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R e s m î G a z e t e 

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 27 KÂNUNUSANİ 1936 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

P E R Ş E M B E 
S A Y I : 3819 Dairesi Müdürlüğüne 

müracaat olunur 
P E R Ş E M B E 

S A Y I : 3819 

KANUNLAR 
(1334-1918) dahilî istikraz tahvillerinin (1938) 

ikramiyeli tahvillerile ve (1933) Türk borcu 
tahvillerinin de dahilî istikraz tahvillerile 

mübadelesine dair kanun 

Kanun No: 3322 Kabul tarihi: 14/1/1938 

Madde 1 — Halen tedavülde bulunan (1334 1918) dahili istikraz 
tahvillerini faiz, ikramiye, itfa, konversiyon, müruru zaman, muafiyet, 
imtiyaz ve servis itibarile 2094 numaralı kanuna müsteniden ihraç edilen 
Ergani tahvillerinin ayni olmak üzere yeniden çıkarılacak hâmiline mu-
harrer tahvillerle mübadeleye Maliye Vekili mezundur. 

• (1334-1918) dahilî istikraz tahvillerinin 1 mayıs 1938 tarihli kuponları 
tediyeye vazedilmeyecek ve buna mukabil bu tarihten itibaren bu tah
villerin yeni tahvillerle mübadelesi icra kılınacaktır. 

Madde 2 — Yeni tahviller ikramiyeli (1938) tahvilleri unvanını ta
şıyacak ve mikdarı 1918 tahvillerinin tedavülde bulunan mikdarını geç-
meyecektir. 

Madde 3 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki sene zarfında 
1933 Türk borcu tahvilleri hâmilleri, diledikleri takdirde, bunların Dev-
letin dahili istikraz tahvilleri ile mübadelesini taleb edebilirler. Müba
delede 500 frank itibarî kıymette bir aded 1933 Türk borcu tahvili mu
kabilinde yirmi lira itibari kıymette bir aded dahili isitkraz tahvili ve
rilir. Mübadeleye arzedilecek Türk borcu tahvilleri ile bunlar mukabilin
de verilecek Devlet tahvillerinin mübadele tarihinde vadeleri hulül et
meyen kuponları muhtevi olması lâzımdır. 

Madde 4 — Bu mübadeleyi 2794 numaralı kanun ile kurulmuş olan 
Amortisman Sandığı mevcudile yapar. Sandık mübadele yolile verilecek 
dahilî istikraz tahvillerinden hangilerinin verilmesi lâzım geldiğini 
mevcuduna göre tayin etmek salâhiyetini haizdir. 

Madde 5 — Halen-Hazinede mevcud olup bir cihete tahsis edilme-
miş olan Hazine malı 1918 dahili istikraz tahvilleri Amortisman Sandığı
na devrolunur. 

Bu tahvillerin bütçeden ödenecek mayıs taksiti de yine bu sandığa 
verilir. Ancak 1938 tahvillerinin tabı ve ihraç masrafları da bu paradan 
tefrik edilir. 

Gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin gerek Anadolu demiryolu es
ham ve tahvilâtının mübadelesini kolaylaştırmak maksadile Amortisman 
Sandığına yeniden iki milyon liraya kadar Hazinece avans verilir. San
dık bu avansları bilâhare portföy gelirlerile kapatır. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 —Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

22/1/1938 

2887 sayılı kanunun tadiline dair kanun 
Kanun No: 3323 Kabul tarihi: 14/1/1938 

Madde 1 — 2887 sayılı kanunun 1 inci maddesi aşağıda yazıldığı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Tunceli Vilâyeti halkından olup da her ne sebeple olursa olsun 
şimdiye- kadar gizli kalanlarla doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve ka-
yıp vakalarını yazdırmamış olanlar hakkında (2576) sayılı kanun hü-
kümlerine göre tayin edilmesi lâzım gelen cezalar affolunmuştur. 

Bu kanunun tatbiki müddetince yukarıda yazılı işlerden dolayı 
takibat yapılmaz ve verilecek nüfus, cüzdanlarından cüzdan bedeli, harç 
ve damga resmi alınmaz. 

ıBu vilâyet ahalisinden naklihane ve tebdili mekân vukuatını yap-
tırmamış olanlardan alınması lâzımgelen cezalar da affedilmiştir. 

Kanun Düstur, Resmi Gazete 
^No. Başlığı Tertib Cild Sahile Sayı 

2094 ikramtyeli dahili istikraz akdi kanttım 3 14 117 2307 
2794 Amortisman sandığı hakkında kanun 3 16 1488 3035 3136 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman şirketler! esham tahvil ve mümessil senedlerinin Sivas - Ersurum veya Kr-gani tahvillerile mübadelesine ve amortisman sandığı hak* kındaki 2794 numaralı kanuna ban hükümler ilâvesine dair 

kanun 3 13 413 3S40 3248 2794 numaralı kanuna ban hükümler iUveslne dair olan 3136 numaralı kanuna ek kanun 3 18 1379 3639 



Sayıfa: 9300 (Resmî Gazete) 27 KÂNUNUSANİ 1938 

Madde 2 — (2576) sayılı kanunun pulsuz ve cezasız tescile dair 
hükümleri Tunceli Vilâyeti halkı hakkında 1 ikinci kânun 1940 tarihine 
kadar tatbik olunur. 

Madde 3 — 2887 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Tunceli Vilâyeti halkından olan 1316 : 1335 (dahil) doğumlular
dan saklı, yoklama kaçağı ve bakayanın askerlik işlerinden dolayı gö-
recekleri cezalar affolunur ve muvazzaflık hizmetleri (6) aya indirilir. 
Daha büyük yaşta bulunanlar yaşıtları arasına ihtiyata geçirilir. 

Madde 4 — 2887 sayılı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

2887 sayılı kanunun neşrinden evvel firarı ve izinsizlerden işbu 
kanunun mer'iyet müddeti içinde askerlik şubelerine gelenlere ve geti-
rilenlere bu suçlarından dolayı ceza verilmez ve piyade kıt'alarında 
(6) ay muvazzaf hizmete tâbi tutulur. 

2887 sayılı kanunun neşrinden sonraki firarı ve izinsizlerden bu 
kanunun mer'iyet müddeti içinde şubelerine gelenlere bu suçlarından 
dolayı ceza verilmez ve sınıflarına mahsus muvazzaflık müddetleri ta-
mamlattırılır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden 1 ikinci kânun 1940 tarihine 
kadar muteberdir. 

Madde 6 
memurdur. 

Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

22/1/1938 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İran ve Irak Devletleri 
arasında tanzim olunan Ademi Tecavüz ve 

Müşavere Muahedenamesinin tasdikına 
dair kanun 

Kanun No: 3324 Kabul tarihi: U/1/1938 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İran ve Irak Devletleri 
arasında tanzim edilerek Tahranda Sadabadda imza edilmiş olan ve 
ademi tecavüz ve müşavere hükümlerini ihtiva eden 8 temmuz 1937 ta
rihl i muahede kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

22/1/1938 

ADEMİ TECAVÜZ MUAHEDENAMESİ 

Mukaddeme 

Türkiye Reisicumhuru, 
Majeste Afganistan Kiralı, 
Majeste Irak Kiralı, 
Majeste İran Şahinşahı 
Ellerinde olan bütün vasıtalarla aralarındaki dostluk ve iy i anlaş

ma münasebetlerinin idamesine hadim olmak arzusile; 
Milletler Cemiyeti Paktı çerçevesi içinde munzam teminat vasıtasile 

yakın şarkta sulh ve emniyeti temin ve bu suretle umumî sulha yardım 
maksadile mütehassis olarak; 

Pariste 27 ağustos 1928 de imzalanan harbden feragat muahedesi 
ile kendilerinin vaziülimza bulundukları Milletler Cemiyeti misakına 
ve harbden feragat muahedesine uygun diğer bütün muahedeler muci
bince mevcud vecibelerini tamamile müdrik olarak; 

Bu muahedeyi imzaya karar vermişler ve bu maksadla: 
Türkiye Cumhur Reisi : 

Hariciye Vekil i Ekselans Dr. Teyfik Rüştü Arası; 
Majeste Afganistan Kiralı: 

Hariciye Veziri Ekselans Faiz Mohammed Hanı; 
Majeste Irak Kiralı: 

Hariciye Veziri Ekselans Dr. Naji Elasıli; 
Majeste İran Şahinşahı: 

Hariciye Veziri Ekselans Enayetollah Samiyi ; murahhas 
olarak tayin etmişlerdir. 

Mezkûr murahhaslar, usulü dairesinde tanzim edilmiş olduğu gö
rülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hükümleri karar
laştırmışlardır: 

Madde 1 — Yüksek Âkid Taraflar, birbirlerinin dahilî işlerine her 
türlü müdahaleden mutlak surette istinkâf siyaseti takib etmeyi teahhüd 
ederler. 

Madde 2 — Yüksek Âkid Taraflar, müşterek hududlarjnın masuni
yetine sureti katiyede riayet etmeyi teahhüd ederler. 

Madde 3 — Yüksek Âkid Taraflar müşterek menfaatlerini alâkadar 
eden beynelmilel mahiyette her türlü ihtilâflarda birbirlerile istişarede 
bulunmak hususunda mutabıktırlar. 

Madde 4 — Yüksek Âkid Taraflardan her bir i , diğerine karşı hiç 
bir halde, gerek münferiden, gerek bir veya birden fazla salis Devletle 
birlikte, diğer Âkidlerden birine karşı hiç bir tecavüz hareketinde bulun
mamayı teahhüd eder. 

Tecavüz hareketi addedilenler şunlardır: 
1 - H a r b ilânı; 
2 - Harb ilân edilmeksizin dahi olsa, bir Devletin silâhlı kuvvetleri 

tarafından diğer bir devlet arazisinin istilâsı; 
3 - Bir Devletin kara, deniz veya hava kuvvetleri tarafından, harb 

ilân edilmeksizin dahi olsa, diğer bir Devletin, arazisine, gemilerine ve 
ya tayyarelerine taarruz; 

4 - Mütecavize doğrudan, doğruya veya bilvasıta yardım veya müza 
heret 

Tecavüz hareketi teşkil etmeyenler şunlardır: 
1 - Meşru müdafaa hakkını istimal, yani yukarıda tarif edilen te

cavüz hareketine mukavemet; 
2 - Milletler Cemiyeti paktının 16 ncı maddesinin tatbikından mü-

levellid fi l iyat; 
3 — Milletler Cemiyeti Assamblesi veya konseyi tarafından ittihaz 

edilen bir karar mucibince veyahut Milletler Cemiyeti paktının 15 inci 
maddesinin 7 nci fıkrasının tatbiki suretile yapılan hareket; şukadar ki 
ikinci haldeki hareket i lk mütearrız Devlete karşı tevcih edilmiş bulun-
sun; 

4 -Yüksek Âkid Taraflardan birinin taarruza, istilâya, uğrayan bir 
Devlete yardım hareketi veyahut Pariste 27 ağustos 1928 de imza edilen 
harbden feragat muahedesine muhalif olarak harbe müracaat etmesi. 

Madde 5 — Yüksek Akid Taraflardan bir i , bu muahedenin 4 üncü 
maddesinin ihlâl edildiğini veya edilmek üzere olduğunu telâkki ettiği 
takdirde, meseleyi derhal Milletler Cemiyeti Konseyine arzedecektir. 
İşbu hüküm mevzuubahs Yüksek Âkid Tarafından bu ahvalde lüzumuna 
hükmettiği bütün tedbirleri almak hakkını ihlâl etmez. 

Madde 6 — Yüksek Âkidlerden bir i , bir salis Devlet aleyhine bir 
tecavüze geçerse, diğer Yüksek Âkid Taraf, ihbar etmeksizin, işbu mua
hedeyi mütecavize karşı feshedecektir. 

Madde 7 — Yüksek Âkid Taraflardan her biri , diğer Âkid Tarafla-
rın müessesatını devirmek, hudud ve diğer mahallerinin nizam ve emni
yetini bozmak veya Hükümet rejimini ihlâl etmek maksadile silâhlı 

Kanun 
No. Boflıjfr 

Duştur 
Tertfb Ci ld Sahıfc 

R « S T . I 
Ort/etf 
Suyı 

2S76 
2887 

' G i z l i nüfusların yazımı hakkında kanun 
Tunceİİ halkpdan olupda nüfus ve askerlik kanunlarına g d -
re kendilerine verilmesi lâzım çelen ban cezaların affino ve 
nüfus yazımı ite askerlik islerine dair kanun 
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27 KÂNUNUSANİ 1938 Sayıfa: 9301 

çete, cemiyet veyahut teşekküllerin teessüsüne, veya filiyata geçmelerine, 
kendi hududları dahilinde, mani olmayı taahhüd ederler. 

Madde 8 — Yüksek Âkid Taraflar, kendi aralarında çıkabilecek bü
tün niza ve ihtilâfların, mahiyet ve menşeleri her ne olursa olsun, hal 
ve tesviyesi ancak muslihane vasıtalara müracaatla mümkün olabilece
ğini 27 ağustos 1928 tarihli harbden feragat muahedesile tanımış olduk
larından bu hükmü teyid ile bu hususta kendi aralarında ittihaz olun
muş veya edilecek olan usullere müracaat edeceklerini beyan ederler. 

