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Madde 1 — Gümrük muhafaza memurları, asıl vazifeleri 
değişmemek üzere askerî usullere göre tensik, teşkil, talim ve 
terbiye edilirler. 

Madde 2 — Gümrük muhafaza memurları (gümrük kıt'aları 
kumandanı) unvanı ile liva kumandanı salâhiyetinde bir zatın 
emir ve kumandasına tevdi olunur. Gümrük kıt'aları kuman-
danı Gümrük Umum Müdürünün emrinde bulunur. 

Madde 3 — Gümrük kıt'aları kumandanı emrinde güm-
rük alayları veya müstakil tabur veya bölükleri bulunur. 

Gümrük kıt'alarının kuruluşu da teşkilâtı askeriye gibi 
tabur, bölük, takım, mangalardan ve deniz vasıtalarından iba-
rettir. Bu kıt'alar ordu kadrolarındaki rütbelere muadil rütbeyi 
haiz alay, tabur, bölük ve takım kumandanı namile birer 
zabitin emrinde bulunur. 

Madde 4 — Bir gümrük alay, tabur karargahı ile bir 
gümrük bölüğünün teşkiline ait kadrolar ihtiyaca göre millî 
Müdafaa ve Maliye Vekâletleri tarafından tanzim ve tesbit 
olunur. 

Madde 5 — Hudut hattı üzerinde bulunan gümrük kıt'ala-
rına mensup karakollar aynı zamanda hududun emniyeti ile de 
mükelleftirler. Orduya mensap hudut kıt'alarile hudut üzerin-
deki gümrük kıt'alarının hududun emniyeti ve kaçakçılığın 
önüne geçilmesi için birlikte hareket tarzları ayrı bir nizam-
name ile tesbit ve tâyin clunur. 

Madde 6 — Huduttaki gümrük kıt'alarının konuşu Maliye 
Vekâletince tesbit edilir. Ancak hududun emniyeti noktai 
nazarından bu konuş hakkında Büyük Erkânı Harbiyece veri-
lecek esaslar nazarı dikkate alındığı gibi mühim konuş deği-
şiklikleri için de Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinin mütaleası 
sorulur. 

Madde 7 — Gümrük kıt'alarının zabitleri şu tarzda temin 
olunur; 

A - Meslekten âmirler yetişinceye kadar gümrük kıt'aları 
kumandanile alay ve tabur kumandanları orduda alâkaları 
baki kalmak ve üç sene hizmet etmek şartile kıt'a vaziyetleri 
müsait olanlardan Millî Müdafaa Vekâletince intihapla tayin 
olunurlar. 

B - Bölük ve takım kumandanları da Millî Müdafaa Vekâ-
letinin muvafakatile ordu zabitanı arasında ordudan alâkası 
kesilerek gümrük kıt'alarına nakletmiye talip olanlarla, ihtiyat 
zabitlerinden matlup evsafı haiz olduğu Millî Müdafaa Vekâ-
letince tasdik edilenlerden temin olunur. 

C - Hariçten talip olup matlup evsafı haiz lise mezunları 
Harbiye Mektebinde işbu mektebin talebeleri gibi tahsil 
ettirildikten sonra takım kumandanı tayin olunurlar. 

D - Ordu, jandarma ve gümrük kıt'aları filî hizmetini 
ikmal etmiş gedikli başçavuşlardan lâyık görülenler ancak 
mülâzim maaşile takım başılığa terfi ettirilerek istihdam olunuı 
ve bu rütbeden yukarı rütbeye terfi olunamazlar. 

E - Gümrük kıt'alarının bidayeti teşkilinde yukarıdaki 
maddelere göre kâfi miktar zabit temin olunmadığı takdirde 
kadronun üçte biri nisbetinde ve üç sene müddetle ihtiyaç 
muvakkaten Millî Müdafaa Vekâleti kadrosundan temin edilir. 
Başlangıçta kâfi miktarda zabit temin edilmediği takdirde 
muhafaza mıntaka memurları vekâleten takım başılıkta istihdam 
edilebilirler. 

F - A ve E fıkralarındaki zabitanın gümrük kıt'alarındaki 
müddeti hizmetleri zarfındaki sicilleri ordu sicil talimatnamesine 
ve mertebeler silsilesine göre Maliye Vekâleti tarafından 
tutulur. 

