
Tesis tarihi 7 Teşrinevvel 1336 

idare ve yazı İşleri için 
Başvekilet Müdevvenat Müdürlüğüne 

rnüracaat olunur. 

23 KÂNUNUSANİ 1933 

PAZARTESI 
S A Y I : 2311 

KANUNLAR 
1240 numaralı kanun mucibince sapılmış 

olan binalara ait tesisat hakkında 
kanını 

Kanun No:2096 Kabul Tarihi:14/1/1933 

Madde 1 — 1240 numaralı kanun mucibince inşa edilmiş 
olan binalara ait muhtelif dahilî tesisat ile bu binaların bilûmum 
fennî tesisat ve levazımına tahsis edilmek ve Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğü bütçesinin varidat fazlası karşılık ola
rak gösterilmek üzere 1,600,000 liraya kadar ta hhüde girmeye 
ve hükmü 1933 ve 1934 senelerine şamil mukaveleler aktine 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili mezundur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun icrasına Sihhat ve içtimaî Mua

venet Vekili memurdur. 
18/1/1933 

Vilâyet hususi iılareleıjaden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüt maaşları hakkında kanun 

Kanun No:2097 

Madde 1 — Vilâyet hususî idareleri tekaüt sandığı namile 
bir sandık teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — Her sene idarei hususiye bütçelerinin maaşat 
tertiplerine mevzu tahsisatın yüzde ikisi nisbetinde tahsisat 
vazolunarak hususî idareler tekaüt sandığına gönderilir. 

Madde 3 — Sandığın veznedarlık vazifelen Ziraat Bankaları 
tarafından ifa olunur. 

Madde 4 — Hususî idarelerden maaş alan muallim ve 
memurlar 1683 numaralı askerî ve mülkî memurların tekaütlük
leri hakkındaki kanunun mülkî memullara ait hükümleri daire
sinde tekaüt edilirler. Bu muallim ve memurların yetimlerine de 
bu kanuna göre maaş tahsis olunur. 

Madde 5 — Hususî idarelerden maaş alan muallim ve 
memurların tekaüt ve yetim maaşları muamelesi mensup olduk
ları vilâyetlerce ikmal edildikten sonra ait oldukları vekâletlere 
gönderilir. Vekâletçe tetkik ve kabul edilince maaşın miktarı 
tahsis tarihi sandık idaresine bildirilir. Sandıkça keyfiyet vezne-
darlık vazifesini yapan Ziraat Bankası Müdiriyeti Umumiyesine 
bildirilerek cüzdan da alâkadara gönderilir. 

Madde 6 — Hususî idareler tekaüt saddığını idare edecek 
heyetin vazife ve salâhiyeti, kadrosu ve maaşlarının miktarı 
tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur. Bu heyetin 
maaş ve masrafı sandık sermayesinden tesviye olunur. Ziraat 
Bankasının sandık nam ve hesabına bankaya yatırılacak paralat 
için vereceği faiz miktarile bankaca bu hususta ihtiyar oluna
cak masarif, yapılacak müşterek anlaşma ile tesbit edilir. 

Madde 7 — Müşterek tekaüt sandığı için ikinci madde 
mucibince sandık namına Ziraat Bankasına tevdi olunacak 
tekaüt aidatı, mütekait muallim ve memurlarla bunların yetim 
lerine tahsis olunacak maaşları tediyeye kifayet etmediği tak
dirde eksiği, hususî idare bütçeleri maaş tertiplerindeki muhas 
sasata göre, İcra Vekilleri kararile mütenasiben vilâyetlere tevz 
olunmak suretıle tamamlanır. 

Madde 8 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir. 

Muvakkat maddde — 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Te
kaüt Kanununun neşrinden sonra kendi talebi veya kanun 
sebepler üzerine tekaüde sevkedilen vilâyet hususî idare me 
murları ile muallimler ve bunları yetimleri bu kanun ahkâ 
mından istifade ederler. 

Madde 9 — Bu Kanun ahkamını icraya İcra Vekiller 
Heyeti memurdur. 

18/1/1933 

T.C. 
G a z e t e R e s m i 



Sayıfa: 2168 

Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 810, 
843 ve 1051 numaralı kanunlara 

müzeyyel kanun 

KanunJliJ098 Çabuljari^^ 

Madde 1 — Vilâyetler hususî bütçelerinden muallim mek
teplerine yardım hissesi olarak ayrılıpta henüz ödenmemiş olan 
paraların tahsili 1937 senesi nihayetine kadar üçüncü madde 
mucibince tecil edilmiştir. 

Madde 2— % 10 lardan Maarif Vekâletince elde edilen ve 
edilecek olan paralar 1937 mayısı sonuna kadar sarf olunur. 

Madde.3 — Vilâyetler Maarif Vekâletine olan borçlarını 
1937 mayıs sonuna kadar tamamen ödemeğe mecburdurlar. 
Bu borçtan her sene ne miktarının tesviyesi lâzımgeleceği 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekâletlerince tesbit olunur. 

Madde 4 — Birinci maddede mezkûr borçlarını üçüncü 
madde mucibince senesi içinde ödemeyen vilâyetlerin Maliyede 
olan alacakları borçlarile mahsup edilir. Bu suretle elde edilecek 
paralar bir taraftan varidat bütçesine irat ve diğer taraftan da 
Maarif Vekâleti bütçesinde açılmış olan faslı mahsusa tahsisat 
kaydedilir. 

