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idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

V 

2 NİSAN 1940 

SALI 
SAYI : 4474 

J 

KANUNLAR 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı 

bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3786 Kabul tarihi: 27/3/1940 

Madde 1 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinin ilişik cedvelde yazılı fasılları arasında 3 000 liralık münakale 
yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 
Vekilleri memurdur. 

29/3/1940 

CETVEL 

Tahsisatın nevi 
Tenzil 

Lira 
Zam 
Lira 

6 Yabancı memleketler harcırahı ile memle
ket dahil ve haricinde tedrisat, tatbikat ve 
staj masrafları 3 000 

11 Geçen ve eski yıllar borçları 

13 Reddiyat ve bilet satış komisyonu 

500 

2 500 

Yekûn 3 000 3 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3787 Kabul tarihi: 27/3/1940 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesi
nin ilişik cedvelde yazılı tertibleri arasında 8350 liralık münakale yapıl
mıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 
29/3A940 

CETVEL 

F. M. Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

6 2 Kırtasiye 

10 Vilâyetler müteferrikası 

11 2 Masarifi muhakeme 

13 Muvakkat memuriyet harcırahı 

19 3 Apartmanlarla dördüncü vakıf han 
vesair vakıf akarlar masrafı 

30 2 Tenvir, teshin 
3 Mefruşat (Mubayaa ve tamir) ve mü

teferrika 

Fasıl yekûnu 

YEKÛN 

350 

2 000 

2 350 

4 000 

1 500 

3 750 

2 750 

6 500 

8 350 8 350 

T.C. 
Resmî Gazete 
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Çay Kanunu 

Kanun No: 3788 Kabul tarihi: 27/3/1940 

Madde 1 — Bu kanunda yazılı hükümler icra Vekilleri Heyetinin 
tesbit edeceği mıntakalarda tatbik olunur. Bu mıntakalarda kurulacak 
veya kurulmuş olan çay bahçelerinin Ziraat Vekâletinin tesbit edeceği 
teknik esaslar dairesinde kurulması ve bakılması mecburidir. 

Madde 2 — Çay bahçesi kuracaklar ziraat idaresinden ruhsatname 
almak mecburiyetindedirler. 

Madde 3 — Çay bahçesi kurulacak arazideki ağaç ve ağaççıklar 
köklenerek çay bahçesi haline tahvil olunabilir. 

Madde 4 — Ziraat Vekâleti çay bahçesi kuracak olanlara: 
A) Çay tohumu veya fidanını, kimyevî gübre ve mualeceyi ve yeşil 

gübre tohumunu, bahçeye tohum ekiminden veya fidan dikiminden iti
baren beş sene müddetle parasız verir. 

B) Çay bebçesinin beher beş arı veya beş yüz ağacı için birer sene 
ara ile üç defada yirmişer liraya kadar faizsiz para ikraz ettirir. Bu 
paranın ikraz şekli, şartları, zaman ve mikdarı Vekâletçe tesbit olunur. 

Madde 5 — 30 000 dekar çay bahçesi kuruluncaya kadar bahçe ku
racaklara dördüncü maddenin (B) fıkrası hükmünce vukubulacak ikra-
zat Ziraat Bankasınca yapılır. Bu ikrazat bir milyon lirayı geçemez. Her 
malî sene içinde ikraz edilen para Ziraat Vekâletinin müteakib sene 
bütçesine! konulacak olan tahsisattan Ziraat Bankasına faizile birlikte 
ödenir. 

Madde 6 — Ziraat Bankası tarafından bahçe sahihlerine ikraz edilen 
para, bunların Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna satacakları yaprak 
bedelinden kesilmek suretile ödetilir. Ödeme muamelesi bahçeye tohum 
ekildiğinin veya fidan dikildiğinin altıncı senesi iptidasından başlaya
rak beş senede nihayet bulur. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca borçlulardan kesilecek para
lar Ziraat Bankası vasıtasile Hazineye teslim edilir. 

