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K A N U N L A R 
Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 

bazı maddelerini değiştiren 2753 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun 

Kanun No : 2900 Kabul tarihi: 241111936 

Madde 1 — 863 sayılı subaylar heyetine mahsus Terfi 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2753 sayılı kanunun 
2 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Hiç bir subay mensub olduğu sınıfının kıt'asında rütbesine 
aid asgarî müddetin en az üçte biri kadar bilfiil hizmet etme
dikçe terfi edemez. Bu müddetler kurmay subayları için harbde 
hasıl olacak ihtiyaca göre Başbuğlukça lüzumu kadar 
azaltılabilir. 

Asteğmen ve teğmen rütbesinde olan havacı subayların 
terfileri için rütbelerine mahsus asgarî müddetin hesabında 
kara ve hava sınıfları kıt'alarında yapacakları hizmet müddet
lerinin mecmuu bilfiil kıt'a hizmetlerinden sayılır. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin mukabili kıtaat bulun-
mıyan subayların terfileri mafevklerinden alacakları siciller 
üzerine yapılır. 

Harb Akademisi ve Yüksek Levazım Mektebi tahsilinde 
bulunan subaylarla kurmay stajiyerleri ve kurmay subaylarının 
Akademiye ve Yüksek Levazım Mektebine gireceklerin de bu 
mektebe girmezden evvel tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharib kıt'a komutanlıklarında ve 
levazım sınıfı için kıt'a sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas 
sınıfları kıt 'a hizmetlerinden sayılır. 

Alelûmum muavin sınıflar mensublarından Harb Akademi
sini muvaffakiyetle itmam edenler, piyade sınıfına nakledilirler. 
İşbu nakilden evvel muavin sınıf kıt'alarında geçen hizmetleri, 
kıt'a hizmetinden sayılır. Ancak terfi için piyade sınıfında 
sicil müddeti olan 6 ay bulunup muvafık sicil almak meşruttur. 

Mütehassıs tabib ve baytar ve kimyagerlerin hastanelerde 
bakteriyoloji ve serolojihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıt'a hizmeti 
olarak kabul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensub subaylar 
sınıflarına aid kadro dahilinde mafevklerinden alacakları sicil 
üzerine terfi ederler. Ancak birinci fıkrada mezkûr kıt'a subay
larından gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıblılardan evvel terfi 
edemezler. 

Muvakkat Madde — Bu kanunun neşrinden evvel hava 
sınıfında rütbelerine aid asgari kıt'a hizmetini dolduramadıkla
rından terfileri gecikmiş olan havacı asteğmen ve teğmenler de 
bu kanunun hükümlerine tâbi tutulurlar. Eğer emsalleri terfi 
etmiş ise ve kendileri de diğer terfi şartlarını haiz iseler terfi 
ettirilirler ve bunların yapılacak olan terfileri emsallerinin terfi 
tarihinden itibar edilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Millî Müdafaa Vekili 

yerine getirir. 
28/1/1936 

863 numaralı kanun 401 
2753 „ „ 3023 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 

Arazi Tahrir Kanunu 
Kanun No : 2901 Kabul tarihi: 24/1/1936 

Madde 1 — 1833 numaralı ve 27/6/1931 tarihli kanun mu
cibince arazi vergisine tâbi bulunan arazi ve arsaların tahriri 
ve kıymetlerinin takdiri bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

Madde 2 — Her kazada arazinin tahriri ve kıymetlerinin 
tahmini üçer kişilik komisyonlar tarafından yapılır. Bu komis
yonlar valiler tarafından tayin olunacak bir zat ile vilâyet 
Umumî Meclisince hariçten ve belediyelerce kendi azaları ara
sından seçilecek birer zattan terekküb eder. 

İstanbul Vilâyetinin belediye hududu dahilindeki kazala
rında belediyelerce seçilmesi lâzımgelen aza dahi Umumî Mec
lisçe kendi azası haricinden seçilir. 

Köylerde yapılacak tahrirlerde belediye azası yerine köy 
muhtarı aza olarak bulunur. Komisyona azadan kimin riyaset 
edeceği ve hangi azanın kâtiblik yapacağı vali tarafından tayin 
olunur. 
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Kazanın genişliğine göre bir kaza dahilinde müteaddid 
komisyon teşkil olunabilir. 

