
Resmî 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

25 MAYIS 1933 

PERŞEMBE 
S A Y I : 2410 

KANUNLAR 
E v k a f U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 1 9 2 9 m a l î senes i 

h e s a b ı kat ' î k a n u n u 

Kanun M: 2181 Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 senesi 
umum masarifi bağlı ( A ) cetvelinde gösterildiği üzere 
( 3 725 383 ) lira (94) kuruştur. 

Madde 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene umum varidatı 
bağlı ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere ( 3 179 507 ) lira (16 ) 
kuruştur. 

Madde 3 — 1929 senesi içinde sarfolunmayıp iptal olunan 
tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterildiği 
üzere ( 413 955 ) lira ( 50) kuruştur. 

Madde 4 — (A) cetvelinin sütunu mahsusunda gösterildiği 
üzere 1930 senesine devri meşrut tahsisat miktarı (815 858) 
lira (6) kuruştur. 

Madde 5 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Başvekil 

memurdur. 

22/5/1933 

A — C E T V E L İ 
Devri meşrut 

tahsisat 

Sarfedılmeyip 
Muhassasat Sarfiyat iptal olunan Sarfiyat 

muhassasat 

F. Muhassasatın nev'i Ura K. Lira K. Lira K. 
1 Merkez memurları maaşatı 70 068 61 078 49 8 989 51 
2 Merkez müstahdemini 

ücuratı 43 924 39 025 41 4 898 59 
3 Vilâyet memurları maaşatı 101346 89 268 64 12 077 36 
4 „ müstahdemini 

ücüratı 168828 142 883 92 25 944 08 
5 Tahsisatı fevkalâde 330000 296 451 79 33 548 21 
6 Uzaklık, pahalılık zammı 37 000 31328 62 5 671 38 
7 Tahsisatı maktua 500 500 00 0 
8 İhtisas ücuratı 21840 12 738 19 9101 81 
9 Merkez mefruşat ve demir

başı 3500 2 763 47 736 53 

Lir 

R Muhassasatın nev'i 

Muhassasat Sarfiyat 
.$arfe4iln»yi|t 
iptal oMa» 
muh»M»saİ 

R Muhassasatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

10 Merkez levazımı 8000 7 719 36 280 64 
11 „ müteferrikası 17000 11 975 08 5024 92 
12 „ ikramiyesi 7 500 7 499 79 0 21 
13 Vilâyet mefruşat ve de

mirbaşı 10 000 9 063 46 936 54 
14 Vilâyet levazımı 12 500 10 762 08 1 737 92 
15 „ müteferrikası 13000 8629 63 4 37© 37 
16 „ ikramiyesi 4000 3998 75 1 25 
17 Masarifi mütenevvia 74 500 60566 25 13933 75 
18 Harcırah 37 000 . 29 073 47 7 926 53 
19 Resmî telefon 400 218 45 181 55 
20 Ücretli muhabere ve mü-

kâleme masrafı ıopo 760 12 239 88 
21 Masarifi mukannene 322 500 312 490 56 10009 44 
22 Akaratı vakfiye masarifi 221920 194487 18 27 432 82 
23 Orman ve zeytinlikler ve 

araziı vakfiye masrafı 80000 56 628 94 23 371 06 
24 Tesis olunacak zeytin fi

danlığı bedeli ve masarifi 0 0 0 
25 Müzayede ve ihale heyet

leri huzur ücreti 3 500 1 617 75 1882 25 
26 İnşaat ve tamirat 850000 780 580 43 69 419 57 
27 Tahrir masrafı 2a 500 17 736 82 2 763 18 
28 Muavenet 415 000 365 200 22 49 799 78 
29 Zeytinlik ve Evkaf için 

celbolunacak ecnebi müte
hassıs ücret ve harcırahı 5000 5000 00 0 00 

30 Mahkûmünbih borç karşılığı 10000 9 025 12 974 88 
31 Gureba hastanesi masarifi 

umumiyesi 110000 109 549 43 450 57 
32 Evkaf matbaası masrafı 30 000 22551^9 7448 31 
33 İmaretler masrafı 5 000 4999 66 034 
34 Maaşatı zatiye 128000 78435 31 49 564 69 
35 Diyanet İşleri Riyasetine 

ve Maarif Vekâletince 
devrolunan müessesatm 
maaş ve masarifi muka
bili olarak maktuan Ha-
zinei Maliyeye verilecek 
olan 600000 600000 

Devri mejrut 
tahaİMt 

"Tül K 

Gazete 
T.C. 
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Muhassasat Sarfiyat 

Muh Lir L>r* K. 

Sarfedılmeyip 
iptal ulunan muhassasat Devri meşrut 

tahsisat 

Lira K. 

36 788 No. kanunun tatbik 
masarifi 

37 Geçen sene düyunu 
38 Eski sene'er düyunu 
39 Mülkiye tekaüt kanunu

nun 29 uncu maddesinle 
3 üncü fıkrası muc bin
ce Maliye Vekâletine 
verilmesi lâzımgelen maa-
şatı zatiye açığı 

40 Sıhhiye Vekâletinden 
devroluaan otelin inşaat 
bedeli "bakiyesi 

41 1927 senesinde tahakkuk 
eden borçlar karşılığı 

F. M. lcarei vahide 
Müstajnii aaha Evkaf 

Yekûn 

10 000 
25 000 
26000 

4 544 66 
14 864 13 
11 934 17 

5 455 34 
10135 87 
14 065 83 

12023 

9000 

800 
962 720 3 
146328 47 

12 022 39 

3 634 21 

585 86 
254 948 63 
38 241 81 

0 61 

5 365 79 

214 14 
707 771 40 
108 036 66 

4 955 197 50 3 725 383 94 413 955 50 815 858 06 

B - CETVELİ 

F. M. Varidatın nev'i Muhammenat 
Lira 

Tahsilat 

Lira İC. 