Madde 9 — İşbu muahedenin hiç bir maddesi, Milletler Cemiyeti 
Paktı mucibince Yüksek Âkidlerin her biri tarafından deruhde edilen 
vecibeleri, her ne hususta olursa olsun, tenkis eder mahiyette telâkki olu
namaz. 

Madde 10 — Fransızca ve dört nüsha olarak yazılan ve birer nüshası 
Âkid Devletlerden her biri tarafından alındığı tasdik edilen işbu mua
hede beş sene müddetle akdedilmiştir. Bu müddetin hitamında, Yüksek 
Âkidlerden biri tarafından altı ay evvel mefsuhiyeti ihbar edilmedikçe 
muahede, bütün hükmü cari olmak üzere, yeniden daha beş sene müd
detle temdid edilmiş sayılacak ve her hitam devresinde Yüksek Âkid-
lerden bir i veya bir kaçı tarafından altı ay evvel feshi haber verilinciye 
kadar muteber olacaktır. Âkidlerden birile feshedilen muahede diğerleri 
arasında mer'iyette devam eder. 

İşbu muahedename Yüksek Âkidlerin her bir i tarafından kendi 
teşriî usulüne tevfikan tasdik edilecek ve Milletler Cemiyeti Genel Sek
reterliğince kaydedilerek Cemiyetin diğer azasına keyfiyetin bildirilmesi 
rica olunacaktır. 

Tasdiknameler, Yüksek Âkidlerin her biri tarafından İran Hükü-
metine tevdi olunacaktır. 

Tasdiknameler ik i Yüksek Âkid Tarafından tevdi edilir edilmez 
işbu muahede bu ik i Taraf arasında meriyete girecektir. Üçüncü Ve dör
düncü Âkid Tarafından da tasdiknameler tevdi ediliği zaman muahede 
bu üçüncü ve dördüncü ile de mer'i olacaktır. 

Tasdiknamelerin her tevdiinde İran Hükümeti tarafından bu mu
ahedeyi imzalayanlara işbu tevdi keyfiyeti derhal haber verilecektir. 

Tahranda, Sad - Abad Sarayında, sekiz temmuz bin dokuz yüz oluz 
yedi tarihinde akdedilmiştir. 

Dr. Rüştü Aras 

Faiz 

Naji-Al-Asıl 

Samiy. 

Madde 2 — Varidat bütçesinde nâzım varidat unvanı altında bir 
kısım açılmıştır. Bu kısma Maliye Vekâletince hususî kanunları mucibin
ce diğer Devlet daireleri nam ve hesabına cibayel edilip bu dairelere ve-
rilecek varidat kaydolunur. 

Nâzım varidat hesabında kayıdlı varidat Maliye Vekâleti masraf 
bütçesinde açılmış olan hususî fasıldan alâkadar dairelere tediye edilir. 

Madde 3 — Daire bütçelerinde seferberlik adile birer rakamsız fasıl 
açılır. Bu fasıllara seferberlik hizmetleri için icab eden tahsisat İcra Ve-
killeri Heyeti kararile diğer fasıllardan münakale yapılmak suretile 
temin olunun Bu maddenin hükmü mülhak bütçelere de şamildir. 

Madde 4 — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 47 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Maaşatı zatiye düyunu dahi bu maddedeki esasa tevfikan cari sene 
bütçesinden verilir). 

Madde 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir. 
Madde 6 

murdur. 
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me-

22/1/1938 

3814 sayılı Resmî Gazetede munderiç 3321 numaralı kanun haşiyesine bakınız. 

Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanununa 
ek kânun 

Kanun No: 3326 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — 4/6/1937 tarih ve 3203 sayılı Ziraat Vekâleti vazife 
ve Teşkilat Kanununun 17 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin hu-
kuk müşavirliği kısmında yazılı (hukuk müşavir muavini ) unvanı 
(hukuk müşaviri) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Ziraat Vekil i me

murdur. 

22/1/1938 

Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun 

Kanun No: 3325 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — Mukavelenameleri mucibince imtiyazlı şirketlerle müte 
ahhidlerden teftiş mukabili alınan mebaliğin bütçe haricinde sarfı ve 
kadroda gösteril meksizin bu kabil şirket ve müteahhidler nezdinde ko
miser veya fen memuru istihdamı caiz değildir. Ancak yeni akdolunan 
mukavelât dolayısile bir malî sene zarfında işe başlayan şirket ve müte-
ahhidlerden teftiş mukabili alınacak mebaliğ bir taraftan varidat büt
çesindeki tertibi mahsusuna irad kayıd diğer taraftan bu mebaliği teca
vüz etmemek üzere İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak kadro daire
sinde komiser veya fen memuru bittayin ücretleri mensub oldukları da
ire bütçesinin müstahdemini daime tertiblerinc tahsisat olarak ilâve ve 
tesviye olunur. Bunlardan müteakib mali sene bütçesinin tanziminden 
evvel tayin olunanların o sene kadrolarına ve bütçenin tanziminden son
ra tayin olunanların ikinci müteakib sene kadrolarına ithali mecburidir. 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2550 sayılı kanunun 

ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun 

Kanun No: 3327 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı ka-
nunun 57 ve 60 nci maddelerini değiştiren ve bu kanuna bir madde ekli-
yen 2550 sayılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu madde mucibince gümrük kaçağı eşya bedeli i le kaçak altınla
rın değerinden ve bunların para cezalarından tazminat karşılığı olarak 
Hazinece irad kaydedilen yüzde yirmiler Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
masraf bütçesindeki tazminat tertibine tahsisat, olarak ilâve olunur. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir. 

( Resmi Gazete ) 

Kanun 
No. Bağlığı 

Duştur 
Tertİb Ci ld Sahife 

Hesmi 
Catete 
Sayı 

3203 Ziraat Vekâleti vazife ve teşkilât kanunu 3 18 1153 3636 



Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

22/1/1938 

Hizmetten ayrılan Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
yapamıyacaklan işler hakkındaki 7/5/1934 

tarih ve 2428 numaralı kamımın birinci 
maddesini muaddil kanun 

Kanun No: $328 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde l — 7/5/1934 tarih ve 2428 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Nafıa Vekâleti ile bu vekâlete bağlı idareler kadrolarında istih
dam edilen bilûmum mühendis, mimar» ressam,, fen memurları, muha
sebe ve levazım işlerinde çalışan bütün memur ve müstahdemler ve 
diğer işlerde, çalışan daire ve şube ve kalem âmirlerile bunlardan 
yukarı derecede bulunan memur ve müstahdemler her ne suretle olursa 
olsun hizmetten ayrıldıkları tarihten itibaren beş sene içinde: 

A ) Gerek doğrudan doğruya ve gerekse bilvasıta şerik, mümessil, 
kumüsyoncu gibi her hangi bir nam ve sıfatla olursa olsun Nafıa Ve
kâletine veya bu vekâlete bağlı idarelere taallûk eden işlerde müna
kaşalara veya taahhüdlere giremezler ve bu işlerin müteahhidlerinden 
iş alamazlar ve bu işlerde kullanılamazlar. 

