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K A N U N L A R 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN DÖRDÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ 

FIKRASININ TADİLİ HAKKINDA KANUN 

Kanun No 1414 Kabul Tarihi : 6/4/1929 

Madde 1 — 1312 Numaralı Türk vatandaşlığı kanununun dördüncü maddesinin birinci fıkrası 
berveçhi ati tadil olunmuştur: 

1 — Kânunsani 1929 tarihinden itibaren Türkiyede doğan ecnebinin Türkiyede doğan çocuğu 
Türktür. Bu gibiler Türk kanununa göre sinni rüşte vardıktan sonra altı ay içinde ana ve baba -
larının tabiiyetlerini ihtiyar edebilirler. Bu takdirde haklarında sekizinci madde tatbik olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meri olur. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9 / 4 / 1929 

HAKİMLER KANUNUNUN ALTINCI MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN 

Kanun^No: 1415 Kabul Tarihi : 8/4/1929 
Madde 1 — 3 mart 1926 tarih ve 766 numaralı Hakimler kanununun altıncı maddesi aşağıda 

yazılı surette tadil edilmiştir: 
Hakimlerden intihap olunan Adliye Vekâleti Kalemi Mahsus müdürü ile Zat ve Hukuk ve Ceza 

işleri muavinleri ve Temyiz Mahkemesi baş mümeyizleri ve Hukuk ve Ceza işleri mümeyizlerinin 
bu memuriyetlerde geçirdikleri müddetin tamamı hakimlikte geçirilmiş sayılır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur. 

10 / 4 / 1929 
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ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE 
HAKKINDA KANUN 

Kanun No : 1416 

Madde 1 — Umumî ve mülhak bütçe ile 
idare olunan Devlet devairi ve İnhisar idarele
rinin, Vilâyetlerin, Şehremanetleri ile Belediye
lerin, Ticaret odalarının ve mukavelenameleri 
mucibince talebe göndermeğe mecbur olan şir
ketlerin tahsil için Ecnebi memleketlere gön
derecekleri talebe bu kanun ahkâmına tabidir. 

Madde 2 —Birinci maddede sayılan maka
mlar tarafından ecnebi memleketlere gönderile
cek talebe Maarif Vekâletince müsabaka ile 
seçilir. 

Bu makamlar göndermek istedikleri talebe
nin adedini, ihtisas zümresini ve bu talebede 
aradıkları evsafı ve okutmak istedikleri memle
ketleri ve takip etmesini arzu eyledikleri tahsil 
plânının esaslı cihetlerini her sene nisan niha
yetine kadar Maarif Vekâletine bildirirler. 

Maarif Vekâleti de o sene ecnebi memleket
lere gönderilicek talebenin evsafını, tahsil 
şartlarını alâkadar tedris müesseselerine tebliğ ve 
gazetelerle ilân eder. 

Madde 3— Sene sonu imtihanlarını mütea
kip tedris müesseselerinin muallim veya müde
rris meclisleri toplanarak o seneki mezunlarla 
başkaca daha, yüksek bir müesseseden mezun 
olmamış evvelki seneler mezunlarından gerek 
malûmat gerek zekâ ve seciye itibarile aranan 
evsafı haiz olanları müsabakaya girebilmek üzere 
namzet olarak ayırırlar. Yalnız askerî fabrikalar 
umum müdürlüğünden tahsile gönderilmek iste
nen talebe için namzetler, imtihanları diğer tale
be usul ve şartları dahilinde Mf. V. ince yapıl
mak üzere, mezkûr Müdürlük tarafından, seçilir. 

Madde —4 İmtihan merkezlerinde teşkil 
edilecek sıhhiye heyetleri namzetlerin muayene
lerini yaparak Ecnebi memleketinde tahsille-

Kabul Tarihi : 8/4/1929 

rine mani olacak arızalardan salim bulunup 
bulunmadıklarını tayin ederler. Namzetler bu 
heyetin vereceği sıhhat raporlarını almadan 
müsabaka imtihanına giremezler. 

Madde 5 — İmtihan sualleri Maarif vekâ
letince tayin edilecek mütahassıslardan müre-
kkep bir komisyon tarafından tertip olunur. 
Bu komisyon lüzum gördüğü takdirde sual 
tanzimini hariçteki mütahassıslara da havale 
edebilir. Ancak başka dairelerden gönderilecek 
talebenin sualleri tertip edilirken alâkadar ve-
kâletlerden memur edilecek mütahassıslar dahi 
âza sıfatıle komisyona iştirak ederler. 

