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ö d e t t i r i l e c e k y i y e c e k b e d e l l e r i 
Kanun M : 2547 Kabul tarihi: 30/6/1934 h a k k ı n d a k a n u n 

Madde 1 — Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi teşkilâtı hak Kanun A»: 2548 Kabul tarihi : 30/6/1934 
kındaki 23 mayıs 1933 tarih ve 2208 numaralı kanunun 11 inci ~- ^ ™ 
maddesine bağlı (1) numaralı cetvelin vilâyetler kısmına derece, Madde 1 — İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen 
adet ve maaşları aşağıda gösterilen memuriyetler eklenmiştir: olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si 

ve kıymeti muayyen olmıyan ilâmların icrasından tahsil harcı
)erece Memuriyetin nev'i A d e t Maaş nın yarısı nisbetinde harç alınır. Maktu harçlar ilâmın icraya 

. . . konulduğu zaman peşin olarak alınır. 
7 ik inci sınıf başmüdür 1 55 

10 mesul mııhasın 1 35 
B u harçlar borçluya yükletilemez ve mahkûmunbirî meblâğ 

11 „ „ başkâtip 1 30 25 liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz. 

12 Bir inci „ veznedar 1 25 Madde 2 — Her mahkûm ceza evinde bulunduğu müd
12 „ „ ayniyat muhasibi 1 25 detçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur. 

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerince altı ayda bir 
Madde 2 — Mezkûr kanunun 11 inci maddesine bağlı (1) bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Altı aydan aşağı mah

numaralı cetvel ile 13 üncü maddesine bağlı^(2) numaralı cet kûmlar için tahakkuk muamelesi salıverilmelerinden üç gün 
velden derece, sınıf, adet ve maaşları aşağıda gösterilen memu evvel yapılır. Bordrolar mahkûmlara tebliğ olunur. 
riyetler çıkarılmıştır: Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkûmlar tarafından 

ödenmezse, kendilerinin ikametgâhı belediyelerince ve belediye 
lerece Sınıf Memuriyetin nev'i A d e t Maaş teşkilâtı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam ve 

8 0 Bir inci sınıf başmüdür muavini 1 45 nahiye müdürlüklerince, borçlarını ödemeğe muktedir olup 
olmadıkları tahkik olunur. 

11 0 başmemur 1 30 İktidarları bu suretle anlaşıldığı halde cezalarını bitirdikten 
12 0 İkinci „ „ 1 25 sonra borçlarını ödemiyenler borçlu oldukları yiyecek bedelinin 
13 0 Birinci „ memur 2 22 her bir l ira ve küsuru için bir gün bapis ile tazyik olunurlar. 
0 1 Hat başbakıcı ve başmüvezzi 1 14 Hapis müddeti içinde borçlarını ödeyenler salıverilirler. Hapis 
0 3 Hat bakıcı ve müvezzi 1 8 müddeti otuz günü geçemez. 

iktidarı olmadığı anlaşılanlar cezalarını bitirince salıverilirler. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 — Yukarıki maddeler mucibince alınacak harç 
Madde 4 — B u kanunun hükmünü icraya Nafıa V e k i l i ile yiyecek bedelleri A d l i y e Vekilliğince ceza evleri ile mahke

memurdur. me binaları inşaatı karşılığı olarak bastırılacak hususî pullar 
5/7/1934 yapıştırılmak suretile istifa olunur. 
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Madde 4 — Ödetilecek yiyecek bedeli mahkûmlara her 
verildiği yıl içinde yapılan mukavelelerde yazılı hatların en 
ucuzu üzerinden hesap olunur. 

Madde 5 — Bu kanuna höre alınacak harç ve yiyecek 
bedellerinden toplanan paralar mahalleri Ziraat Bankası şube
sine yatırılır ve şubelerce de Ziraat bankası umumî merkezine 
gönderilir ve oraca A d l i y e Vekilliği hesabına açılacak hesabı 
cariye kaydolunur. 

Her malî sene sonunda hesabı caride kayitl i paralar Maliye 
Vekilliğine devrolunarak varidat bütçesine irat yazılır ve A d l i y e 
bütçesinde mahkeme binalarile ceza evleri inşaatı masraflarına 
karşılık olmak üzere yeniden açılacak rakamsız hususî fasla 
tahsisat olarak konulup sarfolunur. 

Madde 6 — Yılı içinde sarfolunamıyan tahsisat ertesi yıla 
devren sarfolunabilir. 

Madde 7 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1934 tarihinden 
mer' idir . 

Madde 8 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 
Heyeti memurdur. 

