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KANUNLAR 
Mükelleflere vergi cüzdanı verilmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 2184 Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — İsteyen mükelleflere Devlet bütçesine giren 
vasıtalı ve vasıtasız senelik olarak tahakkuk ettirilen vergiler 
için cüzdan verilir. Vergi cüzdanlarına, tahakkuk şubesi teşki
lâtı olan yerlerde şube ve bu teşkilât olmıyan yerlerde kaza 
varidat idaresi hududu içerisinde mükelleflerin her sene tahak
kuk edecek vergilerile bu vergilere karşı ödeyecekleri paralar 
yazılır. Mükellefler cüzdanlarını diğer tahakkuk şubelerine veya 
kaza varidat idarelerine götürerek o şube ve kazalar hududu 
içerisindeki vergilerini ve ödeyecekleri paraları yazdırabilirler. 

Madde 2 — Vergi borçlarını ödeyen mükelleflere mal-
sandıklannca şimdiye kadar olduğu gibi ayrıca makbuz verilir. 
Mükellefler vergi borçlarını ödediklerini bu makbuzlarla veya 
vergi cüzdanlarile isbat edebilirler. 

Madde 3 — Vergi cüzdanlarında makbuz numaraları ve 
makbuzlarda da cüzdan numaraları yazılır. Vergilerin her türlü 
tahavvülât ve tadilâtı cüzdanlara işaret edilir. 

Madde 4 — Vergi cüzdanları müddetle mukayyet değildir. 
Zayi olan veya her sayıfası kullanılarak dolmuş bulunan cüz
danların yerine diğerleri verilir. 

Madde 5 — Mükelleflere vasıtalı vergiler için ayrı ve va-
tasız vergiler için ayrı cüzdanlar verilir. Bu cüzdanların şekli 
ve ne suretle doldurulacağı Maliye Vekâletince tayin olunur. 

Madde 6 — Vergi cüzdanları Maliye Vekâletince ihzar ve 
fiatı tesbit olunarak malsandıklarından satılır. Şu kadar ki bu 
cüzdanların bez kaplılarına yirmi beş ve meşin kaplılarına elli 
kuruştan fazla fiat konamaz. 

Madde 7 — Cüzdanlar üzerinde yürütülecek her türlü ka-
yitler damga resminden muaftır. 

Madde 8 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
Madde 9 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili 

memurdur. 
23/5/1933 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi teşkilâtı 
hakkında kanun 

Kanun X: 2186 Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — Türkiyede Hava Yolları tesis etmek ve bu 
yollar üzerinde nakliyat yapmak için Millî Müdafaa Vekilliğine 
merbut ve hükmî şahsiyeti haiz ( Hava Yollan Devlet İşletme 
İdaresi) namile hususî bir idare teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — İdare sivil olup Millî Müdafaa Vekilliğinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararile tayin ve tebdil 
olunan bir müdür tarafından tedvir olunur. Merkezi Ankaradır. 

Madde 3 — Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi mülhak 
bütçe ile idare olunur. Varidatı Millî Müdafaa Vekilliği hava 
bütçesinin nâzım masraf faslından yardım şeklinde verilmesi 
bütçe ile kabul edilecek miktardaki paradan ve işletme hası
latından terekküp eder. 

Madde 4 — Hava hatlarının istilzam ettiği teşkilât Büyük 
Erkânıharbiye Reisliğinin iştirakile tanzim edilerek bütçe lâyi
hasına raptolunur. 

Madde 5 — İdarenin hakikî ve hükmî şahıslarla akit ve 
muamelelerinde ve memur ve müstahdemlerile olan münase
betlerinde umumî hükümler caridir 

Bu idarenin bütün malları, eşya ve vasıtaları ve paraları, 
Devlet malı hükmündedir. 

Eşhas ve eşya için idarece ve posta müraselâtı için Posta 
ve Telgraf ve Telefon idaresile müştereken tanzim edilecek 
nakliye tarifeleri Millî Müdafaa Vekilliğinin teklifi ve İcra Ve
killeri Heyetinin tasdikile kat'iyet kesbeder Ve yine bu yol ile 
tebdil ve tadil olunur. 

Madde 6 — Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinin bütün 
tesisat ve vesaiti Millî Müdafaa Vekilliğine merbut fabrikalarda 
maliyet fiatile tamir ve ıslah edilir ve müstacelen lüzum olacak 
yedek eşya, malzeme ve vesait askerî depo ve ambarlardan 
maliyet fiatile satılır. 

Bu bedeller bir taraftan hava bütçesi nâzım faslına mas
raf ve diğer taraftan ayni fasla irat kaydolunur. Maaş ve üc-
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retleri hava bütçesinden verilmekte olan eşhas müstacel ahvalde 
Milli Müdafaa Vekilinin muvafakatile bu idarede çalıştırılabilir. 

Madde 7 - İdarenin alım ve satım muameleleri müzayede 
ve münakaşa kanununa tâbi olmayıp İcra Vekilleri Heyetince 
tayin edilecek esasat dairesinde yapılır. 

Madde 8 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı Muhasebei Umu
miye Kanunu hükümlerine göre icra ve tesis olunur. Ancak 
Divanı Muhasebatın murakabesi sarfiyatın vukuundan sonra 
ifa edilir. 

Madde 9 — Seyrisefere müteallik inzibatî ahkâm ayrıca 
bir nizamname ile tesbit oluncaya kadar Devlet Demiryol
larında tatbik edilen cezaî hükümler Hava Yolları İdaresi tesisat 
ve vesaitini bozanlar ve her ne suretle olursa olsun seyrisefe-
rin emniyetini ihlâl edenler hakkında da tatbik olunur. 

Madde 10 — Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinin tayya-
relerile her ne şekil ve suretle olursa olsun meccanen seyahat 
edilemez. 

Madde 11 — Kaza vukuunda kazaya duçar olanlara veya 
ailelerine verilecek malî tazminat miktarı azamî on bin lira 
olup hu da sigorta kumpanyasından İdarece istifa ve muta
zarrırlara tesviye olunur. 

Bu maksatla tayyareye rakip olan yolcular (10 000) liraya 
sigorta edilir. Sigorta primi İdarece istifa edilen nakliye ücre
tinden tesviye olunur. 

Madde 12 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir. 

Madde 13 — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

23/5/1933

ASDASDASDSS

 

3 S S 

Altın ve petrol arama ve işletme idareleri 
teşkiline dair kanun

ASDASDASDASDAS

 

Madde 1 — Türkiye dahilinde altın ve petrol ve bunlarla 
beraber çıkacak diğer madenleri aramak ve arama neticeleri 
elverişli olursa bu madenleri işletmek üzere ticari maksatla 
İktisat Vekâletine bağlı ve İktisat Vekâletinin teftiş ve mura
kabesi altında hükmî şahsiyetli altın ve petrol arama ve işletme 
idareleri kurulmuştur. 

Madde 2 — Altın ve petrol arama ve işletme idareleri 
bidayeten istikşaf ve taharri ve işletme için ilmühaber, ruhsat
name ve imtiyaz almak mecburiyetine ve maden nizamnamesıle 
petrol kanununun istikşaf ve taharriye ait diğer usullerile 
zaman ve saha tahdidi hükümlerine ve fesih ve iptal şartlarına 
tâbi tutulmaz Ancak bu idareler istikşaf, taharri ve işletmeğe 
başlamazdan evvel çalışacakları sahaların hudutlarım İktisat 
Vekâletine bildirmek ve buralarda ilmühaber, ruhsatname ve 
imtiyaz alınmak suretile kazanılmış haklar varsa onlara riayet 
etmek mecburiyetindedirler. 

