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V. 

K A R A R N A M E L E RR 

Kararname N o : 7762 

Ziraat ve Mal iye Vekil l iklerince müştereken hazırlanan ilişik 

«Orman İşletme Talimatnamesi», nin mer'iyete konulması; Ziraat ve M a 

liye Vekil l iklerinin 8/10/1937, 27/11/1937 tarih ve 31822/45878 sayılı tez

kereleri üzerine, İcra Vekil leri Heyetince, Orman U m u m Müdürlüğü 1937 

Büteç Kanununun 10 uncu maddesine tevfikan 1/12/1937 tarihinde 

onanmıştır. 

1/12/1937 

R E İ S İ C U M H U R 

K . A T A T Ü R K 

Başvekil 

C. B A Y A R 

Hariciye Veki l i 

Dr. T. R. A R A S 

Adliye Veki l i 

Ş. S A R A Ç O Ğ L U 

Maliye Veki l i 

F . A Ğ R A L 1 

Millî Müdafaa Veki l i 

K . Ö Z A L P 

Maarif Veki l i 

S. A R I K A N 

Dahiliye Veki l i 

Ş. K A Y A 

Nafıa V e k i l i 

A . Ç E T İ N K A Y A 

İktısad Vekil i 

Ş. KESEBİR 

Gümrük ve İnhisarlar Veki l i 

R. T A R H A N 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Veki l i 

Dr . H . A L A T A Ş 

Ziraat Vekâleti V . 

S. KESEBİR 

O r m a n İşletme Talimatnamesi 

Madde 1 — Devlet orman işletmesi; amenejman plânlarına ve ik
tisadî icablara göre işletme mıntakaları dahilinde kat'iyat. nakliyat, alım 
satıra yapmak, fidanlıklar tesis ve idame etmek, ağaçlandırma yapmak,, 
ağaç hastalıklarile mücadelede bulunmak, her nevi ameliyat, tathirat, 
tesisat ve inşaat ile tamirat ve bu işlere müteallik ve bu işlerin teminine 
matuf bütün muamelat ve mesaiyi başarmaktır. B u suretle Devlet tara
fından işletilecek ormanlar ehemmiyet, vüs'at ve iktisadî ihtiyaçlar göz 
önünde tutularak Orman U m u m Müdürlüğünün teklifi üzerine Ziraat 
Vekâletince tayin ve tesbit olunur. 

Madde 2 — Devlet orman işletmesi kereste imali ile iştigal etme

yip istihsalâtı ham olarak satışa çıkarır, vaziyetin icab ettirdiği ahvalde 

istihsalâtını yarı mamul bir hale getirir. 

Madde 3 — Devlet orman işletmesi; Orman Kanunu hükümleri dai

resinde millî sermayeli Türk şirketleri veya millî bankalarla iştirak ede

bil ir . 

Sermayenin teşekkülü 

Madde 4 — Devlet orman işletmesi mütedavil sermayesi: 

a - Orman U m u m Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat, 

b - Muhtelif kanunî mezuniyetlere müsteniden yapılacak istikraz 

ve açılacak hesabı cariler. 

c - İşletme sonunda hasıl olacak kâr ile işletmenin vüs'atine göre 

tezyid olunur. 

Madde 5 — Devlet orman işletmesi mütedavil sermayesi Ziraat Ban

kasında açılacak hesabı carilerde bulundurulur. 

Madde 6 — Devlet orman işletmesinin mütedavil sermayesinden 

tatbik olunacak kadrolar ; ihtiyaca göre Orman Umum Müdürlüğünce 

tanzim ve Ziraat Vekâletince tasdik olunarak tatbik mevkiine konulur. 

Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bağlı kadro cetvelin

den ve bu umum müdürlüğün büteçesine bağlı D cetvelinden ayrılarak 

orman işletmelerinde istihdam edilecek memurlara yapılacak tediyat 

bilançonun tanziminde hususî bir şekilde gösterilir. 