Madde 6 — İmtihanların yapılacağı tarih, 
müessese ve merkez her sene Maarif Vekâleti 
tarafından tayin ve en az onbeş gün evel ilân 

| olunur. 
Madde 7 — İmtihanlar Maarif Vekâleti 

tarafından her merkezde teşkil edilecek heyetler 
huzurunda yapılır. Bu heyetlerin teşekkül ve 
çalışma usulleri bir talimatname ile tespit olunur. 

Madde 8 — İmtihan evrakı, sualleri ter-
\ tip eden komisyon tarafından tetkik edilir. 

Her derse ait imtihan evrakı biri alâkadar vekâ
letten memur edilmek üzere en az iki zat tara
fından tetkik olunur. Ecnebi lisanı notu diğer 
derslerden müsavi derecede not alanlar arasında 
tercih sebebi olarak nazarı itibara alınır. Sual
leri tertip eden komisyon icabında ders züm
relerine emsal kabul edebilir. 

Madde 9— Elyevm tahsilde bulunan ve bun
dan böyle gönderilecek olan her talebeye Maarif 

Vekâletince tahsil şartlarını gösteren etraflı 
birer plan verilir. Lüzum ve zaruret takdirin-

de bu plânlar (2) inci madde hükmü nazarî 
dıkkata alınarak Maarif Vekâleti tarafından tadil 

I edilebilir. 
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Madde 10 — Müsabakada kazanan ve 
gönderilmeleri kararlaştırılan talebeden bu ka
nun ile kendilerine tahmil olunan mecburiyet
leri ifaedeceklerine dair Maarif Vekâletince birer 
teahhütname alınır ve bu teahhütnamelerin 
tasdikli birer sureti alâkadar makamlara verilir. 

Madde 11 — Bir talebenin tahsilini ikmal 
etmesi o talebenin tahsil plânında gösterilen 
merhaleleri geçmesi demektir- Hastalık veya 
her hangi meşru ve fevkalâde bir hal vaki 

olmadıkça talebenin tahsil plânında gösterilen 
müddette tahsilini bitirmemesi o talebenin ge
riye çağırılmasını icap ettirir. 

Madde 12 — Umumî ve mülhak bütçe ile 
idare olunan dairelerin tahsilde bulunan veya 
yeniden gönderecekleri talebe için her sene 
bütçelerile kabul olunacak tahsisat her daire 
namına ayrı ayrı maddeleri ihtiva etmek üzere 

Maarif Vekâleti bütçesinde açılacak bir fasılda 

cem olunur. Diğer makamlar kendi hesaplarına 

tahsilde bulunan ve yeniden gönderilecek olan 
talebenin Maarif Vekâletinden alacakları miktara 

göre senelik tahsisatının tediyesini her sene nisan 
nihayetine kadar Maliye Vekâletine tahriren 
teahhüt ederler. Bu teahhütler yekûnu bir 

taraftan varidat bütçesine ithal diğer taraf-

tanda Maarif Vekâleti bütçesindeki talebe 

tahsisatı faslına bir madde olarak vaz olunur. 
Madde 13 — Talebe tahsisatı, bütün ta

lebeye şamil olmak üzere her sene Maarif 
Vekâletinin teklifi ile İcra Vekilleri Heyetince 
tespit olunacak aylık miktar ve Maarif Vekâle
tince tahakkuk ettirilecek zarurî masraflar 
mecmuundan ibarettir. 

Madde 14— Maarif Vekâleti ecnebi mektep
lerde tahsilde bulunan talebenin daimî ve mun
tazam bir surette teftiş ve murakabesi vazifesi 
île mükellef olmak üzere azamî dört maarif 
müfettişinden ve Askerî fabrikaları umum 
müdürlüğüne mensup bir müfettişten mürekkep 
bir teftiş heyeti bulundurur. 

Her müfettişe müteferrik ve müstacel 
masraflar için İcra Vekilleri kararile üç bin 
liraya kadar avans vermeğe Maarif Vekâleti 
salahiyettardır. 