1 1 İcarei vahide 1 500 000 1011 886 29 
2 İcarei müeccele ve tevsii intikal 

ruhsatiyesi 575 000 253 137 49 
3 Mukataat 70 525 26 931 57 
4 Müddeti mahlûle kirası 1000 1428 62 

2 1 Muvazenei umumiyeden yardım 250000 0 
2 Evkafı mülhaka varidatından alı

nacak hakkı murakabe karşılığı 50 000 31582 83 
3 Maa rüsum mahlûl muaccelât 100000 62054 48 
4 Orman ve zeytinliklerle arazi ve 

maadin hasılatı 460000 111 532 21 
5 Varidatı mütenevvia 190 000 •248 463 36 
6 Nukudu mevkufe neması 44575 30813 63 

3 Sinini sabıka bakayası 606 000 546593 26 Í 

F. M . tearei vahideli satış bedeli 0 736432 63 ' 

Müstağnii anha vakıf hasılatı 0 118650 79 

3 847 100 3 179 507 16 ı 

Tababet ve şuabatı san/allarının tarzı icrasına dair 
2 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı kanuna 

katılacak kanun 

Kanun M : 2182 Kabul tarihi: 20(5(1933 

Madde 1 — 1219 sayılı «Tababet ve şuabatı san'atlarının 
tarzı icrasına dair kanun » a aşağıdaki madde katılmıştır: 

Ankara Numune Hastanesinde vazife görmek ve dişarıda 
hekimlik etmemek ve hizmet müddetleri beş yılı geçmemek 
şartile beş ecnebi mütehassıs tabip getirilir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
. Madde 3 — Bu Kanunu yürütmeğe Sıhhat ve İçtimaî Mu

avenet Vekili memurdur. 
22/5/1933 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununa müzeyyel kanun 

KanunJ^2]83 J^5^L^^J^J2!MJJ^ 
Madde 1 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa yapan zabitlerle 

askerî memurlar ve gedikli küçük zabitlere iki aydan altı aya 
kadar hapis cezası verilir: 

Tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan ceza bir kat arttı
rılmakla beraber zabitlerle askerî memurlar hakkında (ihraç) 
gedikli küçük zabitler hakkında (rütbenin geri alınması) ceza
ları da bitlikte hükmolunur. 

A) Ticaret yapmak veya yaptırmak, 
B) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife kabul etmek. 
Madde 2 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa yapan ihtiyat 

zabitleri hakkında iki aydan altı aya ve küçük zabitlerle nefer
ler hakkında on beş günden üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Tekerrürü halinde cezaları bir kat arttırılmakla beraber 
küçük zabitler hakkında (rütbenin geri alınması) cezası da 
birlikte hükmolunur. 

A) Filî hizmeti askeriyelerini ifa esnasında bizzat ticaret 
veya san'atla iştigal etmek, 

B) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife kabul etmek. 
Ancak tebdili hava veya resmî mezuniyet suretile kıt'a ve 

müesseselerden ayrılanların askerlik kıyafetinden ayrılmak şar
tile kendi iş ve san'atlarile iştigalleri caizdir. 

Madde 3 — Askerî doktorların bizzat hususî hastane aç
maları memnudur. Hilâfında hareket, birinci madde mucibince 
cezayı müstelzimdir. Ancak çalışma saatleri haricinde ve 
mahsus kanununa göre icravi san'at etmeleri caizdir. 

Madde 4 Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memundur. 22/5/1933 

Ankarada yapılacak polis mektebi hakkında kanun 

yapılacak polis mektebi inşaat, 

r<aınunj^2185 

Madde 1 — Ankarada 
tesisat ve sair masrafları için 1933, 1934 ve 1935 seneleri büt
çelerine konulacak tahsisattan verilmek şartile mezkûr senelere 
şamil olmak üzere (200 000) liraya kadar taahhüt icrasına 
Dahiliye Vekili mezundur. 

Madde 2 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Dahiliye 

Maliye Vekilleri memurdur. 
22/5/1933 

ve 

cace 
İnhisarlar idaresince yaptırılacak tütün ambar ve 

depoları hakkında Kanun 

<anun 
Madde 1 — İnhisarlar idaresince muhtelif yerlerde yaptı

rılacak olan fennî tütün ambar ve depoları için her sene tediye 
edilecek miktarı o sene bütçesine konulmak ve azamî altı 
sene zarfında ödenmek ve inşaat nihayet üç sene zarfında 
bitirilmek üzere üç buçuk milyon liraya kadar taahhütlere 
girişmeğe ve bu miktara kadar bono vermeğe Gümrük ve 
inhisarlar Vekili mezundur. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince ambar ve depoların 
yaptırılacağı yerlerde evsaf ve şeraiti iktısadiyeyi haiz olarak 
bulunan devlete ait arsalar bedelsiz İnhisarlar idaresine verilir. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükmünü icraya Gümrük ve 

İnhisarlar Vekili memurdur. 
22/5/933 
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3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 inci mad

desinin tadili hakkında kanun 

Kanun M: 2190 Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — 3 haziran 1930 tarih va 1683 numaralı Askerî 
ve Mülkî Tekaüt Kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

Müteaddit cihetten maaşa müstahak olan yetimlerin maaşı 
en çok alacağı cihetten hesap olunur. 

Ancak maaşa müstehak olan dul zevcelere pederlerinden 
düşen yetim maaşı, dul maaşından fazla olursa reyleri alınır. 
Zevçlerinden intikal eden maaşları tercih ettikleri takdirde bu 
maaş tahsis olunur. Pederlerinden tahsis olunan maaş miktarı, 
zevçlerinden intikal eden maaştan fazla olmak hasebile 47 nci ve 
muvakkat ikinci maddeler mucibince tasfiyeye tâbi tutulan dul 
zevceler hakkında dahi bu fıkra hükmüne tevfikan muamele 
olunur. 