Mütedavil sermayeden verilecek kadroda gösterilen vazifelerden: 

a - İşletme revir amirliği merkezinde çalışacaklar doğrudan doğ

ruya revir amirliği tarafından, 

b - Bölge şefliklerinde çalışacaklar bölge şefliğinin inhası ve re

vir âmirinin tasdikile, 

c - Bunlar haricindeki teknik memur ve mııhasibler de Orman 

U m u m Müdürlüğünün, inhası ve Ziraat Veki l inin tasdikile tayin olu

nurlar. 
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Madde 7 — Her orman işletme mıntakasında bir işletme revir 

âmiri ile mıntakanın vüs'at ve istihsalâtı nisbetinde lüzumu kadar or

man mühendis, mühendis muavini vesair memur ve müstahdemler bu

lundurulur. 

Madde 8 — Devlet orman işletme işlerinde çalıştırılan teknik me

murlar vazife icabı olarak işletme idaresinin nakil vasıtalarından isti-

fade ederler. 

Madde 9 — Devlet orman işletmesi revir âmiri, mıntakası dahilin

de çalışan bütün memurların ve müstahdemlerin en büyüğü ve malî 

muamelâtta da ita âmiridir. 

Revir âmiri; orman işletmesine müteallik idarî, malî, teknik, bütün 

muamelâttan mesul olur. Bu hususlar için doğrudan doğruya Orman 

Umum Müdürlüğü ile muhabere eder ve oradan direktif alır. 

Devlet orman işletmesi işlerinde şehir ve kasabalar haricinde ça

lıştırılacak memurların oturacağı yerler Orman Umum Müdürlüğü ta

rafından tayin olunur. 

Orman işletme bölge şeflerinin ormanlar dahilinde oturacakları 

binaların demirbaş eşyası işletme idaresi tarafından temin edilir. 

İşletme revir âmirlerinin vazifeleri 

Madde 10 — Amenajman plânını tatbik ettirmek, kat'iyat, nakli

yat ve imalâtı muhitin ve iklimin icab ettirdiği şartlara göre tanzim ve 

takib etmek, nakliyat için münasib yollar yaptırmak, vesaiti nakliye 

temin ve tedarik etmek. 

B - Mıntakanın iş vaziyetine göre senelik veya munzam bütçeyi 

hazırlamak ve umum müdürlüğün tasdikinden sonra usulü dairesinde 

sarfiyatta bulunmak. 

C -Mamulât ve mahsulâtın satışlarını umum müdürlüğün vere

ceği direktifler dahilinde temin etmek. 

Ç - Artırma ve eksiltme ve ihale işlerini bu talimatta yazılı mev

zuata göre idare ve tatbik etmek. 

D - Orman işletmesi için işçi tedarik etmek veya ettirmek, işçi 

takım kılavuzları, müteahhidlerle mukavele yapmak ve bu işler için dava 

ikame etmek. 

E - Keşif bedelleri tutarı 500 liradan aşağı olan inşaat vesaire iş-

leri yaptırmak ve fazlası için Orman Umum Müdürlüğünden müsaade 

almak suretile yaptırmak. 

F - Mukavele şartlarının projelerini hazırlamak inşaat ve tesisata 

aid keşifnameler yaptırmak. 

G Her ay başında ve ortasında görülen işlere aid raporları tedi-

yat ve tahsilat, kat'iyat Ve nakliyatı gösteren vaziyet cetvelleri ile bir

likte umum müdürlüğe göndermek. 

H - İşletme mıntakasında azamî kâr temin edecek çalışma çarele

rini aramak, revirindeki ormanların ümranını temin etmek, hasılattan 

azamî istifade yollarını bulmak, revirindeki bütün muamelâtı günü 

gününe takib ve murakabe ederek rasyonel bir çalışma temin etmek. 

1 - 14 üncü madde mucibince ımuhasible birlikte çekleri imza et

mek. 

İşletme Bölge Şeflerinin vazifeleri 

Madde 11— A- Orman amenajman planlarının icablarına ve orman 

işletme revir âmirinin verdiği direktiflere ve fennî usul ve kaidelere göre 

ağaç seçmek, damgalamak, kestirmek, tumruklara taksim etmek işlerile 

yol inşaatı sair inşaat ve nakliyat işlerine nezaret ve bunları idare etmek 

B - Bütün mesahaları vaktinde ve dikkatle yapmak ve yaptırmak. 

C - İşletme işlerinde kullanılacak defterleri tutmak veya tutturmak 

vesikaları tanzim etmek nakliye tezkerelerini vermek. 