Madde 8 — Gümrük kıt'aları zabitlerinin maaşları, terfi, 
istifa ve tekaütlükleri ordudaki emsalleri gibidir. Gedikli küçük 
zabitler de aynı suretle maaş alr 1ar. Gümrük kıt'alarında ordu 
ile irtibatları bulunan zabitlerin maaş ve tahsisatları Gümrük 
Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir. 

Madde 9 — Gümrük kıt'aları zabit, takım başı, küçük za-
bit ve neferlerinin kıyafetleri Büyük Erkânı Harbiye Riyaseti-
nin de mütaleası alınarak İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin 
ve tesbit olunur. 
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Madde 10 — Gümrük kıt'alarına alınacak olan efrat aşağı-
da yazıldığı gibi tedarik olunur. 

A - Ordu ve Jandarma ve gümrük kıt'alarında askerlikle-
rini bitirdikten sonra gümrük kıt'alarında hizmete talip olan-
lardan matlup evsafı haiz olan efrat ve küçük zabitler. 

B - Halen mevcut asıl gümrük muhafaza memurlarından 
maaşı hazırlarile gümrük kıt 'alarında ipka edilenler. 

Madde 11 — Gümrük kıt'aları mükellef efrat ve küçük za-
bitler ile muhafaza memurlarından mürekkep olmak üzere iki 
kısımdır. Her kıt 'ada bunların miktarları ihtiyaca ve bütçeye 
göre kadrolarında tesbit ve işaret olunur. 

Madde 12 — Mükellef efrat her sene son yoklamada ihti-
yaç ve tevziat nisbetinde askerlik meclislerince gümrük 
kıt'alarına tefrik ve muayyen celp zamanlarında sevkolunurlar. 

Bu efratta aşağıdaki şartlar bulunacaktır. 
A - Türkçe okuyup yazmak bilmek. 
B - Hüsnühal eshabından olmak ve fena şöhretle tanınmış 

olmamak ve cinayet ve muhilli namus cürümlerle mahkûm 
bulunmuş olmamak. 

C - Silâhlı hizmete salih bulunmak. 
Madde 13 — Efrat ihtiyacı ve nerelere gönderileceği her 

celp tarihinden üç ay evvel Maliye Vekâletinden Millî Müdafaa 
Vekâletine bildirilir. 

Madde 14 - Mükellef efradın gümrük kıt'alarında hizmeti 
müddeti jandarmada olduğu gibi iki buçuk senedir. 

Madde 15 — Gümrük' muhafaza kıt'alarının talim ve terbi-
yeleri aşağıdaki tarzda yapılır: 

A - Zabitanın gümrük kıt'alarındaki talim ve terbiyeleri 
vazifei asliyelerine halel gelmiyecek surette ve mümkün olduğu 
kadar ordudaki usullere tevfikan icra olunur. 

B - Altı sene bilâ fasıla gümrük kıt'alarında bulunmuş 
zabitler altışar ay müddetle ve münavebe ile Büyük Erkânı 
Harbiyece tayin edilecek kurslara tâbi tutulurlar. 

C - Gümrük efradı, ilk altı aylık filî hizmetleri Büyük 
Erkânı Harbiyenin göstereceği kıt 'alarda yapılmak suretile, talim 
ve terbiyei askeriyeye tâbi tutulurlar. Ancak gümrük kıt 'ala-
rının teşekkülünde bir defaya mahsus olarak ordunun altı ay 
talim ve terbiye görmüş efradından istifade olunabilir. 

D - Gümrük kıt'alarında vazifenin müsaadesi nisbetinde 
bunların askerî talim ve terbiyelerine devam ve dikkat olunur. 

E - Umumiyetle piyade talimnameleri gümrük kıt'aları 
için de esastır. 

F - Münhasıran talim ve terbiye noktai nazarından fırka 
ve kolordu kumandanları da mıntakaları dahilinde gümrük 
kıt'alarını teftiş edebilirler. 

G - Gümrük muhafaza kıt'alarının meslekî talim ve terbi-
yesi Maliye Vekâlet ince tâyin edilecek usullere göre yapılır. 