B) Sermayesinin tamamı veya nısfından fazlası umumî, husus? 
ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselere ve belediyelere 
aid olanlar müstesna olmak üzere Nafıa Vekâletinin kontrolü altında 
bulunan imtiyazlı şirketler nezdinde hiç bir hizmet göremedikleri gibi 
bu şirketlerde idare meclisi reisi ve azası ve murakıb dahi olmazlar. 

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı müteahhidlerin ve imtiyazlı şir
ketlerin işlerini vekâlet ve bu vekâlete bağlı idareler teşkilâtında takib 
edemezler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Nafıa Vekilleri me

murdur, 22/1/1938 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1937 malı yıb 
bütçesinde (84 000) liralık münakale 

yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3329 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1937 malî yılı -bütçesi
nin ilişik (A) işaretli cetvelde yazılı fasılları arasında (84 000) liralık 
münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — 1932 - 1936 senelerinde tahakkuk edip aid olduğu ter
fihlerinde bakiye bulunmayan ve müfredatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterilen (4 748) l ira (79) kuruşun, taallûk ettiği yıl bütçelerinin umu
mi yekûnlarında tahsisat bakiyesi bulunmak kaydile, birinci madde i le 
münakale edilen tahsisattan sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 

22/1/1938 

Sayfa :9302 (Resmi Gazete) 27 KANUNUSANİ 1938 

A - CETVELİ 

F. M . Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

1 Memurlar maaşı 12 000 

5 Merkez mefruşat ve demirbaşı 600 

6 2 Kırtasiye 500 

8 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 1 000 

9 
1 
2 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

1 000 
1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 

10 Vilâyetler müteferrikası 5 000 

11 
1 
2 
3 
4 

Mütenevvi masraflar 
tcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ye evrakı matbua 
Melbusat 

500 
4 000 
3 000 

500 

I 
f 

Fasıl yekûnu 8 000 

13 Muvakkat memuriyetler harcırahı 5 000 

15 2 Mükâlejne bedeli 500 

18 
1 
2 
3 

Mukannen masraflar 
Aidat 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 

3 000 
10 000 

1 500 

Fasıl yekûnu 14 500 

19 

21 

3 Apartımanlar ile dördüncü vakıf han 
masrafı 
Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri 
muvazzaf azalan huzur ücreti 

1 000 

300 

22 
1 
2 

'Tamirat 
Akar tamir ve inşası 
Hayrat tamiri 

12 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 17 000 

25 2 Mevcud vakfiyelerin tercüme ve tabı 
ile Türk abidat ve medeniyetine aid 
eserlerin satın alınması vesaire masrafı 1 000 

28 Mütekaid, dul ve yetim maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri 7 000 

30 1 
2 
3 

Maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (mubayaa, tamir) ve müte
ferrika 

70 000 
1 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 72 000 

Kaan» 
No. Bağlığı Cıld Sehlfe 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

Kaan» 
No. Bağlığı 

Duttur 
Cıld Sehlfe 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

Kaan» 
No. Bağlığı 

m* ı a t » » » » 

Tertİb Cıld Sehlfe 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

1918 Kaçakçılığın men ve takibine dair 3 13 75 2000 
2271 Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun ban maddeleri

nin değiştirilmesinet ve bn kanunun 58 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 3 14 1329 242*-

227$ 1918 sayılı kanuna eklenen kaçakçılığın men ve takibi hak
242*-

kında kanun 3 14 1428 242H 38
2550 Kaçakçılıiın men ve takibi hakkındaki kanunun 57 ve 60 

net maddelerini deÜstiren ve bu kamına bir madde ekleyen 
kanun 3 15 1349 271b 

2635 Kaçakçılıfın men ve takibine dair olan kanonun 71 inci mad* 
d esinde yazılı müddetin uzatılmasına ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun 3 16 103 mı 

Kararname 
2/1959 Kaçakçılıiın takibinde ve muhafaza hususunda buyfik yarar* 

lıklan grül enlere verilecek ikramiye hakkında nizamname 

• 
3 16 591 2937 

Kemini 
No. Baslıiı 

Düstur 
Tertİb Cl ld Sahife 

Resmî 
Gazete 
Sayı 

2428 iflizmeuen ayrılan Nafıa memur ve müstahdemlerinin yapa* 
mıyacakları isler hakkında^ kanun 3 15 443 2700 
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Oyun aletleri resmi hakkında kanun 

Kanun No: 3330 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — Kulüb, kahvehane ve gazinolarla kir- bahçelerinde ve 
emsali eğlence mahallerinde bulunan beher bilardodan senevi beş l ira 
ve tavla, dama ve satranç tahtalarının beherinden senevi üç lira resim 
alınır. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı yerleri işletenler her sene hazi
ran ayı içinde bu yerlerde mevcud resme tâbi oyun aletlerinin cinsini 
ve mikdannı gösterir bir beyannameyi makbuz mukabilinde bağlı bu
lundukları varidat idaresine vermeğe ve tahakkuk ettirilecek rüsumu 
malsandığına yatırarak her oyun aleti için alacağı levhaları oyun ale
tinin münasib bir yerine vazeylemeğe mecburdurlar. 

Madde 3 — Temmuzun birinci gününden itibaren yapılacak yokla 
mada levhasız görülecek oyun aletlerinin resmi i k i kat olarak alınır. 

Madde 4 — Birinci maddede yazılı yerleri işletenler malî yıl içinde 
yeniden satın alacakları oyun aletlerini, aldıkları tarihten itiberen on gün 
içinde bir beyanname ile varidat idaresine bildirmeğe ve ikinci mad
dede yazılı şekilde resim ve levha muamelesini yapmağa mecburdurlar. 

Madde 5 — Varidat memurları her sene temmuz ayı içinde mınta-
kalarında bulunan birinci maddedeki yerleri dolaşarak buralarda bulu
nan oyun aletlerinin resmi ödenmiş olup olmadığını tetkik etmeğe ve bu 
kontrolü senenin gayri muayyen zamanlarında asgarî üç defa tekrar et
meğe mecburdurlar. 