Komisyonlara Umumî Meclislerce intihab olunacak azanın, 
tercihan tahriri yapılacak kaza halkından seçilmeleri ve 
komisyon azalarının arazi alım ve satımından ve ziraat işlerin
den anlamaları ve ağır hapis veya muhilli şeref ve haysiyet bir 
suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmamaları ve hüsnü 
ahlâk sahibi olarak tanınmaları şarttır. 

Madde 3 — Tahrire başlanmadan evvel vali ve kaymakam
ların reisliği altında en büyük malmemuru ile en büyük hususî mu
hasebe memuru ve komisyon reis ve azaları toplanarak, tahriri 
yapılacak mahalle ve köylerin isimlerile tahrir sıralarını ve tak
riben hangi tarihlerde oraların tahririne başlanacağını gösteren 
bir cetvel tanzim ederler. Bu cetvel vali ve kaymakamlar tara
fından her mahalle ve köyde mutad vasıtalarla ilân ettirilir. 

Madde 4 — Arazi ve arsaların mutasarrıf veya şagilleri 
ikinci maddede yazılı komisyona arazi ve arsaların hududunu, 
var ise tasarrufun veya işgalin müstenid olduğu vesikaları gös
termeğe, komisyonca lüzum görülecek malûmatı vermeğe, arazi 
ve arsanın ne için kullanıldığını beyan eylemeğe mecburdurlar. 

Madde 5 — Tahrir komisyonları her mahalle veya köyde 
bulunan vergiye tâbi araziyi bizzat görerek: 

1) Mutasarrıfının veya kanunî intifa hakkı sahibinin veya 
filen tasarruf ve işgal edenin adını, soy adını, ikametgâh ve 
mesleğini; 

2) Bir numaralı fıkrada yazılı olan kimseler velayet veya 
vesayet altında iseler veli veya vasisinin de adını, soy adını, 
ikametgâh ve mesleğini; 

3) Şayian tasarruf edilmekte ise her hissedarın ayrı ayrı 
adını, soy adını, ikametgâh ve mesleğini; 

4) Her hissedarın hissesi miktarını; 
5) Mevkiini, hududunu, vüs'at ve miktarı ile cinsini; 
6) Arsa ise, sanat ve ticarette kullanılıp kullanılmadığını; 
7) Yedinci madde mucibince takdir olunacak kıymetini; 
Tahrir cetvellerine yazarlar. 
Arazi ve arsaların vergisi mutasarrıfı ve varsa kanunî in

tifa hakkı sahibi, bunlar yoksa o arazi ve arsayı filen işgal 
edenler namlarına yazılır. 

Zemin ile üzerindeki ağaç ve kütükler başka başka şahıslara 
ait ise vergi, mahsullerden istifade eden namına kaydolunur. 

Arazi ve arsaların miktarını tayinde ihtilâf hasıl olursa ba
sit bir şekilde ölçülür. 

Madde 6 — Tahrirde cüzütam şehir, kasaba ve köydür. 
Bir kaç cüzütam ile rabıtası olan veya doğrudan doğruya kaza 
merkezine bağlı bulunan çiftlikler ile hususî ormanlar münase
betine göre şehir ve kasaba veya komşu köylerden birine ka
yıd olunur. 

Madde 7 — Tahrir olunan arazi ve arsaların kıymetleri, 
2 nci maddede yazılı komisyonlar tarafından takdir olunur. 

Kıymet takdirinde hali hazırdaki alelade alım, satım kıy
metleri esastır. Alım satım kıymetlerinin tayini mümkün olmazsa 
kıymeti takdir olunacak yerin kiraya verilmesi halinde getirece
ği kira bedeli bulunarak bunun 10 misli, o yerin kıymeti itibar 
olunur. 

İşbu şartların mevcud bulunmadığı yerlerde kıymet takdir 
edilir iken arazi ve arsaların mevkii, yetiştirme kuvveti, sulak 
olup olmadığı, ziraatin nev'i, şehir ve iskele ve istasyonlara 
yakınlığı göz önünde tutulur. 

