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KANUNLAR 
Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe 

bedelleri hakkında kanun 

Kanun No: 3806 Kabul tarihi: 24/4/1940 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti hududları dahiline alınan Hatay 
Vilâyetinde evvelce kendi zabıta teşkilât kanunlarına göre tavzif edilmiş 
olan seyyar ve sabit jandarmalara 1939 malî yılı sonuna kadar Jandarma 
Genel Komutanlık bütçesinin aid olduğu fasıllarından erlere 14, onbaşı
lara 17, sınıf erbaşlarına 20, gedikli çavuşlara 28, başgediklilere 60 lira 
maktu maaş ve bunlara ayrıca peşin olarak da ayda 14 lira maktu iaşe 
bedeli verilir. 

Madde 2 — 1 haziran 1940 tarihinden itibaren yukarıki maddede 
yazılı jandarmalar hakkında 21/7/1931 tarih ve 1861 sayılı kanunla 
18/1/1940 tarih ve 3779 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Muvakkat Madde — Birinci maddede yazılı seyyar ve sabit jandar
maların, 11 temmuz 1939 tarihinden bu kanunun mer'iyetine kadar geçen 
müddet zarfındaki maaş ve iaşe bedelleri bu kanun hükmüne göre tesviye 
olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 
27/4/1940 

No. Başlığı 

1861 Jandarma Efradı Kanunu 

3779 Gedikli erbaşların maaşlarının 
kanun 

tevhidi ve teadülüne dair 

Alay sancaklarına İstiklâl madalyası verilmesi 
hakkındaki 3579 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 3807 Kabul tarihi: 24/4/1940 

Madde 1 — 3579 sayılı kanuna bağlı listeye (27 dağ, 48 dağ; 132, 

143, 172 piyade; 5, 9 topçu ve 1, 2, 4, 10 müstahkem mevki topçu) alay 
numaraları da eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili 
memurdur. 

27/4/1940 

66 İstiklâl Madalyası Kanunu 

381 İstiklâl madalyası hakkındaki kanuna muzeyyel kanun 

400 Cidali Milliye iştirak edip muhtelif millî cephelerde ve 
dahilî isyanlarda bilfiil hizmet eden mudafaı hukuk reis ve 
azalarıle mücahıd ve mucahıdelerın İstiklâl Madalyasılı 
taltifine dair kanun 

525 İstiklâl Madalyası Kanununun 1 inci maddesinin tadiline 
dair kanun 

607 istiklâl Madalyası Kanununun 6 ncı maddesini muaddll 
kanun 

869 istiklâl Madalyası Kanununun 1 ıncı maddesine muzeyyel 
maddeı kanuniye 

958 İstiklâl Madalyası Kanununun bınncı maddesini muaddıl 
525 numaralı kanunun ikinci maddesine muzeyyel kanun 

977 istiklâl Madalyası Kanununa muzeyyel kanun 

2597 869 numaralı kanunun 2 ncı maddesine fıkra ilâvesine dair 
kanun 

3579 İstiklâl Madalyası Kanununa muzeyvel 869 sayılı kanuna 
ek kanun 

140 İstiklâl Madalyasıle taltif hakkındaki inhaların gelecek se 
neı içtimaiye nihayetine kadar sayanı kabul olacağına dair 
karar 

258 istiklâl Madalyası inhalarının 1926 teşrinisani iptidasına 
kadar Meclisi Alice kabul edileceğine dair karar 

300 Sivillerin istiklal Madalyasıle taltifleri için yapılacak in 
baların tehirine dair karar 

2145 istiklâl Madalyalarının ihtiva edeceği rumuzat hakkında ka 
rarname 

2358 İstiklâl Madalyasıle taltife kesbı ıstıl kak edenlerin sureti 
inhası hakkında nizamname 

2685 istiklâl Madalyalarının sekil ve cesametine dair kararname 

3183 Sefirlerimizin merasimde giyecekleri elbise ve Türkiye hari 
cinde istiklal Madalyasının sureti talıkına dair kararname 

6574 istiklâl Madalyası Kanununun 4 uncu maddesi mucibince 
madalyaya kesbı istihkak edenlere yapılacak talik merasi
minin ecnebi memleketlerde ne suretle yapılacağına dair 
kararname 

Resmi 
Düstur Gazete, 
Tertib Cild Sahife Sayı 

3 1 154 9 

3 5 461 

3 i 582 7 

3 6 33 81 

3 6 229 92 

I 7 2476 403 

3 8 103 551 

3 8 233 572 

3 16 35 2877 

3 20 256 4126 

3 6 571 100 

3 7 1867 364 

3 3 146 

3 3 186 

3 4 5 

3 5 6 

3 7 470 

1 9 810 

Düstur Gaze'c 
Tertib Ci ld Sahife Sayı 

3 12 928 1860 

3 21 — 4416 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde (15 000) liralık münakale 

yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3808 Kabul tarihi: 24/4/1940 

Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesi
nin 21 inci (müskirat ve şarab fabrikaları inşa ve tesis masrafları) 
faslından ¡15 000) lira tenzil edilerek 3 üncü (Daimî memuriyet har
cırahı) faslına zammedilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili memurdur. 

