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Ereğli Kömür Havzasındaki istihsalâtın arttırılması için ücretli iş 
mükellefiyeti tesisi, Ereğli Kömür Havzasında bir Satış Birliği ihdası, 
Ereğli Kömür Havzasında istihsalin tanzimi, kok'stokları tesisi ve bun
ların sureti Itevzii ve icabeden mütedavil sermayenin verilmesi hakkında 
Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 23, '24/2/1940 tarihli tezkerelerile teklif 
olunan 2, 3, 4 ve 5 sayılı kararlar; îcra Vekilleri Heyetinin 26/2/1940 
tarihli içtimaında okunarak ilişik şekilde tadilen mer'iyete konulmaları 
tasvip ve kabul olunmuştur. 

26/2/1940 

REİSİCUMHUR 

İSMET İ N Ö N Ü 

Millî Müdâfaa Vekili Dahiliye Vekili 

N. TİNAZ FAYIK Ö Z T R A K 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Y Ü C E L A. F, CEBESOY 

Başvekil Adliye Vekili 

Dr. R. SAYDAM FETHİ OKYAR 

Hariciye Vekili 

Ş. SARAÇOĞLU 

Maliye Vekili 

F. AĞRAL1 

İktısad Vekili Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

H. ÇAKIR Dr. H. ALA TAŞ R. K A R A D E N İ Z 

Ziraat Vekili 

M ERKMEN 

Münakalât Vekili 

A. ÇETİN KAYA 

Ticaret Vekili 

N. T O P Ç U O Ğ L U 

Karar sayısı: 2 

3780 numaralı kânun mucibince fireğli.IKömür Havzasında 
tatbik edilecek ücretli iş mükellefiyeti 

hakkında karar 

BİRİNCİ KISIM 
Umumî Hükümler 

Madde 1 — Kömür istihsalini memleketin, ihtiyaçlarını temine kâfi 
bir derecede bulundurmak gayesile Ereğli Kömür Havzası için 3780 nu
maralı kanunun 9 uncu maddesine müsteniden ücretli iş mükellefiyeti 
tesis edilmiştir. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı iş mükellefiyeti, Zonguldak Vi
lâyeti ahalisinden, kömür, işlerinde az çok çalışmış olan-veya bu işlerde 
çalışmayı adet edinmiş ailelere mensup olup çalışma .yaşına gelmiş 
bulunan ıveya hiç bir işle meşgul olmıyanlarla diğer vilâyetler hal
kından maden işlerinde mesai ve bilgilerinden istifade edilebilecek 
ihtisas erbabı, san'atkâr ve işçi bilûmum vatandaşlara tatbik olunur. 

Kömür işleri tabirine havza- dahilinde kömür istihsali, nakil ve 
tahmiline âmil olan bilûmum hizmetlerle kok ve biriket imali, maden 
direklerinin kesilmesi ve nakli gibi işler de dahildir. 

Madde 3 — Kendilerine iş mükellefiyeti tahmil edilenler sailerine 
mukabil ücretlerini alırlar. Bu ücretler- İkıtısad Vekâletince,- emsaline 
göre ıtesbit edilen normal ücretlerdir. Runların içtimaî yardım sahasın
daki hak've-mükellefiyetleri de cari usullere tabidir. 

Ücrete istihkak bilfiil çalışma ile meşruttur. 

Kanunî tatillerden istifade edenlerle münavebe suretile çalışma 
usulüne tâbi olanlardan istirahat halinde bulunanlara çalışmadıkları 
müddetler için ücret verilmez. 3008 numaralı İş Kanununun 46 ncı mad
desi mucibince Cumhuriyet Bayramına' tesadüf eden günlerde çalışma 
nöbetinde bulunanlara mezkûr kanunun hükümleri dairesinde ücretleri 
verilir. 

Madde 4 — Kendilerine iş mükellefiyeti tahmil «dilenlerle bu mü
kellefiyetin tatbikine memur edilecek olanlardan yedek subay ve erlerin 
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listesi Îktısad Vekâletince hazırlanarak Millî Müdafaa Vekâletine gön
derilir. Bunlardan yedek subay olanlar 1076 numaralı kanunun 25 inci 
maddesinin 24 üncü bendine göre ve îktısad ve Millî Müdafaa Vekâleft-
lerince müştereken tetkik ve Koordinasyon Heyetince tasdik olunmak 
suretile, erler de İlli numaralı kanunun 64 üncü maddesi mucibince 
tecil edilirler. 

Madde 5 — Maden müesseseleri tarafından işçi celbi için her ne 
şekil ve nam altında olursa olsun propaganda yapılması yasaktır. 

Madde 6 — Büyük işletmeler tarafından işçi celbi için 1938 ve 1939 
yıllarında sarf edilen paraların işçi başına isabet eden vasatî miktarı 
esas tutularak bu suretle bulunacak miktarın her işletmenin 1938 ve 1939 
ısenelerindeki vasatî işçi mikdarları ile hasılı zarpları baliği bütün mü-
esseselerce Zonguldak mıntakası Îktısad Müdürlüğü emrine Amele Birliği 
veznesine yatırılır. 

Madde 7 — Kendilerine iş mükellefiyeti tahmil edilenler daimî ve 
münavebeli çalıştıklarına göre i k i sınıfa ayrılır. Daimî surette iş ba
şında bulunmak üzere celp edilenler birinci sınıfa, diğerleri ikinci sı
nıfa dahil sayılır. 

ÎKÎNCÎ K I S I M 

Celp usulleri, çalışma şartları ve mazeretler 

Madde 8 — Birinci sınıfa dahil olanlardan aylıkla çalıştırılanlara 
îktısad Vekâletince, diğerlerine Zonguldak mmtakası Îktısad Müdürlü
ğünce şahsen tebligat yapılır. Tebligat ikinci sınıfa dahil olanlara köy 
esası üzerinden tanzim edilen listelere göre kaymakamlar, Nahiyelerde 
Nahiye Müdürleri, köylerde muhtarlar ve ihtiyar heyetleri tarafından 
bu listelerin umumun görebileceği bir yere taliki ve mutat usullerle 
ilânı suretile yapılır. 

Tebligatın icrasına memur makamlara listelerin üç nüshası gön
derilir. Bunların birinci nüshası talik edilir. İkinci nüshası tebliğe me
mur olanlar nezdinde hıfzolunur, üçüncü nüshası tebliğ yapıldığına 
dair listenin zirindeki meşruhat imza edildikten sonra derhal Zonguldak 
mmtakası Îktısad Müdürlüğüne gönderilir. 