Komisyonlar lüzum görürlerse mahallin tapu idaresinden, 
ziraat ve ticaret odalarından, Ziraat Bankasından ve diğer vu
kuf sahibi şahıslardan ve müesseselerden de malûmat istemeğe 
salahiyetlidirler. Bunlar en kısa zamanda istenilen malûmatı 
vermeğe mecburdurlar. 

Madde 8 — Her mahalle veya köyün tahriri hitam bul-
dukça tahrir cetvelleri makbuz mukabilinde vali veya kayma-
kama tevdi olunur. Hususî idarelerce bu cetvellerdeki malûmat 
esas tutularak arazinin nev'i, miktarı, kıymeti, vergi nisbeti ve 
miktarı bir ihbarname ile alâkadarlara tebliğ olunur. 

Alâkadarlar bu ihbarnamelerin tebliğini ve hususî idareler 
tahakkuk memurları da tahrir ve tahmin cetvellerinin vali veya 
kaymakama verildiği günü takib eden günden itibaren bir ay 
içinde mahalle veya köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilâyet 
idare heyetleri nezdinde itiraz edebilirler. 

Hususî idareler tahakkuk memurları tarafından yapılan iti
razlar, kısa esbabı mucibesile alâkadarlara tebliğ olunur. Alâ
kadarlar bu tebliğe karşı bir diyecekleri varsa tebliği takib 
eden günden itibaren on beş gün içinde yazı ile idare hey'eti-
ne bildirirler ve istiyenlere bir makbuz verilir. Bu itirazlara mü
teallik evrak her türlü rüsumdan muaftır. 

Madde 9 — İdare heyetleri, itirazların tetkikinde tam sa
lâhiyeti haiz olup komisyonların bulduğu neticeleri incelemek 
ve icabı halinde azasından birini mahalline göndererek tahki
kat yapmakla mükelleftirler. İdare heyetleri bu tetkikat sıra
sında bilcümle Devlet dairelerinden, ziraat ve ticaret odalarile 
belediyelerden, Ziraat Bankasından ve sair vukuf sahibi eşhas 
ve müesseselerden malûmat istemeğe salahiyetlidir. Bunlar da 
istenilen malûmatı vermeğe mecburdurlar. 

İdare heyetleri tetkikat sırasında yazı ile istenilir veya 
heyetçe lüzum görülürse alâkadarları yahut ihtiyar heyeti maz-
batasile veya heyet huzurunda şifahen tevkil edecekleri kimse
leri dinlerler. Tayin ve tebliğ olunan günde hazır bulunmıyan 
muterizlerin hakkı düşer. 

İdare heyetleri, itiraznameleri vürutları sırasile en çok iki 
ay içinde tetkik eder ve karara bağlarlar. Bu kararlar nihaî 
olup alâkadarlara yazı ile tebliğ olunur. Bu kararlar aleyhine 
Devlet Şûrasına müracaat hakkı mahfuzdur. 

Madde 10 — Yeni tahrir neticeleri her cüzütamda, itirazların 
tetkikatı hitam bulduğu gün vali veya kaymakam tarafından 
ilân ettirilir. Vergi bu ilân yılını takib eden malî yıldan itibaren 
mer'iyete konulur. 

Madde 11 — Bu kanun mucibince yapılacak tahrirler arazi 
vergisi matrah ve mükelleflerinin tayini içindir. Bu tahrire 
müsteniden tasarruf hakkı iddia olunamaz. 

Madde 12 — Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı komis
yonların müntehab azası vali ve kaymakamlar tarafından vaki 
olacak tebligat üzerine salahiyetli meclisler tarafından nihayet 
on gün içinde seçilir ve isimleri bildirilir. Meclislerce aslî 
azadan başka ikişer yedek aza da seçilir. Aslî azanın mücbir 
bir sebeble vazifesine devam edememesi halinde yedek aza 
komisyona iştirak eder. Mazeretsiz birbirini müteakib üç gün 
vazifesine gelmiyen aza vali veya kaymakam tarafından komis
yondan çıkarılır. Bu takdir de yedek azadan en çok rey almış 
olan komisyona aslî aza yapılır. Köylerde yapılacak tahrirlerde 
köy muhtarı mücbir bir sebeble komisyona iştirak edemediği 
takdirde yerine komisyonca ihtiyar heyeti azasının biri seçilerek 
vazifeye devam olunur. Mazeretsiz birbirini müteakib üç defa 
komisyona iştirak etmiyen muhtarlar vali veya kaymakam ta
rafından komisyon azalığından çıkarılır ve yerine köy ihtiyar 
heyetince içlerinden veya köy halkından biri seçilir. 

