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K A N U N L A R 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçe

sinin beşinci maddesi hükmünün değiştiril
mesine dair kanun 

Kanun tarihi : 2554 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — 1927 senesi Evkaf bütçe kanununun beşinci 
maddesine istinaden U m u m müdürlükçe taksitle satılmış olan 
yerlerin bedellerinden bakiye paralar, borçluların muvafakatile 
aşağıdaki şartlar dairesinde on seneye- kadar taksitlendirilir. 
Şu kadar k i i k i yüz l iraya kadar borcu olanların borçlan üç 
ve ik i yüz bir liradan beş yüz liraya kadar borcu olanların 
borçları beş seneden fazla taksitlendirilemez: 

A ) Teci l edilecek paralara % 5 faiz yürütülür. 
B ) Faiz, tecil müddetine ve taksitlerin tediye zamanlarına 

göre hesap edilir ve tecil edilecek paraya zammolunur. 
C) Yukarıdaki fıkralar dairesinde zammedilecek faiz ile be

raber borcun baliği tecil müddetine göre taksitlere taksim ve 
o suretle istifa olunur. 

D) Bu kanunun neşrine kadar işlemiş, fakat henüz alınma
mış olan faiz ve kumüsyonlar alınmaz. 

Madde 2 — B u kanunun neşri tarihinden itibaren bu esas
lar dairesinde borcunu taksite bağlamıyanlara veyahut bu ka
nun mucibince borcu taksite bağlanmış olanlardan her hangi 
bir taksiti vaktinde vermiyenlere üç ay müddetle bir ihbarna
me gönderilir. Bu müddet zarfında da verilmiyen taksitler te
diye gününün hululünden itibaren ayrıca % 5 faiz yürütüle
rek icraen tahsil olunur. 

Borçlunun ipotek edilen gayrimenkulu satabilmesi müşteri
nin bu kanundaki şartları kabul etmesine ve Evkaf umum mü
dürlüğünün muvafakatinin alınmasına bağlıdır. 

Madde 3 — Birinci madde mucibince taksite bağlamıyarak 
borcunu defaten vermek istiyenlerden borcun kanunun neşrin-
deki bakiyesi üzerinden yüzde beş tenzil olunur. 

Madde 4 — Borçların tamamen ödenmesine kadar bu 

mallar birinci derece ve sırada bu borçlar için Evkaf namına 
ipotekli kalır. 

Madde 5 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil 

memurdur. 
9/7/1934 

Yapı ve yollar kanununa bir madde ilâvesine 
dair kanun 

Kanun No: 2555 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — 17 haziran 1933 tarih ve 2290 sayılı belediye 
yapı ve yollar kanununa işbu madde ilâve edilmiştir: , 

İmar plânının tatbiki dolayısile yapılacak istimlâklerde elde 
kalacak arsa fazlalarile plâna uymak' için kapanan yolları ve 
meydanları ve mevcut yolların yeni plâna göre istikametlerinin 
değiştirilmesi veya daraltılması yüzünden hâsıl olan yerleri 
vilâyetlerde belediyeler ve Ankarada İmar Müdürlüğü alâkalı
ların rızası şartile bitişik arsa ve binalarla şüyulandırılmaksızın 
yola giden kısımlarla değiştirebilecekleri g i b i takdir olunan 
bedelle alâkalılara satabilirler. 

İcabında işbu yerleri 14 haziran 1933 tarih ve 2289 sayılı 
kanunun birinci maddesi mucibince sair mahalle götürmek 
suretile de satmağa belediyeler ve İmar Müdürlüğü salahiyetlidir. 

Alâkalıların mübadele veya takdir ile satışa razı olmadık
ları takdirde bu yerler kanuna tevfikan şüyulandırılabilirler. 
İstimlâk esnasında veya ayni malî sene içinde bedel takdiri ile 
satış, istimlâk için takdir olunan bedel üzerinden yapılır. 

Kapanan yolların metre murabbaının bedeli, yolun i k i 
tarafındaki yerlerin istimlâk bedelinin metre murabbaı fiatmın 
vasatisi olarak tayin edilir. Satılacak yerler, istimlâk sahasına 
bitişik adalarda değillerse şüyulandırmaksızın istimlâk k a n u -
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nuna göre takdir edilecek bedelle alâkalılara satılmaları caizdir 
Alâkalılar muvafakat etmezlerse şüyulandırılır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 
9/7/1934 

Maarif Vekâletine bağlı mektep ve müesse
selerde kullanılacak yabancı devlet teba

asından muallim, mütehassıs ve 
ustalar hakkında kanun 

Kanun No : 2557 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Maarif Vekâletine bağlı mektep ve müesse
selerde kullanılan veya kullanılacak olan yabancı Devlet teba
asından muallim, mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye 
kadar sürecek mukaveleler aktine Maarif V e k i l i salâhiyettardır. 

Zaruret halinde bu müddet İcra Veki l ler i Heyeti kararile 
beş seneye çıkarılabilir. 

Madde 2 — B u Kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. 
Madde 3 — Bu Kanunu yürütmeğe Maarif ve Maliye 

Veki l ler i memurdur. 
9/7/1934 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45 inci 
maddesini değiştiren kanun 

Kanun No: 2558 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — C e z a Muhakemeleri Usulü Kanununun 45 inci 
maddesi aşağıdaki şekle konmuştur: 

Şahitler celpname ile davet olunurlar. Davete itaat etmi-
yenlerin kanunî akibetleri dahi celpnamede gösterilir. 

Ace le olan mevkuflu işlerde mahkemeler celpname tebliğ 
ettirmeksizin mahkemenin kurulduğu merkez haricinde bulunan 
şahitler için ihzar müzekkeresi verebilirler. Şu kadar k i bu mü
zekkere ile ihzar edilenlere mahkemece celpname ile gelen 
şahitler hakkındaki muamele tatbik olunur. 

Celpname filî hizmette bulunan askerlere bulundukları yer
lerdeki askerî makamlar vasıtasile tebliğ olunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir 
Madde 3 — Bu Kanunun icrasına İcra Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 
9/7/1934 

5 ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanununa 
müzeyyel Kanun 

Kanun No: 2560 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Satılan gayrimenkullerin vergileri satıldıkları 
tarihteki vergi taksitleri de dahil olduğu halde fariğ kendi 
tasarrufu zamanındaki bakayasile birlikte ve ferağdan evvel 
vukuat ilmühaberlerinin tanzimi sırasında ferağını verenden 

tahsil olunur. 27 mayıs 1929 tarih ve 1451 sayılı tapu harçları 
kanununun buna muhalif hükmü mülgadır. 

