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idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

6 HAZİRAN 1933 

SALİ 
SAYI: 2420 

KANUNLAR 

Tapu tahririne dair olan 10 nisan 1340 tarih ve 
474 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin tadiline 

ve mezkûr kanuna bazı fıkralar 
ilâvesine dair Kanun 

Kanun'-J& 2241 Kabu¿Ja^^29|5|l933 

Madde 1 — 10 Nisan 1340 tarih ve 474 numaralı kanunun 
8 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Verilecek tapu senetleri için harç namile hiç bir şey alın
mayıp yalnız gayrimenkul malların taayyün edecek kıymetle
rinden bir defaya mahsus olmak üzere binde bir tahrir resmi 
alınır. 

Bu resim vergi ile birlikte ve müsavi taksitlerle alınacaktır. 
Evvelce tahakkuk ettirilipte henüz tahsil olunmayan tahrir 
resimleri de bu nisbete tâbi olacaktır. 

Tahrire esas olan beyanname ve diğer bütün vesikalarla 
veraset senetleri ve heyetin vereceği kararlara ait ilâmlardan 
bir gûna harç ve kaydiye ve damga resmi alınmaz. 

Madde 2 — Tapu işleri az olan kazalardaki tapu memur
larının 474 nurca alı kanunun tatbik olunduğu yerlerde yapılacak 
tahrir işlerinde istihdamları caiz olup bunların vazifesini o 
kaza malmüdürleri yapar. Bu kazalar Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün teklifi ve Maliye Vekilinin tasvıbile tesbit olunur. 

Malmüdürleri tarafından yapılacak ferağ muamelâtı evvel 
emirde Vilâyet Tapu Müdürleri tarafından tetkik olunur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 
memurdur. 

Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili 

31/5/1933 

12 eylül 1330 tarihli askeri İ M yi nal ve yem 
kanununun hazı maddelerinin tadili 

hakkında kanun 

Kanun M: 2247 Kabul tarihi: 3115(1933 
Madde 1 — 12 eylül 1930 tarihli Askerî Tayinat ve Yeı 

Kanununun birinci maddesinde gösterilen sabun ve gaz istil 
kakları aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Sabun 12 gram 
Gaz 20 » ( nisan başından eylül sonuna kadar ) 

» 40 » diğer aylarda 
Madde 2 — Mezkûr kanunun yedinci maddesini muadd 

24 mayıs 1332 tarihli kanunun birinci maddesi aşağıdal 
şekilde değiştirilmiştir: 

A ) Günlük sabun istihkakı nefer başına 12 gramdır, 
B ) Yemek kaplarının temizlenmesi için sabun istihkakla] 

kazan için (10) gram, bakraç ve karavana için (5) gramdır. 
C ) Makine, kömür, yağ, hamur, aşçılık ve kasaplık hij 

metleri gibi kirletici ve yağlatıcı işlerde çalışanların çalıştıkla] 
günler için sabun istihkakları bir misline kadar arttırılabilir. 

Madde 3 — Mezkûr kanunun sekizinci maddesi aşağıd 
yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Gaz istihkakı nisanın başından' eylülün sonuna kadar nefe 
başına (20 ) gram, diğer aylarda ( 40 ) gramdır. 

Lâmbalar içeride ve dışanda yakıldıklarına göre behe 
lâmbada sarfı icap eden gaz miktarı: 

İçeride Dışarıda 
64 Gr. 

112 » 
96 Gr. Nisan başından eylül sonuna kadar 

144 » Birinciteşrin başından mart sonuna kada 

Askerin kışla ve sair ikametgâhlarında yakılacak lâmba 
lüks ve bunlara benzer lâmbalar ile elektrik ve havagazı ten 
virat masrafları gaz istihkakı tutarları mecmuunu geçmiyecektir 

T.C. 
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Fırka ve kolordu ve muadilleri, ordu ve daha büyük ku
mandanlıklar karargâhlarile ordu müfettişlikleri, Büyük Erkânı-
harbiye ve Millî Müdafaa Vekilliği dairelerinde ve askerî mek
tepler ve hastanelerde tenvirat lâmba hesabile olup bu karar
gâh, devair ve müesseselerde elektrik ve havagazı yakıldığı 
surette aktolunan mukaveleler hükümlerine veya tahakkuk 
edecek ihtiyaca göre masrafları alelûsul tahakkuk ve tediye 
edilir. 