Madde 7 — Devletin, hüküm ve tasarrufu altında olup umumun men
faatine tahsis edilmiş olmayan ham toprak ve çalılık gibi yerlerde çay 
ziraati vücude getirmek isteyenlere beş dekarı geçmemek ve topraksız ve 
az toprağı olanlar sırası ile tercih edilmek üzere vekâletçe tesbit edile
cek şartlar dairesinde çay ziraati yapmak müsaadesi verilebilir. 

Bu müsaadeyi istihsal eden eşhas tarafından bu suretle vücude ge
tirilmiş olan çay bahçeleri kendilerine veya mirasçılarına bedelsiz ve 
harçsız olarak temlik olunur. 

Madde 8 — Bir taraf arazi vermek ve diğer taraf çay bahçesi kurmak 
ve sonra paylaşmak şartile iki taraf arasında yapılacak noterlikçe mu-
saddak mukavelenamelerin tanzimini müteakib tapu kaydına şerh verilir 
ve sonradan mukavele hükümleri dairesinde vücude getirilerek payla
şılmış olan bahçeler tescil olunur. 

Tapuya konulacak şerhler arazinin tedavül ve iktisab suretile geç
tiği sahibler için de muteberdir. 

Madde 9 — Bir kimse fiilî tasarrufu altında bulunan bir yerde çay 
bahçesi kurmak üzere ruhsat isteyib de o yerin maksada elverişli olduğu 
anlaşıldığı takdirde arazinin mevkii, mikdarı ve zilyedinin isim ve hü-

yiyetile ruhsatname verileceği, muhtarlık ve Hükümet veya belediye da
ireleri kapılarına talik suretile ilân olunur. İlân tarihinden itibaren bir 
ay zarfında her hangi bir itiraz vaki olmazsa talibine ruhsatname verilir. 
Ruhsatname üçüncü şahısların o yer üzerindeki mülkiyet haklarına halel 
vermez. 

Ancak bu suretle vücude getirilmiş olan çay bahçelerinin mülkiye
tinde tebeddül vuku bulursa malikler ruhsatname hükümlerine ve Ziraat 
Vekâletince tesbit edilmiş olan şartlara riayete mecburdurlar. 

Madde 10 — Yetiştirilen yaş çay yaprağını satın almak, çay ku
rutma fabrikaları kurmak, çay yaprağını işlemek ve harman yapıp pa
ketlemek ve satmak ve sattırmak işleri Devlet Ziraat işletmeleri Kuru
muna tevdi edilmiştir. 

Çay yapraklarını tesbit edilen bedel ile kurum almaya mecburdur. 
Madde 11 — Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunca halktan satın 

alınacak yaş yaprağın fiatları her yıl seçilecek beş kişilik bir heyet ma-
rifetile tesbit edilir. Bu heyet mahallî ziraat odasının seçeceği çay müs
tahsillerinden iki, Ticaret Odasından bir, Ziraat Vekâleti ve Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumu mümessili olan birer zattan terekküb eder. 
Heyetin teşekkül tarihi ve çalışma tarzı Ziraat Vekâletince tesbit olunur. 

Madde 12 — Hariçten getirilecek çay tohumu gümrük resminden, 
çay bahçeleri kuruluşundan itibaren sekiz sene müddetle arazi vergisin
den, 2 nci maddede zikri geçen ruhsatnamelerle taahhüdnameler, 7 nci 
madde hükmünce temlik edilecek çay bahçelerinin temlik muameleleri 
ve 8 inci maddedeki tescil işleri her türlü harç ve resimlerle damga res
minden muaftır. 

Madde 13 — Birinci maddede yazılı esaslara veya dokuzuncu mad
denin son fıkrasında zikredilen vecibeye riayet etmiyenler hakkında iki 
liradan on liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Madde 14 — Bu kanun mucibince istikraz ettikleri parayı zama
nında ödemeyenlerle avans aldıkları halde vaktinde çay bahçesi kurma
yanların borçları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 3202 
sayılı kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Madde 15 — Ziraat Vekâleti memurlarından raporla müsaade alın
madıkça hiç bir kimse bu kanuna göre yardım görerek kurulan çay bah
çelerini sökemez. Hilafı harekette bulunanlar 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Muvakkat Madde — 1939 malî senesinde Ziraat işletmeleri Kuru
mundan bu iş için zürraa avans olarak verilen para Ziraat Bankasından 
verilecek bir milyon liradan kurama faizile birlikte iade edilir. 

