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K A N U N L A R 
17 kanunuevvel 1 9 2 9 tarihli Ankara Protokoluna 
zeyi olmak üzere Türkiye Cümhuriyeti ile Sosya-
list Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 

Karadenizde ve Karadenize mücavir deniz-
lerde bahri teslihatın tahdidi için Ankarada 

7 mart 1931 de imzalanan protokolün 
tasdikına dair kanun 

Kanun No: 1872 Kabul tarihi: 22/7/1931 

Madde 1 — 17 kânunuevvel 1929 tarihli Ankara Proto-
koluna zeyl olmak üzere Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyetist Cümhuriyetleri ittihadı arasında Karadenizde ve 
Karadenize mücavir denizlerde bahrî teslihatın tahdidi için 
Ankarada 7 mart 1931 de imzalanan protokol kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu Kanun ahkâmının icrasına Hariciye ve 

Millî Müdafaa Vekilleri memurdur. 
2 9 / 7 / 1 9 3 1 

PROTOKOL 
Karadenizde bahri teslihatın tahdidi hakkında 

Türkiye ve Soviyet Hükümetleri arasında akit 
ve 7 mart 1931 tarihinde Ankarada Hariciye 

Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyfendi ve 
Sovyet Büyük Elçişi Müsyü Suriç 

tarafından imza olunan protokol 
İki Yüce Akit Taraf 7 kânunuevvel 1925 tarihli muahede 

ve 17 kânunuevvel 1929 tarihli protokolün ihtiva ettiği aslî 
prensiplere iptina ederek, aralarındaki sulh ve dostluk müna-
sebetlerinin takviyesini emel edindiklerinden, mevcut her nevi 
teslihatın hakikî surette azaltılması devamlı bir sulhun yegâne 
sağlam zamanı olduğuna kuvvetle kani bulunduklarından ve 
umumî tahdidi teslihatın tahakkukunu istihdaf eden mesaile-
rinde bundan böyle dahi devam etmek hususundaki sarsılmaz 
emellerini izhar etmek istediklerinden iki memleket arasında 
teyemmünen teessüs etmiş olan karşılıklı itimadın yeni bir 
delilini ibraz etmek üzere 17 kânunuevvel 1929 tarihli proto-
kolün 2 nci maddesini aşağıdaki karşılıklı taahhüt ile ikmal 
etmeğe karar vermişlerdir. 

İki Y ü c e Akit Taraftan her biri diğer Akit Tarafı altı 
ay evvel haberdar etmeksizin Karadenizde veya bitişik deniz-
lerdeki harp donanmalarını takviye edecek herhangi bir harp 
gemisini tezgâha koymıyacak veya böyle bir gemiyi ecnebi 
tezgâhlarına sipariş etmiyecek veyahut mezkûr denizlerde bu-

lunan kendi harp donanmasının şimdiki terekkübünü arttır-
makta müessir olabilecek herhangi bir tedbire tevessül eyle-
miyecektir. 

İşbu mütemmim protokol tasdik edilecek ve tasdik tarihin-
den itibaren 17 kânunuevvel 1929 tarihli protokolün mütemmim 
cüz'ü olacaktır. 

7 mart 1931 tarihinde Ankarada tanzim edilmiştir. 

İlk ve Orta Tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı 

maddelerinin tadiline dair karnın 

Kanun No : 1880 Kabul tarihi: 25/7/1931 

Madde 1 — 1702 numara ve 10 haziran 1930 tarihli kanunun 
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

Orta tedrisat mektepleri muallimlerinden kıdemlerine göre 
aldıkları maaşlara mukabil lise sınıflarında ders okutanlar haftada 
azamî on beş, diğer orta dereceli sınıf ve mekteplerde ders 
okutanlar haftada azamî 18 saat ders vermekle mükellef tutu-
lurlar. Ancak bu suretle on beş veya on sekiz saat ders deruhde 
etmiş bir muallim, ihtisası ile alâkadar azamî beş saatlik bir 
ders gurubu münhal bulunduğu takdirde, bu gurubu da aşa-
ğıda gösterilen tarzda ücret mukabilinde okutmakla mükellef 
tutulabilir. Bu ilâve dersten istinkâf etmek esas vazifeden istifa 
etmiş sayılmayı mucip olur. Bu suretle orta tedrisat mektep-
lerinde ders deruhde eden muallimlere ve memurlara haftada 
okutacağı her ders saati için ayda dört liradan sekiz liraya 
kadar ücret verilir. 