Halen havzada çalışmakta olanlara iş mükellefiyeti, bulundukları 
müesseselerde herkesin görebileceği bir yere asılacak ilânlarla tebliğ 
olunur. 

Madde 9 — Celp listelerinde mükellefin adı, babasının adı, soyadı, 
doğum tarihi, bulunduğu vilâyet, kaza, nahiye ve köyü, hangi tarihler
de ve hangi iş yerinde ne kadar müddet için iş başında hazır bulunacağı 
gösterilir. 

Madde 10 — Kendilerine iş mükellefiyeti tahmil edilenlerin sıhhî 
vaziyetleri Ereğli Kömür Havzası Sağlık Teşkilâtı tarafından tesbit 
olunur. 

Bunlardan, gerek işe elverişli bulunanların ve gerek sıhhatları 
çalışmağa müsait olmadığı için köylerine iade edilenlerin yol masrafları 
mürettep oldukları müesseselerce ödenir. 

Madde 11 — Listeler umumiyetle i k i ay çalışma ve bir ay istirahat 
esası üzerinden tertib olunur. Çalışanların itiyatları ve köylerindeki 
istihsal vaziyetleri göz önünde tutularak lüzum ve ihtiyaca göre bu müd
detleri çoğaltmak veya alzaltmak suretile değiştirmeye Îktısad Vekâleti 
salahiyetlidir. 

Madde 12 — Usulü dairesinde iş başına celbedilenler davete icabet 
ve mükellefiyeti i f a etmek mecburiyetindedirler. 

İkinci dereceye (dahil) kadar kan ve sıhriyet hısımlarından birinin 
ölümü, şahsî hastalık, yangın, sel, tipi» fırtına gibi mücbir haller mazeret 
sayılır. 

Madde 13 — Ölümle, yangın, sel, tipi, fırtına gibi mücbir sebebler 
Dahiliye Vekâleti teşkilâtı tarafından tevsik olunur. 

Şahsî hastalık mükellefiyeti tebliğe memur olanlar tarafından 
kaymakamlıklara ihbar edilir. 

Zonguldak vilâyeti dahilinde Mıntaka Îktısad Müdürlüğünün hu
susî teşkilâtı bulunan yerlerde kaymakamlar bu ihbarı mezkûr teşkilâ
ta bildirirler. 

Diğer bilcümle yerlerde Hükümetin sıhhat teşkilâtı tarafından tev
sik olunur. 

Madde 14 — Yukarıki maddede yazılı sebebler ve mazeretler do-
layısile vaktinde iş başına gelmiyenler bu sebeblerin zevalini müteakib 
derhal iş başına gelmiye ve bu sebeblerle noksan kalan iş müddetini 
ikmale mecburdurlar. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

Yeni teşkilât ve Dahiliye Vekâleti teşkilâtına 

terettüp eden vazifeler 

Madde 15 — Îktısad Vekâleti iş mükellefiyetini takib için Zongul
dak Vilâyeti dahilinde icab eden teşkilâtı yapar. 

Bu teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri Îktısad Vekâletince bir talimat
name ile tesbit olunur. 

Bu teşkilâtın masrafları 6 ncı madde mucibince tahsil edilen me-
baliğden ödenir. 

Madde 16 — Kendilerine iş mükellefiyeti tahmil edilenlerin liste
leri o mahallin en büyük Mülkiye Âmirine tevdi olunur. Bu listeleri 
alan en büyük Mülkiye Âmiri sekizinci maddedeki usul dairesinde tebli
gatı i f a ettikten sonra mükelleflerin listelerde yazılı tarihlerde ve göste
rilen iş yerlerinde hazır bulunmalarını temin eder. Bu mükellefiyeti 
mazeretsiz ifadan imtina edenler hakkında 3780 numaralı kanunun 54 ün
cü maddesi* mucibince takibat yapılır. 

Madde 17 — îktısad Vekâleti bu karar hükümlerinin tatbikinde 
kendi teşkilâtı vasıtasile i f a edemiyeceği bazı işler için Dahiliye, Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri ve icabında diğer vekâletlerin taşra 
teşkilâtı mumurlarından da istifade edebilir. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 

Müteferrik hükümler 

Madde 18 — Bu karar mer'iyet mevkiine girdiği tarihten itibaren 
en geç bir ay içinde Zonguldak Mmtakası Îktısad Müdürlüğü İşletme
lerin halen mer'i dahilî talimatnamelerini esas ve şekil bakımlarından bir
leştirecek ve Îktısad Vekâletinin tasdikine arz edecektir. 

Madde 19 — İş mükellefiyet ine tâbi olmak üzere Zonguldak Vilâ
yeti dahilinden davet edilen.kimselerin köylerindeki ziraî istihsal işleri 
Ziraat Vekâletince tanzim olunur. 

Altıncı madde mucibince toplanan mebaliğden imkân dairesinde 
bu işlere yardım edilebilir. 

Madde 20 — Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 



27 Ş U B A T 1940 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: 13407 

Karar sayısı: 3 
mm 

Karar sayısı: 4 

Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği 
teşkili hakkında karar 

Madde 1 — Ereğli Havzasındaki kömür müstahsilleri, bu kararın 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde bir Satış Birliği teşkil edip İsta-
tüsünü İktısad Vekâletine tasdik ettirmeğe mecburdurlar. 

Madde 2 — İstihsal edilen kömürler dahilî ve haricî piyasalara 
Satış Birliği marifetile satılır. 

Madde 3 — Bu. kararın neşri tarihinden Satış Birliğinin faaliyete 
başlayacağı tarihe kadar müstahsillerin bütün satışları Ereğli Kömür
leri İşletme İdaresi tarafından idare edilir. 

Madde 4 — Satış Birliği hamule kömürlerim Havzada vasıta üze
rinde teslim şartile satar. 

Madde 5 — Dahilî ve haricî piyasalara hamule ve ihrakiye olarak 
verilecek kömürler Satış Birliğince tanzim ve İktısad Vekâletince tasdik 
olunacak plâna göre satılır. 

Madde 6 — Ereğli Kömür Havzasından istihsal edilen kömürler 
yıkanmış olarak satılır. Ancak tabiî teşekkül icabı olarak veya yıkama 
güçlüğü gibi teknik sebeplerden dolayı kömürün tuvenan olarak satıl
masına İktısad Vekâleti müsaade edebilir. 