Ç - Çok acele olan işler için işçi bularak istihdam etmek tabiî ah

valde bütün işlerde çalıştıracak işçi miktarını tesbit ve revir âmirine 

bildirerek revir âmirinin müsaadesile istihdam etmek. 

D - Çalıştırılan işçinin, nakliyecinin, ustaların, istihkak raporlarını 

hazırlattırmak. 

E - Nakliyat yollarının güzergâhlarını tesbit etmek inşaat ve tesi-
r 

sata aid keşifler yapmak. 

F - Fidanlıklar tesis ve idame ederek ağaçlandırma plânlarını ye

rine getirmek. 

G - Her on beş günde bir görülen işler hakkında tanzim edeceği 

raporu kat'iyat, nakliyat, vaziyet-cetvelleri ile birlikte revir âmirine 

göndermek. 

H - Ormanda azamî tasarrufla iş görme çarelerini araştırmak. 

Muhasebe isleri 

Madde 12 — İşletme revirinde çalışan muhasibler, tediyat ve tah-

silâtı ve bu işlere aid bilûmum evrak ve defatiri ihzar ve tanzim etmek 

ve işletme işlerine aid bilûmum malî muamelât ve hesabatı yapmakla 

mükellef olup bu işlerden dolayı mes'uldürler. 

Madde 13 — İşletme revirine aid bütün hesabat ticarî icablara 

göre ve usulü muzaafa ile tanzim olunur. 1 

Madde 14 —• Memurların ve müstahdemlerin ücretlerine a, ameleye 

verilecek yevmiyelere, kesme ve taşıma vesair istihkak bedellerine b, 

tesisat ve demirbaş harcırah vesair masraflara da c, servisi adı verilir. 

a, Her ay sonunda b, her hafta nihayetinde ve, c, masrafı da vuku

una göre tediye olunur. 

İşletmenin c, masraf servisi için revir veznesinde 500 liraya kadar 

para bulundurulabilir, a, ve b, servislerinin tediyesi tahakkuk eden me-

baliğ için tahakkuk mikdarında ve tediye zamanında bankadan vezneye 

para alınarak tediyat vezneden icra olunabilir. Vezneye alınacak meba-

liğ çift imzalı bir veya müteaddid çekle tahsil olunur. Ve muhasib ikinci 

derecede imza eder. 

Madde 15 — İşletme revirinin kasa, yevmiye, muhabere kopya ve 

muvazene defterlerinin noterlikçe tasdik edilmiş olması şarttır. 

Madde 16 — Satış bedelleri vesair hasılat ya doğrudan doğruya 

veznece veya Ziraat Bankası vasıtasile tahsil edilir. 

Madde 17 — İşletme revirinde hesap ve muamelâta aid vaziyet cet

velleri her ay başında ve ortasında revir amirliğine verilir. 

Madde 18 — Vahidi fiyatla yapılacak işlerde vahidi kıyasii fiyat 
1 

işletme revir âmiri ve bölge şefi tarafından müştereken verilen bir karar

la tayin olunur. İşçilerin istihkakı alâkadar memurların vereceği istih

kak raporuna müsteniden muhasib tarafından tanzim olunacak istihkak 

bordurolarile tesbit ve tediye olunur. 

Madde 19 — Pazarlık suretile yapılacak işlerde işletme revir âmiri 

ve bölge şefi birlikte karar verirler. Pazarlık, işi alanın da imzasını ihti

va eden bir zabıtname ile tevsik olunur. 

Tutarı 500 liradan fazla olan işlerin pazarlığı yapıldıktan sonra 

Orman Umum Müdürlüğünün muvafakati alınmak şarttır. 

Madde 20 — İhtisasa taallûk eden veya müteahhidler vasıtasile yap

tırılması faydalı veya zarurî görülen ve keşif bedeli 500 liradan yukarı 

olan işlerle 500 liradan fazla olan her nevi mubayaat Orman Umum Mü-
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dürlüğünün tasvib edeceği şerait dairesinde müteahhidlere ihale suretile 
yapılabilir. Bu işlerin muhammen fiyatları ve şar t lan ve ihalenin yapı-
lacağı gün saat ve mahal ihale gününden en az on gün evvelinden baş
layarak ilân edilir, İlân keyfiyeti; tutarı 5000 liradan fazla olan işlerde 
mahalli vilâyet gazetesi veya kaza belediyesi vasıtasile ve Ankara ve İs-
tanbulda çıkan birer gazete ile en az dört defa, tutan 5000 liradan aşağı 
olan işlerde ise yalnız mahallî belediyesi veya vilâyetin gazetesi ile ik i 
defa yapılır. 

