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K A N U N L A R 

Ziraî kredi kooperatifleri kanunu 

Kanun No: 1470 Kabul tarihi: 28/5/1929 

Madde 1 — Kanunen şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz olan ve yüz haneden ve nüfusu beşyüz-
den aşağı olmıyan bir veya bir kaç köyle 
kasaba ve şehir çiftçileri ve mahsulatı ziraiye 
müstahsilleri münhasıran işbu kanun ahkâmına 
tabi olmak ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulun-
mak suretile köylerde gayri mahdut ve müte-
selsil mes'uliyetli ve şehir ve kasabalarda gayri 
mahdut veya ortaklık hissesinin beş misline 
kadar mahdut ve müteselsil mes'uliyetli olmak 
veyahut bu iki şekil mezcedilmek suretile en 
büyük mülkiye memurunun göstereceği mahal-
lerde Ziraat Bankasının muvafakati ve İktisat 
Vekâletinin tasvibile ziraî kredi kooperatifleri 
teşkil edebilirler. 

Madde 2 — Kredi kooperatiflerinin tesis, 
tescil, idare, salâhiyet, kârın nisbet ve sureti 
tevzii, murakaba ve tasfiye işleri, ortakların 

hakları ve borçları numunesi Ziraat Bankasınca 
ihzar ve İktisat Vekâletince tasvip ve Heyeti 
Vekilece bir defaya mahsus olmak üzere evvel-
den tasdik olunacak formül dairesinde tanzim 
olunan esas mukavelenamesile tespit olunur. 
Ledelicap işbu mukavele numunesinde münde-
riç şerait ve ahkâmın tadil ve tebdili, kezalik 
Heyeti Vekilece icra olunur. 

Madde 3 — Kredi kooperatifleri köyler-
de lâakal otuz, kasaba ve şehirlerde altmış 
âza tarafından ikinci maddede yazılı formül 
dairesindeki esas mukavelenamenin imza ve 
tescilini ve Ziraat Bankasının muvafakat ve 
İktisat Vekâletinin tasvibile resmen teşekkül 
etmiş addolunur. 

Madde 4 — Kooperatife medyun olan 
ortaklar mahsullerini kooperatifin müsaadesini 
almadan satamazlar. 

Borçlu ortağın malî vaziyetinde bozukluk 
olmadığı takdirde kooperatif işbu müsaadeyi 
reddedemez. Ortakların kooperatife olan borç-
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lan her nevi mahsûllerinden imtiyazlı olarak tahsil 
olunur. Müsaadesiz mahsullerini satan ortakların 
kooperatife olan borçları yüzde on tazminatla 
tahsil olunnur. Ziraî kredi kooperatiflerine dahil 
bulunan ortakların iştirak hisselerile bunlara 
verilecek faiz veya temettüler azanın harice 
olan borçlarına mukabil haciz ve füruht edile-
mediği gibi hiç bir suretle aharada terhin 
edilemez. Bu hisseler kooperatife merhun hük-
mündedir. 

Madde 5 — Bir ortağın istifa veya ihracı 
halinde kooperatife olan borçları muacceliyet 
kesbeder. 

Madde 6 — İhraç edilen veya beş sene 
ortaklık yapmadan evel esbabı mücbire tah-
tında naklimekân iztirarında kalmaksızın istifa 
eden ortakların tediye ettikleri duhuliyeler, 
hisseler ve bundan mütevellit menafi kendile-
rine iade edilmeyerek şirketin ihtiyat serma-
yesine ilâve olunur. Beş seneden fazla ortak-
lık yaptıktan sonra kredi kooperatiflerinden 
her ne sebeple olursa olsun istifa eden ortak
lara yalnız tediye ettikleri hisse miktarları 
iade olunur. 

Madde 7 — Kredi kooperatifleri idare 
ve murakabe heyetlerile diğer memurlarından 
zimmet, ihtilas, vazifelerini suiistimal ve sirkat 
gibi efali irtikâp edenler, rapor, zabıtname, 
plançolarda ve hesabatı sairede, defatir ve 
kuyudatta ve istikraz talepnamelerinde gayri 
sahih malûmat itasile hakikati ketmedenler 
ve işbu kanun ve esas mukavele ahkâmına 
riayet etmiyenler Devlet memurları hakkında 
tatbik olunan cezalarla tecziye olunurlar. 