Madde 15 — Müfettişler mühim ve müs-
tacel sebepler dolayisile bir talebenin bulun-
duğu şehir veya müesseseyi tebdil edebilirler. 

i Askerî fabrikalara mensup talebeler sınıfını 
muhafaza etmek suretile bu ahkâma tabidir. 
Bu takdirde azamî bir hafta zarfında vekâleti 
keyfiyetten haberdar ederler. 

Madde 16 — Müfettişler kendi hesaplarına 
tahsilde bulunan Türk talebenin vaziyetini ve 
çalışmalarını aileleri tarafından vukubulacak 

j
 müracaat üzerine teftiş ederler ve neticeden 

kendilerine malumat verirler. Bu talebeden 

j
 millî şeref ve haysiyeti kıracak surette hareket 

ettikleri müfettişler tarafından tespit edilenler, 
velilerile talebenin tahsilde bulunduğu memleket 

elçiliğine ve Maarif Vekâletine bildirilir. rilir.

Madde 17 — Maarif Vekâleti her talebenin 
tahsiliniikmal etmesinden altı ay evel keyfiyeti 
ait olduğu makama bildirir. 

j Tahsilini ikmal ile avdet eden üç ay zarfı
nda teahhütname ile merbut olduğu makama 
müracaata mecburdur. Müracaatından itibaren 
mensup olduğu makamca bu talebeye bir vazi
feye tayin edilmedikçe üç ay müddetle ecnebi 
memleketlerde tahsilde bulunan talebe için itası 
mukarrer asgari aylığının yarısı aylık tahsisat 
olarak verilir. 

Madde 18 — Avdet ve müracaat etmiş 
olan bir talebe ihtisası dahilinde kendisine 
teklif olunacak kizmeti kabule mecburdur. 
Ancak bu mecburiyet müracaatından itibaren 
üç ay nihayetine kadar bir hizmete tayin edil-
miyenler için sakıt olur. 

Birinci maddede sayılı makamlardan Bele
diyeler Ticaret odaları ve şirketler tarafından 
tahsile gönderilen talebe müstesna olmak şartile 
diğer makamlara ait talebe için 10 uncu mad-
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deye tevfikan bu talebenin teahhütnameleri 
ahkâmının tatbiki ile vazifedar olanlar avdet 
edecek talebeyi açıkta bırakmamak üzere 
zemanında bütçeleri ile tahsisat teklif etmemek 
Ve ya münhal bir vazifeyi hazır bulundurmamak 
gibi tedabiri eveliyeyi ittihazda ve intihap ve 
tayin ile mükellef olanlar tahsilden avdet ve 
müracaat eden talebeyi ihtisasları dahilinde 
münhal bir hizmete kanunî sebepler olmaksızın 
tayin için muktazi muameleleri ifada ihmal ve 
terahi gösterdikleri takdirde o talebenin ecnebi 

memleketlerde tahsili uğrunda ihtiyar edilmiş 
masrafını ödemeğe mecburdurlar. 

Teahhütname ile merbut olduğu makam 
tarafından kendisine müracaatından itibaren iki 
ay zarfında iş gösterilmiyen talebeyi üçüncü ay 
hitamına kadar devletin her hangi bir dariesi 
hizmete tayin edebilir ve bu takdirde talebenin 
teahütnamesindeki mecburiyeti kendisini hizmete 
tayin eden daireye intikal eder. 

Madde 19 — Geriye çağrılan talebe ile 
tahsillerini bitirerek üç ay zarfında avdet eyle-
meyen ve( 17 ) ( 18 ) inci maddeler mucibince 
müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul 
etmiyen talebe ile bunlardan mecburî hizmet 
müddeti içinde istifa eden ve yahut memuri
yetten ihraç cezasına uğrayanlar memurin 
kanununun altmış dördüncü maddesine tevfikan 

tahsil masraflarını faizlerile beraber ödemeğe 
mecburdurlar. 