Madde 3 — Altın ve petrol arama ve işletme idareleri, 
birbirinden ayrı iki şahsiyettir. Bu idareler birer müdür tara
fından idare olunur. Kadrolarını İktisat Vekâleti tanzim eder. 

Müdürler İktisat Vekâletinin inhası, İcra Vekilleri Heyetinin 
kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunur. Türk ve 
ecnebi mütehassıs ve mühendisler müdürlerin inhası üzerine 
İktisat Vekâletince tayin olunur. Mesul muhasipler İktisat 
Vekâletinin intihabı üzerine Maliye Vekâletince tayin olunur. 
Diğer memur ve müstahdemlerin tayinlerini müdürler yapar. 

Madde 4 — Altın ve petrol arama ve işletme idareleri 
İhtiyacı için İktisat Vekâleti bütçesine lüzumu kadar tahsisat 

konularak iptidaî ve mütedavil sermaye olmak üzere mezkûr 
idarelere hazinece makbuz mukabilinde verilir. Bu idarelerin 
sermayeleri ve bütün sarfiyat ve muameleleri muhasebei umu
miye, müzayede ve münakaşa ve ihalât kanunlarına ve Divanı 
Muhasebatın vizesine tâbi değildir. 

Ancak İktisat Vekâleti bu idareler hesabat ve muamelâtını 
her sene en az bir defa teftiş ettirir. 

Madde 5 — Altın ve petrol arama ve işletme idarelerince 
yapılacak her türlü muamelât ve taahhüdat ve sarfiyat İktisat 
Vekâletince tayin olunacak esaslar dairesinde icra olunur. 

Madde 6 — Altın ve petrol arama ve işletme idareleri 
senelik blânçolarını her malî senenin sonundan itibaren üç ay 
zarfında ihzara mecburdurlar. Bu blânçolar Maliye ve İktisat 
Vekâletlerince her biri için tayin olunacak birer murakipten 
müteşekkil iki heyet marifetile bütün hesap ve muameleler ve 
istinat ettikleri vesikalar göıülmek suretile blânçoların kendi
lerine tevdii tarihinden itibaren iki aylık bir müddet zarfında 
tetkik ve bir raporla İktisat Vekâletine tevdi olunur. 

İktisat Vekâleti de bu blânçolar ile murakıp raporlarını 
kendi mütaleasını da ilâve ederek tetkik ve tasdik olunmak 
üzere bir ay zarfında Büyük Millet Meclisi Bütçe ve İktisat 
Encümenlerinden mürekkep umumî heyete tevdi eyler. Umumî 
heyetin tasdik kararları alâkadar memurların ibrası hük
mündedir. 

Madde 7 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktisat Vekilleri memurdur. 
23/5/1933 

9sASDASDASDASDASDASSSXX

Barut, mevaddı infilâkiye, fişek, av mühimmatı 
ve av saçması inhisarları İşletme Muvakkat 

İdaresinin 1933 mali senesi 
bütçe kanunu 

Kamm^M.: 2193
Madde 1 — Barut, mevaddı infilâkiye, fişek, av mühim

matı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 
1933 malî senesi masrafları için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (340 242) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — İşletme muvakkat idaresinin 1933 malî senesi 
varidatı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (556 001) 
lira tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — Muvakkat İşletme İdaresinin merkez ve taşra 
teşkliâtıle Fabrikaları memur ve müstahdemleri kadrosu mer
but (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4 — Fabrikalara lüzumu olan iptidaî ve müstehlek 
maddeler bedelleri, işçi ücretleri, fabrikalarda yapılamıyacak 
ve yabancı memleketlerden getirilecek yapılmış inhisar mad
deleri esmanı, iptidaî ve yapılmış maddelerin gümrük resim
leri, nakliye ve sigorta masrafları, alelûmum malların sigorta 
bedelleri, fabrikaların tamir ve bakım ması afları, av saçması 
yapma ücreti, fabrikalar işçilerine mahsus iş elbiseleri, satış 
aidatı ve sair bütçede olmıyan işletme masraflarının verilmesi 
için (500 000) liralık mütedavil sermaye kabul olunmuştur. 

işbu mütedavil sermaye satış hasılatile masraf bütçesinden 
bakiye kalacak miktarla temin olunur. 

Madde 5 — Esasları Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince 
tasvip edilecek teminat mukabilinde kredi ile satış yapılabilir. 

Madde 6 — Dördüncü madde ile verilen (500 000) liralık 
mütedavil sermayeden başka mezkûr madde de sayılan işlerin 

l yapılması için lüzum görüldüğü takdirde Gümrük ve inhisarlar 
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Vekâletinin tensibi ile Muvakkat İşletme İdaresi, müddeti bir 
seneyi geçmemek üzere ayrıca (250 000) liraya kadar kısa vadeli 
istikraz ve avanslar aktine, kredi ve hesabı cariler açtırmağa 
ve Maliye Vekâleti de bunlara kefalet etmeğe mezundur. 

Madde 7 — Varidat ve masraf bütçesi arasındaki fark 
4 üncü madde ile tahsis olunan mütedavil sermayenin ikmalin
den sonra üst tarafı Hazineye varidat fazlası olarak tediye 
olunur. 

Madde 8 — Mahkeme masrafları ve 1918 numaralı kanun 
mucibince haber verenlere, yakalayanlara verilecek olan ikra
miyeler için bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
fazla sarfına lüzum görülecek meblâğ hakkında Umumî Muha
sebe Kanununun 48 inci maddesi hükmü cereyan eyler. 

Madde 9 — Muvakkat İşletme İdaresi tarafından bayilere 
verilecek beyiye kâğıtlarından nüfusu (50 000) ve daha fazla 
olan Vilâyet merkezlerinde senelik üçer ve diğer yerlerde birer 
lira harç alınır. 

Madde 10 — Ücretli memurlardan vefat edenlerin teçhiz 
ve tekfin masraflarına ve ailelerine yardım olmak üzere memur 
ve müstahdemler ücretleri tasarruflarından bir maaş nisbetinde 
yardım akçesi verilir. 

Madde 11 — Fabrikaların ecnebi mütehassıslarından biri
nin vazifesine hitam verildiği takdirde yerine alınacak türk 
mütehassıslara verilecek ücretler, Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
letinin tasvıbile, ecnebilere ayrılan tahsisattan verilir. 

Madde 12 — Barut ve patlayıcı maddeler imalâtında kul
lanılmak üzere İşletme Muvakkat İdaresince hariçten getirile
cek iptidaî maddelerin yirmi beş bin liraya kadar Gümrük 
resmine tekabül edecek miktarı resimden muaftır. 

Bu maddelerin Teşviki Sanayi Kanunu hükümlerine göre 
bir cetveli İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur. 

Madde 13 — Bu Kanun 1 hazira 1933 tarihinden mute
berdir. 