Madde 8 — İşbu kanun ahkâmına tevfikan 
teşekkül edecek kredi kooperatifleri, tediye 
kabiliyetleri dahilinde yalnız Ziraat bankasın
dan istikraz aktedebilirler. 

Madde 9 — Ziraî kredi kooperatifleri 
Ziraat bankasının teftiş ve murakabesi altında-
dır. Kooperatiflerce tutulacak defterlerin eşkâl 
ve envai ve bunların sureti kayit ve istimalle-
rini mübeyyin ve muamelâtı dahiliyeye müte-

ferri talimatnameler ziraat bankası tarafından 
i tespit olunur. İşbu kanunla esas mukavelena-
I mesi ahkâmına mugayir harekâtta bulunan 

kredi kooperatiflerinin muamelâtına vaz'iyet 
ve İktisat Vekâletinin tasvibile şirketi fesh 
ve muamelâtını tasfiye etmek ziraat bankası-
nın hukuku cümlesindendir. 

Fesih ve tasfiyesine karar verilen kredi 
kooperatiflerinin borçları iktisabı muacceliyet 
eyler. 

j Madde 10 — Kooperatiflerin senetli mat-
J lubatı kooperatif meclisi idaresinin talebi üze-

rine tahsili emval kanunu mucibince tahsil 
olunur. Matlûbatı mezkûre Ziraat bankasına 
devredildiği taktirde, Bankaca kendi matlûba-
tı misilli tahsil olunur. Bu suretle vuku bula
cak tahsilat için alakadarlara yüzde ikiyi geç-
memek üzere takip ücreti verilir. 

I Madde 11 — Kredi kooperatiflerinin ya-
pacakları ikraz muameleleri, ortakların amele 

J ücretleri, tohumluk, gübre, edviye ve sair 
levazımı ziraiye ile küçük alâtı ziraiye ve çift 
hayvanatı tedariki gibi kısa vadeli istihsal 
masraflarının teminine münhasırdır. Bu hususat 
için gayri mahdut mesuliyetli köy kredi koo-
peratiflerinde bir ortağa ikraz edilecek meblâğ 
beş yüz lirayı ve mahdut mesuliyetli kasaba 

ı ve şehir kooperatiflerinde bin lirayı tecavüz 
etmez. Şukadar ki üçyüz liradan fazla hissesi 
olanlara kreddileri müsait olmak şartile balâ-
daki hadlerin yüzde elli nisbetinde fazlasına 
kadar ikraz olunabilir. Ancak hini ikrazda his-
sei iştirakleri derecesinde istikraza talip ortak 
var iken diğer ortak taliplere fazla ikraz caiz 
değildir. 

Kredi kooperatifi teşekkül eden yerlerde 
Ziraat bankaları ancak yukarıda yazılı koope
ratif ikrazatının maksat ve hadlerinden hariç 
olan ikraz muamelelerini yapabilirler. 

Kredi kooperatiflerinin müteşekkil bulun-
duğu yerlerde bu teşekküllerin haricinde ka-
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lan kimselere Ziraat bankasınca ayni maksat
lar için şahsî itibar üzerine doğrudan doğru
ya ikrazat icrası memnudur. 

Madde 12 — Kredi kooperatiflerince 
ortaklarına ikraz olunacak mebaliğin faiz ve 
komisyonları ziraat bankalarının ziraî ikraz 
muamelelerinde tatbik ettiği faiz \e komisyon 
nispetini tecavüz edemez. 

Madde 13 — Kredi kooperatiflerinin üç 
yüz liradan fazla paralarının berayı muhafaza 
ziraat bankasına tevdii mecburidir. 