Madde 16 — Küçük zabitan şu suretle temin ve tedarik 
edilir: 

A - Altı ay filî hizmet yapmış olan gümrük efradından 
liyakat gösterenler gümrük alay kumandanları tarafından 
onbaşılığa n^ısbolunurlar. 

B - Gümrük kıt'aları içinde küçük zabitliğe terfi, ordudaki 
esaslara göre gümrük alayları dahilinde hazırlanır. Küçük za-
bitlerin nasp ve terfi salâhiyeti gümrük kıt'aları kumandanlığına 
aittir. 

Madde 17 - Gümrük efrat ve küçük zabitanının tahsisatı 
berveçhiatidir: 

A • Gümrük efradı ordudaki altı aylık talim ve terbiyeleri 
esnasında her türlü masrafları gümrük bütçesinden verilmek 
üzere efradın askeriye gibi maaş alırlar, ilbas ve iaşe edilirler, 

B * Gümrük kıt'alarına verilecek zabit, memur, san'atkâr 
ve efradın geliş ve gidiş harcırahları, maaşları ve her türlü 
pıasraflan Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir. 

C - Gümrük kıt'alarına dahil olduktan sonra iskân ve ilbas 
ile Askerî Tayinat ve yem Kanununa göre yapılacak iaşeden 
başka başçavuşlara 25, başçavuş muavinlerine 20, çavuşlara 
15, onbaşılara 10, neferlere 5 lira maaş verilir. Mevcut asıl 
muhafaza memurlarının maaş hakları mahfuzdur. 

D - Efrat ve küçük zabitandan iki buçuk senelik filî hiz-
metlerini bitirdiklen sonra gümrük kıt'alarında kalmağa talip 
olanlar kadronun müsaadesine ve ehliyetlerine göre muhafaza 
memuru sınıfına geçirilir. 

E - Gümrük efrat ve küçük zabitanının muhafaza memur-
luğu sınıfına geçme şartları Maliye Vekâlet ince tesbit olunur. 

F - Gümrük kıt'alarındaki süvarilere hayvan yem bedeli 
verilir. 

Süvarilerden zatî binekleri telef olanların hayvan paraları 
1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı kanun mucibince 
ödenir. 

Madde 18 — Gümrük kıt'alarının silâhları ( t ü f e k h. m. t. ) 
ve cephanesi ihtiyaca göre Millî Müdafaa Vekâlet ince ve diğer 
teslihat ve teçhizat Maliye Vekâletince temin olunur. 

Millî Müdafaa Vekaletinden verilecek olan silâh, cephane 
ve hafif makineli tüfeklerin nakil masrafları Gümrükler Umum 
Müdürlüğü bütçesinden temin olunur. 

Madde 19 — Gümrük kıt'aları zabitleri, küçük zabitleri 
ve neferleri ile muhafaza memurları hizmet ve vazifelerden 
münbais disiplin ve suçlardan dolayı Asker î Muhakeme Usulü 
Kanunile Askerî Ceza Kanununa tâbidirler. 

Madde 20 — Gümrük kıt'alarının teşkilâtı bütçenin müsa-
adesine göre peyderpey yapılacaktır. Bunların teşkilâtına 
nereden ve ne zaman başlanacağı Maliye ve Millî Müdafaa 
Vekâletleri arasında tesbit ve tayin olunur. 

Madde 2 ı — İşbu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 22 — İşbu Kanunun hükümlerini icraya Millî 

Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 
24/7/1931 

3SS 

1 5 mayıs 1 3 3 5 tarihli Harcırah Kararnamesi ve 
müzeyyelâtının tadili hakkında kanun 

KabulJarihi^l9l7n93J^ 

Madde 1 — Yol masrafı, daimî veya muvakkat bir vazife 
ile bir yere gönderilen veya getirilenlere, muayyen tarifeli nakil 
vasıtaları ile seyahatlerinde, bu kanuna merbut (1) numaralı 
cetvelin birinci sütununda gösterilen makam ve maaşlara göre 
ikinci sütunda yazılı mevki bilet parasının ve muayyen tarifesi 
olmayan mutat nakil vasıtaları ile vaki seyahatlarda kilometre 
veya deniz mili başına aynı cetvelin üçüncü sütununda göste-
rilen miktarda yol masrafı verilir. Ancak Van, Hakkâri , Baya-
zıt, Muş, Siirt, Erzurum; Erzincan, Kars Vilâyetleri dahilindeki 
seyahatlarda üçüncü sütunda yazılı yol masraflarına üçte biri 
ilâve olunur. 