Madde 20 — Evvelce kendi hesaplarına 
tahsile gitmiş olan talebeden tahsillerine devam 
edemiyecek vaziyete düşmüş olanlar, bulunduk-
ları resmî müesseselerde imtihan geçirmiş ve 
bu imtihanlarda muvaffakiyet temin etmiş 
bulundukları takdirde müfettişliğin mütaleası 
alındıktan sonra zümresine ait tahsisat mevcut 
olmak ve dairesince muvafakat olunmak şartile 
bu kanun ahkâmına tabi talebe arasına alınabilir-
ler. Ecnebî memleketlerde resmî hiç bir imtihan 
geçirmemiş olanların bu kanun ahkâmına tabi 
talebe meyanına alınabilmesi için Maarif Vekâle
tince açılacak müsabaka imtihanlarına iştirak 
etmeleri şarttır. 

Madde 21 — Birinci maddede sayılı ma-
kamlar tarafından tahsil için ecnebî memleketlere 
ayrıca memur gönderilmesi caiz değildir. Memur
lardan tahsil için gitmek isteyenler bu kanun 
ahkâmına tevfikan talebe sıfatını iktisaba ve 
gitmezden evel memuriyetlerinden istifaya mec
burdurlar. Dairelerince sitaj maksadile ecnebî 

I memleketlere gönderilecek memurlara bu anu-
nun şumülü yoktur. 

Madde 22 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 23 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10/4/1929 

İ L Â N L A R 

Ankara Hapishanei Umumî Müdürlüğünden: 

Ankara hapisanei umumisinin 22/4/929 dan 
mayıs 929 gayesine kadar ekmek if.t'yacı olan 
behri üç yüz dirhem itibarile (25350) adet ikin
ci nevi ekmek talib zuhur etmediğinden 3/4/929 

dan itibaren yirmi gün müddetle tekraren ve 
alenen münakaşaya konmuştur taliplerinin 323 
liralık teminatı muvakkata mektubile 22/4/929 

J pazartesi günü saat on dört de vilâyet tahrirat 
müdiriyeti odasında müteşekkil komsiyona 

I müracaatları ilân olunur. 
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Bor İcra dairesinden: 

Borlu bıyık zade veresesinin matlubuna 
mukabil bilmüzayede furuht edilip son talibinin 
almaktan imtina etmesine mebni yeniden on 
beş gün müddetle müzayedesine karar verilmiş 
olan Borun çakıl bahçe mevkiinde kâin gevr -
ekçi oğlu Ahmet efendiye ait tarafları balcı 
oğlu Mahmut Arif ağa veresesi ve Rauf efendi 
bağları ve tariki âm ile mahdut on iki karıktan 
ibaret yirmi kadar müsmir ve gayrı müsmir 
eşcarı havi bağın bermucibi krar müzayedesine 
devam olunacağından kıymeti mühammenesi 
olan iki yüz liranın yüzde onu nispetinde 
depozito akçesini müstashiben taliplerin Bor 
icra dairesine müracaatları ilân olunur. 

§ 

Niğdenin fertek karyesinden Kadı zade 
Fehmi efendiye borçlu Borun hacı Mehmet 
mahallesinden olup mahalli ikameti meçhul 
bulunan Reşit oğlu Kahnman Mustafanın muta
sarrıf bulunduğu Borun deve dönmez mevkiinde 
kâin kırk sehimde on dört sehim hisseli bağın 
yüzkırk lira bedel ile ihalei kat'iyesi icra kılınmış 

-olduğundan üç gün zarfında bilriza tediyei deyin 
etmediği ve ferağı resmî ita olunmadığı taktirde 
ferağ muamelesinin resmen icra olunacağı ilân 

»olunur. 

Kınık turanlı Sulh Mahkemesinden: 

Turanlı nahiyesinin Aziziye kariyesinden 
bakkal Hüseyin efendi vekili avukat Galip beyin 
Zagnosta Atıf beyin sabik bekçisi Bekir kaptan 

aleyhine ikame eylediği 25 lira alacak davasının 
icra kılınmakta olan muhakemesinde: müddei 
aleyh ikamethâhının hali meçhuliyette bulunma
sına binaen ilânen yapılan tebligat üzerine ve
rilen müddet zarfında Mahkemeye müracaat ve 

| muayyen günde isbatı vücut etmediğinden Hu-
I kuk usulü muhakemeleri kanununun 398 inci 
'< maddesi mucibince muhakemenin gıyaben icra-
| sına ve müddei vekilinin talebine mebni müddea-

bih hakkında yemin etmesine ve işbu gıyap 
I kararının yemin kararile birlikte merkuma ilânen 
J tebligına ve muhakemenin muallak bulunduğu 