Madde 14 — Kredi kooperatiflerinde 
bir ihtiyat sermayesi teşkili mecburidir. Bu 
sermaye: 

A - Azanın duhuliyelerinden, 
B - Altıncı maddede mezkûr olduğu üzere 

ortaklıktan çıkarılan veya istifa edenlerin ala-
konulan hisse ve menafiinden mütehassıl 
mebaliğden, 

C - Kredi kooperatifleri namına vaki 
olacak teberrüat ve Hükümetçe verilecek 
tahsisattan, 

D - Her sene taayün edecek safi kazançtan 
tefrik olunacak yüzde elliden, 

E - Varidatı müteferrikadan teşekkül eder. 
Fesih veya tasfiye olunan kredi koopera

tiflerinin ihtiyat sermayeleri hiç bir sebep ve 
bahane ile ortaklara tevzi olunamaz. Harice 
düyunu olmıyan kooperatiflerin ihtiyat serma-
yeleri İktisat Vekâletinin tasvibiyle aynı kaza 
dahilinde müteşekkil mücavir kredi koopera
tiflerine devir veya o köyün umuru nafiasına 
sarf olunur. 

Madde 15 — Kredi kooperatiflerinin idare 
masrafları bir sene zarfında ikraz olunan 
mebaliğin yüzde dördünü tecavüz etmemek 
üzere kooperatif Heyeti Umumiyelerince tayin 
olunur. 

Madde 16 — Ortaklıktan istifa eden veya 
ihraç olunan ve vefat eden azanın bu tarihe 

kadar şirket muamelâtından tevellüt edecek 

mesuliyeti, şirketten kat'ı alâka ettiği tarihi 
takiben senenin hitamından itibaren iki sene 
devam eder. 

Madde 17 — Hululü vadede kooperatife 
olan borçlarını bilâ mazeret tediye etmeyen ve 
kabili haciz emvali menkuleleri de bulunmı-
yan medyunun, yoksa kefillerinin emvali gayri 
menkuleleri icra kanunu ahkâmına tevfikan 
füruht olunur. Gayri menkulün kooperatif 
namına teferruğu halinde bedelleri borçlarına 
mahsup ve ortaklıktan alâkaları kat'olunur. 
Kooperatif namına teferruğ edilen gayri men-
kul bir sene zarfında ahara satılmaz. Bu müd
det zarfında kooperatifin maafaiz ve masarif 
matlubu medyun tarafından tediye olunduğu 
takdirde teferruğ edilen emvali gayri menkule 
sahibine iade olunur. 

Madde 18 — Kuraklık, dolu, seylap, 
yangın, sarî ve müstevli hayvanî ve nebatî, 
hastalıklar gibi afat sebebîle miadında tahsil 
olunmayan kooperatif matlubatı Ziraat Banka-
sının muvafakatile bir seneyi geçmemek üzere 
kredi kooperatiflerinin meclisi idarelerince 
kısmen veya tamamen tecil olunabilir. 

Tecile tabi tutulmayan ve vadesinde ödenme
yen borçlardan eyyamı müteahhire için faizi 
asliye ayrıca yüzde üç ilâve „ olunur. 

Madde 19 — Bir mıntaka dahilinde te-
şekkül eden kredi kooperatifleri aralarında 
rabıta ve münasebet vücude getirerek menafii 
müşterekelerini müctemian istihsal ve temin 
eylemek üzere muvasala ve münakale itibarile 
müsait olan kaza ve vilâyet merkezlerinde 
mahdut mes'uliyetli olmak üzere ziraat banka-
sının muvaffakati ve İktisat vekâletinin tasvi-
bile kooperatif birlikleri vücude getirebildik-
leri gibi ziraî maksatlarla müteşekkil hususî 
ve mahdut mesuliyetli şirketlere de tediye 
edilen sermayelerinin yüzde yirmisini tecavüz 
etmeyecek miktarda bir hisse ile iştirak 
edebilirler. 
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Made 20 — İşbu kanuna tevfikan teşekkül 
eden kredi kooperafifleri müsaadat ve mua-
fiyatı atiyeden istifade ederler: 

1) Kredi kooperatiflerinin bil'umum mua-
meleleri kazanç ve muamele vergilerinden 
muaftır, 

2) Kooperatiflere ait sermaye ve ihtiyat 

akçeleri vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 

3) Kooperatiflerin ikraz, istikraz, tevdiat 
ve sair bilcümle muamelâtına müteallik evrak 
ve senedat ve sair vesaik ve kuyudat ve 
muhaberatı ve devairi resmiyeye verecekleri 
arzuhalleri pul resminden muaf olduğu gibi 
posta ücretine ve bir gûna harç ve resme de 
tabi değildir. 