Bu gibi ihaleler işletme revir amirliğinde veya ormanın bağlı bu

lunduğu kaza orman idaresinde yapılın 

Madde 21 — İhale işi orman işletme revir âmirinin reisliğinde 

toplanacak alâkadar orman bölge şefi ve muhasibden mürekkeb bir 

komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapılır. Eksiltmeye konulan işin 

en az pey sürene ihalesi komisyon reisi ve azalarile istekliler tarafından 

imzalanacak bir zabıtname ile tevsik edilmek suretile yapılır. Bu suretle 

yapılacak ihaleden evvel isteklilerden keşif ve tahmin bedelinin % 7,5 

ğu muvakkat teminat olarak alınır. Alman muvakkat teminat ihaleyi 

müteakib on gün içinde kat'î teminat olarak % 15 e çıkarılır. 

Muvakkat ve kat'î teminat olarak kabul edilecek kıymetler ipotek 

muamelesinden gayri olan ve devletçe muvakkat ve kat'î teminat olarak 

kabul edilmiş olan kıymetlerdir. 

Madde 22 — B i n liraya kadar olan ihale işlerinde teklif edilen 

fiyat mikdarına bakılmaksızın ehliyet emniyet bakımından tercih hakkı 

revir âmirine aiddir. Bu miktardan afzlası için tercihte umum müdür

lükten izin alınması şarttır. 

İşletme revir âmirleri kendi salâhiyetleri dahilinde olan tercih 

işine aid sebebleri 'bir kâğıt üzerine tes'bit ederek imzası altında dos

yasında saklamağa ve umum müdürlükten tercih iznini alırken esbabı 

mucibesini de bildirmeğe mecburdurlar. 

Tercih işinde en az teklif edilmiş fiyatla tercihi istenilen fiyat ara

sındaki farkın azamî % 15 nisbetinde olması lâzımdır. Bundan fazla 

i l a n farklarda tercih yapılamaz. 

Madde 23 — Her kalem için tahmin edilen tutan 500 liradan aşağı 

olan malzeme, eşya vesairenin alımı işletme revir âmiri tarafından pa

zarlıkla yapılır. 500 liradan yukarı olan mubayaalar için işletme revir 

amirliği muhtelif firmalarla yaptığı muhabere ve aldığı teklif mektup

ları üzerine tercih ettiği cihetleri tasrih suretile umum müdürlüğün 

müsaadesini ister. Umum Müdürlük münasib göreceği müesseseden mu
bayaa edilmesini işletme revir amirliğine bildirir. 

Madde 24 — işletme revirlerinde elde edilen alelûmum hasılatın 
satışında açık arttırma asıldır. Bu husustaki ilânlar ve ihale muamelesi 
madde 20-21 deki şartlara tabidir. İşletme revir amirliği muhtelif eşhas 
veya ticarethanelerden hususî evsaf ve çapta mallar için alacağı ticarî 
teklif mekruhlarında teklif edilen fiat, bu mektub tarihinden evvel ne
ticelenmiş ihale fiatından daha yüksek olduğu takdirde bunu Umum 
Müdürlüğün muvafakatile nazarı dikkate alarak konturatla satış yapa
bil ir . İhale fiatından dun teklifler nazarı dikkate alınmaz red edilir. 

Ancak bu suretle ticarî mektublarla veya konturatla yapılan satış
larda işletme revir amirliği mutad olan ticarî teminatı almakla mükel
leftirler. 

Kanun No: Nizamname No 
Kanun No: 

3116 - Orman Kanunu 
2/6738 Orman nuamnameal 

3157 - Orman Koruma Teşkilât Kanunu, 
3204 Orman Umum Müdürlügü Teşkilât Kanunu 
3199 -Orman Umum Müdürlüğü 1937 Bütçe Kanunu 

Resmî Gazetededir. 