Orta tedrisat muallimliği evsafını haiz olup ta orta tedrisat 
mekteplerinde muallimlik eden mütekaitlere birinci ve ikinci 
maddelerde gösterilen mebde maaşı derecesi üzerinden ve 
maaş tahsisatından ücret verilir. Maarif Vekâleti lüzum gör-
dükçe ecnebi lisanı muallimlikleri için kadrosunda ayırdığı 
maaş mukabilinde ecnebi lisan muallimi dahi kullanabilir. 

Muallim ve memurlara verilen ücretlerle mütekaitlerin 
alacakları muallimlik maaşları ve ecnebi lisan muallimlerine 
verilecek maaşlar müktesep hak teşkil etmezler. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan muallimler hafta-
da azamî 2 saat ders okutmakla mükellef tutulurlar. 

Madde 2 - Mezkûr kanunun on birinci maddesi, şu 
şekilde tadil olunmuştur: 

İlk tedrisat muallim ve muavinlerinin terfilerine ait mua-
melelerin her sene teşrinievvel sonuna kadar ikmal edilmesi 
ve terfilerin gelecek sene eylülünden başlaması lâzımdır. 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

3 AĞUSTOS 1931 

PAZARTESİ 
S A Y I : 1 8 6 3 
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Bunun için maarif müdürleri her sene kendi vilâyetleri 
dahilinde terfi etmeleri icabeden muallim ve muallim muavin-
lerinin terfi cetvellerini 16 nci maddedeki esaslar dahilinde 
hazırlıyarak valiye verirler. Valiler bu cetvelleri mütalealarile 
beraber nihayet eylül sonuna kadar Maarif Vekâletine gönde-
rirler. Maarif Vekâletince tasdik olunan terfi cetveli umumî 
meclisler tarafından yeni sene bütçesinde nazarı itibare alınır. 
Umumî meclislerce malî imkân bulunmaması sebebile bütçeye 
icabeden tahsisat konulmadığı takdirde vali derhal keyfiyetten 
esbabı mucibeli bir raporla Maarif Vekâletini haberdar eder. 
Bütçenin 1561 numaralı Kanun ile müteşekkil komisyon ta-
rafından tetkiki sırasında kâfi karşılık bulunduğu takdirde 
muallim terfilerine ait tahsisat farkı İcra Vekilleri Heyeti 
kararile bütçeye re'sen konulur. Her sene terfi eden muallim-
lerin sene, ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri mahallî gaze-
telerde ilân edilir. 

Madde 3 — Mezkûr Kanunun 18 inci maddesi şu şekilde 
tadil olunmuştur: 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususî 
kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler otuz 
altı ve kırkıncı maddelerde yazılı meclis ve komisyon mazba-
tası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin 
orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce Darülfü-
nunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik edilmiş olmak şarttır. 
Vazifelerini mutadın fevkında yüksek bir muvaffakiyetle ifa 
ettikleri teftiş raporları, talim sicilleri ve maarif ve mektep 
müdürlerinin bu husustaki mütalealarile sabit olanlar keza 
36 nci ve 40 ıncı maddelerde zikredilen meclis ve komisyon 
mazbatası üzerine takdirname verilmek veya bir seneye kadar 
kıdemlerine zammolunmak suretile taltif edilirler. 

Madde 4 — Mezkûr Kanunun 19 uncu maddesi şu şekilde 
tadil edilmiştir. 

Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettiş-
lerine işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göıe aşa-
ğıdaki cezalar verili?: 

1) İhtar 
2) Tevbih 
3) Ders ücretlerinin kesilmesi 
4) Maaş kesilmesi 
5) Kıdem indirilmesi 
6) Derece indirilmesi 
7) İstifa etmiş sayılmak 
8) Vekâlet emrine alınmak 
9) Meslekten çıkarılmak 

10) Devlet memurluğundan çıkarılmak. 
Madde 5 — Aynı kanunun 28 inci maddesi şu şekilde 

tadil edilmiştir: 
Devlet memurluğundan ihraç ve Vekâlet emrine alınmak 

cezaları Memurin Kanununun ahkâmına tâbidir. 
Madde 6 — Aynı kanunun 33 üncü maddesi şu şekilde 

tadil olunmuştur: 
İhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re'sen verilir: 
1) Maarif Vekili 
2) Vali 
3) Maarif Müdürü . 
4) Lise, Orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri. 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur. 
Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından re'sen verilir: 
1) Maarif Vekili 
2) Vali 
3) Maarif Müdürü 
Madde 7 — Mezkûr kanunun 35 inci maddesi şu şekilde 

değiştirilmiştir: 
Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Vekili, maarif 

müdürleri ve orta derecede mektep müdürleri tarafından her 
biri kendi emir ve icra salâhiyeti dairesinde olarak tatbik 
edilir. 

Madde 8 — Aynı kanunun 37 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri valinin riyaseti altında 
aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder: 

Vali (İcabında maarif müdürünü tevkil edebilir.) 

1) Vilâyet maarif müdürü, 
2) Vilâyet daimî encümeni azasından (kendi aralarından 

seçecekleri) bir zat, 
3) Merkezde mevcut muallim mektepleri, lise ve orta mek-

tepler müdürlerinden en kıdemlisi, 
4) Maarif vekâleti tarafından seçilecek ilk tedrisat müfettişi, 
5) Merkez ilk mektep muallimlerinden (kendi aralarından 

iki sene müddetle seçecekleri) bir ilk mektep muallimi, 
6) Akşam san'at ve ticaret mekteplerile kurslarına ait işler-

de bu mektep ve kursların müdürleri de mecliste bulunur ve 
reye iştirak ederler. 

7) Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan 
müfettiş (meclis azası arasında bulunan ilk tedrisat müfettişi 
ise bu mesele hakkında verilecek karara iştirak edemez ve 
rey veremez). 

İlk tedrisat müfettişleri ile bu mecliste dahil olan muallim-
lere ait inzibatî işlerin ilk mercii Maarif Vekâleti İnzibat Ko-
misyonudur. 

Madde 9 — Aynı kanunun 38 inci maddesi şu şekilde 
tadil edilmiştir: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri kararlarına alâkadar mu-
allimler tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında itiraz 
ederlerse bu kararlar ikinci derecede olarak Maarif Vekâleti 
İnzibat Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur. 

Madde 10 — Mezkûr kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil olunmuştur: 

Vilâyet maarif inzibat meclisleri; işbu kanunun hüküm ve 
karar hakkını kendilerine verdiği ceza işlerinden başka her 
sene mayıs ayı içinde toplanarak vilâyet ilk tedrisat muallim-
lerinin bir senelik umumî inzibat vazivetini tetkik ve muallimler 
arasında takdir ve taltife lâyık görülenlerin isimlerini tesbit 
etmek ve bu bapta tanzim edeceği bir mazbatayı vesikalarile 
birlikte haziran sonuna kadar Maarif Vekâletine göndermek-
le de mükelleftirler. 

