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İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

25 ŞUBAT 1930 

S A L I 
SAYI: 1433 

K A N U N 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun 

KanunN1:1567 Kabul tarihi: 20/2/1930 

Madde 1 — Kambiyo , nukut, esham ve tahviiât alım, sa
tımının ve memleketten ihracının tanzim ve tahdidi ve Türk 
parası kıymetinin korunması zımnında kararlar ittihazına İcra 
Veki l ler i Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 2 — Bu kararlar ( Türk parası kıymetini koruma ) 
başlığı altında gazetelerle ve sair münasip vasıtalarla neşrü 
ilân olunur. 

Meriyeti tarihi metninde yazılı bulunmayan kararlar, neş
rinin ertesi gününden muteber olur. 

Madde 3 — İcra Veki l ler i Heyetince ittihaz olunacak ka
rarlara muhalif hareket eden bankalarla birinci maddede yazılı 
işlerle iştigal eden sair müesseseler hakkında kanunî takibat 
yapılarak mahkemelerce bunların on beş günden ik i seneye 
kadar muamele icrasından men ve tatiline karar verilmekle be
raber beş yüz liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası 
dahi hükmedilir. 

Bu hareketi itiyat eden banka ve müesseseler set olunur. 
Muhalif hareket banka ve müesseselerin merkezi tarafından 
yapılmış veya yaptırılmış ise tatil ve set kararlara o banka ve 

müessesenin Türkiyedaki bilcümle şubelerine de şamildir. Şu
beler kendiliklerinden yapmışlarsa karar yalnız o şubeler hak
kında tatbik olunur. 

Muvakkaten tatile mahkûm olan banka ve müesseseler tatil 
müddetince kendilerine menfaat temin edecek yeni muameleler 
icrasından memnudurlar. Şukadar k i üçüncü şahısların hukukunu 
alâkadar edecek muamelelerle evvelce yapılmış olupta kanunî 
müddete tâbi olan işlere devam olunur. 

Madde 4 — Her nerede ve ne suretle olursa o'sun İcra 
Veki l ler i Heyeti kararlarına muhalif hareket eden ve ettiren 
banka ve müesseselerin müdürleriyle alâkadar memurları ve sair 
şahıslar Türk Ceza Kanununun 358 ve 359 uncu maddelerinde 
yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

Madde 5 — İcra Veki lh ri Heyetince ittihaz olunacak ka
rara muhalif hareketler için 1447 numaralı kanunla sair kanun
larda yazılı ceza hükümleri cari olmayıp bu kanundaki cezalar 
tatbik olunur. 

Madde 6 — Bu Kanun neşri tarihinden üç sene müddetle 
muteberdir. 

Madde 7 — Bu Kanun hükümlerinin icrasına İcra V e k i l 
leri Heyeti memurdur. 22/2/1930 

K A R A R N A M E 

Kararname Na : 8838 

3/3/929 tarih ve 7729 numaralı kararnameye zeyldir : 

Türklük hakkında hakaret âmiz tabirler kullandığından 

dolayı kapatılmış olan (Hronika) gazetesinin mes'ui müdür

lüğü hakkında Cumhuriyet Müddeiumumilğince yapılan kanunî 

takibat neticesinde bu neşriyatın Türklüğü tahkir mahiyetinde 

görülmediği cihetle beraetine karar verilmiş olduğundan gazete

sinin neşrine izin verilmesi; Dahiliye Vekâletinin 26/1/930 tarih 

ve 532/24 numaralı teklifi üzerine İcra Veki l ler i Heyetinin 
5/2/930 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur, 

5/2/930 
REİSİCUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 
Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

İSMET M. ESAT M. ABDÜLHAL1K Ş. KAVA 
Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Dr. T. RÜŞTÜ Ş. SARAÇOĞLU CEMAL HÜSNÜ RECEP 

İktisat Vekili Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
SAKİR Dr. REFİK 



Sayıfa: 8734 ( Resmî Gazete ) 25 Ş U B A T 1930 

İ L Â N L A R 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinden: 

1200 Meşe travers kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 15 mart 1930 cumartesi günü saat 15 te A n k a -
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarinı ayni günde saat 15,30 a kadar münakaşa 
komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mukabilinde A n k a -
rada Malzeme dairesinden, İstan 1 ulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

Samsun As l iye Mahkemesinden: 

Samsunda Emrazı Asabiye Mütehassısı D r . Eyüp Hikmet 
Bey tarafından zevcesi İstanbulda Üsküdarda Tunusbağı 

Ethempaşa sokağı 54 numarada sakin Ayşe Semiha Hanım 
aleyhine ikame olunan boşanma davasının muhakeme günü olan 

12/2/1930 tarihinde mahkemeye gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı ittihaz olunmuş ve muhakemenin 10/3/1930 pazartesi 

günü saat 13 e talik edildiğinden yevmi mezkûrda mahkemede 
hazır bulunmadığı takdirde gıyaben intaç olunacağı ilân olunur. 