Madde 7 — Yıkanmış veya tuvenan olarak satılan kömürlerin kül 
ve rutubet hadleri İktısad Vekâletince tayin olunur. 

Madde 8 — Dahilî piyasaya satılacak kömürlerin (hamule ve ih
rakiye) fiatları Koordinasyon Heyetince ve haricî piyasaya satılacak 
kömürlerin (hamule ve ihrakiye) fiat esasları İktısad Vekâletince ta
yin ve Satış Birliğine tebliğ olunur. 

Ecnebi sularına sefer yapan Türk vapurlarının sarf edecekleri kö
mürlerin bedeli dış piyasaya sevk edilmiş ihrakiye bedeli gibi hesap 
edilir. 

Madde 9 — Dahilî fdaltlar üzerinden resmi nisbisi tahsil edilmiş 
kömürlerden hamule ve ihrakiye olarak dış piyasaya sevk edilenlerin 
fiat farkları Satış Birliğince alâkadarlardan tahsil edi l i r ve bu farkla
rın resmi nisbisi takvim senesi sonundan itibaren bir ay içinde maliye 
veznesine yatırılır. 

Madde 10 — Satış Birliğini teşkil eden müstahsiller, Birliğin mas
raflarına umumî imraratları nisbetinde iştirak ederler. 

Madde 11 — Bu kararın neşrinden evvel müstahsiller tarafından 
akdedilmiş satış mukavelelerinin hükümleri mahfuz olup bu hükümler 
Satış Birliğinin teşkili devresinde Ereğli Kömürleri İşletme İdaresi, 
Satış Birliğinin teşkilinden sonra bu Bi r l i k tarafından tatbik olunur. 

Birinci fıkrada gösterildiği şekilde akdedilmiş mukavelelerin ev
rakı sübuüyelerinin asılları, bu asıllar defterlerde kayıt şeklinde olduğu 
takdirde Noterden musaddak suretleri bu kararın neşrinden itibaren üç 
gün içinde İktısad Vekâletine gönderilmek üzere Zonguldak veya İstan
bul mıntaka İktısad Müdürlüklerine makbuz mukabilinde tevdi olunur. 
Evrakı sübutiyeleri bu müddet içinde tevdi olunmayan akitler mucibince 
taahhüd edilen kömürleri, müşterilere karşı müstahsil akitlerin mes'uli-
yeti mahfuz kalmak şartile, Ereğli Kömürleri İşletme İdaresi veya Satış 
Birliği vermekten imtina edebilir. 

Madde 12 — Bu kararın neşri tarihinden evvel imrar edilmiş kö
mürler ile hamule veya ihrakiye olarak kömür almakta olan vasıtaların 
ikmali ihamule etmesi için verilmesi muktazi kömürler hakkında bu ka
rar hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde 13 — Bu karar neşri tarihinden mer'idir. 

Ereğli Kömür Havzasında istihsalin 
tanzimine dair karar 

Madde 1 — İktısad Vekâleti Ereğld Kömür Havzasında imtiyaz veya 
imal ruhsat tezkeresi sahiplerinin istihsal programlarını tayin eder ve 
bunların ellerindeki işletme plân ve projelerini istihsali tesri bakımın
dan tekrar tetkik ve tatbikatını yakından takib ettirir ve her işletmenin 
malzeme alât ve edevat ve anbar eşyası mevcutlarını kontrol altına al
dırır. 

Madde 2 — İktısad Vekâleti müstahsiller elinde bulunan ve buluna
cak olan işletme malzeme ve anbar eşyalarını istihsalin intizamla deva
mını temin maksadile ihtiyaçlara göre tahsis ve tevzi ve mevcut tamir 
aftelyelerinin çalışmalarını havzanın umumî ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tanzim ettirir. Tevzi edilecek malzeme yeni ise defter kayıtları 
kullanılmış ise mahallî İktısad Müdürlüğünce takdir ettirilecek kıymet 
üzerinden muameleye tâbi tutulur. 

Madde 3 — Muhtelif imtiyaz veya imal ruhsat tezkeresi sahipleri
nin hududları içinde acil olarak işletmeye alınmalarında faide görülen 
kısımları alâkalı amillere veya diğer hudutlar içinde mütedahil iseler 
en müsait işletebilecek amillere işlettirmeye İktısad Vekâleti salâhi-
yettardır. 

Madde 4 — İşbu karar hükümlerini yerine getirmek maksadile 
kendilerinden istenilen işleri derhal yapmağa ve lâzım gelen malûmatı 
vermeğe kömür müstahsilleri mecburdurlar. 

Karar sayısı: 5 

Kok müstahselâtının tayin olunacak mıntakalara sevkedilerek 
istoklar kurulması ve tevzii işlerinin Etibanka 

tevdii hakkında karar 

Madde 1 — Hususî kok müesseseleri de dahil olduğu halde bütün 
kok istihsâl müesseselerinin kok müstahselâtını icabeden mıntakalara 
sevkederek istoklar tesis ve oralarda bunları tevzi etmek işleri Etibanka 
tevdi olunmuştur. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı istokların perakendecilere veya 
tâli toptancılara tarzı teslim ve tevzii işi Etibank ile mezkûr şehirler 
belediyeleri arasında tanzim olunur. 

Madde 3 — Sömikok fabrikasile şehir gazhaneleri 1940 devresi için
de 1939 istihsâl miktarını elde edecek şekilde istihsâlde bulunacaklardır. 

Madde 4 — Kok müstahsilleri tesbit olunacak resmî satış fiyat
ları üzerinden ve ancak Etibankça gösterilecek mahallere veya alıcılara 
satış yapmakla ve bunun haricinde hiç bir satışta bulunmamakla mü
kelleftirler. 

Madde 5 — Gerek sömikok ve gerek Karabük koklarını ve gerek 
mahallî gazhane koklarını istihlâk sahalarında icabı halinde tek fiyat 
üzerinden satışa çıkarmak ve bunun için de muhtelif cins kokları tayin 
olunacak nisbetlerde tevzi etmek usulü tatbik olunabilir. 