27/4/1940 

Orman Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3809 Kabul tarihi: 24/4/1940 

Madde 1 — 1939 malî yılı Orman Umum Müdürlüğü bütçesinin 
ilişik cedvelde yazılı tertibleri arasında (17 500) liralık münakale ya
pılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Ziraat Vekil 

leri memurdur. 27/4/1940 

CETVEL 

Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

11 Daimî memmuriyet harcırahı 
12 Muvakkat memuriyet harcırahı 
19 Harita ve Kadastro 

5 000 
12 500 

17 500 

Yekûn 17 500 17 500 

Tevhidi İçtihad Kararları 
Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad Heyeti Umumiyesinin 

23 E. /4 K . numaralı karar sureti 
ÖZÜ : İlk ve son tahkikat gibi usullere tâbi 

olmayan icra mercii duruşmalarına Harç 
Tarifesi Kanununun 52 nci maddesinin 
teşmili caiz olup olmayacağına dair. 

İlk ve son tahkikat gibi usullere tâbi olmayan icra mercii duruş
malarına Harç Tarifesi Kanununun 52 nci maddesinin teşmili caiz olup 
olmadığı noktasından temyiz icra ve iflâs dairesinin 26/6/1936 tarih 
ve 2716/3328 ve 8/3/1938 tarih ve 1349/1268 numaralı ilâmları arasında 
husule gelen mübayenetin hal ve telifi C. Başmüddeiumumiliğinin 1479 
numaralı müzekkeresile istenilmesine mebni keyfiyet tevhidi içtihad 
heyeti umumiyesinde müzakere edilerek: 

Neticede; 
Harç Tarife Kanununun 75 inci maddesinde tetkik mercilerinin 

cezaî hükümlerinden ellinci madde hükmüne göre harç alınacağı gös
terilmesine mebni mal beyanında bulunmamaktan dolayı mahkûm olanlar
dan mezkûr madde hükmüne tevfikan alınacak harcın miktarını ta
yinde mezkûr kanunun elli ikinci maddesinin de nazara alınması iktiza 
edeceği ittifakla takarrür etmiştir. 

5/4/1940 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihad Heyeti Umumiyesinin 
49 E./39 K. numaralı karar sureti 

ÖZÜ: Men'i Harik Nizamnamesinin 6 nci mad
desinin elyevm mer'i olup olmadığı h. 

27 kânunusani 1306. 7 şubat 1891 tarihli Men'i Harik Nizamnamesi
nin 6 nci maddesi elyevm mer'i olup olmadığı hususunda temyiz mah
kemesi ceza heyeti umumiyesinin 21/2/1935 tarih ve 20/29/ ve üçüncü 
ceza dairesinin 12/6/1935 tarih ve 3817/2974 numaralı ilâmları arasında 
görülen mübayenetin tevhidi içtihad yolu ile halli lüzumu C. Başmüd
deiumumiliğinin 2849 numaralı müzekkeresile istenilmesine mebni key
fiyet Tevhidi İçtihad heyeti umumiyesinde müzakere edilerek : 

Neticede; 
24 ikinci kânun 1306, 7 şubat 1891 tarihli Men'i Harik Nizamname

sinin, ceza hükmünü ihtiva etmesi itibarile halen mer'iyet veya merfui-
yeti ihtilâf mevzuunu teşkil eden 6 nci maddesi belediye dairelerinin 
ceza hükmüne mezun olmadıkları ve 1274 tarihli Ceza Kanununun 254 
üncü maddesi hükmünce alelıtlak: (İdarei belediye tarafından neşro
lunan nizamata tevfikı hareket etmiyenler) in mahkemeler tarafından 
bir beyaz beşlikden beş beyaz beşliğe kadar para cezasile cezalandırıl
dığı bir zamanda şehir ve kasabalarda yangın zuhuruna sebebiyet vere
cek dikkatsizliklerin nisbî ehemmiyetine mebni sözü geçen 254 üncü mad
dedeki cezadan dört misli fazla ceza ile ve yine mahkemeler vasıtasile 

men ve zecrî gayesile mevzu olup 16 nisan 1340 tarihine kadar mer'iyeti 
devam etmiş ise de o tarihde neşrolunan 486 numaralı (Umuru beledi
yeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında) ki kanunun beşinci maddesi 
hükmünce kavanin ve nizamat ve talimat ve mukarreratı belediyeye mu
halif hareket edenlerden yüz kuruşdan iki bin kuruşa kadar para cezası 
alınacağı ve 6 nci maddesi hükmünce işbu cezaların zabıtai belediye 
memurlarının tanzim ve ita edecekleri zabıt varakaları üzerine Ankara 
ve Istanbulda Emanet Encümeni ve diğer mahallerde belediye meclisleri 
tarafından hükmolunacağı tahmin olunmuş ve men'i harik nizamnamesi 
de belediye nizamatından bulunması hasebile hükmüne muhalif hareket
lerin altıncı maddesinde konulan cezaî müeyyidesi 16 nisan 1340 tarihinden 
itibaren zikrolunan 486 sayılı kanunun ahkâmı cezaiyesi şümulüne gi
rerek mer'iyetten sakit olmuş ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ezcümle 
19 uncu ve 70 inci ve 83 üncü maddelerile belediye meclis ve encümen
lerinin cezaî salâhiyetlerini daha vazıh esaslara irca suretile teyid et
mekle beraber 162 nci maddesile kendi hükümlerine muhalif bilcümle 
ahkâmın mülga bulunduğunu tasrih eylemiş ve 486 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 15 mayıs 1930 tarih ve 1608 sayılı kanunun bi
rinci maddesile de belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men-
ettiği fiilleri işleyenlerle emreddiği işleri yapmayanlar hakkında bele
diyelerin hükmüne salahiyetli bulundukları para cezalarının yukarı 
haddi elli liraya iblâğ olunmakla beraber kaza salâhiyetleri üç günden 
on beş güne kadar meslek ve san'atın tatili cezalarına teşmilen tevsi olun
masına mebni halen zikri geçen Men'i Harik Nizamnamesinin bir meci
diyeden beş mecidiyeye kadar ceza hükmünü ihtiva eden altıncı madde
sinin tatbik kabiliyeti kalmamış olduğuna bir muhalif reye karşı ekse-
riyetle karar verildi. 