Bunlar zevçlerinden intikal eden maaşı tercih ederlerse 
tasfiye tarihinden itibaren zevçlerinden tahsisi lâzımgelen maaş 
miktarları hesap olunarak evvelce pederlerinden tahsis olunan 
maaşın tasfiyesi neticesinde aldıkları paradan mahsup olunarak 
üst tarafı, yeni tahsis olunacak dul maaşından dörtte biri 
kesilmek suretile istirdat edilir. Ellinci ve muvakkat dördüncü 
maddeler mucibince tasfiyeye tâbi tutulmuş bulunan zevce ana 
ve baba ve zevçlere diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi lâzım 
geldiği takdirde yalnız iki maaş arasındaki fark miktarı tahsis 
ve ita olunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
22/5/1933 

Ankara Şehri imar Müdürlüğü 1932 malî 
senesi bütçesine munzam tahsisat 

verilmesine dair kanun 

Kanun M: 2191 Kabul tarihi: 201511933 

Madde 1-— Ankara Şehri İmar müdürlüğü 1932 malî se
nesi bütçesinin 7 nci faslının birinci (istimlâk bedeli ve mu
hamminler ücreti) maddesine (20 000) liralık munzam tahsisat 
verilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Dahiliye Vekili 

memurdur. 
22/5/1933 

Muvazenei Umumiye Kanununa Merbut Bütçelerde 
bazı tadilât yapılmasına dair kanun 

Kanun M: 2192 Kabul tarihi: 20/5/1933 

Madde 1 — 1932 malî senesi muvazeni umumiyesine dahil 
daire bütçelerinin merbut cetvelde yazılı fasılları arasında 
(113 753) liralık münakale yapılmıştır 

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

memurdur. 
22/5/1933 

F . M . 

195 

237 
239 
255 
257 

C E T V E L 

Muhassasatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
10 3 Sigorta 

Tepzil edilen 
Lira 

586 

Maliye Vekâleti 
130 2 Demirbaş 
131 1 Tenvir ve teshin 

1 500 
4 000 

Düyunu Umumiye 
664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanun
lar mucibince çıkarılan bonolar ve bu ma
hiyetteki borçlar 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Maaşatı umumiye 
Müstahdemler ücreti 

4 600 

500 
500 

15 000 
5 000 

E m n i y e t İ ş l e r i U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 

338 1 Zabıta memurlarının melbusat masrafı 10 000 

J a n d a r m a U m u m K u m a n d a n l ı ğ ı ^ 

371 1 İaşe bedeli 40 500 

Z i r a a t V e k â l e t i 

680 4 İtlaf edilen hayvan tazminatı 4 650 

Millî M ü d a f a a V e k â l e t i ( k a r a k ı s m ı ) 
695 Müstahdemler ücreti 3 497 
710 1 Demirbaş talim ve terbiye malzemesi 

masrafı 3 320 
723 Askerî müze masrafı 600 

M i l l i M ü d a f a a V e k â l e t i ( d e n i z k ı s m ı ) 
761 Maaşatı umumiye 3 000 

A s k e r î F a b r i k a l a r U m u m Müdürlüğü 
812 Ecnebi mütehassısları 10 000 
8' 5 1 Mevat ve malzemei iptidaiye ve müstehlike 

(mamul ve gayri mamul) ve işletme masrafı 1 500 

P o s t a , T e l g r a f v e T e l e f o n U m u m Müdür lüğü 

865 1 Nakliyat 5 000 
UMUMÎ YEKÛN 113 753 

M. 

C E T V E L 

Muhassasatın nev'i 

B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i 
1 3 Divanı riyaset azası tazminatı 

4 Muvakkat tazminat 
Fasıl yekûnu 

Zammedilen 
Lira 

600 
500 

1 100 
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F. M. Muhassasatın nev'i 
z a m m e d ı l e D 

Lira 

6 Mefruşat 
12 2 Mükâleme bedeli 

M a l i y e V e k â l e t i 

127 1 Tenvir 
132 Vilâyat müteferrikası 
166 1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak 

Ankara Şehri imar masrafı 

321 

3J>00 
586 

J2J00 
3JXJ0 

10 000 

G ü m r ü k v e İ n h i s a r l a r V e k â l e t i 

232 1 Mefruşat 1 000 
256 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi 

mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 20 000 

E m n i y e t i ş l e r i U m u m Müdür lüğü 

Memurlar maaşı ^ L 0 0 0 

. J a n d a r m a U m u m K u m a n d a n l ı ğ ı 

3^4 Nakliyat 29 000 

377 1 1861 numaralı kanun mucibince tekaüt edi
lecek efrada verilecek ikramiye 1 500 

Ziraat Vekâleti 

665 1 Memurlar harcırahı __ 2 00. > 
666 2 Mükâleme bedeli 150 
679 1 Yüksek baytar mektebi 2 000 
6S6 1 Tedavi ve yol masrafı 500 

M i l l i M ü d a f a a V e k â l e t i ( k a r a k ı s m ı ) 

692 Maaşatı umumiye 17 417 

M i l l i M ü d a f a a V e k â l e t i ( h a v a k ı s m ı ) 

731 Maaşatı umumiye 3 000 

A s k e r i F a b r i k a l a r U m u m Müdür lüğü 

803 Harcırah 1 500 

P a s t a , T e l g r a f ve T e l e f o n U m u m Müdürlüğü 

861 3 Defatir ve evrakı matbua 

8*7*2 İnşaat ve tamirat 

2 000 
3 000 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i l e I r a k Kı ra t l ığ ı D e v l e t l e r i 
a r a s ı n d a m ü n a k i t t i care t m u a h d e n a m e s i n i n 

t a s d i k i n e d a i r k a n u n 

Kanun M: 2194 Kabul tarihi : 20/511933 

UMUMÎ YEKÛN 113 753 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kırallığı Devlet
leri arasında 1932 senesi kânunusanisinin onuncu günü Anka-
rada imza edilen ticaret muahedesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