Madde 6 — Kok kömürü tevziatında, resmî dairelerle, malî, ikti
sadî, içtimaî, sınaî ve sıhhî müesseselerin veya hayır teşekküllerinin 
talepleri tercihan karşılanır. Bu müesseselerde tasarrufu temin edecek 
tedbirler alınması ve ezcümle teshin vasıtalarının harareti 20 dereceyi 
geçmiyecek surette ayarlanması ve bunlar da kok kömürile beraber 
ve daire tesisatının teknik imkânı dahilinde bir miktar da taş kömürü
nün yakılması imkânı temin olunur. 

Madde 7 — Kok kömürünün tek elden ve tek fiyatla satışından ve 
halitalar vücuda getirilmesinden hasıl olacak farklar millî mahrukat 
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mevzulunda Koordinasyon Heyetinin kararile yapılacak sarfiyat için 
bir ihtiyat hesabında toplanır. 

Madde 8 — Millî Korunma Kanunile tesbit olunan tahsisattan yu-
karıki maddelerde yazılı işlerin tedviri için 250 bin liralık bir müteda-
vil sermaye ifraz ve Etibank emrine tahsis olunur. 

Kanun 
No. 

1076 
1111 

3008 
3780 

Düstur 
Tertib Cild 

İhtiyat Zabitleri ve îhtiyat Askerî Memurlar Kanunu 
Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 

İş Kanunu 
Millî Korunma Kanunu 

3 
3 

3 
3 

8 
8 

17 
21 

Sahife 

1515 
1696 

1146 
433 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

628 
631 
635 

3330 
4417 

Maarif Vekâletinden: 

1 — İkinci Umumî Müfettişlik Maarif -Müşaviri Celâl Ferdi'nin 
İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğüne naklen tayininden dolayı boşalan 
yere Bursa Maarif Müdürü Fakir Erdem'in almakta olduğu 80 l i r a ay
lıkla naklen tayini muvafık görülmüştür. 

2 — ,Bu kararnamenin icrasına Maarif V e k i l i memurdur. 

23/2/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Maarif V e k i l i 
YÜCEL 

1 — Erzincan Maarif Müdürü Bedri Ahiskalı'nın almakta olduğu 
50 l i r a maaşla Kocaeli Maarif Müdürlüğüne naklen tayini muvafık gö
rülmüştür. 

Bu kararnamenin icrasına Maarif V e k i l i memurdur. 
23/2/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Maarif V e k i l i 
YÜCEL 

1 — Kocaeli Maarif Müdürü.Kemal Ermat'ın almakta olduğu 50 
lira maaşla Kayseri Maarif Müdürlüğüne .tayini muvafık görülmüştür. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Maaıiı Ve k i l i memurdur. 
23/2/1940 

R E İ S İ C U M H U R 
ISMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Maarif V e k i l i 
YÜCEL 

1 — Kayseri Maarif Müdürü Turgut Tarhan'ın almakta olduğu 
50 lira aylıkla .Gaziantep Maarif Müdürlüğüne naklen tayini muvafık 
görülmüştür. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Maarif V e k i l i memurdur. 
23/2/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

. Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Maarif V e k i l i 
YÜCEL 

T A M İ M L E R 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

ÖZÜ 
No: 1517 Kızılçullu İstasyonunun da hususî telgraf 

ve posta muamelâtına başlayacağına dair. 

Kızılçullu İstasyonunda, hususî telgraf ve posta müraselâtına aid 
muamelâtın ifasına lüzum görülmüştür. 

Mezkûr İstasyon, bundan böyle hususî telgraf talimatnamesinin 
2 nci maddesi mucibince iş görecek ve keyfiyeti istasyondaki kara tah
taya yazmak suretile halka ilân edecektir. 

Tamimen tebliğ olunur. 
28/12/1939 

Na : 1519 
Ö Z Ü : 

D. D/94 numaralı kuru üzüm tarifesinin 
2 nci zeyline dair. 

D. D./94 No. lı tarifeye yeni bir zeyil yapılmıştır. Bu zeyle göre: 
Muradiye İstasyonundan İzmir'e sevkedilecek kuru üzümler için 

ton başına maktuan 155 
Ve Horozköy İstasyonundan İzmir'e sevkedilecek kuru üzümler 

için de ton başına maktuan 175 kuruş ücret alınacaktır. 

Bu tarife zeyli 15/1/1940 tarihinden itibaren tatbik mevkiine ko 
nulacaktır. 

6/1/1940 

Ö Z Ü : 

No : 1526 D. D/130 numaralı tarifenin meri ol
duğu, kısımda, sınıf, değiştirecek, halk ti
caret bilederini hamil yolculardan alına
cak ücret farkları hakkında. 

Halk ticaret bileti ile Avrupa hattında, hamil bulundukları biletin 
sınıfından daha yüksek bir sınıfta seyahat edenlerden alınacak ücret 
farkları, mer'iyette kaldığı müddetçe ve şamil olduğu katarlar için. 
D. D/130 numaralı tarifenin gidiş kısmı üzerinden hesap edilecektir. 

18/1/1940 

2 -
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Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden: 

No: 1520 ÖZÜ: Çayhan istasyon isminin «Çakmak» ya
pıldığı h. 

Konya - Adana hattı üzerinde bulunan «Çayhan» istasyon isminin, 
22/12/1939 tarihinden itibaren «Çakmak» olarak tebdil edildiği Dahiliye 
Vekâletinin 25/12/1939 tarih, şube 2 M . ve 7808 numaralı tezkeresile 
bildirilmiştir. 

Buna nazaran, istasyon lâvlıası, istasyonun tarihli ve âdi mühür-
leri bu yeni isme göre tebdil edilecektir. 

Grafiklerle livrelerde ve her türlü matbu evrakta yazılı «Çayhan» 
kelimeleri «Çakmak» olarak tashih edileceği gibi eşya nakliyatında kul
lanılan ve «Çayban» kelimesini havi etiketlere de (Çayhan) kelimesi 
silinerek Çakmak yazılacaktır. 

Bilet ve evrak matbaaları, yeniden basacakları biletlerle her türlü 
matbu evraka bu yeni ismi yazacaklardır. 

Çayhan yazılı ve istasyonlarda mevcud biletler, Çakmak olarak 
tashih edildikten sonra satılacaktır. 

Keyfiyetin alâkadarlara tebliği ve gereğinin temini tamim olunur. 

7/1/1940 

No: 1525 ÖZÜ: D. D/119 numaralı tarifenin birinci zey
line dair. 

