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Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname 
Madde I — Devletin bilcümle resmî sıhhat dairelerinde 

ve müesseselerinde evlenme muayenesi meccanen yapılır. 
Resmî tabipler evlenme muayenesini yalnız dairelerde ve mü
esseselerde meccanen icra ile mükelleftirler. 

Madde 2 —- Hususî tabiplerin ve hükümet tabibinden 
gayrı etibbayı resmiyenin verdiği sıhhat raporları mahallî hü
kümet tabipliği veya veki l i tarafından tasdik edilmedikçe 
muteber olmaz. Hükümet tabipleri bu raporları tasdik etmez
den evvel mevcut kuyudattan hakkında sıhhat raporu verilen 
evlenme namzedinin Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 123 ve 
124 üncü maddelerinde mezkûr evlenmeğe mâni hastalıklardan 
binle malûl olup olmadığını araştıracaklardır. Hükümet tabip
liğinin resmî mührünü ve tabibin imzasını havi olmayan sıhhat 
raporları muteber değildir. 

Madde 3 — Evlenme muayenesi aşağıdaki tarzda icra 
olunur. Tabip her şeyden evvel evlenme namzedinin ahvali 
umumiyesine, görünüşüne bakacak, ve Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun 123 ve 124 üncü maddelerinde zikrolunan hasta
lıklardan binle malûl olduğu şüphesini verecek asar ve emare 
görmediği takdirde erkeklerde ve kadınlarda başka başka 
tarzda olmak üzere muayeneleri icra edilecektir. 

Madde 4 — Erkeklerde yapılacak muayenede: 
1 - Ağızda: Y a n a k ve dudakların gışayı muhatileri, di l ve 

di l in altı, damak ve b e l u m ; 
2 - Sadır batın ve zahirde cilt ( bunlar gözle muayene 

olunacaktır ) 
3 - Koltukaltı, kasık ve dirsek ukdeleri ; 
4 - Kadipte : Ihlilin tazyikile ifrazın çıkıp çıkmadığı; 
5 - Dizler in aksülamelleri dikkatle muayene olunacaktır. 
Madde 5 — Kadınlarda ağız muayenesi erkeklerde olduğu 

gibidir . Bakirelerde bu muayeneden başka yalnız dirsek ukde
lerinin muayenesile iktifa olunur. 

Madde 6 — 4 ve 5 inci maddelerde yazılı muayenelerde 
namzedin evlenmeye mâni hastalıklardan birile malûl olduğuna 
dair delil ve emareler görüldüğü veyahut yalnız bu muayene
lerle kanaat hasıl olamadığı takdirde muayene şu suretle tamik 
olunur. Verem şüphesinde: sadra kar'üisga yapılacak ve nam-
zendi tabibin gözü önünde balgamı alınacak, frengi şüphe
sinde: frengi tedavi ve talimatnamesinin faslı mahsusunda 
zikrolunduğu veçh üzere kan, belsoğukluğu şüphesinde: İhlil 
ifrazatı alınarak muayeneye gönderilecektir. Cüzzam ve akıl 
hastalıkları şüphesinde: tabip fennin gösterdiği muteamil 
usullerile tefahhüsatını tamik edecek ve karar ittihazı için 
icabında namzedi bir mütehassısa sevkedecektir. Laboratuar 
muayenesi yapılmayan yerlerde tabip bunu raporunda derceder. 

Madde 7 — Muayene için müesseselere gönderilecek me-
vat mühür altında ve buna dair mahrem olarak yazılmış bir 
tezkere ile sahibinden gayri vasıta ile sevkolunaçaktır. Mua
yene neticeleri kezalik mahrem bir tezkere ile tabibe bi ldir i l ir . 



S a y ı : §62 (Resmî Gazete) 21 EYLÜL 1931 

Namzedi muayene eden tabip bizzat yaptığı muayeneye veya 
resmî lâboratuvardan yahut mütehassıs tabipten kendisine 
bildiri len neticeleıe nazaran evlenme namzetlerinin Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununun 123 ve 124 ncu maddelerinde zıkrolu-
nan hastalıklardan birile malûl olduğu kanaatini hasıl ettiği 
takdirde sıhhat raporunu vermez ve evrakı dosyasında hıfzet
mekle beraber işi ait olduğu hükümet tabibine de bildirir . 