Heyeti memurdur. 
22/5/1933 

T ü r k i y e C u m h u r i y e t i i l e I r a k K ı r a t l ı ğ ı 
a r a s ı n d a t i c a r e t m u a h e d e s i 

Bir taraftan: 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri, 
ve diğer taraftan: 
Haşmetlû Irak Kiralı Hazretleri. 
Ticarî münasebetlerini muhafaza ve inkişaf ettirmek ve 

ülkelerinde iki tarafın ticarete bahşeyledikleri muameleyi tayin 
etmek arzusu ile mütehassis olarak bir ticaret muahedesi ak-
tine karar vermişler ve bu bapta mütekabil murahhasları 
olmak üzere: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri: 
İktisat Vekili ve Burdur Mebusu Mustafa Şeref Beyefendiyi, 
Haşmetlû Irak Kiralı Hazretleri: 
Irak Meclisi Vüzera Reisi ve Rafidein nişanının ikinci sını

fını hâmil Ferik Nuri Essait Paşa Hazretlerini 
tayin etmişlerdir. 

Müşarileyhler usulüne muvafık ve muteber görülen salâ-
hiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra atideki hü
kümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Munzam resimler ve tezyit emsali dahil olmak 
üzere ithal ve ihraç resimlerine Ve ticarete ve gümrüğe ait 
diğer resim ve mükellefiyetlere müteallik hususlar ile transit, 
antrepoya konma ve gümrük muameleleri hususlarında, kezalik 
seyyar ticaret memurları numunelerine yapılacak muamelelerde 
Türkiye Iraka ve Irak Türkiyeye en ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamelesi bahşedecektir. 

Binaberin, Irakın herhangi tabiî veya sınaî müstahsalâtının 
Türkiyeye ithal veya orada sürümünden, herhangi diğer ecnebi 
memleketin tabiî veya sınaî müstahsalâtından cibayet edilen 
veya edilecek olanlardan daha yüksek veya başka rüsum istifa 
edilmiyecektir. 

Aynile Türkiyenin herhangi tabiî veya sınaî müstahsalâtı
nın Iraka ithal veya orada sürümünden, herhangi diğer ecnebi 
memleketin tabiî veya sınaî müstahsalâtından cibayet edilen 
veya edilecek olanlardan daha yüksek veya başka rüsum istifa 
edilmiyecektir. 

Kezalik, diğer tarafa gönderilecek herhangi maddenin 
ihracı üzerinden Türkiye veya Irakta, mümasil mevaddın her
hangi diğer memlekete ihracı üzerinden istifa olunanlardan 
daha yüksek veya başka rüsum cibayet edilmiyecektir. 

Bilcümle sair ecnebi memleketlerin tabiî veya sınaî müs-
tahsalı herhangi bir maddeye Yüksek Âkit Taraflardan birinin 
bahşedebileceği bilcümle menafi, ne olursa olsun, diğer Yük
sek Âkit Tarafın tabiî veya mamul müstahsalı ayni maddeye 
ayni zamanda ve bu bapta talep vaki olmaksızın tatbik edi
lecektir. 
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Bu maddenin ahkâmı 
a) Türkiyenin ve Irakın 1923 senesinde eski Osmanlı Im-

>aratorhığundan ayrılmış olan memleketlerden gelen müstah-
lallara gümrük tarifesi hususunda bahşettikleri veya ileride 
:decekleri hususî menfaat ve müsaadelere, 

b) Türkiye yahut Irakın gümrük hudutlarının her bir 
arafından eni 15 kilometreyi tecavüz etmiyen bir sahada 
ıudut ticaretine bahşeylıyecekleri muameleye; şamil değildir. 

Madde 2 — Her Yüksek Âkit Taraf, ithalât ve ihracat 
izerindeki memnuniyet ve tahditler hususunda mütekabilen, en 
:iyade mazharı müsaade millet muamelesi tatbik eylemeği 
:aahüt ederler. 

Ancak insan, hayvan, veya nebat hayatını himayeye ma 
uf sıhhî mahiyette umumiyet veya takyitler vaz'ında her iki 
araf, en ziyade müsaadeye mazhar mili ît muamelesi bahşet-
nek kaydile mukayyet olmaksızın, serbestilerini muhafaza 
îderler. 

Madde 3 Yüksek Âkit Taraflardan her biri diğer tarafın 
abiî veya sınaî müstahsalâtının ithalinde hususî gümrük tarifesi 
atbikini temin edecek bir itilâf akti zımnında mümkün olduğu 
(adar yakın bir zamanda müzakereye başlamağı taahhüt 
îderler. 

Madde 4 - Türkçe, Arapça ve Fransızca lisanlarında 
anzim edilen işbu muahedename tasdik edilecek ve tasdink-
ıameler mümkün olduğu kadar kısa bir zaman zarfında Bağ-
iatta teati edilecektir. 

Muahede tasdiknamelerin teatisinden on beş gün sonra 
ner'iyete girecek ve feshedilinceye kadar mer'iyette kalacaktır. 
3u fesih Yüksek Akit Taraflardan biri tarafından diğer tarafa 
ebliğ edildiği tarihten itibaren üç aylık bir müddetin inkizasın-
ian sonra muteber olacaktır. 

Bu muahedenin tatbik ve tefsiri hakkında her hangi ihtilâf 
zuhurunda Fransızca metin muteber olacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar işbu 
nuahedenameyi imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada bin dokuz yüz otuz iki senesi kânunusanisinin 
anuncu günü tanzim edilmiştir. 

