
Resmî 
Tenia tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

26 HAZİRAN 1933 

PAZARTESİ 
S A Y I : 2437 

J 

KANUNLAR 
Cumhuriyet ilânının onuncu yıl dönümünü 

kutlulama kanunu 

Kanun M: 2305 Kabul tarihi: 71/611933 

Madde 1 — Cumhuriyet ilânının onuncu yıl dönümü üç 
gün kutlulanır. Bu üç gün de resmî daireler tatil, hususî dai
reler ve müesseseler ve ticaret evleri hakkında hafta tatili 
kanunu tatbik olunur. 

Madde 2 — Kutlulama işlerile meşgul olmak üzere mer
kezde Başvekâlete bağlı olan bir yüksek komisyon ve vilâyet
lerde yine bu işle meşgul olacak komite ve heyetler teşkiline 
ve bunlar için vazifelerle Cumhuriyetin bu güne kadar ve gele
cekteki muvaffakiyetlerini tebarüz ettirecek surette kutlulama 
için şekiller tayinine Hükümet mezundur. 

Madde 3 — Bu komisyon, komite ve heyetler, Hükümet, 
hususî idareler ve belediye bütçelerinde kutlulama masrafı 
olmak üzere takatile uygun konacak paralardan Hükümetçe 
tesbit olunacak hükümler dairesinde saı fiyat yaparlar. 

Madde 4 — Kutlulama işleri için ikinci maddede yazılı 
komisyonlarla heyet ve komitelerin muhabereleri parasızdır. 

Madde 5 — Bayramdan on gün evvel başlamak ve bayram 
günlerile, nihayetinden sonra on gün daha sürmek üzere Hü
kümet kendi nakil vasıtaları tarifelerini indirebilir. 

Madde 6 — Asker, polis, jandarma, mektep talebeleri, 
izciler gibi Cumhuriyet bayramının onuncu yıl dönümü geçit 
resmine iştirak edeceklerin Hükümetçe tayin olunmak üzere 
kara ve denizden seyahatleri Hükümete ait nakliye vasıtala
rında parasızdır. 

Madde 7 — Cumhuriyetin onuncu yılını doldurması müna-
sebetile neşredilip Maarif Vekâletince tesbit edilen ve adları 
Nafıa Vekâletine bildirilen matbualardan posta ücreti alınmaz. 

Madde 8 — Bu bayram günlerinde bütün telgraf, mektup, 
ve kart ücretleri yarıya indirilir. 

Madde 9 — Cumhuriyetin ilk on yılı hatırası olarak bir 
madalya basıp isteyenlere satmağa ve hasılat fazlasını inkılâba 

hizmet eder bir esere sermaye olarak ayırmağa Maarif 
Vekâleti mezundur. 

Madde 10 — Teşrinisani 1933 maaşı ile teşrinievvel ayı 
ücretleri teşrinievvelin 28 inci günü ödenir. 

Madde 11 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 12 — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
17/6/1933 

Şirketlerin müruru /amana uğrayan kupon tah
vilat ve hisse senedi bedellerinin Hazineye 

intikali hakkında kanun 

Kanun A«; 2308 Kabul tarihi: 12/6/1933 

Madde 1 — Anonim ve limitet şirketlerde sermayesi esha
ma ayrılmış komandit şirketlerinin komanditerlere ait hisse sent
lerinin ve tahvillerinin kanunî mazeret bulunmaksızın beş senelik 
müruıu zamana uğrıyan faiz, temettü ve ikramiye gibi menfa
atlerde bu şiı ketlerin hisse senetleri ve tahvillerinden bedele 
inkılâp etmiş olanlarının on senelik müruru zamana uğrıyan 
bedelleri Devlete intikal eder. 

Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedelleri müruru zaman 
müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî mal-
sandığına vermeğe mecburdurlar. 

Nizamnamelerinde müruru zaman müddeti tasrih edilip de 
ticaret kanunu mucibince Hükümetçe tasdik edilmiş olan şir
ketler için tayin olunmuş müddetler müruru zamana esas tutulur. 

Madde 2 — Birinci, madde Jyükmüne riayet etmiyen şirket
ler vermeğe mecbur oldukları parayı üç misli tazminatla birlikte 
ödemeğe mahkûm edilirler. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 
17/6/1933 

Gazete 
T.C. 
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İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı zarfla 
münakaşası 2 ağustos 1933 çarşamba günü saat 15 de İdare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar 
liraya satılan şaı tnamelerde yazılıdır. 

421/5-5 

8 -10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakaşası 5 
Ağustos 1933 Cumartesi günü saat 15 te İdare binasında ya--
pılacaktır. 

Fazla tafsilât Ankarada Malzeme Dairesinden ve Haydâr-
paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden bilâbedel temin edi
lebilecek şartnamelerde yazılıdir. 

