çalılık ve hali arazi olarak aynı mevki isim
lerini taşıyan 3804, 3805 numaralı rasat noktalarına geçilerek Çamlıkbaşı mevkiindeki 3806 numaralı rasat noktasına vasıl buradan şimali
şarkiyi takiben sağ aynı orman sol mer'a olarak yine aynı mevkideki
3760 numaralı rasat noktasına gelinerek işbu rasat hatlarının sağında
kalan Çamlık ormanı Devlet namına tahdit edilmiştir.
Mezkûr orman kızılcam eşçarını havi olup umumî olarak şimalen:
Çamlık mevkii ve yol, sarkan Çamlık mevkii, Murtma yolu, cenuben:
Murtma yolu, garben 'Çamlık başı hudutlariyle mahduttur.
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3 — Çığlık köyü hudutları dâhilinde münferit bir halde ve Kuru
dere kenarında mevzu Çamlık ormanı tahdidine Çay kavuştuğu yer
mevkiindeki 3808 numaralı rasat noktasından başlıyarak şarkı takiben
sağ taraf Çamlık ormanı sol taraf mer'a ve çalılık olarak çamlık mev
kiindeki 3809, 3810 numaralı rasat noktalarından geçilerek Karaboynuz
mevkiindeki 3811 numaralı rasat noktasına vasıl. Buradan cenubu taki
ben sağ aynı orman, sol aynı arazi olarak Kurudere mevkiindeki 3812
numaralı rasat noktasına vasıl. Buradan garbı takiben sag taraf aynı
orman sol taraf dere olarak kuru dere mevkiindeki 3813, 3814 ve Çayiçi,
3816 numaralı rasat noktalarını geçerek yine çay kavuştuğu yer mevki
indeki 3808 numaralı rasat noktasına gelinerek işbu rasat batlarının
sağında kalan çam ormanı Devlet namına tahdit olunmuştur.
Mezkûr orman kızılcam ve pırnal eşçarını havi olup umumî olarak
şimal en: Çaykavuştuğu, Karaboynuz, sarkan: Karaboynuz Kurudere;
Cenuhen kurudere, garben Çayiçi hudutlariyle mahduttur.

Tahdit F. W. Breithaupt marka mesaha aletiyle yapılmış olup her
rasat noktasma yağlı boya ile numaralanmış, Kazıklar çakılmış olduğu
gibi sabit kaya ve kaim ağaçlara da numara atılmış ve ayrıca iktiza edeni
yerlere sınır işaretleri vazedilmiş ve tahdit vaziyetini gösterir 1/10000
mikyasındaki hartasının dahi yapılmış olduğunu mübeyym işbu zabıt»
name tanzim olundu.
2/11/1942

8. No. OR. TAH. K. R. V.
Suphi Erte

•••

8 No. OR. TAH. K.
Hukukçu Âza
Turan Ramazanoğlu
1910

İLÂNLAR
Nafıa Vekilliğinden:
Eksiltmeye konulan iş
1 — Aydın Su İşleri Dördunoa Sulbe Mudurluğu bö'sesı içinde
bulanan Denizli - Sarayköy Ovası sol sahil sulama kanalı ve »mai ima
lât İnşaatı tahmin edUen keşif bedeli fıat vthidi e^ası "üzerinden
(2188126) lira (<6l) kuruştur.
2 — EVs'l.me 12/2/1943 tarihine rastlayan Cuma gunu saat (15) te
Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 — İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdıılık
işleri genel şartnamesi, umumî su işleri fennî şartnamesi ile hususi ve
fennî şartnameleri ve projeleri (50) lira karşılığında Su İdleri Reisli
ğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (79.402) lira (80) ku
ruşluk muvakkat teminat rvermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en
az üç gun evvel bir dilekçe ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek 6u işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 'bu vesikayı göstermeleri şarttır.
Bu müddet içinde vesika isteğinde ıbulunmıvanlar eksiltmeye gire
mezler
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kaibul edilmez.