Madde 11 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 12 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, 

Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
29/7 /1931 

3SS 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünce yapılacak 
istikra/, hakkında karnın 

Karnın A- ; 1883 Kabul tarihi : 251711931 

Madde 1 — Karşılığı Hazinece kabul olunacak şekilde 
temin edilmek şartile Ankara Şehri İmar Müdürlüğü millî 
bankalardan borç olarak 150 000 lira almağa ve buna Maliye 
Vekâlet^ kefalet etmeğe mezundur. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince yapılacak istikraz 
hasılı İmar Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinin varidat 
kısmında (istikraz hasılı ) namile açılacak bir fasla irat, diğer 
taraftan masraf kısmında ( caddelerin tevsi ve mezarlık tesisi) 
namile açılacak fasla tahsisat yazılarak sarfolunur. 

Madde 3 İmar Müdürlüğünün vazifesi dahilinde olup 
lüzum ve zarurete mebni ifası İcra Vekilleri Heyetince Ankara 
Belediyesine havale edilecek işlerin bedeli İmar Müdürlüğü 
bütçesinin bu faslından mezkûr belediye veznesine verilir. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun tatbikma Maliye ve Dahiliye 

Vekilleri memurdur. 
29/7/1931 

3SsC 

T ü r k C e z a K a n u n u n u n 1 5 8 i n c i m a d d e s i n e iki 
f ı k r a i l â v e s i n e d a i r k a n u n 

Kanun JV: 1884 Kabul tarihi: 25/7/1931 

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesine 
aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur: 
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Tecavüz Reisicümhurun ismi sarahaten zikredilmiyerek ima 
veya telmih suretile vaki olsa bile mahiyeti itibarile bu teca-
vüzün Reisicümhurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmiye-
cek derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmuş 
addolunur. 

Riyaseticümhur makamına ve Reisicümhurun şahsına 
karşı edep ve hürmete münafi hareket ve neşriyatta bulunan-
lar altı aydan üç seneye kadar hapsolunurlar. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanun hükümlerinin icrasına Adliye Vekili 

memurdur. 
29 /7 /1931 

— 

10 haziran 1 9 3 0 tarihli mukavelenameye 
göre iadesi lâzım gel en emval 

hakkında kanun 

Kanun i : 1885 Kabul tarihi: 25/7/1931 

Madde 1 — Türkiye Cümhuriyetile Yunan Hükümeti ara-
sında mübadelei ahaliye dair Lozan muahedenamesi ve Atina 
itilâfnamesinin tatbikatından mütevellit mesailin sureti kafiyede 
halli hakkındaki 10 haziran 1930 tarihli mukavelename hüküm-
lerine tevfikan sahiplerine iadesi lâzımgelen gayrı menkul 
mallar hakkında aşağıda yazıldığı veçhile muamele olunur. 

1 - Bu gayri menkul mallardan elyevm Hükümetin, idarei 
mahalliyelerin ve belediyelerin emrinde veya işgalinde bulu-
nanlarla Hükümet tarafından bilâ bedel Devlet müessesatı ile 
millî müesseselere terk veya tahsis edilmiş olanlar bilâ kaydü-
şart tahliye ettirilir. 

Takdiri bedelle verilmiş olanlar da bedelleri iade edilmek 
suretile tahliye ettirilir. 

2 - Bu gayri menkullerden herhangi bir suretle füzulen 
işgal edilipte şagillerine tapu verilmemiş olanları mahkeme ka-
rarına hacet kalmaksızın idareten tahliye ettirilir. Bu suretle 
tahliyeye mecbur tutulan şagillerin tahliyeden Sonra mahke-
meye müracaat hakları mahfuzdur. 

3 - Bu gayri menkullerden teffiz ve tahsis suretile temlik 
ve tapuya raptedilmiş olanları iptidaen teffiz veya tahsise esas 
ittihaz edilen kıymet üzerinden mecburî istimlâke tâbi tutulur. 

4 - Bu gayri menkullerden müzayede suretile satılmış ve-
ya Borçlanma Kanununa tevfikan temlik edilmiş olanları, ta-
puya raptedilmiş olsun olmasın şimdiye kadar istifa edilmiş 
olan bedellerile ihaleden mütevellit masrafları yekûnu üzerin-
den mecburî istimlâke tâbi tutulur. 