15/3/1940 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad Heyeti Umumiyesinin 
31 E./47 K. numaralı karar sureti 

ÖZÜ: Haricen satılıp ferağından nükûl olunan 
gayri menkul bedelinin istirdadına mü
teallik davaların tâbi olduğu müruru za
man müddetile bu müruru zamanın baş
langıcı hakkında. 

Haricen satılıp ferağından nükûl olunan gayri menkul bedelinin 
istirdadına müteallik davaların tâbi olduğu müruru zaman müddetile 
bu müruru zamanın başlangıcı hakkında Temyiz Dördüncü Hukuk Da
iresinin kararları arasında hasıl olan ihtilâfın tevhidi içtihad suretile 
halli Temyiz Dördüncü Hukuk Dairesi Reisliğinin 224 ve 111 numaralı 
müzekkerelerile istenilmesine mebni keyfiyet Tevhidi İçtihad heyeti 
umumiyesinde müzakere edilerek: 

Neticede; 
Her ne kadar gayri menkulün haricen satışına ve satış vadine mü

teallik akid ve muameleler kanunen muteber bulunmamış ise de satı-
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cinin memuru mahsus huzurunda ferağın icrasını ve aksi takdirde almış 
olduğu bedelin iadesini taahhüd etmiş ve alıcının da aralarında takar
rür eden bedeli bu şartla satıcıya vermiş olmasına ve şu suretle şartın 
tahakkuk etmediği takdirde bedelin iadesi ımüteahhidünbih bulunmasına 
göre bu taahhüdden doğan borçların haklı bir sebeb olmaksızın mal 
iktisabından tevellüd eden borçlar mahiyetinde olmadığından hadisede 
Borçlar Kanununun 66 ncı maddesinde yazılı müruru zaman müddeti 
kabili tatbik bulunmadığı ve mezkûr kanunun 125 inci maddesi muci
bince kanunda başka suretle bir hüküm mevcud olmayan her dava on 

senelik müruru zamana tâbi tutulduğu cihetle bu misillû davalar on 
senelik umumî müruru zaman hükümlerine tâbi olduğu gibi satıcının 
rıza ve ihtiyarile taahhüdünü ifa edebileceğine göre bunun icrasını 
beklemek zaruretinde bulunan alıcı için ancak şartın tahakkuk etmediği 
ve ferağ ümidi münkati olduğu takdirde bedelin istirdadını davaya 
salâhiyet geleceğinden müruru zamanın da paranın verildiği tarihten 
değil, satıcının birrıza ferağdan nükûl ve imtina ettiği zamandan baş-
lıyacağına ekseriyetle karar verildi. 

29/2/1940 

İLÂNLAR 
Nafıa Vekâletinden. 

27/5/1940 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti bi
nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 5940 lira muhammen bedelli 22 aded telgraf makinesinin 
kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 445 Lira 50 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkûr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

1798/4-.4 

6/5/1940 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 15000 lira muhammen bedelli bir aded müstamel asfalt 
karıştırma makinesi ile bir aded müstamel Filler makinesi ve bir aded 
müstamel konkasörün tadil edilmiş fennî şartnamesine göre kapalı 
zarf usulü ile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1125 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkûr Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

1884/4-4 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Ankara deposuna 1 haziran 1940 tarihinden 31 mayıs 1941 tarihine 
kadar gelecek takriben 45.000 ton maden kömürünün tahmil ve tahliyesi 
ve depo civarının temizlenmesi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Beher ton kömürün boşaltılması 15, yüklemesi 25 kuruştan; 
muhammen bedeli 18.000 lira ve muvakkat teminatı 1350 liradır. 

Eksiltme 8/5/1940 tarihine kadar rastlayan çarşamba günü saat 
15 de Ankara istasyonunda, ikinci işletme binasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin kanun ve şartnamenin 
tayin ettiği vesaik ile muvakkat teminat makbuz veya idarenin kabul 
ettiği formüle mutabık banka mektuplarını havi tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermiş ol
maları lâzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Haydarpaşa'da 1 inci, Ankarada 
2 nci, Kayseri'de 4 üncü işletme Komisyonlarından parasız verilmektedir 

1860/4-4 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sici l l i Ticaretin 307 numarasında müseccel bulunan Türkiye Şe
ker Fabrikaları Anonim Şirketinin 15/4/1940 tarihinde akteylediği alela
de heyeti umumiye içtimaına aid zabıtname ile idare meclisi ve murakıb 
raporlarının, bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını havi evrakın vaki olan 
talebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteniden 26/4/1940 tarihinde 
tescil edildiği ilân olunur. 

1930 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

Müteahhid nam ve hesabına 18 ton 
ferro krom alınacak 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 18 ton ferro krom müte
ahhid nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonunca 2/5/1940 perşembe günü saat 14,30 da ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alâ
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkûr gün 
ve saatte komisyona müracatları. 