3537 
3628 
3596 
3630 
3627 sayılı 

Kararname N o : 7764 

31 ilkkânun 1937, tarihinde İsviçre Hükümeti tarafından feshedilmiş 

olan 3 sonkânun 1935 tarihli Türkiye - İsviçre Kl i r ing Anlaşmasının, 

yeni bir anlaşma yapılıncaya kadar i k i memleket arasındaki ticarî mü-

nasebat ve tediyatı sektedar etmemek üzere, 31 mart 1938 tarihine kadar 

mer'iyetinin temdidi; iktısad Vekilliğinin muvafakarına atfen Hariciye 

Vekilliğinin 26/11/1937 tarih ve 25073/681 sayılı teklifi üzerine İcra Ve

kil leri Heyetince 1/12/1937 tarihinde onanmıştır. 

1/12/1937 

REİSİCUMHUR 
K. ATATÜRK 

Başvekil 
C BAYAR 

Adliye Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
Dr. T. R. ARAS 

Maliye Vekili 
F AĞRALI 

Maarif Vekili 
S. ARIKAN 

Nafıa Vekili 
A. ÇETİNKAY A 

9 
İktisad Vekili 
S. KESEBİR 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

İ 

i 
I 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. TARHAN 

Ziraat Vekaleti V. 
S. KESEBİR 

Kararname N o : 7806 

Elâziz beldesi adının Elazığ olarak değiştirilmesi hakkındaki Bele

diye Meclisi ve Vilâyet idare Heyetinin kararlan ve Şûrayı Devlet Reis-

liginin 2/12/1937 tarih ve 19432 sayılı tezkeresile gönderilen Mülkiye 

Dairesile Umumi Heyetin mazbataları icra Vekilleri Heyetinin 10/12/1937 

tarihli toplantısında okunarak 1580 sayılı kanunun 9 uncu maddesine 

göre bu belde admın «Elazığ» olarak değiştirilmesi onanmıştır. 

10/12/1937 

REİSİCUMHUR 
K. ATATÜRK 

BasvekÜ 
C BAYAR 

t 

Hariciye Vekili 
Dr. T. R. ARAS 

Maliye Vekili 
F. AĞRALl 

Maarif Vekili 
S. ARIKAN 

Nafıa Vekili 
A. ÇETÎNKAYA 

İktisad Vekili 
Ş. KESEBİR 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. TARHAN 

Ziraat Vekâleti V. 
Ş. KESEBİR 
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Adliye Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU 

Millî Müdafaa Vekili 
K. ÖZALP 

Dahiliye Vekili 
S. KAYA 

Milli Müdafaa Vekili 
K. ÖZALP 

Dahiliye Vekili 
5. KAYA 
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T A M İ M 
Dahiliye Vekâletinden: 

ÖZÜ: 
Nüfus vukuat ilmühaberlerin deki din 
ve mezheb sütunu hak. 

No: 12694/4254 
Evvelce bastırılmış olan doğum ve ölüm ilmühaberlerinden açı

lan sütuna doğan ve ölenlerin din ve mezhebi yazılmak lâzım gelirken 
yalnız «Mezhebi» kelimesi yazıldığı ve «Dini» kelimesinin unutulduğu 
görülmüştür. 

Nüfus Kanununun üçüncü maddesi hükmüne göre kütüklerde müs-
lümanların dinini ve gayri müslimlerin din ve mezhebini göstermek 
iktiza ettiğinden mevcüd vukuat ilmühaberlerine «Mezhebi» kelimesin-
den evvel «Dini» kelimesinin de ilâve edilmesinin ve ilmühaberler dol
durulurken müslümanların yalnız dininin ve gayri müslimlerin hem 
din ve hem de mezhebinin yazılmasının gerekenlere bildirilmesi tami-
men tebliğ olunur. 

4/11/1937 

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

İzmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu İstasyonunda yapılacak is
tasyon binası ile alimantasyon binası inşaatı kapalı z a r i usulile eksilt
meye konmuştur. 