•3 - Mülkiyeti herhangi bir sebep ve suretle mahkeme 
kararile ahali uhdesinde takarrür etmiş olan gayri menkul 
mallar hakkında mahkeme hükümleri caridir. 

Madde 2 — 3 ve 4 üncü fıkralarda yazılı gayri menkul mal-
lardan tefriki kabil olmayan inşaat, tamirat, tesisat gibi zevait ve 
ilâvelerin sahipleri, bunların bedellerini mal kendisine iade 
olunan kimseden dava edebilirler. 

Madde 3 — Bu suretle tahliye ettirilen veya istimlâk edi-
len gayri menkul mallar Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf 
azasının irae edeceği sahiplerine teslim olunur. Muhtelit Mü-
badele Komisyonu Türk Heyeti Murahhasasınca iadesi İstanbul 
Vilâyetinden talep edilecek gayri menkullerin tahliyesi için 
azamî on beş gün mühlet verilerek inkızasmda tahliye edil-
mediği takdirde vilâyetçe idareten tahliye ve mezkûr heyetin 
gösterdiği sahiplerine teslim olunur. 

Madde 4 — Maliye Vekâleti yukarıki maddelerde yazılı 
istimlâk bedelleri mukabilinde bir buçuk milyon liraya kadar 
yüzde beş faizli hazine bonosu ihracına mezundur. 

İstimlâk bedelleri bu bonolarla tesviye olunur. 
Bu suretle ihraç olunacak bonolar müzayede ve münaka-

şalarda teminat mukabilinde ve bu kanunun neşrinden sonra 
satılacak millî emlâk bedellerine mukabil nakit olarak kabul 
edilir ve en nihayet 1933 malî senesi nihayetine kadar tama-
men itfa edilir. 

Madde 5 — İadesi takarrür eden bu gayri menkullerde 
ikamet eden ve kanunen iskân hakkını haiz olan muhacir, 
mülteci ve harikzedelere ellerinden alınan gayri menkul mu-
kabilinde İstanbul ve İzmir haricinde iskânı adî derecesinde 
emval meccanen temlik ve harç alınmaksızın tapuya raptedilir. 

Madde 6 — Bu gayri menkuller, müteveffizinden başka 
bir şahıs uhdesine geçtiği ve bu şahsın istimlâk mukabili 
verilen bono bedelinden fazla mutalebesi olduğu takdirde 
aradaki fark için müteselsilen lâzım gelenlere rücu hakkı 
mahfuzdur. 

Madde 7 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde J8 Bu Kanunun hükümlerini icraya İcraya Ve-

killeri Heyeti memurdur. 
29 /6 /1931 

1 7 0 0 numaralı Jandarma kanununun 9 uncu 
maddesinin son fıkrasının tadili hakkında kanun 

Kanun 1886 Kabul tarihi: 25/7/1931 

Madde 1 — 1706 numaralı Jandarma kanununun 9 uncu 
maddesinin son fıkrasındaki (Büyük Erkânı Harbiye Reisliğine 
malûmat verilir) cümlesi (Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinin 
mütaleası alınır) şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
29/7/1931 

İkinci Balkan Konfeıaıısı hatırası olarak çıka-
rılacak posta pulları hakkında kanun 

Kanun Mj 1888 Kabul tarihi: 25/7/1931 

Madde 1 — 1931 teşrinievvelinde İstanbulda toplanacak 
olan İkinci Balkan Konferansı hatırası olarak Posta, Telgraf 
ve Telefon İdaresince çıkarılacak posta pullarının koleksiyon-
culara vaki olacak satış bedelinden 100 000 liraya kadar olan 
miktarı Balkan Birliği Cemiyetine tahsis edilmiştir. 

Madde 2 — Posta, Telgraf ve Telefo Umum Müdürlüğü 
kendi mes'uliyeli ve tesbit edeceği şerait altında, bu pulların 
tertip ve tabı işlerini Balkan Birliği Cemiyetine idare ettirebilir. 

