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Belediyelerin harita ve projeleri 

Belediyelerin halihazır haritası 

Madde 1 — Belediye kanununun 4 üncü maddesine göre 
yapılması lâzımgelen sınır haritalarına ait hükümler baki kalmak 
Üzere her belediye, bu kanunun neşri tarihinden itibaren Da
hiliye Vekâletince tayin olunacak müddet içinde beldenin 1/2000 
ve 1/500 mikyasında iki kıta halihazır haritası ve 1/1000 mik
yasında tesviye münhanıli bir harita yaptırmağa ve tasdikli 
birer suretini vekâlete göndermeğe mecburdur. 

Beldelerin müstakbel şehir plâm 

Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren beç 
sene içinde her belediye münferiden veyahut belediye kanunu
nun 133 ncü maddesi hükümlerine tevfikan birlik tesisi sure
tile kabiliyet ve ihtisasları Dahiliye Vekâletince tasdikli müte
hassıslara beldenin müstakbel şehir plânını tanzim ettirmekle 
mükelleftir. Mütehassıs bulunmamak veya bütçeleri müsait 
olmamak gibi imkânsızlıklar karşısında Dahiliye Vekâletince 
bu müddet temdit edilebilir. 

_ Madde 3 — Mütehassıslar tarafından yapılan beldenin 
müstakbel şehir plânı belediye kanununun 70 nci maddesinin 
9 uncu fıkrasile 71 nci maddesine göre belediye meclisi tara
fından tetkik ve belediyenin ihtiyaçlarına uygun olduğu kabul 
edildikten ve mahallin en büyük mülkiye memurunun tasvibine 
ve Ankara İmar Müdürlüğünün tasdikına iktiran ettirildikten 
sonra herkesin malûmu olmak üzere belediye dairesine asılır 
ve keyfiyet halka ilân edilir. 

İmar Müdürlüğüne vürudu tarihinden itibaren üç ay içinde 
tasdik edilmeyen plânları tatbika başlamağa belediyeler salâ-
hiyettardır. 

Belediye Meclisile mütehassıs arasında zuhur edecek idarî 
ihtilâfların hallinde Dahiliye Vekâleti hakemdir. Fennî hususlar 
hakkındaki ihtilâflar için hakem vazifesini Dahiliye ve Nafıa ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri müşterek yaparlar. 

Müstakbel şehir haritasının tanziminde esaslar 

Madde 4 — Müstakbel şehir haritasının tanziminde - müc
bir sebepler olmadıkça - riayet olunması lâzımgelen esaslar 
aşağıda gösterilmiştir: 

Mücbir sebeplerin takdiri Dahiliye Vekâletine aittir. 
A) Müstakbel şehir haritasının tanzimi sırasında elli sene 

içindeki nüfus değişmeleri göz önüne getirilerek her beldenin 
müstakbel mevkii ve vüsati ve şekli ona göre tesbit ve tahdit 
olunacaktır. 

B) Beldenin müstakbel vüsati, yani şehir haritasının mesa-
hai sathiyesi o beldenin müstakbel nüfusuna göre aşağıdaki 
emsaller ile zarp olunan miktar mecmuunu geçmiyecektir: 

Müstakbel nüfus 
Müstakbel nüfus 
Müstakbel nüfus 

yerleri, 
Müstakbel nüfus 

X 50 = M 2 ev, bahçe, yol ve meydanlar, 
X 4 = M 2 ticaret ve sanayi mahalleri, 
X 4 = M 2 koru, çayır, göl ve oyun 

X 3 = M 2 hastane, mezarlık, hamam, 

ve kütüphanelere 

3 = M 2 hastane, 
otel ve kahvehane gibi umumî yerler 

Müstakbel nüfus X 2 = M 2 resmî ve askerî müesseseler 
ve talim yerleri 

Müstakbel 'nüfus X 2 = M 2 mektep 
tahsis edilecek yerler. 

Muhafazası arzu edilen eski eserlerin yerleri ayrıca 
medilecektir. 

Mahallî hususiyet ve icabata göre yukarıdaki miktarların 
yüzde iki nisbetinde arttırılması veya azaltılması belediye encü
meninin kararı ve Dahiliye, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekil
liklerinin tasvibile mümkün olur. 

zam-

Gazete 
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C ) Müstakbel şehir plânlarında, yukariki fıkrada yazılı, 
belde kısımlarının mıntaka mahalleri ayrı ayrı gösterilecektir. 

Bunlardan kışla, tamirhane ve fabrika, hastane tephirhane, 
parlamağa ve yanmağa müsait madde depoları, mezbaha, hay-
van pazarı, mezarlık ve bostanların, sıhhî ve içtimaî ve bediî 
cihetler gözetilerek, belde sınırını tahdit edecek veçhile tes-
bitine ve mezarlıklar için mahalli sıhhiye komisyonunun reyi 
alınarak beldenin münasip bîr mahalli ve mezbaha ile fabrika
lar için memlekette en çok esen rüzgârların aksi istikametinde 
bir yer intihabına riayet edilmesi lâzımdır. 

Ç ) Müstakbel şehir haritasının ihtiva edeceği adaların 
köşeleri zaviyei kaime ile nihayetleneceği gibi enleri mesken 
kısmında 50-80, ticaret kısmında 25-50, sanayi kısmında 80-120 
metre ve boylan mesken kısmında 150-250, ticaret kısmında 
75-150, sanat kısmında 250-400 metre olacaktır. 

Köşeleri zaviyei kaime ile birleştirilmesi imkânı bulunma
dığı takdirde ve kıymetli eserlerin muhafazası veya göze 
çarpacak bir hale getirilmesi veyahut arazi vaziyetinin müsa-
adesizliği gibi mecburiyetler karşısında köşelerin en az otuz 
derecelik zaviye teşkil etmesi caizdir, 45 dereceden aşağı 
zaviyei hadde olan köşelerin resten itibaren iki dıhndan 
dörder metrenin yola terki mecburidir. 

D) Çıkmaz sokak ihdas olunmayacağı gibi dörtten fazla 
yol bir mevkide birleştirilmiyecektir. Yollar imkân dercesinde 
şimali şarki ile cenubi garbi istikametinde olacak ve genişlik
leri 30 mislinden fazla imtidat ettirilmiyecektir. 

E) Belde içinden geçen şemendüfer hatlarının istimlâk 
hudutlarından itibaren her iki tarafında 30 metrelik bir saha 
boş bırakılacaktır. 

F) Su kenarlarında rıhımdan veya rıhtım yapılabilecek nok
tadan 10 metre genişliğinde bir mahal, umumun istifadesine 
mahsus olarak, serbest bırakılacaktır. 

G) Muhafazası istenilen abide ve mabetlerin her tarafı en 
az 10 metre genişliğinde açık bulundurulacaktır. 

H) Yolların genişliği ( yaya kaldırımları dahil ) en az 9,5 
metre olmak üzere ihtiyaca göre tespit olunacaktır. Bu takdir
de yolun her iki tarafından iki metre 25 santimetre genişli
ğinde yaya kaldırımları için yer ayrılacaktır. Şehir ve kasaba
lar kenarlarındaki bir taraflı yollarda bu miktar fennî ve ma-
hallî sebeplere müsteniden belediye encümenlerince yol geniş
liği 4,5 metre olmak üzere 6 metreye kadar indirilebilir. 

I) Yol genişlikleri 9,5 adenine 2,5 metre zammoiunarak 
katî ihtiyaca -göre 1?, 14, 5 ve 17 metre gibi yollar yapılır. 
9,5 metre ve bundan geniş olan yollara ağaç dikilir. 

J) Yollar en az 1/250 meylinde olacaktır. Meyil, ana cad
deleri için imkân bulundukça, % 4 ü ve caddeler ile sokaklar 
için % ' ü u geçmez. Mealin kısa mesafelerde birdenbire değiş
memesi lâzımdır. 

K) Bir münhani ile devamı lâzımgelen y,5 metre ve bun
dan geniş caddelerde münhani nısıf kutru en aşağı 100 metre 
olacaktır. Münhani nısıf kutru kat1! lüzuma binaen 50 metreye 
kadar indirilebilir ise de bu takdirde münhani başında yol 
genişliği %50 artacaktır. 

L) Bir münhani ile devamı lâzımglen 9,5 metre ve bundan 
dar yollara münhani nısıf kutru kat'î lüzuma binaen otuz met
reye indirilebilir ise de bu takdirde yol genişliği ne ise bu 
genişliğin yarısı kadar yol başlan geniş olacaktır. Kısa mesa
felerde makûs ve gayrimütenasip münhanilerin temadi etme
mesi lâzımdır. 

M) Müstakbel şehir haritasında yolların mevkii ve ehem
miyetine göre binaların kat adetleri ve yükseklikleri tesbit 
olunacaktır. Şehir haritaları yapılmaya kadar belediyeler bu 
fıkranın hükmünü tatbika salâhiyettardır. 

Müstakbel şehir haritasının tatbiki 

Madde 5 — Müstakbel şehir haritası katileştiği tarihten 
itibaren Belediye Kanununun 15 inci maddesi 30 uncu fıkrasına 
tevfikan beş senelik programa ithal edilerek haritanın tatbiki 
için icabeden fennî tafsilât plânlan ve hesaplan beş sene için 

r 

ikmal ve tatbik edilmek mecburidir, 
Şu kadar ki birinci beş senede tatbik ve ikmali mümkün 

olmıyan kısımların 2 nci veya 3 üncü beş senelik programlara 
terki belediye meclisinin esbabı mucibeli kararı üzerine Dahi
liye Vekâletinin tasvibine bağlıdır. 

