
KANUNLAR 
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Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

17 MART 1931 

SALI 
SAYI : 1750 

İslahı hayvanat kanununun 4 üncü maddesini 
muadil kamın 

Kanun No: 1761 Kabul tarihi: 9/3/1931 

Madde 1 — 7 haziran 1926 tarih ve 904 numaralı Islahı 
hayvanat kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir: 

Damızlık tiftik keçilerinin meni imrarı hakkındaki 11 nisan 
1334 tarihli kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartile bütün 
hayvanların ecnebi memleketlere ihracı serbestir. Yalnız aygır, 
iğdiş, kısrak ve katırların ihracı lüzumunda İcra Vekilleri He-
yeti kararile menolunabilir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun tatbikma Adliye, Millî Müdafaa, 

Maliye, Dahiliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

• : o 

İMİ7 numaralı kanunun 2 nci maddesinin 
tadiline dair kanım 

Kanun X: 1762 Kabul tarihi: 9/3/1931 

Madde 1 — Jandarma ve hudut kıtaatı küçük zabıtan ve 
neferatının usulü iaşeleri hakkındaki 15 kânunuevvel 1926 tarih 
ve 947 numaralı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki veçhile 
tadil edilmiştir: 

Jandarma efradının kayıt ve kabulü ve muhassasatları hak-
kındaki 19 nisan 1926 tarih ve 812 numaralı kanunun 11 inci 
maddesi mucibince Jandarma yeni efrat mekteplerinde tahsilde 
bulunan efrat ile seyyar jandarma kıtaatı efrat ve küçük zabi-
tam ve hudut kıtaatı başçavuş, çavuş, onbaşı ve neferatı 14 
eylül 1330 tarihli askerî tayinat ve yem kanunu muvakkati ile 
müzeyyelât ve tadilâtı ahkâmı dairesinde vaz'ı kazan suretile 
iaşe edilirler. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvakkat Madde — Bu Kanunun hükmü 1 haziran 1930 
tarihinden itibaren Millî Müdafaa Vekâletince iaşe edilen sey-
yar jandarma kıt'alarına da şamildir. 

— o — 

Askeri ınemıuı ınıntakalar kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrasile on dördüncü 

maddesinin tadili hakkında kanun 

Kanun X: 1764 Kabul tarihi^ 12/3/1931 

Madde 1 — 1110 numaralı askeri memnu mıntakalar kanu-
nunun birinci maddesinin (A) fıkrasında askerî tesisat meya-
nında zikrolunan ( kışlalar ) kelimesi kaldırılmıştır. 

Madde 2 — 1110 numaralı kanunun on dördüncü maddesi 
şöylece tadil edilmiştir: 

Her nevi barut, hatruç, mevadı infilâkıye, bombalar ve 
sair mevadı nariye ve iştialiye muhafazasına tahsis kılınan 
cephaneliklerin ve sair bu gibi tehlikeli bina ve depoların, 
mermi dolduran ve boşaltan imalâthanelerin ve endaht poli-
gonlarının muhafazaları için mezkûr müessesat etrafında bulunah 
muhafaza sütrelerinden itibaren dairen madar ( 100 - 2 0 0 ) 
metreye kadar imtidat eden emniyet mıntakası dahilinde bun-
ların muhafazasına tahsis edilmiş olan askerî kıt'adan başka 
hiç bir kimse bulunmaz. 

İşbu mesafeler dahilindeki, gayri menkul emval sahiplerinin 
hukuku birinci maddenin (A) fıkrasındaki esas dairesinde 
temin olunur. 

400 metreye kadar olan saha dahilinde de yangın tehlikesini 
tevlit edecek inşaat ve idharat memnudur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti 

memurdum 
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T. B. M. M. KARARı 
Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere İzmir 

gümrüğüne getirilen adi mermer taşlarından 
alınan ııaktt «-ezanın iadesi hakkında 

Karar ..V; 

Memaliki 
getirilen adi 

620 hakkında bir karar ittihazına lüzum olmayıp alınan naktî 
cezanın reddiyattan iadesi, Umumî Heyetin otuz dördüncü 

ecnebiyeye gönderilmek üzere İzmir gümrüğüne in'ikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir, 
mermer taşlarından alınan naktî cezanın affi 12/3/1931 

I L Â N L A R 
Adliye Vekâletinden : 

Senevî 586 lira safi varidatı olan Sarayköyde müstakil bir 
Noter Muavinliği tesis edilmiştir. 