Bu takdirde gerek tabı ve gerek resim ve nakle ait bilû-
mum masarif Cemiyet tarafından tesviye olunur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, 

Maliye Vekilleri memurdur. 

29/7/1931 
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İ L Â N L A R 
İktisat Vekâletinden : 

M Ü Z A Y E D E KAİMESİ 

Eskişehir Vilâyeti dahilinde Merkez Kazasının Sepetçi 
Karyesi hududu dahilinde: 

Şimalen Çılbır kaynağı burnu tepesinden Kök yol 
ve tepesinin Oluklupınar tepesinden bilmürur 

Şarkan: Sıtır tepesine hattı münkesir. 

Cenuben: Koca deresinden mebdei hudut olan Çılbır 
kaynağı burnu tepesine hattı münkesir. 

Garben: Sıtır tepesinden Koca dere tepesine hattı müs-
takim ile mahdut ve tahminen 700 yeni dönüm arazii Milliye 
ve arazii ocağı müzayedeye konmuştur. 

1 — İhale müddeti 24 senedir. 
2 — Taşocakları Nizamnamesinin 17 nci maddesi muci-

bince °/o 5 ten aşağı olmamak üzere en ziyade resmi nisbî 
itasını ve senevî beş yüz ton ihraç ve sevkedilecek ve taahhüt 
olunan resmî ihraç ve imal olunacak mağnezit miktarına 
nazaran dun resmi nisbî ita edildiği halde noksanı emanet 
akçesinden ikmal olunacak ve bu sebeple noksan kalan mez-
kûr emanet akçesi mültezim tarafından derhal ikmal edilecek 
ve aksi takdirde mukavelename hemen feshedilerek ocak ye-
niden müzayedeye konulacaktır. 

3 — Rüsumu nisbiye mağnezitin hini imrarında ve rüsumu 
mukarrer dahi nizamın tayin eylediği miktar üzerinden her 
sene iptidasında tediye edilecektir. 

4 — Resmi nisbî ve mukarrerin yüzde altısı nisbetinde 
teçhizat tertibi tediye edilecektir. 

5 — Mültezim Taşocakları nizamnamesile olbapta tanzim 
ve teati olunacak mukavele ahkâmına ve Türkiye Cümhuriye-
tinin mer'i ve müstakbel kanunlarına tâbi olacaktır. 

6 — Peylerin kabulü için talip olacaklar tarafından evvel 
emirde 775 lira nakten veyahut millî bankalardan birinin 
kefalet mektubu teslim edilecek ve müzayededen kefiyet 
edenlerin emanet akçesi derhal iade kılınacak ve ihale tari-
hinden itibaren bir mah zarfında mukaveleyi imza ve ocağı 
tesellüm etmiyen talibin emanet akçesi irat kayıt olunacaktır. 

7 — İşbu müzayededen dolayı 2 0 / 8 / 1 9 3 1 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşe kadar pey kabul olunarak ihalesi 
muvafık görüldüğü halde bir hafta müddetle talika çıkarılarak 
yüzde birden aşağı olmamak şartile son kabul olunacak ve 
talik müddetinin hitamında ihalei kat'iye icra olunacaktır. 

8 — Taliplerin Ankarada İktisat Vekâleti Maadin İşleri 
Umum Müdürlüğüne ve Eskişehir Vilâyetine müracaatları 
lâzımdır. 4 — 2 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Yenişehirde kâin Umum Müdürlük binasile müştemilâtına 
ait sıva tamiratı alenî münakaşaya konulmuştur. Şartnameyi 
görmek isteyenler ayniyat muhasibi mes'ullüğüne ve münaka-
şaya iştirak edecekler de münakaşa günü olan ağustosun seki-
zinci cumartesi günü saat 3 te Umum Müdürlükte müteşekkil 
Masraf Komisyonuna müracaatları. 4 — 4 