Madde 2 — Birleşme evleri, bar, birahane, meyhane, otel, 
pansiyon ve çalgılı yerler ve oyun ve dans yerleri içerilerinde 
bulunan eşya ve malzeme, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
270 ve 271 inci maddeleri hükmü mahfuz kalmak şartile, bu 
müesseselerin kazanç vergilerine karşı teminat hükmündedir. 

Musaddak icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin 
demirbaşı olarak mukayyet eşya ve malzeme ile pansiyonlar-
daki kiracıların oturdukları kısımda kendilerine ait eşyası b u 
hükümden hariçtir. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun icrasına Maliye V e k i l i memurdur. 

9/7/1934 

2502 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

KanunNo: 2561 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — 2502 numaralı kanunun 3 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B u yerler halkından olupta meskenleri yanmış olan ve başka 
meskeni bulunmıyanların, 25 mart 1931 tarihinde işgalleri al
tında bulunan meskenlerinin iskânı adi derecesi, kendilerine 
parasız temlik olunur. Üst tarafı borçlandırılır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye V e 

killeri memurdur. 
9/7/1934 

Vilayetler hususî idarelerinin borçlan ve 1934 
ınali senesi bütçeleri hakkında kanun 

KanunNo: 2562 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Hususî idarelerin 1933 malî senesi sonuna 
kadar ödeyemedikleri maaş ve ücretler yekûnu olan (597 000) 
l ira aşağıdaki şekilde Hazinece tesviye olunur : 

A - 1933 malî senesi sonuna kadar umumî bütçeye dahi l 
memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilip mer
kezce hesabı k a f i l e r i neticesine göre tevzi edilmek üzere alıko
nulan ve nazım hesaplarda kayitli bulunan paralar ait olduğu 
mahallere bakılmaksızın mezkûr hesaplara masraf kaydi suretile; 

B - (A) fıkrası mucibince tediye edilecek kısımdan kalanı, 
1935 umumî bütçesinde ( Hususî idarelere yardım ) namı altında 
açılacak bir fasıldan mahsup olunmak üzere Hazinece temin 
olunacak kredi ile. 

Bu madde hükmüne göre Hazinece yapılacak tediyeler, 
1934 mayıs sonuna kadar zimmetlerinde tebeyyün edipte isim
leri ve borçlarının miktarları Dahiliye Vekâletince tasdikli 
cetvelde gösterilen vilâyetlere yardım şeklinde verilir. 

Madde 2 — A n k a r a d a yapılmakta olan vilâyetler evinin 
taahhüt bedelinden karşılığı buîunmıyan (334 000) liralık kısmı 
Hazinece deruhde edilir. Bu miktar tediye edileceği seneler 
bütçelerine konulacak tahsisattan mahsup olunur. 

Madde 3 — % 10 muallim mektepleri inşaatına muavenet 
hissesi olarak Vilâyet hususî idarelerinin Maarif Vekâletine 

Kanun M: 2560 Kabul tarihi: 41711934 

Kanun M : 2558 Kabul tarihi: 41711934 

Kanun Âh 2557 Kabul tarihi: 41711934 

Kanun M: 2561 Kabul tarihi : 41711934 

Kanun M: 2562 Kabul tarihi: 417/1934 
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ödeyecekleri paradan (100 000) lirası mezkûr hisseden olan 
borçlan nisbetinde Vilâyetlere tevzi olunur ve Hükümetçe bu 
vilâyetlerin 1934 bütçelerinin masraf kısımlarına ilâve edilir. 

Bu hisselerden 2098 numaralı kanun mucibince ödemeleri 
lâzımgelen borç bakiyelerinin bu (100 000) liradan maadası 
vilâyetlerden alınmaz. 

Madde 4 — 1934 senesi y o l parasından vilâyetlerce Nafıa 
Vekâleti emrine verilecek para (800 000) liradır. Bu miktar 
1934 bütçeleri naktî yo l parası muhammenatı ile mütenasip 
olarak Hükümetçe vilâyetlere taksim ve bu bütçelerin masraf 
kısımlarındaki miktarlar o suretle tesbit olunur. 

Şose ve köprüler kanununun 22 nci ve bu kanunu tadil 
eden 1882 numaralı kanunun ikinci maddesine göre yol para
sından tahakkuk eden % 50 ve % 15 Nafıa Vekâleti hissele
rinden 1933 malî senesi sonuna kadar vilâyetlerin zimmetinde 
kalan alacaklar vilâyetlerden istenmez. 

Vilâyetler (800 000) liradan birinci fıkra mucibince ayrılan 
hisselerini, her ayın y o l parası tahsilatından Nafıa Vekâletine 
ait miktar nisbetinde olmak üzere nihayet ertesi ayın on beşi
ne kadar mezkûr vekâlet emrine vermek suretile öderler. Bu 
miktarı miadında vermiyen ita âmirlerile muhasiplerden maaşları 
nisbetinde verilmiyen miktarın % 10 u kadar para cezası alınır. 

Madde 5 — Mıntaka sanat mekteplerinin vilâyetlerden 
1933 malî senesi sonuna kadar alacakları olan (422 580) lira
dan bu mekteplerin geçen senelere ait ve evrakı müsbiteye 
müstenit olarak tahakkuk eden (126 701) liralık boçlarmdan geri 
kalanı hususî idarelerden istenmez. (126 701) l ira, mezkûr his
seden borçlu vilâyetlere borçları nisbetinde tevzi ve Hükümetçe 
bu vilâyetlerin 1934 bütçeleri masraf kısmına ilâve olunur. 

Madde 6 — Mıntaka yatı mekteplerinin vilâyetlerden 1933 
malî senesi sonuna kadar alacakları olan (116 908) liradan bu 
mekteplerin geçen senelere ait ve evrakı müsbiteye müstenit 
olarak tahakkuk eden (39 619) liralık borçlarından geri kalanı hu
susî idarelerden istenmez. (39 619) l ira mezkûr hisselerden 
borçlu vilâyetlere borçları nisbetinde tevzi ve Hükümetçe bu 
vilâyetlerin 1934 bütçeleri masraf kısmına ilâve olunur. 

