
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

r 
idare ve yazı isleri için 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 
Dairesi Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

28 MAYIS 1940 

SALI 
SAYI: 4520 

KANUNLAR 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair 3656 saydı kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 3833 Kabul tarihi: 22/5/1940 

Madde 1 — 3656 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı bir numa
ralı cetvelin Maarif teşkilâtına aid kısmındaki maarif müdürleri, mü
dür muavinleri, lise, orta ve öğretmen okulları öğretmenlerile öğretmen 
muavinleri ve memurlarına aid kadro ilişik bir numaralı cetvelde gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden 1939 malî yılı 
Sonuna kadar mevkuf tutulacaklar bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiş 
olup bu cetvel 1939 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelin Maarif Vekilliği (Liseler, öğretmen okulları ve orta 
okullar) kısmı yerine konulmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini yerine getirmiye Maliye ve Ma

arif Vekilleri memurdur. 
23/5/1940 

[1] NUMARALI CETVEL 

Maarif müdürleri, müdür muavinleri, lise, orta ve muallim 
mektebleri muallimleri ile muallim muavinleri 

ve memurları kardrosu 

D. Memuriyetin nev'i Sayısı Maaş 

3 Muallim, Maarif Müdürleri 10 100 
4 » » » 82 90 
5 » » » 200 80 
6 » » » 300 70 
7 » » » [i] 350 60 
3 » » » [i] 420 50 
9 » » » [i] 500 40 

10 Muallim 800 35 
11 » ve Staj iyer 2800 30 
12 » » 800 25 
13 » » 200 20 

[1] İki tane altmışlık, iki tane ellilik ve dört tane kırklık kadro Maarif 
nüdür muavinlerine mahsustur. 

D. Memuriyetin nev'i Sayısı Maaş 

8 Dahiliye Şefi 5 50 
9 » » 5 40 

10 » » 10 35 
11 » » 15 30 
12 » » 15 25 
8 Memur 5 50 
9 » [2] 5 40 

10 » 15 35 
11 » 15 30 
12 » 200 25 
13 » 350 20 
14 » 110 15 

[2] NUMARALI CETVEL 
Maarif müdürleri ve öğretmenler ile memurla ra 

aid (L) cetveli 

D. Memuriyetin nev'i Sayısı Maaş 

3 Öğretmen 10 100 
4 » 60 90 
5 » 155 80 
6 » 256 70 
7 » 110 60 
8 » 154 50 
9 » 223 40 

10 436 35 
11 » 1500 30 
13 » 54 20 
8 Dahiliye Şefi 

» » 
5 50 

9 
Dahiliye Şefi 

» » 5 40 
10 » » 10 35 
12 » » 15 25 
8 İdare Memuru 5 50 
9 » » 5 40 

10 » » 15 35 
12 » » 160 25 
14 » » 168 20 
17 » » 28 15 

[2] Kâtip, ambar, depo, mubayaa ve kütüphane memurları ve ders âletleri 
muhafızları. 

Batlısı 
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Devlet memurlar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhid vc teadülü hakkında 
kanun 
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Kwai 
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Sayıfa : 13874 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun 

Kanun No: 3834 Kabul tarihi: 22/5/1940 

Madde 1 — 1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair olan 2517 
sayılı kanunun ikinci maddesinde sözü geçen ve 3043, 3413 sayılı kanun
larla tadil edilen cedvelin yerine bağlı cedvel konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye ve Maarif Vekilleri me

murdur. 

23/5/1940 

Cedvel 

Lise, Muallim ve Orta Mektepler Müdürleri 

Aded Ücret 
3 150 
2 125 

18 100 
12 90 
20 80 
10 70 
20 60 
60 50 
65 40 

Basmuavin ve Muavinler 

1 80 
2 70 

10 60 
50 50 
40 40 
50 35 

141 30 
200 25 

Rerat 
Düstur Gazete 

No. Baslığı Tertlb Cild Sahile Sayı 

1702 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kında kanun 3 11 1826 1532 

1880 îlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 3 12 1065 1863 

2517 1702 ve 1880 numaralı kanunların tadiline dair kanun 3 15 1267 2735 
3043 1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair olan 2517 sa

yılı kanunun ikinci maddesinde sözü geçen çizelgemin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 3 17 1367 3335 

3413 Maarif Vekâleti Merkez teşkilâtı hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 3 19 1102 5928 

Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununda bazı değişiklikler 
icrasma ve vatanî hizmet tertibinden verilen 

maaşlara zam yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3835 Kabul tarihi: 22/5/1940 

Madde 1 — 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun meri
yetinden evvelki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüd ve yetim ay
lıklarının tahsisatı fevkalâde ve yüzde on zamlarile birlikte baliğ olduğu 
mikdarın yüzde yirmi beşi, maaşı aslilerine ilâve edilmiştir. 

Bu ilâve tahsisatı fevkalâde ve yüzde on zamma tâbi değildir. 
Madde 2 —• Vatanî hizmet mukabili bağlanmış olan aylıkların tu

tarlarının yüzde 25 i maaşlarına zammolunmuştur. Bu zamma tahsisatı 
fevkalâde verilmez. 

Madde 3 — 1683 numaralı kanundan evvelki hükümlere göre maaş 
almakta iken mezkûr kanunun neşrinden sonra vefat eden mütekaidlerin 
halen maaş almakta bulunan yetimlerine de yüzde yirmi beş zam yapıl
mıştır. 

Madde 4 — Hatay Hükümetinden devredilen tekaüd ve yetim ma
aşları ve 551 numaralı kanundan istifade eden mütekaidlerle 3255 numa-

28 MAYIS 1940 

rah kanun hükmünden müstefid bulunan yetimler bu kanun hükmüne 
tâbi değildir. 

Madde 5 — 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 
dördüncü maddesinin (B)ve (C)fıkraları ve bunlara aid sütunlar kal
dırılmıştır. 

Madde 6 — Bu kanun 1 haziran 1940 tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
23/5/1940 

1683 numaralı kanuna aid zeyil ve tadillerle tefsir ve karaılar 4050 sayılı Resmî Gazeteye 
bağlı fihristin 2 nci sahifesinde münderie 3286 numaralı kanunun zirine tahşiye edilmiştir. 3286 sa
yılı kanundan sonrakiler için 3 üncu tertip düsturun 20 inci cildinin 155 sahifesindekl haşiyeye bakın. 

Başvekâlete bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü 
teşkiline ve vazifelerine dair kanun 

Kanun No: 3837 Kakül tarihi: 22/5/1940 

Madde 1 — Bu kanunda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere Başve
kâlete bağlı (Matbuat Umum Müdürlüğü) adile bir Umum Müdürlük 
teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — Matbuat Umum Müdürlüğü bir Umum Müdürün emri 
altında, Matbuat, Radyodifüzyon ve Turizm Müdürlüklerinden ve bun
ların bürolarından teşekkül eder. 

Madde 3 — Umum Müdür Başvekil tarafından intihab ve Cum
hur Reisinin tasdikile tayin olunur. 