Mersin Asl iye Mahkemesinden : 

Mersin elektrik fabrikasında Salâhettin Musa efendi tara
fından Almanyada Ruççalk kerimesi Er ika aleyhine ikame olu
nan boşanma davasının cari muhakemesinde müddei aleyhaya 
yevmi muhakeme olan 18/2/930 tarihinde mahkemeye gelmesi 
için ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediğinden hakkındaki 
muhakemenin gıyaben icrasına ve gene gıyap kararının ilânen 
tebliğine karar verilmiş ve müddei tarafından sulh teşebbüsü
nün akim kaldığına dair Mersin Su'h Mahkemesinden istihsal 
eylediği ilâm dahi ibraz edildiği ve muhakeme 26/5/930 tarihi
ne talik edildiğinden mezkûr günde dahi ispatı vücut etmediği 
takdirde bir daha muhakemeye kabul edilmeyeceği gibi hiçbir 
itirazı dahi kabul olunmayacağı ilânen tebliğ olunur. 

Elmalı As l iye Mahkemesinden: 

Saçı Karalı aşiretinden Mustafa kerimesi Kezibanı kaçır
maktan maznun aşireti mezkûreden K a d i r oğlu Hüseyinin 
ikametgâhı meçhul bulunması hasebile usulün 37 inci maddesi 
mucibince tarihi ilândan itibaren on beş gün zarfında Elmalı 
Ağırceza mahkemesine müracaat eylemesi aksi takdirde ilânen 
tebl'gatın muteber addolunacağı ilân olunur. 

Yalvaç Asl iye Mahkemesinden: 

Yalvacın abacılar mahallesinden Hacı Hal i l oğlu A z i z i n 
rnüddeialeyh terziler kariyesinden zubu oğ'u Mustafa aleyhine 
ikame eylediği basenet 130 lira alacak davasından dolayı 
rnüddeialeyh namına yazılan davetiye ikametgâhının meçhuli-
yeti hasebile bilâ tebliğ iade edilmesine binaen müddeinin 
talebile ilânen tebligat icrasına karar verilerek muhakeme 26 
mart 1930 çarşamba günü saat 11 e talik kılındığından yevmü 
mezkûrda hazır bulunması veya musaddak bir vekil göndermesi 
aksi takdirde gıyaben muhakemesinin icra kılınacağı tebligat 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

Boyabat As l iye Mahkemesinden: 

Boyabadın Durağan köyünden Keçeci oğlu Rıza ve A b 
dullah ve Sami ve Keçeci oğlu Mehmet kızı Güllizar ve Sultan ve 
karısı Fatma ve Keçeci oğlu Hüseyin kızı Firdevsin küçük kızları 
Rıfkıye ve Rahimeye velâyeten ve kendisine asaleten babaları 
Emin çavuş tarafından tescili talep olunan kariyelerinde vaki 
kuru ada demekle maruf tarafları sarkan topal Hasan oğlu Osman 
vereseleri şimalen çavuş oğ'u Yusuf vereseleri garben Luslu 
oğlu Hüseyin çavuş cenuben Mol la Osman oğlu Tah : r verese-
lerile mahdut b : r kıt'ada iki dönüm tarlaya istihkak iddiasında 
bulunanların bir ay zarfında mahkemeye müracaat etmeleri 
ilân olunur. 

ABONE ŞARTLARI 
o 

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

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

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

abone kaydolunduğu surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

İLÂN ŞARTLARI 
o 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 

ücret alınır. 

Yevmî nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Müdevvenrt ^atbaası 
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8838 Hronika Gazetesinin Mes’ul Müdürlüğü Hakkında Cumhuriyet Müddeiumumiliğince 

     Yapılan Kanunî Takibat ile İlgili Kararname 1 