4) Kooperatiflerin kuyut, defatir ve hulâsai 
hesabiyelerile sair evrak, senedat ve taahhüt-
nameleri köylerde İhtiyar Heyetlerince ve 
şehir ve kasabalarda Noterlerce bilâ harç ve 
resim tasdik olunur. 

Madde 21 — Kooperatiflerin ana bankası 
muamelâtını ifa ettiği müddetçe Ziraat Bankası 
müraselâtı nakdiyesi posta ücretinden muaftır. 

Madde 22 — İşbu kanunla, itibarı ziraî 
birlikleri hakkındaki 29 mart 1340 tarihli kanun 
ahkâmı mülgadır. 

Madde 23 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 24 — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur. 

1/6/1929 

İZMİR BELEDİYESİNCE AKTEDİLECEK İKİ MİLYON LİRALIK İSTİKRAZA K E F A L E T İÇİN 
MALİYE VEKÂLETİNE MEZUNİYET VERİLMESİ H A K K I N D A K A N U N 

Kanun No : 1489 Kabul tarihi: 11611929 

Madde 1 — İzmir şehrinin imarına sarfedilmek üzere miktar ve şartları ve mahalli sarfı 
Dahiliye Vekâletince tetkik ve tasdik olunmak şartile, İzmir Belediyesince iki milyon liralığa 
kadar aktedilecek istikraza gösterileck teminat mukabilinde, hazine namına kefalete 
Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icrayaya Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 
4 / 6 / 1929 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂEETİNİN 1929 MALÎ SENESİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI FEVKALÂDE 
VERİLMESİNE DAİR K A N U N 

Kanun No: 1502 Kabul tarihi: 11611929 

Madde 1 — Millî Müdafaa Vekâletinin 1929 malî senesi bütçesinede ( 1928 senesi zarfında 

tayinat bedeli olarak tahakkuk edip mezkûr sene bütçesinde karşılığı bulunmayan borç) unvanile 
yeniden açılan (883) üncü fasla (400) bin lira tahsisatı fevkalâde vazolunmuştur. 

Madde 2 — Millî Müdafaa Vekâletinin 1929 senesi bütçesinin (860) ıncı faslının ikinci yem 
maddesinden (400) bin liralık tahsisat imha edilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun 1920 malî senesi iptidasından muteberdir. 
Medde 4 — Bu kanun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 4/6/1929 
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K A R A R L A R 
İKİ ZATİN İSTİKLÂL MADALYASİLE TALTİFİNE DAİR 

Karar No:509 

Erzincan Merkez Hekimi Mahmut Derviş ve Tokadın Cami içi Nahiyesi Müdürü Cevat Bey-

lerin İstiklâl Madalyasile taltiflerinin, olbaptaki kanun mucibince, Millî Müdafaa Vekâletine ait 

bulunduğu, Heyeti Umumiyenin 71 inci inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

28-5-1929 

K O N Y A VİLÂYETİ DAHİLNDEKİ ILGIN BATAKLIĞI H A K K I N D A 

Karar No: 510 

A — Devlet Şurası makamına kaim olan Büyük Millet Meclisi Muhakemat Encümeni kara-

rile teyit ve tasdik olunan ve köylülerin hakkını tanıyan kararın-kanunî bir sebep olmadıkça-

fesh olunamayacağı, 

B — Bataklık mahallinin köylünün mera ve mezreası bulunduğuna göre gerek mera, gerek 

sahipli arazinin köylülerden ve sahiplerinden başkasına temlik olunamayacağı, 

Heyeti umumiyenin 72 inci inikadının 1 inci celsesinde tekarrür etmiştir. 

29-5-1929 

D E V L E T DEMİR Y O L L A R I V E LİMANLARI UMUMÎ İDARESİNİN TEŞKİLÂT 

V E VAZAİFİNE DAİR O L A N K A N U N U N 21 İNCİ MADDESİNİN 

TEFSİRİ KABİL OLMADIĞI H A K K I N D A 

Karar No : 512 

Devlet Demiryolları kanununun 21 inci maddesi sarahati, eşhas ve müessesat lehine tenzilât 

icrasına ve hususî muameleler tatbikına müsait olmadığı cihetle tefsire mahal görülmediği, 

Heyeti Umumiyenin 74 üncü inikadındının birinci celsesinde takarrür etmiştir. 

