
K A N U N L A R 

R 
T. C. 

esmi Gazete 
Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 

Nakliye vasıtaları hakkındaki kanıma merbut 
cetvellerin tadiline dair kamın 

Kanun No: 1753 Kabul tarihi: 26/2/1931 

Madde 1 — Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait 
idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseseler-
de bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı 
kanunun birinci maddesine merbut 2 numaralı cetvelden aşa-
ğıda yazılı makamlara ait nakliye vasıtaları, karşılarında gös-
terilen bedellerile beraber, 1 numaralı cetvele nakledilmiştir. 

Madde 2 — 2 numaralı cetvelin 4 numaralı haşiyesinden 
(bu sınıf otomobillerin açık olması şarttır) kaydı tayyolun-

muştur. 
Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

Müddeti istimal 
Lira Adet Sene 

Umumî müfettişlik 6 000 1 3 
Ordu müfettişleri 6 000 1 3 

Seyyar küçük sıhhat memurlarına yem bedeli 
verilmesine dair kanun 

Kanun No: 1754 Kabultarihi: 26/2/1931 

Madde 1 — Seyyar küçük sıhhat memurlarının vazifeleri 
icabı tedarikine mecbur bulundukları hayvanlar için ayda maktu 
olarak on lira yem bedeli verilir. 

Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç aydan fazlası için 
ve hayvanını elden çıkaranlara yenisini tedarik edinceye ka-
dar yem bedeli verilmez. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince verilecek yem bedeli 
vergi ve tevkifata tâbi değildir. 

Madde 3 — Bu Kanun 1 haziran 1931 tarihinden mute-
berdir. 

Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri memurdur. 

Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 
kanunun üçüncü maddesinin tadiline dair kanun 

Kanun No : 1755 Kabul tarihi: 26/2/1931 

Madde 1 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vazaifi hak-
kındaki 1445 numaralı kanunun üçüncü maddesi aşağıda yazılı 
veçhile tadil olunmuştur: 

İkinci maddede yazılı vazifeleri ifa için Kara Denize çıkan 
bilûmum sefainin beher rüsum tonilâtosundan (5) kuruş resim 
istifa olunur. 

Aşağıda yazılı gemiler bu rüsumdan muaftır: 
1 - (5) tonilâtoya kadar ( 5 hariç ) gemiler; 
2 - Hususî yatlar; 
3 - Münhasıran seyyah nakledip başka ticarî muamele-

lerde bulunmıyan seyyah gemileri; 
4 - Bilûmum harp gemileri; 
5 - Ticarî mahiyette olmayıp münhas ran Devlet hidematı 

resmiyesine tahsis edilmiş olan Devlet gemileri; 
6 - İlmî hususatta kullanılan gemiler; 
7 - Balıkçılık veya süngercilikte veyahut her nevi deniz 

mahsulâtı saydında kullanıldıkları müddetçe ağ veya havuz 
gibi tertibatı mahsusayı haiz millî balık ve sünger gemileri. 

8 - Kara Denize çıkıpta mücbir sebepler ilcasile yoluna 
devam edemiyerek avdet eden ve o zaruretin zevalini müteakip 
tekrar Kara Denize çıkan ve fakat limanda kaldıkları müddetçe 
ticarî muamelede bulunmıyan gemiler. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İktisat Vekili 

memurdur. 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

8 MART 1931 

PAZAR 
S A Y I : 1 7 4 2 
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Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük 
resminden muafiyeti hakkında Kanun 

Kanun M: 1756 Kabul tarihi:26!2! 1931 

Madde 1 — Potas (karboniyeti potas), kükürt ve göztaşı 
ile bu kanuna merbut cetvelde gösterilen maddeler mutlak 
surette gümrük resminden muaftır. 

Madde 2 — Memleketimizde ziraî ihtiyacı tatmin edecek 
musaffa kükürt ve göztaşının istihsaline başlandığı zaman 
gümrük muafiyetinin kaldırılması için Hükümetçe bir kanun 
lâyihası getirilir. 

Madde 3 — 22 şubat 1926 tarih ve 752 numaralı ziraat 
makinelerinde ve ziraatte istimal olunan mevaddı müştaile ve 
muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 
•kanun ile bu kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkûr 
kanuna bazı maddeler tezyiline dair olan 1527 numaralı kanunun 
işbu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktisat Vekilleri memurdur. 