5/7/1934 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanuninin bir 
madde ilâvesine dair kanun 

Kanun No: 2551 Kabul tarihi : 30/6/1934 

Madde 1 — 2 8 şubat 1340 tarih ve 423 numaralı belediye 
vergi ve resimleri kanununa aşağıda yazılı madde eklenmiştir: 

Tarifeleri bir formüle istinat eden imtiyazlı elektrik şirket
lerinin getirecekleri mazot, bakûra ve motorinden alınacak 
istihlâk resmi, beher kilovat saat başına yirmi para hesabile şir
ketlerce elektrik müşterilerinden tahsil olunup belediyeye veril ir . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahil iye, 

A d l i y e ve Maliye Veki l ler i memurdur 
5/7/1934 

20 mart 1931 tarih ve 1798 numaralı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 

Kanı No : 2552 Kabul tarihi : 30/6/1934 

Müdafaa ve tayyare resmi pullarının damga 
pulu bayileri vasıtasile sattırılacağına 

ve % 5 bey'iye aidatı verileceğine 
dair kanun 

Kanun No: 2549 Kabul tarihi : 30/6/1934 

Madde 1 — 2456 ve 2459 numaralı kanunlarla Millî Müda
faa H a v a kuvvetleri teçhizatına karşılık olmak üzere ihdas 
olunan müdafaa ve tayyare resimleri için mevkii tedavüle 
çıkarılan pullar, damga pulu bayileri vasıtasile sattırılır. Bayi 
bulunmıyan veya lüzum ve ihtiyaç görülen mahallerde mezun 
memurlar marifetile de sattırılabilır. Müdafaa ve tayyare pulu 
satanlara yüzde beş bey'iye aidatı verilir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye V e k i l i 

memurdur. 
5/7/1934 

Madde 1 — 26 mart 1931 tarih ve 1798 numaralı kanunun 
birinci maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir 

Diğer Beynelmilel konferans ve kongrelere iştirak için Tür-
kiyeye gelecek veya Türkıyeden geçecek olan murahhaslara 
dahi, Hükümetçe gösterilecek lüzum üzerine, meccanen vize 
verilebilir. Türkiyede kurulacak sergi, panayırlarla yapılacak 
şenliklerden ve mevcut banyo, hava tebdili istasiyonlarından 
Hükümetçe tayın edilecek olanlara geleceklere ve mütekabiliyet 
şartile ecnebi gazete ve ajans muhabirlerinden ellerinde resmî 
makamdan verilmiş muhabirlik vesikası bulunanlara da mecca
nen vize ita olunabilir. 

Bu vizenin ne kadar müddet ve hangi mevsim için verile
bileceği ve ne kadar müddetle ikamet hakkını bahşedeceği 
Hükümetçe tayin olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye ve Dahil iye V e 

kil leri memurdur. 
5/7/1934 

T . B. M. M. KARARI 

Mübadil Melek ve Fazilet hanımlara tahsis ve temlik edilmiş olan evin istimlâki için 
kendilerine 2 500 lira üzerinden bono verilmesi hakkında 

Karar No: 829 

Aşağıda yazılı Arzuha l Encümeni mazbatası tasvip 
edilmiştir. 

5/7/1934 

Mübadil olmaları hasebil kendilerine tahsis ve temlik edil
miş olan hanenin bilâhara Y u n a n malı olduğu anlaşılması üze

rine bu baptaki kanun ahkâmına ve Encümenimizce müttehaz 
karara tevfikan bidayeti temlikte teffize esas olan bedelin ta
mamına mukabil bono verilmek suretile hanenin istimlâk edil
mesi lâzımgelirken bu suretle muamele yapılmadığından bahisle 
şikâyeti havi Melek ve Fazilet imzalarile Yüksek Reisliğe veri
l ip Encümene havale buyrulan arzuhal üzerine keyfiyet Maüye 
Vekâletinden sorulmuştur: 
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Gelen karşılık okunduktan ve Encümene davet edilen V e 
kâlet Hukuk Müşaviri ile Nakit İşleri Müdür Muavininin ifadeleri 
•dinlendikten sonra mesele yeniden tetkik olundu. Arzuha l sa
hiplerinin mübadil olmaları hasebile 1927 senesinde üç odası 
istihkaklarına mukabil olmak ve iskânı adi derecesi olarak 
tayin edilen altı odası da borçlandırılmak suretile kendilerine 
dokuz, odalı bir mesken tahsis edilmiştir. Bilâhara neşrolunan 
1866 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince bu borç ka
milen affolunmuş ve hane de bu mübadil iki kardeş olan Melek 
ve Fazilet Hanımlara temlik ve senede raptedilmiştir. Bu ha
nenin sonradan Yunan malı olduğu tahakkuk ederek mecburî 
istimlâke tâbi tutulması üzerine bu Hanımlara 1885 numaralı 
kanunun birinci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne tevfikan 
bono verilip hanenin istimlâki lâzımgelirken haklarında mezkûr 
maddenin 4 üncü fıkrası hükmünün tatbik edilmek istenilmesi 
üzerine bu mübadiller geçen sene Meclisi A l i y e müracaatle 
şikâyette bulunmuşlardı. Arzuhal ler i Encümenimize havale bu-
yurulması üzerine icra kılınan tetkikat neticesinde vaki şikâyetin 
yerinde olduğu tebeyyün etmesine mebni bunlar hakkında 
mezkûr maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne tevfikan muamele 
yapılmasına 2/5/1933 tarihinde karar verilmiştir. 

