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İdare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

17 HAZİRAN 1934 

P A Z A R 
S A Y İ : 2729 

K A N U N 
Ekiciden tülün alına kanunu 

Kanun No: 2506 Kabul tarihi : 11/6/1934 

Madde 1 — E k i c i ile ahçı arasında tütün alım satımı, an
cak denk halinde yapılır. Denk haline konulmadan, d iz i , de
met gibi şekillerde alım, satım yasaktır. 

Madde 2 — Tütün ekicisi , mahsulünü denk yaparken, kı
rıntı, son denilen güzleme, yanık, yeşil, çürük, hastalıklı, basık, 
ezik olanlarını, ayrı ve görmezlerini ayrı denklere koymağa 
mecburdur. Bunlardan çürük, yanık, yeşil, kırıntı olanlar İnhi
sar idaresine bedelsiz teslim olunur ve İnhisar mevzuu haricin
de ziraî veya sınaî maksatlar için tâli istihsalâtta kullanılmak 
imkânı elde edilinciye kadar İnhisarlar idaresince usulü daire
sinde imha edilir. 

Madde 3 — Tütün ekicisi , Samsunkârî denklerde : taban 
kapak ve karalıklarda ve Rumelikârî denklerde : direk ve ka
paklarda, denklerin ihtiva ettiği elden gayrisini kullanamaz. 

Madde 4 — Tütün ekici ve alıcıları arasındaki alım satım 
bu kanuna ilişik örneğe göre Gümrük ve İnhisarlar Vekâletin
ce bastırılıp beş kuruşa satılacak mukavelelerle yapılır. Bu ka
nun hükümlerine aykırı olmamak şartile mukaveleye hususî 
şartlar eklenebilir. 

Madde 5 — Tütün ekicisi ile alıcısı arasında alım, satım 
mukavelenamesinin bu kanuna göre tatbik ve icrasından do
ğacak bütün ihtilâflar hakemler marifetile hallolunur. 

Bunun için davacı taraf o yerin ticaret odasına, yok ise 
belediyesine yazı ile müracaat ederek tahkim istediğini ve ha
kemini bildirir. Ticaret odası veya belediye bu müracaatı derhal 
diğer tarafa bildirerek üç gün içinde hakemini seçmesini ister 
ve kendisi de bir hakem seçerek her üçünü doğruyu tayin 
edeceklerine yemin ettirir. 

Hakemler, tütün işlerini bilir kimselerden olur. Hakemler 
yemin verildiği günden itibaren beş gün içinde kararını verir 
ve ik i tarafa tefnim ederler. Tefhim edilmiyen kararlar taraf
ların zatine veya kanunî ikametgâhına üç gün içinde tebliğ 
olunur. 

O d a ve belediye encümeni bu maksatla fevkalâde ve müs
tacel içtima akit veya azalarından bir veya bir kaç kimseyi 
gerek yemin verme, gerek hakem seçme için tevkil edebilir. 

Madde 6 — Hakem kararına tefhim veya tebliğ tarihin
den itibaren üç gün içinde sulh hâkimine müracaatla itiraz 
edilebileceği gibi hakemler gününde karar vermemelerinden 
veya bir tarafın müddetinde hakemini seçmemesinden dolayı da 
Sulh Mahkemesine müracaat olunabilir. 

Sulh hâkimi, taraflardan biri hakem tayininden imtina 
etmiş ise o taraf namına da re'sen bir hakem tayin ederek ve 
müddeti içinde karar verilmemiş ise tarafların hakemlerini çağı
rarak ve itiraz halinde yeni hakem tayin etmelerini emrederek 
ve seçmedikleri halde re'sen seçerek reisliği altında heyeti 
toplar. Bu heyete dahil olacak alıcı ve ekici hakem
lerinin beşinci maddede yazılı yemin ve bi lgi şartlarını haiz 
olmaları lâzımdır. 