Adliye Vekâleti Levazım Müdürlüğünden : 

Adliye Sarayı kaloriferi için mubayaa edilecek olan 130 
ton kıriple maden kömürü şartnamesinde muharrer evsaf ve 

şeraiti dairesinde Ankarada İstasyonda muayene ve teslim 
alınmak ve Adliye Sarayına kadar nakliyesi ve ambara konul-
ması müteahhidine ait olmak üzere alenî münakaşaya konul-
duğundan taliplerin yevmü ihale olan 15 ağustos 1931 cumar-
tesi saat 15 te Adliye Vekâletinde müteşekkil Levazım Muba-
yaat Komisyonunda hazır bulunmaları veyahut vekil gönder-
meleri ve bu hususa ait şartnameleri de şimdiden İstanbulda 
Adliye Levazımından ve Ankarada Adliye Mubayaat Komis-
yonundan talep etmeleri lüzumu ilân olunur. 4 — 3 

DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

Font boru ve teferruatı kapalı zarfla münakaşaya kon-
muştur. 

Münakaşa 14 eylül 1931 pazartesi günü saat 15 te Anka-
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda İdare vaznelerinden tedarik edebilirler. 

5 — 3 

300 ton rezidü yağı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
Münakaşa 31 ağustos 931 pazartesi günü saat 15 te 

Ankara Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa 
komisyonu kâtibine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler, 

5—3 

Ermenek Hukuk Mahkemesinden : 

Ermeneğin Geci pazar Mahallesinden Mustafa A ğ a oğul-
larından İsmail oğlu Osmanın harbi umumî iptidasında askere 
sevkolunarak olvakittenberi hayat ve mematı meçhul bulun-
duğundan bahsile karısı Hatice tarafından gaipliğine karar 
itası talep edilmekte olduğundan gaibi merkum hakkında ma-
lûmatı bulunan kimselerin Kanunu Medeninin 32 nci maddesinin 
son bendi mucibince tarihi ilândan itibaren bir sene zarfında 
malûmatlarını bildirmek için Ermenek Hukuk Mahkemesine 
müracaatları ilân olunur. 

Darende Mahkemesinden: 

Darendenin Kilise Mahallesinden Mangırcı oğullarından 
Bedoros oğlu Ohan on beş sene evvel silâh altına sevkedile-
rek emsali terhis edildiği halde bu güne kadar gelmemiş ve 
annesi Meryem tarafından veraset davası açılmış olduğundan 
merkumun Darende Mahkemesine müracaat eylemesi ilân 
olunur. 

i Başvekâlet Mûdevvenat Matbaa»! 
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             İÇİNDEKİLER 
 
Kanunlar                                                                  Sayfa 

 
1872 17 Kânunuevvel 1929 Tarihli Ankara Protokoluna Zeyl Olmak Üzere Türkiye  

         Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Karadenizde  

         ve Karadenize Mücavir Denizlerde Bahri Teslihatın Tahdidi için Ankara da 

         7 Mart 1931 de İmzalanan Protokolün Tasdikına Dair Kanun     1 

 

1880 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Tecziyeleri Hakkındaki Kanunun Bazı 

         Maddelerinin Tadiline Dair Kanun         1 

 

1883 Ankara Şehri İmar Müdürlüğünce Yapılacak İstikraz Hakkında Kanun    2 

 

1884 Türk Ceza Kanununun 158 inci Maddesine İki Fıkra İlâvesine Dair Kanun    2 

 

1885 10 Haziran 1930 Tarihli Mukavelenameye göre İadesi Lâzım Gelen Emval Hakkında 

          Kanun             3 

 

1886 1700 Numaralı Jandarma Kanununun 9 uncu Maddesinin Son Fıkrasının Tadili  

         Hakkında Kanun           3 

 

1888 İkinci Balkan Konferansı Hatırası Olarak Çıkarılacak Posta Pulları Hakkında Kanun  3 

 

İlanlar             4 

 