Şube müdürleri ile beşinci ve daha yukarı derecedeki memurlar 
Umum Müdürün inhasile Başvekil tarafından ve diğer memurlarla mü
teferrik müstahdemler Umum Müdür tarafından tayin edilir. 

Umum Müdür; kadro ve memurluk unvanlarile mukayyed olmak
sızın memurlarını lüzum gördüğü vazife ve mahallerde istihdam ede
bilir. 

Umum Müdürün tayini 3656 sayılı kanunun 6 nci maddesi hük
müne tabidir. 

Madde 4 — Umum Müdürlüğün başlıca vazifeleri şunlardır: 
a) Memleket içinde ve dışında siyasî, iktisadî, içtimaî ve harsî 

hareketler bakımından bütün neşriyatı takib etmek, 
b) Memleket içinde ve dışında; millî siyaset ve menfaatlerimizi 

ihlâle matuf olabilecek propagandaları karşılamak, rejimin dahilî ve 
haricî siyaseti hakkında efkârı umumiyeyi tenvir etmek ve icabına gö
re münasib göreceği vasıtaları kullanarak neşriyat yapmak ve yaptır
mak, 

c) Millî ahlâk, haberlerin doğruluğu, yabancı tahrikat ve pro
pagandalar, Devlet icraatının efkârı umumiyerye lâyık oldukları ebat 
ve ehemmiyette arzı millî kültür ve Matbuat Kanunları bakımlarından 
iç neşriyatı; 

Memleketlerin cihan siyasetindeki temayülleri, dahilî siyasetlerin
deki tezahurları, Türkiye ile olan münasebetleri ve kültür hareketleri 
bakımlarından haricî neşriyatı takib eylemek; 

d) Millî matbuatın inkilâb prensiplerine, Devletin umumî siyase
tine ve memleket ihtiyaçlarına uygun olmasını temine çalışmak ve bun
ların meslekî inkişaf ve faaliyetleri için rehberlik etmek; 

e) Beynelmilel matbuat, radyodifüzyon ve turizm feşekküllerile 
meslekî temas ve münasebetlerde bulunmak; 

f) Matbuat Kanununun tatbikatına nezaret etmek; 
g) Radyodifüzyon postaları vasıtasile halkımızın siyasî, içtimaî, 

iktisadî, harsî ve bediî ihtiyaçlarını tatmin edecek programlar ihzarını 
ve tatbikini temin etmek; 

h) Memleket dahilinde yapılan filimlerin senaryolarını ve hariç
ten gelen filimleri ve memleket sahnelerinin repertuvarlarını kontrol 
etmek; resim, gramofon plâkları ve diğer bütün neşir vasıtalarını ne
zareti altında bulundurmak ve her hususta memlekete zararlı tesirler 
yapacak mahiyette olmamalarına dikkat etmek ve zararlı mahiyette gör
düklerinin yapılmasına mâni olcak tedbirler almak halkımızı tenvire 
ve memleketimizi yabancı memleketlere tanıtmağa yarayan her nevi 
faydalı neşriyat ve senaryolar hazırlatmak ve bu gibi eserler vücude 
getirilmesine yardım ve bunun için lüzumlu vasıtaları tedarik etmek; 

(Resmî Gazete) 
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i) İç ve dış turizmin millî siyaset ve iktisadî ihtiyaçlarımıza uygun 
ve memlekete faydalı olacak şekilde inkişafına hadim tedbirler al
mak ve memleket içinde turizm işlerini tanzim etmek ve bunları mu
rakabe altında bulundurmaktır. 

Madde 5 — Yıllık ödenecek mikdarı, 150 000 lirayı geçmemek üze
re Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketile on seneye kadar taahhüd 
icrasında, Matbuat Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. 

Madde 6 — 3222 numaralı Telsiz Kanunu ile radyodifüzyon pos
talarına ve telsiz telefon alıcı tesisatına aid olmak üzere Münakalât 
Vekâletine ve P. T. T. Umum Müdürlüğüne verilen hak ve salâhiyet ve 
vazifeler, mevcud teşkilâtile birlikte Matbuat Umum Müdürlüğüne dev
redilmiştir. Bu vazife ve salâhiyetlerin hangi makamlar tarafından ifa 
ve tahsilatın ne şekil ve ne suretle temin edileceği bir nizamname ile 
tesbit edilir. 

Madde 7 — 3656 sayılı kanuna bağlı maaşlı memurlar cedvelinden 
bu kanuna bağlı (1) numaralı cedvel muhteviyatı çıkarılmış ve mezkûr 
kanuna (2) numaralı cedvel eklenmiştir. 

Madde 8 — Matbuat Umum Müdürlüğün ücretli memurlar kad
rosu, bu kanuna bağlı (3) numaralı cedvelde gösterilmiştir. 

Madde 9 — Matbuat Umum Müdürlüğü teşkilâtına ve vazifelerine 
dair 2444 ve bu kanuna bağlı teşkilât kadro cedvelini değiştiren 3361 
numaralı kanunlar, Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 
numaralı kanunun turizme aid olan 10 uncu maddesi ve 2594 numaralı 
kanun kaldırılmıştır. 

Muvakkat Birinci Madde — 2594 numaralı kanuna tevfikan Hari
ciye Vekâletile Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi arasında aktedilen 
mukavelenamenin Hariciye Vekâletine bahşettiği haklar ve tahmil et
tiği vecibeler Matbuat Umum Müdürlüğüne devredilir. 

Muvakkat İkinci Madde — Altıncı maddede yazılı nizamnamenin 
meriyeti tarihine kadar, mezkûr madde mucibince Matbuat Umum Mü
dürlüğüne devredilen vazife ve salâhiyetlerden fennî muayeneler icra
sına ve ruhsatname itasına ve ücret istifasına müteallik muameleler, 
Münakalât Vekâleti ve P. T. T. Umum Müdürlüğü tarafından ifa edilir 
ve bu suretle Hazine namına yapılan tahsilat için P. T. T. idaresine 
% 10 aidat verilir. 

Madde 10 — Bu kanun 31 mayıs 1940 tarihinden muteberdir. 
Madde 11 — Bu kanunun ahkâmını tatbika icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
23/5/1940 

[11 NUMARALI CEDVEL 

Matbuat Umum Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 Umum Müdür 1 125 
11 Şef 1 30 
12 Memur 5 25 

[2] NUMARALI CEDVEL 

Matbuat Umum Müdürlüğü maaşlı kadroları 

Aylık 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş tutarı 

2 Umum Müdür 1 125 500 
4 » » Muavini 1 90 300 
5 Müdür 3 80 260 
6 » Muavini 3 70 210 
7 Raportör 3 60 170 
8 Evrak Müdürü (Dosyaya da bakar) 1 50 140 
9 Şef 4 40 120 

10 Birinci Sınıf Mümeyyiz 3 35 100 
11 ikinci » » 4 30 85 

(Birisi mutemedlik de yapar) 
12 Tedkik Memuru ve Musahhih (Birisi Ayni

yat Muhasibliği vazifesini de görür) 6 25 75 
13 Kâtib 4 20 60 
7 Radyo Program Bürosu Şefi 1 60 170 
8 Radyo Muhabere Bürosu şefi 1 50 140 