M. Şeref Nuri Essaid 

Umumi harpte kara sulan mızda batan gemileri 
çikaran şirket tarafından verilen paranın deniz 

kısmı bütçesinde açılacak fasla tahsisat 
olarak ilâvesi hakkında kanun 

Madde 1 — Harbi umumide kara sularımızda batan, gemi
lerin ihracını kontrol edecek heyetin ikametgâh ve sair bilcümle 
masrafı olarak mukavelenamesi mucibince şirket tarafından 
her ay verilecek (300) lira, mukavelenin sonuna kadar, 1932 
malî senesile müteakip' senelerde varidat bütçesinin 42 inci 
(fevkalâde varidat) faslının 1 inci maddesine irat ve mukabili' 
Millî Müdafaa Vekâleti deniz kısmı bütçesinde (batan gemi
lerin ihraç ameliyesini kontrol edecek heyetin bütün masrafları) 
namile hususî bir fasıl açılarak bu fasla tahsisat olarak kayit 
ve sarfolunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili 

memurdur. 22/5/1933 

Ordu Vilâyeti Hususi İdaresi tarafından Vilâyet 
yolları üzerinde yaptırılacak büyük köprüler 

inşaatı için Hazine kefaletine ait kanun 

Madde 1 — Ordu Vilâyeti Hususî idaresi tarafından Vilâ
yet yolları üzerinde yaptırılacak büyük köprüler inşaatı için, 
mezkûr Vilâyet hesabına Maliye vesa itile tahsil olunan vergi
lerden 1938 senesi gayesine kadar her sene (40 000) lira tevki
fine ve köprüler inşaatını deruhde ve Vilâyetle mukavele ak-
teden şirkete karşı Ordu Vilâyeti tdarei Hususiyesine kefalete 
Maliye Vekâleti mezundur. 

Madde 2 — Bu Kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir. 

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

22/5/1933 

T. B. M. M. KARARLARI 

malâtı Harbiye fahrik.'iiarıııdaki mütehassıs zabilana 
verilmekle olan ye\mı > elerinin Umum Müdürlük 

Merkezinde çalışım zabıtana da tefsir .siıretile 
teşmil ediJemiycceği hakkında 

Karju^fej;758 

İmalâtı Harbiye fabrikaları dahilinde Fabrika Müdürlüğü, 
Mühendislik, Kimyagerlik, Fen ve İşletme müdürlükleri, şube 

1 şefliği ve usta başılık gibi ihtisas ve san'ata taallûk eden fennî 
vazifelerde bilfiil müstahdem bulunan zabitlere 1058 numaralı 
kanunun birinci maddesi mucibince çalıştıkları günler için 

\ ihtisas yevmiyesi verilmektedir. 
| Ancak bu madde hükmünün Umumî Müdürlük Merkezinde 
! çalışan bu gibi zabitlere de tefsir suretile teşmil edilmesine 

imkân görülmemiştir. 
20/5/1933 



Sayılı . 2504 (Resmî G a z e i c > 25 MAYIS 1933 

Priştineli Ömer oğlu Recep ve İbrahim oğlu Arna 
vut İsmaiiin ölüm cezasına çerpılnıaları hakkında 

KararMjJ59 

Manisanın Kökçe Köyünden Sait oğlu Mahmudu parasına 
tamaan yaraladıktan sonra kaçarken yakalıyarak biri elini ve 
ayağını tutup ve diğeri de boğazlıyarak öldürdükleri iddia 
edilen Hamidiye Mahallesinden Priştineli Ömer oğlu 1320 
doğumlu Recep ve Menteşbaba mahallesinden ibrahim oğlu 
1316 doğumlu Arnavut İsmail haklarında hükmedilmiş olan 
ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görüle
mediğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci maddesine 
tevfikan mezkûr cezaların infazına karar verilmiştir. 

20/5/1933 

Kütahyanın Cebrail Köyünden Mehmet oğlu 
Halitin ölüm cezasına çarpılması hakkında 

KararJ^J760 

Kütahyanın Cebrail Köyünden A l i Osman kızı Hamideyi 
cebren kaçırarak dağda ırzına geçmeğe muvafakat etmemesin
den dolayı mezbureyi on bir yerinden yaralayıp işkence ile bo

ğazından kesmek suretile öldüren mezkûr köyden Karaveli 
oğullarından Memrtoğlu 1321 doğumlu Halil hakkında hükme
dilmiş olan ölüm cezasının tahvil ve tahfifini müstelzim bir 
sebep görülmediğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci 
maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına karar verilmiştir. 

20/5/1933 

Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm cezasına 
ı çarpılması hakkında 

Karar MjJ761 

Hasa Nahiyesinin Tiyek Köyünden Demirci oğullarından 
1320 doğumlu Ahmet oğlu Çanak Alinin askerden kaçarak 
diğer arkadaşlarile çete halinde şekavet yapmak üzere dolaş-

, tıkları sırada Söğüt hudut Karakolunu basıp nöbetçi nefer 
Hasanı şehit etmek fiilinden dolayı 6 nci Kolordu Askerî 

, Mahkemesince icıa kılınan muhakeme neticesinde merkum 
Alinin ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen hükmün tahfif 
ve tahvilini müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâti 
Esasiye Kanununun 26 ıncı maddesine tevfikan mezkûr cezanın 
Askerî Ceza Kanununun 20 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına 
göre infazına karar verilmiştir. 

20/5/1933 

B^vje^tâtetten: 
Sinop Meb'usu Yusuf Kemal Beyefendinin Adliye Vekilliğinden istifalarının kabulü ve İzmir meb'usu Saraçoğlu Şükrü Bey

efendinin Adliye Vekilliğine tayini 23/5/1933 tarihinde Reisicumhur hazretlerinin yüksek tasviplerine iktiran etmiştir. 