Maddde 7 — Naktî karşılığı olmaksızın 1934 veya ati se
neler tahsilatından ödenmek üzere yapılagelmekte olan devri 
tahsisat usulü ilga edilmiştir. A n c a k bunlardan bu kanunun neş
rine kadar mukaveleye bağlanmış olupta 1934 veya müteakip 
seneler içinde istimal edilebilecek olanları bu hükümden müstes
nadır. 

Madde 8 — Hususî İdare muhasebe müdürlerinin tayinleri 
Dahil iye Veki l ine aittir. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l le r i 

Heyeti memurdur. 
9/7/1934 

İsparta Vilâyeti hususi idaresi taralından yapılacak 
istikraz hakkında kanun 

KanunNo: 2563 Kabul tarihi : 4/7/1934 

Madde 1 — İsparta Vilâyeti hususî idaresi tarafından 
vilâyet dahilinde yaptırılacak yo l ve köprüler inşası için yüz 
bin l iraya kadar aktolunacak istikraza, bu vilâyet hesabına 
Maliye vasıtasile tahsil olunan vergileri teminat tutmak şartile, 
Maliye Vekâleti kefalet etmeğe mezundur. 

İstikrazın senelik taksiti, husasî idarenin Maliye vasıtasile 
cibayet edilen varidatının senelik tahsilatı miktarını tecavüz 
edemez. 

Her senenin tahsilatından Maliyece evvelemirde bu istik
razın o seneye ait taksiti tevkif olunarak bakiyesi hususî 
idareye teslim ve tesviye olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahil iye ve 

Maliye V e k i l l e r i memurdur. 
9/7/1934 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 

Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Aııkarada G ağustos 1928 tarihinde 
aktolunau mukavelenamenin yeniden 
altı ay temdidi hakkındaki protokolün 

tasdikıııa dair kanun 

Kananjh 2564 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet C u m 
huriyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde A n k a r a d a 
aktolunan mukavelename ile bu mukavelenameye merbut ayni 
tarihli protokolün 29 teşrinisani 1933 tarihli temdit protokolü
nün inkızası tarihinden itibaren yeniden altı ay uzatılmasına 
mütedair 12 nisan 1934 tarihli protokol kabul ve tasdik edil
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerinin icrasına Hariciye. 

Dahiliye, Maliye, İktisat ve Millî Müdafaa Veki l ler i mememurdur 
9/7/1934 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 

Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Aııkarada 6 ağustos 1928 tarihinde 
aktolunan mukavelenamenin yeniden 

altı ay temdidi hakkında protokol 

Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
İttihadı Hükümetleri, hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde A n k a r a d a imza 
edilmiş olan mukavelenamenin mer'iyet müddetini temdide 
karar vermişler ve bu maksatla murahhasları olmak üzere; 

B i r taraftan: 
Türkiye Cumhuriyeti Haric iye V e k i l i ve İzmir Mebusu 
Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerini, 

Diğer taraftan: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye Fev
kalâde Murahhas ve Büyük Elçisi Müsyü Jacques 
Suritz Cenaplarını 

tayin etmişler ve müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber 
görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğden sonra aşağı-

daki hükümleri kararlaştırmışlardır: 
Madde 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 

usulüne dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cümhu-
riyetleri İttihadı arasında, 6 ağustos 1928 tarihinde A n k a r a d a 

Kanun J\R>: 2564 Kabul tarihi: 4/7/1934 

mütedair 12 nisan 1934 tarihli protokol kabul ve tasdik edil
miştir. 

tayin etmişler ve müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber 
görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğden sonra aşağı-

Kabul tarihi : 4/7/1934 Kanun M: 2563 

Madde 1 — İsparta Vilâyeti hususî idaresi tarafından 

tetkik ve halli 
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aktedilmiş olan mukavelename ve merbutu, ayni tarihli proto
k o l , bu senetlerin temdidine müteallik olarak yine A n k a r a d a 
29 teşrinisani 1933 tarihinde imza edilmiş olan protokolün 
inkızasından itibaren yeniden altı ay temdit edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti 
Âkitlerden her biri tarafından diğer Âkit Tarafa tebliğ edile
cektir. 

A n k a r a d a 12 nisan 1934 tarihinde iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

Dr. T. Rüştü J. Suritz 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere ait 
emlâk hakkındaki itilafnamede yazılı 

müddetlerin altı ay daha uzatılma
sına dair kanun 

Kanun No: : 2565 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede 
Suriyelilere ait emlâk hakkında Fransa Hükûmetile A n k a r a d a 
27 teşrinievvel 1932 tarihinde akit ve imza edilerek 11/1/1933 
tarihinde mer'iyet mevkiine girmiş olan itilâfnamede derpiş 
edilip 2402 numaralı kanun mucibince 11/1/1934 tarihinden 
itibaren altı ay uzatılmış olan müddetler 11/7/1934 tarihinden 
itibaren tekrar altı ay müddetle temdit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye, Haric iye ve 

Maliye Veki l ler i memurdur. 
9/7/1934 

Vergi bakayasının tasfiyesine 
dair kanun 

Kanun No : 2566 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — Cumhuriyetin ilân edildiği 1339 malî senesi 
sonuna kadar seneler için Devlete, hususî idarelerle belediye
lere ait tahakkuk etmiş bilûmum vergi ve resim ve harçlar ve 
bunların munzam kesirleri ve misil ve teahhur zamları ve 
vergi tezkeresi esmanı bakayasının kayitleri terkin olunur. 

A n c a k harp kazançları vergisile ihale aşarı ve sair iltizam 
bedelleri bakayası hakkında aşağıdaki maddelerde yazılı 
hükümler tatbik olunur. 