Komisyonlar, azanın müretteb adedinin tamamı ile içtima 
eder. Kararlar ekseriyetle verilebilir. 

Madde 13 — Tahrir işlerile alâkalı olan memurlar bu ka
nun mucibince yapılacak tahririn en çabuk bir surette icrası 
için kendisine terettüb eden vazifeyi yapmakla mükelleftir. Vali 
ve kaymakamlar vilâyet ve kaza dahilindeki tahrir komisyon
larının faaliyet ve mesailerile bizzat ve yakından alâkadar ol-
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mağa ve tahririn kısa bir zamanda bitirilmesini temin edecek 
tedbirleri almağa mecburdurlar. 

Bu maddede yazılı mecburiyetlere riayet etmiyenler hakla
rında cezaî takibat yapılmakla beraber bunlar aid olduğu mer
ciler tarafından usulü dairesinde derhal vekâlet emrine alınır. 

Madde 14 — Bu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı mec
buriyetlere riayet etmiyenlerden komisyonca tutulacak zabıt 
varakasına müsteniden beş liradan yirmi beş liraya kadar ve 
kasten yanlış malûmat verenlerden yirmi beş liradan iki yüz 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

7 nci ve 9 uncu maddelerde yazılı malûmatı komisyon ve 
idare heyetlerince tayin olunacak müddet içinde mücbir bir 
sebeb olmaksızın vermiyen veya komisyon yahut idare heyet
lerince malûmatına müracaat edilmek üzere zarurî masraflarının 
verileceği beyanile usulü dairesinde davet edildiği halde gel- j 
miyen memur ve vukuf sahibi kimselerle müesseselerin salâhi-
yetli müdür, mümessil ve memurları komisyon ve idare heyet
lerince tutulacak zabıt varakalarına müsteniden on liradan yüz 
liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. 

Madde 15 — Bu kanun mucibince teşkil olunacak tahrir I 
komisyonları reislerine 60 liradan 100 liraya kadar ücret, köy 
muhtarı ile ihtiyar heyetince seçilecek azaya yarım liradan 1 l i - , 
raya ve diğer azaya 1 liradan 2 liraya kadar yevmiye verilir. 

Bu ücret ve yevmiyelerin miktarı vilâyet idare heyetlerince 
tayin olunur. Komisyonda kâtiblik vazifesini görecek azanın 
yevmiyesine tayin olunan miktarın yüzde yirmisi kadar zam 
yapılır. 

Komisyon reis ve azalarına vazifeye gidecekleri şehir, ka
saba ve köyler arasında kilometre başına otuz kuruşu geçme
mek üzere mutad nakil vasıtaları ücreti olarak sarfedecekleri 

hakikî miktar derecesinde nakil vasıtası ücreti verilerek başkaca 
harcırah verilmez. Hayvanla gidilen mahaller ve muayyen tarifeli 
nakil vasıtaları müstesna olmak üzere, komisyon reis ve azala
rının aynı nakil vasıtası ile ve beraberce seyahat etmeleri mec
buridir. 

Madde 16 — Bu kanun mucibince yapılacak tahrirlerde 
evvelce kayıd harici kaldığı görülen araziden, tahririn mer'iye-
tinden evvelki seneler için vergi aranmaz. 

Madde 17 — Her vilâyet, tahririn nihayet iki sene içinde 
bitirilmesinin mütevakkıf olduğu teşkilâtı- tesbit ve bu teşkilâtın 
istilzam ettiği masrafı hesab ile Maliye Vekâletine bildirir. Mik
tarı tesbit edilen bu parayı Maliye Vekâleti her sene hususî 
idarelere tesviye eder. 