Madde 8 — Balgamında k o h basılı bulunanlar veya senrî 
olarak ilerlemiş sari veremli olduğu tebeyyün edenler ile han
çere veremine müptelâ olan namzetlerin evlenmesine müsa
ade olunmaz. Bu g ib i evlenme namzetleri hakkında Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununun 124 üncü maddesi tatbik olunacaktır. 

Madde 9 — Evlenme muayeneleri müstacel işlerden ma-
duttur. Gerek namzedi ve gerek muayenesinde teşhisi kat'î 
vaz'ı içie gönderilen mevaddı muayene eden resmî tabipler bu 
muayeneleri tercihan ve derhal icra edeceklerdır. 

Madde 10 — Dairei resmiyede yapılan evlenme muaye
neleri ayrı bir odada ve mahrem olarak yapılır. Kadınların 
muayenesi esnasında bunların efradı ailesinden bir i hazır bu
lunabilir. Tabipler bu muayeneler netayicıni mahrem tutmağa 
mecburdurlar. 

Madde 11 - Muayeneye gelen namzetler ispatı hüviyet 
için nüfus tezker elerini veya pasapoıt, hüviyet cüzdanı ve 
saire gibi resmî vesaiki ibraz il mükellefti: ler. Hüviyetinin 
sıhhatından şüphe edilen eşhasın evlenme muayeneleri tama-
mile hüviyetim ispat edinceye kadar icra olunmaz. 

Madde 12 — Hususî tabıjjleı taıafından evlenme muayene-
leıı de bu mzamname hukumleııne tevf'kan y a p l n . Hususî 
tabipler tarafından da evlenme namzedinin hüviyeti tahkik 
ve kendisi muayene ed,lmeden sıhhat raporu verilmesi 
memnudur. 

Madde 13 — Bu n i z a m n a m e n i n memnuiyet ve mecburi
yetlerine muhalif harekette bulunan resmî ve hususî tabipleri 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 ncı maddesi hükümlerine 
göre cezalandırılan i la . Eğer bu hareketler Türk C e z a K a 
nunu ıtıbaı Je daha «^ıı cezayı mustelzım iseler Tuık C e z a K a 
nunu hükümleri tatbik clunuı. 

Madde 14 - Şurayı Devletçe görülmüş olan bu nizam
name neşri talihinden muteberdir. 

Madde 15 — Bu nizamnamenin ıcı asına İcra Veki l ler i 
Heyet i memurudur. 17/8/19.} 1 

İ L Â N L A R 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 

Vekâlet için yüz ton k o k kömürü alınacaktır. İtaya talip 
olanların şartnamesini görmek üzere Ankaıada Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğüne 
ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri. 1294/4-4 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ H A V A MÜSTEŞARLIĞI 
S A T I N A L M A KOMİSYONU İLÂNI 

H a v a ihtiyacı için 20 adet dış ve 30 adet iç tayyare lâstiği 
kapalı zarf suretile münakaşaya konmuştur. İhalesi 28 ikinci 
teşrin 1931 cumartesi günü saat 14 buçuktadır. Şartnamesini 
görmek isteyenler her gün ve münakaşaya iştirak için de 
şartnamede yazılı vesaik ve teminatlarile teklif mektuplarını 
muayyen gün ve saatten evvel makbuz mukabilinde Vekâlet 
binasında müteşekkil H a v a Satın A l m a K o m i s y o n u Riyasetine 
vermeleri. 1339/4-1 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ S A T I N A L M A 
K O M İ S Y O N U İLÂNLARI 

Merkez Hastanesinin kiler ve eşya ambarı tamir ettirele-
cektir . Pazarlığı 22/eylûl/1931 salı günü saat onda yapılacaktıı. 
Keşfini görmek için her gün ve pazarlığa iştirak için de o gün 
vaktinde komisyona gelmeleri 1330/3-2 