Gümrük resmindan muaf olarak geçirilecek 
maddelere ait cetvel 

Siklon B. 
Uranya 
Arsenikiyetii sodyom 
Hamızı arseniki 

Haşerata karşı bağlarda müstamel macunlar 
Arsenikiyetii kils 
Gayri saf kiyanusu potasyum 
Üspülon universal 
Seketan 
Germizan 
Abavit B. 
Tillantin 
Gayri saf kibritiyeti istiriknin 
Fare itlâfında kullanılan fişekler ve mümasili mevat 
Zabulon 
Sülfat dö nikotin 
Piridin 
Ratan 
Silizya arsenik mürekkebatı 
Semesan 
Granosan 
Tutan 
Agfa 
Meritol 
Küpfer meritol 
Vıtrioline sehilosing 
Porzol 
Sulfarol 
Arzola 
Zelyo 
Zelyo pasta 
Olivasan 
Fleor natrium 

T E F S I R 
Kabotaj Kanununun 3 üncü maddesinin tefsiri 

Tefsir^ M: 169 ve iştirak hissesi bulunmamak şartile ecnebi muallim ve müte-
29 nisan 1926 tarih ve 815 numaralı Kabotaj Kanununun hassısların istihdamı, bu 3 üncü maddenin hükmünü ihlâl etmez. 

3 üncü maddesinde sayılı san'atları öğretmek için ecir sıfatile 5/3/1931 

KARARNAME 
Karar nam : 10569 

Askerî memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanuna tevfikan 
tanzim ve Alî Askerî Şûraca tensip edilmiş olan merbut tali-
matnamenin mer'iyete vaz'ı; M. M. Vekâletinin 29/1/1931 tarih 
ve 65 numaralı tezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetinin 1/2/1931 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

1/2/1931 
R E İ S İ C Ü M H U R 

GAZI M. KEMAL 
B a ş v e k i l A d l i y e V e k i l i Mil l î M ü d a f a a V e k i l i D a h i l i y e V e k i l i 

İSMET YUSUF KEMAL ZEKÂt Ş. KAYA 
H a r i c i y e V e k i l i M a l i y e V e k i l i M a a r i f V e k i l i N a f i a V e k i l i 

Dr. T. RÜŞTÜ M. ABDÜLHALIK ESAT HlLMt 
İ k t i s a t V e k i l i S ı h h a t v e İ ç t i m a î M u a v e n e t V e k i l i 

MUSTAFA ŞEREF Dr. REFİK 

Askeri Memurlar Kanunu Talimatnamesi 
1 — Askerî memurlar kanunundan maksat; zabitleri imkânı 

azamide kıt'alarda bulundurmak; geri hizmetlerinde ihtisasa 
taallûk eden işleri daimî surette değerli anasır elinde bulundur-
mak, sık sık ileri geri tebeddüllerine mâni olmak, askerî 
memurların terfi, tefeyyüz ve sair kanunî hukukunu tesbit eyle-
mektir. 

Memurların yetiştirilmesi 
2 — Memurların menbaları: 
A - Meslek mekteplerinden yetişeceklerden; 
B - Hariçten istekli ihtiyat zabitlerinden; 
C - Mütekait zabit ve hesap memurlarından; « Kanunun 

muaddel ikinci maddesinde yazılı muvazzaf zabitlerden arzu 
edenler dahil.» 

D - Diğer devlet devairinden istekli olanlardan; «Bilim-
tihan hariçten alınacak makinist ve san'atkârlar dahildir.» 

3 — Askerî memurların meslek mektepleri şunlardır: 
I - Askerî adliye memurları için: Hukuk Mektebi; 
II - Askerî muallimler için: 
A - Bilimtihan mütekait zabitlerden; 
B - Sivil maarif muallimlerinden; 
C - M. M. hesabına muallim mekteplerinden ikmali tahsil 

etmiş olanlardan; 
III - Askerî imamlar için: Darülfünun llâhiyat Fakültesi veya 

maarifin İmam ve Hatip Mektepleri veya hariçten bilimtihan; 
IV - Askerî muzika muallimleri için: Muzika Muallim Mektebi; 
V - Askerî hesap memurları için: Hesap Memuru Mektebi; 
VI - Askerî muamele memurları için: Bunlara mahsus açılacak 

kurs; 
VII .- Askerî makinistler için: Sınıflarına mahsus açılacak 

mektep; 
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VIII - Askerî san'atkârlar iç in: Askerî Fabrikalar emrindeki 
Mektep; 

4 — İşbu meslek mekteplerinden hesap memuru mektebi, 
lise ve orta mektep mezunlarını kabul edecek tarzda tesis 
edilir. Tahsil müddeti iki senedir. Bizzat orta mektep derecesinde 
bulunan Muzika Muallim Meslek Mektebi mezunları Riyaseticüm-
hur muzika muallimliği nezaretinde, askeri san'atkâr meslek 
mektepleri mezunları da askerî müesseselerde iki sene staja tâbi 
tutulur. 