Arsaların tevhit ve tevziî 
Madde 6 — A) Belediyeler müstakbel şehir haritasının tat

biki sırasında mevcut arsaları plân icabatına göre tevhit veya 
ifraz etmeğe ve arsa sahiplerinin istihkakına göre münferiden 
veya şayian tevzi etmeğe veya arsanın bitişik bulunduğu bina 
sahiplerine kıymeti mukabilinde temlike salâhiyettardır. 

r Tevhit ve ifraz ve teyzi hususunda arsaların halihazır me-
sahai sathiyesi ve mevkii ve kıymeti ve arsa sahiplerinin 
istihkakı esastır. 

Arsaların tevhit ve ifraz ve tevziini gösteren haritanın tat
biki belediye encümeninin tasdikine bağlıdır. Müstakbel şehir 
haritası dahilindeki arsaların tevhit ve ifraz ve tevziinde me-
sahat sathiyelerin aynen muhafazası kabil olmadığı takdirde 
tevziat nihayet % 15 şe kadar noksan ile yapılır. 

Müstakbel şehir haritalarının tanziminden sonra arsalarda 
yapılacak ifraz - muamelesi belediyelerce tasdik olunmadıkça 
tapu dairesince tescil olunamaz. 

Şehir haritasının tatbiki dolayısile ada dahilinde kalarak 
münferiden bina inşasına müsait olmayan arsalarla methal ve
ya mahreci olmaması hasebile kullanılmağa müsait bulunmayan 
binalar belediyece istimlâk edilir ve şehir haritasında gösteri
len arsalar ilhak edilmek üzere istimlâk bedeli ilhak olunacak 
arsa veya bina sahibinden altı sene müdetle ve üç taksitte 
tahsil olunur. 

B) Belediyeler, imar hududu içinde bulunan mahallerde 
tasdikli ve katî plânı tatbik ederken binaların yola giden arsa
larından artan kısımlarında ve o mahallerde sahipleri tarafın
dan henüz üzerlerine bina yapılmayan veyahut mevcut bina
ları yanarak veya yıkılarak kalmış olan arsalardan üzerlerine 
şehir plânına göre bina yapılması mümkün olmıyanları yanındaki 
arsa ve binalarla şüyulandırarak birleştirmeğe ve yeniden 
plânın icabatına ve arsa sahiplerinin istihkakına göre arsa 
ve bina sahiplerine tevzie salâhiyettardır. 

C) Plâna uygun olarak açılan yollarda yapılan tadiller 
sebebile istifade edilmeyeck bir hale gelmiş olan binalar arsa 
hükmündedir. 

istifade olunabilecek halde kalan bina yanmadıkça veyahut 
yıkılma istidadı göstermedikçe veyahut (B) fıkrasında birleştir
meğe tâbi tutulacakları gösterilen arsa ve binalara ° bitişik 
olmadıkça bu hükme tâbi tutulamazlar. 

D) Yukariki fıkralar mucibince şüyulandırılacak mahallerin 
şüyuunu izale aşağıdaki biçimde yapılır; 

t 

Şüyulu arsa ve binalara Belediyenin bir mühendis veya 
kalfası ile Ticaret Odasınca kendi azalarından gösterilecek ve 
Belediyece emlâk sahiplerinden seçilecek birer zattan mürekkep 
bir heyet tarafından kıymet takdir olunur. 

Kıymet takdirinde o tarihteki alım ve satım esas ittihaz 
edileceği gibi bir binanın bir cüzüne kıymet takdiri lâzımgel-
dikte o cüzün ayrılmasile kalacak kısımda yapacağı tesir dikkat 
nazarına alınır. 



21 HAZİRAN 1933 

Yukarıki fıkralara göre şüyulandırılan yerlerin ya aralarında j 
veya mahkemeye müracaatla üç ay içinde şüyuu izale etmeleri 
lüzumu Belediye tarafından hissedarlara tebliğ1 olunur. Hisse
darların ikametgâhları malûm değil ise gazete ile ilân olunur. 

Bu müddet içinde alâkalılar aralarında şüyuu izale etme
mişler veya içlerinden biri mahkemeye müracaat eylememişse 
Belediye hissedar gibi şüyuun izalesi davasını açabilir. 

Bina yapılması menedilen mahallerin istimlâki 
Madde 7 — «Altıncı madde mucibince binayapılması men-̂  

edilen mahaller beş sene içinde belediye tarafından istimlâk 
veya sahibinin rızası oldğu takdirde müstakbel şehir haritasına } 
mutabık diğer bir mahal ile mübadele edilir. Tanzim ve tasdik ] 
edilmiş olan plânları tatbikabaşlamış şehirler için mezkûr 
müddet plânın tatbikından başlar. j 

Umumun menfaatine mahsus mahaller için resmî 
müesseselere ait yerlerin terki j 

Macjde 8 — Müstakbel şehir haritalarında yol ve yeşillik 
gibi umumun menfaatine mahsus olarak gösterilmiş bulunan j 
yerler tesisi veya bu gibi yerlerin genişletilmesi idarei husu- j 
siye ve maliyeye ve evkafı mazbutaya ait arazi ve arsaların 
istimlâkini icap ettirirse belediyenin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyetinin kararı ile bu yerler belediyeye parasız terkedilir. i 
Ancak bu yerler üzerinde müsakkafat Ibulunduğu takdirde j 
halihazır kıymeti takdir edilerek bedeli belediye tarafından 1 

tesviye olunur. j 

Yo l ve meydan üzerinde inşa edilecek b ina lar 

Madde 9 . Müstakbel şehir haritasına göre tesis ve tevsi 
ve tanzim edilecek yol ve meydanların yanlarında yeniden ; 
yapılacak binalar yüksekliği ve cephelerinin inşa, tarzı ve | 
arsalarının genişliği hakkında talimatnamesine tevfikan kararlar 
ittihazına belediye meclisleri salâhiyettardır 

Belediye meclislerinin bu kararları nahiye ve kazalarda 
kaymakamın ve vilâyetlerde valinin tasdikile katileşir. 

FASIL: 2 

Yapılar ve tamirler 

inşaa t için m ü r a c a a t 

Madde 10 — Resmî ve gariresmî bütün inşaat için bele
diyelere tahriren müracaat edilir. 

Plânı olun tatbik edilmekte bulunan beldeler ile belediye 
fen memuru bulunan beldelerde bu müracaatnameye üçer adet 
1/500 mikyasında arsanın veziyet plânı ile 1/100 mikyasında 
inşaat plânını leffetmek lâzımdır. 

Belediyeler yapılacak binanın hususiyetine göre daha bü
yük mikyasta haritaya ve plâna1 ait hesaplan tetkike de daha 
fazla izahata lüzum görürler ise tahriren talep etmeğe salâ-
hiyettar ve yapı sahipleri bunları tahriren vermeğe mecburdur. 

Yapılması menedilen veya şarta talik olunan bina sahip
lerine esbabı mucibe ile nihayet on beş gün içinde tahriren 
cevap verilir. Bu müddet içinde cevap almıyan müracaat sahibi 
yapıya başlamağa ve plânlarına göre yapıyı tamamlamağa 
salâhiyettardır. Hususî fen ve ihtisas icaplarının tatbikına lü
zum gösteren yapılar için o fen ve ihtisas kaideleri cari olur. 

t> 

Ruhsatname ve belediye kontrolü 
Madde 11 — Müstakbel şehir haritası hududu dahilinde 

her nevi yapı yapılabilmek için evvelemirde vaziyet plânı 
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tetkik olunarak şehir plânına uygun olduğu anlaşılmadıkça 
müsaade edilemez. 

Belediyeler, yapılar ve tamirler ve ilâveler için istenilen 
ruhsatnameyi, bunların lâzım şartları haiz olup olmadıklarını 
kontrol ile fennî tedbirleri ittihaz ettirdikten sonra verirler. 

Belediyeler, müracaat sahiplerinin fennî müşküllerine çalış
ma saati içinde şifahen cevap vermekle mükelleftir. 

Her türlü yapının istimalinden evvel belediyelere müracaat 
olunup belediyelerce kabul olunan inşaat plânına ve o plândaki 
fennî ve umumî hıfzıssıhha" kanunu hükümlerine uygun olarak 
ikmal edildiğini mübeyyin rapor alınmadıkça istimali memnudur. 

Bu tetkikat için inşaat sahiplerinden ayrıca ücret ve 
masraf alınmaz. 

Ruhsatnameden sonra yapılarda tadiller 
Madde 12 — Belediyeler, ruhsatnameye arsanın plânına 

ve yapının mevkiine göre bu kanun hükümlerinin tamamen 
tatbiki için lâzımgelen kayitleri ilâve ve yapı sahipleri de 
yapıyı o surette bitirmeğe mecburdur. 

Yapı sırasında yapılacak tadiller için onuncu ve on birinci 
ı 

maddeler hükümleri tatbik edilir. 

Ruhsatname hilâfına yapılar 
Madde 13 — Ruhsatname almadan başlanılan yapılar bele

diyelerce derhal durdurulur. Yapı esas itibarile mahzurlu 
görülmez ise plânların tasdiki cihetine gidilmekle beraber 
ruhsatname bedeli dört kat istifa edilir. Yapı esas itibarile 
mahzurlu bulunur vebu kanun hükümlerine uygun görülmez 
ise yıktırılır. Ruhsatname alındığı halde hükümlerine riayet 
edilmeksizin devam eden yapılar derhal durdurularak ruhsat
name hükümlerine muhalefetin derecesine göre atideki tarzda 
muamele tatbik olunur: 

Eğer ruhsatname hilâfında yapılan işler mahzurlu görülmez 
ve bu kanun hükümlerine mugayir bulunmaz ise tasdik edil
mekle beraber ruhsat resmi dört kat istifa olunur. 