Büyük Erkânı Harbiyenin i k i odasında bölme pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Pazarlığı 22 eylül 1931 salı günü saat 10 da dır. 
Tal ipleri keşif ve şartnamesini görmek üzere her gün ve p a -

zaılıga iştirak için de yevmi muayyeninde Merkez Satın alma 
Komisyonuna muıacaatları. 13 5/3-2 

Tal ib i zuhuı etınıyen 15003 kilo prınç pazarlık suretile 
alınacaktır. Pazaılıgı 22 eylül 1931 salı günü saat 11 de dir . 
Tal iplerin şattnamesmı görmek uze e her gun pazaılığa iştirak 
için de yevmi muayyeninde teminatlarile birlikte Meıkez Satın 
alma Komisyonuna muracaatlaı i . 1336 3-2 

K i l o 

110G00 Süvari Mektebi 
150000 Topçu Nakl iye Mektebi 
ıccooo Topçu Atış Mektebi 

8,103 Ölçme T a b u m 
11000 Gulhane Hastanesi 
5000 Maltepe Lisesi 
7000 G e d i k l i Kuçuk Zabit Mektebi 

70000 Harbiye Mektebi 
5İ30U0 

Yukarıdaki isim ve mıktarlaıı yazılı mahallere bir şartna
mede kapalı zarf suretile ot satın alınacaktır, ihalesi 10 birinci 
teşrin 1931 cumartesi gunu sac-t 14,30 da istanbulda Harbiye 
Mektebindeki mahalli mahsusumda icra edilecektir. Taliplerin 
şaıtnamesıni germek ı^eıe her gün, münakaşaya iştirak iç inde 
vakti muayyenesmde teminatlarile bi.lıkte Harbiye Mektebinde 
Satın A l m a Komisyonuna müracaatları. 1323/4-2 

Bir ahır pazarlıkla inşa ettirilecektir. Pazarlığı 24 eylül 
1931 perşembe günü saat 10 da yapılacaktıı. Taliplerin şart
name ve keşfini görmek üzeıe her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin o günde teminatlarile K o m i s y o n a müracaatları. 

İJ47/3-1 



21 EYLÜL 1931 (Resmî Gazete) Sayıfa : 863 

Alenî münakaşada yeılı mamulâiından 44S0 metıc astarlık 
beze teklif edilen fıat gah gorulduğıindeı m aıakasanın 24 eylül 
1931 peışembe günü saat ¡5 e kadaı taLk edildiği 

1 7 48 3-1 

Alenî münakaşada fıatı gah goıulen ' 9000 ki lo patates 
pazarlıkla alınacaktır. Pa?a:lığı 24/9/193L perşembe günü saat 
11 de yapılacaktır. Talipler vakti muayyeninde teminatlaı ile 
birlikte Merkez Satın A l m a Komisyonuna müracaatlar. 

1 49/2-1 

Kapalı zarfta fiatı gali görüldüğünden reddine k a aı ve' ı-
len yerli fabrikalar mamulâtından 6000 metıe kışlık elbiselik 
kumaş pazaılıkla alınacaktır. Pazaılığı 23/eylül/1931 çarşamba 
günü saat 10 da yapılacaktır Tal iplerin yevmü tnezkûrde 
komisyona müracaatları. 1350/M 

ASKERÎ FABRİKALAR U M U V I \ ÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI 

30 ton Flüss Spat 

Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla 23 9/1931 de alınacaktır. 
Taliplerin müracaatı. 1354 

8 Kalem tezgâh 
1 A d e t freze tezgâhı 
1 » Su sertlik tasfiye cihazı 

Ayrı ayrı verilebilir . 

Yukarıdaki malzeme ayrı ayıı alenî münakaşa ile 23/11/1931 
de saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin şartname için her gun ve münakaşaya girmek 
için de o gün teminat ile müracaatı. 1307/4-4 

550 ton G a z o l 

Y u k a r d a k i malzeme kapalı zarf ile 14/10/1931 de saat 15 te 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şariname için her gun ve münaka
şaya girmek için de o gün teminat (teklifat) ile müracaatı. 