Bu kanunun mer'iyetinden önce Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
tarafından zürradan alınmış olan taahhüdnameler bütün hak ve vecibe-
lerile Ziraat Vekâletine intikal eder. 

Madde 16 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 17 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, 

Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Ticaret ve Ziraat Vekilleri memurdur. 
29/3/1940 

Düatuı GueM 
No. Daeljlı Tertib Clld Sakile San 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 3 18 1124 5629 

KARARNAMELER 
Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Yozgat Vilâyeti 40 lira maaşlı 2 nci sınıf Emniyet Amiri 
Yaşar Albarazın; mezkûr vilâyet 50 lira maaşlı birinci sınıf Emniyet 
Amirliğine terfian tayini tensib kılınmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
28/3/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Dahiliye Vekili 
Dr. R. SAYDAM FAYIK ÖZTRAK 

1 — Antalya Mektubcusu Fuat Türkdoğanın Burdur Muktubcul 
ğuna, Burdur Mektubcusu Cemil Sargutun Antalya Mektubculuğuna, M 

nisa Mektubcusu Mehmet Şevki Birselin Niğde Mektubculuğuna, Rize 
Mektubcusu Şefik Aydının Manisa Mektubculuğuna, Niğde Mektubcusu 
Tevfik özkayanın Kırklareli Mektubculuğuna, Kırklareli Mektubcusu 
Hilmi Besim Tözyılmazın Rize Mektubculuğuna, Mardin Mektubcusu 
Muhittin Dalkılıcın Erzincan Mektubculuğuna, Kurtalan Kaymakamı 
Nail Ökdemin de Siirt Mektubculuğuna naklen tayinleri tensib edil
miştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

28/3/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Dahiliye Vekili 
Dr. R. SAYDAM FAY1K ÖZTRAK 
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T A M I M 
Gümrük ve inhisar lar Vekâletinden : 

ÖZÜ: 

No : 4878/2914 «Nope»li tâbir edilen yün ipliklerile do
kunmuş kumaşlar H. 

Üzerlerinde yer yer düğüm şeklinde kabarıklar husule getirilmiş 
ve bundan dolayı «Nope» l i i smi verilmiş olan yün i p l i k l e r i l e dokun
muş kumaşların yüzlerinde ip l ik l e r indek i bu kabarıklıklardan ötürü to
murcuk veya ponpon şeklinde çıkıntılar hasıl olmakta ve bunlar a p l i 

kasyon manzarası arzetmekte bulunduklarından bu nevi kumaşlar 109 
uncu tarife numarasına tatlbik edilmektedir. 

H a l b u k i kumaşın yüzünde hasıl olan bu kabarıklıklar i le tomurcuk 
veya ponponların kumaş dokunduktan sonra işlenmiş veya yapıştırılmış 
olmayıp esasen ip l ik ler inde mevcud bulunmuş olmaları hasebile bun
lara apl ike denemez. Binaenaleyh bu türlü kumaşların, bu emrin Res
mî Gazetede intişarından it ibaren tari fenin 109 uncu numarası i l e i l g i -
lendiri lmeyerek mahiyetlerine göre taallûk ettikleri tari fenin 105, 106 
ve 107 nci numaralarına tatbiki gerekir. 

Tamimen tebliğ olunur. 
20/3/1940 

T E B L İ Ğ 
Ticaret Vekâletinden : 

ÖZU 
Tiftik ve yapağı balyalarının ambalaj 
lan H. 

1 nisan 1940 tarihinde mer'iyet mevkiine girecek olan, ti ft ik ve ya
lpağı ihracatının murakabesine dair nizamnamelerin ambala j lara a id 

maddelerinde tift ik ve yapağı balyalarının temiz, içindeki malın sikle
rine mütehammil, yamasız, ve yırtıksız olacağı hükümleri mevcuttur. 
H a l i hazır vaziyeti nazarı i t ibara alınarak, mezkûr hükümlere göre ba l 
yaların haiz olması lâzım gelen şartlardan temizlik ve yamasızlık ka
yıtlarının, iş'arı ahire kadar aranmamasına, aynı nizamnamenin 34 ve 
42 nc i maddeleri hükümlerine tevfikan karar verilmiştir. 