Şu kadar ki bu devair ve müesseselerin elektrik* ve hava
gazı tesisatı, civardaki efrat ikametgâhlarına da teşmil edil
mişse, buradaki efradın mensup olduğu kıt'alarca gaz istihkakı 
tahakkuk ettirilmez. 

İkamet ettikleri mahallerde kıt'ası bulunmıyan ve gece hiz
meti olan yerlerde efradın azlığından dolayı gündelik istihkak
ları mecmuu bir lâmba yakılmasına yetişmiyecek olursa o gibi 
mahaller için lâmba hesabile gaz verilir. Şu halde efrada ten
virat için ayrıca gaz istihkakı verilmez. 

Madde 4 — Mezkûr kanunun 10 ncu maddesi aşağıda ya
zdı şekilde değiştirilmiştir: 

Kömür istihkakı kışın dört ay müddetle verilir (teşrinisa
niden şubat nihayetine kadar). Ancak soğuk memleketlerde 
Ve havalar düzelmeyip kış mevsiminin şiddetle hükmünü icra 
ettiği mahallerdeki kıtaatta bulunan efradın mukannen istihkak
larına, zabitler ve memurların çalıştıkları resmî binalarda ve 
çadırlarda yakılan soba ve mangallar için kanun ile tahsis 
edilen miktarlara, tabiplerin göstereceği lüzumu hakikî üzerine 
Millî Müdafaa Vekâletinden bilistizan bir misli kadar zam caizdir 
ve kış müddeti dahi temdit olunur. 

Soba ve mangal yakacağı: 
Kilo Gr. 
15 Büyük soba için maden kömürü: her 24 saatte 
12 Küçük soba için maden kömürü: her 24 saatte 

1 250 Soba için maden kömürü: her saatte 
60 Büyük soba için odun: gece vegündüz 6 defada 
40 Büyük soba için odun: * 12 saatte 4 defa 
24 Küçük soba için odun: 12 saatte 4 defa 
36 Küçük soba için odun: 24 saatte 6 defa 
7 680 Büyük mangal için kömür: her 24 saatte 
5 120 Küçük mangal için kömür: her 24 saatte 

Soba yakıldığı zaman mangal için kömür verilmez. Soba
larda yakılacak maden kömürü ve adî kömür ve odun efradın 
muayyen olan odun ve kömür istihkakları bedelini tecavüz 
etmiyecektir. Efradın azlığından dolayı ve bunları bir yerde 
toplamak mümkün olmıyan yerlerde gündelik istihkakları 
mecmuu bir soba veya mangal yakılmasına yetişmiyecek olursa 
o gibi mahaller için ayrıca soba veya mangal yürütülerek 
muktazası odun veya mangal kömürü, soba ve mangal adedine 
göre hesap ve ita olunur. Şu halde efrada teshin için ayrıca 
odun veya kömür istihkakı verilmez. 

Yalnız devairi resmiyede ve kışlalarda ve müessesatta ve 
çadırlarda ve mevakii resmiyede ifayi vazife eden bilûmum 
zabitan ve memurin odalarının ısıtılması için yakılan kalorifer, 
soba ve mangallarda sarfedilen odun ve kömür masrafları soba 
ve mangal hesabüe ve müddeti iştiallerine göre devairi mez-
kûrenin aydan aya tanzim edeceği tayinat cetvellerine ithalen 
tesviye olunacak ve masarifi mezkûre bilhesap tahakkuk ettiri
lerek her sene bütçesine ithal edilecektir. 

Madde 5 — Mezkûr kanunun 1257 sayılı kanunla değişti
rilmiş olan 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar konmuştur: 

A) Süvari binicilik mektebinde milletler arasındaki müsa
bakalara iştirak etmek üzere talim edilen yarış hayvanlarile 

zabitlerin yetişmelerine tahsis edilen yetiştirme hayvanlarının 
yemleri şunlardır-. 

Yulaf (bulunmadığı takdirde ezilmiş arpa) 
K g . 
7 

Kuru ot Yataklık Tuz 
Saman 

K g . K g . Gr. 
5 4 30 

B) Dört kilo yataklık saman, fiatını geçmemek üzere diğer 
yataklık maddelerle mübadele edilir. 

Madde 6 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu Kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa 

ve Maliye Vekilleri memurdur. 
3/6/1933 

Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen san'at 
ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı kanunun 

bazı hükümlerini değiştiren kanun 

Madde 1 — 2007 sayılı kanun ile Türk vatandaşlarına 
tahsis edilen san'at ve hizmetlerden yabancıların el çek
meleri mezkûr kanunun beşinci maddesinde yazılı müddetin 
bitmesinden itibaren iki sene içinde temin edilir. 