Madde 2 — Tahakkuk seneleri ne olursa olsun, mülga 
vergilerden: 

A ) 18 nisan 1338 tarih ve 223 numaralı kanun ile bu 
kanuna müzeyyel 22 nisan 1340 tarih ve 503 numaralı kanun 
hükmüne göre alınan mükellefiyeti nakliyei askeriye; 

B ) 2 mayıs 1338 tarih ve 228 numaralı ve 20 temmuz 
1338 tarih ve 246 numaralı ve 15 nisan 1339 tarih ve 331 
numaralı ikinci avans kanunu hükümlerine göre alınan müec
c e l i y d i askeriye; 

C ) 21 temmuz 1337 tarih ve 139 numaralı kanun hüküm
lerine göre alman muafiyeti askeriye; 

D) 17 şubat 1341- tarih ve 552 numaralı kanun mucibince 
alman mahsulâtı arzıye vergilerinden; 

E) 8 şubat 1926 tarih ve 733 numaralı kanun mucibince 
alınan maktu vergiden; 

12 T E M M U Z 1934 

F) 15 nisan 1338 tarih ve 216 numaralı kanuna merbut 
tarife mucibince kayık ve mavnalardan alman mülga şehriye 
rüsumundan; 

H) Mülga aşar nizamnamesine göre tahakkuk eden emanet 
aşarı ile köy namına ihale edilipte köy tarafından^ ikinci bir 
mültezime devredilmiyen ihale aşarından köylü zimmetinde 
kalan aşar borçlarından; 

J) 30 teşrinievvel 1330 tarihli temettü vergisi kanunu mu-
vakkatile bu kanuna müzeyyel 25 şubat 1330 ve 21 eylül 1336 
tarih ve 24 numaralı ve kezaiik 28 şubat 1338 tarih ve 198 
numaralı ( 1338 senesi avans kanunu) ve 28 şubat 1340 tarih 
ve 425 numaralı mart muvakkat bütçe kanununun 3 üncü mad
desi hükümlerine göre tahakkuk ettirilmiş olan temettü vergisi 
ve munzam kesirlerile zam cezalarından; 

K) 3 nisan 1926 tarih ve 797 numaralı veraset ve intikat 
vergisi kanununun 50 nci maddesile vergiye tâbi olup 4 tem
muz 1931 tarih ve 1836 numaralı kanunun muaddel 50 nci 
maddesile vergiden muaf tutulan 1 haziran 1926 tarihinden 
evvelki intikal ve mevhuplara ait veraset ve intikal vergisinden 
halen bakaya görünen Devlet alacaklarının kayitleri ; 

Terkin olunur. 
Bundan sonra mezkûr kanunlar mucibince tahakkuk ya

pılamaz. 
Madde 3 — 1929 malî senesi sonuna kadar: 
A) 14 kânunuevvel 1335 tarihli kararname ve 25 teşriniev

vel 1336 tarih ve 43 numaralı kanun ile 23 ağustos 1338 tarih 
ve 251 numaralı zeyli mucibince 23 nisan 1336 tarihinden sonra 
tahakkuk ettirilmiş olan harp kazançları vergisi ile misil ve 
teahhur zamları bakayasından; 

B) İhale aşarı ile sair tekâlif ve rüsuma ait bilcümle i lt i 
zam bedelleri ve maarif ve menafi hisseleri ile ( Devlet orman
ları taahhüt bedelleri de dahil ve köyler namına ihale edilip 
ikinci mültezime devredilmiyen aşar borçları har iç ) faiz ve 
takip masraflarından borçlu bulunanlardan: 

I - B u vergilerin iltizam bedellerinin yalnız misil ve teah
hur zamlanndan veya faiz veya takip masraflarından borçlu 
bulunanların bu borçları; 

II - B u borçlarından vergi ve iltizam bedellerinin asıllarına 
ve kesri munzamlarına ait miktarların % 40 mı 1934 malî 
senesi içinde veya en az % 20 sini 1934 ve % 30 unu 1935 
malî senesi içinde yahut tamamının % 60 mı 1935 malî senesi 
sonuna kadar nakten ödemiş olanların geri kalan borçlarile 
zam cezaları, faizleri ve varsa takip masrafları; 

Terkin olunur. 
Madde 4 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 numaralı ve 13 

şubat 1926 tarih ve 737 numaralı kanunlar ile 9 haziran 1926 
tarih ve 924 numaralı ve 25 haziran 1927 tarih ve 1167 numa
ralı müzeyyelâtı mucibince tahakkuk ettirilmiş olan umumî 
istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergileri bakayasile zam 
cezalarından borçlu bulunanların: 

A) Mezkûr kanunlara tevfikan tahakkuk etmiş olan borç 
larından verginin aslına ait miktarın % 80 nini 1934 malı 
senesi sonuna kadar nakten ödeyenlerin zam cezalarile birlikte 
geri kalan borçları ; 

B ) Bu vergilerin aslına ait borçlarını 1935 malî senesi so 
nuna kadar nakten ve tamamen ödemiş olanların zam cezaları; 

C ) Bu vergilerin yalnız zam cezalarından borçlu olanlardan 
borçlarının % 20 sini 1934 malî senesi sonuna kadar ödeyen 
lerin geri kalan borçlan veya % 30 zunu 1935 malî senesi so 
nuna kadar nakten ödeyenlerin de kalan borçları ; 

Terkin olunur. 
Madde 5 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 numaralı kanuni; 

bu kanuna müzeyyel 9 haziran 1926 tarih ve 924 numaralı ve 

(Resmî Gazete) 
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25 haziran 1927 tarih ve 1167 numaralı kanunlar hükümlerine 
tevfikan evvelce tarhedilip henüz mercii tetkik dolayısile ihti
laflı olan veya olmıyan umumî istihlâk vergisi ile zam cezaları, 
mükelleflerin bu kanundan istifade hakları mahfuz kalmak üze
re, tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Bu tarhiyata karşı mükellef, ancak vergi temyiz komis
yonuna ve Devlet Şûrasına itiraz edebilir. 

Halen sulh mahkemeleri ve icra mercilerinde bulunan ev
rak bu kanuna göre ait olduğu mercilere devredilir. 

Bu kanunun mer'iyetinden sonra yeniden tarh ve tahakkuk 
muamelesi yapılamaz. 