Heyet müracaat tarihinden itibaren on gün içinde kararını 
verir. Bu 'kararlar kabil i itiraz ve temyiz değildir. 

Bu kanuna göre hakemler marifetile halli lâzımgelen işler 
hakkında hakemler tarafından veri l ip müddeti içinde itiraz 
edilmiyen kararların taraflardan birinin müracaatı üzerine du
ruşma yapılmaksızın sulh mahkemesince tesciline karar verilir. 

Hakem ücretleri ve diğer masraflar haksız çıkan tarafça 
ödenir. 

Madde 7 — Küf, dara ve su çürüğünden ileri gelen azalt
malardan başka iskonto veya iskarta veya diğer namlarla 
bedel veya sıklet veya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her 
ik i taraf için yasaktır. 

Aykırı hareket edenlerden, azaltma bedele müteallik ise 
bunun ve sıklet veya bedelsiz terke müteallik ise indirilen 
miktar değerinin beş katından on katma kadar ağır para ce
zası hükmohınur. Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak 
verilir . 

T C 



Sayıfa : 3992 (Resmî Gazete) 17 HAZİRAN 1934 

Madde 8 — Fiat kararlaştırılıp, satış tamam olduktan 
sonra denkler, tüccar tarafından İzmir mıntakasında yüzlerine 
damga vurulmak, diğer mıntakalarda buna imkân yoksa denk 
dört taraftan iple bağlanıp mühürlenmek suretile tesbit olunur. 

Madde 9 — Gerek İnhisar İdaresi gerek diğer alıcılar 
tarafından, tütün ekicilerine, tarladaki veya toplanmış tütünleri 
karşılığı avans ve saire nam ve suretlerile para verilebilir. 
Bu şekilde verilmiş para, parayı verene müsavi fiat ve şart 
dahilinde ve bu kanun dairesinde, alış için rüçhan hakkı verir. 

Rüçhan hakkına malik olan, fiat ve şartın kendisine veya 
ikametgâhına bildirildiği andan itibaren, ekici ve rüçhan sahibi 
alıcı aynı kasabada bulunurlarsa tebliğ anında, başka başka 
kasabalarda bulunuyorlarsa yirmi dört saat içinde kabulünü 
bildirmezse bu hakkını düşürmüş olur. 

Şu kadar k i bu baptaki mukavelenin bir sureti ekincinin 
cüzdanını aldığı inhisarlar şubesinede verilmiş ise, devir mua
melesinden evvel veya devir muamelesi anında peşin para aldı
ğı zate veya müesseseye veya hesabına, almış olduğu parayı 
evvelemirde ödemek veya ahar suretle tesviye için muvafakat-
namesini ibraz etmekle mükellef tutulur. 

Madde 10 — Ek ic i , tütününü İnhı carlar İdaresi ambarına 
getirip kanun dairesinde devir muamelesini hazırlar. Bu mua
melenin bitirildiği alıcıya bildirildiği tarihten itibaren alıcı on 
gün içinde bedelini ödeyip tütününü tesellüm etmeğe mecbur
dur. Mücbir sbepler olmaksızın, ödemeden veya tekellümden 
imtina ederse, ekici bu kanunda yazılı tahkim yolile bedeli 
ödemeğe ve tesellüme alıcının cebrolunmasmı istiyebılır. Ek ic i 
talep ederse hakem heyeti satış tutarının yarısına kadar da 
tazminat alınmasına karar verebilir. 

Madde 11 — Tütün, usulü dairesinde haciz veya rehin 
edilmiş veya bu kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası veçhile 
ekici peşin almış olduğu parayı geri vermiş veya tehir ve talik 
için alâkadarın muvafakatini isbat edememiş bulunmadıkça, 
ekicinin Devlet veya belediye daireleri veya diğer müesseselere 
borçlu olup olmadığını tesbit içm devir muamelesi geciktirile
mez. İnhisar Kanununun devre mâni hükümleri mahfuzdur. 