Yapılan' işler esas itibarile mahzurlu ve kanun hükümlerine 
mugayir görülürse bu mahzurlar ve kanun hükümlerine uygun 
görülmiyen cihetler ıslah ettirilir. Islah edilmiyecek halde ise 
yıktırılır. Şehrin umumî plânına göre yola ve meydana tecavüz 
eden aksam yıktırılır. Arsanın şehir plânına uygun olmama
sından dolayı tahriren menedildiği veya müsaade edilmediği 
halde devam edilen yapılar kezalik yıktırılır. 

Yukarıki fıkralar hükmünce yıktırılacak binaların yıktırıl
ması hakkında belediye ' encümenlerince verilecek kararlar 
ashabına tahriren tebliğ olunur. Bu karara sahiplerinin bir 
hafta zarfında mahallî idare heyeti nezdinde itiraza salâhiyetleri 
vardır. İdare heyeti karan kat'î ve lâzimülinfazdır. 

Yıkılan binaların enkaz bedelinden ilk evvel yıkmak mas
rafı istifa olunur. 

Ruhsatnamenin yapı yerine asılması -

Madde 14 — Her yapı yerinde plân ile fennî hesapların 
ve ruhsatnamenin bir levhaya asılı olarak bulundurulması lâ
zımdır. 

Yapı sahibi ruhsatnameyi aldıktan sonra işe başlayacağı 
günü, üç gün evvel, belediyeye hıoer vermeğe mecburdur. 

Yapının önünün kapatılması 

Madde 15 — Yollar üzerinde veya yollara beş metreden 
az mesafede yapılan yapı ve tamir esnasında yaya kaldırımı 

(Resmî Gazete) 
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bir metre serbest kalacak surette yapının şehirlerde tahta 
perde ile, kasabalarla belediyesi olan diğer yerlerde tahta 
perde veya başka şey ile çevrilmesi ve yolun yapı malzemesi 
ile doldurulmaması ve kirletilmemesi ve icabında geceleri 
yolun aydınlatılması lâzımdır; bunlara riayet edimediği takdirde 
belediye idaresi yapıyı durdurmağa salâhiyettardır. 

Uzun zaman için tatil edilen bir yapının etrafındaki iskeleyi 
yıkı o tahta perdeyi cephe hattına kadar geri çektirmeğe 
belediyelerin salâhiyeti vardır. 

Ruhsatname müddeti ve uzatılması 

Madde 16 — Ruhsatname müddeti ita tarihinden itibaren 
bir senedir. Bu müddet geçtikten sonra yapıya başlanılmamış 
ise ruhsatnamenin tecdidi lâzımdır, inşaata başlanıp ta iki sene 
terkedilirse yeniden ruhsatname için belediyeye müracaat 
edilmesi lâzımdır. 

Muvakkat bir zaman için yapılmasına izin verilmiş olan 
tesisatın müddeti ruhsatnamede tesbit edilir ve zamanı gelince 
belediye encümeni kararı ile temdit olunmadığı takdirde 
yıktırılır. 

Ruhsatname alınmasını icap ettiren tamirat 

Madde 17 — Ruhsatname alınmasını icap ettiren tamirat 
şunlardır: 

A ) Bir binanın büyüme ve küçülmesini istilzam eden veya 
binanın cephelerini değiştirecek mahiyette olan tadil ve tamir
ler ile temellerin ve binanın tahkimine ait tadilât, 

B ) Sokak üzerine iskele kurmağı icap ettiren her nevi 
tadil ve tamirler. ( iskele kurularak yapılacak badana, boya ve 
sıva için ruhsatiye alınmaz ) , 

C ) Binanın metaneti veya ziya ve hava miktarı üzerinde 
tesir bırakan tamirler, 

Ç ) Merdiven ve ocak yerlerinin değiştirilmesi, 
D ) Aptesane ve lâğım tesisatının değiştirilmesi veya ye

niden yapılması. 
Madde 18 Mühendis, mimar ve inşaat kalfası bulunan 

mahallerde inşaata nezaret ile mesuliyetini deruhte etmiş olan 
mühendis, mimar veya kalfa, her hangi bir sebeple olursa 
olsun inşaattan çekildiği takdirde belediyeyi tahriren ve resmen 
haberdar etmeğe mecburdur. Aksi takdirde inşaatın sonuna 
kadar kanunî mesuliyetten kurtulamaz, inşaat sahiplerinin yeni
den gösterecekleri mühendis, mimar ve kalfalar dahi mesuliyeti 
deruhte etmeden inşaata devam edemezler. 

FASIL: 3 

Yapıda riayet edilmesi lâzımgelen fennî şartlar 
V 

Sıcak ve soğuk zamanlarda yapı 
Madde 19 — Gölgede nakıs dört dereceden sonra harçlı 

yapı yapmak memnudur. Incimadı tehir edebilecek fennî teda-
bir ittihaz edildiği takdirde belediyelerce inşaata müsaade 
edilebilir, gölgede zait 30 dereceden fazla hararet bulunursa 
harç ve betonun suluca olması ve tuğla ile taşların suya batı-
nlarak kullanılması belediyelerce emrolunabilir. 

Binaların arasında bırakılacak mesafe 

Madde 20 — Birinci madde mucibince yapılacak yeni 
plâna göre bitişik bina yapılması yasak edilen yerlerde yapı
lacak her kârgir binanın iki tarafında en aşağı üçer ve 28 nci 
madde mucibince inşaata mesağ verilen yerlerde yapılacak 
her ahşap binanın iki tarafında en aşağı beşer metre açıklık 

bırakılacaktır. Bu açıklıklar üzeri kapalı her türlü çıkıntılardan 
ari olarak muhafaza edilecektir Bu gibi yerlerde şahıslar uhde
sindeki arsaların miktarı bole açıklıklar bırakılarak bina yap
mağa müsait olmayıpta iki tarafında sahipli arsalar bulunursa 
6 ncı madde hükmünce muamele yapılır. 

îki tarafında arsa bulunmayıpta binalar bulunursa bu yer 
şüyulandırılarak altıncı madde mucibince kıymeti mukabilinde 
iki tarafındaki bina sahiplerine temlik olunur. Münferit binala
rın arka bahçeleri dahilinde sahiplerinin yaptıracakları atelye, 
garaj, odunluk, kömürlük, mutfak gibi müştemilâtın irtifaı iki 
buçuk metreyi geçmemek şartile maddedeki açıklıklara tâbi 
Olmayacaktır; ancak bunların arkalarının kârgir duvar olması 
lâzımdır. 

Arsaların yol seviyesine göre düzeltilmesi 
•i 

Madde 21 — Müstakbel şehir haritasına nazaran ve so
kakların alacağı yeni irtifa seviyesine göre arsa sahiplerinin 
-aharın hukukunu siyanet etmek şartile- arsalarını belediyelerin 
vereceği talimat dahilinde tanzimine belediyece müsaade edilir. 

Yaya kaldırımlarının şekli 
Madde 2l — Yaya kaldırımlarının ayni ,ada etrafında mü-

temedî olarak yapılması mecburidir. Yaya kaldırımlarından bina 
içine araba geçirilmesi gibi - bir lüzum halinde yol ortası, 
kenarının yaya kaldırım ile fennî bir tarzda birleştirilmesi 
icabeder. 

Yaya kaldırımı yapılmamış olan yerlerde bina sahipleri 
tarafından yaptırılacak yaya kaldırımlarının dahi belediye ta
rafından tesbit edilen şartlara uygun olması lâzımdır. Sonradan 
bütün adanın yaya kaldırımları yapılırken bu surette evvelden 
yapılmış olan kısım sahibine bundan dolayı bir mükellefiyet 
tahmil edilmez. 

Binaların rengi 
Madde 23 — Her caddenin binalarının cepheleri ile bahçe 

parmaklıklarına vurulacak boyaların renklerini tayine belediye
lerin salâhiyeti vardır. Yeniden bina yapanlar ve mevcut bina
ların boyalarını yeniliyecekler belediyenin kararma riayetle 
mükelleftir. 

Bahçe duvarları 

Madde 24 — Bahçe duvarlarının yol üstüne isabet eden 
kısımlarının mevkiine göre yüksekliği bir buçuk metreyi geç
memek üzere belediyelerce tesbit olunur. Bir buçuk metre 
yüksekliğinde yapılan duvar üzerine bir metre yüksekliğinde 
parmaklık yaptırılabilir. Meyilli yerlerde bahçe duvarı bu esas 
dairesinde kademeli yaptırılır. 

Bina çıkıntıları ve merdivenli methaller 
Madde 25 — Bir binada yol üzerinde çıkıntı yapabilmek 

için bulunduğu yolun 9,5 metre veya bundan geniş olması ve 
cephe uzunluğunun üçte ikisini geçmemek suretile yaya kaldı
rımından en aşağı üç metre 25 sancimetre yüksek ve arsa 
hududundan en aşağı iki metre açıklıkta bulunması şarttır. Bu 
çıkıntıların genişliği 75 santimetreden fazla olamaz. 

Bina methallerinde merdivenler yola ve kaldırıma tecavüz 
edemez. Tecavüz ettiği takdirde onbeş gün içinde kaldırılması 
sahibine ihtar edilir ve kaldırılmaz ise belediye tarafından 
yıktırılır. Yıktırılma parası sahibinden alınır. 