1310/4-4 

Y e d i bin küsur paket ağaç vida. 

Yukaııdaki malzeme alenî münakaşa ile 14/1 n / l 931 de 
saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartname için her gun 
ve münakaşaya girmek için de o gün teminat ile müracaatı. 

1311/4-4 

Kırıkkalede kâm İdareye ait ocaklardan 7,500 metre 
mik'abı taş ihracı kapalı zarf usulile münakaşaya vazedilmiştir. 
İhale günü 14/10/1931 saat 15 tedir. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün, münakaşaya girmek için de o gün teminat 
ve teklifat ile müracaatları. 1318/4-3 

60 ton döküm koku 

Y u k a r d a yazılı malzeme pazarlıkla 23/9/1931 de alınacaktır. 
Taliplerin müracaatları. P ö ? 

Maliye Vekâletinden: 

M a l i y e M ü f e t t i ş M u a U n l h j i M ü s a b a k a İ m t i h a n ı 

17 teşrinievvel 1931 talihine tesadüf eden cumartesi günü 
maliye müfettiş muavinliğine duhul için talipler arasında bir 
müsabaka imtihanı açılacaktır. Müsabaka şeıaiti berveçhi atidir : 

İmtihana girmek istiyenlerın Memurin Kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz olduktan başka yirmi dörtten 
aşağı ve otuzdan yukarı yaşta bulunmamaları, 

2 - Yüksek mekteplerin birinden mezun olmaları şarttır. 
3 - Tal ip olanlar 12 teşrinievvel 1931 tarihine kadar A n 

karada ve İstanbulda Mal iye Vekâleti Teftiş Heyet i Reisliğine 
istida ile müracaat edeceklerdir, ist idaya şu vesikaların raptı 
lâzımdır. (A) hüviyet cüzdanının sureti ve ikametgâh adresi, 
(B) kendi yazı ve imzalarile teıcümeıhal hülâsası, (C) askerlik
lerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair askerlik şubele
rinden veıılmiş bir vesika, (D) mektep şahadetnamesi veya 
mezuniyeti mutazammın tasdikname (bütün bu evrakın noter
likten musaddak suıetleri verilebilir.) (E) hastalığı bulunmadı
ğına ve yolculuk yorgunluklarına dayanabileceğine dair Hü
kümet doktorundan verilmiş rapor. 

İstenilen evsafı haiz bulunanlar tahriri ve şifahî iki imtihan 
geçireceklerdir. Tahrirî imtihan A n k a r a d a ve istanbulda ve 
bunda mnvaffak olanların şifahî imtihanı da A n k a r a d a yapıla
caktır, imtihanlar A n k a r a ve istanbulda Heyet i Teftişiye 
Dairelerinde icra olunacaktır. 

İmtihan Programı 
1 - i lmi iktisat (servetin istihsal, tedavül, inkisam ve istih

lâk bahisleri) 
2 - Hmı Malî (bütçe; tekâlif nazariyatı ve devlet emvah, 

istikraz nazariyatı), Türkiyedeki vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
ve tarh ve tahakkuk ve tahsil şekilleri, Türkiyenin malî tarihi 
hakkında malûmat, Türkiye düyunu umumiyesi. 

3 - Muhasebeı Umumiye Kanununun ve Hazine usulü he-
sabiyesinin esasları, merkez ve taşrada muhasebe ve varidat 
teşkilâtı ( Umumî malûmat ) 

4 - Hesap ( Kesirler, Tenasüp, Faiz , İskonto ve yeni 
mikyaslar ) 

5 - Hendese ( Umumî malûmat ve mesaha usulleri ) 
6 - Ticaret defteri usulleri, esasları ve bîâncolar. 
7 - H u k u k u İdare ( Vilâyetlerin teşkilâtı mülkiyesi, Istimlâ-

kat, İdarî davalar, Memurin Muhakematı Usulü ) 
S - C e z a Muhakemeleri Usulü ( Hazırlık ve ilk tahkikatta 

sorgu, şahit ve ehli hibrenin celp ve istimaı, arama ve zabıt 
mesaili ) 

9 - Kanunu Medeninin gayri menkullere müteallik hüküm
leri, Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu hakkında mücmel ma
lûmat, C e z a Kanununun memurların suçlarına müteallik ahkâmı. 