Bu müddet içinde kanunda yazılan işlerden hangilerinin 
hangi tarihten itibaren yabancılar tarafından yapılamıyacağı 
İcra Vekilleri Hey'etince kararlaştırılır' 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
3/6/1933

SERSERSERSEG

Kanun No : 2249

 

Seyriselain İdaresinin 1933 mali senesi haziran 
ayına ait bütçe kanunu

SDFSDFSDFSDFERTER

Kabul tarihi : 31/5/1933

R
 

Madde 1 — Seyrisefain İdaresinin 1933 malî senesi haziran 
ayı içinde yapacağı umumî hizmetler için (493 265) lira tahsisat 
verilmiştir. Bu tahsisatın (25 000) lirası 1932 bütçesinin ikinci 
faslının dördüncü maddesinde ve (4 600) lirası yedinci faslın ikinci 
maddesinde ve (1 000) lirası bu faslın üçüncü maddesinde ve 
(2 500) lirası aynı faslın dördüncü maddesinde ve (80 000) lirası 
onbirinci fasılda yazılı hizmetlere tahsis olunmuştur. Mütebakisi 
Meclisi İdarece mezkûr bütçenin diğer tertiplerine (1932 senesi 
tahsisatlarının on iki de birini geçmemek üzere) tevzi olunur. 
Şu kadarki açığa çıkarılacak memurlar tazminatı karşılığı bu 
tahsisattan maaş faslına ilâve edilerek tesviye olunur. 

Madde 2 — Seyrisefain İdaresince kavanin ve nizamat ve 
usulü mevzua dairesinde istifa edilmekte olan varidatın ciba-
yetine 1933 haziran ayı içinde devam olunur. 

Madde 3 — Seyrisefain İdaresinin sigorta ücret ve imha 
bedeli ve ihtiyat parası adlarile bankada mevcut (44 986) lira 
birikmiş maaşlar için sarfolunur. 

Madde 4 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir. 

Madde 5 — Bu Kanunun hükmünü icraya İktisat Vekili 
memurdur. 

3/6/1933 
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İktisat Vekâletinde Deniz ve Hava işleri .Müste
şarlığı teşkiline ve iktisat Vekâleti hütçesine 

tahsisat konulmasına dair kanun 

Karton M: 2251 Kabul tarihi: 31/5/1933 

Madde 1 — Halen İktisat Vekâletine merbut bulunan veya 
muhtelif kanunlarla idare ve murakabesi İktisat Vekâletine ve
rilmiş ve verilecek olan deniz, liman, sahil ve hava müessesat 
ve teşkilâtı işlerile meşgul olmak üzere İktisat Vekâletinde 
Deniz ve Hava İşleri Müsteşarlığı teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — Deniz ve Hava İşleri Müsteşarlığına ait ve bu 
Kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde derece, adet ve maaşları 
gösterilen teşkilât kadrosu 1452 numaralı kanunun 2 nci mad
desine merbut cetvelin İktisat Vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — Bu Kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde adet ve 
ücretleri gösterilen memur ve müstahdemler 1933 Malî Senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun 5 inci maddesine merbut ( D ) 
cetvelinin İktisat Vekâleti kısmına ilâve olunmuştur. 

Muvakkat birinci madde — Bu kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı 
cetvellerde kadroları gösterilen memur ve müstahdemlerin Maaş, 
ücret ve muvakkat tazminatları ile l temmuz 1933 tarihinden 
itibaren kılavuzluk ve romörkörcülük işlerinin ve Devlet reisi
ne ait deniz vasıtalarının ücret ve sair bilûmum masraflarına 
karşılık olmak üzere İktisat Vekâleti 1933 malî senesi bütçe
sinde (deniz ve hava işleri müsteşarlığı teşkilâti ile kılavuzluk 
ve romörkörcülüğün ve Devlet reisine ait deniz vasıtalarının 
maaş, ücret ve sair bilûmum masrafları) adile yeniden açılan 
248 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak (241 113) lira konmuştur. 

Muvakkat ikinci madde — 1 temmuz 1933 tarihinden itiba
ren kılavuz ve romörkörcülük hizmetinden alınacak varidat 
1933 malî senesi muvazenei umumiyesi varidat bütçesinde 
yeniden açılacak hususî bir fasla irat kaydolunur. 