1/6/1929 
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Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 malî senesi bütçe kanununa merbut 
D - Cetveli 

(1206 Numaralı nüshadan mabait) 

Madde 10 — Mütevellii mahsusları marifetile idare edilmekte olan evkafı mülhaka varidatının 

aslından yüzde beşi hakkı murakabe karşılığı olarak Müidriyeti Umumiyece ahiz ve irat kaydolunur. 

Fazlai vakıflardan alınmakta olan maaşı muharrer ve harcı muhasebe ve mürettebatı hazine 

namile badema para alınmaz. Bu madde hükmü henüz muhasebesi görülmemiş vakıflar hakkın-

da da caridir. 

Madde 12 — Vilâyatta hariçte vekillere tevdi edilecek deaviden vakıf lehine intaç ve icra 

ettirenler için vekillere talimatname mucibince verilecek ücretin yüzde yirmi miktarı da memurini 

vakfiyeye aidat maddesinden ikramiye olarak ita olunur. 

Madde 13 — 1330 senesi bütçe kanununun 10 uncu maddesi mucibince aidat itası icabeden 

tahsisattan vilâyet merkezlerinde yüzde yarım ve kazalarda yüzde biri tahsildarlardan gayrı 

memurini vakfiyeye ikramiye olarak ita olunur. Bunun memurini aidesi arasında sureti tevzi ve 

taksimi bir talimatname ile tayin edilecektir. 

Madde 14 — 19 Mayıs 1327 tarihli kanunda muharrer vakıf mebani ve arsalardan aynından 

istiğna hasıl olanların kavanini mahsusa ile mahalli sarf ve tahsisleri muayyen olanlardan 

maadasının nukut ile istipdalinden elde edilecek paranın yüzde otuzu kabristan hususatına 

sarfedilmek üzere mahallî belediyelerine ita ve yüzde yirmisi ihtiyat akçası olarak nukutu mev-

kutede tenmiye ve bakiyesi bi kudret hayratın imar ve ihyasına tahsis olunur. Bu varidat hak-

kında fevkalâde bütçe ahkâmı tatbik edilir. 

1927 Büçte kanunu 
Madde 4 — Mahlûlen vakfa rücu ettiği halde bila bedel veya noksan bedel ile bazı kim-

selere verilmiş olan mahallerden hini mahluliyette kıymetleri üç yüz liraya kadar olan mesken-
lerle yüz liraya kadar olan akarat hakkında tashihi kayit veya ikmali bedeli için ikame edilmiş 
davalarda iptal olunur. 

Madde 5 — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi tarafından 1926 senesi bütçesinin altıncı maddesi 
mucibince satılacak emvali gayri menkuleyi, bedeli azamî beş senede mukassatan istifa edilmek 
üzere satmağa Müdiriyeti Umumiye mezundur. Bu takdirde satılan mal, mütebaki taksitler için 
teminat alınır. 

Madde 6 — Bazı mintakalarda vaktile hükümetçe veya doğrudan doğruya muhacirler 
tarafından kariyeler teşkilile işgal edilmiş olan vakıf orman ve arazi hududu hazıralarile muka-
billerinde bedeli veya irat getirir emlâki milliye ve metruke verilmek üzere maliyeye terk ve 
maliyece de bunlar kurayı mezkûr ahalisinden olan şagillerine borçlanma kanununa tevfikan 
tefviz olunur bedel ve mübadelede vergi kiymetleri ve olmadığı surette Maliye Vekâletile Evkaf 
Müdiriyeti Umumiyesince teşkil kılınacak komisyonun ekseriyetle tayin edeceği kiymetler 
esastır. Evkafa mübadeleten verilecek mahaller, haklarında aynı ahkâmı vakfiye cereyan etmek 
üzere mukabillerinde verildikleri orman ve arazinin vakıfları namına meccanen tapuya raptedilir. 
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Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu kanunun neşrine kadar emvali metruke 

meyanında satılmış veya icar edilmiş mahallerin evkafça tahsil olunacak bakiyei bedelatı için 

müşteri veya müstecirleri tarafından şeraiti müzayede dairesinde verilecek istikrazı dahili 

tahvilâtı aynen kabul ve piyasa fiatı üzerinden irat kayit edilerek o kısma ait farkı fiat tahakku-

kundan tenzil edilir. 