Madde 14 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 

23/5/ı933 

-o a 

A — Cetveli 

Muhassasatın nev'i 

Merkez ve taşra memur ve müstahdemleri 
ücretleri 
Umumî Müdür 
Murakıp ve kalemi 
Merkez memur ve müstahdemleri 
Taşra memur ve müstahdemleri 

Fasıl yekûnu 

Fabrikalar daimî ve muvakkat memur ve 
müstahdemleri ücretleri 
Barut ve mevaddı infilâkıye fabrikaları 
Fişek fabrikası 
Ecnebi memurlar tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Harcırah ve tazminat 
Memur ve müfettişler harcırahı 
Ecnebi memurlar avdet harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1933 
senesi için 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
4 680 

43 440 
50 400 

104 520 

65 664 
23 460 

1 

89 125 

7 000 
^600 

9 600 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-o -o 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

Muhassasatın nev'i 

•o -a 

İdare masrafları 
Kiralar 
Mahkeme masrafları 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Akçe nakliyesi 
İstikraz faizi 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Demirbaş eşya ve levazım 
Depoların muhafızları melbusatı ve köpeklerin 
iaşesi 
Tenvir ve teshin 
Mebani tesisat ve mobilye sigortası 
Poligonlar ve depoların inşaat ve tamirat 
masarifi 
Vergiler 
Mütenevvi masarif 
Depo memur ve müstahdemlerinin kazaya 
karşı sigortaları 

Fasıl yekûnu 

Fabrikalar idare masarifi 
Fabrikalar muhafızı melbusatı ve bekçi kö
peklerin iaşesi 
Fabrikaların noksan tesisatı 
Fabrikalar büyük idame ve muhafaza masarifi 
Ecnebi mütehassısların kazaya karşı sigortaları 
Fabrikalar müstahdemini sairesinin kazaya 
karşı sigortaları 

Fasıl yekûnu 

1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve 
musadirlere verilecek ikramiye 
1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi muci
bince Cumhuriyet Merkez Bankasına verile
cek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
senesi için 
kabul edilen

XCVXCVXCVXCV

 

10 000 
500 

2 500 
1 500 
3 000 
2 000 
4 000 

1 500 
2 500 

30 000 

17 900 
1 500 
2 500 

1 000 

80 400 

700 
15 000 
33 000 

1 079 

_ 2 450 

52 229 

1 000 

3 368 

340 242 

B — Cetveli 

Varidatın nev'i 

Barut ve mevaddı infilâkıye ve teferruatı 
Revolver fişeği ve av mühimmatı ve teferruatı 
A v saçması 
Şenlik fişeği 
Muhtelif varidat 
Kaçak hasılatı 

Umumî yekûn 

1933 
senesi için 

tahmin edilen 
Lira 

340 000 
150 000 
60 000 

1 000 
5 000 

1 

556 001 

C C e t v e l i 

Memuriyetin nev'i 

Umum Müdür 

Murakıp 
Tetkik Memuru 

İdare Merkezi 

Murakabe Heyeti 

Adet Ücret 

1 500 

1 300 
1 90 
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Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Teftiş Heyeti 
Müfettiş 

Doğrudan müdüriyete merbut memurlar 
Avukat müşavir ı 
Kâtip daktilo ı 
Daktilo ı 
Memurin ve levazım memuru l 
Evrak ve dosya memuru ı 

Muhasebe 
Müdür 
Muhasibi mesul 
Kâtip 

» 
» 

Kâtip ve veznedar 
Kâtip 

Ticaret kısmı 
Müdür 
Kâtip 

» 
» 

Sigorta kâtibi 
Gümrük ve sevk memuru 

« » » » muavini 
A v saçması memuru 
Kâtip 

Müstahdemler 

200 
375 
150 
125 

125 
100 

60 
100 
125 

300 
150 
150 
125 
100 
125 
80 

250 
150 
125 
100 
90 

100 
125 
90 

125 
80 

Telefoncu 1 45 
Takibat ve tahsilat ve dahilî hidemat memurları 2 75 

T a ş r a m e m u r v e m ü s t a h d e m l e r i 

Depolar 
Depo memuru ' 2 130 

» » 3 120 

» » 6 100 

» » 7 80 
Depo kâtibi 3 80 

» » 4 70 

» » 5 60 
Depo bekçisi 5 50 

8 45 

» • 10 40 

» » 16 35 
» » 1 30 

Barut fabrikaları 
E c n e b i m e n i m * v e m ü s t a h d e m l e r 

Müdür ı 850 
Kimyager 1 425 
Ustabaşı 1 311 

» 1 260 
» 1 166 

Memuriyetin nev'i 

T ü r k m e m u r v e m ü s t a h d e m l e r i 

Müdür muavini 
Muhasebeci 
Ayniyat muhasibi ( muhasebe muavini) 
Muhasebe kâtibi 
Ambar memuru 
Müdüriyet kâtibi 
Tabip 
Hasta bakıcı 
Kimyager muavini 
Dinamit şubesi ustası 
İmalâtı kimyeviye şubesi i"=*ası 
Barut şubesi ustası 
Santral elektrik ustası 
Nitrasyon şubesi ustası 
Marangozhane ustası 
Atelye şefi 
Muallim 
Bekçi başı 
Bekçi 

Silâhtarağa Fişek Fabrikası 
E c n e b i m e m u r l a r 

Adet Ücret 

250 
250 
200 
125 
125 
125 
150 
125 
200 
200 
150 
200 
150 
200 
135 
225 
50 
80 

13 40 

Ustabaşı 

Memurin ve müstahdemini saire 
Müdür 
Fabrika mühendis ve ressamı 
Muhasebeci 
Muhasebe kâtibi 
Doktor 
Ayniyat muhasibi ve ambar memuru 

» » muavini 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Kapıcı 
Mütehassıs ustabaşı 
Başmakinst 

400 

200 
150 
150 
100 
90 

100 
75 
65 
50 
50 

350 
125 

Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının birleştirilmesi 
hakkında kanun 

Kanan 2197 Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — İçel ve Mersin Vilâyetleri birleştirilerek mer
kezi Mersin olmak üzere «İçel» Vilâyeti teşkil edilmiştir. «İçel» 
Vilâyeti merkezi olan Silifke Vilâyet merkez kazası mülhakatını 
ihtiva eden «Silifke Kazası» tun merkezi haline konulmuştur. 

Madde 2 — «Artvin» ve «Rize» Vilâyetleri birleştirilerek 
merkezi «Rize» olmak üzere «Çoruh» Vilâyeti teşkil edilmiştir. 

Artvin; Vilâyet merkez kazası mülhakatını ihtiya eden 
«Artvin» Kazasının merkezi haline konulmuştur. 

«Yusufeli» Kazası bu günkü teşkilâtile «Erzurum» Vilâye
tine bağlanmıştır. 

Madde 3 — Aksaray Vilâyeti lâğvolunmuştur. Aksaray 
kaza haline konularak Arapsun Kazasile birlikte Niğde Vilâye
tine ve Şerefli Koçhisar Kazası Ankara Vilâtine bağlanmıştır, 
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Madde 4 — /Niğde Vilâyetine tâbi Ürküp Kazası bu günkü 
teşkilâtile Kayseri Vilayetine bağlanmıştır. 

Madde 5 — Hakâri- Vilâyeti lâğvolunmuştur. Hakâri Kazası 
haline konularak Gevar K a z a s ^ e birlikte Van Vilâyetine ve 
Beytüşşebap Kazası Siirt Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 6 — Cebelibereket Vilâyeti lâğvolunmuştur. Vilâ
yetin merkez kazası olan «Osmaniye» Kazası Bahçe, Dörtyol, 
Seyhan Kazalarile birlikte Adana Vilâyetine ve islahiye Ka
zası da Gazi Antep Vilâyetine bağlanmıştır. Bu suretle teşekkül 
eden Adana Vilâyetinin ismi merkezi. Adana olmak üzere 
«Seyhan» a tebdil olunmuştur. 