•

teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları aynı gün saat 14,30 a kadar
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve
Haydarpaşa'da Tesellüm Şefliğinden alınabilir.
Muhammen (Muvakkat
bedel
teminat
Alınacak süpürgelerin cins ve miktarı
Lira
Lira
20.000 aded kuçuk ve 50.000 aded büyük
hasır süpürge
30.000 aded çalı süpürgesi

20.400
7.500

1530
562,50
2001/4- 4

Muhammen bedeli 90000 (doksan bin) lira olan 50 ton ayçiçeği yağı
3/2/1943 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare
binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 5750 (beş bin yedi yüz elli) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı
gun saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler bir lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır.
2065/4-1

£17/4-1

Ticaret Vekâleti Iç Ticaret Umum Müdürlüğünden :
30 ikinciteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama
Mdnkasim Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de iş yapmasına
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Şenker und Kompani A. G. Şir
ketinin Türkiye Umumî Vekili bu kerre Vekâletimize müracaatla haiz
olduğu selâhiyete binaen evvelce kendisine vekil tâyin etmiş olduğu
Erich Schultz'u vekâletten azlettiğini ve yine haiz olduğu selâhiyete bibinaen Şirket namına yapacağı işlerden doğacak dâvalarda dâva eden,
edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Şirketin diğer
mümessillerinden birisiyle müştereken imza etmeğe mezun olarak Ernst
Fasting'i vekil tâyin ettiğini bildirmiş ve icabeden vesikaları vermiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlerine uygun görülmüş ol
makla ilân olunur.
2026

(Darende Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Darende'nin Mığdı köyünden Duruşmuş oğullarından Hasan kızı
olu Leyli kocası Mehmet Taşkın tarafından aynı köyden Hasan oğlu
Hamiş ve kızı Zeliha ve diğer vereseler aleyhine açtığı gayrimenkul tak
simi dâvasından dola\ı Darende Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan
duruşmada:
Vereseden müddeaaleyh Hasan oğlu Halil'e davetiye tebliğ edildiği
halde gelmediğinden hakkında gıyap karan verilmiş ve gıyap karan
tebliğ için gönderilmiş ise de gurbete gidip adresi malûm olmadığından
davacının talebiyle hakkında ilânen gıyap* karan yazılmasına karar
verilmiş olduğundan ismi geçen müddeaaleyh vereseden Hasan oğlu
Halil'in duruşma gunu olan 28/1/1943 günü mahkemede bizzat hazır
bulunması veva bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıvabında devam edeceği ilân olurur.
1994
Nevşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda cins ve miktarı ve muhammen bedeli ve muvakkat temi
natı ayrı ayrı gösterilmiş olan hasır ve çalı «upurgeleri 27/1/1943 çar
şamba günü «aat 15.30 dan itibaren kapalı zarf js«liyle Ankara'da İdare
binasında Merkez 9 uncu Komisyonca sıra ile \e ayrı ayn satın alına
caktır.
Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat

Nevşehir'in Tuz Köyünden ölü Kantarcı Hüseyin karısı Hatice
Geri'nin mahkemeye müracaatla evvelce almış olduğu Geri soy adının
Türk Yılmaz soy adı ile değiştirilmesini istemekle yapılan duruşması
sonunda:
Değişmesinde engel bulunmadığı Aksaray Nüfus Memurluğunca
bildirilmiş olmasına göre Medeni Kanunun 26 ncı maddesi gereğince
talep veçhile Geri soy adının Türk Yılmaz soy adiyle değiştirilmesine
29/12/1942 gününde karar verildiği ilân olunur.
2029
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M . M . V . 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Beher kilosuna (180) kuruş fiat tahmin edilen (30 ilâ 50) ton
kelle karpit 22/1/1943 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır.
Parçalara bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi her gün komisyonda
görülebilir. Kati teminatı (11.500) liradır. İsteklilerin mezkûr gün ve
saatta M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri.
1998/4-3

M . M . V . 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Beher kilosuna 720 kuruş fiat tahmin edilen 3000 kilo şaplı kösele
20/1/1943 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 21.600 lira olup kati teminatı 3240 liradır. Numune ve şart
namesi her gün komisyonda görülebilir. BirrVkilodan aşağı olmamak üze
re ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte
Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri.
1990/4-4

Beher kilosuna 600 kuruş fiat tahmin edilen en az 6 en çok 7,5 ton
kösele 25/1/1943 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 45.000 lira olup katî teminatı 6750 liradır. Şart
namesi ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli
gün ve saatte Ankara'da M . M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna
gelmeleri
2015/4-2