10 - Türkiyenin tabiî ve iktisadî coğrafyası. 
11 - Fransızca. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar azamî üç sene nihaye
tinde ehliyet imtihanı geçildikten sonra Müfettişliğe tayın edi
lerek bıı sene staj görmek için Fıansaya gönderilirler. 

Müfettiş Muavinliği imtihanına ik i defa giripte kazanmamış 
olanlar üçüncü imtihana iştirak edemezler. 1312/5-5 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLAN! 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakaşası 5 birinci teşıın 1931 pazaıtesı günü saat 15 te 
idare meıkezınde yapılacaktır. Tafsilât A n k a r a ve Haydarpaşa 
veznelerimizde beşer l iraya satılmakta olan şartnamelerde 
yazılıdır. 1324/5-2 

Teklif edilen fiatların yüksekliği dolayısile feshedilen rö
morkör tamiri münakaşası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci 
teşrin 1931 pazar günü saat 15 te idare merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat A n k a r a ve Haydarpaşa veznelerinde üçer l iraya satıl
makta olan şartnamelerde yazılıdır. 1316/5-1 
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Maadın işleri U m u m Müdürlüğünden: 

Gümüşane Vilâyetinin T o r o l Kazasının K o r t u n Nahiye
sinin Şıhlı Kızılot Karyelerinde kâin olup Hükümet malı bulnan 
bakır madeni 

1 — Madenin teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
100 000 türk lirası sermaye ile bir türk şirketi teşkil ederek 
hukuku bu şirkete devredilmek. 

2 — İlk sene zarfında sahai imtiyaziyenin 1/5000 mik
yasında muntazam topoğrafık ve jeolojik haritaları yapılmak ve 
eski imalâtın ve sathı atzın tetkikinden elde edilecek neticeler 
fennî bir rapor ile tesbit ve tetkikat netayicine gore işletme 
projeleri tanzim edilerek iktisat Vekâletine ita edilmek. 

3 — İkinci sene zarfında maden mevkiinden denize rap
tedilecek yo l yapılmak. 

4 — Üçuncu seneden itibaren asgarî (1000) ton cevher 
ihraç ve sevkedılmek ve sevk olunamadığı takdirde bu mik
tara tekabül eden kıymet üzerinden yüzde beş resmi nisbî ile 
mezkûr resmin yüzde altısı msbetınde teçkizatı askeriye tertibi 
verilmek ve millî bankalardan birinin (5000) liralık teminat 
mektubu ita edilmek ve teşkil olunacak şirketin temettüatı 
safıyesinin maadınin imtiyaz kararnamesine zeylen tanzim 
ve teati kılınacak olan şartnamenin ahkâmı maliye fas
lında gösterildiği üzere muayyen nisbetler dairesinde 
Hühûmete hıssei temettü verilmek şartile ihale edileceğinden 
taliplerin 3 teşrinisani 1931 tarihine müsadif salı günü saat 
on beşe kadar kapalı zarfla ve teminat mektubile azamî şera
itin iktisat Vekâleti Maadın Müdiriyeti Umumiyesine ita 
eylemeleri. 1334/4-1 

İzmir Ticaret Mahkemesinden: 