Kararımıza Çankırı Mebusu Abdülhalik Beyefendi itiraz 
etmiş ve bunun üzerine Heyet i Umumiyede cereyan eden mü
zakerede kararın bir kere de Maliye ve Bütçe Encümenlerince 
tetkikini talep eylemiştir. Heyeti Celi lenin de tasvibine iktiran 
aden bu talep üzerine kararımız mezkûr Encümenlerce tetkik 
olunarak noktai nazarımıza aynen iştirak edilmesine mebni 
keyfiyet Heyet i Umumiyeye arzedilmiş ve bu karar Yüksek 
Heyetin dahi tasvibine iktiran etmiştir. Bu suretle kat'iyet kes-
beden kararımız veçhile mesele nihaî bir derecede hal ve intaç 
edilmiştir. 

Mevzu ahkâmın sarahatine ve kararımızın ruh ve mefadına 
göre bu dokuz odalı hanenin bidayeti temlikte teffize esas olan 
2 500 lira bedel üzerinden tamamı için bono verilmesi lâzım-
gelirken bu mübadillere istihkakları mukabilinde verilen üç oda, 
iskânı adi haddi olan altı odadan tenzil edilmek ve binaenaleyh 
b u altı odanın üç odasını tekabül eden miktar hariç tutulmak 
suretile bono verilmesi cihetine gidilmesinden dolayı bunların 
tekrar Meclisi A l i y e müracaatle mevzu ahkâma ve bu ahkâmın 
tayin ettiği hudut dahilinde Encümenimizce verilen ve her i k i 
Encümenin tasvibine iktiran ettikten sonra, Heyeti Umumiyece 
kabul buyrulmuş olan kararın tazammun ettiği hüküm ve şekle göre 
muamele yapılmadığından şikâyet etmekte oldukları anlaşılmıştır. 

İcabı konuşuldu: 
Esasen 1771 numaralı kanunun ikinci maddesi, istihkaktan 

fazla alınan mal kıymetlerinin borçlandırılmasını âmir olduğu 

gibi 1594 numaralı kanunda da (istihkaklarından fazla mal te-
favvuz etmiş olup fazlasını borçlanan mübadillerin yalnız mes
kene mahsus olmak üzere iskânı adi derecesine kadar olan 
borçlarının affolunduğu) sarahaten münderiç bulunmasına ve 
1885 numaralı kanunun birinci maddesinin 3 üncü fıkrasında 
ise bidayeti temlikte teffize esas olan bedel mukabilinde bono 
verilmesi yazılı olmasına göre bu kanunların sarahatleri hilâfına 
muamele olunması sebebi Encümenimizce anlaşılamamıştır. 

Zaten gerek vekâlet hukuk müşavirliğince gerek nakit işleri 
müdürlüğünce de bu hususa dair yazılıp Encümenimizce tetkik 
edilen müzekkerelerde, o yolda yani mezkûr kanunların sarih 
hükümlerine uygun olmak üzere hanenin tamamı için bono 
verilmesi şeklinde mütalea yürütüldüğü gibi vekâletçe vilâyet
lere yazılan tamimde de bu dairede muamele yapılması tebliğ 
kılınmış olduğu halde bilâhara bu noktadan ne gibi esbap ilca-
sile inhiraf ve kanunların bu sarih kükümleri hilâfına muamele 
ifası cihetine gidildiği Encümence hukuk müşaviri ile nakit işleri 
müdür muavininden sorulması üzerine vakıa evvelce o suretle 
mütaleada bulunulmuş ise de bu sureti telâkkinin yanlış olduğu 
bilâhara anlaşılmasına mebni tashihi muamele edildiği beyan 
kılınmıştır. 