Balkon ve taraşa ve pencere korkulukları 

Madde 26 — Her türlü binada balkon ve taraşa etrafında 
en az 75 santimetre yükseklğinde korkuluk veya parmaklık 
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yapılması mecburidir. Halen eksik olanların hemen ikmali 
lâzımdır. 

Her türlü binalarda pencere tabanları, döşemeden itibaren 
75 santimetreden alçak olanların pencere dışına taban seviye
sinden itibnren 60 santimetre yüksekliğinde parmaklık 
konulacaktır. 

Zeıniu kat ı ve y o l s e l e s i 
Madde 27 — En arızalı arsalarda bile zemin katı yol 

seviyesinden en çok 50 santimden aşağı ve iki metreden 
yukarı olamaz. 

Bodrum kapılarının ve methalle) inin yol cephesinde olma
sına müsaade edilemez. Zemin katında bina cephesini 10 
santimi tecavüz edecek cumba yapılması yasaktır. Zemin katı 
tabanı pencerelerinin kanatları aç ldığı zaman yine bina 
cephesini 10 santimden fazla geçm mesi lâzımdır. 

Y a n g ı n d ı ı \ a r l a r ı 
Madde 28 — Çevre duvarları taş, tuğla ve bunların bulun

madığı yerlerde kerpiç ve buna mümasil maddelerden, iç 
duvarları ile döşeme ve tavanları tahtadan olan yapılar yarım 
kârgir, çevre ve bölme duvarları ile çatıdan başka döşemesi 
\e tavanları yanmaz ve ateşi başka yere sirayet ettiımez 
maddeden olan yapı'ara tam kârgir denilir. Hımış, tahta kap
lama ve bağda iî veya duvarları tel üzerine sıvalı vapılara 
ahşap denilir, Şehir içinde bitişik yarım kârgir yapılar arasın
daki duvarlar çatının her yerinde kiremitten 80 santimetre 
yüksek yapılacaktır. 

1 ş ık l ık 
Madde 29 — Bir binada ışıklık yapılması lüzumu hâsıl 

olur ise ışıklığın genişliği bu vasıta ile aydınlık alacak mahallin 
büyülüğüne göre tesbit edir. (İki kat'ı binalarda eni en aşağı 
bir metre olmak üzere dört metre murabaaı ve daha fazla 
katlı olanlar da altı metre murabbı olmalıdır). Işıklıkların etrafı 
kârgir olmalı ve açık renKte sıvanmalı ve en aşağı katta bina 
dahilinde methali bulunmalıdır. 

Işıklıkların üzeri cam ile kapalı ise hava değiştirici men
fezler yapılmalıdır. 

S o b a b o r u l a r ı 
Madde 30 — Yeni yapılan binalarda soba boruları mutlaka 

baca vasıtasile dışarıya çıkartılır. 

Maçalar ın e b a d ı 

Madde 31 — Bacalar için en aşağı genişlik 14 santimetre 
dir. Bacaların haricî satıhlarına ahşap bir kısmın bitiştirilmesi 
caiz olmayıp ara yerde enaz 15 santimetre bir açıklık bıra
kılmalıdır. 

Baca binanın muhit duvarı içinde yapılacak ise bu duvar
lar 25 santimetreden az olduğu takdirde bacanın dış duvarlaıı 
12 santimetıe tuğladan ve tuğla olmayan yerlerde yanmayacak 
maddelerden yapılmalıdır. 

İmalâthane bacalarının iç borularının en aşağı 30 santi
metre olması şarttır. 

B a c a l a r ı n yüksek l iğ i 

Madde 32— Bacalar şakulen çatıya kadar örülmeli ve dam 
sathından yukarı en yüksek noktaya nazaran 50 santimetre 
daha yukarıda olmalıdır. Bacanın çatıdan yukarı çıkan kısmı 
bir buçuk metre irtıfaı geçerse bacayı demir kancalarla çatıya 
bağlamak lâzımdır. Bir bacanın ayni bina içinde 45 derece 
meyle kadar eğri yapılması caizdir. Bu takdirde meyil 15 de

receyi geçerse kıvrılan noktada iyi kapanabilecek bir temizle
me menfezi bırakılmalıdır. İki ev bacasının birbirine raptı 

[ memnudur. 

J D ö ş e m e s e v i y e s i l e t a v a n a r a s ı n d a k i mesafe 
I Madde 33 — Ev ve apartmanlarda döşeme seviyesile tavan 
i arasında en aşağı 2,85 metrelik bir mesafe olmalıdır. Bodrum 

ve çatı katları iki metre yirmi santim iıtıfamdan aşağı olamaz. 
Odun ve kömürlükler müstesnadır. 

M u t f a k ve a p l c s a n e \e b a n y o y e r l e r i 
Madde 34 — Banyo yerlerinin en aşağı üç buçuk metre 

murabbaı sathında olmak üzere bir metre 70 santimetre ge
nişliğinde olması lâzımdır. Aplesaneler en aşağı 90-120 santi
metre genişliğinde olm?-k üzere bir metre murabbaı sahasında 
olacaktır. Mutfaklar en fşağı iki metıe genişlikten ve beş 
metıe murabbaı mesahai saıhıyeden küçük olamaz. Mulfak, 
aptesane ve banyo döşemeleri malzeme \e usta bulunan yer
lerde mutlaka beton veya tuğla olacaktır. Mutfak, aptesane ve 
banyo yerlerinin kâfi miktarda hariçten ziya ve hava olması 
lâzımdır. 

M u t f a k , ap tesane \e b a n y o > e r l e r i n d e f e n n i 
t e d b i r l e r 

Madde 35 — Kanalizasyon (ana lâğım) olmıyan yerlerde 
kirli sular için yapılacak çukurlar fen dairesinde yepı'mah ve 
ne koku ve ne de mayiat harice leıeşşüh ettirilmemelidir. 

Lâğımlar ve ahırlar, su kuyularından en aşağı 10 metre 
mesafede olmalıdır. Bu mesafe arazinin cinsine ve kuyu taban 
ve cidarının gayrikabıli nüfuz olarak inşa edilip edilmediğine 
tâbi olmak üzere mahallî sıhhiye heyetince tezyit veya tenkis 
edilebilir. 

Y a ğ m u r b o r u l a r ı n ı n uzunluğu 

Madde 36 — Yağmur boruları kanalizasyon mevcut olan 
j yerlerde doğrudan doğruya buraya ve olmıyan yerlerde yaya 

kaldırımlarından on santimetre yüksekliğe kadar aşağı indiri
lecektir. Halen buna muhalif olanların bir sene zarfında ıslahı 
icap eder. 

Y a ğ m u r b o r u l a r ı n ı n gen iş l iğ i 
Madde 37 — Yağmur borularının kutıu en aşağı 8 santim 

olup bir binaya lâzım yağmur borusunun adedi şu suretle 
tesbıt olunur: 

Yağmur boruları maktalarının mesahai sathiyesi mecmuu 
dam sathının metre murabbaı adedi kadar santimetre murab-
baına müsavi olmalıdır. 

Yağmur boruları münteha parçaları ya font borudan veya
hut zeminden itibaren bir buçuk metreye kadar siper içinde 
olmalıdır. 

M e r d i v e n l e r 

Madde 38 — Üç basamaktan ziyade merdivenlere korkuluk 
yapılması lâzımdır. Bina dış methal merdivenlerinin tahtadan 
yapılması yasaktır. Ahşap merdivenler ancak hususî binalar 
içinde yapılabilir. Apatıman, mektep, sinema ve otel gibi 
umumî yerlerde yapılamaz. Altı geçit olan merdivenlerin her 
yerinde en aşağı bir metre 80 santimetre yükseklik olmalıdır. 

B a s a m a k l a r ı n e b a d ı 

j Madde 39—Basamak genişliği en aşağı yirmibeş ve yüksekliği 
en çok 18 santimetredir. Umumî müesseselerde yükseklik en 

ı çok on beş ve genişlik en az otuz santimetredir. Bodrum ve 
tavan arası merdivenlerinde genişlik için 23, yükseklik için 20 



Sayıfa: 2760 

santimetreye müsaade edilir. Yalnız bir aileye mahsus merdi
venlerde basamak tulü bir metre ve kat adedi çoğaldıkça onar 
santim fazla olarak bir buçuk metıe genişlikte olmalıdır. 
Umumî binalarda basamak uzunluğu bir buçuk metre ve 
bodrum ve tavan arasında 75 santimetre kâfidir. Helezoni 
merdivenlerde mihverden 15 santimetre mesafede, en az on 
santimetre basamak genişliği olmalıdır. 

i 

Pencere A e kapılar \ 
Madde 40 — Bir mahalde açılacak pencerelerin satıhları 

mecmuu en aşağı o mahal maktaı ufkisnın onda birine mü
savi olmalıdır. 

Apteshanelerde pencere genişliği 70 santimetıe murabbaı 
olmak ve döşeme seviyesinden pencere tabanına kadar yük
sekliği en aşağı 90 santimetre bulunmak lâzımdır. Kapı yük
seklikleri bodrum ve tavan aralarında (iki metreden) alçak ve j 
(90) santimetreden dar olamaz. Oda kapılan yüksekliği en az : 
iki metre ve genişliği 90 santimetredir. Sokak kapılarının ı 
genişliği en az bir metredir. Umuma mahsus yerleıde içeriye 
açılır kapılar payılması yasaktır. 

Havagazı tesisatı 
Madde 41 — Binalar dahilinde havagazı boruları ancak 

kaynama demir veya çelikten olabilir. Bilhassa kurşun boru
ların kullanılması yasaktır. Şehir dahılirde bilcimle umumî \ 
tesisat güzeı gâhlarının her kes tarafır.dan kolayca bulunaevk 
veçhile işaretler ile gösterilmesi lâzımdır. Bilhassa şebeke J 
tekatu noktalan evlere girdiği noktalarda ve büyük binalarda 
kâfi surette emniyet tertibatı yapılması şarttır. 

Patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde siperi 
saika ve damlarda siperler 

Madde 42 — Mebani muhafazası, insan ve hayvan haya
tının tehlikeden kurtarılması için belediye sının dahilinde 
patlayıcı maddeler bulunan yerler ile yüksek veya sivri tesi
sata paratoner vazedilir. Keza halen me\cut olanlar ile bundan 
böyle tesisine müsaade edilecek çatılaıdan sathı ufkiye nazaran 
45 dereceden fazla meyil zaviyesi teşkil etmiş olanlarının 
saçağı etrafına korkuluk yaptırılır. 

FASİL: 4 
Müstakil maddeler 

Yapı tabirinin şümulleri 
Madde 43 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde her nevi yapı

lar «Hükümete ve resmî diğer müesseselere ait olanlar dahil» 
bu kanun hlkümieııne tâbidir. Yfpı tabirıle toprak altında ve 
üstünde sabit ve müteharrik ve daimî ve muvakkat bilcümle 
tesisat ile bunların ilâve tebeddülleri anlaşılır. 

Yıkılmaya başlıyan bina ve duvarlar 
Madde 44 — Yıkılacak halde bulunan ve imarı kabil ol-

mıyan bırakılmış binalar veya duvarlar belediyeler tarafından 
belediye enetmeni kararıle hemen yıktırılacaktır. Bu kabil bi
na veya duvarların sahipleri varsa yıktırılması için beldiye ta
rafından en az on beş gün müddet tayin edilerek sahiplerine 
bir ihbarname gönderilir. Bu müddet zarfında sahipleri tarfın-
dan yıktırılmazsa belediyeler tarafından deıhal yıktırılır. Yık
tırma masrafına tekabül edecek miktarda enkaz satılır ve mas
raf bundan tesviye olunur. Yıktırılması icap eden binaların on 
beş gün müddete tâbi tutulması tehlikeli görüldüğü fen me
muru tarafından tahriren beyan olunduğu takdirde sahiplerine 
çabuk ihbarname] gönderilir ve sahibi taıafından 24 saat için
de boşaltılmaz veya yıktırılmazsa belediye tarafından gene be
lediye encümeni kararile yıktırılarak bedeli evvelki fıkra mu
cibince tahsil olupur. 
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Şehirdeki ağaçlar 
Madde 45 — Şehir içinde ve dışında müstakbel şehir ha

ritaları mucibince ağaçlık olarak tesbit edilmiş olan yerlerde 
belediyece tayin olunacak günlerde her evin senede bir ağaç 
dikmesi veya dıktiımesı ve bunların belediyeler tara-
rafından muhafazası mecburidir. Şehir dahilinde nüfusunun 
iki misli miktarda metre muabbaı ağaçlık olan yerler bu 
madde hükmünden müstesnadır. 

Yol lc\halan ve bina numaraları 
Madde 46 — Her belediye bir sene içinde yol ve sokak 

levhalarını ve bina numaralarını muntazam bir surette tamam
lamağa mecbutdur. 

Her sokağın başına o sokağın numarasını veya ismini 
taşıyan bir levha konacak ve sokak ne tarafa doğru gidiyorsa 
o cihet bir ok işaretile gösterilecektir. Bina numaraları soka
ğın bir tarafında çift ve ote tarafında tek adet olarak konula
caktır. Bina numaralan binaların sokağa çıkılacak kapısına ve 
eğer bina bir bahçe içinde ise bahçe kapısına ve her halde 
sokaktan çok iyi görülecek bir yere konulacaktır. 

Arsaların sınırları 
Madde 47 — Müstakbel şehir haritalarının katiyet kazan

dığı talihten itibaren bir sene içinde binalı ve binasız arsa 
sahipleri sınırlarını hendek veya tel gibi vasıtalarla tahdide 
mecbutdurlar. bir sene zarfında yapılmıyan tahdit muamelesi, 
masrafı arsa sahibinden alınmak üzere belediyece yaptırılır. 

Kuyular 
Madde 48 — Kuyuların komşu hudutlarından en aşağı beş 

metre ve komşu lâğım çukularından en aşağı on metre mesa
fede olması şarttır. Maamafi mahallî sıhhiye heyetince, bu mik
tar, arazinin cinsine veya kuyunun inşası tarzına göte tezyit 
veya tenkis edilebilir. 

Kanalizasy onlar 
Madde 49 — Fennî kanalizasyon şebekesi bulunan mahal-

leıde bina sahipleri lâğımlarını kanalizasyona bağlamağa 
mecburdurlar. Kanalizasyon şebekesi olmıyan mahallerde kanali
zasyon yapılıncaya kadar belediyeler mahallî ihtiyaç ve vesaite 
gore lâğım tertibatını göstenr bir talimatname yaparlar. Bu 
talimatnameler mahallî en büyük mülkiye memuru tarafından 
tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

Ev nizamnameleri 
Madde 50 — Bu Kanun hükümlerinin tatbikini gösterir 

nizamnameler Dahiliye Vekâletince tanzim olunacaktır. 
Madde 51 — Fırınların ve gıdai maddelerin bulunacakları 

diğer mahallerin yapılarına ve sair hususlarına ait şartlar 
Dahiliye ve Sıhhiye Vekâletleri tarafından tanzim olunacak 
bir nizamname ile tesbit edilecektir. 

İlga edilen hükümler 
Madde 52 — Ebniye Kanununun 16, 19, 43, 44, 47 ve 

49 uncu maddelerile bu kanunun tadili hakkındaki 22 nisan 1341 
taıih ve 642 numaralı kanun ve 26 mayıs 1926 tarih ve 92 
numaalı tefsir hükümleri baki kalmak üzere Ebniye Kanununun 
diğer hüküm'eıi ve zeyilleri lağvedilmiştir. 

N'adde 53 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 54 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
17/6/1933 

(Resmî (iazete 
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T E F S İ R L E R 
2 2 5 5 n u m a r a l ı g ü m r ü k t a r i f e k a n u n u n u n 4 0 1 n c i 

m a d d e s i n d e k i « i h t a r » m t e f s i r i 

Gümrük tarifesinin 401 numarasının altında mevzu olup 
121, 122, 145, 394, 408, 427 ve 438 numaralara şamil «ihtarın 
hükmü, kısmen veya tamamen kesilmiş veya kısmen dikilmiş 
veya kenarları bastırılmış ve yahut teyellenmiş veya topları 
nakış ve desenleri itibarile kullanılacağı maksadı gösterir tarzda 
dokunmuş olan kumaşları da şümulü dairesine almıştır. 

11/6/1933 

5 5 1 , 1 4 8 5 ve 1 8 9 0 n u m a r a l ı k a n u n l a r d a 
z i k r e d i l e n «harp m a l û l l e r i » 

t a b i r i n i n t e f s i r i 

TefsirJ^JJl 

Harbi intaç eden umumî veya kısmî seferberliğe veya 
seferberliği icap eden dahilî tedibata iştirak eyleyen zabitlerle 
askerî memurlardan ve efrattan 551 numaralı kanunda mevcut 
altı dereceden birisine girecek surette malûl olanlara harp 
malûlü denir. 12/6/1933 

T. B. M. M. KARARLARI 
A s k e r i ve Mülki T e k a ü t K a n u n u n u n 1 5 i n c i 

m a d d e s i n i n t e f s i r i n e m a h a l 
o l m a d ı ğ ı h a k k ı n d a 

KararJ&jJU 

Harp için seferber edilmiş bir kıta o esnada zuhur eden 
dahilî bir isyanın tedibine memur edilirse veya dahilî isyanı 
tedip için seferber olmuş bir kıta o esnada ilân edilmiş bir 
harbe iştirak ederse her iki cihetten ayrı ayrı kıdem zammı 
yapılmasına imkân olmadığına ve 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun 15 inci maddesinin bu baptaki birinci fıkrası hükmünün 
sarih bulunduğuna binaen keyfiyetin tefsirine mahal bulunma
dığına karar verilmiştir. 

10/6/1933 

M a a r i f V e k a l e t i i n ş a a t b ü r o l a r ı n ı n k ı r t a s i y e ve 
k ı r t a s i y e y e m ü t e a l l i k l e v a z ı m ı n a d a i r 

Karar ^¿775 

Hususî kanunlarına tevfikan yepılmakta bulunan inşaatta 
müstahdem mimar ve mühendis ücretleri % \0 lardan veril
mekte ve bu işten mütevellit veya bu işe müteallik diğer bazı 
masrafların da yine % 10 lardan verilmesi kabul edilmiş olma
sına binaen bu maksat için kullanılacak kırtasiye ve kırtasiyeye 
müteallik tersim ve tesis levazımı bedellerinin dahi % 10 lardan 
olunması icap eder. 