İzmirde yeni manifaturacılarda Tavaslı Hacı Mestan zade 
Yusuf Beyin emrine keşide edilen ve Denizl i İktisat Bankasın
dan A k s e k i Bankası İzmir şubesi üzerine keşide kılınan 
numaralı ve 950 lirayı muhtevi çekin ziyaa uğradığından iptali 
mumaileyh Yusuf Bey tarafından ba arzuhal talep olunmuş ve 
mübrez vesaik kâfi görülmüş ve çek muhteviyatının tediye 
olunmaması lüzumu ve iş'arı ahire değin mahfuz kalmak şartile 
muhteviyatının mahkeme veznesine tevdiinde muhtar bulunulduğu 
Denizl i İktisat ve izmir A k s e k i Ticaret Bankalarına bildirilmiş 
olmakla mezkûr çekin tarihi ilândan itibaren kırk beş gün 
zarfında mahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz edilmediği takdirde 
mahkemece iptaline karar verileceği Ticaret Kanununun 638 inci 
maddesine tevfikan ilân olunur. 1325 

Lice Tapu Memurluğundan: 

Licenin Mol la Mahallesinden Hat ip Zade Abdurrahman 
Efendinin y i rmi beş senedenberı temellükünde bulunan Dirhast 
Köyünde ve Kılan Mevkiinde Hasayi Mamo ve ibrahim Meh
met bağı şimalen ibrahim Mehmet ve Hacı Keıim bağları 
garben tar iki am cenuben Molla Mustafa bağlaıile mahdut 
iki dönümlük bir kıt'a bağ tapuya merbut olmadığından kendi 
namına senede raptı talebinde bulunduğu cihetle tescil mua
melesi yapılmak üzere 1931 senesi eylülün 26 ncı cumaıtesi 
günü saat 12 de mahallinde tahkikat yapılacağından mezkûr 
bağda mülkiyet ve bir gûna istihkak iddiasında veyahut tes
ciline itirazı olanların yetlerindeki evrakı musbıtelerıle mezkûr 
gün ve saatte tahkikat mahallinde hazır bulunmaları ilân 
olunur. 1360 

Beyşehri As l iye Mahkemesinden : 

Müddei Beyşehrinin Hamidiye Mahallesinde mukim Sadık 
Hacılı İbrahim kızı Hatice, müddeialeyh mahallei mezkûreden 
Çeçen selkili oğlu Mahmut aleyhine, merkumun evine dönmesi 
hakkında ikamei dava edip ve bundan üç sene mukaddem 
Mersin veya Tarsus cihetine gidip halen gelmediği ve hayat 
mematı meçhul olduğundan üç aydan fazla evine dönmediği 
ve evine dönmesini ister olduğunu iddia etmekte bulunduğun
dan mezburenin Kocası Mahmudun muhakeme tayin kılınan 
13/10/1931 sah günü saat 10 da Beyşehri Suİh H u k u k 
Mahkemesinde hazır bulunması ve tarihi ilândan bılitıbar bir 
ay zarfında evine dönmesi lüzumu ilânen ihtar ve aksi takdir
de gıyaben icrayı muamele olunacağı dahi tebliğ olunur. 

1359 

Ayancık A s l i y e Mahkemesinden: 

Ayancığın Gol ler Karyesinden Eylence Oğlu Mehmet ka
rısı A l i m e tarafından askerde gaip kocası Mehmet aleyhine 
açılan feshi nikâh davasının icra kılınmakta olan muhakeme
sinde: Müddeaaleyh namına yazılan davetiye askerde gaipl i 
ğinden bahsile tebliğ edilememiş ve meıkuma ilânen tebligat 
ifasına ve muhakemenin de 18/10/1931 saat 10 a talikma karar 
verilmiş olduğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 1333 

ABONE ŞARTLARI İLÂN ŞARTLARI 

Abone seneliktir, Abone bedeli: 
Ankara için: 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 • 
Ecnebi memleketler için 1500 kurut 

O 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 • 
ücret alınır 

0 0 

B. M. M. ola bir içtima feneaine ait tablt cerideleri bir 

ıcnellk addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

abone kaydolandasın surette gazete bedeli iki misline iblâğ olnnnr. 
Yevmi nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Mndevvegat Matbrstı 

(Resmî Gazete) 21 E Y L Ü L 1931 
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