Madde 6 — 1340 malî yılı başından itibaren tahrir gör
memiş olan yerlerde 1931 malî yılı sonuna kadar tahrir gör
müş ve tahrir kıymetleri vergilerine matrah ittihaz edilmiş 
bulunan cüzü tamlarda da 1933 malî senesi sonuna kadar 
seneler arazi vergilerile munzam kesirlerinden borçlu olanların 
borçlan sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte ve 1929 malî 
yılı sonuna kadar emlâk ve bina vergilerile munzam kesirlerin
den borçlu bulunanların borçları dört senede ve dört müsavi 
taksitte ve her sene taksiti de ait olduğu vergi ile birlikte tah
sil olunur. 

Şu kadar ki yukarıki fıkra mucibince arazi ve bina vergi
lerinden borçlu bulunanlardan : 

A) 1340 malî yılı başından itibaren tahrir görmiyen yerler
de 1931 ve tahrir görmüş bulunan yerlerde dahi 1933 malî 
yılı sonuna kadar arazi vergisile kesri munzamlarından olan 
borçlarının % 30 zunu 1934 malî yılı içinde veyahut % 50 sini 
1935 malî yılı nihayetine kadar zaman zarfında ödeyenlerin geri 
kalan borçları; 

B) 1929 malî yılı nihayetine kadar senelere ait emlâk ve 
bina vergilerile kesri munzamlarından olan borçlarının % 60 ını 
1934 malî senesi içinde veyahut % 75 ini 1935 malî senesi ni
hayetine kadar ödeyenlerin zam cezalarile birlikte geri kalan 
borçları; 

Terkin olunur. 
Madde 7 — 1340 - 1931 malî yıllarına ait sayım ve hayvan

lar vergisile kesri munzamlarından ve misil zamlarından borçlu 
olan mükelleflerden : 

A) Hayvanlar vergisinin yalnız zam cezalarından borçları 
bulunanların bu borçları; 

B) Verginin aslı ile kesri munzamlarından ve zam cezala
rından borçlu bulunanlar verginin asliie kesri munzamlarından 
olan borçlarının % 70 ini 1934 malî yılı içinde nakten veren
lerin vergi borçlarının mütebaki % 30 u ile zam cezalaıının 
tamamı; 

C) Bunlardan kezalik verginin asılları ile munzam kesir
lerine ait borçlarının % 75 ini 1934 veya % 85 ini 1935 malî 
yılı sonuna kadar ödemiş bulunanların geri kalan borçları; 

Terkin olunur. 
Madde 8 — Yukarıki maddeler hükümleri haricinde kalan 

vergi ve resimlerden: 
A) 1929 malî senesi nihayetine kadar olan müddete ait 

kazanç, muamele ve 1629 numaralı kanun mucibince alınan 
eğlence ve hususî istihlâk vergilerile zam cezalarından; 

B) 1924-1929 senelerine ait damga, oyun alâtı oyun 
kâğıdı, sigara kâğıdı kibrit, kav ve çakmak resimlerinden ve 
bu vergi ve resimlerin tazminat mahiyetindeki zam ve para 
cezalarından borçlu bulunanlardan: 

1 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını işbu kanunun mer'iyetı 
tarihine kadar tediye etmiş olupta yalnız zam ve para cezala
rından borçlu bulunanların borçları; 

2 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını 1934 malî senesi içinde 
tamamen ödeyenlerin misil ve teahhur zamları ile para cezaları; 

3 - Bu vergi ve resimlerin asıllarının yarısını veya daha 
fazlasını 1934 malî senesi içinde verenlerin misil ve teahhur 
zamları ile para cezalarının tediyeleri nisbetindeki miktarları; 

Terkin olunur. 
C) Mükellefiyeti askeriyesini yapmak için silâh altına çağı

rılan esnan erbabının filen silâh altında bulunduğu müddete 
ait kazanç vergisile kesri munzamlarından 1933 malî senesi 
nihayetine kadar herhangi bir sebeple tahakkuk ettirilmiş olan 
borçlarının ( terki sanat ve ticaret için evvelce beyanname 
verilmiş olsun olmasın ) kayitleri terkin olunur. 

Madde 9 — 1929 senesi nihayetine kadar tahakkuk etti
rilmiş veraset ve intikal vergilerinin teahhur ve misil cezaların
dan henüz tahsil edilmiyen kısım terkin olunur. 

1929 senesi nihayetine kadar tahakkuk ettirilmiş veraset 
ve intikal vergisinden hulul eden taksitlerini henüz vermiyenle-
rin borçları 1934 malî senesinden itibaren iki senede ve müsavi 
taksitlerde tahsil olunur. Yukarıda yazılı borçlarının % 75 ini 
1934 senesi zarfında nakten tesviye edenlerin kayitleri, tama
men ödenmiş gibi kapatılır. 

Madde 10 — Yukarıda yazılı 3, 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu madde
lerdeki müsaade ve terkin hükümlerinden istifade edebilmek 
için borçlular tarafından yapılacak tediyelerin, salahiyetli idarî 
icra mercileri tarafından verilen haciz ve hapis kararlarının 
tatbiki üzerine mahcuz malın paraya çevrilmesinden ve mahcuz 
alacağın tahsilinden ve hapis müddetinin hitamından evvel 
yapılmış olması şarttır. 

Madde 11 — Arazi, bina, hayvanlar ve kazanç vergileri 
için 1929 malî senesi iptidasından evvelki senelerde ayrıca 
tahakkuk etmiş olan kesri munzamlar verginin asıllarile birleş
tirilmiştir. 

Bu vergiler bakayasından vukubulacak tahsilattan da bilâ 
vasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidi hakkındaki 1454 
numaralı kanunda yazılı nisbetlere göre idarei hususiye, bele
diye, maarif ve iane hisseleri tefrik olunur. 

Madde 12 — Gerek iltizam ve gerek kefalet suretile ihale 
aşarı ve sair iltizam bedellerinden veya vergiden olan borçla
rından dolayı emvali gayrimenkuleleri Hazine namına tefavvuz 
edilmiş bulunan borçluların, bu kanunun mer'iyeti tarihinde 
henüz Hazine uhdesinde bulunan gayrimenkullerinin müzayedeye 
çıkarılarak kat'î ihalesi yapılmaya kadar tefavvuza sebep olan 
iltizam bedelnden veya vergiden olan borçlarının asılları 
alâkadarları tarafından nakten ve tamamen tediye edilirse faiz 
ve saire aranmaksızın ve ferağ harcı kendilerine ait olmak üze
re tediye yapan sahip veya kefil veya varisleri namına ferağları 
iade olunur. 