Kilosuna 650 kuruş fiat tahmin edilen 98 ton sarı sabunlu kösele
ile kilosuna 600 kuruş fiat tahmin edilen 15 ton sarı vakete 20/1/1943
çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır.
Şartname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. Kösele ve
vakete ayrı ayn taliplere ihale edilebileceği gibi kösele 10 tondan ve
vakete 5 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere ihale edilebi
lir. Köselenin muhammen bedeli 583.000 lira olup katî teminatı 54.300
lira vaketenin muhammen bedeli 90.000 lira olup katî teminatı 11.500
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numa
ralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri.
2016/4-4

Beher kilosuna 735 kuruş fiat tahmin edilen 10:000 kilo sarı sabunlu
kösele 20/1/1943 çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 72.500 lira olup kati teminatı 9750 liradır. Şart
name ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. Taliplerin yukarda
yazılı gün ve saatte Ankara'da M.- M. V. 3 numaralı Satın Aİma Ko
misyonunda bulunmaları.
2036/3-2

Beherine 543 kuruş fiat tahmin edilen 5000 aded kilim 29/1/1943
cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 27150 lira olup katî teminat 4.072 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli
gün ve saatte Ankara'da M M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisnuna gelmeleri.
2039/4-2

M . M . V . 4 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
17.745 lira 50 kuruş keşif bedelli Kırıkkale'de spor sahası tesisatı
yaptırılması 27/1/1943 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla ihale
edilecektir.' İlk teminatı 1330 lira 90 kuruştur. Keşif ve şartnamesi 89 ku
ruş bedel mukabili verilir. İsteklilerin ihale günü saat 10 a kadar teklif

mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri
ve ihaleden üç gün önce inşaat dairesinden bu işe girmek içi ehliyet
vesikası almaları.
1979/4-.3
108.773 lira 77. kuruş keşif bedelli Etimesgut'u iki depo inşası
25/1/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk
teminatı 6.688 lira 69 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 543 kuruş be
del mukabili verilir. İsteklilerin ihale günü saat 14 e kadar teklif mek
tuplarını M. M. V. 4 numaralı Sabn Alma Komisyonuna vermeleri vç bu
işe girmek için İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası almaları.
1996/4-3
37.643 lira 75 kuruş keşif bedelli benzin deposu havalandırma ve
teshin tertibatı malzemesi ihzarı 25/1/1943 pazartesi günü saat 11 de
kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk teminatı 2823 lira 28 kuruştur. Keşif
ve şartnamesi 95 kuruş bedel mukabili verilir. İsteklilerin ihale günü
saat 10 a kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Ko
misyonuna vermeleri.
1997/4-3
Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen 22.672 lira 70 kuruş ke
şif bedelli Ankara'da baz inşası işi 30/1/1943 cumartesi günü saat 11.30
da kapalı zarfla tekrar ihaleye konulmuştur. İlk teminatı 1700 lira 50
kuruştur. Keşif şartname ve" projesi 113 kuruş bedel mukabili verilir.
İsteklilerin İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası almaları ve ihale günü
saat 10 30 a kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Sahn Alma
Komisyonuna vermeleri.
2038/4. i