1929, 1930 senelerinde Askerî Sanayi Mektebine dahil olan-
lara yalnız bir sene Meslek Mektebi tahsili gösterilmekle iktifa 
olunur. 

5 — Meslek mekteplerine girmek için: 
A - Lise veya orta mektep mezunu olmak veya muadili 

olduğu Maarif Vekâletince musaddak Türk mekteplerinden 
mezun olmak « Ecnebi mekteplerden şehadetname alanlar im-
tihanla alınırlar . » 

Muzika Muallim Meslek Mektebi ile Askerî Sanayi mekte-
bine talimatnamei mahsusu mucibince talebe kabul edilir. 

B - O n sekiz yaşını ikmal etmiş olmak; 
C - Memurlar hakkında tanzim kılınmış kabiliyeti bedeniye 

nizamnamesinin talep ettiği sıhhat şartlarını haiz olmak; 
D - Kusursuz ahlâk ve seciye sahibi olmak; 
H - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olmamak; 
6 — Meslek mekteplerinden herhangi birisine girmek 

isteyen talebe her sene ağustos bidayetinde o mektebin 
müdiriyetine; hariçtekiler bulundukları yerin en büyük ve en 
yakın askerî makamına müracaat ederler ve istidalarına aşağı-
daki evrak ve vesaiki bağlarlar. 

I - Nüfus tezkeresi veya resmen musaddak sureti; 
II - Aşı şehadetnamesi; 
III - Mezun bulundukları mektebin şehadetnamesi v eya 

bunların musaddak sureti; 
IV - Heyeti askeriye tarafından tanzim olunacak ahvali 

sıhhiye raporu; 
V - Kendisinin ve ailesinin sui hal ve şöhret sahibi olma-

dıklarına dair mahallî hükümetin fotoğraflı ve musaddak 
ilmühaberi; 

VI - Mektebe kabul olunduğu takdirde askerî kanunlar, 
nizam ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık 
velisinin, olmadığı takdirde kendisinin noterden musaddak bir 
taahhüt senedi. 

7 — Mektebin bulunduğu mıntakanın haricinde istida eden-
lerin istidalarını alan her askeri makam merbut vesikaları 
tetkik ederek talebenin mektebe girmek için lâzımgelen şartları 
haiz bulunduğunu görür ise talebeyi evrakile ve en geç 
teşrinievvelde mektepte bulunacak veçhile sevk için talebeye 
mümkün olan teshilâtı göstermekle mükelleftir. Meslek mektep-
lerine hariçten girmeğe talip olanlar mektebe girinceye kadar 
kendilerine ait her türlü yol ve sair masraflarını bizzat tesviye 
ederler ve bu hususta bir gûna hak dermeyan etmezler. 

8 — Mektep müdiriyeti askerî liseler haricinde talebeden 
ister doğrudan doğruya ve isterse hariç askerî makamat delâ-
letlerile istidaları mektebe vasıl olmuş bulunan talebenin evrak 
ve vesikalarını birer birer tetkik eder. 

9 — Askerî liseler haricindeki taliplerden tam devreli lise 
veya orta mektepten mezun olanlar veyahut Maarif 
Vekâletince musaddak tam devreli lise ve muadili hususî Türk 
mekteplerinden mezun olanlar mektebin ihtiyacı varsa imtihansız 
kayıt ve kabul edilirler. Müracaat ihtiyaçtan fazla olursa müsa-
baka imtihanına tâbi tutulur. 

Meslek mekteplerine askerî liselerden verilecekler imtihansız 
olarak kabul edilirler. 

10 — Mektep tedris heyetinin umumî vazaifi Harbiye 
Mektebi talimatnamesinin dahilî hizmet faslındaki mevaddma 
tevfikan cereyan eder. 

11 — Talebenin umumî vazaifi, dershane, koğuş, hamam, 
hastane ve nöbete ait vazifelerile taltif ve tecziyeleri Harbiye 
talebesinin tâbi olduğu talimatın mevaddı münderecesine göre 
cereyan eder. 