D. D/119 numaralı tarifeye yeni bir zeyil yapılmıştır. Bu zeyle 
göre, abonuman kartını hamil asgarî on kişilik talebe gruplarına refa-
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kat etmek üzere aynı istasyonlar arasında her gün gidiş - dönüş seyahati 
yapacak yolculara da talebe abonuman kartı verilir. 

Bu tarife zeyline tefvikan abonuman kartı alınabilmesi için, ço
cuk velilerinin talebi üzerine mahallî Maarif Müdürlük veya memur
luklarından verilmiş (kafileye refakat edecek zatın isim ve hüviyeti 
ile hangi şehir veya kasabada mukim bulunduğunu ve keza hangi şehir 
veya kasabadaki mekteplere müdavim kaç talebeye refakat edeceğini 
mübeyyin) resmî mühürlü ve fotoğraflı bir vesikanın istasyonlara tevdi 
edilmesi ve vesikada isimleri yazılı talebenin abonuman kartı almış 
talebeden bulunması lâzımdır. 

Bu vesikaların her tedris senesi başlangıcında yenilenmesi iktiza 
eder. 

Aynı talebe, muhtelif refakat kafilelerine dahil edilmez. 

Gişe memurları, talebeye refakat edecek kimsenin ibraz edeceği 
vesikanın yukarıda yazılı şartlar dahilinde verildiğine ve vesikada isim
leri yazılı talebenin o ay için abonuman kartı almış talebe olduğuna, 
abonuman kartlarının dip koçanlarında yazılı talebe isimlerini tetkik 
etmek suretile, kanaat hasıl ettikten sonra verecekleri abonuman kartile 
dip koçanına, refakat edilecek kafileye dahil talebelere verilmiş olan 
abonuman kartlarının numaralarını dercedeceklerdir. 

Kafileye refakat edecek kimsenin her gün gidiş ve dönüşte talebe
nin seyahat ettiği katarda ve talebe ile birlikte seyahat etmesi şarttır. 
Buna riayet etmiyenler hakkında biletsiz yolcu muamelesi yapılır. 

Abonuman kartile seyahat edenler, parasız bagaj hakkından istifa
de edemezler. 

Bu tarife zeyli 1/2/1940 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konu
lacaktır. 

13/1/1940 

T E B L İ Ğ 
Orman Umum Müdürlüğü 12 numaralı Orman Tahdid Komisyonu 

Reisliğinden : 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazası Akbaşlar 
köyünün orman sınırının tahdidine aid 

mazbatalar icmalidir 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazasının garbinde ve tahminen 17 
kilometre mesafesinde vaki Akbaşlar Köyünün hududu dahilinde orman 
sınırının 3116 sayılı Orman Kanunu hükümleri dahilinde tahdid mua
melesinin yapılacağı ve kanunun 5 inci maddesi mucibince köyleri hal
kından iki ehli vukufun intihabile komisyonumuza iltihakının temini 
ve yine aynı kanunun 8 inci maddesi mucibince de ormanla alâkalı mahal
lerde arazi ve emlâki bulunanların tasarrufu gösterir vesaiki müstahsi-
ben hazır bulunmalarının tebliği zımnında mezkûr köy heyeti ihtiya-
riyesine yapılan 6/9/1939 tarih ve 10 sayılı tebligata müsteniden köy
leri halkından Ismailoğlu Mustafa ve Mehmedoğlu Mustafanın ehli vu
kuf olarak intihap edildiğini ve ormanla alâkalı mahallerde arazi ve 
emlâki bulunanlara tebligat yapıldığını müşir heyeti ihtiyariye ilmü
haberine müsteniden komisyonumuza iltihak eden ehli vukuflarla bir
likte Akbaşlar Köyünün orman sınırının başladığı Gelintaşı mevkiinde 
95 numaralı tahdid rasad noktasından itibaren Gelintaşı mevkiinde Mus
tafa Aş, Mustafa Özcan, Mustafa özkaya tarlalarının ormana muttasıl 
kenarlarından ve yine aynı mevkide 104 numaralı tahdid rasad nokta
sından 106 numaralı tahdid rasad noktasına kadar Balıkesir - Kütahya 
Demiryolunun istimlâk hududunun ve 105 numaralı tahdid rasad nok
tasından sınır demiryolu kenarından ayrılarak Nuri Tokaca aid arazi

nin ve yine Gelintaşı ismini taşıyan mevkide 113 numaralı rasad nok
tasından 116 numaralı rasad noktasına kadar yine demiryolunun istim
lâk hududunun 116 numaralı rasad noktasından itibaren Kırcaüstü na
mını alan mevkide 125 numaralı rasad noktasına kadar Tahiroğlu Hali-
kaya, Ahmed Kaya, Hüseyin Kaya ve Çam Köyünden İbrahim İncenin 
tarlalarının ormana muttasıl kenarlarının sınır olarak tayin ile tahdid 
esnasında mahallinde tanzim kılınmış olan tahdid zabıtlarında yazılı 
semt, şakulî zevaya ile mesafeler tahtında ve mevkiin icabına göre her 
rasad noktasına yaptırılan kuru dıvar ve hendeklerle tesbit edildiğini 
ve salifüzzikr orman sınırının orman ciheti istikametinde bir kaç ma
halde ormandan yapılan tahribatla tarla ihdası maksadile açılmış orman 
asarı halen mevcut mevki ve türap itibarile orman arazisi evsafında bu
lunan ve tasarrufa aid hiç bir vesaik ibraz edilmeyen ve etrafı kamilen 
ormanla muhat bulunan mezkûr açılmış sahaların orman sınırı harici 
bırakılması ve tasarrufun kabulü hususunda hiç bir veçhile kanunî ve 
fennî mesağ mevcut olmadığından tarla maksadile açılmış bu sahaların 
kâffesinin Devlet ormanı olarak tahdid edildiğini mübeyyin işbu maz
batalar icmali tahdid esnasında mahallinde tanzim kılınmış olan tahdid 
zabıtlarından istihraç edilmiş olmakla 3116 sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesinin verdiği hak ve salâhiyete müsteniden alâkadaranın ta
rihi talikından itibaren 3 ay zarfında mahallî mahkemeye müracaatta 
muhtar bulunduklarının malûmları olmak üzere ilân olunur. 