Madde 12 — Tütün eksperlerinin yetiştirilme, vazife görme 
ve meslekî mesuliyetleri şekilleri ve kimlerin eksper unvanını 
kullanabilip ne gibi hallerde kaybedecekleri bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

Madde 13 — Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerine ay
kırı hareket edenler beş liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde ceza ik i kat 
olarak hükmolunur. 

Madde 14 — Bu kanun 1 ağustos 1934 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 15 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 
Heyet i memurdur. 

13/6/1934 

T. C . Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Fiat i : Her yerde (Soğuk damga) 
5 Kuruştur 

Ekiciden tütün a l ı m ı n d a kullanılması 
mecburi örnek — Mukavele 

Bu mukavele, ekiciye pey, avans ve saire namlarile mal 
karşılığı para verme işlerinde de kullanılabilir 

1 — Ekic in in : 2 — Alıcının: 
Adı ve sanı: Adı ve sanı: 
A d r e s i : A d r e s i : . 

Bu alım satımdan doğan Bu alım satımdan doğan 
her nevi tebligatın, kendine ya- her çeşit tebligatın şahsına 
pılmış sayılacak kanunî ikamet yapılmış sayılacağı kanunî 
yer i : ikamet yeri : 

Yukarıda adı ve sanı yazılı ekici , İnhisarlar idaresinin . . . . 
numaralı ve tarihli cüzdanı mucibince sahibi bulun
duğu tafsilâtı aşağıda gösterilen mahsulü tütününü, 
yukarıda adı sanı kayıtlı alıcıya satmış ve alıcı da kabul etmiş
tir. Tütünler en geç tarihine kadar 
deki ambara indiril ip, usulü dairesinde devir ve teslim oluna
cak ve bu müddet zarfında ekici , tütünleri ' eyiee muhafaza 
edecek ve ezik, basık gibi tütünün nefasetini bozacak hallere 
meydan vermiyecektir. Alıcı devir muamelesinin bitirildiği ken
disine ve kabil olmazsa kanunî ikamet yerine bildirildiği tarih
ten itibaren en geç on gün içinde tütünleri tesellüm edip be
delini ödeyecektir. 

Satılan tütünün Denk Safî kilosunun fialı 
C ins i , nev' i işleme şekli A d e d i Darası L i r a Kuruş 
Mahsulü 

i Görmez: .. 

i Bu mukavele ik i nüsha olarak tarihinde 
de tanzim ve ik i tarafça muhteviyatı dinlenip anlaşıldıktan son
ra imza ve teati olunmuştur. 

Şahitler: (mahal ismi) (tarih) 

İmzalar İmzalar 

T E F S İ R 
Askeri ve Mülki Tekaıit Kanununun 12 nci 

maddesinin tefsiri 

Tefsir No : 199 beraber yaşayan, henüz tasfiye edilmemiş, Deniz G e d i k l i 
30 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı Kanunun 12 nci Zabitleri hakkında da caridir, 

maddesi hükmü, ecnebi kadınlarla, nikâhlı veya nikâhsız, 11/6/1934 

Tefsir M: 199 

Bu örnek mukavele arkasında avnen vazıh kanun hüküm
lerine aykırı olmıyacatc hususî şartlar 

saçaktır. Bu hususta ik i taraf anlaşamazlarsa bu mukavele 
arkasında yazılı kanunda gösterilen hakem yoluna müracaat 
edeceklerdir. 

tütün bulunursa, ekicici bunları denklerden çıkaracak veya 
bu yüzden sikletten düşülecek miktar hakkında alıcı ile anla-

tarafından ekiciye olarak lira verilmiştir. 
Teslim ve tesellüm sırasında denklerde küflü veya su çürüklü 

Yukarıda aösterilen tütünler 
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T . B. M. M. KARARI 
Lıilehurgazın Buyuk Karıstıran Koyunden 