Madde 4 — İktisat Vekâleti ticaret umum müdürlüğü 
kadrosunda mevcut 7 nci dereceden bir şube müdürlüğ ile 11 nci 
dereceden bir mümeyyizlik ilga edilmiştir. 

Madde 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir. 

Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve İktisat 
Vekilleri memurdur. 

3/6/1933 

(1) numaralı cetvel 

lerece Memuriyetin unvanı Adet Maaş 

3 
7 
8 

10 
12 
14 

Müsteşar 
Şube Müdürü 

» » muavini 
Kalem şefi 
Tetkik memuru 
Kâtip 

1 
2 
2 
2 
1 
2 

(2) n u m a r a l ı c e t v e l 

Mütehassıs 1 
Fen şubesi şefi 1 

» » azası 2 
Deniz müşaviri 1 
Balıkçılık ve süngercilik müşaviri 1 
Daktilo ' 3 
Hademe 2 

100 
55 
45 
35 
25 
20 

600 Müsteşarlık vazife* 
sini görebilir. 

300 
250 
250 
250 

60 
30 

istanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif Vekâ
letince yeni bir Üniversite kurulmasına 

dair kanun 

Kanun M: 2252 Kabul tariki: 31/5/1933 

Madde 1 — İstanbul darülfünunu ve ona bağlı bütün mü
esseseler kadro ve teşkilâtlarile beraber 31 temmuz 1933 tari
hinden itibaren mülgadır. 

Madde 2 — Maarif Vekilliği 1 ağustos 1933 tarihinden 
itibaren İstanbulda ( İstanbul Üniversitesi ) adı ile yeni bir 
müessese kurmağa memurdur. Maarif Vekâleti bu Üniversitenin 
teşkilâtına ait kanun lâyihasını en geç 1 nisan 1934 tarihine 
kadar Büyük Millet Meclisine teydi eyler. 

Madde 3 — Nafıa Vekilliğine bağlı olan ( Yüksek mühen
dis mektebi) ile İktisat Vekilliğine bağlı (Yüksek ticaret 
mektebi ) ni İstanbul üniversitesi teşkilâtı arasına almağa İcra 
Vekilleri Heyeti mezundur. 

Madde 4 — Tıp fakültesinin İstanbuldaki umumî, mülhak 
ve hususî bütçelerle belediye bütçesinden idare edilmekte olan 
hastanelerden istifade eylemesine lüzum görülürse fakültenin 
bu hastanelerden istifade suretleri ve masrafa iştiraki ve her 
hastanede ayrılacak yatak adedi ve sair esaslar Dahiliye, Ma
arif ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekillerince müştereken 
tayin ve tesbit olunur. 

Madde 5 İkinci madde mucibince kurulacak üniversi
tenin 1 ağustos 1933 tarihinden 31 mayıs 1934 tarihine kadar 
devam edecek olan muvakkat devresi için icap eden tedris, 
idare ve ecnebi mütehassısları kadrolarının tanzimi ve vazife
lilerin tayini Maarif Vekilliğine aittir. Bu muvakkat kadroya 
girmiş olmak ikinci maddede yazılı Üniverasitenin esas kadro
suna girmek için^ müktesep bir hak teşkil etmez. 

' Madde 6 — Darülfünunun kadrosuna dahil olanlardan 
kurulacak Üniversitenin muvakkat kadrosuna alınacak müderris 
ve muallimler ile bunların muavinleri ve asistanlar 1931 senesi 
Darülfünun bütçe kanununun 10 uncu maddesi hükmüne göre 
darü'fünunca verilmekte olan maaşlarını alırlar. Bunlara maaş
larına tekabül eden miktarda ücret verilmesi de caizdir. 

Muvakkat devreye ait tedris kadrosundaki vazifelere hariç
ten tayin olunanların bu vazifeler için kadroda muayyen olan 
maaşı almalarına 1452 numaralı kanunun umumî hükümleri 
mani olduğu takdirde kadrodaki maaş ile bu kanunun tecviz 
ettiği derece maaşı arasındaki fark ilâveten ücret olarak veri
lebilir. 