Her vilâyette yeni tahririn tatbika başlandığından itibaren 
arazi vergisi tahsilatında 1934 yılı tahsilâtına nazaran vukua 
gelecek fazlalığın iki seneliği o vilâyet tahrir masrafı olarak 
Maliye Vekâletine ödenir. Bu müddet zarfında inkişaf ol
mazsa tahrir Masrafının tamamı ve inkişaf olupta tahrir mas
rafının tamamına tekabül etmezse fazlası umumî bütçeden ödenir. 

Bu masrafları ve tahrir işlerini takib ve murakabe için 
merkezde yapılacak teşkilât masraflarını karşılamak ve yukarıda 
gösterildiği şekilde mahsubu icra edilmek üzere Maliye Vekâ
leti muvakkat sarfiyat suretile bir milyon liraya kadar tediyat 
icrasına ve icabında istikraz akdine izinlidir. 

Madde 18 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 19 — Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri 

Heyeti Memurdur. 

28/1/1936 

1833 numaralı kanun 1841 sayılı Resmî Gazetededir. 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motorlu yangın 
tulumbası 9/3/1936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin 562 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız 
olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde dağıtılmaktadır. 

60/4-4 

Taahhüdün ifa edilememesinden dolayı mukavelesi bozulan 
ve muhammen bedeli 14383,98 lira olan 479,466 m 31 çam 
dilme ve tahta 11 şubat 1936 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplarını hamilen yukarda yazılı saatte Ko
misyon Reisliğine müracaatları lâzımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde görülebilir. 

64/4-3 

Nafıa Vekâletinden: 

Balıkesir - Bursa yolu üzerinde ( 53 750 ) lira keşif bedelli 
"Yayaköy„ ve Balıkesir - Bandırma yolu üzerinde (50 500) lira 
keşif bedelli "Karadere„ köprüleri inşaatının kapalı zarf usulile 
ikisi bir arada olarak eksiltmesi 26/2/1936 Çarşamba günü 
saat 16 da Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme 
Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 521 ) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (6462) lira (50) kuruştur. 
isteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları eksiltmeden 

en az sekiz gün evvel göstererek Nafıa Vekâletinden ehliyet 
vesikası almaları lâzımdır. 

Teklif mektublarının 26/2/1936 çarşamba günü saat 15 e 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lâzımdır. 

71 

19/5/1927 gün ve 1035 sayılı kanuna gö re : 
Türkiye Cumhuriyeti Tebaasından Jirayir Istanbulyan'a 

19/12/1935 tarih ve 304 numaralı Yollar, Demiryollar, Köp
rüler, 

Türkiye Cumhuriyeti Tebaasından Mehmed Arif Nezih'e 
19/12/1935 tarih ve 305 numaralı Yollar, Demiryollar, Köprüler, 
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Hollanda Tebaasından Lodvik Maryus Vandenberg'e 
20/12/1935 tarih ve 306 numaralı Mimar, 

Türkiye Cumhuriyeti Tebaasından Tahir'e 17/1/1936 tarih 
ve 307 numaralı Su, 

Türkiye Cumhuriyeti Tebaasından Burhanettin'e 17/1/1936 
tarih ve 308 numaralı Yollar, Demiryollar, Köprüler, 

Türkiye Cumhuriyeti Tebaasından Mehmed Ekrem'e 18/1/1936 
tarih ve 309 numaralı Elektrik, 

Mühendis Ve mimarlık ünvan ve salâhiyetini istimale mezun 
bulunduklarını mübeyyin ruhsatnameler verildiği ilân olunur. 

72 

Maliye Vekâletinden : 

Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının beş şubat bin dokuz 
yüz otuz altı tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadele 
vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve kullanmak istiyenlerin 2257 
numaralı kanun ile tayin edilen şekilde cezalandırılacağı ilân 
olunur. 