Madde 5 — % 10 lardan teraküm eden paralar memleketin 
umumî irfan hayatı için lüzumlu müesseselerin inşaat ve tesi
satına sarfolunur. 

Madde 6 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu Kanun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye 

ve Maarif Vekilleri memurdur. 
18/1/1933 
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Madde 2 — 1704 numaralı kanunun sekizinci maddesi 
aşağıda yazılı surette düzeltilmiştir: 

Bu kanunda yazılı mecburiyetleri ifa et m iy enlerle menedilen 
şeyleri yapanlar hakkkmda Türk Ceza Kanununun 543 üncü 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 3 — 1704 numaralı kanuna aşağıda yazılı madde 
ilâve edilmiştir: 

1704 numaralı kanunun birinci ve dördüncü maddeleri 
mucibince alâkadarların verecekkri hüviyet var^kalarile beyan
namelere damga pulu yapıştırılmaz. 

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

Dahiliye Vekilleri memurdur. 
18/1/1933 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
20 şubat 1930 tarih ve 1567 numaralı 

kanuna ırrazeyyel kanun 

Kanun X: 2100 Kabul tarihi: 14IİJ&33-

Madde 1 — Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
20 şubat 1930 tarih ve 1567 numaralı kanunun 6 ıncı madde
sinde yazılı üç sene müddet beş seneye iblâğ edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
18/1/1933 

(Resmî Gazete) 

19/6/1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun bazı 
maddelerinde tadil ve tashih icrasına ve bir 

madde ilavesine dair kanını 

Kan un ^ 2099 IS^US^1!^^!]!933 

Madde 1 — 1704 numaralı kanunun birinci maddesi aşa
ğıda yazılı surette değiştirilmiştir: 

Han, pansiyon otel ve bekâr odalarını işletenler ve malî 
müesseseler, ticaret şirketleri, ticarethaneler ve dükkânlar gibi 
ticaret ve sanat için açılan bütün yerleri idare edenler ve has-
tahanelerle dinî ve sair umumî müesseselerin müdür ve âmirleri 
bu yerlerde herhangi bir suretle oturanlarla daimî olarak 
çalışanlara, numunesi 1704 numaralı kanuna merbut hüviyet 
varakalarını imza ettirerek yirmi dört saat içinde ait olduğu 
zabıta idaıelerine göndermeğe ve bu yerlerden ayrılanları 
haber vermeğe ve buralarda oturanlarla daimî olarak çalışan
lar da verilecek hüviyet varakalarını doldurup imza etmeğe 
mecburdur. 

1518 numaralı Kanunun 4 üncü maddesinin 
tadili hakkında kanun 

Kan^&jJlIOl ^J^^&jJâilUî33 

Madde 1 —.1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesi aşağıd; 
yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

, Memleket içinde hazırlanıpta tuzlu ve salamura halindi 
ecnebi memleketlere ihraç olunan balık, peynir ve zeytin; 
sarfedilen tuzların beher kilosu için . beş kuruş prim olaral 
sahiplerine verilir. İşhu maddelerde bulunan tuzun miktaı 
Gümrük ve İnhisarlar ve İktisat Vekâletlerince tesbit .̂edilece! 
nisbetlere göre tayin edilir. 

Bu tuzluların gümrüklerden harice geçtiğini tesbit edece 
evrakın şekli Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince yapılır. 

Madde 2 — İşbu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu Kanunun icrasına Gümrük ve İnhisarb 

Vekili memurdur. 
! 18/1/1933 

tf imi 

İ L Â N L A R 
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden Alman tâbiiyetli,( Simens 
Şüketverke Anonim Şirketi - Siemens Sekurkertwfrke1 ^Aktien 
gezellschaft) bu kere müracaatla 31/12/1932 farilinden itiba
ren Türkiyedeki muamelâtına nihayet verileceğini bildirmiştir. 
Mezkûr şirketle alâkası bulunanların şirkete ve icabında İstan
bul Mmtakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân 
olunur. 830/3-3 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden*.
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30 İkinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tes< 

edilmiş olan ecnebi şirketlerinden Alman tâbiıyetli (Simeı 
unt Halske Anonim Şirketi?Siemens Halske Aktien Gezellschai 
bu kere müracaatla 31/12/4̂ 32 tarihinden itibaren Türkiyede 
muamelâtına nihayet verileceğini bildirmiştir. Mezkûr şitket 
alâkası bulunanların şirkete ve icabında İstanbul Mmtakası Tica 

ı Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. 829/3-3 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa  
 
2096  1240 Numaralı Kanun Mucibince Yapılmış Olan Binalara Ait Tesisat Hakkında Kanun  1 
 
2097  Vilâyet Hususi İdarelerinden Maaş Alan Memur ve Muallimlerin Tekaüt Maaşları  
          Hakkında Kanun           1 
 
2098  Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkındaki 819,843 ve 1051 Numaralı Kanunlara 
12345Müzeyyel Kanun           2 
 
2099  19/6/1930 Tarih ve 1704 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinde Tadil ve Tashih 
1234  İcrasına ve Bir Madde İlavesine Dair Kanun        2 
 
2100  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 20 Şubat 1930 Tarih ve 1567 Numaralı  
          Kanuna Müzeyyel Kanun          2 
 
2101  1518 Numaralı Kanunun 4 üncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun    2 
 

 

İlanlar     2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
          