14/1/1940 

12 No. lu O. T. K. R. Mühendis Aza Hukukçu Aza Kâtip 

Şefik Ozoral Niyazi Kırdıkaçdı Ali Rıza îkizoğlu Nazif Ş e n 
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İLÂNLAR 
Nafıa Vekâletinden: 

1/3/1940 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekâleti 
binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda cem'an (2057.50) lira muhammen bedelli Ankara istasyo
nunda vagon içinde teslim edilmek şartile bütün malzemesi müteahhide 
aid demirden imal edilmiş olarak 170 aded kilometre, 200 aded meyil 
ve 300 aded münhanî levhalarının açık eksiltme usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (154.31) liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
birlikte mezkûr gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

1375/4-4 

Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

15000 metre ipek kumaş alınacak 
Tahmin edilen bedeli (37.500) lira olan 15000 metre ipek kumaş 

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 
29/2/1940 perşembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name (1) lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (2812) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3, maddelerindeki vesaikle kumisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alâkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkûr 
gün ve saatte kumisyona müracaatları 

1448/2-1 

M . M. V. Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

,1 — 50.000 metre mintanlık bez pazarlıkla satın alınacaktır mu 
hammen bedeli 22.500 lira olup kat'î teminat miktarı 3375 liradır. Pa
zarlığı 29/2/1940 perşembe günü saat 11 de Hava Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır, idarî şartname ve evsafı her gün öğleden sonra 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kat'î temi 
nat ve kanunî belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

1463/2-"! 

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden : 

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi esas nizamnamesi mucibince 
hissedarlar heyeti 1940 yılı martının yiriği dokuzuncu cuma günü saat 
on beşte şirketin Ankara'da İstiklâl Caddesindeki merkezinde yıllık 
adî toplantısını yapacaktır. 

Sayın hissedarlarımızın o gün ve saatta toplantıya gelmelerini rica 
ederiz. 

Müzakere Ruznamesi : 

1 — 1939 yılı hesapları hakkında idare meclisi ve murakıb rapor
larının okunması, 

2 — 1939 yılı bilanço ve kâr ve zarar hesap müfredatının tetkik 
ve tasdiki ile idare meclisinin ibrası. 

3 — Müddetleri biten idare meclisi azalarının yeniden seçilmesi 
ve huzur haklarının tayini, 

4 — 1940 yılı için murakıb seçilmesi ve ücretinin tayini. 
1484 

Ankara Vilâyeti 
Sayı 1271 17/1/1940 

Cemiyetin adı Fakir talebeye yardım cemiyeti. 

Maksadı teşekkülü 
Fakir talebeye tahsilinin devamına matuf yar
dım etmek. 

Müessis veya idare 
heyetinin isimleri 

Müessisleri 
Vehbi Çöker : D. D. Y. Maliye Muhasebe 

Reisi 
Şükrü Duna : Divanı Muhasebat mura-

kıbi 
M. N. Gençosman: Divanı muhasebat müra-

kıbi 
K. Z. Gençosman : Ulus Gazetesi muharriri 
M. N. tüter : D. D. Y. muhasebesinde 

memur 
Ömer Fırath : Maliye V. mer. muhasebe

sinde M. 
Ahmed Gençer : Merkez Bankasında vez

nedar. 

Tesis tarihi 17/1/1940 

Merkezi idaresi Ankara'dadır. 

Umumî merkezi ve
va şubeleri Şubeleri yoktur. 

Yukarıda adı yazılı cemiyetin Ankara'da kurulduğuna dair vilâyete 
verilen beyannameye mukabil Cemiyetler Kanununun (6) ncı madde
sine tevfikan bu ilmühaber verilmiştir. 

Vali 

Fakir Talebeye Yardım Cemiyeti Nizamnamesi 

Madde 1 — Fakir Talebeye Yardım Cemiyeti adile bir cemiyet 
kurulmuştur. 

Madde 2 — Cemiyetin merkezi Ankara'dır. 
Müessisleri şunlardır. 
Devlet Demiryolları Maliye ve Muhasebe Reisi Vehbi Çöker Di

vanı Muhasebat Mürakıblarından Şükrü Duna, Ankara ikinci Noter Me-
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murlarmdan Osman Zeki Gençosman, Maliye Vekâleti Merkez Muha
sebeciliğinde Mümeyyiz Ömer Fınatlı, Divanı Muhasebat Murakıbların-
dan Mehmed Nuri Gençosman, Ankara Müddeiumumi Muavinlerinden 
Hasan Aksoy, Devlet Demiryolları Muhasebesinde Murakıb Tevfik 
Çöker, Evkaf Müfettişlerinden Abdurrahman Şeref Aksoy, İstatistik 
Umum Müdürlüğünde Ziraat Şubesinde Memur Necdet Ekşigil, Ankara 
Hususî Muhasebe Müdürlüğü Yenişehir Şubesinde Memur Mahmud 
Baytaş, Devlet Demiryolları Muhasebesinde Memur Mehmed Nuri İliter, 
Ziraat Vekâleti Veteriner Umum Müdürlüğü Memurlarından Mahmud 
Nedim 'Gençosman, Ulus Gazetesi Muharrirlerinden Kemal Zeki Genç
osman Cumhuriyet Merkez Bankası Emisyon Veznedarı Ahmed Gençer. 

Cemiyetin gayesi 
Madde 3 — Cemiyetin gayesi fakir talebeye tahsilin devamına ma

tuf yardım etmektir. Cemiyet siyasetle uğraşmaz. 
Madde 4 — Yardım şartlan şunlardır. 
A - Talebenin fakir olması. 
B - Sakat ve malûl bulunmaması. 
C - Zekâ, kabiliyet ve ahlâkî vasıfları itibarile bu yardıma lâyik 

görülmesidir. 

D - Bu şartlar sıhhat raporu, fakirlik ilmühaberi ve talebenin men
sup olduğu okuldan alınacak zekâsına ve ahlâkî durumuna ve ders not
larına aid vesaikle isbat edilir. 

E - Bu şartların ikmalinden sonra idare heyeti göstereceği mucib 
sebele vaki taleblerin kabulünde tam bir takdir ve serbestî hakkına 

maliktir. 