Madde 7 — Pazarcık Kazası, Maraş Vilâyetinden alınarak 
Gazi Antep Vilâyetine, Behisni Kazası Gazi Antep Vilâyetinden 
alınarak Malatya Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 8 — Şebin Karahisarı Vilâyeti lâğvolunmuştur. 
Vilâyet merkezi olan Şebin Karahisar Kasabası, merkez kazası 
mülhakatını ihtiva eden Şebin Karahisar Kazasının merkezi 
olmuştur. 

İşbu kaza Alucra Kazasile birlikte Giresoh Vilâyetine ye 
Suşehri, Koyulhisar Kazaları Sıva"s Vilâyetine, Mesudiye 
Kazası da Ordu Vilâyetine bağlanmıştır. 

Madde 9 — İşbu ilga, tadil ve teşkilât sebebile iktiza edecek 
olan hudut tahvillerinin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. , 

Madde 10 — İlga edilen vilâyetlerdeki memurlar hakkında 
788 numaralı Memurin Kanununun 85 inci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

Madde İ J — Vilâyetlerin lâğvi dolayısile hususî idarelere 
ait haklar ve vecibelerin ilhak olunan vilâyetlere tefrik ve 

(tevziine ve hususî idare teşkiltâı ile diğer muamelelerinin tas
fiyesine ve umumî meclisler ile daimî encümenlerine ait işlerin 
tanzimine Dahiliye Vekili mezundur. 

Mülkî taksimattaki tebeddül dolayısile hususî idarelere 
ait olup lâğvedilen vilâyetler namına mukayyet bulunan gayri 
menkullerin bulundukları kazanın ilhak edildiği vilâyet namına 
tapu kayitleri ve tasarruf vesikaları harçsız tashih olunur. 

Madde 12 — Yukarı maddeler mucibince yeniden teşkil 
edilecek altı kazada kullanılacak olan ve merbut (A) işaretli 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlara ait 
teşkilât kadrosu 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine mer
but (2) numaralı cetvele ilâve olunmuştur. 

Madde 13 — 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine 
merbut (2) numaralı cetvelin Dahiliye, Maliye, Maarif, Nafıa 
ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletleri ile Tapu ve Kadas
tro Umum Müdürlüğü vilâyet kısımlarından merbut (B) işaretli 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlar çıkarıl
mıştır. 

Muvakkat Madde — ilga edilen vilâyetlerin meclisi umumî 
azalarının vazifeleri yeni intihap devresine kadar devam eder. 
Bu Kanunla birleştirilen vilâyetlerin 1933 bütçeleri tasdik edil
diği şekilde tatbik olunur. 

Kazalarile birlikte diğer bir vilâyetle birleştirilen vilâyetlerin 
daimî encümen azaları iltihak ettikleri vilâyetin encümen aza-
larile birlikte meclisi umuminin içtimaına kadar vazife görürler. 

Kazaları muhtelif vilâyetlere dağıtılmak suretile ilga edilen 
vilâyetlerin daimî encümenleri mülgadır. 

Madde 14 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute-
derdir. 

Madde 15 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

23/5/1933 

Derece 

De 

A - Cetveli 

Memurriyetin nev'i Adet Maaş 

Maliye Vekaleti 

ıo Kaza malmüdürü 
ıı » » 

a 35 
3 39 

T a p u ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

14 Vilâyet ve kaza tapu memurları 6 20 

Dahiliye Vekaleti 

7 Birinci sınıf kaymakam 6 55 
14 » » kaza tahrirat kâtibi 6 20 
19 » » kazalar tahrirat kâtibi refiki 0 ÎO 
14 » » kaza nüfus memuru 6 20 
19 Nüfus kâtipleri 6 10 

B - Cetveli 

Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

Maliye Vekâleti 
9 Defterdar 6 40 

12 Merkez malmüdürü 3 25 
u Varidat müdürü 6 20 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
13 Yedinci sınıf tapu müdürü 6 22 

Dahiliye Vekâleti 
5 Beşinci sınıf vali 6 80 

11 '» » rrçektupçu 6 30 
19 Evrak memuru 6 10 
19 » kâtibi 6 10 
19 İdare heyeti kâtibi 6 (p 
14 Altıncı sınıf nüfus müdürü 6 20 
19 Nüfus kâtibi 10 10 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

8 Üçüncü sınıf Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Müdürleri 

Maarif Vekâleti 

ıı Beşinci sınıf maarif müdürü 

6 45 

6 30 

Nafıa Vekâleti 
6 Başmühendis 70 

İstanbul Türk Anonim Su Şirketi imtiyazile 
tesisatının satın alınmasına dair kanun 

Madde 1 — Nafıa Vekilliği ve İstanbul Belediyesi ile is
tanbul Türk Anonim Su Şirketinin salahiyetli murahhası ara
sında 1932 yılı kânunuevvelinin 27 nci günü muvakkaten imza* 
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lapan ve şirketin imtiyazı ile bütün tesisatının satın alınmasına 
dair,olan mukaveleneme tasdik edilmiş ve kat'i olarak imzası 
içîh Nafıa Vekiline salâhiyet verilmiştir. 

Madde 2 — Teıkos gölü civarında bulunup Millî Müdafa 
Vjekilliği ile Şirket arasında aidiyeti ihtilaflı olan dekovil bütün 
te^ferruatile birlikte İstanbul Belediyesine bırakılmıştır. 

Madde 3 — Terkos golünün taşarak yaptığı tahribattan 
dolayı Evkaf İdaresi Şirket aleyhine açtığı zarar ve ziyan da
vasından vazgeçecek ve gerek Şirket ve gerekse Belediye
den birşey istemiyecetir. 

Madde 4 — Şirkete verilecek senelik taksitlerin tediyesine, 
Belediye hesabına tahsil edeceği resim kesirlerinden alıkoymak 
şartile, Hükümet namına, Maliye Vekili kefelet eder. 

Madde 5 — Bu Kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. 
Madde 6 — Bu Kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
22/5/1933 

M U K A V E L E N A M E 

Bir taraftan Nafıa Vekili Hilmi Beyefendi Hazretleri tara-
:'fııiâan temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve istanbul 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddın Beyefendi tarafından temsil 
edilen İstanbul Belediyesile; 

Diğer taraftan Beyğlu noterliğince musaddak 
. tarihli salâhiyetnameye istinaden hareket eden 
Müsyü Castelneau tarafından temsil edilen ve aşağıda muhta-
saran ( Şirket) tesmiye edilen; 

İstanbul Türk Anonim Su Şii keti ; 
beyninde aşağıda yazılı mukavele aktedilmiştir. Şöyle k i : 
Madde 1 — Şirket 4 cemazielahir 1920 tarihli ferman ve 