Aylık 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş tutarı 

8 Radyo İdare Bürosu Şefi 1 50 140 
10 Radyo Birinci Sınıf Mümeyyiz 1 35 100 
11 Radyo Mubayaa Memur ve Mutemedi 1 30 85 
12 Kütüphane Memuru 1 25 75 
11 Radyo Ayniyat Memur ve Mutemedi 1 30 85 
5 Radyo Mühendisi (ihtisas mevkii) 1 80 260 
6 Radyo Mühendisi (ihtisas mevkii) 2 70 210 

[31 NUMARALI CEDVFL 

Matbuat Umum Müdürlüğü ücretli memurlar kadrosu 

Aylık 
D. Memuriyetin nev'i Aded ücreti 

Başmüşavir (ihtisas mevkii) 2 400 
Birinci Sınıf Müşavir » 5 300 
Radyo Neşriyat Şefi » 4 300 
ikinci Sınıf Müşavir » 4 210 
Mütercim ve Redaktör » 4 170 

» » Mu. » 2 100 

Resmi 
Düstur Gazeta 

No. Baslığı Tertib Cild Sahife Sayı 

2444 Matbuat Umum Müdürlüğü teşkilâtına ve vazifelerine dair 
kanun . 3 15 547 2713 

2594 Anadolu Ajansı ile 10 seneye kadar taahhüdat icrası için 
Hariciye Vekilliğine salâhiyet verilmesi hakkında kanun 3 16 33 2873 

3222 Telsiz Kanunu 3 18 1253 3638 
3361 Matbuat Umum Müdürlüğü teşkilât kara cetvelini değiştiren 

kanun 3 19 543 3889 
3614 Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair kanun 3 20 695 4220 
3656 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkında 

kanun 3 20 1397 4258 

Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek 
mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman 

mallarının kâffesinin memleketimize idhal 
olunması hakkında kanun 

Kanun No: 3838 Kabul tarihi: 22/5/1940 

Madde 1 — 5 050 000 liraya kadar ve merbut listede gösterilen 
mikdarlarda Almanyaya tütün, kuru üzüm, incir, fındık, pamuk tohu
mu, zeytinyağı, küsbe, susam, hurda incir ve fıstık ihraç edilebilmesi 
ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman mallarının kâffesinin mem
leketimize idhal olunması hakkında 30/1/1940 ve 31/1/1940 tarihinde 
Ankarada Almanya sefareti ile teati olunan mektuplar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
23/5/1940 

Hariciye Vekâletinden Alman Sefaretine yazılan 30/1/1940 tarihli 
ve 56934/8 numaralı mektubun tercümesidir 

Bay Büyük Elçi, 
Bu babda cereyan eden görüşmeler neticesi olarak ekselansınıza 

aşağıdaki hususları arzetmekle kesbi şeref eylerim: 
1 — Tafsilâtı merbut listede gösterilmiş olan muhtelif malların 

5 050 000 Türk lirasını aşmamak üzere Almanyaya ihracını Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti kabul eder. Binaenaleyh bu hususta gereken ih
raç müsaadeleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ita kılınacaktır. 

2 — T. C. Gümrükleri depo ve antrepolarında halen bulunan Al 
man menşeli malların kâffesinin idhali hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
ile Alman Hükümetleri mutabıktırlar. 

Yukarıdaki hususun lütfen teyidini ekselanslarınızdan rica ederim. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Bay Von Papen îmza 
Alman Sefiri Ş. Saraçoğlu 

Ankara 
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Alman Sefaretinin 31/1/1940 tarihli A 423/40 numaralı 
mektubunun tercümesidir 

Bay Vekil, 

Ekselansınız dunku tarihle muhteviyatı aşağıda yazılı bir mektubu 
göndermek lûtfunda bulundular: 

«Bu babda cereyan eden görüşmeler neticesi olarak ekselansınıza 
aşağıdaki hususları arzetmekle kesti şeref eylerim: 

1 — Tafsilâtı merbut listede gösterilmiş olan muhtelif malların 
5 050 000 Turk lirasını aşmamak üzere Almanyaya ihracını Türkiye 
Cuimhuriyetı Hükümeti kabul eder. Binaenaleyh bu hususta gereken 
ihraç müsaadeleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ita kılınacaktır. 

2 — T. C. gümrükleri depo ve antrepolarında halen bulunan mal
ların kâffesinın idhalı hususunda Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 
Hükümetleri mutabıktırlar. 

Yukarıdaki hususun lütfen teyidini Ekselanslarınızdan rica ederim.» 
Hükümetim namına bir laahhud addettiğim bu mektubu aldığımı 

'bildirmekle kesbi şeref eylerim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil . 

(İmza) 
Franz Von Papen 

Bay Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye Vekil i 

Şehir 

LİSTE 

Tutun * 
Kuru ıı/.um 
İncir 
Fındık 
Pamuk tohumu 
Zeytin yağı 
Kıisbe 
Susam 
Fıstık 