KARARNAME 

14/1/1933, 25/2/1933 tarih ve 13774, 13887 sayılı kararname
lere zeyildir: 

Kontenjan tatbikatını kolaylaştırmak maksadile tertip ve 
iktisat Vekilliğinin 23/5/1933 tarih ve 3/245 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilişik (17) maddelik karar ile muayyen maddele
rin memleketlere göre tevziine müteallik ikinci üç aylık (M) 
listesinin; neşri tarihinden muteber olmak kaydile mer'iyete 
konulması; icra Vekilleri Heyetinin 23/5/1933 tarihli toplanışın
da görüşülerek kararlaştırılmıştır. 

23/5/1933 
REİSİCUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekil' 
İSMET Ş. SARAÇOĞLU ZEKA/ Ş. KAYA 

Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekil) 
Ş. KAYA M. ABDÛLHALIK Dr. REŞİT GALİP HİLMİ 

İktisat Vekili Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
M. CELÂL Dr. REFİK 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ziraat Vekili 
MUHLİS 

K A R A R 

Madde 1 — 13887 numaralı kararnamenin yedinci madde
sine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

Ancak mübadelei ayniye suretile kara hudutlarından yapı
lacak ve döviz tediyesini mucip olmıyacak ithalâtı icra eden 
tacirlerin mahallî Ticaret odasında mukayyet olmasına lüzum 
yoktur. 

Madde 2 — 13887 numaralı kararnamenin 10 uncu madde
sinin ikinci fıkrası şu suretle tadil edilmiştir: 

Kontenjan listelerinde zikredilmiyen eşya ancak salâhiyettar 
vekâletin müsaadesile ithal olunabilir. 

Madde 3 — 13887 numaralı kararnamenin 14 üncü maddesi 
şu suretle tadil edilmiştir: 

Kontenjan kararnamelerine merbut (V) listesinde yazılı 
eşya siparişlerinden evvel mezuniyet alınmak şartile Millî Mü
dafaa, Maliye, Ziraat, iktisat, Maarif, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâletlerinin müsaadesile kontenjan haricinde olarak ithal 
olunur 

Madde 4 — 13887 numaralı kararnamenin 15 nci maddesi 
şu suretle tadil edilmiştir: 
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Gümrük Tarife kanununa merbut tarifenin 157 inci numara
sında ve 

105 ilâ 113 (dahil) 
323 » 363 ( » ) 
366 » 376 ( » ) 
377 » 408 ( * ) 
409 » 439 ( » ) 
492 » 515 ( » ) 
516 » 553 ( » ) 

üncü numaralarında yazılı eşyarhn kontenjan listelerinde gös
terilecek miktarlarını bu eşyanın menşei olan memleketlere 
vaki ihracatımızla mütenasiben taksim etmeğe İktisat Vekâleti 
salahiyetlidir. 

Madde 5 — 13887 numaralı Kararnamenin 16 nci madde
sine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

Takas suretile tedarik ve temini mümkün olmıyan mübrem 
ve müstacel mübayaat için takastan istisnası zarurî görülen 
hususlar müessese veya şirketlerin merbut bulundukları Vekâ
letin müracaatı üzerine İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

Madde 6 — 13887 numaralı Kararnamenin 17 nci maddesi 
şu suretle tadil edilmiştir: 

Takası temin edilmiş eşya ile takastan istisna edilmiş eşya 
Takas Komisyonunun müsaadesi ile kontenjan haricinde ithal 
olunur. 

Vekâletlerle bunlara mülhak müesseselere ait bu kabil 
eşyanın kontenjan kaydile mukayyet olmaksızın ithali için 
ayrıca müsaade istihsaline lüzum olmayıp bu eşyanın miktar 
ve kıymeti ithallerini müteakip alâkadar Vekâletçe İktisat 
Vekâletine bildirilir. 

Madde 7 — 13887 numaralı Kararnamenin 19 uncu mad
desi şu suretle tadil edilmiştir: 

Kontenjan Kararnamelerine merbut A listesinde yazılı eşya 
kontenjan kaydile mukayyet olmaksızın memlekete serbestçe 
ithal olunur. 

Madde 8 — 13887 numaralı Kararnamenin 25 inci maddesi 
şu suretle tadil edilmiştir: 

Kontenjan Kararnamelerile ithaline müsaade olunan me
vaddı iptidaiyesi hariçten kabulü muvakkat usulü ile 
gelip memlekette işlendikten sonra ihraç olunan eşyanın ihraç 
miktarlarında temsil edilen kadar mevaddı iptidaiye kon
tenjan harici olarak ithal edilir. Bu mevaddı iptidaiyeden 
memleket içinde kalan kısımların teminatları irat kaydolunmakla 
beraber alâkadar hakkında 1918 numaralı kanun mucibince 
muamele olunur. 

Madde 9 — 13887 numaralı kararnamenin 33 üncü mad
desi şu suretle tadil edilmiştir: 

Ashabı tarafından gümrüklere terkedilerek 1549 numaralı 
kanun hükümlerine tâbi tutulan eşya ile kaçak olarak yakala
nan eşya veya gümrük depo ve antrepolarında terkedilmiş 
eşyanın veya kazazede olan gemilere ait hamuleden hasarzede 
olan malların ithali Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin tasvibine 
bağlıdır. 

Gümrüklere gelmiş olupta gümrük depo veya antrepolarında 
fevkalâde sebeplerle hasara uğramış eşyanın hasarzede kısım
larının ithali Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin müsaadesine 
bağlıdır. Bu müsaade mahallî en büyük mülkiye memurunun 
veya izam edeceği zevatın riyaseti altında mevcut ise İktisat 
Vekâletine mensup mahallî en büyük memurun ve gümrük 
idaresinin izam edeceği bir zatın iştiraki ile teşekkül edecek 

bir heyet tarafından hasarın fevkalâde sebeplerden ileri gel
diğini müsbit verilecek rapor üzerine ita olunur. Hasarzede 
olan malın cinsine göre ithal edilecek kısım ayrılamazsa ayrı-
lamıyan kısımla beraber ithal olunur. Çuval, sandık, fıçı gibi 
kaplar içinde gelmiş olupta hasara uğrayan kısım ayrılamadığı 
takdirde çuval; sandık, fıçı muhtevası ithal olunur. Birinci ve 
ikinci fıkralarda mevzuubahs mallardan ve eşyadan uyuşturucu 
maddeler, sakarin ve emsali gibi ithali esasen Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâletinin iznine bağlı olanların ithali için mezkûr 
fıkralar mucibince aranılan tasvip ve müsaade yine Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletinden istihsal edilir. 