Veli kızı Sadberkin olum cezasına 
çarpılması hakkında 

Karar No : 816 

Lüleburgazın Büyük Karıştıran Köyünden kocası Demir 
Kâhyanın, münasebette bulunduğu kipti Salim tarafından, birleş
melerini temin için, öldürülmesinde iştiraki bulunduğundan 
hem fiil sayılarak Kırklareli Ağır C e z a Mahkemesince ölüm 

cezasile mahkûmiyetine karar verilen, maktul Demir Kâhyanın 
karısı 1320 doğumlu V e l i kızı Sadberk hakkında hükmedilmiş 
olan ölüm cezasının hafifleşürilmesi ve değiştirilmesini müs-
telzim bir sebep görülmediğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
26 ncı maddesine göre mezkûr cezanın infazına karar verilmiştir. 

11/6/1934 

İ L A N L A R 
İzmir Esnaf ve Ahali B a n k a s ı 3 

AKTİF 
T. L . 

K a s a : 
Banknot 
Ufaklık 

Dahili muhabir bankalar 
Senedat cüzdanı: 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

Esham \e Tah\ilât cüzdanı 
Borsada kote olanlar 
A \ anslar 
Esham-tahvılât mukabili avanslar 
A ) Borsada kote olanlar 
B) „ kote olmıyanlar 
Emtaa ve vesaik üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat 

Borçlu hesabı cariler 
Açık kredi 
Kefalet mukabil i kredi 

Sair muhtelif borçlular 
Hissedaran 
Muhtelif borçlular 

Menkuller 
Makineler 
Kasalar 
Tesisat 
Mefruşat 

Gayrim enku İler 
Diğer gayrimenkuller 
İlk tesisat masrafları bakiresi 
Nazım hesaplar 
Tahsi l senedatı cüzdanı 
Kefaletten ve itibardan dolayı borçlular 

2 419,87 
6.158,78 
2.580,61 

10.489,71 

T. L . 

82.999,84 
1 718.47 84.718,31 

258.52^,81 

493 810 23 
2.552 496.362,23 

22 878,50 

11.842,47 
12.542,27 
62 765,30 

138.964.09 226.114,13 

30.873.29 

265 012,54 295.885,83 

206.786.14 

133.540.08 340 326,22 

21.648,97 

14.834,89 

21.697,82 

143.141,54 

439.630,96 582.772,50 

Mart '934 Tarihli Vaziyetidir. 

PASİF 

Serimi} e 
: . , . ., I Fevkalâde ihtiyatlar İhtiyatlar „ J „ ., .. ., 

I Kanuni ve nizamı ihtiyatlar 

Muhabir bankalar 
Mevduat 
Carî hesaplar 
Tasarruf tevdiatı 
Vadesiz 
V a d e l i : 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

Sair muhteJif alacaklılar 
Talep olunmamış temettüler vo kuponlar 

Nazım hesaplar: 
Tahsil senedi mudileri 
Kefaletten ve itibardan dolayı alacaklılar 

T. L . T. L . 

1.000.000 

16 697,51 

38.036,65 54.734,16 

16.166,87 

224 807,52 

246.097,06 

60 368,50 
428,40 531.701 48 

119.242,15 

61.146,05 

143.141,54 

439.630,96 582.772,50 

2.365.763,21 

Sayrfa 

2.365.763,21 
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Sinop İcra Memurluğundan : 

Satılacak Kıymeti D o s y a 
Borçlular gayrimenkul Mevki i L i r a Ns 

Hacımaraz zadde Hü
seyin B. 6 odalı Ev Y e n i mahalle 2 500 149/934 
Falcı oğlu Y a k u p oğ. 
A l i Ef. 2 odalı Ev Y e n i mahalle 200 148/934 
Ahmet B. karısı Seli
me H Ev Y e n i mahalle 550 147/934 
Saki zade Hafız Meh
met Ef. Ev arsası Y e n i mahalle 160 146/934 
Tahir oğlu Yorgancı 
Şükrü Ef. Ev Y e n i mahalle 2 C00 142/934 
Sağa oğlu A l i Ef. E v Y e n i mahalle 200 167/934 
Dursun Alemdar oğ. 
Osman Ef. Mağaza Gömrük karşısı 1 000 166/934 