Madde 2 — Emniyet memurları merkezden aldıkları hususî 
vazifenin icabına göre her vasıtadan istifade edebilirler ve 
harcırahlarını istifade ettikleri vasıtaya göre hakikî masarif 
üzerinden alırlar. 

Madde 3 — Devlet ve Devlete merbut müesseseler ile 
vilâyet ve belediyelere ve imtiyazlı şirketlere ait veya bunlar 
tarafından kiralanmış nakil vasıtaları ile bedava seyahat eden-
lere, muayyen tarifeli nakil vasıtalarında paso veya permi ile 
gidip gelenlere yol masarifi verilmez. 

Madde 4 —• Aile masarifi memurun tayin veya tahvili 
sırasında ailesi meyanında dahil ve iaşesi memura ait olanlar* 
dan her biri için yol masarifi memura verilen yevmiyenin üçte 
biridir. Ancak umum aile efradına verilecek yevmiye miktarı 
memura verilen yevmiyenin bir mislini geçemez, 
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Muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile veya münhasıran hay-
vanla icrası zarurî seyahatte aile efradından her birine yol 
masarifi olarak memura verilen bilet esmanı verilir. Muayyen 
tarifesi olmıyan vasıtalarla seyahatta memurun beraberinde 
götüreceği iki nüfus ailesi için yol masarifi verilmez. Bundan 
fazla olan veya sonradan getirilmesi zarurî bulunan aile efra-
dının beher nüfusuna memura verilen yol masarifinin dörtte biri 
tesviye edilir. 

Aile efradı her kaça baliğ olursa olsun muayyen tarifeli 
vesaiti nakliye ücretlerini tamamen alırlar ve gayri muayyen 
vesaitte alacakları yol masarifi memura verilen miktarın bir 
mislini geçemez. 

Madde 5 — Memur muvasalat ettiği mahalde harcırah 
hesabının müfredatını havi bir beyanname tanzim ve dairesi 
âmirine tevdi etmek, daire âmiri de bu beyanname muhteviya-
tının tetkik ve doğruluğunu tasdik ile mahallinin en büyük 
malmemuruna vermekle mükelleftir. 

Vali ve kaymakamlar hariç olmak üzere dairesi âmiri 
bulunmıyan memurların beyannameleri mahallî en büyük mül-
kiye memuru tarafından tasdik olunur. 

Madde 6 — Maddî hatalar hariç olmak üzere hakikî yol 
masraflarına ait tanzim edecekleri beyannamelerde yol masari-
finin miktarını fazla kaydeden müfettişlerle ailesini getirmedik-
leri halde getirmiş gibi gösteren veya ailesi efradının hakikî 
adedini fazla veya ailesi meyanında dahil bulunmıyanları dahil 
gibi irae eyliyen memurlar haklarında, idareten yapılacak tah-
kikat neticesinde bu hareketleri sabit olduğu takdirde, inzibat 
komisyonlarınca Memurin Kanununun 26 nci maddesinin (H) 
fıkrasındaki sınıf tenzili cezası tatbik olunur ve cürümlerinin 
tekerrürü halinde mezkûr komisyon kararı ile (V) fıkrası 
mucibince memuriyetten ihraç cezası verilir ve fazla alınan 
harcırahlar inzibat komisyonları kararile ve Tahsili Emval 
Kanunu mucibince tahsil olunur. İdareten ittihaz edilen kararlar 
cezaî takibata mâni olmayıp ayrıca haklarında hukuku amme 

davası ikame ve takibatı kanuniye icra olunur ve cürmün 
temas ettiği cezadan başka fazla alınan mebaliğin iki misli 
mahkemece cezayı nakdî olarak hükmolunur. 

Madde 7 — Mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan 
müessesat ile sermayesinin nısfından fazlası Devlete ait olan 
müesseseler ve bankalar memur ve mensuplarının ( müntahap 
olanlar da d a h i l ) harcırahları umumî harcırah hükümlerine 
tâbidir. Bu idare ve müesseselerin harcıraha müteallik nizam-
nameleri bu hükümlerin tayin ve tesbit eyledikleri had ve 
miktarları geçemez. 