Cemiyetin azası 

Madde 5 — Cemiyetin ik i nevi azası vardır. 
A - Aslî aza 
B - Fahrî aza 

Madde 6 — Aslî aza olabilmek için: 
A - Medenî haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı 

olmak, 

fi - Duhuliye 50 kuruş vermek, 
C - Ayda yirmi beş kuruştan aşağı olmamak ve on lirayı geçme

mek üzere cemiyete muayyen bir para vermeği kabul etmek şarttır. 
Madde 7 — Fahrî aza: 
A - Ağın ilk mektep muallimleri, 
(B - İdare heyetinin tasvip edeceği kimselerdir. 
Madde 8 — Cemiyetten çıkmak: 
A - Her aza aidatını temamen ödemek ve bir ay evvel haber ver

mek şartile cemiyetten çıkabilir. 
B - B i r sene aidatını vermeyen azaya borcunu Ödemesi mektupla 

bildirilir. Buna rağmen ödemeyenler hakkında idare heyeti vaziyetin 
icabına göre bir karar verir. 

C - Fahrî aza umumî heyet ekseriyetinin tasvibi ile cemiyetten 
çıkarılabilir. 

Teşkilât 
(Madde 9 —r Cemiyetin ik i nevi heyeti vardır: 
A - Umumî heyet, 
B - İdare heyeti, 

Madde 10 — Aza mecmuu umumî heyeti teşkil eder. 
Bu heyet her yıl temmuz ayı içinde ik i gazete ile ilân edilen günde 

adiyen toplanır. Toplantı ilândan itibaren (3) ilâ (10) gün içinde ya
pılır. İlânda toplantının gün, saat ve yeri bildirilir. 

İdare heyeti kararı veya aza mecmuunun beşte birinin talebile 
fevkalâde de toplanabilir. 

Madde 11 — Umumî heyet toplantısı idare heyeti reisi tarafından 
açılır. Müzakereyi idare etmek üzere mevcud aza arasından bir kongre 
reisi; bir reis vekili ve lüzumu kadar kâtib seçilir İdare heyeti reisi 
ve azalarile murakıbler seçilemez. 
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Madde 12 — Umumî heyet adî içtimaında: 
A - İdare heyetinin bir yıllık çalışma ve murakıblerin teftiş ra

porlarını tetkik ve münderecatına vukuf (peyda ettikten sonra icabını 
karara bağlar ve gelecek yılda yapılması lâzım gelen hususat hakkında 
mütalâa dermeyan ve senelik bütçeyi tanzim ve tasdik eder. 

ıB - İdare heyeti azalarile murakıbleri seçer. 
Madde 13 — Umumî heyette ruzname harici hiç bir şey görüşüle

mez. 
Ancak mevcud azanın yirmide biri tarafından vaki teklifler mü

zakere olunur ve karara bağlanır. 
iMadde 14 — Umumî heyetin müzakere zabıtları ve kararları reis 

ve reis vekili ve kâtipler tarafından imzalanarak saklanır. 
Kararlar umumî heyette bulunmıyan azalara birer mektupla bildi

rilir. 
Madde 15 — İdare Heyeti 
Cemiyet beş kişilik bir idare heyeti tarafından idare olunur. Bu he

yet, arasından birini, birinci reis, birini ikinci reis, birini umumî kâtip, 
birini muhasip ve veznedar seçer. 

Yedek aza seçimde aldıkları rey sırasile bu heyetteki boşluğu dol
dururlar. Bunların adedi üçten fazla olamaz. 

Madde 16 — İdare heyeti ayda bir defadan eksik olmamak üzere 
reisin tensip edeceği günde adiyen toplanır. Azadan üçünün talebile de 
reis tarafından çağırılma üzerine fevkalâde de toplanabilir. 

Madde 17 — Heyet yarıdan fazla aza ile toplanır. Bunların çokluğu 
ile karar verir. 

Madde 18 — Reis cemiyeti temsil, ruznameyi tanzim, müzakereleri 
idare eyler ve bilcümle evrak ve muharrerata umumî kâtiple imza 
koyar. İkinci reis, reise muavenet ve yokluğunda ona vekâlet eder. 
Umumî kâtip idare heyeti kararlarını zabıt ve cemiyetin evrak ve defter
lerini muhafaza eyler. 

Muhasip ve veznedar cemiyetin hesaplarını rüyet, hesap defterlerini 
tanzim ve parasını ahz, sarf ve muhafaza eder. 

Madde 19 — Cemiyetin hesapları iki murakip tarafından muraka
be altında bulundurulur. Mürakipler lüzum gördükleri zaman hesapları 
teftiş ve raporlarını tanzim eder. Yıllık toplantıda umumî heyete arzedil-
oek üzere toplantıdan üç gün evvel idare heyetine tevdi ederler. 

Madde 20 — Cemiyette vazife alanlar fahriyen çalışırlar. 

Cemiyetin geliri 

Madde 21 — Cemiyetin geliri. 
A - Aza duhuliyesi, 
B - Aza aylık taahhüdatı, 
C - Müsamereler hasılatı, 
D - Teberrüat ve müteferrik hasılattan ibarettir. 
(Teberrüat para, esham ve tahvilât gibi menkul kıymetler olacağı 

gibi kitap, ders ve giyim levazımı ve sair menkul eşya da olabilir. Aynen 
istifade kabil olmayan eşya veya kıymet idare heyeti kararile nakde 
tahvil edilebilir. 

Bağışlama veya vasiyet suretile verilen gayri menkuller hakkında 
3512 sayılı kanunun 17 inci maddesi hükümlerine göre muamele olunur). 

Madde 22 — Varidat muhasib ve veznedarın imzasını muhtevi 
makbuz mukabilinde alınır. 

Cemiyetin masrafı 
Madde 23 — Cemiyetin masrafı idare heyeti kararile bütçesi da

hilinde yapılır. 
Muhasip ve veznedar nezdinde idare heyetinin tahdid ve tayin ede

ceği miktardan fazla para bulunduramaz. 
Cemiyetin parası idare heyetinin tensib edeceği bir bankaya reis 

ve muhasibin müşterek imzalarile tevdi ve tenmiye edilir ve bankadan 
yine reis ve muhasibin müşterek imzalarile geri alınır. 

Madde 24 — Sarfiyat reis ve muhasibin ita emrini muhtevi evrak 
mukabilinde icra olunur. 

Madde 25 — Cemiyetin parasından idare heyeti müştereken ve müte-
selsilen mesuldurlar. 
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Cemiyetin defterleri 

Madde 26 — Cemiyetin defterleri 
A - Aza defteri 
B - Karar defteri 
C - Gelen ve giden evrak defteri 
D - Varidat ve sarfiyat defeteri 
E - Plânço ve hesabı kat'î defteridir. 