No 

Yekûn 

Turk lirası V4685 

2 600 000 
400 000 
100 000 2/3608 

1 000 000 
100 000 2/5612 
300 000 
100 000 2/7450 
300 000 2/9411 

50 000 2/10393 

5 050 000 

483 
]Q09 
1526 
1622 

1634 
1689 
1800 
2775 

3569 

1570 

3600 

2/4261 

Bâ lıi 
Turkıye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti arasında 
Muhadenet Muahedenamesı 
Turkiye Cumhuriyeti ile Almanya Rayh Hükümeti arasında 
mun'akid Ticaret Muahedesinin tasdıkına dair kanun 
Türkiye Almanya Hakem ve Uzlaşma mukavelename-i 
Türkiye Almanya arasında imza edilmiş olan hukuki ve 
ticarî mevaddı adliyeye müteallık münasebeti mütekabili 
veya dair mukavelenamı hakkında kanun 
Turkıye Almanya arasında akid ve imza edilmiş olan kon 
solosluk mukavelenamesinin tasdıkı hakkında 
Türkiye Almanya arasında münakıd Ticaret Mukavelename 
mesinin tasdıkına mütedair konun 
Turkıye Almanya İadei Mücrimin Muahedesinin tasdıkı 
hakkında kanun 
Türkiye ile Almanya arasında mun'akid 26 mayıs 1930 ta 
rihlı ticaret mukavelemesine zevlen 15 nisan 1935 tarihinde 
imzalanan ikinci Anlaşmanın tasdıkına dair kanun 
Türkiye Almanya Ticaret ve Seyrusefanın muahedesine bağlı 
B listesinin nisan 1934 nihayetine kadar tatbikini devam 
edilmesi hakkında akıd ve imza edilen mukavelenin tasdıkı 
hakkında kanun 
Berimde imza edilen (Türkiye Almanya temliki 
carı mübadelelere aid anlaşma) ile Avusturya 
tarafından ilhakı üzerine yine Almanya ile imzalalan 
(Protokol) un tasdıkına dair kanun 
imza edilen ticari mübadelelere ve tedıyata müteallik pro 
Türkiye Almanya Ticaret Mukavesine müzevvel olarak 
Ankarada 19 mayıs 1936 tarihinde tarihinde ve imza edilen 
3 uncu itilâfın tasdiki hakkında kanun 
Türkiye ile Almanya arasındakı mubadelâta ve telivata ınu 
teallik olup 30 ağustos 1937 tarihin de Berlinde imzalanmış 
olan Anlaşmanın tasdikına aıd kanun 
Türkiye ile Almanya arasında 16 ikinci kanun 1939 tan 
hinde Berimde imzalanan Kredi Anlaşmasının tasdiki hak 
kında kanun 
Türkiye ile Almanya arasında 31/2/1939 tarihinde Berlin 
de imzalanan Sudet Alman munatıkı ile Türkiye arasındaki 
ticarî mubadelât ve tedıyatı tanzime mutedair protokolün 
tasdiki hakkında kanun 
Alman sanayi konsosıyomu ile vapılan mukavele mucibince 
1931 senesinde muhtelif limanlarımda gelen ve 1932 de 
gelecek olan D Demiryollarına aıd malzemenın kontenjan 
dan istisnaden idhaline müsaade olunduğu hakkında 
Alman Hükümetine bazı pozisyonlardan verilecek konten 
jana dair 
27 mayıs 1930 tarihli Ticaret Mukavelesine ek olarak 15 
nisan 1935 Berlinde imza edilmiş olan ikinci Turk Al 
man muzevvel itilafile aynı tarihli kliring itilafı yerine ka 
ım olmak üzere Almanya Hukûmetıle 19 mayıs 1936 tarihin 
de Ankarada imzalanan uzlaşmanın tasdıkı hakkında 
19 mayıs 1936 tarihli Türkiye Almanya Üçüncü Müzey 
vel Ticaret ve Kliring Anlaşmalarına bağlı Nihai Protoko 
Iun Türkçe Fransızca vc Almanca nüshalarında düzeltme 
yapılmasına dair 
19 mayıs 1936 tarihli Türkiye Almanya Ticaret ve Klı 
ring Anlaçmasına bağlı 1 numaralı serbest 1 isteye ilave edı 
lecek Yeaner camını dair 
Türkiye Almanya ticari mubadelâla ve tediyeye müteallik 
anlaşma 
Türkiye Almanya arasında aktedılen ticari mübadelelere 
ve tedavata muteallık protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında Berlinde imza 
lanan Sudet Alman menıtıkı ile Türkiye arasındaki tıcaıî 
mubadelât ve tedıyatı tanzime mutedan protokolün meriı 
yeti hakkında 
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Temyiz Mahkemesi Tevhidi İç t ihad Heyeti Umumiyes i ı ı in 
1939 /29 E . / 4 4 K n u m a r a l ı k a r a r ı 

ÖZÜ 
Devlet ormanlarından izinsiz ağaç kes 
me sularındaki mürürü zaman h 

1/5/1937 tarihinde Devlet ormanından izinsiz ağaç kesen maznu
nun beraatine dair Uşak Sulh Ceza Hâkimliğinden verilen 9/3/1938 
tarihli hüküm Ceza Umum Heyetince iıtirazen tetk'k olunarak suçun 
işlendiği tarih ile Umum Ceza Heyetince temyiz tetkıkatının icra edil
diği 7/11/1938 tairhıı arasında yeni Orman Kanununun 132 ve Turk Ceza 
Kanununun 104 uncu maddeleri mucibince suçun ıkaz tarihinden tem-
yızen tetkik edileceği bugünkü tarihe kadar bir buçuk sene geçmek su-
rctıle müruru zaman hasıl olduğundan tetkikat icrasına mahal olmadı
ğına karar verilmiş iken mümasil biı hadisenin müzakeresi yudarda 
gösterilen karara muhalif olarak hukum tarihinden itibaren yeniden tam 
müruru zaman müddetinin nazara alınması hususunda yeni bir ekseri
yet tahassul ettiğinden keyfiyet Tevhidi İçtihad Heyeti Umıımiyesinde 
müzakere edilerek: 

Neticede; 
765 numaralı kanunun 105 inci maddesinin takibat ile kesilen mü

ruru zamanları kesilmemiş müruru zamanlardan daha aşağı induımesi 
tatbikatta âmme haklarını ihlâle sebep olduğundan bu madde lehçesini 
maksud olan manayı daha iyi ifade eder bir hale ifrağ etmek isteyen 

8/6/1933 tarih ve 2275 numaralı kanun müddette vaki bu hatayı tashih 
ederken aynen muhafaza eylediği 104 uncu maddede müruru zamanı 
keser, sebepleri mutlak olarak vicahi veya gıyabî hükümlerin tefhimi; 
maznunun firarı sebebıle neticesiz kalan tevkif müzekkereleri; ve maz
nuna kanun dairesinde tebliğ olunan ıher turlu tahkikat muamelesinden 
dbaret olmak üzere tahdid ve bu halde müruru zamanın ertesi gunu başlı-
yacağını tasrih eylemiş olduğuna gore yeniden başlayacak olan bu müd
detin tam bir müruru zaman olması muktazi ve müruru zamanı uzatmak 
hususunda bu sebepler arasına kanunî hiç bir fark konmadığından hu
sule getirecekleri neticeler itıbarile bu muhtelif kesme sebeplerinin de 
bir tefavüıt arzetmiyeceği bedihi olmakla beraber bu yolda her kesiliş
ten sonra yeni bir müruru zaman başlamak buna müteallik müddetin 
tamamen geçmesine ve müruru zamanın tahassulune ebediyyen mani 
olacağı ve halbuki cezalandırmak içtimaî iradeye muhalefetin muahe
zesi demek olup bu ise camiiyet üzerinde curmun husule getirdiği tees
sürün devam ve bakasına mevkuf bulunduğundan ve bu teessür ile o 
muaheze arasında geçecek her gun içtimaî teessürün zeval ve intifasına 
badî olarak nihayet curmî vakıa basit bir hatıra olmaktan başka bir 
mahiyet iktisap edemiyeceğinden bunun biı azamî ile takyidi zımnında 
ileri sürülen ilmî akideyi butun medenî kanunlar gibi bizim Ceza Kanu-
nunumuz da 8/6/1933 tarih ve 2275 numaralı kanun ile vaki tadilinde hu
kuku âmme davasını kesen sebeplerin 102 nci maddede ayrı ayrı tayin 
edilmiş olan müruru zaman müddetlerini yarısının ilâvesile baliğ olacağı 
müddetten ziyade uzatamryacağım kabul eylemiş ve bu hukumu tazam-
mun eden metindeki «Müruru zamanı kesen sebepler» tabiri mutlak 
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olmasına göre bu sebeplerin hepsi ayni neticeyi hasıl etmek lâzım gel
diği de tabiî bulunmuş olduğu gibi Ceza Kanununun tanziminde ilerde 
vaz olunacak yeni bir Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda hukukî 
tabirler değiştirilecek olursa bir güçlüğe düşmemek için o zaman 104 
üncü maddedeki umumî ve biraz da şümullü olarak kullanılan tabirleri 
daha açık ve kat'î bir ifadeye irca için 1/10/1936 tarih ve 3038 numaralı 
kanunun mezkûr maddesinde bunların alelinfirad tadadı faideli görül
düğünden birer birer tasrih edildikten sonra müruru zamanı kesen mu
amelelerin taaddüdü halinde en sonuncusundan itibaren ayni günde 
başlayan müruru zamanı bu muameleler 102 nci maddede ayrı ayrı mu
ayyen olan müddetin yarısının ilâvesile baliğ olacağı mikdardan ziyade 
uzatamıyacağı beyan ve 105 inci maddenin birinci fıkrasını da ilâve 
suretinde bu hükme ilhak ederek muaddel metinlerin muayyen pren-
siplerindeki vahdeti eskisi gibi muhafaza ve sıyanet eylediğine göre 
kanunun aslında mevcud olup bizce daha ilk vaz'ında metine alınmamış 
olmak hasebile hiç mer'iyet iktisap etmemiş olan ve maznuna usulü da