İ L Â N L A R 
Nafıa Vekâletinden : 

9/4/1940 tarihinde salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekâleti 
Sunası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eks i l t 
m e Komisyonunda A n k a r a İstasyonunda vagon içinde teslim şartiyle 
bütün malzemesi müteahhide a id demirden imâl edilmiş olarak 170 aded 
^kilometre, 200 aded meyi l ve 300 aded münhani levhalarının muhammen 
i e d e l i ceman (3930) l i r a y a iblağ olunarak açık eksiltme usulü i l e ye
n iden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksi l tme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 294.75 liradır 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
(birlikte mezkûr gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

1662/4-3 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

A n k a r a İstasyonunda, H i p o d r u m y o l u i l e bahçeli evlere giden cad-
<de arasında yapılacak şosa ve bu şosa altından kanalizasyon inşaatı 
-şartname ve Hatlarında tadilât yapılarak yeniden kapalı zarf usuli le 
ve vahid i fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 — B u inşaatın muhammen bedeli (35.000) liradır. 
2 — İstekliler bu işe a id şartname vesair evrakı Devlet D e m i r y o l 

larının A n k a r a ve S irkec i veznelerinden (175) kuruş bedel mukabi l inde 
-a labi l i r ler . 

3 — Eksi l tme 18/4/1940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 
•da D . D . Y o l l a n Y o l Dairesinde toplanacak merkez 1 inc i komisyonca 
yapılacaktır. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için istekl i ler in tekli f mektupları i l e 
»birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 2625 Liralık muvakkat te
minat . 

b) B u kanunun tayin ettiği vesikalar 
c) B u g ib i işleri hüsnü suretle yaptığına dair vesikalar. B u iş için 

•evvelce takım alanlar Y o l Dairesine müracaatla yapılan tadilâtı e l ler in 
d e k i takımlara işaret edebil ir ler . 

1723/4-1 

Afyonkarahisar As l i ye H u k u k Hâkimliğinden : 

Müddeaaleyh A fyonun Ihsaniye köyünden Musaoğullarından 
Hiıseyinoğlu Yürük Osman Özpunar 

Afyonun Ihsaniye köyünden K a d i r kızı ve Hüseyin Özpunar karısı 
Tenzile tarafından aleyhinize A f y o n As l i ye H u k u k Hâkimliğine açılan 
ihtar davasının cari muhakemesinde: İkametgâhınızın meçhul olduğun
dan ilânen yapılan davetiye üzerine mahkemeye gelmediğinizden hak
kınızda gıyaben yapılan muhakemede A f y o n u Yunanlıların terk ederek 
firarları sırasında sizin de müşterek evi terk ederek semti meçhule git
tiğiniz ve şu terk keyfiyetinin evlenmenin size tahmil eylediği vazife
l e r i i fa etmemek maksadına müstenit bulunduğu tahakkuk ettiğinden 
K a n u n u Medeninin 132 nc i maddesi mucibince müşterek haneye işbu 
ilânın neşri tarihinden it ibaren b i r ay içinde dönmeniz lüzumuna mah
kemece 11/3/1940 tarihinde karar verilmiş olduğundan hüküm aleyhine 
on beş gün içinde itiraz etmediğiniz surette kesbi kat'iyet edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1708 

Ermenak As l iye Ticaret Mahkemesinden : 