12/6/1933 

T a s f i y e y e tâb i t u t u l a n l a r a a v u k a t l ı k r u h s a t n a m e s i 
v e r i l m i y e c e f i i h a k k ı n d a 

Karar #¿776 

Aşağıda yazılı Adliye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 
12/6/1933 

A d l i y e K n c ü m e n i m a z b a t a s ı 

Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık ruhsatnamesi verilip 
verilmiyeceğinin tefsiri hakkında Adliye Vekilliğinin iş'arına 

atfen Başvekâletten yazılan 4/6/1933 tarih ve 6/1604 sayılı tez-
! kere Adliye Encümenine havale olunmakla Adliye Vekili Beyin 
1 hüzünle tetkik ve müzakere olundu: 
l Adliye Vekilliğinden yazılmış olan tefsir talebine dair tez

kerenin mündericatı hülâsasına göre Mecitözü Asliye Mahke-
j mesi Azalığından açıkta kalarak tasfiyeye tâbi tutulan Saıp 
j Beyin Mektebi Nüvvaptan mezun ve Hâkimlik sınıfında on dokuz 
I seneden ziyade hizmeti mesbuk bulunmasından avukatlık Kanu-
ı nuna tevfikan ruhsatname istemesi üzerine Vekâletçe tasfiye 
| kararı kaldırılmadıkça talebinin terviç edilmiyeceği tebliğ olunmuş 

ve bunun üzerine Saip Beyin Şûrayı Devlette açtığı dava ne
ticesinde tasfiyesine sebep ittihaz edilen sui şöhretinin rüşvetten 
maznuniyeti keyfiyeti olup bunun da 1324 tarihinde ilân olu-

j nan Umumî Af Kanunile mevzuubahis olamıyacağından bu 
I halin yerinde bir sebep teşkil edemiyeceği gibi ihmal ve tera-

hiden mahkûm olmasının ve tasfiye suretile memuriyetten çıka-
I rılmasının da sui şöhretini icap ettiremiyeceği beyanile 

kendisinin avukatlık etmesine mani bir vaziyeti olmadı-
I ğından hakkındaki muamelenin ıslahına karar verilmiştir. Büyük 

Millet Meclisinin 466 numaralı tefsir kararında aciz ve kabili-
yetsizlikten dolayı tasfiyeye tâbi tutulan memurların ücretli 
işlerde kullanılmaları caiz olduğu tasrih olunmakta ise de 621 
numaralı kararda da avukatlığın tam seroest bir meslek adde
dilmemek lâzımgeldiği ve avukatlığın vasıf ve şartları arasında 
Devlet memuriyetinde kullanılabilmek kabiliyeti olması iktiza 
edip cevazı istihdam kararı almak kabiliyeti münselip olanların 
bu şartı haiz olmamaları sebebile avukatlığa kabul edilemiye-
cekleri ve avukatlık edenlerin de bu vasfı izaa etmişlerse 
avukatlıkta devamlarına imkân olmıyacağı tasrih edilmiş 
olduğundan Şûrayi Devlet kararı veçhile Saip Beye avukatlık 
ruhsatnamesi veril memişse de bu hususun tefsir yolile halline 
lüzum görülmüş olduğu beyan ve izah olunmaktadır. 

Keyfiyet Encümence görüşülmüş ve Adliye Vekilliğinin 
hülâsası yukarıda yazılı mütaleanamesinde bahsedildiği üzere 
Büyük Meclisçe kabul edilen 16 mart 1931 tarih ve 621 numa
ralı kararda avukatlık meslekinin tam ve serbest bir meslek 
sayılamıyacağı ve bu meslekte bulunanların avukatlık kanunu 
ile hâkimler kanunu ve Türk ceza kanununun bazı hükümlerine 
göre vaziyetlei tesbit ve tayin edilmiş olup mezkûr kararda 
memur olabilmek vasfını haiz olmıyanların veya bu vasıfları 
bir suretle izaa etmiş olanların avukatlık edemiyecekleri gibi 
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sui şöhretle maruf ve müştehir olmamak hakkındaki avukatlık 
kanununun ikinci maddesindeki kayit rüşvet almak sebebile 
sui şöhreti anlaşılan bir şahsın umumî bir af kanunu ile bu 
halin mevzuubahs edilemiyeceği hakkındaki Şurayı Devlet Daavi 
dairesince ittihaz olunan kararda gösterilen sebebin umumî af 
kanununun kanunî takibi ve mahkûmiyetin İnfazını ve hukukî 
neticeler itibarile mahkûmiyetin fer'î tesiratını maddeten ber
taraf edebilirse de sui şöhret diye o şahıs hakkında mevcut 
olabilecek ve sırf manevî mahiyette olan sui şöhret telâkkisinin 
münselip olmasını icap etliremiyeceğinden filhal her ne surede 
olursa olsun memur olmak evsaf ve şeraitini kaybetmiş olmanın 
yukarıda zikredilen 621 numaralı karara ve onun matufu bu
lunan kanunlar hükmüne göre caiz olamıyacağından Adliye 
Vekilliğince ismi geçen zata avukatlık ruhsatnamesi verilemiye-
ceği hakkındaki mütalea varit olup ve keyfiyetin mezkûr kararla 
esasen halledilmiş olmasına binaen bu bapta haşkaca ve tefsiri 
bir surette karar ittihazına mahal olmadığına ittifakla karar 
verilmiştir. Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

7 h a z i r a n 1 3 3 6 t a r i h ve 7 n u m a r a l ı k a n u n a 
müzeyyel 2 0 2 6 n u m a r a l ı k a n u n a d a i r 

Karar M: 778 

2026 numaralı kanunun ruhu ve maksadı: 16 mart 13̂ 6 tari
hinden sonra sakıt Hükümetçe tekaüde sevekedilip Hükümeti 
Milliye ve salatadan tekaüt maaşı almak suretile filen tekaüt 
vaziyetine geçerek tekaütlükleri keenlemyekün addedilmemiş 
olan bilumum zabitan ve memurini askeriye ve mülkiyeden 
tekrar muvazzaf hizmete alınmış olanların tekaüde ircalannda 
ahkâmı hazıra ve mevzua dait esinde ancak hizmet müddetlerine 
göre tekaüt maaşlarına zammedilmek suretile muamele görme
leri lâzımgeleceğini istihdaf eder. 

Yoksa tekaütlükleri mukaddema Hükümeti milliyece keen
lemyekün addedilerek yeniden hizmeti muvazzafaya alınanların 
hini tekaütlerinde yeni ahkâma tâbi olmıyacaklarına ve evvelce 
bunlardan tekaüt edilmiş olanların dahi tekaütlüklerinin muteber 
bulunmıyacağma dair mezkûr kanunda ne bir sarahat ve ne de 
delâlet mevcut değildir. 

12/6/1933 

Büyük Millet Vleciisinin tatili faaliyet etmesi 
hakkında 

Karar M 779 

İkinci içtimada Meclisi Aliye tevdi kılınan kanun lâyihaları 
intaç edilerek elde mühim iş kalmamış olduğundan Azayi 
kiramın intihap dairelerini dolaşabilmeleri ve halk ile temasa 
gelerek hal ve vaziyetleri hakkında malûmat edinmeleri için 
gelecek içtimain 1 teşrinievvel 1933 pazar gününe taliki kabul 
edilmiştir. 

12/6/1933 

R e i s i c u m h u r G a z i M u s t a f a K e m a l H a z r e t l e r i n e 
B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i n i n s a y g ı l a r ı n ı n 

s u n u l m a s ı n a d a i r 

Karar M:: 780 

Tatil dolayısile Büyük Millet Meclisinin derin saygılarının 
ve kendilerine « Allaha ısmarladık » denildiğinin, Meclis namına, 
Yüksek Reislikçe Ulu Gazi Hazretlerine arzedilmesıne karar 
verilmiştir 

12/6/1933 

>»<=» 

İ L Â N L A R 
Maadin işleri Umum Müdürlüğünden: 

Ankara Vilâyetinin Ayaş Kazası dahilinde İçmece mevki
inde şimalen Hamam tepe ve sarkan Kel tepe cenuben Kızıl 
tepe ve garben Ak tepe ile mahdut 13,75 hektarlık arazi 
dahilindeki sıcak maden suyu: 

1 — İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında 15 000 liralık bir türk şirketi teşkil etmek ve 
10 haziran 1926 tarihli sıcak ve souk maden sularının istismarı 
ile kaplıcalar te'sisatı hakkında kanunun ikinci maddesindeki 
hususatı ifa etmiş olmak 

') — Şirketin teşekkül tarihinden itibaren bir sene zarfında 
vücuda getirilecek te'^ısat ve yapılacak ameliyatın plan projeleri 
İktisat Vekâletine verilmek 

3 — İkinci sene zarfında mecmuu 12 000 lira kıymetinde 
'0 odalı küçük bir otel ile muntazam banyo daireleri yaptır
mak ve bu taahhüdatı te'minen millî bankalardan birinin 1 000 
liralık teminat mektubu verilmek ve işbu taahhüdat ifa edil
mediği takdirde mezkûr teminat akçesi irat kaydedilmek 

4 — Senevî asgarî yüz elli lira hükümet hissesi verilmek 
üzere bu hissenin en yükseğini te'diye edecek talibine ihale 

edileceğinden taliplerin 15/7/1933 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 e kadar te'minat mektuplarile beraber kapalı 
zarfla İktisat Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilân olunu»- 352/4-4 

Emlâk ve Eytam Bankasından: 
Borçlarının müddetlerini uzattırmak için alâkadarlara 20 

mayıs 1933 tarihine kadar vermiş olduğumuz mühleti İdare 
Meclisimiz bu kerre 

3 0 h a z i r a n 1 9 3 3 
tarihine kadar temdit etmiş olduğundan: 

1 Cebri müzayedeler neticesinde gayrimenkul malları 
Bankamız uhdei tasarrufuna geçmiş olanlardan İdare Meclisi
mizce müttehaz karar ve şartlar dairesinde muamele görmek 
talebinde bulunanların, 

2 — Hesapları muntazam bulunmıyan müstakrizlerimizden 
hesaplarını intizama irca suretile temdit ettirmek arzusunda 
olanların, 
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3 — Ve hesapları muntazam bulunan müstakrizlerimizden 
borçlarını temdit ettirmek istiyenlerin, 

30 haziran 1933 
tarihine kadar bankamız merkez ve şubelerine tahriren müra
caatta bulunabilecekleri ilân olunur. 386 

Ankara Ticaret ve Sanayi odası sicilli ticaret bürosundan: 
Ankara Koyun pazarı Helvacılar sokağında 4 numaralı 

mahalli ikametgâhı ticari ittihaz ederek 18/5/1933 tarihinden 
beri Furunlarda ekmek imali ile iştigal ettiğini tescil talepna
mesinde tahrir ve beyan eden Ankara Ticaret ve Sanayi oda
sında 1522 sicil numarasında mukayyet olup aşağıda ilân 
edilmekte bulunan mukavelenamesinde isimleri yazılı zevattan 
müteşekkil olan ve Ankara ekmekçiler Komandit şirketi un
vanı ticaretini haiz bulunan şirketin işbu unvanı ticarisiyle 
mukavelenamesinin ve unvanı şirket imzasının şeklile şirketi 
temsilen vaz'ı imzaya mezun şürekânın tatbik imzalarının 
15/6/1933 tarihinde tescil edildiği ve vesaikinin berveçhiati 
neşredilmekte olduğu ilân olunur. 