8 recep 1291 tarihli mukavele ve 28 eylül 1303 tarihli muka-
velei munzamma ve bunların merbutu bulunan şartnameler ve 
teferruatı mucibince inşa ve tesis ettiği bentleri, su şebekesini, 
tevzi borularını, vana ve yangın musluklarını ve suyun terfiine 
mahsûs mevcut ve muattal bilcümle makinelerini ve terşih ve 
tasfiye havuzlarile su depolarını ve tamirat fabrika ve atelye-
lerini ve bütün edevata mahsus mağazalarını ve işletme ve idare 
umuıuna müteallik bilcümle mebani ve arsalarını ve suların 
terfi ve tevzi umuruna muktazi bilcümle alât ve edevat ile 
terkos göründen Karaburuna kadar mevcut dekovil hattı ile 
muharrik ve müteharrik malzemesini ve yedek aksamının ve 
mağaza ve fabrika' atelye ve depolarında mevcut bilcümle 
yedek aksamını müstamel, gayrimüstamel alât, edevat ve eşya
lını, ve hulâsa 31 kânunuevvel 1932 tarihinde mevcut menkul 
ve gayrimenkul bilcümle eşyasını bu günkü hal ve vaziyetlerile 
ve- bunların üzerinde ukudu imtiyaziyeden mütevellit haklarını 
ve işletme hakkını 1 kânunusani 1933 günü İstanbul Belediye
sine devir ve temlik eyler. Bundan maada şirket Beyoğlunda 
•kâin idaresi merkezinde mevcut bilcümle demirbaş eşyasile 
vesaiti nakliyesini ve imtiyaz hakkı haricinde hakikaten veya 
hükmen malık olduğu menkul ve gayrimenkul emvali dahi 
İstanbul belediyesine gayrikabili rücu olmak üzere devir ve 
temsil eyler. 

Maclde 2 — Şirket her türlü düyun ve taahhüdattan ari 
olflrak devir ve temlik ettiği bu tes ;sat ve emvale mukabil 
Hükümette, şirketi imtiyazlarından mütevellit bilcümle vecaipten 
beri olduğunu kabul ve tasdik eylerler. 

Madde 3 — Şirket, harp zararı unvanı altında Hükümetten 
bir gûna mütalebede bulunmamağı ve su bedeli ve saireden 
mütevellit resmî dairelerden 1 kânunusani 1932 tarihine kadar 

matlûbu olan mebaliği talep etmemeği kabul ettiği gibi bilmu
kabele Hükümette dekovil malzemesi ile buna müteferri mü-
talebat için şirketten bir gûna mütalebede bulunmamağı ve 
Terkos gölü civarındaki bendin, civar araziye ika ettiği iddia 
olunan hasardan dolayı şirket aleyhine açılmış olan davadan 
ve bu işten dolayı serdolunan diğer mütalebatından evkafın 
feragat etmesini temin etmeği kabul ve taahhüt eder. Ve tara
feyn bu meselelerden dolayı yekdiğrinin hukukunu mütekabilen 
ibra eder. 

Madde 4 — İşbu devir ve temlik dolayısile istanbul bele
diyesi « şirketin matlûp kambiyo » hesabına olarak 1933 sene
sinden itibaren imtiyaz müddetinin nihayetine kadar her sene 
muntazaman 31 kânunuevvel tarihinde mubayaa bedel ve 
tazminatı olarak Istanbulda şirket tarafından gösterilecek bir 
bankaya fransız fırangi olarak 1 300 183 (bir milyon üç yüz bin 
yüz seksen üç) fı.ank tediye etmeği kabul ve gayrikabili rücu 
olmak üzere taahhüt eyler, işbu meblâğda Şirket obligasyon-
larının faiz ve amortismanlarının karşılığı olan yüz bin yüz 
seksen üç fransız frangı dahil olup bunların tediyesi şirkete 
ait olacaktır. 

Yukarıda zikredilen senelik taksitlerin memleket haricine 
çıkarılması hususunda emsaline nazaran dun bir muamele 
yapmamağı Hükümet taahhüt eder. İstanbul Belediyesi, Yeni 
Su İşletme İdaresinin temin edeceği gayrisafi hasılatından yu
karıda zikrolunan taksitleri tediye edecektir. İşbu taksitlerden 
her hangi birinin bedelâtı eda edilmediği takdirde vadesi 
hululünde bunun tediyesini Hükümet tekeffül eder. 

Madde 5 — Şirket, her sene ayırmakta olduğu ( büyük 
tamirat ) ve ( makineler tecdit akçesi ) ni 1932 senesi blân-
çosunda dahi tefrik edecek ve bu meblâğı 1 kânunusani 1933 te 
tesisatın devir ve tesellümünde şebekenin 1933 senesi zarurî 
tamiratı karşılığı olarak İstanbul Belediyesine tediye edecektir. 
İşbu mebaliğin altmış yedi bin beş yüz lira olarak tesbit olun
ması tarafeynce kabul edilmiştir. 

Madde 6 — Şirket Türkiye Cumhuriyeti dahilinde kalan 
veya işbu mukavelenin aktinden sonra dahil olacak olan esham 
ve tahvilâtına ait kuponların tediyatını Paristeki kuponların 
tediye tarihlerinde Istanbulda tediye etmeği ve sermayenin 
iadesi hususunda şirket heyeti umumiyesince usulü dairesinde 
müttehaz mukarrerattan Türk iyedeki hâmilleri de ayni derecede 
müstefit etmeği kabul ve taahhüt eder. İstanbulda hâmillere 
yapılacak her nevi tediyat, ayni tarihte yapılan tediyatın o 
günkü fransız frangı borsa rayici üzerinden hesap edilecektir. 

Madde 7 — Şirket, işletme umurunun istilzam ettiği bil
cümle kuyudun ve abonelere ait cari hesap ve depozito def-
terlerile 1933 senesi 1 kânunusanide mer'i veya munkazi olupta 

henüz tecdit edilmemiş mukavelenamelerini, abone, kontör listelerini, 
bidayeti teşekkülünden itibaren istihlâk istatistiklerini; bilcümle 
şebeke ve tesisatına ait pilân, işletme talimatnamesi ve saireyi 
ve menkul ve gayrimenkul emvalinin demirbaş listesini hülâsa 
tesisat ve abonelerle alâkadar işletme; fen, idare, cari hesap ve 
tasarrufa müteallik her nevi vesaik kuyut ve defterini 31 kânu
nuevvel 1932 akşamı İstanbul Belediyesinin salâhiyeti tammeyi 
haiz memurlarına mazbata mukabilinde teslim etmeği deruhte 
ve taahhüt eder. Kezalik şirket işbu mukavelenemenin imzası 
tarihinden itibaren en çok bir ay zarfında gayrimenkul malla
rına ait tapu kayitlerinin İstanbul Belediyesi namına tescili için 
icabeden takrirleri vermek üzere İstanbul belediyesinin göste
receği zatî salâhiyeti kâmile ile tevkil etmeği taahhüt eder. 

Madde 8 — 1932 senesi nihayetine kadar şirketin abone
ler nezdinde tahakkuk eden alacak hesapları ayni seneye ait 
blânçonun tanziminde kat'î surette tesbit edilecek ve bu ala
caklar şirkete ait olacaktır. 
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Bu hesaplar iki kısma ayrılacak ve 1932 senesi hususî abo
ne hesapları birinci kısma ve 1932 senesi Hükümet daireleri 
hesaplarile ayni seneden evvelki zamanlara ait hususî abone 
hesapları ikinci kısma dahil bulunacaktır. 

istanbul belediyesi birinci kısım hesaplarına ait şirketin ala
caklarını 1933 senesi nihayetine kadar şirkete tediye edecektir. 