Madde 10 — 13887 numaralı kararnamenin 35 inci maddesi 
şu suretle tadil edilmiştir : 

Kontenjan kararnamelerine göre ithali serbest olan madde
leri havi koliler, yeşil etiketli ve azamî bir kiloluk Pöti pakeler 
ve Ietr pakeler ile ağırlığı üç kiloyu geçmiyen evrakı matbua 
paketleri ve bu evsafı haiz olan azamî bir kilo ağırlığındaki 
kıymeti mukadderdi kutular Kontenjan kaydile mukayyet 
olmaksızın ithal olunur. 

Madde 11 — 13887 numaralı kararnamenin 10 uncu maddesi 
j şu suretle tadil edilmiştir: 

I Kontenjan kararnamelerinde ithali makamatı aidesinin 
müsaadesine bağlı olan maddeleri havi koliler, yeşil etiketli ve 
azamî bir kiloluk pöti pakeler ve letr pakeler ve bu evsafı haiz 
olup azamî bir kilo ağırlığında bulunan kıymeti mukaddereli 
kutularla gelecek eşya mezkûr makamatın müsaadesile Konten
jan kaydile mukayyet olmaksızın ithal olunur. 

Madde 12 — 16 teşrinisani 1931 tarihinden evvel Devletçe 
vukubulan ihaleler dolayısile yapılacak takassız ithalât İktisat 
Vekâletinin müsaadesile Kontenjan harici olarak ithal olunur. 

13774 numaralı kararnameye aşağıdaki maddeler tezyil 
edilmiştir: 

Madde 13 — 13343 numaralı kararname ile ilga edilip 
görülen zaruret üzerine faaliyetleri 21 eylül 1932 akşamından 

I 26 eylül 1932 akşamına kadar temdit edilen İhracat Tesbit 
Komisyonlarına 18 eylül 1932 akşamına kadar verilip 26 eylül 
1932 akşamına kadar muameleleri intaç edilerek tasdik olunan 
ihracat beyannameleri sahipleri bu kararnamenin tarihi neşrinden 
itibaren iki ay müddet zarfında ihracat kıymetinin % 50 sini 
geçmemek üzere Kontenjan listelerinde yazılı emtiadan Kon
tenjan kaydile mukayyet olmaksızın ithalât yapabilirler. 

! Madde 14 — 13343 numaralı kararname ile ilga edilen 
ihracat tesbit komisyonlarına 18 eylül 1932 akşamına kadar 

ı tahriren müracaat olunupta malın satıldığı tahriren bildirilen 
ve fakat satışın tekemmül ettiğini mübeyyin vesikalardan bazı
larının maddi imkânsızlık dolayısile komisyonların tatili faaliyet 
eyledikleri 21 eylül 1932 akşamına kadar komisyona tevdi 
olunamıyan ve bilâhara 13774 numaralı kararnamenin birinci 
maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tevfikan takas Komisyo-

J nuna müracaat edip mezkûr Komisyonca kabul olunan ve fakat 
i vaktin darlığına binaen 15 Şubat 1933 tarihine kadar ithalâtta 

bulunmamış olanlarla mekûr Komisyonca yeniden yapılacak 
| tetkikat üzerine hakları tasdik edilmek şartile muameleleri 

15 Şubat 1933 tarihine kadar intaç edilmemiş bulunanlar mem
leket mahsulâtından ihraç ettikleri Üzüm, İncir, Fındık, Yün, 
Hah, Tiftik, Zeytinyağı, ve Gülyğı ve kasaplık hayvan kıymet
lerinin % 50 sini geçmemek üzere bu kararnamenin neşri 
tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında Kontenjan listelerinde 
yazılı emtiadan Kontenjan kaydile mukayyet olmaksızın ithalât 
yapabilirler. 
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I Madde 16 — Gümrük Tarife Kanununun (106 b), (377 b), 
| (377 c), (378 c), (381 b), (381 c), (381 d), (494 a l ) , (520 a), 
j (529 b), (530), (531 a), (531 b), (552 b) maddelerinde yazılı 
I eşyanın temmuz, ağustos ve eylül ayları için kontenjanda 

gösterilen miktarları bu malların menşeleri olan memleketler 
j arasında bu kararnameye bağlı ( M ) listesinde yazılı olduğu 

veçhile taksim edilmiştir. 
Madde 17 — Kontenjan cetvellerine bağlı ( M ) listesine 

dahil eşyanın temmuz, ağustos, eylül aylarına tefrik edilen 
miktarları merbut cetvelde gösterilmiştir. 

M Listesi 

Memleketler 106 b. 377 b. 377 c. 378 c. 381b. 381 c. 381 d. 494 a 1. 520 a. 529 b. 530 531 a. 531 b. 552 b. 