433 

M U K A V E L E N A M E 
Aşağıda vazıh hüviyetleri yazılı bizler, Yenişehir Halk, 

Cebeci Halk, İsmet Paşa Halk furunlarını idare eden Cemal 
ve Hafız Ahmet ve Beşiktaş, Ulucak furunlarını idare eden 
Arif, Asr i furunu idare eden ibrahim, Ulucanlarda ikinci ve 
A y Yıldız furunlarını idare eden Ziya, Cumhuriyet furununu 
idare eden Ramiz, Yeşil çifte furunlarını idare eden Haşim, 
Göztepe furununu idare eden Sofu zade Mustafa, ve Hamam 
önü furununu idare eden Mustafa ve Koyunpazarında Kanaat 
furununu idare eden Mustafa, Ulucanlar furununu idare eden 
Ahmet ve İtfaiye meydanında fennî turunu idare eden İsmail 
Arif, Hacı Doğan furununu idare eden İsmet, İstanbul Has 
furunu idare eden Selim, Ankara Has furunu idare eden Ziya, 
Zafer furununu idare eden Mazhar, Hüsnü tabiat furununu 
idare eden Sadettin, Zafranbolu furununu idare eden Hüsnü, 
İstiklâl furununu idare eden Mustafa ve Sakarye furununu 
idare eden Sadettin, Esat ve Mehmet şerikler ve Hemsin 
furununu idare eden Halit efendilerden mürekkep zevat 
arasında atideki şartlar dairesinde bir şirket akdederler. 

Madde 1 — Şirketin nev'i « Komandit » tir 
Madde 2 — Şirketin unvanı « Ankara Ekmekçiler Koman

dit Şirketi » dir. 
Madde 3 — Şirketin müddeti « 10 mayıs 1933 tarihinden 

itibaren 9 mayıs 1934 tarihine kadar bir senedir. » 
Madde 4 — Şirketin sermayesi: 325 üç yüz yirmi beş lira 

Cemal, 325 üç yüz yirmi beş lira Hafız Ahmet, 300 üç yüz 
lira Arif, 150 yüz elli lira ibrahim, 200 iki yüz lira Zıya, 200 
iki yüz lira Ramiz, 210 iki yüz on lira Haşim, 150 yüz 
elli lira Sofu zade Mustafa, 150 yüz elli lira Hamam 
önü Mustafa, 140 yüz kırk lira Koyunpazarında Kanaat furunu 
Mustafa, 130 yüz otuz lira Ulucanlarda Ahmet, 150 yüz elli 
lira İsmail Arif, 130 yüz otuz lira İsmet, 150 yüz elli lira Selim, 
150 yüz elli lira Ziya, 100 yüz lira Mazhar, 190 yüz doksan 
lira Sadettin, 150 yüz elli lira Hüsnü, 150 yüz elli lira İstiklâl 
furununda Mustafa, 100 yüz lira Sakarya furununda «Esat, Sa
dettin ve Mehmet» şirketler, 100 yüz lira Hemsin furunu Halit 
Bey ve efendiler tarafından verilecek (3650) cem'an üç bin altı 
yüz elli liradır. Şürekâ tarafından verilecek sermayenin nısfı 
peşinen ve nısfı diğeride iki ayda ve iki taksitte verilecektir. 

Madde 5 — Şirketi Komandite âza olarak idare edecek 
aza «Sofu zade Mustafa, Mazhar ve İsmail Arif» efendilerdir. 

1 Madde 6 — Mürakipler: Komanditer azadan « Ramiz ve 
Hafız Ahmet» beylerdir. 

Madde 7 — Şirket namına vaz'ı imzaya mezun: idare 
, heyetini temsil eden üç zatın müçtemian koyacakları imza 
! şirketi her hususta ilzam edecektir. 
1 Madde 8 - Şürekâ işbu mukaveleyi Noterlik huzurunda 

imza eyledikten nihayet üç gün zarfında idare ettikleri furun-
; larını sahip veya müsteciri olsun şirket namına Komandite 
• aza salâhiyetleri olanlar ellerindeki mukavelelerini ciro suretile 

aynen olmıyanlar yeniden mukavele yapmak suretile devir ve 
teslim edecekler ve şirketin devam ettiği müddet zarfında 
idare heyetinin emrine amade bir vaziyette bulunduracaklardır. 

' Madde 9 — Bütün şirketler sahip veya müstecir bulunduk-
; lan furunlar üzerindeki haklarının şirketin muayyen müddetince 

istimal etmiyerek bu haklarını şirkete devretmiş oldukları gibi 
şirketin göstereceği her hangi furunu idare etmekle beraber 
kendilerine her hususta tevcih olunacak vazifeleri hüsnü ifa 
eylemeği bilâ kaydü kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

, Madde 10 — idare heyetinin vezaifi: Bilûmum muamelâtı 
J şirketi idare ile mükellef ve bu hususta kâmil salâhiyeti haiz 

olmakla beraber şirket aleyhinde vukubulacak husumeti bizzat 
veya bilvekâle kabul edebilecek ve şirket namına bilûmum 
mübayaata, satışa ve bu muamelât zımnında ahz ve kabza, 

' sulh ve ibraya hak ve davalarından feragat ve feragatleri ka
bule, yemin teklif ve kabulüne, iflâs talebine, kongordato 

ı aktine ve kabulüne haciz talep ve fekke ve şirketin bütün 
' hukuk ve salâhiyetini istimal etmek ve indelhacce aheri de 

tevkil etmeğe salâhiyettardırlar. 
; Madde 11 — idare heyeti: Heyeti umumiyenin kendisine 

bahşeylediği salâhiyetleri istimal ve tevcih eylediği vezavfi 
ifada azamî dikkat ve basireti iltizam etmekle mükellef olup 
dikkatsizlik ve basiretsizlik yüzünden şirketin duçar olacağı 

' zarar mürakiplerin göstereceği lüzum üzerine heyeti umumiyece 
bilttetkik kasda makruniyeti halinde zarar her neden ibaret 
olursa olsun yekdiğerine karşı müteselsil kefil ve müşterek 
borçlu sıfatıle idare heyeti şirkete tazmin etmeği kabul etmiştir. 

1 Madde 12 — İdare heyeti faidesizliğini takdir ettiği ve 
aç ı ; bulundurmasında menfaat olmadığı furunları kapayabilir. 

Madde 13 — Şirket muamelâtından dolayı idare heyeti 
gayri mahdut olarak diğer komanditer azalar ise mevzu ser-

1 maye ve ciro ettikleri furunlannın şirket müddetine ait kira 
| bedelleri de dahil olduğu halde baliğ olduğu mebaliğle muahaza 
I olunurlar. 
ı Madde 15 — Bu mukavele ahkâmına riayette kusur ve 

idare heyeti kararlarının filhâl infazına muhalefet edecek ko-
• manditer aza kusuru derecesine göre birincisinde bir aylık kâ-
ı rını, ikincisinde iki aylık kârını şirket lehine irat kaydına mu-
1 vafakat etmekle üçüncü defasında vukubulacak kusuru heyeti 

umumiyenin ekseriyeti karan ile bütün sermaye ve nümalarını 
' ve icar bedelâtını şürekâyi saire lehine irat kaydedilerek şir-
' ketten ihraç edilmeyi şimdiden bilâ kaydüşart kabul eder. Bu 

ahvale maruz kalanlar hakkı adî iddiasından şimdiden fariğ 
l olmuşlar ve Ankara hududu dahilinde bizzat veya bilvasıta 

Ekmekçilik yapmamağı dahi kabul etmişlerdir. 
Madde 16 — Heyeti İdarr karan ittifak veya ekseriyetle 

t ittihaz olunur. Akalliyette kalan âza ekseriyet kararının icrasına 
1 muhalefeti halinde kendisi hakkında da 15 inci madde ahkâ

mının tatbikine şimdiden muvafakat etmiş addolunur. 
' Madde 17 — Her şirket mukaddemede ismi yanında 
( zikrolunan furunun şirketin devam ettiği müddetçe şirketin 

emrinde bulunmasını temin edecek, etmez veya edemezse 
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şirketle alâkası kesilecek ve o aya ait icar ve kân irat kayt 
ve yalnız tasfiye neticesinde tahakkuk edecek sermayesi ken
disine iade olunacaktır. 