431/5-4 

650 ton yerli kok. kömürünün münakaşası 12/7/1933 tari
hinde Ankaıada Devi t Demir yolları işletme Umum Müdür
lüğünde yapılacaktır. -

Tafsilât beşer liraya Haydarpaşa ve Ankarada idare vez
nelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

440/5-3 

Hariciye Vekâleti Mübayaat Komisyonundan: 

Hariciye Vekâleti için alınacak otomotik telefon santırah 
ve bazı teferruatının ihalesi tarihi 21 haziran çarşamba günü 
olacağı gösterilmiş ise de görülen lüzum üzerine münakaşa 
müddeti 1 temmuz 1933 cumartesi saat 16 ya v kadar temdit 
edilmiş olduğundan talip olanların şartnamesini görmek üzere 
mezkûr tarihe kadar Hariciye Vekâletinde Levazım Müdürlü
ğüne ve İstanbul da Ankara caddesinde Hazinei Evrak Mü
dürlüğüne müracaat ve kapalı zarf usulü ile tekliflerini icra 
eylemeleri ilân olunur. 445/2-İ 

Nafıa Vekâleti Ankara Şehri İçme Su Komisyonundan: 

Ankara şehrine takriben sekiz kilometre mesafede vaki 
Hanımpmarı için mevcut ebniye dahilinde bir tulumba istas
yonu ve teferruatı tesisatı 24/6/1933 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve .pazarlıkla' münakaşaya konulmuştur. Pazarlık 
15/7/1933 cumartesi günü saat 15 te komisyonun Ankarada 
iş hanında dördüncü kattaki dairei mahsusesında icra kılına
caktır. 

Taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu 
husustaki şartnamelerde izah edilen tarz ve miktarda olacaktır. 

Talipler işbu şartnameleri (1 ) lira* bedel mukabilinde 
komisyondan alabilirler. 446/4-1 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: < 

30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebî şirketlerinden Amerika tabiiyetli (Mak 
Andrus ve Forbes - Mac Andrews Forbes ) kumpanyasının 
umumî vekili müsyö (Thomas Struthers) haiz olduğu selâhiyete 
binaen bu kerre müracaatla Şirketin Türkiye Vekilliğine Şirket 
namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkeme
lerde dava eden, edilen ve üçüucü şahıs sıfatlarıle hazır 
bulunmak üzere (Alfred - Eawrence Wilson) u tayin eylediğini 
bildirmiş ve lâzımgelen vesikayı vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla 
ilân olunur., 441 

Ceyhan Hukuk Mahkemesinden: 

Muddeiier Ceyhanın durlu baş mahallesinden halis ağa 
zade Hasan ef. ve hemşiresi Huriye H . ile muddei aleyhler 
ayni mahalleden Hüseyin gazi Ef kızları Feride ve Nefide ile 
oğlu Mustafa Ef. ve Hacı Mahmut ağa oğulları Mehmet Kemal 
ve Hacı Bekir aralarındaki tashihi kayıt davasından dolayı icra 
kılınan muhakemede muddei aleyhlerden Mustafanın mahalli 
meçhul bulunduğundan i Mustafa hakkında gıyaben muhakeme
nin devamına karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren 
15 gün zarfında bizzat veya" bir vekil göndrmediği takdirde 
muhakemenin Mustafa hakkında gıyaben devam edecği ve 
muhakeme 6/7/1933 sa-9 talikine karar verildiği ilân olunur. 

444 

Ayvalık Hukuk Hâkimliğinden: 

Ayvalığın zeki Bey mahallesinde mukime Çömlek köylü 
bekir kızı Hanife Hanım tarafından gaip bulunan .kocası 
Bursalı Hüseyin oğlu Hüseyin aleyhine açtığı boşanma, dava
sının yapılan muhakeme ve duruşması neticesinde kocasının 
haksızlığı şuhudun şehadetıle anlaşılmış olduğundan Kanunu 
Medeninin ,138 ve 139 zuncu maddelerine tevfikan boşanmala
rına ve müddeialeyh Hüseyinin bir sene müddetle evlenmekten 
men'ine ve kırk lira vekâlet ücretile masarifi muhakemenin 
kendisine tahmiline temyizi kabil olmak üzere 13/6/1933 tari
hinde 198 E/179 K numaralı karar ve ilmiştir. Bu karara karşı 
on beş gün içinde temyiz olunması aksi halde hüküm mezkûr 
katiyet kesbedeceği ilân olunur. 442 

A B O N E Ş A R T L A R I İLAN $ A R T L A R I 

Abone ameltkttr. Ahime bedeli. 
Ankara'için; 750 kurup fttarni ilâmları* tatırtndan S turu.it 

Vilâyetler » : 900 » Mmsatı * * 10 
Ecnebi msmltksUvr içtn> 1500 kurm# ü'üret ulmtr 

8 M. H. B'II bir içtina S « B « U U M ait Kabjt ««rUalorC bit 

.»•İlk addoloaar. Rauaî Gaıcteya Zabit Caridaıi i\% birlikte Y e v m i nüi-ih« 100 paradır. 
»boa» kaydolanda»» aaratta gaxata V«<UU Ud aıiiliaa ibl»£ olaaar. 

Başvekâlet Matbaası 
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