Ahmetçelebi zade İl-
yas Ef 5 odalı Ev Y e n i mahalle 800 165/934 

Bic i oğlu Hurşit Ef. A r s a Y e n i mahalle 150 151/934 

Acenta zade Hüse
yin Ef. 9 odalı Ev Y e n i mahalle 4 000 137/934 

Dizdar zade A l i ağa Maadülckân Ev Y e n i mahalle 960 138/934 

Mezin zade Mustafa Ef. Ev arsası Y e n i mahalle 250 144/934 
Daniyal oğlu V a c i p 
karısı Mİiye H . E v Y e n i mahalle 1 200 139/934 

Gâvi zade Abdülke-
rim B. 9 odalı E v Y e n i mahalle 4 000 140/934 

Çarçin oğlu Sabit Ef. 4 odalı Ev Y e n i mahalle 800 141/934 

Kalaycı zade Kâzım ef. 6 odalı Ev Y e n i mahalle 1 600 143/934 

Dmirc i R i z a usta Dükkân Tersane 350 243/934 
Hacı B a k i oğlu Hacı 
Behcet ef. 2 odalı Ev Y e n i mahalle 150 240/934 
Osman zade Necmettin 
ef. Ahşap dükkân Tersahede 150 235/934 

A l i usta zade Şaban ef. 3 dükkân Tuzcular 1 800 234/934 

Yusuf oğlu K a d i r ef. 4 odalı Ev Y e n i mahalle 500 227/934 
A h usta zade Hasan, 
Hüseyin efendiler Dükkân Tuzcular 200 225/934 

Hatip oğlu A l i Rizaef. Ev arsası Y e n i mahalle 75 222/934 
A b d i oğlu Seyit karısı 
Feride hanım 3 odalı Ev Y e n i mahalle 150 218/934 

İcra memuru Ahmet 
H a m d i ef. 2 odalı Ev Y e n i mahalle 800 217/934 

Çarçin zade Kâmil ef. 4 odalı Ev Y e n i mahalle 550 213/934 

Emirkadı oğlu Sadık ef 1 odalı E v Y e n i mahalle 100 177/934 

Gâvi zade Tahir B. 3 Dükkân Camiikebirde 300 216/934 
Haşim zade Hasan efen 

dinin karısı H a v v a H . 6 odalı E v Y e n i mahalle 1 000 176/934 
Hat ip oğlu Hafız Hü

176/934 

seyin ef. E v arsası Y e n i mahalle 120 174/934 
Saka oğlu Hüseyin ef. 4 odalı E v Y e n i mahalle 700 173/934 
Mezin zade damadı 

173/934 

ismail ef. 7 odalı E v Y e n i mahalle 2 500 172/934 
Türkmenalisi oğlu A h 

172/934 

met usta 4 odalı ev Yenimahalle 600 171/934 
Hacı Hasan zade 

171/934 

Ferit ve Nihat B. 4 odalı ev Yenimahalle 2 000 170/934 
Abdibayraktar zade 

170/934 

Sami Ef. Dükkân Tersane 120 167/934 
Mütekait Sadık B. 3 odalı av Yenimahalle 600 231/934 
Göçgün oğlu H a l i l ve 

231/934 

kansı Feride H . 2 odalı ev Yenimahalle 400 233/934 

Satılacak Kıymeti D o s y a 
Borçlu'ar gayrimenkul Mevki i L i r a No 

Kayıkçı oğlu Hamza B. Dükkân Karasuda 150 229/934 

İzzet karısı Di lber H . 2 odalı ev Yenimahalle 450 241/934 

Jandarma kâtibi H a 
san A l i Ef. 1 odalı ev Y i n i mahalle 700 215/934 
A l i Usta zade H a 