1 — Bu işlerin keşif bedeli cem'an 40 000 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakını Devlet 

Demiryollarının Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci, Afyon ve İzmir Vezne
lerinden 200 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/12/1937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Devlet 
Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Y o l Dairesi binasında toplana
cak Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat 
ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Riyasetine tevdi etmiş 
olmaları lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 3000 liralık muvakkat temi
nat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa Vekâletinden mnsaddak ehliyet vesikası. 
5 — Teklif mektuplarının ihale günü saat 14 e kadar Komisyona 

tevdi edilmiş olması lâzımdır. 
630/4-4 

Muhammen bedeli 11000 lira olan iki kalem yeşil ve kırmızı renkli 
döşemelik keçi derisi 28/12/1937 salı günü saat 16 da kapalı zarf usu-
liie Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

Muhammen bedeli (22741) l ira olan 1 numaralı liste ve (12374,09) 
lira muhammen bedelli 2 numaralı liste,,(1169,35) l ira muhammen be
delli 3 numarh liste, (3315,63) l ira muhammen bedelli 4 numaralı liste, 
(3758,61) l ira muhammen bedelli 5 numaralı liste, (783,27) l ira muham
men bedelli 6 numaralı liste ve (3611,69) l ira muhammen bedelli 7 nu? 
maralı liste muhteviyatı Ankara Garı umumî kısım mefruşatı 30/12/1937 
perşembe günü *aat 15 ten itibaren ayn ayrı Ankarada İdare binasında 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin 1 numarlı liste muhteviyatı için (1705,57) 
l ira, 2 numaralı liste muhteviyatı için (928,06) l i ra , 3 numaralı liste 
muhteviyatı için (87,70) l ira, 4 numaralı liste muhteviyatı için (248,67) 
l ira, 5 numaralı liste muhteviyatı için (281,90) l ira, 6 numaralı liste 
muhteviyatı için (58,75) l ira ve 7 numaralı liste muhteviyatı için de 
(270,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

645/4-3 

Beyoğlu Dördüncü Noterliğinden: 

İstanbul Türk Emlâk Şirketi Hissedarlarına 
İlân 

Şirketimiz esas mukavelenamesinin yedinci maddesinin bahşeylediği 
salâhiyete istinaden idare meclisi, 8 birinci kânun 1937 tarihli içtimaında v 

şirket hissedarlarından taahhüd eylemiş oldukları sermaye hisselerinin 
henüz tediye edilmeyen mütebaki % 20 sini defaten talebe ekseiiyetle 
karar vermiş olduğundan işbu ilânın neşri tarihinden itibaren bir ay zar
fında bakiyenin tediyesi ve aksi takdirde esas mukavelenamesinin on bi
rinci maddesi hükmü dairesinde taksitleri vaktile tediye edilmeyen sene-
dat numaralarının gazetelerle ilân edildikten onbeş gün sonra, ledelhace, 
bu hisselerin esbabı hesabına satılacağı ilân olunur. 

İdare Meclisi 
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Turgutlu Hukuk Hâkimliğinden: 

Turgutlunun Yedieylûl Mahallesinden Cürleyen Sokak 33 numa
ralı evde koca İsmail kızı Zümriye Budak tarafından kocası Turgutlunun 
Yldırım Mahallesinde mukim iken ikametgâhım dğiştiren Demir HisarIı 
Mehmed oğlu Hüseyin A l i aleyhine açılan davada Hüseyin A l i 'bulunama
dığından dava arzuhali kendisine mukaddema ilânen tebliğ edildiği halde 
müddetinde cevab verilmediğinden muhakeme 21/12/1937 sah günü saat 
14 e konularak davetiyenin de kendisine ilânen tebliğine karar veril
miştir. Müddeaaleyhin mezkûr gün ve satte Turgutlu Hukuk Hâkimliğine 
gelmesi veya kanunî bir vekil göndermesi aksi takdirde aleyhin^ gıyab 
karan verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. 
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Kararnameler 
 

2/7762 Ziraat ve Maliye Vekaletlerine Müştereken Hazırlanan Orman İşletme  

            Talimatnamesinin Mer’iyete Konulması Hakkında Kararname    1 

 

2/7764 Türkiye – İsviçre Kliring Anlaşmasının, 31 Mart 1938 Tarihine Kadar Mer’iyetinin 

 Temdidi Hakkında Kararname        3 

 

2/7806 Elaziz Beldesi Adının Elazığ Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kararname   3 

 

Tamim 
 

Dahiliye Vekaletinden Nüfus Vukuat İlmühaberlerindeki Din ve Mezheb  

Sütunu Hakkında Tamim           4 
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