(kinci kısım hesaplarına ait alacaklardan tahsil edilebile
ceği miktarları keza şirkete tediye edecek ve her iki kısma ait 
tahsilattan hasıl olan mebaliğden °/o 5 (yüzde beş) tahsil üc
reti alacaktır. 

Bu maddede yazılı bütün tahsilattan hasıl olacak mebali-
ğin Türkiye haricine çıkarılması hususunda dördüncü madde 
tatbik edilecektir. 

Bilmukabele şirket 1 kânunusani 1933 te başlayan devreye 
ait olup şirketçe evvelden tahsil edilmiş abonman bedellerini 
ve abonelerden alınmış olan bilûmum depozito akçelerini 
nakten ve kuyudatını aynen belediyeye devrü teslim edecektir. 

Madde 9 — İşbu mukavelenamenin beşinci maddesinde 
mevzubahis tecdit akçesi hariç olmak üzere 31 kânunuevvel 
1932 tarihinde katolunacak hesap üzerine tanzim olunacak 
blânçoya nazaran şirket kasasında ve bankalarda şirket 
hesabına mevcut bilcümle nükudun bir sene zarfında taksitle 
memleketten ihracına Hükümetçe müsaade olunacaktır. 

Madde 10 — Zeyli mukavelenameye merbut şartnamenin 
15 inci maddesinde musarrah olduğu veçhile imtiyazın mubayaa 
masarifi ile gayrimenkullerin intikal ve tescillerine ait masraflar 
ve işbu mukavelenamenin pul bedelleri İstanbul Belediyesine 
aittir. Ancak mukavelenamenin dördüncü maddesi mucibince 
senevî taksitlerin makbuz pulları şirkete ait olacaktır. 

İşbu mukavelename mucibince şirkete ait bulunan bilcümle 
mebaliğ 28 eylül 1303 tarihli mukavelei munzammanın onuncu 
maddesi mucibince kemakân her türlü vergilerden muaf 
olacaktır. 

Madde 11 — İşbu mukavelenamenin tatbik ve tefsirinden 
dolayı zuhur edecek bütün ihtilâfların hakemler marifetile 
halledilmesini iki taraf kabul etmişlerdir. İhtilâf vukuunda her 
iki taraf birer hakem tayin edecek ve bu iki hakem arasında 
fikir mutabakatı hâsıl olmadığı takdirde Temyiz Mahkemesi 
Birinci Reisi tarafından üçüncü bir hakem intihap edilecek 
ve üçüncü hakemin vereceği karar her iki taraf için muta 
olacaktır. 

Muvakkat madde 
Üç taraflı olarak bu gün Ankarada parafe edilmiş olan işbu 

mukavelename Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzedilecektir. 
Mukavelenamede münderiç ahkâma tevfikan mer'iyeti ancak 

1 kânunusani 1933 tarihinde iptidar eyleyecek olan mezkûr 
tasdika intizaren şirketin bilûmum işletme muamelâtı hali hazır 
kadrosile İstanbul belediyesinin murakabesi altında ve belediye 
hesabına olarak mezkûr 1 kânunusani 1933 ten itibaren icra 
edilecektir. 

27/12/1932 

1932 vüali senesi Düyunu Umumiye Bütçesinden 
naklen İktisat Vekâleti Bütçesine fe\kaJârtc 

tahsisat konulmasına dair kanun 

Kanun^ *±2I99 Ka bul Jarihi^^/Sn933 

Madde 1 - 1932 malî senesi Düyunu Umumiye Bütçesinin 
188 nci faslından (500 000) lira tenzil edilmiştir. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince tenzil edilen meba
liğden (200 000) lirası 1932 malî senesi iktisat vekâleti bütçe
sinde (Altın Arama ve işletme İdaresi iptidaî ve mütedavil 
sermayesi) namile yeniden açılan 648 nci fasla ve (300 000) 
lirası da (Petı ol Arama ve İşletme İdaresi iptidaî ve mütedavil 
sermayesi) namile yeniden açılan 649 uncu fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konmuştur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 - Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye vekili 

memurdur. 23/5/1933 

Sivas-Erzurum hattı ile Malatyadan başlı yarak 
Divrik civarında bu hatla birleşecek iltisak 

hattının inşalarına dair kanun 

Kanun J^JW0 ^ ^ ^ E ^ l l i l î ^ 

Madde 1 — Sıvastan başlıyarak Divrik - Kemah, Erzincan 
tarikile Erzuruma varmak ve Malatyadan başlıyarak Divrik 
civarında münasip bir noktada mezkûr hatla iltisak eylemek 
ve 1933 malî senesi iptidasından itibaren en çok 8 sene zar
fında ikmal edilmek üzere normal genişlikte iki demiryolunun 
inşası için 80 milyon liranın sarfına ve bunlar için gelecek 
senelere sari taahhütlerde bulunmağa ve vadeleri inşaat müd
detlerine bağlı olmamak ve resülmali bu miktarları geçmemek 
üzere bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

Bu Bonolara Maliye Vekâleti Ziraat Bankasının kefaletini 
alabilir. 

Madde 2 — İşbu demiryollarının inşası ve ihraç edilecek 
bonoların ödenmesi için her sene icabeden tahsisat Nafıa 
Vekâleti bütçesine konulur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun icrasına Nafıa ve Maliye Vekilleri 

memurdur. 
23/5/1933 

3 S G 

Devlet Memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 

KanunJ^J20l ^^l^!^J2IM^l 
Madde 1 — 1617 ve 1869 numaralı kanunlarla tadil edilen 

bazı mektepler kadroları bu [kanuna merbut 1 ve 2 numaralı 
cetvellerde gösterildiği üzere yeniden tadil ve tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı 1 numaralı cetvel yeni
den mektep açılmadıkça değiştirilemez. Yeni mektep açılırsa 
kanunla eklenecek kadro, açılan mektep muallim yokluğunu 
aşamaz. 

Madde 3 — 1452 numaralı kanuna merbut (2) numaralı 
cetvelin Maarif Vekâleti kısmından bu kanuna merbut (3) nu
maralı cetvelde gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır. 

Madde 4 — Bu Kanun 1 eylül 1933 tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye ve Maarif 

Vekilleri memurdur. 
23/5/19J3 
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.Merbut c e t v e l l e r 

( 1) N U M A R A L I C E T V E L 

Maarif Müdürleri, Maarif Müdür Muavinleri ile Liseler, 
Muallim Mektepleri ve Orta Mektepler Muallim, 

Muallim Muavinleri ve memurları kadrosu 

Defece Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

4 Muallim ve maarif müdürü 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
* [1] 

• [ ı ] 
ıo Muallim 
11 » 
12 » ve muallim muavini 
13 » » » » 

14 » » » » 
15 » » » » 

l l Dahiliye şefi 
ıı İdare memuru 
12 
13 
14 
15 
17 
18 

» [2] 

8 
22 
52 
90 

315 
328 
400 
400 
500 
100 
150 
100 

2465 

15 
10 
10 
10 
70 
55 
70 
10 

250 

[1] İkisi Maarif müdür muavinidir. 
[2] Kâtip, nesep, ambar, depo, mubayaa ve kütüpane memurlarile 

dersiye muhafızları. 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

30 
30 
25 
22 
20 
17,5 
14 
12 

alâtı 

(2) N U M A R A L I C E T V E L 

G a z i O r t a M u a l l i m M e k t e b i v e T e r b i y e E n s t i t ü s ü 

)erece 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 
Muallim 

Güze l s a n a t l a r a k a d e m i s i 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