12 - İhtiyat zabiti olmadan meslek mekteplerini ikmal 
eden mezunlara evvelemirde filî hizmetleri yaptırılır. Filî 
hizmete sevk için bir teahhur vaki olursa namzetlikle ve 
münasip ücretle meslekleri dahilinde istihdam olunurlar. Filî 

hizmeti ifadan sonra memur muavinliği iie tavzif olunurlar ve 
memuriyet ve tekaüt kıdemleri memur muavinliğine nasp 
tarihinden başlar. 

13 — Memur muavinliğinde 6 ay istihdamını müteakip 
yapılacak teklifler üzerine 8 inci sınıf memurluğa terfileri yürütülür. 

14 — 8 inci sınıfta bir buçuk sene hizmeti ifa edenler mafevk 
rütbeye inha ve teklif edildikleri takdirde 7 nci sınıfa terfi edilirler. 
Tekliflerde ilk âmirin tasdik tarihinden mutebere n terfi yürütülür. 
«Zabit vekilliğinde olduğu gibi.» 

15 — 7 nci sınıftan daha yukarı terfi, askerî memurlar 
kanununun 8 inci maddesine tevfikan cereyan eder. 

16 — 2 nci maddenin B fıkrasında yazılı ihtiyat zabitlerden 
memur sınıfına istekli ve azamî 40 yaşında bulunanların askerî 
memur kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olmaları 
ve imtihan vermeleri lâzımdır. 

17 — Hariçten askerî memurluğa talip olanlar aşağıdaki 
heyetler tarafından imtihan edilirler: 

A - Askerî adliye memurları: 
I - M. M. Vekâletinde Hukuk Müşaviri ve askeri adliye 

memurlarından mürekkep 3-4 kişilik bir heyet tarafından «7 nci 
sınıftan 3 üncü sınıfa kadar memuriyetler için» 

II - Askerî temyiz divanı reisliğince müntahap 3 - 4 kişilik 
bir heyet tarafından «3 üncü sınıftan yukarı memuriyetler için.» 

B - Askerî muallimler: 
I - Harp Akademisi, Yüksek Levazım, Levazım ve Harbiye 

Mektepleri için. 
A - Meslekî dersler için talimatı mucibince muvazzaf zabit-

lerden. 
B - Meslekî derslerden gayrı umumî dersler için «yabancı 

dil, idman, riyaziye, kimya ve buna mümasil» Darülfünunda 
imtihan olmak suretile. 

II - Askerî lise muallimliği için: 
A - Darülfünunda, İdman Mektebinde, Güzel San'atlar Aka-

demisinde imtihan olmak suretile. 
III - Meslek mektebi muallimliği için. 
A - Meslekî derslerden gayri umumî dersler için « darül-

fünunda İdman Mektebine imtihan vermek suretile» 
Askerî muallim sınıfına geçmek isteyenlerin imtihandan 

sonra bulunacakları mekteplerde usulü tedristeki meleke ve 
dereceleri tetkik edilerek alınacak neticelere göre ancak bir 
sene sonra kat'î nakilleri yapılır. 

C - Askerî imamlar: 
M. M. Vekâletince intihap edilecek iki askerî imam ile 

Ankarada Diyanet işleri Reisliğince müntahap iki kişilik bir 
heyet tarafından. 

D - Askerî muzika muallimleri: 
Riyaseticümhur muzika muallimliğince 3 - 4 kişilik bir 

heyet tarafından; 
H - Askerî hesap memurları: 
Merkezde Levazım İşleri Reisliği tarafından intihap edilecek 

hariçte Fırka ve Kolordu Kumandanları tarafından ve merkezle-
rindeki levazım zabit ve memurlarından 3-4 kişilik bir heyet 
tarafından 

M - Askerî muamele memurları: 
Merkezde Zat işleri, Levazım İşleri ve Ordu Dairelerinden 

intihap edilecek 3-4 kişilik bir heyet tarafından « b u muamele 
Vekâlet Zat İşleri Dairesince takip olunur» hariçte fırka ve 
Kolordu kumandanları tarafından merkezlerindeki levazım zabit ve 
memurlarından 3-4 kişilik bir heyet tarafından; 

N - Askerî makinist ve san'atkârlar: 
San'atına göre Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünce 

veya sınıf müfettişliğince veya Baytar Dairesi Reisliğince 
müntehap 3-4 kişilik bir heyet tarafından. 