İmtihansız tayin şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde 
Adliye Vekâletine müracaatları. 

İktisat Vekâletinden : 

İzmir vilâyetinin Ödemiş kazasının Mesçitli karyesinde kâin 
olup imtiyazı İngiltere tebaasından Con Langdon uhdesinde 
bulunan antimon madeninin verilen altı ay mühlet zarfında 
işletilmediği bittahkik anlaşılmış ve mültezimi mumaileyhin 
mahalli ikameti meçhul bulunmuş olduğundan feshi lâzımgelen 
mezkûr imtiyazın keyfiyeti feshine karşı bir itirazları varsa bir 
ay zarfında tahriren İktisat Vekâleti Maadin Umum Müdürlü-
ğüne bildirilmesi ilânen tebliğ olunur. 

Birecik Asliye Mahkemesinden: 

Halfetinin Şimaliye mahallesinden Müfti zade Şeyh Meh-
met oğlu Şakir ve Nuri Efendilerin Melhem karyesinde vaki 
Haydareli mevkiinde şarkan Şakir ve Nuri Efendiler garben 
Hoh hududu şimalen ve cenuben Nuri ve Şakir Efendiler ve 
Mışmış mevkiinde şarkan Hossi halli garben, cenuben, şimalen 
Nuri, Şakir Efendiler ve Reşik mevkiinde şarkan, şimalen, 
cenuben, garben Nuri, Şakir Efendiler ve Horit mevkiinde 
şarkan, garben, şimaİen, cenuben Nuri, Şakir Efendiler ve 
Mışmış oku mevkiinde şarkan, garben, cenuben Nuri, Şakir 
Efendiler şimalen Hossi hali tarlası ve Simi mevkiinde şarkan, 
garben, şimalen, cenuben, Nuri, Şakir Efendiler ve Ali mev-
kiinde şarkan, garben, şimalen, cenuben Nuri, Şakir Efendiler 
ve Alikân mevkiinde şarkan Yusuf Mesti şimalen Nuri Şakir 
Efendiler garben Halil oğlu Müslüm cenuben Şakir Nuri 
Efendiler ve Kubbe mevkiinde şarkan, garben, şimalen Nuri 
Şakir Efendiler cenuben Hossi halli ve Reşik mevkiinde şarkan 
Hossi halli şimalen, garben, cenuben Nuri, Şakir Efendiler ve 
Delli mevkiinde şarkan Kıraç, garben Hasan Mami şimalen 
Nuri, Şakir Efendiler cenuben Sili Mahmut ve Delli mevkiinde 
şarkan Göğlüyolu garben cenuben Nuri, Şakir Efendiler şima-
len Müslüm oğlu Ham o ve Gözen mevkiinde garben şarkan 
Nuri, Şakir Efendiler ve Hami çavuş şimalen Hami çavuş ve 
Nuri Efendiler ve Ok mevkiinde şarkan garben Nuri, Şakir 
Efendiler şimalen Arah yolu cenuben Hoh yolu ve Bağyeri 
mevkiinde şarkan, şimalen, garben, cenuben Nuri, Şakir Efen-
diler ve Haydareli mevkiinde şarkan, şimalen, cenuben Nuri, 
Şakir Efendiler garben Hoh hududu ve Alikân mevkiinde 
şarkan Hami çavuş ve Nuri, Şakir garben Nuri, Şakir şimalen 
Hami çavuş cenuben Hohtan Nuhruta giden yol ve Güli aşik 