Defterdar, malmüdürü, varidat müdürü, varidat kontrol memurlan 
ile varidat kontrolörleri ve maliye müfettişleri de bu mahallerde kontrol 
yapmağa salahiyetlidirler. 

Madde 6 — Yoklamalarda resmi ödenmemiş olarak görülecek oyun 
aletleri zabıt varakasile tesbit olunarak ikinci madde hükmüne göre resim 
ve cezası tarh ve en çok bir hafta içinde mükellefe ihbarname ile tebliğ 
olunur. Bu tarhiyata karşı yapılacak itiraz ve temyiz taleblerinde ve bun
ların tetkik ve karara raptında 2395 numaralı kanun hükümleri aynen cari 
olur. İtiraz komisyonu kararlarına karşı varidat idaresince temyizen tetki-
kat talebinde bulunmak salâhiyeti vilâyetlerde varidat müdürlerine vc 
kazalarda en büyük mal memurlarına aiddir. 

Madde 7 — Yukanki madde mucibince tarhedilen resim ve cazalar, 
itiraz müddetinin itirazsız geçmesi veya itiraz halinde tetkiki itiraz ko
misyonu kararile tahakkuk etmesini müteakib on beş gün içinde tahsil 
olunur. Temyiz talebi tahsile mâni değildir. Ancak temyiz komisyonu 
kararile fazla alındığı tebeyyün eden resim ve ceza mükellefe red ve iade 
edilir. Tahakkuk eden resim ve ceza, müddeti içinde ödenmediği takdirde 
•% 10 zamla ve Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Madde 8 — Yoklamalarda levhasız görülen oyun aletlerinin yok
lamadan evvel beyannamesi verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşı
lır ise levha talik edilmemiş olmasından dolayı cezaen resimlerinin yüz
de yirmisi 6 ve 7 nci maddelerde yazılı şekil dairesinde tahakkuk etti
rilerek tahsil olunur. 

Madde 9 — Taallûk ettiği malî yıl içinde tarhedilmeyen ve tarhedi-
l ip de kat'ileştiği malî yılı takib eden beş yıl içinde tahsil olunmayan 
resim ve cezalan müruru zamana uğrar. 

Madde 10 — Oyun kâğıdlanndan alınmakta olan istihlâk resrninin. 
tezyidi hakkındaki 33 numaralı ve 30 eylül 1336 tarihli kanun ile bu ka
nuna müzeyyel 57 numaralı ve 27 teşrinisani 1336 tarihli kanun ilga edil
miştir. 

Madde 11 — B u kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir. 
Madde 12 — Bu kanunun icrasına Maliye Veki l i memurdur. 

* * • 

Tenzil edilen Zammedilen 
F." M. Muhassa satın nev'i Lira Lira 

32 1683 nura 
si mucib 

iarah kanunun 58 inci madde-
ince verilecek tekaüd ikrami-

yesi 5 000 

31 Geçen yıl borçlan 3 000 

35 Eski yıllar borçları 
s 

1 1935 yılı borçlan karşılığı 7 000 
2 1934 4 000 
3 1933 600 
4 1932 1 000 

Fasıl yekûnu 12 600 

YEKÛN 84 000 84 000 

ıB - CETVELİ 

Borç 
mikdarı Hangi mahalle 
Lira K. F. < M . Muhassasatın nev'i Senesi aid olduğu 

18 50 12 2 Kırtasiye 1932 Kocaeli 
14 04 33 2 Açık maaşı İstanbul 
23 00 12 2 Kırtasiye Tekirdağ 
40 00 33 2 Açık maaşı İstanbul 

199 92 33 2 Yozgat 
47 54 33 2 Kastamonu 
3 33 33 2 İstanbul 

100 00 31 2 1933 İstanbul 
132 00 31 2 » » Kastamonu 
105 48 31 2 » İzmir 
133 00 31 2 1934 İzmir 
240 00 31 2 » » » Malatya 
913 16 23 Hastane masrafı 1935 tstanbul 

17 50 12 1 Harcırah Edirne 
21 50 12 J Caziantep 
30 00 12 1 » Afyon 
11 00 12 1 Antalya 
34 00 12 l Kadıköy 
67 00 12 1 Edirne 
50 79 12 l Edirne 
25 00 12 1 İzmir 
10 00 12 1 Niğde 
22 75 12 l Edirne 
15 00 12 1 » İstanbul 
50 75 12 1 İstanbul 
16 00 12 1 Kadıköy 
56 90 12 l Kadıköy 
20 00 12 1 Balıkesir 

131 00 12 l Beyoğlu 
67 91 12 1 İstanbul 

320 83 12 1 » İstanbul 
6 07 12 1 Aydın 
5 08 12 1 Aydın 

16 25 12 1 Edirne 
66 00 12 1 \ Bursa 
56 90 12 1 İstanbul 
10 00 12 1 Niğde 
51 58 12 1 Konya 

137 18 12 1 Beyoğlu 
127 50 12 1 İstanbul 
51 00 12 1 •Harcırah 1935 Gaziantep 
30 50 12 1 Gaziantep 
67 00 12 1 Edirne 

1075 85 10 Vilâyet müteferrikası İstanbul 
14 22 30 2 Açık maaşı İzmir 
95 76 28 l Tevliyet. 1936 İstanbul 

4 748 79 Yekûn 

22/1/1938 

Kararname 
No. Baslığı 

Duştur 
Tertib Ci ld Sahife 

Karni 
Cast te 
Sayı 

Kararname Oyun kâğıdının resmi İstihlâkine daiı 2 9 705 2973 
Kanun „ „ istihlâk resmine ddiı kanun 2 10 1 « 3185 

Kararname „ „ alınan resme müteallik kanuna tnu<c>ycl ka
rarname 2 12 457 422. t 

Kanun 
33 Oyun kâğıdının alınmakta olan ibtlhldk resminin tezyidi hak. 

kında kanun [490 numaıalı kanunun 11 İnci maddesine mu-
halif hükmü kaldırılmıştır] 3 1 81 1 

57 Oyun kâğıdlanndan alınan rüsumu istihlâki yenin tezyidine 
dair kanuna museyyel kanun [490 numaralı kanunun 11 İnci 
maddesine muhalif huknıu kaldırılmıştır.] 3 1 MÖ * 

4 

2395 Kazanç Vergisi Kanunu 3 15 234 2662. 
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Halk Bankası ve halk sandıklarının sermayeleri 
hakkında kanun 

Kanun No: 3331 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde. 1 — Halk Bankası tesisi hakkındaki 2284 numaralı kanu
nun 2 nci maddesinde zikredilen Hazine iştiraki, (Hazinede mevcud tah
villerin satışı ile temin edilir. 