Madde 13 — Hükümet tarafından mübadil, gayrimübadil, 
muhacir ve harikzede ve emsaline kanunları dairesinde teffiz 
edilmiş bulunan gayrimenkuller üzerine teffizden evvelki zaman 
içinde konulmuş olan hacizler kaldırılmıştır. 

Gayrimenkuller dolayısile Hazinenin birinci fıkrada bahso-
lunan teffiz tarihine kadar olan bilûmum alacakları terkin 
olunur. 

Madde 14 — Mülga 1860 numaralı Muamele Vergisi Kanu
nunun 7 ncı maddesi mucibince mamulâtını harice ihraç ettik
leri sabit olan müesseselere, gümrük kayitienle tesbit edilen 
ihracat miktarları için yalnız mezkûr maddede gösterilen kayit 
ve şartlara riayet etmemelerinden dolayı tahakkuk ettirilip 
henüz tahsil edilmemiş olan vergi ve cezaların kayitleri bir de
faya mahsus olmak üzere terkin olunur. 

Madde 15 — Muhtelif kanunlarla Devlet alacaklarına mah
subu tecviz edilen Hazine tahvilleri hakkındaki hükümler mah
fuzdur. 
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Madde 16 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 17 — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye Ve

killeri memurdur. 
9/7/1934 

Arazi Vergisi Kanununun muvakkat 3 üncü Mad
desi yerine kaim olan Kanun 

Kanun No: 2567 Kabul tarihi: 4/7/1934 

Madde 1 — 27 haziran 1931 tarih ve 1833 numaralı Arazi 
Vergisi Kanununun muvakkat 3 üncü maddesi yerine aşağıdaki 
madde konulmuştur: 

1340 senesile onu takip eden senelerde umumî tahriri ya
pılmış ve yeni rayiçlere göre kıymetleri biçilmiş olan cüzü tam-
lardaki arazinin 1934 malî senesinden itibaren tahrir kıymetle
rinden % 40 ı indirilerek bakiyesi, kıymet olarak, defterlerine 
kaydedilir ve vergilere matrah tutulur. 

Şu kadar ki 27 haziran 1931 tarih ve 1833 numaralı kanun 
mucibince tahrir kıymetlerinde % 40 dan fazla tadilât yapılmış 
ve kesbi kat'iyet etmiş olan arazi sahiplerinin hakları mahfuzdur. 

27 haziran 1931 tarih ve 1833 numaralı kanunun muvakkat 
3 üncü maddesine tevfikan vaki tadilât talepleri ve kararları, 
1934 malî senesinden itibaren hükümsüzdür. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

9/7/1934 

K A R A R N A M E 

Kararname 

İzmir ve civarı meyve ve sebze satış kooperatifi esas mu
kavelenamesinin 4, 15, 21, 28 ve 71 inci maddelerinin ilişik şe-
şekilde değiştirilmesi; İktisat Vekilliğinin 9/5/1934 tarih ve 
2136/26 sayılı tezkeresiie yapılan teklifi üzerine İçra Vekilleri 
Heyetinin 12/5/1934 toplanışında tasvip ve kabul olunmuştur. 

12/5/1934 
REISICUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 
Adliye Vekili Millî 

Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili 

Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

iktisat Vekilı Muavenet Vekili 

Maddelerin eski şekli. 

4 üncü maddenin F. fıkrası: 
derhal satılması matlup olmı
yan bazı mahsullerin koopera
tife teslimi mukabilinde kıy
metlerinin azamî % 50 sine 
kadar avans vermek. 

15 inci madde: Şirkete du
hullerinden itibaren üç senenin 
hitamından evvel istifa eden 
veya ihraç olunan ortaklara 
koydukları ortaklık hissesi 
iade olunmaz. Bu müddetin 
hitamından sonra istifa eden 
azanın ortaklık hisseleri şirket
ten alâkasının kesildiği tarihi 

Maddelerin yeni şekli 

4 üncü maddenin F fıkra,-
sına şu fıkra ilâve edilmiştir: 
Kooperatif kendi ortaklarına 
kablelidrak meclisi İdare tara
fından tespit edilen umumî 
kredi dahilinde avans verebilir. 
Bu kredi ortakların servet ve 
kabiliyeti tediyelerine göre 
meclisi idarece her sene iptida
sında tespit edilir. 

15 inci madde şu şekilde 
tadil edilmiştir: Şirkete dahil 
ortaklar istifa etseler dahi koy
muş oldukları hisseler müşte-

kirek sermaye olan ihtiyat ak-

takip eden sene bilançosunun 
tasdikinden iki sene geçmiş ve 
tarihi istifasına kadar yapılan 
muamelâttan kendisine işbu 
esas mukavelename mucibince 
bir hissesi mesuliyet terettüp 
etmemiş olmak şartile ve heye
ti umumiyenin tasvibile verilir. 

21 inci maddenin 5 inci sa
tırı : Müntahap dört zattan 
mürekkeptir. 

28 inci madde: Meclisi İda
re azaları aralarından birini 
veya bir kaçını şirket muame
lâtının tedviri için şirkete mü
dür veya muhasip tayin ede
bilecekleri heyeti umnmiyece 
kabul edilecek kadro mucibin
ce hariçten de memur alabilir
ler. 

71 inci madde : Şirketin her 
sene bilanço mucibince taay
yün eden safî kazancından ; 
yüzde 4 ü meclisi İdare azala
rına, yüzde 2 si mürakîplere, 
yüzde 4 ü memurin ve müs-
tahdeminine, yüzde 40 i ihti
yat akçesine tefrik edilir. Mü
tebaki yüzde ellisinin baliğ ol
duğu miktar kooperatife 
teslim edilen mahsullerin 
satış bedelleri nisbetinde ga-
rameten ortaklara taksim ve 
tevzi olunur. 

çesine nakledilir. Ancak nakli 
mekân gib esbabı mecbure 
tahtında şirketten ayrılmak ız-
tırarında kalacak ortaklar şir
kete vazettikleri hisse bedel
lerini şirketten istifa ettikleri 
senenin tasdik edilen bilanço
sunu takip eden iki sene son
ra alabililer ve bu hisselerinin 
menafiile duhuliyeleri ihtiyat 
akçesine nakledilir. 