Son maddeler 

Madde 27 — Bu Nizamname umumî heyet toplantısında mevcu
dun üçte ikisinin vereceği kararla tadil olunabilir. 

Madde 28 — Cemiyetin feshi halinde mevcudu çocuk esirgeme 
kurumuna verilir. 

Afyonkarahisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Müddeaaleyh: Afyonun Çavuşbaş Mahallesinden Dedeoğullarından 
Ahmetoğlu Abdullaha. 

Afyonun Marulcu Mahallesinde mukim Halime Bayrakdar tara
fından aleyhinize ikame olunan ihtar davasının icra kılınan muhake
mesi sonunda: müddeaaleyhin evlenmenin tahmil eylediği vazifeleri 
ifa etmemek maksad ve gayesile sekiz sene evvel müşterek haneyi terkle 
semti meçhule gittiği ve halen avdet etmeyip karı ve çocuklarının infak 
ve iaşesile alâkadar bulunmadığı tahakkuk etmiş olduğundan Kanunu 
Medeninin 132 nci maddesi mucibince müddeialeyh Abdullahın bir ay 
içinde müşterek haneye avdet etmesi için ihtarat icrasına kabili temyiz 
olmak üzere 14/2/1940 tarihinde Afyon Asliye Hukuk Hâkimliğince 
karar verilmiştir. İşbu ilânın neşri tarihinden bilitibar on beş gün içinde 
temyiz etmediğiniz takdirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği ve ilâmın 
hir sureti de Mahkeme Divanhanesine talik edilmiş olduğu ilânen tebliğ 
olunur. 

1470 

Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Edirnenin Korucu Köyünden Ahmet Oğlu Mehmed'e 
Uzunköprünün Hemitli Köyünden Karınız Tahir Kızı Hatice Na

dide tarafından Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesine aleyhinize ika
me olunan ihtar davasının muhakemesi sonunda: 

Evlenmenin tahmil ettiği vazifeleri ifa etmemek maksat ve gayesile 
müddelyi yedi sekiz sene evvel haklı bir sebep olmaksızın terkle ayrı 

yaşamakta olduğunuzun subutuna binaen Kanunu Medeninin 132 nci 
maddesine tevfikan tarihi tebliğden itibaren bir ay zarfında müddei 
nezdine dönmenizin ihtarına 23/5/1939 tarihinde temyizi kabil olmak 
üzere karar verilmiş olup ilân tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
temyiz etmediğiniz takdirde işbu hükmün iktisabı katiyet edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1465 

Turgutlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Turgutlunun Ahmetli Nahiyesinden Osman kızı ve İbrahim karısı 
Azize tarafından kocası aynı Nahiyeden Mustafa oğlu Süleyman aley
hine açılan boşanma davasından dolayı Turgutlu Asliye Hukuk Hâkim
liğince yapılmakta olan muhakemede müddeaaleyhin ikametgâhının 
meçhul kalmasına binaen kendisine ilânen tebligat ifasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan müddeaaleyhin 6/3/1940 tarihinde saat 11 de 
Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmasının aksi takdirde 
gıyabında muhakeme icra edileceği ilân olunur. 

1460 

Borsada 
Esham ve Tahvilâtın 26/2/1940 tarihindeki 

kapanı; fiatlan 
L. K i . S. 

İkramiyen' % 5 Faizli 1938 İstikrazı 19.68,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum V 19.30,— 
Türkiye I5 Bankası Hisse senedi (Nama) . . . . . . 8,80,— 

Kambiyonun 2C/2/1940 tarihindeki 
kapanış fiatlan 

Ç E K L E R L. Kr. S. 

1 Sterlin 5.24,-
100 Dolar ' 130 19,-
100 Fransız Frangı 2.95,51 
100 Liret 6.74,— 
100 isviçre Frangı 29.27.25 
100 Florin 69.25,21 
100 Raysmark . —•—.— 
100 Belga 22 04.-
100 Drahmi . . .• 0.97,— 
100 Leva 1.59,25 
100 Çekoslovak Kuronu — . — , — 
100 Pezeta 13.43,50 
100 Zloti 
100 PengS 23.55,-
100 Ley 0.61,75 
100 Dinar 3.(8. 5 
100 Yen 31.09,25 
100 İsveç. Kuronu 31.00.50 
100 Ruble 

A B O N E Ş A R T L A R I İ L A N Ş A R T L A R I 
— • — 

Abone seneliktir. Abone bedeli : 
Ankara için : 7.5 lira 
Vilâyetler > .• 9 » 
Ecnebi memleketler için 15 lira 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî > » 10 » 
ücret alınır. 

— t»— Nüshası 2,5 kuruştur. 

fl. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri in 
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ı!e birlikte 
abone kaybolunduğu surett* abone bedeli iki misline iblâğ olunur. 

7 . 1 . 

— 

100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. 

Devlet Btatbaaaı 



27 Şubat 1940                            RESMİ GAZETE                                                              Sayı:4444 

   

 

 

  

 

                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kararnameler                                                                                                                                   Sayfa 
 

2/12899  Ereğli Kömür Havzasındaki İstihsalâtın Arttırılması İçin Ücretli İş Hakkında 
               Kararname             1 
 
Maarif Vekâletine Ait Kararnameler          4 
 

Tamimler 
 
Kızılçullu İstasyonunun da Hususî Telgraf ve Posta Muamelâtına Başlayacağına Dair Tamim   4 
 
D. D/94 Numaralı Kuru Üzüm Tarifesinin 2 nci Zeyline Dair Tamim      4 
 
D- D/130 Numaralı Tarifenin- Meri Olduğu Kısımda Sınıf Değiştirecek Halk Ticaret Biletlerini  
Hamil Yolculardan Alınacak Ücret Farkları Hakkında Tamim       4 
 
Çayhan Devlet Demir Yolları İstasyon İsminin «Çakmak» Yapıldığı Hakkında Tamim    5 
  
Devlet Demiryolları İşletmesinin D. D/119 Numaralı Tarifenin Birinci Zeyline Dair Tamim   5 
 

Tebliğ 
 
Balıkesir Vilayeti Dursunbey Kazası Akbaşlar Köyünün Orman Sınırının Tahdidine  Aid Mazbatalar  
İcmali                                                                                                                                                           5
 

 

İlanlar     6 
      
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