1906/3-3 

Müteahhid nam ve hesabına 418 kalem muhtelif 
eğe vesaire alınacak 

Tahmin edilen bedeli (18.609) lira olan 418 kalem muhtelif eğe 
vesaire müteahhid nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 2/5/1940 perşembe günü saat 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1395) lira (68) kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair Tica
ret Odası vesikasile mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

1907/3-3 

1500 ton nitrat dö sut alınacak 

Tahmin edilen bedeli (255.000) lira olan 1500 ton nitrat dö sut 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nunca 13/5/1940 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name (12) l ira (75) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan (13.950) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve hu işle alâ
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün 
ve saatte Komisyona müracaatları. 

1921/4-2 

Müteahhid nam ve hesabına 118673 kilo 
Elektrolit bakır alınacak 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira olan 118673 kilo Elektrolit 
bakır müteahhid nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 9/5/1940 salı günü saat 14 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname (4) lira (16) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5403) lira (56) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret Odası Vesikasile mezkûr gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

1931/3-1 

10 ton kalay alınacak 
Tahmin edilen bedeli (45.000) lira olan 10 ton kalay Askerî Fab

rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 9/5/1940 



Sayıf; a : 13732 (Resmî Gazete) 30 NİSAN 1940 

perşembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(25) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (3375) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. 

1941/3-1 

M. M. V. Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

500 çift demir altlı üstlü karyola pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 19.750 lira olup kat'î teminat miktarı 2.463 liradır. Pa
zarlığı 4/5/1940 cumartesi günü saat 10 da Hava Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. İdarî şartname evsaf ve numunesi her gün öğ
leden sonra Komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
kat'î teminat ve kanunî belgelerile Komisyonda bulunmaları. 

1937/2-1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan : 

1 — Vasıf ve örneğine uygun ve bir metresine altmış kuruş fiat 
tahmin edilen yirmi bin metreden otuz bin metreye kadar çamaşırlık bez 
kapalı zarf usulü ile 13/5/1940 pazartesi günü saat on dörtte satın 
alınacaktır. 

2 — Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 1350 liralık ilk teminat sandık makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektubunu eksiltme günü saat on üç buçuğa 
kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 

1920/4-2 

1 — Bir metresine üç yüz yirmi beş kuruş kıymet tahmin edilen 
mevcud örnek ve evsafına uygun yirmi beş bin metre kışlık erat elbi
selik kumaş kapalı zarf usulü ile 15/5/1940 çarşamba günü saat onda 
satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi 406 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 5312 lira elli kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel Komisyona 
vermiş olmaları. 

1928/4-1 

1 — Bir metresine üç yüz elli bir kuruş fiat tahmin edilen beş 
bin metre vasıf ve örneğine uygun kaputluk kumaş 15/5/1940 çarşamba 
günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 1316 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş ol
maları. 

1929/4-1 

1 — Bir metresine üç yüz elli kuruş kıymet takdir edilen vasıf ve 
örneğine uygun altı bin metreden dokuz bin metreye kadar kaputluk 
kumaş 16/5/1940 perşembe günü saat onda kapalı zarf eksiltmesile sa
tın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi 158 kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 2363 liralık ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını eksiltme vaktinden en geç bir saat evvel komisyona vermiş ol
maları. 

1932/4-1 

1 — Bir metresine elli sekiz kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve ör
neğine uygun 30.000 metre yatak kılıflık bez kapalı zarf usulü ile 
16/5/1940 perşeme günü saat on üç buçukta satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 1455 liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı bel

geleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksiltme vaktinden bir saa 
evvel komisyona vermiş olmaları. 

1933/4-1 

1 — Vasıf ve örneğine uygun ve bir metresine altmış kuruş fiat tah 
min edilen otuz bin metreden elli bin metreye kadar çamaşırlık be 
kapalı zarf usulü ile 13/5/1940 pazartesi günü saat on dörtte satın alına 
çaktır. 

2 — Şartnamesi üç lira karşılığında komisyondan alınabilecek b 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 2250 liralık ilk teminat sandık makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu eksiltme günü saat o 
üç buçuğa kadar komisyona vermiş bulunmaları. 

1934/3-1 

1 — Bir kilosuna iki yüz elli kuruş kıymet takdir edilen on bir bb 
kilo vasıflarına uygun kösele ile bir kilosuna üç lira fiat tahmin edile 
vaketa 16/5/1940 perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usulü i l 
satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi 288 kuruş karşılığında komisyondan alınabilece 
bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 4125 liralık ilk teminat makbuz vey 
banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup 
larnı en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş ol 
malan. 

1935/4-1 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1) İdare ihtiyacı için 190,000 metre tek nakilli sahra kablosu ka 
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (16200), muvakkat teminat (1215) lira olu; 
eksiltmesi, 15 haziran 1940 cumartesi günü saat (11) de Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktir 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek 
tubile kanunî vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saa 
(10) a kadar mezkûr Komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, Istanbulda P. T. T 
Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir 

1940/4-1 

Borsada 
Esham ve Tahvilâtın 29/4/1940 tarihindeki 

kapanış fiatları 
L Kr. S. 