mevkiinde şarkan cebel şimalen garben Erteş yolu cenuben 
Hossi halli ve Güli aşık mevkiinde şarkan şimalen Erteş yolu 
garben Nuri, Şakir Efendiler cenuben Hossi halli ve Haydareli 
mevkiinde garben Hoh hududu şarkan cenuben Nuri, Şakir 
Efendiler şimalen Hoh hududu ve Simi mevkiinde şarkan, 
garben, şimalen, cenuben, Nuri, Şakir Efendiler ve Haydareli 
mevkiinde şarkan, cenuben, şimalen Nuri, Şakir Efendiler 
garben Hoh hududu ve Şariman mevkiinde şarkan Mehmet 
İşi kırık cenuben garben Nuri, Şakir Efendiler şimalen Hoh 
hududu ve Tutlu mevkiinde şarkan, garben, şimalen, cenuben 
Nuri, Şakir Efendiler ve Güizar mevkiinde dört tarafı Nuri, 
Şakir Efendiler ve Ok mevkiinde garben Mis Mami İbi 
cenuben Hoh yolu şarkan- şimalen Nuri, Şakir Efendiler ve 
Gülizar kıracı mevkiinde dört tarafı Nuri, Şakir Efendiler ve 
Kenan mevkiinde şarkan, şimalen garben Nuri, Şakir Efendiler 
cenuben Hohtan Nohruta giden yol ve Keçel mevkiinde dört 
tarafı Nuri, Şakir Efendiler ve Ok mevkiinde şarkan, garben 
şimalen Nuri, Şakir Efendiler cenuben Hossi halli ve Ali mev-
kiinde şarkan, şimalen, garben Nuri, Şakir Efendiler cenuben 
Halil oğlu Yusuf ve Tutlu mevkiinde şarkan Erteş yolu diğer 
tarafları Nuri, Şakir Efendiler ve Seki mevkiinde şarkan gar-
ben Nuri, Şakir Efendiler cenuben Arah yolu şimalen Şeyh 
Selim ve Haydareli mevkiinde garben Hoh hududu diğer ta-
rafları Nuri, Şakir Efendiler ve Delli mevkiinde garben cebel 
cenuben Sili Mahmut şarkan şimalen Nuri, Şakir Efendiler ve 
Güzel mevkiinde şarkan garben Nuri, Şakir Efendiler şimalen 
Gani cenuben Nuhruttan Hoha giden yol ve Delli mevkiinde 
garben Ziravik çamı şarkan Nuri, Şakir Efendiler şimalen 
Müslüm oğlu Hamo cenuben Kıraç ve Ok mevkiinde şarkan 
Nuri, Şakir Efendiler garben Hami Kadir şimalen Arah yolu 
cenuben Nuri Şakir Efendiler ve Hayir mevkiinde şarkan, şi-
malen, cenuben Nuri, Şakir Efendiler garben Hossi halli ve 
Hayir mevkiinde şarkan, şimalen, cenuben Nuri, Şakir Efediler 
garben Hossi halli ve Kürtiyan mevkiinde şarkan Sili Mahmut 
şimalen Hossi halli garben Erteş yolu cenuben Hohtan Noh-
ruta giden yol ve İvez köse mevkiinde şarkan şimalen Nuri 
Şakir Efendiler garben Hohla Molhem hududu cenuben Hohtan 
Nohruta giden yol ve Küban mevkiinde şarkan Hami çavuş 
garben Naaş yolu şimalen Naaş yolu cenuben Hohtan Noh-
ruta giden yol ve Çami kündür mevkiinde şarkan Nuri, Şakir 
garben şimalen Misi Mami İbi cenuben Arah yolu ve şarkan 
Hami Kadir garben Hami Remi Haciki şimalen Arah yolu 
cenuben Ardi milli ve Çami kündür mevkiinde şarkan Misi 
Mami ibi garben Mami Remi şimalen Hami eki cenuben Arah 
yolu ve karye arkası mevkiinde şarkan Mahmut Hami Beki 
garben Hammi Hasan cenuben ve şimalen Nuri Şakir Efendiler 
ile mahdut ceman kırk sekiz kıt'a tarlanın tescili davasından 
dolayı cari muhakemede, müddeabihin gazete ile ilânına mah-
kemece karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

Başwkâhi Müdevnenai Mafh. usi 
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