9/5/929 perşembe günü saat 10 da Mahkemede 
isbatı vucutle teveccüh eden yemini kabul ve 
icra etmediği takdirde davaya sabit nazarile 

! bakılacağının ihtarına karar verildiği tebliğ ma-
kamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

Çermik Mahkemesinden: 

Küm hanelerinde semdin oğlu Mehmet Ali-
! nin şeyhler süflâ karyesinin türik mevkiinde Hü-
1 şeyin bey zade ve çay ve hark ve demir gir-
I mez hacı bin Hüseyin ile mahdut bir dönüm-
! lük sulu tarla ve türik mevkiinde tarafları nail-

bent haçu ve Hasan zülfikar ve hark ve çay 
ile mahdut sulu tarla ve yine türik mevkiinde 
tarafları Hasan ve Bayram ve Hüseyin oğlu 
Mehmet ve Mustafa Hasan ve hark ve Mehmet 
Ali ile mahdut susuz tarla ve şeyhlar süflâmn 
dere hasan mevkiinde bir tarafı yol diğer bir 
tarafı yine yol ve farhuyu Mahmut ve Ali ça
vuş ile mahdut yirmi dönümlük bir kıt'a susuz 
tarla ve kalacık mevkiinde tarafları Hüseyin 
zülfikar ve yol ve Süleyman ve Ali ve yine 
yol ve Hüseyin zülfikar ile mahdut on dönü
mlük bir kıt'a susuz tarla ve kalacık mevkiin
de tarafları zülfikar Hüseyin ve sinekli Ali 
zülfü ve sinekli Ahmet Hüseyin ve yol ile mah
dut bir kıt'a bağ ve dere Hasan mevkiinde 
cuma Ali polat ve Hasan zülfikar ve Ha— 
siyah ve yol ile mahdut bir kıt'a ^'" 
kıt'a tarlalar yirmi beş se*-
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olduklarından tescilini dava eylemekle alâkadar 

olanların yevmi muhakemesi olan 30 nisan 929 

sah günü Çermik mahkemesinde hazır bulun

maları ilân olunur. 

bulunması ve yahut vekil göndermesi aksi 

taktirde muamelei gıyabiye icra kılınacağı ilân 

olunur. 

Mut Asliye Mahkemesinden: 

Mutun dağ pazarı kariyesinden Hüseyin 

oğlu Muştalanın karısı Fatmanın kocası merkum 

Mustafa aleyhine açtığı boşanma davasından 

dolayı merkumun ikametgâhı meçhul kaldığı 

sulh teşebüsüne dair olan davada kariyesine 

gönderilen davetiye zahrına verilen meşruhattan 

anlaşılmış ve Hukuk usulü muhakemeleri kanu

nun 141 inci maddesi mucibince ilânen tebligat 

ifasına karar verilmiş ve muhakeme 29 nisan 

1929 pazartesi gününe talik kılınmış olduğundan 

yevmi mezkûrda Mut mahkemesinde hazır 

Bor Hukuk Hakimliğinden: 

Bor kazasının bent kavak mevkiinde sarkan 

Mevlut zevcesi Emine şimalen şeyh hacı Hasan 

veresesi garben kemer hısarlı Arif cenuben 

müddeinin diğer bağı ile mahdut bağın 330 

senesindenberi malik ve mutasarrıfı olduğu -

ndan namına tescili sarı Ali mahallesinden 

Ahmet efendi mahdumu Kâmil efendi tara -

fından talep ve dava edildiğinden bu 

hususta iddiayi mülkiyet ve istihkak eden -

lerin ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında 

Bor Hukuk hakimliğine müracaat etmeleri 

ilân olunr. 

İlân ve abone şartları: 

Resmî ilânların satırından 5 

Hususî " " 10 

Kuruş ücret alınır. 

Abone: Seneliktir, abone bedeli 

Ankara için : 750 

Vilâyetler için 900 

Ecnebi memleketler için 1500 Kuruş 

Yevmî nüsha 100 Paradır. 

B. M. M. nin bir içtima senesine ait zabıt 
cerideleri bir senelik addolunur. Resmî Gazete
ye zabıt ceridesi ile birlikte abone kaydolun-
duğu surette gazete bedeli iki misline iblağ 
olunur. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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