İkramiveli % 5 Faizli 1933 İstikrazı (Ergani) A. B. C. 19.10,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum I inci tertib 19.58,— 
% 7 1934 Sivas • Erzurum Tertib II 19 62,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum III inci tertib 19.62,— 
% 7 1934 Sivas - Erzurum VI 19,62,— 
Türkiye lg Bankası Hisse senedi (Nama) 8.15,— 

Kambiyonun 29/4/1940 tarihindeki 
kapanış fiatlan 

Ç E K L E R L. Kr. S. 

1 Sterlin , 
100 Dolar Hl^'~ 
100 Fransız Frangı 2.96,47 
100 Liret 7.59.50 
100 isviçre Frangı 29.27.25 
100 Florin 69.35,75 
100 Raysmark —•—•— 
100 Belga 25.23.91 
100 Drahmi 0.97.— 
100 Leva 1-81,25 
100 Çekoslovak Kuron» —•—>— 
100 Pezeta 13.43,50 
100 Zloti —•—.— 
100 Pengö 27.13.50 
100 Ley 0.62.50 
100 Dinar 3.51,75 
100 Yen 35.04.75 
100 İsveç Kurona 3l 00,50 
100 Ruhla . . . , , . , . —.—.— 



30 NİSAN 1940 ( Resmî Gazete) Sayıfa: 13733 

Denizli İktısad Bankası Türk Anonim Şirketinin 1939 yılı bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

Kasa: 
Banknot 
Ufaklık 

Dahilî muhabir bankalar: 
Senedat cüzdanı: 

En çok üç ay vadeli borçlular 
Esham ve tahvilât: 

Borsada kote olanlar 
İhtiyat ve mevdu. karş. 
Diğer tahviller 

7.100,— 
7.469,50 

Borsada kote olmıyanlar 

Avanslar: 
Emtia üzerine 
Altın üzerine 

Borçlu hesabı cariler: 
Teminatlı 
Açık kredi 

Kabullerimizden D. borçlular 
Sair muhtelif borçlular 
İpotek mukabili ikrazat 
Menkuller: 

Kasalar 
Mefruşat 

Istiraklarımız 
Gayri menkuller: 

Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

Hissedaran hesabı 
Nazım hesaplar 
Meşkûk matlubat 

T. L. T. L T. L. 

49.103,50 
230,98 49.334,48 

6.701,06 

103.381,94 

14.569,50 

8.908,03 

5.59648 
3.440 — 

38.708,02 
10.956,14 

708,52 
1.072,59 

3.276,41 
5.895,64 

Yekûı 

23.477,53 

9.036,48 

49.664,16 

117.636,11 
11.679,75 
41.666,80 

1.781,11 

25.000 — 

9.172,05 

48.845-
100.195,16 
17.369,80 

614.941,43 

Sermaye: 
İhtiyatlar: 

Fevkalâde ihtiyat akçesi 
Nizamî ihtiyat akçesi 
Geçmiş zamanlar zarar karşılığı 
Provizyonlar 

Muhabir bankalar 
Mevduat: 

Muayyen vadeli tevdiat 
Carî hesaplar 
Tasarruf tevdiatı 
Kumbara tevdiatı 

Sair muhtelif alacaklılar 
Kabullerimizden D. alacaklılar 
Taleb olunmamış temettü 
itfa tahsisatı 
Nazım hesaplar 
Safi kâr 

8.707,13 
22.285,23 

96,17 
1.580 — 

35.293,02 
25.683,75 
16.858,65 
1.946,22 

T. L. 

250.000 

32.668,53 

5.804,77 

79.781,64 

12.228,94 
117.636,11 

1.141,26 
4.705,92 

100.195,16 
10.779,10 

Yekûn 614.941,43 

Denizli tktısad Bankası Türk Anonim Şirketinin 1939 yılı kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T 

Masraflar: 
Maaş ve ücretler 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

Verilen faizler 
Verilen kumüsyonlar 
Muhtelif zararlar 
Safi kâr 

T. L. 

12.325,50 
362,28 

2.652,19 

T. L. 

15.339,97 

6.510,50 
1.569,23 

779,87 
10.779,10 

M A T L U P 

Alınan faiz ve kumüsyonlar 
Muhtelif kârlar 
Ergani ve Sivas tahvilleri faiz ve amorti ve ikramiyeleri 
tştiraklarımız kârı 

T. L. 

31.161,39 
7 8 -

1.756,85 
1.982,43 

YekÛ un 34.978,67 Yekûn 34.978,67 

1911 



Sayıfa : 13734 ( Resmî Gazete ) 30 NÎSAN 1911 

Selanik Bankasının 31 

A K T İ F 

T. L. T. L. 

birincikânun 1939 tarihînde yapılan bilançosu 

P A S İ F 

T. L. T. L. T. L. T. L. 

KASA : 
Banknot 
Gümüş 
Ufakhk 
Çekler 
Ecnebi paralan 

MUNZAM KARŞILIK 
DAHİLÎ MUHABİR BANKALAR : 
Mahallî bankalar nezdinde mevcut nakit 
Dahilî bankalar nezdinde vadesiz alacaklar 
Dahilî bankalar nezdinde vadeli alacaklar 

HARİCÎ MUHABİR BANKALAR : 
Haricî muhabir bankalar nez
dinde vadesiz alacaklar 
Haricî muhabir bankalar nez
dinde vadeli alacaklar 
Haricî muhabir bankalar nez
dinde döviz röporu 

SENEDAT CÜZDANI : 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI : 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlar 

AVANSLAR : 
Esham ve tahvilât mukabili 
avanslar : 