Bazı kanunların tatbikatını âmir olarak vekaletlerce yapı-
makta olan talimatnamelerin ve verilen kararların, o kanunların 
çerçevekri dahilinde ve bu baptaki hükümlerin izahına matuf 
bir surette olması lâzımgelirken bu mesele hakkında bilâhara 
mezkûr kanunların pek bariz ve sarih olan hükümlerini adeta 
tefsir ve tadil mahiyetinde olarak ittihazı karar ve muamele 
edildiği, bu mübadillerin istihkakları miktarının iskânı adi had
dinden tenzil edildikten sonra üst tarafına bono verilmek iste
nilmesinden istidlal olunmaktadır. Yukarıda tafsilen arzedilen 
bu mesele hakkında Encümenimizce ittihaz edilen kararın Yük-

sek Heyetinizin tasvibine iktiran ederek kat'iyet kesbetmiş o l 
duğu gibi mümasil bir mesele hakkında Devlet Şûrasına vak i 
olan müracaat üzerine kanunların bu sarahatleri dairesinde ve 
binaenaleyh Encümenimizin bu baptaki kararına uygun surette 
yani (iptidaen teffize esas olan kıymetin tamamının davacılara 
tesviyesi lâzımgeleceğine) 27/9/1933 tarihinde ittifakla karar 
verilmiş olduğu d a Encümence tahkik kılınmasına binaen bu 
nokta üzerinde artık fazla bir mütalea serdine mahal görülme
miş ve binaenaleyh kanunların bu sarih hükümlerine istinat 
eden evvelki kararımızın ruh ve icabına göre bu mübadil kar-
deşlerin sarih mülkleri olan mezkûr hanenin istimlâki için b i 
dayeti temlikte teffize esas olan kıymetinin tamamına mukabi l 
yani 2 500 l ira üzerinden bono verilmesi muktazi bulunmuş 
olmakla keyfiyet Yüksek Heyetinizin musip takdirine arzolunur. 

İ L Â N L A R 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 — Bursa Baş Müdüriyeti binasının her ik i tarafında 
mücceddeden yapılacak ilâve ve inşaat kapalı zarf usulile 
kırdırmağa konulmuştur. 

2 — Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyesinin musaddak 
suretleri beş lira mukabilinde Cıbalideki Levazım Muhasibi 
Mes'uilüğünden ve Bursa Baş Müdüriyetinden alınacaktır. 

3 — Kırdırma 31/7/1934 tarihine müsadif salı günü saat 
15 te Cibal ideki Alım Satım Komsiyonumuzda icra olunacaktır. 

j 4 — Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda 
' tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 
' 5 — Kırdırma şartnamenin maddei mahsusası mucibince 
I fennî ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 — Her istekli bedelin °/o yedi buçuğu olan (1114) liralık 
muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir: 

7 — Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması âdet olan 
zabıt kâğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmez. 

515/4-1 
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İktisat Vekâleti Sigorta Tetkik Heyetinden: 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki tali
matnamenin muaddel 15 inci maddesi hükmüne tevfikan yeni
den hüviyet varakası istihsaline mecbur olan ve sigorta şirket
leri tarafından istihdam edilen müfettişler, sayyar acentalar, 
tellâllar, muavin ve tâli acentaler, idarehaneleri haricinde mu
amele yapan sigorta şirketleri memurin ve müstahdemini \e 
bilumum muhammin ve avaıya komiserlerinin evvel emirde 
hüviyetlerinin tesbiti zımnında iki adtt fotoğraf ve nüfus tezke
relerini -ecnebi tabiiyetinde olanlar ikamet vesikalarını - hamilen 
20/7/1934 tarihine kadar Istanbulda çalışan ve bulunanların 
şahsan Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Hanında dördüncü katta 
bulunan heyetimize ve taşrada müstahdem bulunanların ise 
mahallî ticaret odaları başkâtipliklenne müracaatları lüzumu ilân 
olunur. Mezkûr madde hükümleri dairesinde icra edilecek imti
han günleri ve mahalleri için ayrıca keyfiyet ilân edilecektir. 

Müracaat günleri: cumartesi, pazartesi, çarşamba saat 
ikiden dört buçuğa kadar. 517 

Akhisar Tütüncüler Bankasından: 

A k h i s a r tütün müstahsilleri alım satım kooperatifi tesis 
heyeti umumiyesi toplanma ilânı. 