Muallim 

Adet 
5 
8 
4 
7 
4 
3 
9 
3 

43 

5 
2' 
2 
3 
6 
7 
3 
3 

Maaş 
90 
80 
70 
55 
45 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
55 
45 
35 
30 
25 

31 

7 
7 
8 
9 

10 
11 
9 

(3) N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

İstanbul ve İzmir maarif müdürleri 
Birinci sınıf maarif müdürü 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü» » » 
Beşinci » » » 
Maarif müdür muavini 

Adet Maaş 

2 
10 
10 
16 
5 

14 
1 

55 
55 
45 
40 
35 
30 
40 

58 

K o c a e l i Vi lâyet i i ç inde dört n a h i y e n i n k a l d ı r ı l m a s ı 
J v e K a r a s u a d i l e y e n i d e n b i r k a z a k u r n l m a s ı 
ı h a k k ı n d a k a n u n 

Kanun X: 2202 Kabul tarihi: 20/511933 

Madde 1 — Kocaeli Valiliğinin Hendek Kazasına bağlı 
Açmabaşı ve Adapazarı Kazasına bağlı Taşağıl, Kayalar ve 
Karasu Nahiyeleri kaldırılmış ve ilişik (1) numaralı cetvelde 
yazılı köyleri kaplmak üzere Karasu adile yeni bir kaza kurul
muştur. Kaza merkezi İncili kasabasıdır. 

Madde l — Kaldırılan dört nahiyeye ait ve ilişik (2) nu
maralı cetvelde yazılı memuriyetler, 1452 sayılı kanuna merbut 
2 numaralı cetvelin Dahiliye Vekilliği kısmındaki (Nahiyeler) 
teşkilâtından indirilmiştir. 

Madde 3 — Yeniden kurulan kazada çalıştırılacak olan ve 
ilişik (3) numaralı cetvelde derece, adet ve maaş miktarları gös
terilen memurlara ait teşkilât kadrosu, 1452 sayılı kanuna merbut 
(2) numaralı cetvelin ait oldukları kısımlarına geçirilmiştir. 

Madde 4 — Bu Kanunun hükmü 1933 senesi haziranından 
başlar. 

Madde 5 - Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

23/5/1933 

S. No. 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

!0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

[1] N U V 1 A R A L I C E T V E L 

Köyün ismi Kazası 

İncili 
Karasu 
Kumculu 
Kocaeli 
Hızar 
Palazh 
Selâhiye 
Caferiye 
Demiaçma 
Melen 
Kozluk 
Aydoğan 
Karapelit 
Lahna 
Daraçayı 
Akkum 
Karapınar 
Yuvalıdere 
Subatağı 
Limandere 
Yassıgeçit 
Kurumeşe 
Sinanoğlu 

Adapazarı 

Nüfusu 

1500 
159 
530 
665 
272 
440 
77 
250 
204 
307 
357 
231 
146 
822 
363 

98 
160 
242 
133 
46 

335 
101 
513 
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S. No. Köyün ismi Kazası Nüfusu 

24 Kızılcık Adapazarı 129 Adet 
25 Kurudere » 183 
26 Paralı » 131 1 

27 Ardıçbeli » 114 3 

28 Yenidağ » 203 
29 Yalpankaya Hendek 749 
30 Çobanyatağı 
31 Kaşhaşı » 
32 Köyyeri 194 r>erece 
33 Gökpelit » 334 
34 Kirazlı 408 

12 
17 
18 

35 Kestanepınarı » 422 
12 
17 
18 

36 Aktaş » 579 

12 
17 
18 

37 Sünkütsuyu » 206 

12 
17 
18 

38 Yanıksayvan » 541 17 

39 Harmankaya » 287 19 

40 Açmabaşı » 413 17 

K a r a s u k a z a s ı n a tâbi k ö y l e r 

41 İhsaniye Kandıra 427 9 
44 Manavpınarı » 190 16 
43 Gölköprüdivanı » 540 16 
44 Aadatepe 103 19 
45 Yanık Kebirdivanı 117 
46 Baltaköyü » 45 
47 Kelköyü 104 
48 Tenekeköyü » 48 9 
49 Taşlıgeçit namdiğer Muhacirköyü » 58 17 

Yekûn 14413 

_ : ^ a 

19 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 
Maaşı 

Memuriyetin nev'i Derecesi Lira 

Birinci sınıf nahiye müdürü 
ikinci » » » 

[3] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

12 
13 

Maliye Vekâleti 

LANLAR 

25 
22 

Adet Maaş 

Kaza malmüdürü l 25 
Sandık Emini 1 14 
Kâtip l 12 
Kaza tahsil memuru l 14 
Piyade tahsildarı l 14 
Kaza varidat kâtibi i u 

Dahiliye Vekâleti 

Dördüncü sınıf Kaymakam i 40 
İkinci sınıf kaza tahrirat kâtibi l 16 
Üçüncü sınıf kaza nüfus memuru 1 16 
Nüfus kâtibi ı 10 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 

Birinci sınıf hükümet tabibi l 40 
» » küçük sıhhat memuru l 14 

Muayene ve tedavi evi küçük sıhhat memuru l ıo 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenen Vekâletinden: 

Ankara Numune Hastanesi yeni pavyonun tesisatı için lü-
:umu olan madenî eşya ve malzeme (karyola, etajer, muayene 
nasası, vitrin, sandalya sedye, v. s.) yerli yapısı olmak şartile 
çapalı zarf usulile satın alınacaktır. İhalesi 7 haziran 1933 çar-
;amba günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasında mahsus 
:omisyonu tarafından yapılacaktır. Musaddak şartname suret-
eri 10 lira bedel mukabilinde verilmektedir Şartnameleri gör-
nek veya almak isteyenlerin Ankarada İçtimaî Muavenet Umum 
Müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve içtimaî Muavenet Mü-
lürlüğüne müracaat eylemeleri ve taliplerin şartnamesine göre 
lazırlanmış vesika ve teklifnamelerile teminat akçelerini muay-
ren gün ve saatte mezkûr komisyona vermeleri ilân olunur. 

347/4-3 

§ 

Ankara Numune Hastanesi yeni paviyonu tesisatı için ih-
iyaç olan: 

1 — Yerli malı 10 kalem bez 
2 — » 6 » » 
3 — » » 5 » Havlu ve hamam takımları 
4 — » » 2 » Terlik 
5 — Yabancı malı 20 kalem muhtelif porselen yemek ve 

ay takımı ve çatal kaşık (Takaslı) 

İşbu muhtelif levazım ayrı ayrı olarak ve hususî şartname
ler ile kapalı zarf usulile 24/5/1933 tarihinden itibaren münaka
şaya konulmuştur. 