Yukarıda yazılan imtihanlarda muvaffak olanlar girecekleri 
mesleklere göre 6 aydan bir seneye kadar bir namzet devre-
sine veya bir kursa tâbi tutulurlar. Bu müddet zarfında âli 
tahsillilere, 7 nci sınıftan, bu şartı haiz olmayanlara da memur 
muavinliğinden muhassasat verilir. 

Buraları muvaffakiyetle ikmalden sonra gösterilecek ehliyet 
üzerine taliplerin esas tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak 
memur muavinliği veya 7 nci sınıf memurluk tevcih olunur. 
Muvaffak olmayanlar mektep talimatının ahkâmına tâbi tutu-
lurlar. 
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18 — 2 nci maddenin «C» fıkrasına nazaran: 
A - Muayyen müddetini ikmal den muvazzaf zabitler; 
B - Mütekait zabitler; 
C - Mütekait hesap memurları «tahdidi sinden beş yaş 

aşağı olmak lâzımdır.» 
A, B, C, Fıkralarında yazılı zabit ve hesap memurları 

aşağıdaki şartları haiz iseler namzet devresini veya kursu 
bitirdikten sonra bilimtihan askerî memur sınıfına nakledilirler. 

I - Askerî memurlar kanununun 4 üncü madddsinin talep 
eylediği şartları haiz olmak; 

II - Mahrem ve şahsî dosyalarında kifayeti musaddak 
bulunmak; 

III - Müstahdem bulundukları vazifenin müteselsil âmirleri 
tarafından askeri memur olmağa liyakatleri tasdik kılınmak; 

4 - Zabitandan sinleri her rütbeye mahsus sin hududunu 
beş yaşdan fazla geçmiş olmamak; « b u suretle muamelede 
yaşları askerî memurlara mahsus kanunun tahdit eylediği 
miktardan fazla olanlar memur sınıfına alınmazlar.» 

Muvaffak olanlar kıdemlerile rütbelerine muadil hesap veya 
muamele memuru sınıfına naklolunurlar. Muvaffakiyet göstere-
miyenler terhis olunurlar. 

19 — Levazım zabitamndan başka sınıflardan olan muvaz-
zaf ve mütekait zabitlerden askerî hesap memuru sınıfına geç-
mek isteyenler yukarıki şartlardan maada askerî hesap memur-
ları mektebinde muvaffakiyetle ikmali tahsil etmeleri ve rütbe-
lerinin yüzbaşıdan yukarı olmaması lâzımdır. 

Hesap memuru olacak levazım zabitanı imtihana tâbi 
tutulurlar. 

20 — Bütçe, tahakkuk, ayniyat muhasebesi işlerile muvaz-
zaf olan memurlara « Askerî hesap memurları » ; devair, mües-

I L Â N 
D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I İLÂNI 

Devlet demiryolları Umumî idaresi namına bir sene müd-
detle Mersin limanına gelecek eşya, levazım ve emteanın tahmil 
ve tahliyesi kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 2 3 mart 1931 pazartesi günü saat 15 te Anka-
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini iki lira mukabilinde An-
kara, Konya ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 5 — 4 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Heyeti İdare 

Reisliğinden : 
Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin senelik âdi iç-

timai umumisi senei haliye martının 16 nci pazartesi günü saat 
11 de Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi idarehanesinde akt-
edileceğinden hissedarların yevmi içtimadan bir hafta evveline 
kadar şirket kâtibi umumiliğine müracaatla tevdi edecekleri 
hisse senetleri mukabilinde duhuliye varakalarını almaları ilân 
olunur. 

Kuzııaınei Mü/.akerat 
1 — 1930 senesine ait İdare Heyeti ve murakıp raporlarının 

kıraeti; 
2 — 31/12/1930 tarihinde kapatılan marüzzikir sene hesa-

batına ait blânço ile kâr ve zarar hesabının tetkikile tasdiki 
ve Heyeti İdarenin ibrası; 

sesat, karargâhlar ve asker alma işlerinin bilütnum tahrirî mua-
melelerinde ve kuyudat ve dosyacılıklarında müstahdem olan-
lara da « Askerî muamele memuru » denilir. 

21 — Diğer devlet devairinden askerî memur sınıfına geç-
mek istiyenler; tahsil dereceleri ve yapılacak imtihanda göste-
recekleri liyakat nazarı dikkate alınmaKİa beraber o memurun 
hizmeti müddeti askerî memurların terakki kademelerine tevfik 
edilerek sınıfı derecesi ve sınfındaki kıdem tesbit olunur ve 
eğer muharebe hizmeti de varsa bu da ilâve edilerek ayni 
nasıplı sınıfların nihayetine yazı'ır. 