21 inci madde şu şekilde ta
dil edilmiştir: 21 inci maddede 
yazılı dört aza yerine altı aza 
intihabı. 

28 inci madde şu şekilde 
tadil edilmiştir : Meclisi İdare 
azaları şirkette bilfiil daimî va
zife alamazlar heyeti umumi-
yece tayin edilecek kadro mu
cibince kendi ortaklarından 
veya hariçten müdür ve me
mur alırlar. 

71 inci madde şu şekilde 
tadil edilmiştir. Şirketin her 
sene bilanço mucibince taay
yün eden safî kazancından % 
6 sı Meclisi idareye % 3 ü mü
rakîplere, % 6 sı şirket me
mur ve müstahdeminine. % 401 
ihtiyat akçesine, % 25 i sermaye 
nispetinde garameten serma
ye faizi olarak ortaklara %20si 
kooperatife teslim edilen mah
sullerin satış bedelleri nispetin 
de garameten ortaklara tevzi 
olunur. 

Kanun M: 2567 Kabul tarihi : 4/711934 

No: _2_ b5l 

numaralı Arazi 

5. KAYA 
Nafıa Vekili 

ALİ 

ZEKÂI 
Maarif Vekili 
HIKMET 

ÎSMET Ş. SARAÇOĞLU 

Ş. KAYA FUAT 

M. CELAL 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 

ALİ RANA Z 

Dr. REFİK 
Ziraat Vekili 
MUHLİS 

Sıhhat ve içtimaî 

Başvekil 
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İ L A N L A R 
Maliye Vekâletinden : P A S İ F 

Ebadı Cins i A d e t 

12,5 X 16 

13 X 18 

17 X 24 

12,5 X 16 

12 X 18 

17 X 24 

60 ve 70 gramlık beyaz zarf 
60 ve 70 

60 ve 70 „ 

90 gramlık içi renkli 
90 

90 „ 

8 646 000 

3 890 000 

2 582 000 

1 406 000 

1 392 000 

886 000 

Teminatı mııvak-
katesı 

L i r a K . 

332 37 

253 82 

222 70 

101 23 

187 92 

134 36 

Kâğıtları hazineden verilmek üzere balâda ebad, cins ve 
miktarları muharrer altı boy muharrerat zarfının imaliyesi yirmi 
gün müddetle ve ayrı ayrı alenî münakaşaya konulmuştur. 
Şartnameleri İstanbulda D o l m a Bahçede kırtasiye deposunda 
alınacaktır. Bunlardan her hangisinin imali için münakaşaya 
iştirak etmek istiyenlerin her nevin hizasında gösterilen temi
natı muvakkatelerile birlikte 13 temmuz 1934 tarihine müsadif 
pazar günü saat on beşte merkezde müteşekkil mubayaat 
komisyonuna müracaat etmeleri. 472/4-4 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

5 temmuz 1934 vaziyeti 

A K T İ F 
L i r a L i r a 

1.788.024 

Kasa: 
Altın: Safî K g . 
Banknot 
Ufaklık 
D a h i l d e k i M u h a b i r l e r : 
Altın: Safî K g . 
Türk lirası 

H a r i ç t e k i M u h a b i r l e r : 
Altın: Safî K g . 3.745.146 
Altına tahvili kabi i serbest dövizler 
H a z i n e T a h v i l l e r i : 
Deruhde edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan vaki tediyat 
S e n e d a t C ü z d a n ı : 
Hazine bonoları 
Ticar i senedat 

E s h a m v e T a h v i l â t C ü z d a n ı : 
Esham ( Deruhde edilen evrakı nakti-

vs { 
tahvilât I ye karşılığı (itibarî kıymetle) 
Esham ve tahvilât 

13.194.083 18.558.572,63 
16 351 8 7 6 , -

711.235,74 

2.515.004-
840 895,35 

5.267.859,04 
3.889.805.36 

158.748.563 — 

9.484.929,72 

3.844.460,— 
2.511.180,01 

27.627.370,22 

3.473.603,39 

35 621.684,37 

3.355 899,35 

9 157.664,40 

149.263.633,28 

6.355.640,01 

Altın ve Döviz üzerine avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 

YEKÛN 

31.100.973,61 

155.337,32 
4.500.000 

10.031.631,85 

249.542.464,19 

L i r a -ıra 

Sermaye 
İhtiyat akçesi 
Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan vak i tediyat 

Deruhde edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 
Vades iz 
Vadel i 

Döviz mevduatı: 
Vadesiz 
V a d e l i 

Muhtelif 

15.000.000-

663.914,30 

158.748.563,— 

9.484.929,72 

149.263.633,28 

8.688 000,— 

22.473 267,91 

8.547.104,90 
1.762.094.19 

YEKÛN 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 5 l / 2 — Altın üzerine avans % 4 V 2 

157.951.633,28 

22.473.267,91 

10.309.199,09 

43.144 449,61 

249.542.464,19 

522 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat U m u m Müdürlüğünden: 

Itlâfıfar için 40 ilâ 50 ton kükürt 12 temmuz 1934 tarihin
den itibaren kapalı zarf ile münakaşaya konulmuştur münakaşa 
istanbul da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşek
k i l komisyon tarafından yapılacaktır şartnameni görmek istiyen 
taliplerin A n k a r a d a Umum Müdürlük A y n i y a t Muhasibi Mesul -
lüğüne, İstanbul d a mezkûr merkez Baştabipliğine müracaat 
etmeleri. 510/4-1 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden A m e r i k a tâbiiyetli ( M a k 
Andrus ve Forbes - Mac Andreus & Forbes ) kumpanyasının 
umumî vekillerinden Mösyö A l f r e d Laurenc Vilson) haiz olduğu 
salâhiyete binaen bu kerre müracaatla şirketin Türkiye V e k i l 
liğine şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden edilen ve üçüncü şahıs sıfat-
larile haiz bulunmak üzere Mösyö (John Aleksander Lorimer) i 
tayin ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen vesikaları vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 511 



Sayıfa : 4130 (Resmî Gazete) 12 T E M M U Z 1934 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

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

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

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

4 — Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda 
tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 

5 — Kırdırma şartnamenin maddei mahsusası mucibince 
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. 