İhalesi: 14/6/1933 Çarşamba günü saat 14 te Ankarada 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti binasında komisyonu mah
sus tarafından yapılacaktır. İstiyenler şartnamelerinin ve numu
nelerini görmek veya almak üzere İstanbulda Sıhat ve İçtimaî 
Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada İçtimaî Muavenet Umum 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin şartnamelerine göre 
yapılmış teklif name ve sair vesika ve muvakkat teminat akçe
lerini vakti muayyeninde komisyona tevdi ve ihale zamanında 
kendilerinin veya sahibi selâniyet vekillerinin hazır bulunmaları 
ilân olunur. 359/4-1 

Maadin İşleri Umum Müdürlüğünden : 

Aydın Vilâyetinin Nazilli Kazasının Kuyucak Nahiyesinde 
kâin Ortakçı namile maruf kaplıcanın tesbit edilen şerait daire
sinde işletilmesi için kapalı zarf usuliyle üç ay müddetle mü
zayedeye çıkarılmış olduğundan taliplerin 5/8/1933 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat üçe kadar tekliflerini iktisat Vekâleti 
Maadin İşleri Umum Müdürlüğüne ita eylemeleri ve alâkadar
ların ihale şeraitini anlamak üzere tanzim kılman şartnameyi 
mezkûr müdürlükten talep eylemeleri ilân olunur. 

304/4-3 



Sayıfa 25İ6 (Resmî Gazete) 27 MAYlS-1933 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

18 mayıs 1933 

AKTİF 

Kasa: 
Altın: safi kilogram 12.315,636 

Banknot 
Ufaklık 
Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 1.7884)24 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 1.541,044 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan vaki tediyat 
Cüzdan: 
Senedat 
tikim j Deruhde edilen evrakı nakti-
laMlUv ye karşılığı (itibarî kıymetle) 
Esham ve tahvilât 
Altın ve döviz üzerine avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 

YEKÛN 

PASİF 

vaziyeti 

Lira 

17.322.964,65 

18.343.096,-

662.674,84 

2515.003,70 

Z957.198.14 

2.167.606,94 
613.969,69 

158.748.563-

5.235363,-

2378.268,77 

27.125.825,-

1.110195,01 

Sermaye 
İhtiyat akçesi 

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 

Mevduat: 
Türk lirası 
Döviz _ 
Muhtelif 

YEKÛN 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi *k 5 lh — Altın öx«rİB* 

Ura 

158.748.563.-

5.235.563,-

153.513.000,-

Lira 

17.177.175,71 

7.010.159,42 

36.328.735,49 

5.472.201,84 

2.781.576,63 

153.513.000-

30.614.288,78 

11532,31 

4.500.000,-

ia438.447,93 

243.659.782,98 

Ura 

i5.ooo.oor.-
349.110,26 

a 68a000,- 162.201.000. 

4 ı/J 

24.187335,13 

41.922337,59 

243.659.782,98 

353 

Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Başvekâlet Mukarrerat Muavini Enver Arif Beyle Müteveffa 
Hulusi Bey kerimesi Behice Hanımla kendi namına asaleten 
ve hemşiresi Zehra Hanım namına vekâleten resmî tasfiye 
davası arasında sulhan emlâkin taksimine karar verilmiş ve 
kararda tasrihi lâzımgelen emlâkin hudutlan gösterilmemiş 
olmasından dolayı Enver Bey tarafından tavzihan karar ittihazı 
talep edilmiş ve tavzih arzuhali alelûsul Behice Hanıma tebliğ 
edilerek alınan cevap üzerine tavzihan katar verilmiş ve bu 
kararın bir sureti berayi tebliğ mukaddema lâyihaları tebellüğ 
eylediği Behice Hanımın maruf adresine berayi tebliğ Izmire 
gönderilmiş ise de ikametgâhı meçhul olduğu cihetle bilâ tebliğ 
iade edilmiş ve Enver Beyin talebile ilânen tebligat icrasına 
ve kararın bir suretinin Mahkeme dvanhanesine talikına ka*ar 
verilmiş olduğu ilan olunur. 358 

Acıpayam Hukuk Hâkimliğinden1 

Acıpayam Belediye Kabilesi Nesibe Hanımın Mersinde 
Mes'udıye Mahallesinde şeh zade Salih Efendin hanesinde mukim 
kocası Hasan Basri Efendi aleyhine açdığı boşanma davasının 
müddeialeyhin ikametgâhının meçhul olmasından ilânen ve 
giyaben yapılan mahkemesi sonunda tahakkuk eden kanuni 
sebebe müsteniden iki tarafın boşanmalarına kabil temyiz olmak 
üzere 19/7/19̂ 2 tarihinde hüküm verilmiş olduğu Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kanununun 407 nci maddesi mucibince mahkeme 
başkâtipliği tarafından müddeialeyhe ilânen ihbar olunur. 

351 

Antalya Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Antalyanın Meydan Mahallesinden İbrahim Çavuş kızı 
Hatice tarafından kocası Alı oğlu Yusuf aleyhine ikame eyle
diği boşanma davasının tahkikatı safhasında tebliğe salih ika
metgâhı meçhul olan merkum Yusufa ilânen vaki tebligata 
dahi icabet etmediğinden hakkında gıyap katarı ittihaz ve 
mahkemede 26 haziran 1933 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 9 a talik kılınarak bunun da ilânen tebliğine karar veril
miş olduğundan tarihi tebliğden itibaren beş gün zarfında 
itiraz etmesi ve yevmü muallâkı mezkûrda An:alya Asliye Hu
kuk mahkemesinde hazır bulunması aksi takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmıyacağı hususu ilân o'unur. 350 

Ayvalık Hukuk Hâkimliğinden: 

Ayvalığın Hayrettin Paşa Mahallesinde mukime Fılorinalı 
Gani Bey kızı Cemile Hanım tarafından kocası sabık Ayvalık 
Belediye Tahsildarlarından Salih Efendi aleyhine açtığı ihtar 
davasında merkumun mahalli ikameti meçhul bulunduğundan 
tebligat ifa edilemediği davetiye arkasındaki meşruhattan anla
şılmış ve yevmü muhal- eme 27 haziran 1933 tarihine müsadif 
salı günü saat dokuza bırakılarak keyfiyetin gazete ile ilânına 
karar verilmiş olduğundan merkumun o gün o saatte Ayvalık 
Hukuk Hâkimliğine gelmesi veya bir vekil göndermesi aksi 
halde Muhakemenin gıyabında devam ve icra edileceği Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 ve müteakip mevadı 
mucibince ilân olunur. 362 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa  
 

2184  Mükelleflere Vergi Cüzdanı Verilmesi Hakkında Kanun       1 

 

2186  Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi Teşkilâtı Hakkında Kanun      1 

 

2189  Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri Teşkiline Dair Kanun      2 

 

2193  Barut, Mevaddı İnfilâkiye, Fişek, Av Mühimmatı ve Av Saçması İnhisarları İşletme  

          Muvakkat İdaresinin 1933 Mali Senesi Bütçe Hakkında Kanun      2 

 

2197  Bazı Vilâyetlerin İlgası ve Bazılarının Birleştirilmesi Hakkında Kanun     4 

 

2198  İstanbul Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Kanun   5 

 

2199  1932 Mali Senesi Düyunu Umumiye Bütçesinden Naklen İktisat Vekâleti Bütçesine  

          Fevkalade Tahsisat Konulmasına Dair Kanun        7 

 

2200  Sivas – Erzurum Hattı ile Malatyadan Başlayarak Divrik Civarında Bu Hatla Birleşecek İltisak 

          Hattının İnşalarına Dair Kanun          7 

 

2201  Devlet Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 1452 Numaralı Kanuna  

          Müzeyyel Kanun            7 

 

2202  Kocaeli Vilâyeti İçinde Dört Nahiyenin Kaldırılması ve Karasu Adile Yeniden Bir Kaza  

          Kurulması Hakkında Kanun           8 

 

 

İlanlar     9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