Madde 18 — Her hangi bir furun maazallah yağından 
veya esbabı mücbireden dolayı kapanırsa o furunun mutasarrıf 
veya müsteciri bulunan şerik bermucibi mukavele şeriklik 
hakkını muhafaza edecek kâr ve zarardan hissesi mahfuz 
kalacaktır. 

Madde 19 — Şirket İdare Heyetinin her furuna memur 
edeceği komanditer âza memur edildiği furunu talimatı Belediye 
dairesinde bulundurulmak ve Ekmeği gayet nefis ve pişkin 
çıkarmak ve İdare Heyeti tarafından tetil edilmedikçe furununu 
her gün faal bir halde bulundurmak ve idare ettiği furunundan 
dolayı şirkete karşı maddî ve manevî biı muahaza veya muta-
lebe dermeyan etmemek ve ettirmemekle mükelleftir. 

Madde 20 — Komanditer âza memur edildiği furunda imâl 
edilmek üzere şirketten alacağı Unun her çuvalı için doksan 
altı Ekmek o günkü Belediye narhı üzerinden İdare Heyetince 
takdir olunacak masraf bittenzil bakiyesi şirket veznesine 
teslim edilecek ve Unlarını şirketten alup hariçten alamıya-
caktır. 

Madde 21 — Ekmeği yoğurma ve pişirme ve eksik tartılma 
ve sair intizamsızlıklarından dolayı belediyece tarholunacak 
cezaları o şubeyi idare eden memurlar kendi keselerinden 
ödemeğe mecburdurlar. 

Madde 22 — Şirket idare heyetinin masrafları yer ve 
anbar kiralarile muhasip ve müstahdemin ücuratı şirketin 
şahsiyeti maneviyesine Devletçe tarholunacak rüsum ve tekâlif 
ve kırtasiye ve müteferrika ve mefruşat ve indelhace şirket 
namına tavzifi zaruri olan kimselerin ücuratı ve muhabere 
masraflarıdır. 

Madde 23 — Şube masrafları: Furunların müstahdemin 
ücretleri, tuz ve odun ve sair ekmek imalinin doğurduğu ve 
doğuracağı zaruri masraflardan ibarettir. 

Madde 24 — Hakkı huzur: İdare heyeti, şirket namına 
satın alacağı her çuval un bnşına ikişer kuruş murakiplerle 
birlikte aralarında mütesaviyen taksim olunmak üzere şirket 
veznesinden tevzi olunacaktır. 

Madde 25 — İdare heyeti emrinde çalışacak olan muhasip 
şirketin bütün kuyut ve muamelâtını usulü muzaafa üzere 
tutacak ve her ayı takip eden ikinci ayın üçüncü gününe kadar 
evvelki ayın bir pilânçosunu tanzim edecek diğer müstahde
minin vezaifi idare heyeti tarafından ihtiyaç lüzumuna göre 
tayin olunacaktır. 

Madde 26 — İdare heyeti, ay nihayetlerinde bizzat veya 
bilvasıta tetkik ve kuyuda mutabakat! tebeyyün edecek plân-
çodaki şirketin umumî hasılatından o aya ait masarifi umu
miye ile 4 üncü maddede beyan olunan hisseler üzerine tak
sim edilecek mebaliğden her şirketin kendi hissesinden kendi 
furununun icarı badettenzil mütebakisi kâr olarak tevzi edile
cektir. Ancak ihtiyat akçesi olarak 4 üncü maddede musarrah 
olan hisseler üzerinde her hisse için (1) lira tevkif olunacaktır. 

(4 üncü sahifedeki 14 üncü madde) 
Madde 14 — Murakipler: İdare heyeti kararlarında gös

terecekleri kusuru heyeti umumiyeye ve tetkik ile mükellef 
oldukları hesapta ambarlarda bilhassa ticaret kanununun mura
kipler hakkında göstermiş olduğu vezaifi tamamen ifa ve intaç 
ve menafii şirketi ihlâl edecek kusurları da heyeti umumiyeye 
bildireceklerdir. 

Madde 27 — Şürekâ şirkete devrettiği fırın için belediye 
tenvirat ve tanzifat resmi ve mukavele masrafı namı altında 
şirketten hiç bir şey mutalebesine hakkı olmıyacaktır. 

Madde 28 — Şirketin müddeti temditti ve temditsiz bittiğin
de ve yahut zarar vukuunda veya heyeti umumiyenin ekseriyeti 

kararı ile feshedildiğinde idare heyeti murakirlerle birlikte şirket 
hesabatını azamî on beş günde tasfiye ve şirkete ait âyân ve 
senedatı nakde kalbederek bunların safî kısmı sermaye olarak 
şirkete mevzu meblâğ dahi dahil olduğu halde 4 üncü maddede 
muharrer nısbet dairesinde şürekâya tevzi adecektir. Ve fırın
lar da her şerike aynen teslim edilecektir. 

Madde 29 - Şirketin idare merkezi idare heyetinin Anka-
rada intihap edeceği yerdir 

Madde 30 - işbu mukavele otuz madde olup Ankarada 
iki nüsh* tanzim ve imza edilmekle beraber şerikler ücretini 
kendileri vermek şartile noterlikten bir suret almak hakkını 
haizdirler. 

8/5/1933 

İMZALAR 
Cemal Hafız Ahmet Hamdi Arif İhrahim Ramiz Ha-

şim Mustafa Mustafa Mustafa Ahmet İsmail Arif İsmet 
Selim Ziya Mazhar Hüsnü Sadık Sadettin Muşta Esat 
Mehmet Zeki Halit Sadettin 

Mahallinde Ömer Lütfi Bey tarafından okunup anlatılan 
bu mukavelename altındaki imzalarla mührün şahıs ve hüvi
yetlerini tanıdığımiz Cemal, Hafız Ahmet Hamdi, Ulucak furu
nu Arif, ibrahim, Ramiz, Hdşim, Sofu zade Mustafa, Hamam 
önü furunu Musstafa, Kanaat fürunu Mustafa, Ulucanlar furunu 
Ahmet, Fennî furun İsmail Arif, İsmet, İstanbul Has furunu 
Salim, Ankara Has furunu ikinci ve Ayyıldız furunları Ziya, 
Mazhar, Hüsnütabiat furunu Sadettin, Zafranbolu furunu Hüs
nü, istiklâl furunu Mustafa, Sakarya furunu Sadettin, Esat ve 
Mehmet, Hemsin furunu halit Bey ve efendilerin imzaları ile 
mühürleri olup münderecatını tamamile ktbul eyledikten sonra 
kendi ellerile koyduklarını beyan ve tasdik ederiz. 

8/5/1933 

Ankara Hacı Murat mahalle- Ankara Hacı Murat mahalle
sinde Yeşil çifte furunda sinde Yeşil çifte furunda 

Mehmet Efendi Mehmet Efendi 
İmza: Fehmet Izma: Mehmet 

Bin dokuz yüz otuz üç senesi Mayıs ayının sekizinci pa-
zarertesi günü tarihli bu mukavelename altındaki ^imzalarlarla 
mühür (Cemal Hafız Ahmet hamdi Ulucak furunu Arif, İbrahim, 
Ramiz, Haşim, Sofu zade Mustafa, Ulucadlar furunu Ahmet, 
Fennî furun ismail Arif İsmet, İstanbul Has furunu Salim, An
kara Has furunu ve ikinci ve ay yıldız furunları Ziya, Mazhar, 
Hüsnü tabiat Furunu Sadettin, Zafranbolu Furunu Hüsnü, İstiklâl 
Furunu Mustafa, Sakarya Furunu «Sadettin, Esat V Ğ Mehmet 
Zeki» Haşim Furunu Halit) Bey ve Efendilerin imzaları 
ve mühürleri olduğu isim ve hüviyetleri yukarıda yazılı olan 
muarriflerin beyan ve tasdiklerinden anlaşılmakla Noter Kanu
nunun 67 inci maddesi ahkâmına tevfikan tasdik edildi. 

Dokuzyüz otuz üç senesi mayıs ayının 8 inci pazartesi 
günü 8/5/1933 

Resmî mühür 
T. C 

Ankark İkinci Noteri Veli namına 
imza: Rifat 

Bu suretin dairece kayıt ve tescil edilmiş 18 mayıs 19J3 
tarih ve umumî numara aslına mutabakatı tasdik olunur. 

17 mayıs 1933 Ankaa ikinci Noteri: Veli 

foış^jeltâlet MaTbaası 
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Kanun                                                                                                                                                   Sayfa  
  
2290  Belediye Yapı ve Yolları Hakkında Kanun         1 
 

Tefsirler 
 
190  2255  Numaralı Gümrük Tarife Kanununun 401 inci Maddesindeki « İhtar »ın Tefsiri   7 
   

191  551, 1485 ve 1890 Numaralı Kanunlar da Zikredilen « Harp Malulleri » Tabirinin Tefsiri  7 
 
T.B.M.M Kararları 
 
773  Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 15 inci Maddesinin Tefsirine Mahal Olmadığı Hakkında  
        Karar              7 
 
775  Maarif Vekaleti İnşaat Bürolarının Kırtasiye ve Kırtasiyeye Müteallik Levazımına Dair Karar  7 
 
776  Tasfiyeye Tâbi Tutulanlara Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmeyeceği Hakkında Karar   7 
 
778  7 Haziran 1336 Tarih ve 7 Numaralı Kanuna Müzeyyel 2026 Numaralı Kanuna Dair Karar  8 
 
779  Büyük Millet Meclisinin Tatili Faaliyet Etmesi Hakkında Karar      8 
 
780  Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine Büyük Millet Meclisinin Saygılarının  
        Sunulmasına Dair Karar           8 

 

 

İlanlar     8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