Madde 10 — 1926 senesi Evkaf bütçesinin 14 üncü maddesi mucibince nakit ile istipdal 

edilecek mahaller bedelatından belediyelerce ita edilecek yüzde otuz yüzde elliye iblağ edilmiştir. 

Bakiye yüzde elli irat kaydolunur. 

Madde 11 — 1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 15 inci maddesi berveçhi zir tadil 

edilmiştir: Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut olmayan mahallerde yaptırılacak inşaat ve tamiratın 

keşfini yapacak ve idare ve nazaretini deruhte edecek olan devairi saire Mimar, Mühendis veya 

kalfalarına bedeli inşaatın veya tamirin azamî yüzde ikisi keşif ücreti ve yüzde biri de idare 

ve nazaret hakkı olarak ita olunur. İdare ve nazareti deruhte edecek zat başka kimse olduğu 

takdirde yüzde ikisi verilir, bu ücretler inşaat ve tamirat tertibinden tesviye ve mahsup olunur. 

Madde 12 — Mülhak Vakıfların masarifi mukannenelerinin ihtivacı hal ve zamana ve 

vakıfların derecei istitaatına göre tezyidi Başvekâlete aittir. 

Adliye Vekâletinin 1928 bütçesine (5,500) lira tahsisatı munzama 
verilmesine \e Dahiliye Vekâleti bütçesinde (2,500) liranın 

münakalesine dair kanun 

Kanun No : 1488 Kabul tarihi: 301511929 

Madde 1 — Adliye Vekâletinin 1928 senesi bütçesinin 648 inci harcırah faslının İkinci 

Müfettişler harcırahı maddesine (5,500) lira tahsisatı munzama olarak ilâve olunmuştur. 

Madde 2 — Dahiliye Vekâletinin 1928 senesi bütçesinin 372 inci tatbikat kursu masarifi 

faslından (2,500) liranın 370 inci Avrupa harcırahı faslına münakalesi icra kılınmıştır. 

Madde 3 — Adliye Vekâletinin 1928 senesi bütçesinin 636 ıncı tahsisatı fevkalâde faslından 

(5,500) liralık tahsisat imha kılınmıştır. 

Madde 4 — Bu kanun 30/mayıs/1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

1/6/1929 
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İ L Â N 
İnegöl Hukuk Hakimliğinden: j 

Hilmiye kariyesinden Davut oğlu Aziz 

Hayriye kariyesinden Ömer oğlu Hüseyin 
aleyhine ikame eylediği alacak davasında ' 
müddei aleyh namına gönderilen davetiye 
üzerine müddei aleyh mumaileyhin ika- j 
metgâhı meçhul bulunduğu kariye heyeti ihti-
yariyesi derkenarından anlaşılmakla hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince mumaileyhe ilânen tebligat icrası 
karargir olduğundan yevmi muhakeme olan 
16 haziran 929 pazar günü saat 14 de İnegöl 
sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunması 1 

veya vekil göndermesi aksi taktirde hakkında 
giyaben muhakemeye devam olunacağı ve 
giyap kararı makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

Salihli İcra memurluğundan : 

Tavaslı Hafız Ahmet Efendinin Tikveşli 
Sabri Beye medyun bulunduğu 2160 
liranın temini tahsili zımnında ipotek edilmiş 

olan Salihlinin Kirveli kariyesi civarında | 
Çaldırlık mevkiinde kayden 30 ve bilmesa-
he 47 dönüm bir evlek ve yüz kırk dört ar- | 
şından ibaret bağın icra kılınan müzayedei 
aleniye neticesinde üç bin lira bedel mukabi- I 

linde Tavaslı Kureyş Zade Mehmet Nuri Efendi j 
vekili Behçet Suphi Bey namına ihalei kafiyesi 
icra edilmiş ve medyunu mumaileyhin ikamet- I 
gâhı meçhul olmasına mebni İcra kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince tarihi ilânından j 

itibaren üç gün zarfında tesviyei deyn etmesi 1 
veya bilriza itayı takrir eylemesi ve aksi halde | 
rızasına bakılmıyarak ba müzekkere meşruhat 
üzerine muamelei kanuniyesi ifa ettirileceği | 
bilriza ifayı vecibeye dair ihbarname maka- | 
mına kaim olmak üzere ilân olunur. | 