Almanya 3.570 170 440 100 2.130 4310 28.200 68.260 368.180 393.300 139.080 89.190 717.130 36.40i 

Avusturya 100 4.080 — — 320 600 1.180 200 — 11.320 200 300 100 4.690 

Belçika 1.730 — 1.500 — 100 2.420 56.970 6î .97u 3.471850 19.370 21.470 1.010 300 4.360 

Çekoslovakya 1.900 11.860 530 100 8.340 5.560 20.310 73.660 350 38.810 1330 — 100 23.130 

Danimarka — — — — — — — — 38.450 — — — — 1.060 

Fransa 4.140 — 1.850 650 1.900 8.250 4350 2.960 1.300.970 213.160 42.100 10.930 30.880 4340 

Holanda 120 17.820 5.750 1.190 100 5.980 18.340 1.620 — 49.350 15.430 — — 940 
İngiltere 9.720 1.590 5.260 18.470 11300 61.460 15.390 1.440 1.850 47.180 270 7.160 6.910 18.700 

isveç 100 — — — — — — — 9.480 — — — — 600 

isviçre — — 360 — 7.330 5.270 520 200 — 3.870 410 — — 740 

ttalya 2.440 17.990 510 5.770 1.440 91.730 184 050 780 630 13.140 3.480 150 100 5310 

Polonya 100 — — — — 110 — — — 20370 — — — 510 

Macaristan 140 1.990 200 — — — — — 5.900 

Romanya 100 420 — — — — — 

S. S. C . 1 — 21390 5.560 2.480 1.960 6.690 11.180 83.640 11.860 — - — — — 

Yunanistan — 30.000 5.000 5.000 4.200 2&000 32400 360.000 — — — — — 3.000 

Japonya — 17.450 2.690 720 100 3.840 16.7.40 200 — — — — — — 

Suriye — 24380 200 1.480 340 15.930 47.800 2.470 9380 — 6-210 — 110 — 

Mısır — 131.980 9460 820 — 17.080 116350 — 21.940 3.180 6.680 200 — 200 

Amerika — 131.980 9460 18.470 11.920 91.730 184.050 3.500 12.000 3.360 10.100 1.000 10.000 11.000 

Diğer memleketler — 3.580 460 — — 100 350 — 176.830 — — — — 26.050 

24.060 414.670 48.230 55.250 51.680 349.060 740.270 665.520 5.423.970 816.590 246.960 109.940 765.630 147.330 

Vladde 15 — Aşağıda tarife numaraları yazılı maddeler 
« F » listesine konmuştur: 

Tarife numarası 
244 Küçük Hindistan cevizi 
245 » » » çiçeği 
247 Galanga 
277 c Terebentin 
277 t Gom styrax, Elemi 
797 A Misk 
303 d 3,4 Diş fırçaları ile cerrahlığa mahsus tırnak 

fırçaları. 

2 inci M listesinin aylara taksimi 

Tarife No. Temmuz Ağustos Eylül 
106 b 8.020 8.020 8.020 
377 b 138.223 138.223 138.224 
377 c 16.076 16.076 16.078 
378 c 18.416 18.416 18.418 
381 b 17.226 17.226 17.228 
381 c 116.353 116.353 116.354 
381 d 246.756 246.756 246.758 
494 a 1 220.673 220.673 220.674 
520 a 1.803.990 1.803.990 1.803.990 
529 b 271.083 271.083 271.084 
530 78.953 78.953 78.954 
531 a 36.313 36.313 36.314 
531 b 251.876 251.876 251.878 
552 b 45.443 45.443 45.444 

Başvekâlet Müdervenat Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 
 

Kanunlar  
 
2181  Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 Malî Senesi Hesabı Kat'î Hakkında Kanun    1 
 
2182  Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 2 Nisan 1928 Tarih ve 1219  
 Numaralı Kanuna Katılacak Kanun         2 
 
2183  1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununa Müzeyyel Kanun       2 
 
2185  Ankarada Yapılacak Polis Mektebi Hakkında Kanun       2 
 
2188  İnhisarlar İdaresince Yaptırılacak Tütün Ambar ve Depoları Hakkında Kanun    2 
 
2190  3 Haziran 1930 Tarih ve 1683 Numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 inci 
 Maddesinin Tadili Hakkında Kanun         3 
 
2191  Ankara Şehri İmar Müdürlüğü 1932 Malî Senesi Bütçesine Munzam Tahsisat Verilmesine 
 Dair Kanun            3 
 
2192  Muvazenei Umumiye Kanununa Merbut Bütçelerde Bazı Tadilât Yapılmasına Dair Kanun  3 
 
2194  Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kırallığı Devletleri Arasında Münakit Ticaret  
 Muahdenamesinin Tasdikine Dair Kanun        4 
 
2195  Umumi Harpte Kara Sularımızda Batan Gemileri Çıkaran Şirket Tarafından Verilen  
 Paranın Deniz Kısmı Bütçesinde Açılacak Fasla Tahsisat Olarak İlâvesi Hakkında Kanun  5 
 
2196  Ordu Vilâyeti Hususi İdaresi Tarafından Vilâyet Yolları Üzerinde Yaptırılacak Büyük  
 Köprüler İnşaatı İçin Hazine Kefaletine Ait Kanun       5 
 

T.B.M.M Kararları 
 
758  Malatı Harbiye Fabrikalarındaki Mütehassıs Zabıtana Verilmekte Olan Yevmiyelerinin  
 Umum Müdürlük Merkezinde Çalışan Zabıtana da Tefsir Suretile Teşmil Edilemeyeceği  
 Hakkında Karar           5 
 
759  Priştineli Ömer Oğlu Recep ve İbrahim Oğlu Arnavut İsmailin Ölüm Cezasına Çarpılmaları 
 Hakkında Karar           6 
 
760  Kütahyanın Cebrail Köyünden Mehmet Oğlu Halitin Ölüm Cezasına Çarpılması  
 Hakkında Karar           6 
 
761  Asker Kaçağı Çanak Alinin Ölüm Cezasına Çarpılması Hakkında Karar    6 
 
İzmir Meb'usu Saraçoğlu Şükrü Beyefendinin Adliye Vekilliğine Tayini Hakkında Karar   6 
 

Kararname 
 
14431 Kontenjan Tatbikatını Kolaylaştırmak Maksadile Memleketlere Göre Tevziine Müteallik 

İkinci Üç Aylık (M) Listesinin; Neşri Tarihinden Muteber Olmak Kaydile Mer'iyete 
Konulması Hakkında Kararname          6 

 