Madde 7 — Maarif Vekilliği İstanbul Üniversitesinde bir 
telif ve tercüme heyeti kurmağa mezundur, Bu heyete darül
fünunun tedris kadrosunda dahil bulunan zevattan lüzumlu 
vasıfları haiz olanlar alınır ve kendilerine bu yeni hizmetlerine 
mukabil ücret verilir. Bu; ücretler; bu zatların Darülfünundaki 
vazifelerinden dolayı almakta oldukları maaşlar ile Darülfünu
nun lağvı dolayısile alacakları açık maaşları tutarları arasındaki 
farkı geçemez. Bu ücretler açık maaşlarının itasına mâni değildir. 

Modde 8 — Darülfünunun ilgası dolayısile açıkta kalmış 
olupta telif ve tercüme heyetine de seçilmemiş olan müderris 
ve muallimler yeni Üniversite teşkilât kanununun meriyetine 
veya bu müddet içinde Devlet hizmetlerinden birine 
tayinlerine kadar yukandaki madde hükmüne göre açık 
maaşı ve mütemmim ücret alırlar. Buna mukabil Maarif Veki l 
liği bu müddet zarfında kedilerine muvakkat hizmetler tevdi 
edebilir* 
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Madde .9 — Darülfünunun 1932 malî senesi bütçe1 kanu
nunda . yazılı membalardan ,1933 malî, senesi zarfında, tahassül 
edecek varidat Hazinece 1933 Muvazenei Umumiyesinde lahika 
olarak bir taraftan Darülfünun hasılatı adile açılacak nâzım 
varidat faslına irat ve diğer taraftan Darülfünunun maa ş ve 
ücret ve bilumum masrafları adı ile Maarif bütçesinde açılacak 
nâzım, masraf faslına tahsisat kaydolunur. Birinci fıkrada yazılı 
membalardan toplanan pâralı Cumhuriyet Merkez Bankasında 
Maarif Vekillği emrine bir hesabı cariye yatırılır. 

Madde 10-— Gerek 9 ncu maddede yazılı vaıidatın gerek 
Darülfünunun hükmî şahsiyetine ait tahsislerin tahsil ve sarfı 
ve bütün idare işlerinin tedviri için bir muvakkat teşkilât 
yapmağa Maarif Vekili mezundur. 

Madde 11 - Darülfünunun 1933 malî senesi haziran ve 
temmuz aylarına ait umumî hizmetlerinin , gömülmesi için 9 ncu 
maddede, yazılı varidattan icap eden miktarı Darülfünuna Verilir. 

Bu i k i aya ait tahsisatın fasıl ve maddelere tefriki ve lüzum 
görülürse bu fasıllar arasındd münakale yapılması İcra Vekilleri 
Heyetine aittir. Bu varidattan haziran ve temmuz ayları için 
tahsis olunan miktardan arta kalan miktar ile iki aylık tahsi
sattan sarfolunmayan kısım beşinci maddede yazılı muvakkat 
idarenin maaş ve ücret ve diğer bütün masraflarına karşılık 
tutulmuştur. Bunun fasıl ve maddelere ayrılması ve fasıllar 
arasında münakalesi kezalik İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 

Madde 12 — İstanbul Darülfünunu ile ona bağlı müessese
lere ait bütün kanunlar ve hükümler 31 temmuz 1933 tarihinden 
itibaren mülgadır. 

Madde 13 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir. 

Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

3/5/1933 

İLANLE 
Maliye Vekâletinden: 

İhale günü tamamen ihzar edilmiş bulunmak şartile sekiz 
bin şişesi bir kiloluk ve oh bin şişesi yarım kiloluk ve sekiz 
bin şişesi de çeyrek kiloluk olarak yerli mamulâttan yirmi altı 
bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkep satın alınmak 
üzere kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. Şartnamesi mer-
kezde Levazım Müdürlüğünde İstanbulda Dolmabahçede kırta 
tasiye deposundan alınacaktır. Mürekkep imalâthanesi olupta 
vermiye istekli olanların altıyüz altmış iki lira teminatı muvak
kate ile imalâthanelerinde mürekkep imal eylediklerini mübey-
yin- mahalli Ticaret Odalarından veya Belediyelerden musaddak 
Şehadetnameleri müstahsiben 13/6/1933 tarihine müsadif salı 
günü saat on beşte. Levazım Müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilân olunur. 349/4-3 

Sıhhat vc İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 

Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219. 
numaralı kanuna bağlı ve tabiplerin ihtisas vesikaları hakkında 
evvelce neşir ve ilân edilen nizamnameye müzeyyel olarak 
bu defa Resmî Gazetenin 30/4/1933 tarih ve 2388 sayısile neşir 
ve ilân edilen 14207 numaralı nizamname hükümlerine ihtisas 
vaziyetleri uygun olan sivil ve asker tabiplerin muayyen müd
det zarfında istidalarına merbut vesaik ile Vekâlete müracaat 
etmeleri lüzumu ilân olunur. 384/3-2 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Takassız, pazarlıkla ve şartnamesi ahkâmı dairesinde 
Kalküte malı, « 2 1/4» iki ve bir kartlık, üç yeşil çizgili 
«80 ,000» - seksen bin adet müceddet tuz çuvalı satın alına
caktır. 