Borsada kote olanlar 80.276.47 
Borsada kote olmayanlar 578,80 

Emtia ve vesaik üzerine avanslar 
Senedat üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat 
üzerine avanslar 

BORÇLU HESABI CARİLER : 
Açık kredi 
Kefalet mukabili 

Yekûn 

İPOTEK ÜZERİNE AVANS 
SAİR MUHTELİF BORÇLAR : 

Muhtelif borçlular 
Muhtelif hesaplar 

İŞTİRAKLER (hisse senetleri) 
MENKULLER [1] 

Makineler ] 
Kasalar { 
Tesisat \ 
Mefruşat J 

GARRI MENKULLER [2] 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

TEMİNAT MUKABİLİ BORÇLULAR 
NÂZIM HESAPLAR 

2.232.625,58 
4.400,75 

157.03 
16.746,57 

309,57 

791.962,54 
190.004,84 
211.135,76 

69.277,87 

440.423,73 

53.350.— 

1.212.734,28 
29.111,61 

99.983,06 
314,39 

2.251.239.50 

616.325,35 

1.196.103.14 

563.051.60 

1.241.845,89 

100.297,45 

80.855.27 

2.363.001,23 
476.163,46 

782.663,18 3.702.683,14 

691.806,56 
943.782,76 

878.835,66 
2.191.412,51 

35.215,79 

7.628,20 
140,19 

[1] 96.400 Türk lirasına sigorta edilmiştir. 
[2] 48.500 » » » 

Yekûn 

1.635.589,32 

11.310.135.39 

412.804,73 

3.070.248.20 

27.496.51 

35.215,79 

7.768,39 

2.113.080,15 
10.347.117,35 

27.323.866,51 

SERMAYE 
KANUNÎ VE NİZAMÎ İ H T İ Y V n . A U 

MUHABİR BANKALAR : 
Vadesiz alacaklar 
Vadeli alacaklar 
Döviz röporu 

TİCARÎ MEVDUAT : 
Vadesiz 2.904.584,09 
Vadeli 1.335.222,63 

1.658.000 
.76.210 

262.956,70 
1.446.406,38 

53.291,97 1.762.655 

Taahhüdat mukabili 

TtCARÎ OLMAYAN MEVDUAT : 
Vadesiz 
Bir ay vadeli 
Bir aydan bir seneye kadar 
vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

MEMURLARIN İHTİYAT VE 
BASİRET SANDIĞI 
TEDİYE EMİRLERİ 
SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR : 

Muhtelif alacaklar 
Muhtelif hesaplar 

TAHSİS EDİLMİŞ KARŞILIKLAR 

Yekûn 

"TEMİNAT MUKABİLİ ALACAKLILAR 
NÂZIM HESAPLAR 
KÂR : 

1939 muamele senesine aid kâr 
1938 senesinden müdevver zarar 

4.239.806,72 

1.313.925,61 5.553.732 

1.412.243,20 
56.876.80 

340.135,46 
159.292,94 1.968.548 

237.785 
26.88Ç 

133.102,47 
2.566.328,35 2.699.43C 

877.21C 

14.860.46? 

2.113.08C 
10.347.11 

86.505,06 
83.298,98 3.20f 

Yekûn 27.323.86 

İşbu hesapların aslî kayıdlara uygun olduğu tetkik neticesinde anlaşıldığından tasdik kılındı. 
İstanbul, 15 mart 1940 

Murakıblar 
İmzaları 



Selanik Bankasının 31 birinci kânım 1939 tarihinde kâr ve zarar hesabı 
Z İ M M E T M A T L U P 

Maaşat -ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Muhtelif masraflar 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar 
Verilen faiz 
Verilen komisyonlar 
Geçen seneden müdevver bakiye 

* \ 1939 muamele senesine aid kâr 
\ 1938 senesinden müdevver zarar Kâr 

YekÛ un 

Türk lirası Türk lirası 

232.762,62 
91.692,06 
23.926,38 
76.187,93 
26.185,— 
4193,78 

357.758,56 
22.894,32 
83.298,98 

86.505,06 
83.298,98 3.206,08 

922.105,71 

Alınan faiz ve komisyon 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve kumüsyonlar 
Kambiyo kârı 
Muhtelif kârlar 
iştiraklerden kâr 

Türk lirası 

722.805 — 
160.237,33 
5.880,24 
30.806,11 
2.377,03 

YekÛ un 922.105,71 

îşbu hesabların aslî kayıdlara uygun olduğu tedkik neticesinde anlaşıldığından tasdik kılındı. 
Murakıbl ar 
İmzaları 

istanbul, 15 mart 1940 
1951 

Van Asliye Mahkemesinden : 

Müddeaaleyüı Vanın Selimbey mahallesinden Mustafa oğlu Meh
met: Nuri kızı Saniye tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma da
vası üzerine daveti kanuniyeye icabet etmediğinizden hakkınızda gıyab 
kararı verilmiş ve 23/3/1940 gunu gelmediğinizden müddeinin iddiası 
tetkik edilmek üzere muhakeme 11/5/1940 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9 a talik kılınmış olduğundan tarihi tebliğden itibaren beş 
gün zarfında itiraz etmediğiniz surette muhakemeye kabul olunmaya
cağınız tebliğ olunur. 