515/4-2 

İktisat Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden : 

İçel Vilâyetinin Tarsus Kazasının Saraç Köyü civarında 
kâin olup şimalen Saraç Belen noktasından bed ile Saraç K a r 
yesi camii noktasından Bilmurur Murat Sofu Tepesi arasında 
münkesir hat, garben mezkûr tepeden bed ile andivar çayile 
ilyazlık çayının birleştiği noktaya vasıl olan müstakim hat, 
cenuben mezkûr noktadan bed ile Moza gedik tepesiyle Çol-
falık yarığı kayasından Bilmurur Saraç deresiyle Kargıpınar 
suyunun birleştiği noktaya münkesir hat, sarkan mezkûr nok
tadan bed ile hudut başlangıcı olan Saraç Belen Tepesine 
vaslolunan müstakim hat ile muhdut 190 hektar arazi dahilindeki 
Saraç K r o m madeni namiyle maruf bulunan mekşuf K r o m ma
deninin evvelki hututları dahilinde işledilmesi mekşufen ihale 
kılınacaktır. Taliplerin ihale mukavele ve şartnamesine derç 
edilecek olan hususî şartlarla teminat akçesi miktarını anlamak 
üzere A n k a r a d a İktisat Vekâleti Maadin U m u m Müdürlüğü Ta
harri ruhsatnameleri ve İmtiyazlar Müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ve tekliflerini kapalı zarf içerisinde nihayet 20/9/934 
tarihine müsadif Perşembe günü saat onbeşe kadar A n k a r a d a 
İktisat Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğüne tevdi eylemeleri 
ilân olunur. 481/4-2 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Lokomoti f duman ve alev borularile bagalık çelik boru 
ların kapalı zarfla münakaşası 27 ağustos 1934 pazartesi güm 
saat 15 de A n k a r a d a İdare Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilât A n k a r a ve Haydarpaşa 
satılan şartnamelerde yazılıdır. 

veznelerinde onar liray; 

523/3-1 

I — İrmak - Çankırı üzerinde Tüney istasyonu civarındak 
taş ocağından 3000 M 3 balast. 

II — Kayser i - Sivas üzerinde Gemerek istasyonu civarın 
daki taş ocağından 9000 M 3 balast. 

III — Fevzipaşa - Malatya üzerinde Köprüağzı istasyom 
civarındaki taş ocağından 15000 M 3 balast. 

V I — Kayser i - Sivas üzerinde Sarı oğlan istasyonu civa 
rındaki taş ocağından 5000 M 3 balast. 

Samsun - Sivas üzerinde Samsun istasyonu civarındaki ta 
ocağından 5000 M 3 blok. 

Yukarıda mahalli teslimi ve miktarı yazılı blok ve balas 
ların kapalı zarfla münakaşaları 4 ağustos 934 cumartesi gün 
saat 15 de A n k a r a d a İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilâ 
Tüney, Sarı oğlan ve Gemerek için A n k a r a ve Kayser i , San 
sun için Samsun ve A n k a r a ; Köprüağzı için Malatya v 
A n k a r a veznelerimizde beşer l iraya satılan şartnameler de y. 
zıhdır. 520 

Kırşehir A s l i y e Hukuk Hâkimliğinden: 

Bağbaşı Mahallesinden çopur Hasan oğlu Hasan kar 
Mühibe Hanımın zevci Hasan aleyhine ikame eylediği gaip 
davasından do'ayı icra kılınan muhakeme neticesinde mum 
ileyh Hasan Efendinin gaipliğine 14/1/1934 tarih ve 3 numar 
hüküm verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir a 
kadar turku kanuniye tevessül edilmesi aksi takdirde hükm 
iktisabı kat'iyet edeceği ilân olunur. 514 

A B O N E ŞARTLARI 
6 -

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

oo 

B. M . M . nm bir içtima senesine ait zabıt cerideleri bir 

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

abone kaydolunduğu surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

İLÂN ŞARTLARI 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 

Hususî » » 10 » 

ücret alınır. 

— oo — 

Yevmi nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Matbaası 



12 Temmuz 1934                                 RESMİ GAZETE                                                           Sayı:2750 

   

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa  
 

2554  Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 Senesi Bütçesinin Beşinci Maddesi Hükmünün  

          Değiştirilmesine Dair Kanun           1 

 

2555  Yapı ve Yollar Kanununa Bir Madde İlâvesine Dair Kanun       1 

 

2557  Maarif Vekâletine Bağlı Mektep ve Müesseselerde Kullanılacak Yabancı Devlet Tebaasından  

          Muallim, Mütehassıs ve Ustalar Hakkında Kanun        2  

 

2558  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45 inci Maddesini Değiştiren Kanun    2 

 

2560  5 Ağustos 1325 Tarihli Tahsili Emval Kanununa Müzeyyel Kanun      2 

 

2561  2502 Numaralı Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun    2 

 

2562  Vilayetler Hususî İdarelerinin Borçları ve 1934 Mali Senesi Bütçeleri Hakkında Kanun   2 

 

2563  Isparta Vilâyeti Hususi İdaresi Tarafından Yapılacak İstikraz Hakkında Kanun    3 

 

2564  Hudutta Zuhur Eden İhtilâfların Tetkik ve Halline Müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 

          Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Ankarada 6 Ağustos 1928 Tarihinde Aktolunan    

          Mukavelenamenin Yeniden Altı Ay Temdidi Hakkındaki Protokolün Tasdikına Dair Kanun  3 

 

2565  Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere Ait Emlâk Hakkındaki İtilafnamede Yazılı  

          Müddetlerin Altı Ay Daha Uzatılmasına Dair Kanun       4  

 

2566  Vergi Bakayasının Tasfiyesinedair Kanun         4 

 

2567  Arazi Vergisi Kanununun Muvakkat 3 üncü Maddesi Yerine Kaim Olan Kanun    5 

 

Kararname 

 
2/621  İzmir ve Civarı Meyve ve Sebze Satış Kooperatifi Esas Mukavelenamesinin 4, 15, 21, 28 ve  

           71 inci Maddelerinin İlişik Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Kararname     6  

 

 

İlanlar     7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