22 — Askerî memurların terfileri kanunun 8 inci maddesi-
nin son fıkrası dahilinde cereyan eder. Yalnız askerî muzika 
muallimlerinin bir derece terfileri ayrıca Riyaseticümhur Muzika 
Heyetinde tâbi olacakları imtihanda muvaffak olmaları lâzımdır. 

Muzika muallimlerinden terfi sırası gelip imtihana tâbi olanlara 
her rütbede yalnız bir defaya mahsus olmak üzere azimet ve 
avdet harcırahı verilir. 

2 3 — Bilimtihan hariçten alınacak serbest meslek erbabın-
dan makinist ve san'atkârların imtihanda gösterecekleri liyakate 
göre sınıfları tesbit olunur, bunlar 17 nci maddenin « N » fık-
rasındaki heyet tarafından imtihan edildikten sonra hangi sınıfa 
liyakat kesbettikleri mazbata ile tesbit olunur ve bu mazbatalar 
Vekâletçe tasdik olunur. 

24 — Hesap memuru, muamele memuru meslek mekteple-
rine ait programlar Büyük Erkânı Harbiyenin mütaleası alınarak 
M. M. Vekâletince tanzim olunur. 

17 nci maddede yazılı kabul imtihanı programları da alâ-
kadar sınıf müfettişliği, daire, müessese ve Umum Müdürlükçe 
tanzim ve M. M. Vekâletince tasdik olunur. 

L A R 
3 — Nizamname mucibince çekilecek kur'a neticesinde 

müddeti memuriyeti hitam bulacak olan İdare Heyeti azasının 
tekrar intihabı veyahut yerine diğer bir zatın intihabı; 

4 — 1931 senesi için murakıp intihabı ve ücretinin tayini; 

5 — Heyeti İdare azasının 1931 senesi için ücreti huzur-
larının tayini; 

6 — İdare müdürünün tayini; kendilerine tevdi edilecek 
vazaifin ifası mukabilinde bir veya daha ziyade azaya ücret 
verilmesi ve Heyeti İdare azalarından bir veya bir kaçının 
Şirket namına muamelâtı ticariyede bulunulması zımnında 
idare Heyetine salâhiyet itası. 3 — 3 

Çemişkezek Asliy Mahkemesinden: 

Çemişkezek Kazasının Setirge karyesinden Mustafa Keri-
mesi Behiyenin kocası Kermişik karyeli Hacı Salih oğullarından 
Ahmet oğlu Süleymanın gaipliğine itayı hüküm olunması tale-
bile Hukuk Mahkemesine ikame edilen davanın icra kılınan 
muhakemesinde merkumun sekiz sene akdem istanbula berayi 
ticaret giderek altı senedenberi avdet etmediği ve hayatından 
da haber alınamadığı binaenaleyh elyevm hayat ve mematının 
meçhul bulunduğu heyeti ihtiyariye canibinden tanzim kılınan 
ilmühaber münderecatından anlaşılmış olmakla merkumun hayat 
ve mematından malûmatı olanların bir sene zarfında mahkeme-
ye malûmatlarını bildirmeleri ilân olunur. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaan 
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             İÇİNDEKİLER 
 
Kanunlar                        Sayfa 

 
1753  Nakliye Vasıtaları Hakkındaki Kanununa Merbut Cetvellerin Tadiline Dair  
          Kanun              1 
 
1754  Seyyar Küçük Sıhhat Memurlarına Yem Bedeli Verilmesine Dair Kanun   1 
 
1755 Tahlisiye İdaresinin Teşkilât ve Vazaifi Hakkındaki Kanunun Üçüncü Maddesinin 
         Tadiline Dair Kanun          1 
 
1756  Ziraatte Kullanılan Bazı Maddelerin Gümrük Resminden Muafiyeti Hakkında 
          Kanun            1 
 
Tefsir  
 
169 Kabotaj Kanununun 3 üncü Maddesinin Tefsiri      2 
 
Kararname  

 
10569 Askerî Memurlar Hakkındaki 1455 Numaralı Kanuna Tevfikan Tanzim ve Alî 
           Askerî Şûraca Tensip Edilmiş Olan Merbut Talimatnamenin Mer'iyete Vaz'ı 
           Hakkında Kararname           2 
   
İlanlar             4 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