iresinde tebliğ olunan kazaî muameleler ve neticesiz kalan tevkif mü
zekkereleri ile müruru zaman haddinin muayyen müddetin bir buçuk 
misline baliğ olacağına ilâveten o müddet içinde verilecek hüküm ile de 
yeni ve tam bir müruru zaman başlayacağına dair bulunan hükmü yu-
kardanberi mütevaliyen takib ve tayin ettiğimiz kanun maddelerinin ne 
maddî metinleri siasına ne de umumî tarzda gözettiği kasd ve gayeleri 
sahasına idhal etmek mümkün ve caiz olamıyacağı cihetle hukuku âmme 
davası müruru zamanını kesen muameleleri vazıhan tafsil ve hepsini 
bir arada tadad eyledikten sonra aralarına hiç bir fark koymaksızın bu 
sebeplerin müruru zaman için muayyen müddetleri ancak yarısı kadar 
uzatacağını tesbit eyleyen Ceza Kanunumuzun 104 üncü madde metninde 
zikr ve irae kılınan bu kesme sebeplerinin vukuu gününden başlamak 
lâzım gelen yeni ve itam müruru zaman müddetini, gerek hükümlerin 
ve gerek kanun maddesinde münderiç diğer sebeplerin azamî yarısı kadar 
uzatabileceğine çoğunlukla karar verilmiştir. 

22/3/1940 

İ L Â N L A R 
Tiearet Vekâletinden : 

Yumurta ihracatçılarına 
Yumurta ihracatının murakabesine dair 18/3/1938 tarih ve 2/8304 

sayılı nizamnamenin 4 üncü maddesi hükümlerine tevfikan Edirnede 
muvakkat yumurta kontrol merkezi ihdas edilmiştir. 

Maliye Vekâletinden: 

Tarsus Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı 49 cüzütamda 
yapılan umumî bina tahriri bitmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri 1939 malî senesinden itibaren 
kat'ileşen yeni iradlar üzerinden alınacaktır. 

Kala 
Namrun 
Ulaş 
Karadirlik 
Köseballı 
İnciri ikuyu 
Çapar 
Pirömerli 
Parmakkurdu 
Karatiken 
Tepeköy 
Özel 
Keşli 
Kuşçular 
Emirler 
Gömmece 
Fenk 
Ziftlikçükur Bağemnisli 
Tekirkozu 
Panzınçukuru 
Boğazkinir 
İnköy 
Olukkoyağı, Efeler 
Kenzin 
Çamalan 

Nafıa Vekâletinden; 

Köyü Karakütük, Yeniköy Köyü 
» Çavuşlu, Koçmarlı » 
» Yanıkkışla, Yamaçlı » 
» Kaburgediği » 
» Alibeyli, Yanıkdam » 
» Kızılçükur, Tap'kataş, Tosmurlu » 
» Hacıhamzalı » 
» Muhat » 
» Göçük » 
» Kadelli » 
» Savaköy » 
» Kurbanlı » 
» Sağlıklı » 
» Eskişehir » 
» Karayayla » 
» Kayadibi » 
» Hamamkuıhu » 
» Kamburhöyüğü » 
» Yenice » 
» Baltalı » 
» Firengülüs, Mamraş » 
» Fiznik » 
» Tekeliören » 
» Reşadiye, Halitağa » 
» 

2110 

2/7/1940 salı günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde 
Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme Komisyo
nunda 775 lira muhammen bedelli Robel marka 250 aded burgunun 
açık eksiltme usulü ile müteahhit nam ve hesabına eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 58 lira 13 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün ve saate kadar mezkûr komisyonda hazır bulunmaları 
lâzımdır. 

2037/4-3 

9/7/1940 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde 
Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun
da 21.000 İngiliz lirası muhammen bedelli İstanbulda sif teslim şartile 
15 adet dizel motorlu 12 şer tonluk yol silindirinin kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 550 kuruş bedelle Malzeme Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günündeki kur üzerinden Türk para
sına tahvil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 16 ncı maddesine göre 
hesap edilerek verilecektir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

2079/3-2 

14/6/1940 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 3500 lira muhammen bedelli yalnız bezi Vekâlet tarafından 
verilmek sair malzeme ve işçiliği yapıcıya aid olmak şartile 70 adet 
güneşlikli mahrutî çadırın imaliyesi açık eksiltme usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 15 de mezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâ
zımdır. 

2120/4-1 

13/6/1940 perşembe günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti bi
nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 1400 lira muhammen bedelli 200 çift lâstik çizmenin 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 105 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 16 da mezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâ
zımdır. 

2127/4-1 
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M. M. V. Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan 

1 — 20000 ton Ankara şehir dahili nakliyatı kapalı zarfla eksilt
mesi 10/6/1940 saat 15 te Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 50.000 lira ilk teminatı 3750 liradır. Şart
namesi 250 kuruş mukabilinde Komisyondan alınır, içinde kanunî ve 
bu işle meşgul olduğuna dair vesikalar da bulunan teklif mektuplarını 
saat 14 e kadar kabul olunur. 

2082/4- 2 

istanbul Asliye Birinci Ticaret Dairesinden: 

Almanyada Solingen Vald Şehrinde Otto Birkhofen Fabrikasından 
sipariş edilip Lassen £co. Nakliye Şirketi vasıtasile Doiçe Levante Linie 
Şirketinin ANDROS Vapurunun 101 inci seferinde 4/7/1939 tarihinde 
Istaribula gelen 50 bin traş bıçağını havi A. £co. markalı ve 101 numa
ralı bir sandığa aid konşimento zayi olduğu bahsile ibtaline karar 
verilmesi Istanbulda Tahtakalede 18 numaralı dükkânda Aris Inci-
ciyan tarafından arzuhal ile taleb edilmiş olmakla Ticaret Kanununun 
638 inci maddesi mucibince ziyaı iddia olunan mezkûr konşimento 
kimin elinde ise 45 gün zarfında mahkemeye teslim etmesi ve aksi 
halde bu müddetin hitamında ibtaline karar verileceği ilân olunur. 