Ermenak tüccarından Metinoğlu A l i V e h b i Çetin veresesine 1150 
l i raya borçlu Akşehirin Saray köyünde oturan Ermenağın A d i l l e r kö
yünden Süleyman oğlu E m i n Cenan ve refikaları Rasih ve Naime hak
larında Ermenak As l i ye Ticaret Mahkemesinde gıyaben görülmekte o lan 
muhakemesinde alacaklı vek i l in in talebi üzerine yer i b e l l i olmıyan borç
lu lardan Emin 'Cenana ilân suretile yemin davetiyesi tebliğ edildiği ha l 
de gelmemiş ve mazeretinden mahkemeyi haberdar etmemiş olduğundan 
yemin edeceği vakıaların sabit olmuş sayılmasına karar verilerek mu
hakeme 16/4/1940 salı saat 13,50 ye tal ik kılınmıştır. İlân tarihinden 
itibaren sekiz gun içinde yemin edeceğini arzuhal i le mahkemeye beyan 
ve muayyen günde gelip yemin yapmadığı surette yeminden kaçmış 
ve yemin edeceği vakıaların salbit olmuş sayılmasına dair kararın kat'-
îleşerek ona göre esas hakkında hüküm verileceği H u k u k Usulü M u h a 
kemeleri Kanununun değişen 337 nci maddesine tevfikan ilân olunur. 

1707 

A n k a r a Sıtma Mücadele Reisliğinden: 

Mazot alınacak 
1 — A n k a r a sıtma mücadele mıntakası için muhammen bedeli (266) 

kuruş (94) santim olan ve evsafı şartnamesinde yazılı bulunan (15) k i -
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loluk teneke kablar içinde (16,5) ton mazot açık eksiltme usulile eksilt
meye konulmuştur. 

ihalesi 8/4/1940 tarihindeki pazartesi günü saat (15) de Ankara 
Sıtma Mücadele Reisliği binasında yapılacaktır. 

2 — Muvakkat teminat akçesi olan (220) lira (20) kuruş % 7,5 
hesabile ihale saatından bir saaıt evveline kadar nakit veya banka mek
tubu olarak komisyonda sıtma muhasipliği veznesine yatırılmış olacaktır. 

3 — Alınacak mazotun şartnamesini görmek anlamak isteyenlerin 
Ankara Sıtma Mücadele Reisliğine müracaat etmeleri. 

1672/3-3 

150 ton mazot alınacak 

Tahmin edilen bedeli (23.670) lira olan 150 ton mazot Askerî Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 8 nisan 1940 
pazartesi günü saat 14,30 da ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1775) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte Komisyona müra
caatları. 

1727/3-1 

Müteahhid nam ve hesabına 100 ton hamızı azot 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli (26.000) lira olan 100 ton hamızı azot müte
ahhid nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonunca 8 nisan 1940 pazartesi günü saat 14 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (30) kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1950) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasile mezkûr gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

1728/3-1 

60 ton yerli linters pamuğu alınacak 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 60 ton yeıli hnteıs pa
muğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Salın Alma Ko
misyonunca 5/4/1940 cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan veriliı. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 \e 3 uncü 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkûr gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

1693/3-3 

2500 aded battaniyenin mubayaasından sarfınazar 
edildiği hakkında 

5 nisan 1940 tarihinde pazarlıkla ihale edileceği Ankarada Resmî 
Gazete, Ulus ve îstanbulda Vakit Gazetelerile 28 mart 1940 tarihinde 
neşredilen 2500 aded battaniyenin alınmasından sarfınazar edildiğinden 
mezkûr tarihte çıkan ilân hükümsüzdür. 

1741/2-1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan; 

1 — Bir metresine üç yüz yirmi beş kuruş kıymet biçilen vasıf ve 
Örneğine uygun on beş bin metreden yirmi bin metreye kadar erat kışlık 
elbiselik kumaşı 18/4/1940 perşembe günü saat onda kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi 325 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 4500 liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat dokuza 
kadar Komisyona vermiş olmaları. 