Madde 2 — Halk sandıklarının ilk tesislerinde sermayelerine iş
tirak etmek üzere Hazinece 'birinci maddede gösterilen şekilde temin edi
lecek 200 000 l ira, İktisad Vekâleti emrine bir bankaya tevdi olunur. Bu 
para ile alınacak Halk sandıkları hisse senedleri Halk Bankasına ma-
ledilir. 

Madde 3 — 2284 sayılı kanunun tesisini derpiş ettiği Halk san
dıklarına resmî menabiden alınacak iştirak hisseleri, vilâyet iderei hu-

susiyelerile belediyelerin her sene bütçelerinde meclisi umumî ve bele
diye meclisleri tarafından tesbit olunacak miktarla karşılanır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Dahiliye ve 

İktısad Vekilleri memurdur. 

22/1/1938 

Türkiye ile İran arasındaki hudud hattının tashihine 
müteallik anlaşmanın tasdikına dair kanun 

Kanun No: 3332 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi ara
sında 27 mayıs 1937 tarihinde Tahranda imza edilen hudud hattının 
tashihine dair anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden* muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
22/1/L938 

Türkiye ile İran arasındaki hudud hattının tashihine 
müteallik anlaşma 

Türkiye ile İran arasındaki hudud hattının tesbitine müteallik ola
rak 23 ikinci kânun 1932 tarihinde Tahranda imza edilen itilâfnamede 
tesbit olunduğu veçhile ifade ve beyan edilen hudud hattının Mazbişo 
Paki ve El i mahallerinin kâin bulunduğu mıntakaya müteallik kısmında 
mezkûr hattın tersiminde kullanılan haritaya ademi tetabukundan müte-
vellid hatayı tashih etmek üzere: 

Türkiyenin Tahran Büyük Elçisi Ekselans Enis Akaygen, 
ve 

İran Hariciye Nazırı Ekselans Enayetollah Samiy, 
Bu hususla usulüne muvafık bulunan salâhiyetnameleri haiz olarak 

aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 
Madde 1 — 23 ikinci kânun 1932 tarihli hudud itilâf namesinin 1 in

ci maddesinin aşağıdaki ahkâmı muhtevi 8 inci fıkrası: 
"Hudud hattı 2869 rakımlı Kotoul Dağından başlar ve sırtın hattı 

balâsından cenubu şarkiye doğru teveccüh ile cenuba doğru 1800 metre 
irtifada imlidad eden sırtı İrana bırakarak Bacirgenin şarkında Baradost 
Nehri üzerinde 1600 metrede kâin bir noktaya vasıl olur. 

Yani hudud hattı dereden geçer). Oradan hat cenubu şarkiye doğ
ru gider vc Cxlvn ve Cxlvııı sınır taşlarından geçer, sonra tepeden 450 
metre mesafede kâin Ekraalouk Irmağına kadar şarie, şarki cenubiye doğ
ru döner. Nihayet 2300 rakımının cenubunda 800 metre irtifaa kadar 
Ekmalouk Deresini akış istikametine makûsen çıkar. Oradan hat 2530 

rakımına kadar sırtın hattı balâsını takib eder. Sonra İrana kalan Alo-
sanın garbında 1500 metre irtifada bulunan bir noktaya kadar 2500 met-
relik bir saha üzerinde cenubu garbî istikametinde sırtın hattı balâsını ta
kib eder. Hat, oradan takriben 2500 metre mesafede bulunan bu sırtın dir
seğine kadar cenup istikametinde sırtı takib eder. Nihayet daima sırtları 
takib ederek Aldar Dağına kadar şarka doğru teveccüh eder. Sonra Berde
reche çay ile Pakiden gelen çayın birleştikleri mahallin şimalinde 2400 
metrede bulunan zirveye kadar sırtlardan cenubu şarkiye doğru döner. Ora
dan hat mezkûr birleşme noktasına kadar cenuba doğru iner. Sonra Ber-
dereche çayın talvegini bu çayın Garachine Dağının 1000 metre garbın
dan inen sel ile birleştiği yere yadar takib eder. Hat bu selin Talvegini 
1600 metrelik mesafede cenuba doğru takib eder, sonra Carachine Da
ğının garp zirvesine kadar cenubu şarkiye doğru teveccüh eden sırt üze-
rine tırmanır. E l i ve Paki mahalleri Türkiyeye Mazbişo mahalli İrana 
kalır.,, 

Şu şekilde tadil edilmiştir: 

«Hudud hattı 2869 rakımlı Kotoul Dağından başlar ve 'Bacirgenin 
şarkında Baradost ırmağı üzerinde 1600 metrede kâin bir noktaya kadar 
cenubu şarkiye doğru sırttan geçen hattı balâyı takiben teveccüh edip ce
nuba doğru 1890 irtifaında imtidad eden sırtı İrana bırakır (yani hudud 
hattı dereden geçer.) Oradan hat cenubu şarkiye doğru gider ve C X L V I I 
ve C K L V I I I sınır taşlarının bulunduğu tepeden geçer, sonra tepeden 450 
metrede kâin Ekmalouk ırmağına kadar şark - -cenub - şarka doğru te
veccüh eder. Nihayet 2300 rakımının cenubunda 800 metrede kâin yük
sekliğe kadar Ekmalouk deresini akış istikametine doğru çıkar. Oradan 
2530 rakımına kadar sırtın hattı balâsmı takib eder; sonra Irana kalan 
Alosanın garbinde 1500 metrede kâin bir noktaya kadar 2509 metrel iktir 
saha üzerinde cenubu garbî istikametinde sırtın hattı balâsını takib eder. 
Hat oradan takriben 2500 metre mesafede bulunan bu sırtın dirseğine ka
dar sırtı cenub istikametinde takib ederek Alader dağa kadar şarka doğru 
teveccüh eder. Sonra 476 numaralı sınır taşının vazedilmiş olduğu 2800 
rakımlı tepei Hochapın_zirvesine kadar sırtlardan cenubu şarkiye doğru 
iner ve Tepei Hochaptan Mazbişonun şimali şarkisinde takriben 500 met
rede kâin ve her i k i tarafça imzalanan merbut kroki üzerinde gösterilen 
(- Tı) noktasında mülâki olacağı Pakiden gelen İrmağa kadar hattı müs
takim halinde iner ve bu noktadan mezkûr ırmağın talvegini bu ırmağın 
Berdereche çay i le birleştiği mahalle kadar takib eder, sonra hat Garac
hine dağının 1000, metre garbinde inen sel ile Berdereche çayın birleştiği 
mahalle kadar bu ırmağın tavleğini takib eder. Hat 1600 metrelik mesafede 
cenuba doğru bu selin talvegini takib eder, sonra Garachine dağının garb 
zirvesine kadar cenubu şarkiye doğru teveccüh eden sırta tırmanır. EH 
ve Paki Türkiyeye ve Mazbişo mevkiinin Pakiden gelen ırmağın şarkın
da kalan kısmı Irana kalır. 