2080/3-1 

Pazar Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Pazarın Çingit köyünden Eminoğlu Ahmed tarafına 
Pazarın Çingit köyünden Feyizoğlu Abdurrahman Karahan müd-

deaaleyhten adi senedle alacağı olan altmış aded Türk altın lira alaca
ğının tahsili hakkında Pazar Sulh Hukuk Mahkemesinde açtığı davadan 
dolayı müddeaaleyhin Rusyada ikametgâhı meçhul olduğundan daveti
yenin ilânen yapıldığı halde tayin olunan günde mahkemeye gelmemiş 
ve vekil dahi göndermemiş olduğundan hakkındaki muhakemenin gıya
bında yapılmasına ve hakkında gıyab kararının ittihazile keza ilânen 
tebliğine ve muhakemenin 12/7/1940 cuma günü saat 10 a bırakılmasına 
karar verilmiştir. Yevmi mezkûrda müddeaaleyh Ahmed gelmediği tak
dirde muhakemenin gıyaben yapılacağı gibi bir daha mahkemeye kabul 
olunmayacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2118 

İskenderun icra Memurluğundan: 

Kilise Mahallesinde mukim iken Suriyeye giden ve mahalli ika
meti meçhul olduğu anlaşılan Aliksan Berberoğlu Hristo varislerinden 
hemşiresi Paskalya ve ölü kardeşi Manolioğlu Aliksan Manoli Berber 
ve hemşiresi Mari ve ölü Kostantin kızı Zarif a 

Iskenderunun Kilise Mahallesinden Kostantin Aliksan Berber kız
ları Aliksandra, Mari, Jorjet, Hind ve Dağite iskenderun Noterliğinden 
musaddak 27/4/1936 tarih ve 62/124 numaralı senedle borçlu .bulun
duğunuz (750) osmanlı altını hakkında vaki taleb üzerine tanzim olu
nan icra emirleri mahalli ikametinizin meçhul olduğundan bilâ tebliğ 
iade edilmiş ve zabıta vasıtasile yapılan tahkikat neticesinde oturdu
ğunuz yer tesbit olunamadığından tebliğin ilânen ifasına karar veril
miştir, işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfında borcu öde
meniz veya bir itirazınız varsa yine bu müddet içinde bildirmeniz lâ
zımdır. Aksi halde cebrî icraya devam edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

2117 

Türkiye Iş Bankası A. Ş. Memurları Yardım Cemiyetinden: 

Cemiyetimiz nizamnamesinin 3 üncü maddesi 15 mayıs 1940 tari
hinde toplanan Umumî Heyetçe aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3 — Cemiyetin maksadı Türkiye Iş Bankası memurlarına 
Cemiyet idare Heyetinin tensib vc leshit edeceği şekillerde ve mikdarda 
veya başka suretlerde yardımda bulunmaktır. Yapılacak nakdî yardım
dan dolayı kanunî hadler dairesinde faiz alınacak ve bu suretle hasıl 
olacak kâr cemiyetin varidatı olarak esas paraya ilâve edilecektir. 

Memurun borçları idare Heyetince kabul edilecek taksitlerle öde
nir. Borcun vadesi her halde bir seneyi geçemez. 

2112 

Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Söğüt Köyünün Isteriç mevkiinde tarafları Çakıroğlu Al i ve Ah-
med Kaya ve Osman Denizli ve Abmedoğlu Mustafa tarlalarile çevrili 
bir buçuk dönüm ve Göktepe mevkiinde tarafları Hanife Selçuk ve 
Murat inal ve tepe ile çevrili bir evlek Kayaseki mevkiinde tarafları 
yol ve Mustafa Çağlar ve Osman Denizli tarlalarile çevrili yarım evlek 
ve Sürtek mevkiinde tarafları dere ve Ahmedoğlu Mustafa tarlalarile 
çevrili yarım evlek ve Ornamas mevkiinde tarafları Mustafa Denizli 
ve Mehmed Karaca ve Mustafa tarlalarile çevrili bir dönüm ve Alvar 
mevkiinde tarafları Murat Çalışkan ve tepe ve Mısırlıoğlu Mustafa 
tarlalarile çevrili iki dönüm miktarında tarlaların Söğüt Köyünden 
Karaali kızı Hanife Sulçuk tarafından tapuca namına tescili taleb edil
mekte olduğundan tescile itirazı olanların bir ay zarfında mahkemeye 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

2116 

Burhaniye Hukuk Hâkimliğinden : 

Bürhaniyenin Ağacık Köyünden Idriz kızı Ayşe Pişmiş tarafından 
kocası ikametgâhı meçhul Tiflisli İsmail aleyhine açtığı boşanma da
vasının muhakeme günü olan 15/5/1940 çarşamba günü saat 10 da mu
hakemeye gelmediğinden hakkındaki muhakemenin gıyaben devamına 
ve gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş ve muhakemesi 
12/6/1940 çarşamba günü saat 10 na muallak bulunmuş olduğundan 
mezkûr gün ve saatta muhakemede hazır bulunmadığı takdirde bir daha 
kabul edilmeyerek hakkındaki davanın gıyabında devam ve intaç olu
nacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere (gıyab kararı ve ilân vara
kası Mahkeme Divanhanesine asılmış ve keyfiyet) ilân olunur. 

2115 

Birecik Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Bireciğin Meydan mahallesinden tbrahimoğlu Enver mirasçısı Fir-
devs tarafından mezkûr mahalleden İbrahimoğlu Reşid aleyhine ikame 
olunan davada müddeinin murisi Enverin müddeaaleyh Reşid zimmetin
de ba ilâm alacağı olan yüz yirmi madenî mecidiyenin evrakı nakdiyeye 
tahviline karar verilmesini istemiş ve mumaileyh Reşidin mahlli ikameti 
meçhul bulunduğundan ilânen tebligat ifasına ve duruşmanın 17/6/1940 
pazartesi günü ?̂at dokuzda icrasına karar verilmiş olduğundan mu
ayyen gün ve sratte Reşidin Birecik Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil göndermesi tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

2114 
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M . M . V . Satın Alma Komisyonundan 
Keşif bedeli 125.964 l i r a olan benzin tankları inşaatı kapalı zarf la 

eksiltmeye konmuştur. Eksi ltmesi 6/6/1940 perşembe gunu saat 11 dedir 
îlk teminatı 7.548 l i r a 20 kuruş olup keşif ve projesi 630 kuruşa ko 
misyondan alınır. T a l i h l e r i n muayyen saatten bir saat evveline kadaı 
zarflaıını M . M . V . Satın A l m a Komisyonuna vermeleri 

2071/4-3 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli 24000 l i r a olan 300 aded mahrutî çadır 13/6/1940 
perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü i le Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin 1800 liralık muvakkat teminat i le ka 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek l i f l e r in i aynı gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay -
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

2107/4-1 

Muhammen bedeli 15.000 l i r a olan Haydarpaşa - Bi lec ik - Eskişe
hir - Ankara tele emprimör tesisatı 12/7/1940 cuma gunu saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü i le Ankarada İdare Binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (1125) liralık muvakkat teminat i le 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleıini aynı gun saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleıi lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır 

2124/4-1 

Çivriliş As l iye Hukuk Mahkemesinden: 