Madde 8 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 9 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekil-

leri Heyeti memurdur. 24/7/1931 

(1) numaralı cetvel 

Muayyen tarifeli nakil 
Makam ve memuriyet unvanı vasıtaları ile seyahatte 

1 Büyük Millet Meclisi Reisi, 
Başvekil. Vekiller, Büyük 
Erkânı Harbiye Reisi 

2 45 liradan yukarı aslî 
maaşlı memurlar 

3 25 liradan yukaı ı aslî 
maaş'ı bilûmum müfettiş-
ler ve müfettiş muavinleri 

4 45 t r^dan aşağı aslî 
maaşlı memurlar 

5 Kolcu, mübaşir, ve bu 
derecedeki memurlar 

Yatakl ı nagon masr , fi 
dahil olduğu halde ye-
meksiz birini m.vki 
bi eti 

Yemeksiz birinci m vki 
bileli 

Yemeksiz birinci mevki 
bileti 

Yemeksiz ik'nci mevki 

bileti 

Üçüncü mevki bileti 

Muayyen tarifesi olmayan 
ııak l vasıtalarıle seyahatta 
ki lometre veya deniz mi i 
başına kabul edilen yol 

masrafı miktarı 
Kuruş 

İhtiyar olunan hakiki yol 
masrafı 

3 0 

3 0 kuruşu geçmemek üzere 
hakikî yol masrafı 

30 

15 

24/7/1931 

T. B. M. M. KARARLARI 

Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesi Reisliğine Mithat, 
Deavi Dairesi Reisliğine Saffet, Tanzimat 
Dairesi Reisliğine İsmail Hakkı ve Umumi 

Kâtipliğine de Edip Cemil Reylerin 
intihap olundukları hakkında 

Karar 

Şûrayı Devlet Mülkiye dairesi Reisliğine sabık İstanbul 

Valisi Mithat, Deavi Dairesi Reisliğine Şûrayı Devlet Umumî 

Kâtibi Saffet, Tanzimat Dairesi Reisliğine Mülkiye Dairesi Reisi 

İsmail Hakkı ve Umumî Kâtipliğine de Baş Muavinlerden Edip 
Cemil Beyler intihap edilmiştir. 

22/7/1931 

Büyük Millet Meclisinin tatili faaliyet 
etmesi hakkında 

Karar X: 652 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 14 üncü maddesine tevfikan, 

Büyük Millet Meclisinin 25 temmuz 1931 tarihinden 1 teşrini-
sani 1931 tarihine kadar tatili faaliyet etmesi takarrür etmiştir. 

25 temmuz 1931 

İLANLAR 
Adliye Vekâleti Levazım Müdürlüğünden: 

Haziran 1931 tarihinden itibaren bir sene zarfında tabı 
edilecek Adliye Ceridesinin alenî münakaşaya vaz'ı takarrür 
ettiğinden şartnamesinde muharrer evsafı kanuniyeyi haiz 

taliplerin yevmü ihale olan 15 ağustos 1931 cumartesi- günü 
saat 14 te Adliye Vekâletinde müteşekkil Mubayaat Komisyo-
nuna kanun dairesinde müracaatları ve şartnamelerin ise 
İstanbul Adliye Levazım dairesile merkezde mubayaat komis-
yonundan istenilmesi lüzumu ilân olunur. 4—1 
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İktisat Vekâletinden : 

M Ü Z A Y E D E KAİMESİ 

Eskişehir Vilâyeti dahilinde Merkez Kazasının Sepetçi 
Karyesi hududu dahilinde: 

Şimalen f Çılbır kaynağı burnu tepesinden Kok yol 
ve ^ tepesinin Oluklupınar tepesinden bilmürur 

Ş a r k a n : [ Sıtır tepesine hattı münkesir. 

C e n u b e n : Koca deresinden mebdei hudut olan Çılbır 
kaynağı burnu tepesine hattı münkesir. 

G a r b e n : Sıtır tepesinden K o c a dere tepesine hattı müs-
takim ile mahdut ve tahminen 700 yeni dönüm arazii Milliye 
ve arazii ocağı müzayedeye konmuştur. 