1813 
— a 

Burhaniye Mahkeme Başkâtibliğinden : 

Gayri kabil taksim bulunduğundan Burhaniye Sulh Hukuk Mah 
kemesinin 14/10/1937 tarih ve 326/284 numaralı ilâm ile satılmasına 
karar verilmiiş olan ve tamamı 384 li r a kıymetinde bulunan Çarşı Ca
minin 'Hükümet Caddesinde Sağı Hüseyinoğlu Hasan ve Solu Çivici 
H a l i l arkası Ilyas veresesi ve önü yol ile mahdud bir bab dükkân pe
şin para il e ve açık artırma suretile satılığa çıkarılmıştır. Birinci artır
ması 11/5/1940 cumartesi günü saat dokuzdan on ikiye kadar Burhaniye 
Mahkeme Kaleminde yapılacaktır. Artırmaya iştirak edenlerin 384 lir a 
nın yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millî bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri şarttır. Bu artırmada faz
laya talib çıkmaz ve konan bedelin yüzde yetmiş beşi elde edilmezse 
en çok artıranın teahhudu baki kalmak üzere ikinci artırması on beş 
gün sonra 27/5/1940 /pazartesi gunu aynı yerde ve saat on dörtten beşe 
kadar devam olunacaktır. Tellaliye resmi, ihale ve ferağ ve teslim haıç 
ve masrafı müşteriye aid olup müterakim vergi borcu ihale bedelinden 
ödenir, işbu gayrimenkul deki ipotek ve irtifak hakkı sahibi alaca'k-
lılarile diğer alâkadarların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hu-
susile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı musbitelerile birlikte 
yirmi gün içinde satış memuruna bildirmeleri aksi halde hakları tapuya 
istinad etmeyen iddiaların nazara alınmayacağı gibi satış tutarının pay
laşmasına da iştirak edemeyecektir. Fazla malûmat almak ve on gün 
evvel doldurulup herkese açık bulundurulan şartnamesini okumak Sste-

yenlerin 326/284 dosya numarası ile satış memuruna müracaat etmeleri 
ilân olunur. 

,1853 

Amasya Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

Amasyanın Camii Enderun Mahallesinden eski İcra Menıuıu ölu 
Rifat kızı Şaziyenin kocası olup Erzincan Devlet Demiryolları inşaat 
Başmüdür Muavinliği Kısım 19 da Sürveyan Lâdikli Celâl Acaralp 
aleyhinde açtığı boşanma davası sebebile namına gerek Erzincan ve ge
rek Lâdik Mahkemeleri vasıtasile tebliğ için gönderilen davetiyeler bilâ 
tebliğ iade edilmiş ve halen bulunduğu yeıin bilinemediği de anlaşıl
mış olmakla tebligatın ilânen yapılmasına karar verilerek muhakemesi 
24/5/1940 tarihine rast gelen cuma gününe bırakılmış olduğundan mud-
deaaleyh Celâl Acaralpın muhakeme gününde bizzat bulunmadığı veya-
hud vekil de göndermediği takdirde hakkındaki muhakemenin gıyaben 
icra edileceği ilân olunur. 

1812 

Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

'Burhaniyeye tâbi Gömeç Nahiyesinden Kundakçı İbrahim kızı ve 
Mustafa karısı Zihniye Kondakçı tarafından bu nahiyeden Kondakçı 
Mehmet karısı Fatma ve oğlu Hayrı ve diğer oğlu Fahri haklarında 
ikame ettiği şuyuun izalesi davasının 11/4/1940 tarih l i celsesinde miıd-
deaaleyhlerden Mehmedoğlu Hayrinin ikametgâhı meçhul bulunduğun
dan namına çıkarılan davetiye ve gıyab kararının bilâ tebliğ iade edil
miş olmasına mebni tebliğ makamına kaim olmak üzere mumaileyhe 
ilânen tebligat ifasına karar verilmiş ve muhakeme 9/5/1940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 e talik kılınmış olduğundan yevmi mez
kûrda gelmesi veyahud ruhsatnameli bir 'dava vekili veya avukat ile 
kendisini temsil ettirmesi aksi halde muhakeme gıyabında devam ve 
icra olunacağı ilân olunur. 

1880 

30 NİSAN 1940 ( Resmî Gazete ) Say ifa : 13^35 
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Balıkesir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Ziraat İdaresi Vekili Tevfik Zerdeci tarafından Savaştepe 1340 se
nesi Nahiye Müdürü Mehmed ve arkadaşları aleyhine açılan alacak da
vasında: Müddeaaleyh Mehmedin ibraz edilen sened zirindeki imzanın 
kendisine aid olmasına ve dört aded martin tüfeğinin zimmetlerinde kal
madığına dair teklif edilen yemini duruşma günü 13/5/1940 da saat 10 
da gelip eda etmesi lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

1850 

Tarsus Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Tarsusun Tekeliviran Köyünden Cumalı kızı Emine Koç tarafın
dan aynı köyden Musaoğlu Şükrü aleyhine açılan boşanma davasının 
muhakemesinde, müddeaaleyh Musaoğlu Şükrünün katil suçundan do
layı hali firarda olduğu ve mahalli ikametinin meçhul bulunduğu an
laşıldığından ilânen tebligat ifasına karar verilmiş ve muhakeme de 14 
mayıs 1940 salı günü saat 9 a talik edilmiş olduğundan o gün ve saatta 
bizzat hazır bulunması veyahut bir vekil göndermesi lüzumu tebliğ ye
rine geçmek üzere ilân olunur. 