215/934 

san Ef. Mağaza Kandiılıbahçe 300 224/934 
J . K . İsmail Hakkı B. bir odah ev Yüksekkaldırım 300 22f/934 
Göçgün oğlu Sadık-
Ef. bir odalı ev Hükümet cad

desi 
300 219/934 

Tabak oğlu Hasan ağa 3 odalı ev Y e n i mahalle 400 214/934 
Osman oğlu Emir Hü
seyin 1 odalı ev Karasuda 225 226/934 
Hacı Ahmet baba za
de Ahmet Ef. 2 odalı ev Y e n i mahalle 800 247/934 
A l i usta zade Şaban Ef. Dükkân Tersanede 400 237/934 

Yukarıda yazılı kimstl^riı Hazinei Maliyeye borçlarından 
dolayı yine yukarıda yazılı olan ve teminat olarak irae edilen 
gayrimenkullerinin satılmasına karar verilmiştir, bunların artır
ma şartnameleri 21/6/1934 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için İcra dairesinde açık bulundurulacak ve 9/7/1934 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar satıla
caktır. 

Artırmaya iştirak için kıymetlerinin % 7,5 nisbetinde pey 
akçası yatırılmak lazımdır, ipotek sahibi . alacaklılarla diğer 
alacaklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkuller 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını işbu ilân tarihinden 20 gün için de E\rakı müsbiteleri 
iie birlikte memuriyetimize bildirmeleri lâzımdır, aksi takdirde 
hakları Tapu Sici l i ile sabit bulunmadıkça satış bedelinin pay
laşt ırmasından hariç kalırlar. 

Tayin edilen günde gayrimenkuller üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale olunur, ancak artırma bedeli mu
hammen kiymetin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok artı
ranın teahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha 
temdit ve 24/7/1934 tarihine müsadif salı günü ayni saatta en 
çok artırana ihale olunur. 

Bedel yine % 75 i balmazsa 2280 numaralı kanun muci
bince satış geri bırakılır ve borç beş sene tecil olunur. Artır
ma bedeli peşin dellâiiye ve sair masraf alıcıya aittir, artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş lüzumlu malumatı 
almış bunları tamamen kabul etmiş sayılırlar, daha fazla malû
mat almak istiyenlerin dairede talik edilmiş şartnameye ve 
1934 senesine ait yukarda gösterilen dosya numaralarını müs-
tashiben dairemize müracaatları ilân olunur. 

449 

A n k a r a Şehri İçme Suyu Komisyonundan : 

K o m i s y o n tarafından A n k a r a Şehri dahilinde bir kısım 
şehir şebekesinin malzemesile beraber ferşiyatı ve buna müte-
ferri ameliyatı 24/5/1934 tarihinden itibaren (1) bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. Münakaşa 
24/6/1934 cumartesi günü saat 15 te A n k a r a d a İş Hanında 
Komisyonun Dairei Mahsusasında icra kılınacaktır. 

Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat 
teminat bu husustaki münakaşa şartnamesinde izah edilen tarz 
ve mikdarlarda olacaktır. 

Talipler bu husustaki şartname ve projeleri (5) beş lira 
bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. 394/4-4 

Başvekâlet Matbaası 
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                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kanun                                                                                                                                                    Sayfa  
 

2506  Ekiciden Tütün Alma Kanunu          1  

 

Tefsir 
 

199 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 12 nci Maddesinin Tefsiri      2 

 

T.B.M.M. Kararı 
 

816  Lüleburgazın Büyük Karıştıran Köyünden Veli Kızı Sadberkin Ölüm Cezasına Çarpılması  

        Hakkında Karar             3 

 

 

İlanlar     3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

          

 