Ceman '6288 m*, tomruğun Bolu havalisi Orman "Müdürlüğü depo
larından o havalideki fabrikaya nakli ve kereste haline ifrağı işi
5/2/1943 cuma günü saat H de kapalı zarfla ihale edilecektir. Muham
men bedeli 118.714 liradır. İlk teminatı 8528 lira 55 kuruştur. Şartnamesi
285 kuruş bedel mukabili verilir. İsteklilerin ihale günü saat 10 a ka
dar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna
vermeleri.
2066/3-1
Suruç İcra Memurluğundan:
Suruç'un Sasi Köyünden Haso kızı Ayşe ve Abdullah oğlu Halil ve
Abdullah kızları Hatice ve Besi ve Yusuf oğlu Abdullah'ın Suruç'ta otu
ran Halil oğlu Kara Bekir'e borçlandıkları paraya) mukabil mezkûr
köyde kâin tarafları sarkan Halil Haso, Şimalen Misi nam», garben
tariki am ve harabe, cenuben Hami Alo tarlası ile mahdut bir buçuk dö
nümü havi bir parça tarladaki hissei şayialarını ipotek etmiş oldukları
ve fakat borçlarını ödemedikleri ve içlerinden vefat eden Yusuf oğlu
Abdullah'ın makamına kaim varisleri de borcu ödemeye yanaşmadıktan
cihetle alacaklı sözü gecen hissei şayiaların paraya çevrilmesini istediği
gibi Suruç'ta oturan Yahli Hacı İmanı oğlu Hacı Ali Çin Fol ad'a borçlu
Mezkûr Sasi Köyünden Hasan oğlu Şiho dahi borcunu tediye etmedi
ğinden bahsi geçen tarladaki hissei şayiasına da icrai hacjz konulup
alacaklı Hacı Ali Çin Polat'da bu hissenin paraya çevrilmesini istediği
ve bu hisse ile diğer alacaklı Karga Bekir'e ipotek edilen hisselerin mec
muu mezkûr tarlanın tamamını teşkil etmekte bulunduğu cihetle (250)
lira muhammen kıymette bulunan işbu tarlanın tamamı her iki alacak
lının alacaklarından dolayı satışa çıkarılmış olduğundan talip olanların
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî
bir bankanın teminat mektubu ile birlikte Suruç İcra Dairesine müra
caat etmeleri ve satış 28/1/1943 perşembe günü saat 12 de yapılacağı ve
fazla izahat almak istiyenlerin icra dairesinde bulunan şartnameyi gelip
okumaları ilân olunur.
1999

Sayfa: 4288

Yalvaç Mahkemesi Başkâtipliğinden:

Maliye Vekâletinden:
% 7 1/2 faizli 1935 Türk borcu tahvilâtı hamillerine
Vadesi lhaziran 1942 de hulul eden ve tahvil başına kazanç vergisi
indirilmeden, yedi şilin ve altı peniye baliğ olan faizinin tediyesi için
14> numaralı kuponun bundan böyle ibraz olunabileceği ilân olunur.
Hamiller, Kuponlarını, cetvelleri de temin edebilecekleri, Osmanlı Ban
kası 123 Old Broad Street, E. C. 2 adresine tevdie davet olunmaktadır.
Tediyeden evvel kontrol edilmek üzere kuponların üç iş günü bıra
kılmaları lâzımdır.
2073

Gayri menkul malların açık arttırma ilânı
Yalvaç Mahkeme Başkâtipliği:
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Dük
kân:
Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, -sokağı, numarası:
Çarşıda Çay başında sağı Şehberli oğlu Hacı İbrahim solu Sanoğlu
Hacı Mustafa arkası Şehberli oğlu Mehmet önü yol ile çevrik 6/84
M tapu 2/3/1933 Ta. 8
Takdir olunan kıymet: 250 liradır.
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Mahkeme Kaleminde
30/1/1943 cumartesi saat 10-12
1 — İşbu. gayri menkulün artırma şartnamesi 6/1/1943 tarihinden
itibaren 206/146 numara ile Mahkeme Başkâtipliğine muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla
malûmat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 206/146 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir.
2

Yalvaç Asliye Hukuk Mahkemesinden :
Esas
Karar
Hâkim
Kâtip

18 KÂNUNUSANİ 1943

(Resmî Gazete)

: 259
: 204
: İsmail Aslan
: Hasan öktem

2 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir (124).
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve
masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde
evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder.
Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar.