1840 

w 

Pazar Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Pazarın Çinğit Köyünden Eminoğlu Ahmed tarafına. 
Pazarın Çingit Köyünden Feyizoğlu Abdurrahman Karahanın adi 

senetle alacağı olan altmış altı aded Türk altın lira alacağının tahsili 
hakkında Pazar Sulh Hukuk Mahkemesinde açtığı davadan dolayı ru-
siyede ikametgâhınız meçhul olduğu bilâ tebliğ iade edilen davetiyede 
bildirilmiş olmasına binaen yapılacak tebligatın ilânen yapılmasına ve 
muhakemenin de 17/5/1940 cuma günü saat 10 a bırakılmasına ve mezkûr 
günde gelmediğiniz veya vekil göndermediğimiz takdirde hakkınızdaki 
muhakemenin gıyabınızda yapılacağı karar verilmiş olduğundan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1854 

G. Antep Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

G. Antep Belediye İdaresi namına Vekili Avukat Ahmed özden 
tarafından mahkemeye müracaat olunarak, müddeaaleyh Mühendis Ce
lâl olbabdaki mukaveleler mucibince şehir dahili ve civarı haritala-

rile şehrin müstakbel imar plânını vakti zamanında ikmal ve Nafıa Ve-
kâletile Harita Umum Müdürlüğüne gönderilerek tasdik ettirilmemiş 
olduğundan geçen müddetler dolayısile taahhür zammı, tazminat ve is
tirdadı icab eden avans olmak üzere cem'an muhtelif tarihlerde ve muh
telif avans ilmühaberlerile aldığı 4500 lirayı almağa muvaffak olama
dıklarından bahisle bunun mumaileyhden tahsili talebile açılan dava
nın yapılmakda olan muhakemesinde: Mahalli meçhul kalan müddeaa-
leyhin ilânen yapılan tebliğe rağmen gelmemesi dolayısile hakkında 
gıyab kararı verilmiştir. Tayin kılman 20/5/1940 pazartesi günü saat 
8.30 da bizzat gelmediği veya kanunî bir mümessil göndermediği takdir
de bir daha kabul edilmeyerek hakkındaki muhakemenin gıyaben icra 
ve iktizasının ifa edileceği ilânen tebliğ olunur. 
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Van Asliye Mahkemesinden: 

Şitak eski Kaymakamı olup halen ikametgâhı 
meçhul Şevkete 

Müdu.'. Gevaş Hazinei Maliyesine izafeten Vekili Avukat Cemal 
Gürtekin taralından aleyhinize açılan üç yüz liralık alacak davasından 
dolayı adresinize gönderilen dava istidası suretile davetiyenin ikamet
gâhınızın meçhuliyetine binaen ilânla tebligat ifasına karar verilmiş 
ve muhakeme günü de 13/5/1940 pazartesi günü saat 10 tayin ve daveti
yenin bir nüshası da mahkeme divanhanesine talik 'kılınmış olduğundan 
muayyen gün ve saatte mahkemede bizzat hazır bulunmadığınız veya 
bir vekil marifetile kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde gıyabınızda 
muhakemeye devam olunacağı malûmunuz olmak üzere ilân olunur. 

1881 

\iksav İcra Memurluğundan : 

Niksar Kazasının Kuz Mahallesinden Karslı Oğullarından Mustafa 
Ozdemir'e masrafsız (1500) lira itasına borçlu aslen Niksarm Kazancı 
Mahallesinden olup Istanbulda Beyoğlunda Pangaltı Meyve Sokak 4 
numaralı hanede iken ikametgâhı bulunamıyan Topalyan Hafidesi müh-
tediye Fitnet kızı Pekruhi Pamukcıyanın işbu borcundan dolayı Nik
sarm Buz Köyünde kâin ve Niksar Ziraat Bankasına birinci derecede 
ipotekli bulunan dört parça tarlalarının satılmasına karar verilmiş ve 
mezkûr dört parça tarlaya ehli vukuflarca (1200) lira kıymet takdir 
edilmiş olduğundan takdir olunan kıymete karşı borçlunun bir itirazı 
mevcut ise ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Niksar İcra Dairesine 

müracaat etmesi ilân olunur. 
1 8 3 9 . 

A B O N E Ş A R T L A R I 
— • — 

İ L Â N Ş A R T L A R I 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için : 75 lira 
Vilâyetler > : 9 * 
Ecnebi memleketler için 15 lira 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî > > 70 > 
ücret alınır. 

Nüshası 2,5 kuruştur. 

B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 
abone kaybolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur. 

100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. 

"»vlet Matbaan 
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İÇİNDEKİLER 

            Sayfa 

Kanunlar 

 
3806  Hatay Jandarma Teşkilâtının Maaş ve İaşe Bedelleri Hakkında Kanun    1 
 
3807  Alay Sancaklarına İstiklâl Madalyası Verilmesi Hakkındaki 3579 Sayılı Kanuna 

Ek Kanun            1 
 

3808  İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 Malî Yılı Bütçesinde (15 000) Liralık Münakale 
Yapılması Hakkında Kanun          2 
 

3809  Orman Umum Müdürlüğü 1939 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun             2 
 

Tevhidi İçtihad Kararları 

 
Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad Heyeti Umumiyesinin  23 E/4 K,49 E/39 K ve 31 E/47 K 
Numaralı Karar Suretleri Hakk nda Tevhidi  çtihad Kararlar     2 
 
İlanlar            3 
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