
Resmî Gazete 
Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 

İdare ve yatı isleri için 
Başvekâlet Müdevvenat •Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

1 KANUNUEVVEL 1932 

PERŞEMBE 
S A Y f : 2266 

KANUN 

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 üneü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir 

muvakkat madde ilâvesine dair kanun 

Kanun M: 207] Kabul tarihi: 26\11\1932 

Madde 1 — 3 haziran 1930 tar h ve 1683 numaralı Askerî 

ve Mülk,î Tekaüt Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekil

de tadil edilmiştir: 

(Alelıtlak ağır hapis cezasile veyahut hırsızlık, emniyeti 

suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık,< yalan yere şehadet, yalan 

yere yemin, cürüm tasnti*, iftira, irtikâp, irtişa ve ihtilas suçla

rının birinden dolayı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile 

veyahut alelıtlak beş seneden ziyade hapis cezasile veya asgarî 

haddi bir seneden aşa&ı olmamak üzere mükerrer hapis ceza

larını müstelzim suçlarla mahkûm olan memur veya mütekait

lerin tekaüt hak. ve. maaşları sakıt olur. 

Bunlardan on beş seneden fazla hizmeti olan memurun bu 

kanun mucibince isabet edecek maaşına ve mütekaitlerin 

muhassas maaşlarına nazaran yetimlerine cezalarının icrası 

müddetince maaş verilir. Cezalarının hitamında bu maaşlar 

kesjhp vefatlarında), yine, ye timlerine tahsis olunur. 

Türk vatandaşlığını terk eden veya vatandaşlıktan ıskat 

olunanların kezalik tekaütlük hakları sakıt ölür ve bunlar müte

kait iseler maaşları kesilir. Ancak bunların Türkfyede kalan 

ve «Türk vatandaşlığını muhafaza eden maaşa müstahak yetim

lerinden nafakaya muhtaç oldukları sabit bulunanlar hakkında 

yukanki hükümler tatbik olunur.) 

Madde 2 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı Askerî 

ve Mülkî Tekaüt Kanununa aşağıdaki 8 inci muvakkat madde 

zeylen ilâve edilmiştir: 

( Divanı âli veya istiklâl mahkemeleri tarafından bu kanu

nun meriyeti tarihine kadar vicahen veya gıyaben her hangi 

bir suçtan dolayı mahkûm olanların, mahkûmiyet hadlerine 

bakılmaksızın tekaüt ve yetim maaşları hakları bu mdddehin 

meriyeti tarihinden itibaren iade edilmiştir. Ancak 16 nisan 

1340 tarih ve 487 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde işaret 

edilenler bu hükümden istifade edemezler.) 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

28/11/1933 
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İ L Â N L A R 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

24 ikinci teşrin 1932 vaziyeti 
AKTİF 

Ura 

Kasa: 
Altın: safî kilogram 10.270,245 14.400.034,03 
Banknot 9.827.870,-
Ufakhk 522.136,87 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Safî kilogram 3.848,205 5.412.827,02 
Türk lirası 397.563,19 

Hariçteki Muhabirler: 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen evrakı naktiye 
karşılığı 158.748563-

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan vaki tediyat — 3568563,— 

Cüzdan : 
Senedat 5.863.553,93 

Esham f Deruhde edilen evrakı nakti-
lalmlâl i y e kar?111^ (itibarî kıymetle) 27.125.825,-
Esham ve tahvilât 

Altın ve döviz üzerine avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 

YEKÛN 

PASİF 

955.000,-

Lira 

158.748563,-

— 3.568563,-

S e r m a y e 
Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan vaki tediyat 
Deruhde edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen 

Vadesiz tevdiat 
Döviz m e v d u a t ı 
Muhtelif 

Y E K U N 
Ifkonto haddi % 7 — Altıp özerine avam ı °h 5 l/î 

Lira 

24.750.040,90 

5.810.390,21 

178.375,89 

155.180.000,-

33.944.378,93 

17.002,10 

4521.585,03 

1.376.169,05 

225.777.942,11 

Lira 

15.000.000,-

155.180.000,-

8.688.000,- 163 868 000,-

11.303.383,— 
1.206.293,97 

34.400.265,14 

225.777.942,11 

832 

Bedeli 
Lira 

25 

Kiğı İcra Dairesinden: 

Cinsi Hududu 

20 

10 

40 

50 

50 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

Mevkii 
Nısıf tarla Sarkan, garben kendi tarla

ları şimalen, cenuben meşe Mezraada 

» » Sarkan Tomp, şimalen, ce
nuben meşe, garben Kasbar 
tarlası » 

» çayır Sarkan A l i çayırı, garben 
yamaç, cenuben taşlık 

Tam çayır Sarkan ark, şimalen kıraç 
garben kendi tarlası cenu
ben çay 

» » Sarkan tarik, şimalen kıraç, 
garben İsmail tarlası, cenu
ben Haçu 

» » Sarkan, cenuben A l i , gar
ben Hacı Hasan, şimalen 
Serkis 

tarla 

25 Nısıf tarla 

25 

Sarkan, cenuben dağ, gar
ben çay, şimalen ark 

Sarkan mezarlık, garben 
ark, şimalen Mahu, cenu
ben tarik 
Sarkan dere, şimalen kır
mızı taş, garben Şah İsmail, 
cenuben kıraç 

Sarkan A l i tarlası, şimalen 
tarik, garben Mehmet tarla
sı, cenuben Hacı 

Sarkan dere, şimalen çay, 
garben Arakil tarlası, ce
nuben tarik 

Sarkan dere, garben pınar, 
şimalen taş, cenuben Bu-
ğus çayırı 

Dağda 

Komda 

Kariyede 

Köy kenarında 

Köy karşısında 

Mezarlıkta 

Çukurda 

Köy karşısında 

Çayda 

Verdu yaylasında 

Sarkan, şimalen dere, gar
ben hazar, cenuben taşlık Çayırlarda 

Sarkan tarik, garben dere, 
şimalen, cenuben yamaç Verdu yaylasında 

Kiğı Kasabasında mukim Değenekçı Zade Yusuf Ziya B» 
keri mesi Selvi Hanımın kocası Liçik Köylü Derviş Bey oğlu 
Mirza B. aleyhine Kiğı Hukuk Mahkemesinden 17/6/1932 tarih 
ve 97/261 numaralı ilâm ile kocası zimmetindeki alacağının 
temini istifası için balâda hudut ve mevkileri ve kıymetleri 
yazılı borçluya ait hisseli gayri menkul otuz bir gün müddetle 
müzayedeye vazedilmiş bulunduğundan ziyade bedel ile talip 
olanların Kiğı İcra Dairesine müracaatları ilân olunur. 831 

Başvekâlet Müdevveaat Matbaan 
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         Kanuna Bir Muvakkat Madde İlâvesine Dair Kanun        1 

 
 

 

 

İlanlar                       2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 