76 

Çankırı Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Çankırı maliye hazinesile İnebolunun İlişi Köyünden Meh
med Oğlu Şerafettin ve Araç Kazasının Yenice Köyünden 
Hüsnü Oğlu Tahsin ve Kastamonunun İsmail Bey Mahallesinden 
Ahmed Oğlu Mehmed Nuri aralarındaki Çankırı Askerlik Şube
sinde bulundukları esnada şube deposundan bir mavzer iki aded bıravnik tabancayı sirkat ve toplu dört aded tabancayı da tebdil 
eylediklerinden bedellerinin tahsili davasının icra kılınmakta 
olan muhakemesinde müddeaaleyhlerden Mehmed Nurinin 
ikametgâhının meçhul bulunmasından dolayı ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş ve tahkikat 13 şubat 1936 perşembe 
günü saat 14 e talik edilmiş olduğundan mezkûr gün ve saatte 
Çankırı Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi ve bulunmadığı ve vekil göndermediği tak
dirde muhakemenin gıyaben bakılacağı ilân olunur. 
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Çemişgezek Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Hazine Vekili Malmüdürü irfan Akturan tarafından Çemiş-
gezeğin Sığnek Köyünden Mustafa Kavas Oğullarından Ahmed 
Oğlu Mustafa aleyhine açılan yetmiş iki lira iki buçuk kuruş 
alacak davasından dolayı yapılmakta olan duruşmada: müdea-
aleyh Mustafanın ikametgâhının belli olmamasından ilânen tebli
gat yapılmış ve belli günde gelmemesine binaen gıyap kararı
nın ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan müddeaaleyh 
Mustafanın duruşma günü olan 17/2/1936 pazartesi günü saat 
dokuzda Çemişgezek Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması için tebliğ yerine geçmek üzre ilân olunur. 
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2370 sayılı Resmî Gazetede münteşir 20 numaralı Cumhu
riyet Merkez Bankası ilânının devamıdır: 

S ö k e O s m a n l ı B a n k a s ı n ı n t e v d i a t ı 

İsim Adres Tevdi T. Meblâğ 

Homayag Gabolyan Meçhul 22/1/1934 40 , -
30, -

İsim Adres Tevdi T. Meblağ 

Gasbar Agacanyan Meçhul 22/1/1934 25,-

n tı tı tt 25,-
Yervant tt 25,-

İt 25,-
Mihran Şakinyan „ Tt 25,-
Stepan Dingonyan „ 71 50,-

Kirkor Kirkayaşoryan „ Tt 15,-

n ti tt Tt 10,-
Abdülkadir Kâmil „ tt 50,-
Garabet Nersesyan „ tt 50,-
Mariça Cihanyan „ Tt 50,-

tt 50,— 
Ohenes Nalbatyan „ n 45, -
Karnik Kıhçyan „ tt 10,-

» » » Tt 10,-

» M İt Tt 10,-
Dr. Mihran Serayduryan „ tt 5 , -

» t i ti n tt 10,-
» » n n 

Kirkor Pehlivanyan „ 
m 

tt 

8 , -
100,-

u n tı M 100,-
Mihran Mikaelyan „ tt 100,— 

» » tt » 100,— 

tt 80 , -
Avadis Lusikyan „ Tt 50 , -

n n n n 50,— 
tt tt tt » 50 , -
n V Tt tt 50,— 

» n M 71 50,— 

» n tt 7t 50,— 
Haçadur Vartanyan „ » 50,-

tt m n tt 50,— 
Vartan Haçaduryan 71 2 5 , -

» » » tt 25,-
» n n tt 25,-

tt tt n tt 25 , -
Haçadur Vartanyan „ tt 50 , -

» tt tt T7 50,-
n 71 M Tt 50 , -
tt m ti Tt 50,— 

Kirkor Pehlivanyan Tt 200,-

tt n tt Tt 170,-
Serkis TT 100,— 

» » » tt 50,— 
Zaruhi Papazyan , Tt se
Bedros Gümagosyan tt so,— 
Misak Camciyan „ Tt 50,-
Nazaret „ „ Tt 50 , -

n » II Tt 50,— 
Armenak Mebsirikyan „ Tt 10, -
Maryam „ „ tt 10, -
Manuel Bosgalyan „ Tt 15, -
Debboyu Umum Mü
dürlüğü „ Tt 8,54 
Müdiriyet İane Sandığı „ • tt 4,89 
Mahkemei Şer'î „ tt 1,62 
Ahmed Oğlu Hasan „ tt 5 , -
S. G. A . Metaksas Tt 2,70 

Devamı var 

Başvekâlet Matbaası 
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