1 — İhale müddeti 24 senedir. 
2 — Taşocakları Nizamnamesinin 17 nci maddesi muci-

bince °/o 5 ten aşağı olmamak üzere en ziyade resmi nisbî 
itasını ve senevî beş yüz ton ihraç ve sevkedilecek ve taahhüt 
olunan resmî ihraç ve imal olunacak mağnezit miktarına 
nazaran dun resmi nisbî ita edildiği halde noksanı emanet 
akçesinden ikmal olunacak ve bu sebeple noksan kalan mez-
kûr emanet akçesi mültezim tarafından derhal ikmal edilecek 
ve aksi takdirde mukavelename hemen feshedilerek ocak ye-
niden müzayedeye konulacaktır. 

3 — Rüsumu nisbiye mağnezitin hini imrarında ve rüsumu 
mukarrer dahi nizamın tayin eylediği miktar üzerinden her 
sene iptidasında tediye edilecektir. 

4 — Resmi nisbî ve mukarrerin yüzde altısı nisbetinde 
teçhizat tertibi tediye edilecektir. 

5 — Mültezim Taşocakları nizamnamesile olbapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkâmına ve Türkiye Cümlıuriye-
tinin mer'i ve müstakbel kanunlarına tâbi olacaktır. 

6 — Peylerin kabulü için talip olacaklar tarafından evvel 
emirde 775 lira nakten veyahut millî bankalardan birinin 
kefalet mektubu teslim edilecek ve müzayededen kefiyet 
edenlerin emanet akçesi derhal iade kılınacak ve ihale tari-
hinden itibaren bir mah zarfında mukaveleyi imza ve ocağı 
tesellüm etmiyen talibin emanet akçesi irat kayıt olunacaktır. 

7 — İşbu müzayededen dolayı 29/8/1931 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşe kadar pey kabul olunarak ihalesi 
muvafık görüldüğü halde bir hafta müddetle talika çıkarılarak 
yüzde birden aşağı olmamak şartile son kabul olunacak ve 
talik müddetinin hitamında ihalei kat'iye icra olunacaktır. 

8 — Taliplerin Ankarada İktisat Vekâleti Maadin İşleri 
Umum Müdürlüğüne ve Eskişehir Vilâyetine müracaatları 
lâzımdır. 4 — 1 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Esas mukavelenamesi mahallî kanunlarına göre tanzim 

edilerek usulen tesçil kılınan ve 30 ikinciteşrin 1330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tescili istenen İtalya tâbiiyetli ve iki 
milyon liret sermayeli (Kompanya Cenoveze di Navigasyone 
A Vapore - Compagnia Genovese di Navigazione a Vapore) 
şirketinin Vekâlete verilen evrakı tetkik edilerek muvafık görül-
müştür. Bu evrak arasındaki vekâletnameye göre şi ket namına 
yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmağa 
salâhiyettar olarak Laster, Silbermann ve şürekâsı Kollektif 
şirketi İstanbul acentası tayin edilmiş olmakla mezkûr kanunun 
yedinci maddesine tevfikan ilân olunur. 

Tuzla ve Havalisi İçme Maden Suları İstismarı Türk Anonim 

Şirketi İdare Meclisi Riyasetinden: 

Şirket İdare Meclisinin 26 mayıs 1931 tarihinde akteylediği 
içtimada bedelleri tamamen tediye edilmemiş olan hisse senetle-

rinin bir rub'u bedelinin talep ve tediyesine ve bu suretle lâ-
zımgelen mebaliğin hissedarlardan tahsiline şirket esas muka-
velenamesinin olbaptaki ahkâmına tevfikan karar verilmiştir. 
Buna nazaran yedinde bedelleri tamamen tediye edilmemiş 
olan şirketimiz hisse senedatı bulunan hissedarların hisse be-
dellerinin bir rub'unu İstanbulda Sultanhamammda Bank Jeneral 
pur lö Komers Etranje ( Banque Generale pour le commerce 
Etranger ) Bankasındaki şirket hesabı carisine makbuz 
mukabilinde ve ilân tarihinden itibaren nihayet üç hafta 
zarfında tevdi etmeleri ve aksi takdirde şirket esas 
mukavelenamesinin bu hususa temas eden maddeleri 
ahkâmının tatbik edileceği ve 23 mart 1931 tarihinde 
toplanan hissedarlar heyeti umumiyesi kararı mucibince hisse-
darların 1930 senesi temettülerinin hisse senetleri bedellerinin 
tediyesine mahsubu kabul edilmiş olduğundan her hissedarın 
1930 senesi temettüünün mahsup ve tenzilinden sonra mütebaki 
miktarın yukarıda gösterildiği şekilde bankaya tevdii lâzımgel-
diği şirket esas mukavelenamesinin bu husustaki ahkâmına 
tevfikan ilân olunur. 