1716/4-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Sicilli Ticaretin 1045 numarasında müseccel olan Devlet Ziraat îş 
letmeleri Kurumuna merbut Orman Çiftliği Müdürlüğüne tayin olu 

nan ve Orman Çiftliği namına kendisine birinci derecede imza selâhi-
yeti verilen kurum ziraat servisi şefi Edib Mecitole aid ve Ankara ikinci 
Noterinden musaddak imza beyannamesinin, vaki olan talebine mebni 
dairede mahfuz vesaike müsteniden 28/3/1940 tarihinde tescil edildiği 
lân olunur 

1722 

Van Asliye Hukuk Mahkemesinden 

Müddei Vanın Çalık Mahallesinden Mehmed Arap kızı Saadet. 
Müddeaaleyh : Muhsin Sönmez. 
Saadet tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma davası üzerine 

daveti kanuniyeye icabet etmediğinizden hakkınızda gıyap kararı veril
miş ve 5/3/1940 günü için tilânen tebligat yapıldığı halde gelmediği 
ve vekil göndermediğinden müddeiyenin iddiası tetkik edilmek üzere 
30/4/1940 tarihine müsadif salı günü saat 9 a talik kılınmış olduğundan 
tarihi tebliğden itibaren beş gün zarfında itiraz etmediğiniz surette 
muhakemeye kabul olunmayacağınız tebliğ olunur. 

1719 

Ermenak Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Ermenak Orman îdaresi tarafından Seyyar Tahtacı Ermenağm 
Zeyve Köyünde kayıtlı Koca Hüseyin, Kara A l i , Kara Alinin Hasan, 
Emir beslemesi Mehmed, Acap A l i ve Taş Alioğlu Hasan, Ibrahimoğlu 
'Halil ve Zeybekoğlu Isa ve fettah ve rufakası hakkında açmış olduğu 
Devlet ormanından izinsiz ağaç kesmekten mütevellit tazminat dava
sının gıyaplarında cereyan eden muhakemede 491 lira 74 kuruş ağaç* 
bedeli" ile ve 49 lira vekâlet ücreti ve 54 lira 9 kuruş harç ve masarifi 
muhakemenin sözü geçen müddeaaleyhlerle muhakemede hazır bulu
nan üç refiklerinden tahsiline Ermenak Asliye Hukuk Mahkemesinden 
sadir olan 13/10/1939 ve 183 sayılı karar merkumunun yeri belli ol
madığından kendilerine tebligat icra edilemediği cihetle ilân tarihinden 
itibaren bir ay içinde mezkûr karar aleyhine temyiz haklarını istimal* 
etmedikleri takdirde mezkûr hükmün iktisabı kat'iyet edeceği ilân olu
nur. 

,1718 

Eeha 

Borsada 
ve Tahvilâtın 1 /4 /1940 tarihindeki 

kapanış f iat lan 

L. Kr. S. 

îkramiyeli % 5 Faizli 1933 İstikrazı (Ergani) A. B. C 20 03,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum V inci tertib 19.52,— 

Kambiyonun 1 /4 /1940 tarihindeki 
kapanış f iat lan 

Ç E K L E R L. Kr. S. 

1 Sterlin 5.24.-
100 Dolar 148 75.— 
100 Fransız Frangı 2.94 70 
100 Liret 7.54 — 
100 İsviçre Frangı 29 27 25 
100 Florin 69 35,75 
100 Rayşmark ,— 
100 Belga 22 18. -
100 Drahmi 0.97,-
100 Leva 1.77.7S 
100 Çekoslovak Kuronu —. — » — 
100 Pezeta 14 16,25 
100 Zloti — f — 
100 Pengö 26.53,25 
100 Ley 0 63,25 
100 Dinar 3.44,75 
100 Yen 34 91,75 
100 İsveç Kuronu 31 00,50 
100 Ruble . .— 

Devlet Matbaası 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

       

İÇİNDEKİLER 

            Sayfa 

Kanunlar 

 
3786  Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1939 Malî Yılı Bütçesinde Münakale 

Yapılmasına Dair Kanun          1 

 

3787  Vakıflar Umum Müdürlüğü 1939 Malî Yılı Bütçesinde Münakale Yapılmasına 

Dair Kanun            1 

 

3788  Çay Kanunu            2 

 

Kararnameler 

 
Dahiliye Vekâletine Ait Kararnameler         2 

 

Tamim 

 
Nope’li Tâbir Edilen Yün İpliklerile Dokunmuş Kumaşlar Hakkında Tamim    3 

 

Tebliğ 

 
Tiftik ve Yapağı Balyalarının Ambalajları Hakkında Tebliğ      3 

 

İlanlar             3 

 