L A R 

Eruh Sulh Mahkemesinden: 

Şirnaklı Sefer bini Mustafanın kasabai 
mezkûrede vaki sarkan A l i Şeref garben sin-
can tarlaları şimalen çeşme cenuben Ömer 
ağa hanesi ile mahdut ve bışta berği namile 
maruf seksen lira kıymetli tapuca gayri mu
kayyet bir kıt'a tarlaya altmış seneden beri 
malik sıfatile mutasarrıf ve zilyet olduğundan 
bahisle tescil talebinde bulunmasına mebni 
yevmi muhakeme 929 senesi haziranının seki
zinci günü tayin kılınmıştır. 

Bu güne kadar mülkiyet iddiasında bulu
nanların Eruh Sulh mahkemesine müracaatla 
iddiayi mülkiyet eylemeleri âksi halde vaki 
olacak müracaat ve iddianın sem'i itibara alın-
mayacağı ilân olunur. 

Gümüşhacıköy Asliye Mahkemesinden: 

Gümüş Hacıköy kazasının beden kariye-
sinden yemini Hüseyin yesarı A l i arkası Hü-
seyin Ömer yol ile mahalli 'mezkûrde sarkan 
tarik garben ve şimalen Hüseyin cenuben A l i 
ile mahdut dört dönüm tarla ve yoncalık 
mevkiinde sarkan Ahmet garben Ahmet şima-
len yol cenuben Salih ve hark ile mahdut beş 
dönüm ve sarkan tarik şimalen Hasan garben 
Ahmet cenuben A l i tarlalarile mahdut ondört 
dönüm ile mahdut üç kıf a tarla ve bir bap 
hane bektaş oğlu Mehmedin otuz senyi müteca-
viz uhdesinde ve tapuca gayri müseccel bulun-
duğundan tapuya tescilini talep eylemiş oldu-
ğundan bu bapta tasarruf iddiasında bulunan-
ların 11 haziran 929 tarihine kadar Gümüş 
Hacı köy mahkemesine müracaat eylemeleri 
ilân olunur. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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                 İÇİNDEKİLER 
 
Yasama Bölümü                                                                Sayfa 
 
Kanunlar 
 
1470 Zirai Kredi Koperatifleri Kanunu         1  
 
1489 İzmir Belediyesince Aktedilecek İki Milyon Liralık İstikraza Kefalet İçin Maliye  
 Vekaletine Mezuniyet Verilmesi Hakkında Kanun      4 
 
1502 Millî Müdafaa Vekâletinin 1929 Malî Senesi Bütçesine Tahsisatı Fevkalâde Verilmesine 
         Dair Kanun            4 

Kararlar 
 
509  İki Zatin İstiklal Madalyasile Taltifine Dair Karar                           5 
 
510  Konya Vilâyeti Dahilindeki Ilgın Bataklığı Hakkında Karar                                 5 
 
512  Devlet Demir Yolları ve Limanları Umumî İdaresinin Teşkilât ve Vazaifine Dair  Olan  
        Kanunun 21 inci Maddesinin Tefsiri Kabil Olmadığı Hakkında Karar    5 
 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 Malî Senesi Bütçe Kanununa Merbut D – Cetveli (1206  
Numaralı Nüshadan Mebait )          6

8

 

 1488 Adliye Vekâletinin 1928 Bütçesine (5,500) Lira Tahsisatı Munzama Verilmesine ve 
          Dahiliye Vekâleti Bütçesinde (2,500)  Liranın  Münakalesine Dair Kanun   7 
 
İlanlar             
 

 
 
 
 
  
 
 
 