Lice Mahkemesinden: 

Karye veya 
mahallesi Mevkii Cinsi Hududu 

Hani çarşı Ma-
hallesi 

1 bap Cephesi tariki am sağı 
hane Mehmet Dayı hanesi solu 

Kasım Mehmet hanesi 
arkası tariki am. 

Bu dahi Kasaba 1 kıt'a Şarkan değirmen harkı 
önü bahçe ve Mehmet Ali Ömer 

A ğ a bahçesi , şimalen 
Mahmut Ef. kavaklığı ve 
garben tariki am ve ce-
nuben dere ve Zülfükar 
Bey bahçesi 

» 1 kıt'a Şarkan tariki am, şima-
tarla len Şeyh Masum Ef. tar-

lası, garben ve cenuben 
Şeyh tarlası. 

» 1 kıt'a Şarkan tariki am, şima-
bağ len emvali metrûke malı 

garben ve cenuben Meh-
met Ali Ömer A ğ a bağları . 

Licenin Molla Mahallesinden Salih oğlu Hüseyin A ğ a y a 
madenî 40 lira borçlu bulunan Haninin Çarşı Mahallesinden 
Mustafa Hasan A ğ a oğlu Ahmet tesviyei deyin etmeden evvel 
1330 tarihinde vefatı vuku bulmuş ve alacaklı Hüseyin A ğ a 
tarafından Lice Mahkemesine vaki müracaatı üzerine emvali 
gayri menkulesini, haciz ve füruhtundan sonra tesviyei deyini 
hakkında, hüküm kesbi kat'iyet bulmuş ise de medyunu muma-
ileyhin tapu ve vergice namına mukayyet olmadığından icraca 
vazıyet olunamadığı cihetle masarif ve sair alacaklı Hüseyin 
Ağaya olmak üzere İcra ve İflâs Kanununun 110, 111 inci 
maddeleri mucibince yukarıda hudut ve evsafı gösterilen emvalin 
müteveffa Ahmet varisleri Feyziye ve Meliha ve Naciye namlarına 
tescili talep olunmaktadır. Binaenaleyh mahallinde tahkikat ve 
keşfiyat yapılmak üzere bahçe ve hânenin tahkikat ve keşfi 
ağustosun beşinci çarşamba günü saat 15 te ve bir kıt'a bağ 
ile bir kıt'a tarlanın da altıncı perşembe günü keza saat 15 te 
icra kılınacağından bu emvalin her hangi bir sebeple istihkak 
iddiasında veyahut tesciline imtina edenlerin mezkûr gün ve 
saatlerde yedlerindeki evrakı müsbitelerile birlikte tahkikat 
mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. 

Başvekâlet Mûdevvenat Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                           Sayfa  
 
1841 Gümrük Muhafaza Memurlarının Askerî Teşkilâta Göre Tensiki Hakkında Kanun   1 

 

1846 15 Mayıs 1335 Tarihli Harcırah Kararnamesi ve Müzeyyelatının Tadili Hakkında 

         Kanun             2 

 

T.B.M.M Kararları 

 
651 Şürayı Devlet Mülkiye Dairesi Reisliğine Mithat, Devlet Dairesi Reisliğine Saffet 

       Tanzimat Dairesi Reisliğine İsmail Hakkı ve Umumi Kâtipliğine de Edip Cemil  

       Beylerin İntihap Olundukları Hakkında Karar       3 

 

652 Büyük Millet Meclisinin Tatili Faaliyet Etmesi Hakkında Karar    3 

 

İlanlar             3 

 