Türkiye ile İran arasındaki hudud hattının tesbitine müteallik ola-
rak 23 ikinci kânun 1932 tarihinde Tahranda imza edilen itilâfnamenin 
cüzü mütemmimini teşkil eden işbu anlaşma tasdik edilecek ve tasdik-
nameler mümkün mertebe sür'atle Tahranda teati edilecektir. 

İşbu anlaşma tasdiknamelerin teatisini müteakib derhal meriyete 
girecektir. 

Tasdiken lilmekal yukarıda anılan murahhaslar işbu anlaşmayı 
imza etmişlerdir. 

Tahranda 27 mayıs mistir. 
M. E. Akaygen Samiy 

İstanbul Tramvay Şirketinden alınan paraların İstanbul 
şehri imarına tahsisine dair kanun [*] 

Kanun No- 3333 Kabul tarihi: 17/1/1938 

Madde 1 — İstanbul Tramvay Şirketince vecibeleri yapılmaksızın 
halktan fazla olarak tahsil edilip şirketten geri alınması Devlet Şüra-
sınca kararlaştırılan bir milyon yedi yüz bin liranın elyem Cumhuri-
yet Merkez Bankasında toplanmış olan kısmile bundan sonra alınacak 
olan mikdarı; İstanbulun Yenicami-Eminonu meydanında, ilişik tasdikli 

[Bu kanunda yanlı i k i kıt'a harita bir kaç gun zarfında diğer bir nüshaya dere edilecektir.] 

Kamı ıı 
No. Ba !ıjt 

Duttur 
Tcrıib CİM Sahile 

Kes nî 
Oa»ıc 
davı 

2284 Halk bankası vo halk «andıkları kanunu 

• 3 14« 1436 ~2439 

Kam» 
No. Baslığı 

Duştur 
Tertİb Cüd Saht fe 

Resmi 

î*ayı 

2011 Turkfye Iran huüud ihlâfnamesi 3 13 673 "2Î32 

Tahranda 27 mayıs 1937 tarihinde ik i nüsha olarak tanzim edil
miştir. 
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ve (A) işaretli harita mucibince açılması icab eden yerlerin istimlâk 
işlerine tahsis olunmuştur. 

Madde 2 — İstimlâk işleri Nafıa Vekâletinin kontrolü altında 
İstanbul Belediyesince 2497 sayılı Belediye İstimlâk Kanununa göre 
yapılır. 

Madde 3 — Bu kanun ile tahsis edilen para, ilişik (B) haritasında 
(1) numara ile işaret edilen yerlerden başlayarak kifayeti halinde (2) 
numaralı yerlere de sarfedilir. (2) numaralı yerlerin istimlâkinden 
sonra para arttığı takdirde kalacak bakiye ile Eminönü - Eyüb isti-
kametinde açılacak yolun istimlâkine sarfedilir. 

İstimlâk muamelesi biterek belediye emrine bırakılan binaların 
hedmi ve Eminönü meydanının tanzimi, İstanbul Belediyesi bütçesile 
temin olunur. 

Madde 4 — Birinci madde ile Nafıa Vekâletinin kontrolü altın-
da istimlâk işlerine sarfedilecek paralar sarf tarihi itibarile taallûk el-
tikleri belediye bütçesinde açılacak hususî fasıllara bir taraftan irad, 
diğer taraftan tahsisat kaydedi lmek suretile gösterilir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun icrasına Dahiliye, Maliye ve Nafıa Ve

killeri memurdur 
22/1/1938 

İ L Â N L A R 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 

1 — Sağlık propagandası için numuneleri vekâlette mevcud yedi 
cins renkli afişin bastırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — ihale Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinde teşekkül eden 
hususî komisyon marifetile ve 31/1/1938 pazartesi günü saat 14 de ya
pılacaktır. 

3 — Teminatı muvakkate miktarı (562) l i ra (50.) kuruştur. Teminatı 
muvakkate nakden komisyonca alınamayacağından bunun daha evvel 
vezneye yatınlmş olması ve makbuzun zarfı içine konulması lâzımdır. 

4 — Zarfların 31/1/1938 günü saat on üçe kadar komisyona veril
miş olması ve dış taraflarının mühür mumile mühürlenmiş olması 
şarttır. 

5 — Şartnameler Ankarada Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Sağ
lık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum Müdürlüğünde, Istanbulda Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

6 — Numuneler Sıhhat Vekâletindedir. 
766 /44 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı 

2/2/1938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Giresun V i 
lâyeti Hususî Muhasebe binası içerisinde toplanacak olan vilâyet encü
menince 48835 l ira muhammen bedelli hastahane binasının yalnız kâr-
gir ve betonarme kısımlarının inşası vahid fiatlar üzerinden eksiltmeye 
konulmuştur. 

Teklifi erdeki tenzilât vahid Hatların umumu .üzerinden yapılacak* 
tır. Şartname, plân ve buna müteferrik diğer evrak 240 kuruş mukabilinde 
Nafıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 3662 l ira 61 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mahallî ticaret odasında kayıdlı oldu
ğuna dair vesika ve 1938 yılı için cari Nafıa Vekâletinden alınmış müteah
hitlik vesikasile birlikte 2/2/193$ çarşamba günü saat 14,30 a kadar Gi 
resun Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

789/4-2 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmadı ğından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif banka ve müesseseler 
tarafından Maliye Vekâleti hesabına muhafaza edilmek üzere bankamıza devredilen paraların mikdan aşağıda gösterilmiştir: 

İşbu paralar bankamıza devredildikleri tarihten itibaren i k i sene için de sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ibrazı suretile İdare 
Merkezimize veya şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilân olunur. 
756 

Kanun 
No. Baslığı 

Düstur 
Tertİb Cild ¿ahile 

Resmî 
Cásete 
Sayı 

2497 Belediye İstimlâk Knmtnıı .1 15 1087 2722 

ii ımivı nflimtifi Vtttinlnifin 

Osmanlı B a n k a s m m tevdiatı 
Bankamıza Türk lirası 

Isim 
iviniin naniiiiB ysiixiiiugi 

Adres ve hüviyeti Yatıran Hangi şube Tevdi tarihi Miktarı 

Kendi Zonmıldak 12/2/1936 2.46 val u n 
Mitiadis Gunnaris 

DiiiiiiniYor A\vIlU 1 
Ordu 2 0 . -

Hacik Kanduryan Bursa 9/4/1936 
Kurti Natías » » 10.25 
S i m 39.25 
Zafir Zur > 925 
Gimes Yuciyan 4450 
J . Kristo Dalides 5.25 
Ffltrrtfl 19.25 í a u l l a 
A l i 