Görüşülecek işler: 
1 — İdare meclisi intihabı 
2 — Murakabe heyeti intihabı 
3 — Tahmin heyeti intihabı 
Kooperatif in kurulması için müessislerin 22 temmuz 1934 

pazar günü saat on dörtte yukariki işleri başarmak üzere 
Akhisarda Tütüncüler Bankası Merkezinde toplanmaları ilân 
olunur. 513 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

Esas mukavelenamesi mahallî kanunlarına göre tanzim edi
lerek usulen tescil kılınan ve 30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun 
hükümlerine göre tescili istenen ve merkezi İngilterenin Dur-
ham Kontluğu dahilinde Est Bo ldon Şehrinde kâm İngiliz tabi-
yetli ve 5000 İngiliz lirası sermayeli (Vivians Bor ing end 
Eksploreyşon K o m p a n i Limited - V iv ian ' s B o r i n g & Explora
tion Company Limited) şirketinin Vekâlete verilen istidası tet
kik edilerek muvafık görülmüştür. Bu evrak arasındaki umumî 
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vekâletnameye göre Türkiye umumî vekilliğine şirket namına 
yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde da
va eden. edilen ve üçüncü şahıs s'fatlarile hazır bulunmak 
üzere İstanbulda (Di Levant A y r o n ent Maşineri K o m p a n i 
Limited - The Levant Iron & Machinery Company Limited) 
şirketini tayin ettiğini bildirmiştir. 
Keyfiyet kanunî hükümkere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 516 

Seyit Gazı Hâkimliğinden : 

İhtarname 

Seyitgazinin Hamidiye Köyünden Haht Kızı ve Yusuf Karısı 
müzahereti adliyeye nail Hamidenin Kocası Yusuf aleyhine 
açtığı boşanma davasında merkum Yusuf beş seneden beri 
O . köyde birlikte yaşadıkları hanesini terk edip bir daha avdet 
etmediğinden evme dönmesine ve birlikte vazifelerini yapma
sına ihtarname gönderilmesini talep edip ikametgâhı muayyen 
olmadığından işbu ihtarnamenin ilânen yapılmasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir ay zarfın
da merkum Yusuf un evine dönmesi ve muhakemenin kaldığı 
12 eylül 1934 tarihinde hazır bulunması ilânen ihtar o'unur. 

512 

Ayancık As l iye Mahkemesinden : 

Ayancık İnhisarlar İdaresinin sabık tütün İnhisarlar Memu
ru Hamit H a m d i ve kefili Şükrü zade Mitat Beyler aleyhine 
ikame eylediği 1132 l ira istirdat davasından dolayı icra kılınan 
muhakemede müddeialeyhlerden Hamit Hamdi Efendinin ihtilasi 
dolayısile bundan altı sene evvel Ayancıktan savuşmak suretile 
elyevm ikametgâhı meçhul bulunduğu namına Mürsel mübaşirin 
tebliğ verakasindeki meşruhatından anlaşılmakla Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucibince 
ilânen tebliğ icrasına ve muhakemeninde 8/9/1934 tarihine ta i -
kına karar verilmiş bulunmasına binaen mahkeme için tayin 
kılınan günde mumaileyhin bizzat veya bilvekâle mahkemenin 
hukuk kısmında ispatı vücut etmesi ve aksi takdirde mahke
menin gıyaben rüyet edileceği ilân olunur. 518 

(Resmî Gazete) 

A B O N E ŞARTLARI İLÂN ŞARTLARI 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için: 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

— oo — 

B. M. M . n'n bir içtima senesine ait zabıt cerideleri bir 

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabit Ceridesi ile birlikte 

abone kaydo'undugu surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

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

Yevmi nüsha 1C0 p a r a d ı r . 

8afr«küft M a t b u * 
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                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa  
 

2547  Posta,Telgraf ve Telefon İdaresi Kadro Cetvellerinin Tadiline Dair Kanun     1 

 

2548  Ceza Evlerile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 

          Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun        1 

 

2549  Müdafaa ve Tayyare Resmi Pullarının Damga Pulu Bayileri Vasıtasile Sattırılacağına ve  

          % 5 Bey'iye Aidatı Verileceğine Dair Kanun         2 

 

2551  Belediye Vergi ve Resimleri Kanuninin Bir Madde İlâvesine Dair Kanun     2 

 

2552  26 Mart 1931 Tarih ve 1798 Numaralı Kanunun Birinci Maddesine Bir Fıkra İlâvesine Dair  

          Kanun              2 

 

T.B.M.M. Kararı 
 

829  Mübadil Melek ve Fazilet Hanımlara Tahsis ve Temlik Edilmiş Olan Evin İstimlâki İçin  

        Kendilerine 2 500 Lira Üzerinden Bono Verilmesi Hakkında Karar      2 

 

 

 

İlanlar     3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