Davacı : Yalvaç Dokumacılar .İmâl ive Satış Küçük Sanat Koo
peratifi İdare Meclisi namına Müdürü Aziz Türk'er.
Karar ortak adedi hudutsuz ve sermayesi asgari bin lira azami
ortakların taahhüt' ettikleri hisse tutarından ibaret olmak üzere ve beher
hisse senedi kıymetinde beş Türk lirası değerinde bulunmak şartiyle
tesisine teşebbüs edilen Yalvaç Dokumacılar 'İmâl ve Satış Küçük Sanat
4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
Kooperatifine ait esas mukavele İcra Vekilleri Heyetinin 8/7/1942 tarih
mesini okumuş ve lüzumlu malûmat almış vu bunları tamamen kabul
ve 2/18292 sayılı kararnamesile ka'bul ve tasdik edilmiş olduğundan
etmiş ad ve itibar olunurlar.
Ticaret Kanunun 300 üncü maddesi sarahati (veçhile ticaret - siciline ka
5 — Tâyin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağınldıktan
yıt ve ilân muamelesinin yapılması için şeraiti kanuniyeyi cami bulu
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen
nan esas mukavelename ile ortakların hisselerinden ruhu bedellerinin
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına
bankaya yatırıldığını müş'ir ilmühaber ve kooperatif statüsinin tetkirüçhanı olan'diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayri men
kiyİe Ticaret 'Kanununun 481 ve 299 uncu maddeleri ahkâmına tevfikan
kul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en
şirketin teşekkülünün tasdiki için Yalvaç Asliye Hukuk Mahkemesine
çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit
açdığı dâvanm Müdür Aziz Türker'in yüzüne karşı yapılan açık muha
ve o günü aynı. saatte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin alaca
kemesi sonunda: YaLvaçda Küçük Sanatlar 'Kooperatifi namına .vücude
ğına rüçhanı olan diğer alacklıların o gayri menkul ile temin edilmiş
getirilen teşekküle ait tasdikli nizamname ve bu kooperatife ait statü
alacakları ve bundan başka paralarını paylaştırma masrafları mecmu
ile 28/5/1942 tarihli banka mektubu ve Ticaret Vekâleti ile Teşkilâtlan
undan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir
dırma Umum Müdürlüğü tarafından vilâyete ve sonradan 1/9/1942 ta
bedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer.
rihinde kaymakamlığa tevdi ve kooperatife gönderilmiş yazıya ve Aziz
6 — Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
Türker'in teşekkül eden bu kooperatife Ticaret Kanunu kooperatif ve
len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan feshodunarak kendisim
statünün 24 üncü maddesine uygun olarak mesul müdür tâyin ve inti
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle
hap edildiği ve Ticaret Kanunun 481 inci maddesinde yazılı merasimin
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on gün
de ifa ve ilân edildiği anlaşılmakda bulunmuş ve yukarda tavzih edil
müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale ara
diği ıveçhile "Kooperatif Nizamnamesi Ticaret Vekâletince tetkik ve tassındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer
hihan 8/7/1942 tarihinde tasdik edildiği anlaşılmakda bulunmuş ve te
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
şekkül eden işbu şirketin kanuna uygun bir teşekkül olduğu anlaşıl
sil olunur. Madde (133).
makda bulunmuş olmasına binaen şirketin tasdik ive tesciline ve Ticaret
I
Dükkân yukarıda gösterilen 30/1/1943 tarihinde Mahkeme BaşkâKanunun 300 üncü maddesine tevfikan tescilin ilânına -1 birincikânun
• tipliği odasında işbu ilân ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde
1942 tarihinde karar verilip usulen anlatıldı.
satılacağı ilân olunur.
1915
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DÜZELTME

1 =

Tarihi

Resmî Gazetenin
Sayısı
Sayfası

8/1/943

5299

4238

Satın
28

Kanunun
No.
4348

Yanlışı

(... dişardan getirilecek...)

2 — 14/1/943 tarih ve 5304 sayılı Resmî Gazetede münderiç Orman Umum Müdürlüğü
dair olan kanunun numarası 4354 olacakken 5354 olarak çıkmıştır. Düzeltilir.

Doğrusu

(... dışardan getirtilecek...)

1942 bütçesinde değişiklik

yapılmasına

a o n U İ M D a r İ M M.lW»n — Aakaıa

18 Kanunisani 1943
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İÇİNDEKİLER
Sayfa
Kanunlar
4353 Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün
Vazifelerine, Devlet Dâvalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilâyetler
Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun

1

4355 Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu

6

T.B.M.M. Kararı
1324 Muğla Mebusu Yunus Nadi'nin Teşriî Masumiyeti Hakkında Karar

9

Tebliğ
Tahdit İcmal Zabıtnamesi Hakkında Tebliğ
ithalât işlerine dair Sirküler

İlanlar

9
10