Çivriliş Yakacık köyünden K a r a Velioğullarından Mustafaoğlu 
Mustafa Yaşarın o köyden Menend oğullarından Suleymanoğlu Süley
man ve kardeşi N a z i l l i n i n Horsunlu köyünde oturan Yakacıklı Mestan 
aleyhlerine açmış olduğu tarla bedelinden mütevellid alacak davası üze
rine müddeaaleyhlerden Mestan namına çıkarılan davetiye müddeaaley-
hin gösterilen ikametgâhında bulunmamış olduğundan bilâ tebliğ iade 
edilmiş olup bu suretle ikametgâhı meçhul bulunan müddeaaleyhe ilânen 
tebligat icrasına ve bu sebeble muhakemenin 8/6/1940 cumartesi günü 
saat 9 talikına mahkemece karar verilmiş olduğundan muayyen günde 
bizzat veya b i r veki l göndermediği veya mazeretinden bahsile b i r gûna 
itirazda bulunmadığı Itakdiıde hakkında kanunî muamelenin i fa oluna
cağı tebliğ makamına ka im olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

2122 

Erbaa Su lh Hukuk Hâkimliğinden : 

Tokadın Dazya Köyünden olup serpıştnme suretile Erbaanın Ek
sel Köyünde iskân edilen Efendioğlu Hasan Temizin ecelile vukuu ve
fatına binaen varis i olmadığından bahsile terekesinin tahrir i Eksel K o 
yu heyetinin ihbarı üzerine usulen tesbit edilmiş ve halen varis i k i m 
olduğu anlaşılamamış olmasından Kanunu Medeninin 534 üncu mad
desi mucibince alâkadarların tarihi ilândan itibaren uç ay zarfında E r 
baa Sulh H u k u k Hâkimliğine müracaatları lüzumu beyan ve müddetin 
hitamından sonra müteveffanın emvalinin Hazineye int ikal edeceği ma
lûm olmak üzere ilân olunur. 

2123 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden 

S i c i l l i ticaretin 101 numarasında museccel olan Türkiye İş Ban
kası A n o n i m Şirketi Ankara Merkez Şubesi tarafından 2279 sayılı kanu
nun 2 nci maddesi mucibince tanzim ve A n k a r a Vilâyetinin 4163 sayıl: 
tezkeresile, tescil ve ilân edilmek üzere, gönderilen 10/5/1940 gunlu be
yannamenin dairede mahfuz vesaike müsteniden 23/5/1940 tarihinde 
tescil edildiği ve beyanname Örneğinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu 
ilân olunur. 

2119 

Ankara 10 mayıs 1940 

A N K A R A VİLÂYETİNE 

2279 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince 
tanzim edilmiş beyannamedir 

A ) Bankamız A n k a r a Merkezi ikrazatmdan aşağıda yazıh nisbet-
ler dairesinde faiz ve kumüsyon alacaktır: 

1.— Açık kredi şeklindeki muamelelerinden % 12 
2 — Diğer ikraz muamelelerinden % 8 y% 

3 — 2279 numaralı kanunun bazı maddelerini değiştiren 3399 nu
maralı kanunun mer'iyetinden evvel yaptığımız mukavelelerin fadze mü
teallik hükümleri, mukavelenin devamı müddetince ve nihayet 3 sene 
içinde aynen tatbik olunacaktır. 

B ) Umumî b i r müessese olan Bankamızın alenî b i r surette cereyan 
eden muamelâtı İcra V e k i l l e r i Heyetince tasdik edilmiş ve s i c i l l i tica
rette tescil ve ilân edilmiş olan esas mukavelesi ahkâmile bu mukavele 
dairesinde tanzim kılınmış ve şubelerce mabehüttatbik bulunan talimat
nameler ve bu talimatnamelere merbut matbu formüllerde münderiç 
ahkâm dairesinde cereyan etmekte olduğundan bunların alelmüfredat 
şeraitini tadat etmeğe lüzum görülmemiştir. 

Ancak ötedenberi hariçte ve memleket dahil indeki bilûmum banka
larca tatbik edilmekte olan ve devamı tatbikinde banka ve bankacılık 
noktasından hayatî zaruret olduğu derkâr bulunan bazı banka teamülleri 
müşteriden onun lehine ikrazat muamelâtile muterafik olarak yapılmakta 
olan bazı maddî hidematın tazammun ettiği masarif i yine müşteriye 
ödetmeği amir bulunmaktadır k i bankamız bu nevi ayrı hizmete mukabi l 
ücretleri yukarıda yazılı had i le mukayyet olmaksızın ve fakat müşteri 
nam ve hesabına yapılan hakikî masarif mikdarını hiç b i r veçhile geç
memek suretile tahsilde devam edecektir. 

Mevzuubahs banka teamülleri mucibince vaki olacak zarurî muk-
tesebatımız âle bankacılık muktezası yapılan hizmetler mukabi l i tahsila
tımızın be l l i başlıcaları şunlardır: 

J — Müşteri hesabına yapılan butun hakikî ve ayrıca hizmet mu
k a b i l i masraflar ezcümle sigorta? ardiye, muhammin» muhafaza ücreti 
g ib i masrafların müşteriden ayrıca tahsil olunması, 

¡2 — Hesabı carilerde fa iz in Ticaret Kanunu ahkâmı dairesinde heı 
üç ayda bir resülmale kalbedilmesi, 

3 — Banka muamelâtında bu muameleler ne kadar az imtidat eder
se etsin b i r l i radan aşağı kumüsyon talhsil edilmemesi, 

4 — Borçluları şubemizin mütemekkin bulunduğu mahalden başka 
yerde sakin bulunan senedatı tüccariyenin iştira muamelâtında bu mua
melâttan müstakil olarak nakl i nukut ücreti alınması, 

5 — On beş günden aşağı faiz hesap edilmemesi. 

C) Kanunun neşrinden evvel akdedilmiş olup müddetleri dtibarile 
kanunun mer'iyetinden sonraya da şamil olan ikrazat mukavelelerinde 
tayin olunan faiz ler in bu mukavele müddetlerinin hitamına kadar b i r in 
cisi üzerinden tahsil etmek hakkımız mahfuzdur. Mahaza bankamız bu 
faizlerden ancak kabi l iyet i tahsiliyesi olanlar üzerinden bu hakkı isti 
mal edecektir. 

B u ısuretle tahsil edilecek yüzde on ikiden fazla faiz ve kumüsyon-
lardan 18/6/1933 tarihinden itibaren kanunla muayyen idarei hususiye 
payı tahsil edildikçe ayrılacaktır. 

Türkiye îş Bankası 
Türkiye îş Bankası A . Ş. 

28 M A Y I S 1940 ( Resmî Gazete ) 
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' Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sici l l i ticaretin 1023 numarasında miiseccel olan Toros Limitet 
Şirketi Müdürler Heyetinden istifa eden Rüştü Uluç ile Tahsin Nihat 
Ersan yerine tayin edilmiş olan Necip Günay ve Rahî Acunun Ankara 
Birinci Noterinden musaddak 5/5/1940 gün ve 5-15/3597 sayılı beyanna
mede mevzu tatbik imzalarının vaki olan talebe mebni dairede mahfuz 
vesaike müsteniden 23/5/1940 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

2125 

Sici l l i ticaretin 311 numarasında miiseccel olan Türk Tecim Ano
nim Sosyetesi tarafından 2279 sayılı Ödünç Para Verme Kanununun 
2 nci maddesi mucibince tanzim ve Ankara Vilâyetinin 3/1091 sayılı 
tezkeresdle tescil edilmek üzere gönderilen 14/5/1940 gün ve 83 sayılı 
beyannamenin dairede mahfuz vesaike müsteniden 23/5/19 W tarihinde 
tescil edildiği ve beyanname örneğinin aşağıda neşredilmekte bulun
duğu ilân olunur. 