Taliplerin şartnamemizi gördükten sonra, pazarlığa iştirak 
etmek üzere « '% 7,5 » teminat akçelerini hamilen. « 8/7/933 » 
cumartesi günü saat « 14 1/2» Galatada Alım Satım komisyo* 
.iBuna. müracaatları. 398/3*1 

Emjâj; ye Eytamı Banlasındanj 
Borçlarının müddetlerini uzattırmak için alâkadarlara.20 

mayıs 1933 tarihine kadar vermiş olduğumuz mühleti İdare 
Meclisimiz bu kerre 

30 haziran 1933 
tarihine .kadar temdit etmiş olduğundan: 

1 - Cebri müzayedeler neticesinde gayrimenkul malları 
Bankamız uhdei .tasarrufuna geçmiş olanlardan İdare Meclisi* 
mizce müttehaz karar ve şartlar dairesinde muamele görmek, 
talebinde bulunanların, 

2 — Hesapları muntazam bulunmayan müstakrizlerimizden 
hesaplarını intizama irca suretile temdit ettirmek arzusunda 
olanların, 

3 — Ve hesapları-muntazam bulunan müstakrizlerimizden 
borçlarını temdit ettirmek istiyenlerin, 

30 haziran 1933 
tarihine kadar bankamız merkez ve şubelerine tahriren müra
caatta bulunabilecekleri ilân olunur. 386 

Bilecik Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Bıleciğin Selöz köyünde mukim Pazarciğin Hamdiye ma

hallesinden İbrahim karısı Şefiyenin Pazarcığın emir cedit ma
hallesinden olup yedi senedir ikametgâhı meçhul bulunan İsmail 
oğlu İbrahim aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının tah
kikat günü 26 haziran 1933 tarihine müsadif pazartesi günü. 
saat on dörde tayin kılınmış olduğundan yemi mezkûrde mu
maileyh İbrahimin veya vekilinin Bilecik Asliye Mahkemesb 
Hukuk Tahkikat Dairesinde hazır bulnnmasr aksi taktirde 
tahkikatın gıyaben icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak, 
üzer ilân olunur. 393 

Keskin Hukuk Mahkemesinden: 
Keskinde Halim Efendi Kızı Tenasüp Hanımın kocası sabık 

Keskin İcra Memuru Hazım Efendi 'aleyhine açtığı boşanma 
davasında mumaileyhin ikametgâhı meçhul kaldığından tebliga
tın ve evvelce açılan teşebbüsatı sulhiye davasınında bu it i
barla akim kaldığının gazete ile ifasına karar verilmiş ve 
muhakeme 12/6/1933" saat 14 de bırakılmış olduğundan o günde 
isbatı vücut etmediği halde muhakemenin gıyaben.niyet edile
ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur., 

387 

Başvekâlet MatbaasıSDF 
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Kanunlar                                                                                                                                              Sayfa  
 
2241  Tapu Tahririne Dair Olan 10 Nisan 1340 Tarih ve 474 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin  
          Tadiline ve Mezkûr Kanuna Bazı Fıkralar İlâvesine Dair Kanun      1 
 
2242  12 Eylül 1330 Tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanununun Bazı Maddelerinin Tadili  
          Hakkında Kanun            1 
 
2249  Türkiyede Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen San'at ve Hizmetler Hakkındaki 2007 Sayılı  
          Kanunun Bazı Hükümlerini Değiştiren Kanun       2 
 
2250  Seyrisefain İdaresinin 1933 Mali Senesi Haziran Ayına Ait Bütçe Hakkında Kanun   2 
 
2251  İktisat Vekâletinde Deniz ve Hava İşleri Müsteşarlığı Teşkiline ve İktisat Vekâleti Bütçesine  
          Tahsisat Konulmasına Dair Kanun          3 
 
2252  İstanbul Darülfünununun İlgasına ve Maarif Vekâletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına  
          Dair Kanun             3 

 

 

İlanlar     4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 