•T 

İzmir 28/4/1936 9.50 
M . Patalopolos > » 52.99 
Alex Arahtenci » 66.35 
Anagnostopulos 24.42 
Daikas ll ias > 8.42 
Yusuf Nur i 15.46 
Talash Bodos > Kayseri 29/5/W36 29.62 

9.25 

R 
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İsi sim 
K i m i n namına yatırıldığı 

Adres ve hüviyeti Yatıran 

Malatyalı A l i Derviş Zade Ahmed Bi l inmiyor 
G. Bak de Surany » 
Yusuf Z i y a H o c a zade » 
E . Sadi » 
R. Botton » 
Feruz Khanzi » 
Mukayet zade M . . Hasan » 
Rakib Baki » 
Hüseyin Balıkesirde yörük F a h r i yanında 

Mehmed Bey zade A d i l » 
Jorj Paskalis » 
Düyunu Umumiye » 
Credit Lyonnais » 
H a b i p Homsy » 
Pierre A . Zicchini » 
Blanche M i r z a n » 
Hatice Münevver Saffet » 
L i l i Rosenthal » 
M a r i e A d i l » 
Meline Purunkul » 
L i l i Sorstein 

Emsal i N u r 
D . Sofyanos 
Jean Z i n g u i l l i 
Dürri Sadi 
i smai l Safa 
Sal ih oğlu Hafız A h m e d 

Bayazıt oğlu Bayram 
T o m n u l i Biraderler 
Hüseyin Hüsnü 
D r . Latour 
Antranik Gürekian 
K a v o h i m Sakaryan 

Mavridis Keşişyan 
Lucos Guinavitz 
Hamza A l i oğlu V e l i 
Setrak Berberyan 
İsmail Hakkı 
Enver 
Nikolas Mistridis 
Sahman Vakkas 
S. Naggear 
Harput lu Bekir 
Nadiye Sal ih kızı 
Takouhos E l i a s 
M i c h e l S i m o n 
Cité Religieuse d'Orthodoxie 
Julie Gerlans 
L i z a Battache 
A h m e d oğlu Cafer 

A b i d i n Isa 
S. Talvas 
Minhsan oğlu Zekeriya 
B. f i l Tarakosta 
Georges Zanopulos 
A d o l p h e Ribert 
Ömer H i l m i 
H z . Mehmed kızı Fatma 
Mustafa oğlu İzzet 
A h m e d Muzaffer 
Mehmed oğlu Ömer 
Feride A . R u m i 
D r . Mecdettin A d i l 
Garabet Malkissedekian 
Baytar ismai l Hakkı 
Mehmed Nasuh 

A p . Osman Paşa No. 2 İstiklâl Cad
desi No . 121 
Şadiye Sultan Konağı Nişantaşı 
Sıraserviler N o . 127 
Bi l inmiyor 

Şamlı nahiyesi Hamidiye yayla 
bayırı 
Karaoğlan mahallesi 
Bi l inmiyor 

K e n d i 

> 

» 

» 
» 
» 
» 

> 

> 

» 
» 
» 
» 

> 

» 

> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

> 

Harput Kaymakamı 
Harput Kaymakamının oğlu 

Meçhul 

Topçu Yüzbaşısı 

Bankamıza Türk liras 
Hangi şube Tevdi tarihi Miktarı 

Yenicami 16/7/1936 25.85 

» 2.56 
3.89 

» » 1.53 

» » 2.30 
8.19 

» 3.— 

» 5.76 
Balıkesir 19/10/1936 5.— 

İzmir 2.75 

» 2.18 

» 5.— 

» 0.25 

» 67.37 

» 3.83 
•» 58.69 

Beyoğlu 30/12/1936 3.50 

» » 8.— 

» 6.— 

» 23.— 

» 9.— 

» » 16.80 
5 8 . -
7 2 . -

Balıkesir 14/1/1937 0.02 
> 9 . -

0.93 

» » 1.07 
O r d u » 16.— 

Samsun 2.19 

» 29.08 

» » 34.44 

» 238.98 
7.90 

» 93.29 

» 11.49 

» 275.27 
1.07 

Mersin 8/1/1937 100.— 

» 0.23 

» » 1.63 

» 9.78 

» » 49.75 

» 3.39 

» 130.69 

» 9.— 

» » 64.— 

5J0 
405 

42.10 

Eskişehir 27/1/1937 107.98 
10.44 

» » 41.77 

» 52.20 

» 261.07 

Bursa 2/2/1937 93.32 

» » 24.96 

» 12.45 

Malatya 
» 

5/2/1937 100.86 Malatya 
» » 57.79 

» 92.19 

» » 155.18 

Erzurum 8/2/1937 62.65 

» 17.56 
» 109.39 
» 2.32 

(Devamı var) 
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Kanunlar                                                  Sayfa 

 

3322  (1334-1918) Dahilî İstikraz Tahvillerinin (1938) İkramiyeli Tahvillerile ve (1933) Türk 

           Borcu Tahvillerinin de Dahilî İstikraz Tahvillerile Mübadelesine Dair Kanun   1 

 

3323  2887 Sayılı Kanunun Tadiline Dair Kanun        1 

  

3324  Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İran ve Irak Devletleri Arasında Tanzim Olunan Ademi 

          Tecavüz ve Müşavere Muahedenamesinin Tasdikına Dair Kanun     2 

 

3325  Muhasebei Umumiye Kanununa Ek Kanun        3 

 

3326  Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanununa Ek Kânun      3 

 

3327  Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 2550 Sayılı 

          Kanunun İkinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun     3 

 

3328  Hizmetten Ayrılan Nafıa Memur ve Müstahdemlerinin Yapamıyacakları İşler Hakkındaki 

          7/5/1934 Tarih ve 2428 Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Muaddil Kanun   4 

 

3329  Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1937 Malı Yılı Bütçesinde (84 000) Liralık Münakale 

          Yapılmasına Dair Kanun          4 

 

3330  Oyun Aletleri Resmi Hakkında Kanun        5 

 

3331  Halk Bankası ve Halk Sandıklarının Sermayeleri Hakkında Kanun     6 

 

3332  Türkiye ile İran Arasındaki Hudud Hattının Tashihine Müteallik Anlaşmanın Tastikına  

          Dair Kanun            6 

 

3333  İstanbul Tramvay Şirketinden Alınan Paraların İstanbul Şehri İmarına Tahsisine Dair Kanun 6 

 

 

 

İlanlar             7 
 