2126 

YÜKSEK VİLÂYET M A K A M I N A 
A N K A R A 

Şirketimiz teşekkül tairhi olan 28/1/1936 danberi nizamnamesi da
hilinde faaliyette bulunmaktadır. Alelûmum ticarî muameleler şirketi
mizin iştigal mevzuuna dahil bulunduğundan bu meyanda menkul ve 
gayrimenkul teminatı mukabilinde avans muamelelerile de iştigal ede
bileceğimiz düşünülerek 8/6/1933 tarih ve 2279 numaralı kanun hüküm
lerine tevfikan bu beyannamemizi yüksek makamınıza takdim ile yeni 
yapılacak ödünç para verme işlerinde: 

1/ a - Açık kredi şeklindeki muamelelerden r/( 12 den 
b - Diğer ikraz muamelelerinden % 8 Yı dan fazla faiz alın

mayacağını, 

2/3399 numaralı kanunun üçüncü maddesinde zikredilen masraf
ların müşteriye aid bulunacağını, 

3/ Aynı kanunun mer'iyetinden evvel yaptığımız ikrazlara aid mu
kavelelerin faize müteallik hükümleri, mukavelenin devamı müddetince 
nihayet üç sene içinde aynen tatbik olunacağını. 

4/ Şirketimiz sermayesinin, tamamı taahhüd ve nısfı tediye edil
miş 1.000.000.— (bir milyon) Türk lirasından ibaret bulunduğunu, 
arzeyler ve keyfiyetin kayd ve işaret edilmesini ve sözü geçen 2279 nu
maralı Ödünç Para Verme işleri Kanununa tevfikan verilmesi muktazi 
izin kâğıdının itasına yüksek müsaadelerini dileriz. 

Saygılarımızla 
Türk Tecim Anonim Sosyetesi 

İnegöl Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Inegölün Kemalpaşa mahallesinden îbrabimoğlu Celil karısı Ce
mile tarafından bu mahalleden Celiloğlu Ziver namı diğer Züber aley
hine açılan bir bab hanenin tescil ve taksimi davasından dolayı yapıl
makta olan muhakemede: 

Mahkemece ikametgâhı meçhul olan müddeaaleyh Zivere ilânen 
tebligat ifasına ve muhakemenin 11/6/1940 saat 14 e talikine karar ve
rilmiştir. Müddeaaleyh Ziver muhakeme günü inegöl Asliye Hukuk Mah
kemesinde isbatı vücud etmesi veya bir vekili müdafi göndermesi aksi 
takdirde gıyabında muhakeme icra kılınacağı gıyab kararı makamına 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2113 

Sinop icra Memurluğundan : 

Mevkii, cinsi, miktarı, tapu tarih ve numarası ve ehlivukuf tara
fından tamamlarına konulan kıymeti aşağıda vesair müştemilâtı şart
namede yazılı gayrimenkul haciz, zımnında açık artırmaya konmuş ol
duğundan 27/6/1940 tarihine müsadif perşembe günü saat 10/11 re ka
dar dairede birinci artırmaları icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müşterisi üzerine 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün müddetle temdit edilerek 12/7/1940 tarihine 
müsadif cuma günü saat 10/11 e kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık artırmada en çok artıranın üzerinde bırakılacaktır. 

Satış peşindir ve ihalenin icrası akibinde para alınır mühlet ve
rilmez. Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın bu 
miktar teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu 
sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddiala
rını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu si-
cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi ve evkaf icaresi ve dellâliye bedeli müzayededen ten
zil olunur. Ayrıca Damga Kanununa göre ihale pulu müşteriye aittir. 
Daha fazla malûmat almak isteyenlerin 23/5/1940 tarihinden itibaren 
her kesin görebilmesi için dairede açık bulunabilecek artırma şartna-
mesile 940/406 sayılı dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. 

Tapunun teşrinievvel 1926 tarih ve cilt 24 sahife 293 ve numara 
83 de kayıtlı Sinobun Camiikehir Mahallesinde Tuzcular Sokağında 
Sultan Seyyit Bilâl vakfından icareteynli sağı arkası önü tarikiam ve 
solu Hacı Ömeroğulları arsası ile mahdut (1500) lira kıymetinde 425 
metre murabbaı sahasında bulunan 46 ve 1 belediye numaralarını ta
şıyan bir bap hamamın tamamı. 

2111 

Borsada 
Esham ve Tahvilâtın 27 /5/1940 tarihindeki 

kapanı; fiatlan 
L Er. S. 

Ikramiyeli % 5 Faizli 1938 İstikran 19.02,— 
tkraraiyeli % 5 Faizli 1933 İstikrazı (Ergani) A. B. C. 19.07,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum I inci tertib 19.55,— 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 99 75,— 

Kambiyonun 27 /G/1940 tarihindeki 
kapanış fiatlan 

Ç E K L E R L. Kr. S. 

1 Sterlin 5.24-
100 Dolar 164 - , -
100 Fransız Frangı 2.96,47 
100 Liret 8.31,75 
100 IsTİçre Frangı 29.27,25 
100 Florin —,—.— 
100 Raysmark —.—,— 
100 Belgi — . — , -
100 Drahmi 0.99,75 
100 Leva , 2.--,— 
100 Çekoslovak Kurona —•—,— 
100 Peseta . 14.45,50 
100 Hoti —.— ,— 
100 Pena* 30.06,25 
100 Ley 0.62,50 
100 Dinar 3.94— 
100 Yen 38 63,25 
100 İsveç Kurona 31 00.50 
100 Rsbla , 

Devlet Matbaası 
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                 Sayfa 
 
Kanunlar 

 
3833  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair 3656 Sayıl Kanuna  
          Bağlı (1) Numaralı Cetvelin Değiştirilmesi Hakkında Kanun    1 
 
3834  3413 Sayılı Kanuna Bağlı Cedvelin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   2
 
3835  Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununda Bazı Değişiklikler İcras ve Vatanî Hizmet  
          Tertibinden Verilen Maaşlara Zam Yapılmasına Dair Kanun    2
 
3837  Başvekâlete Bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun 2
 
3838  Almanyaya 5 050 000 Liraya Kadar İhraç Edilecek Mallar ve Halen Gümrüklerimizde  
          Bulunan Alman Mallarının Kâffesinin Memleketimize İdhal Olunması Hakkında Kanun 3 
          
Tevhidi içti had Kararı 

 
Devlet Ormanlarında İzinsiz Ağaç Kesme Suçlarındaki Müruru Zaman Hakkında Karar

na

  4
 

İlanlar             5 
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