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K A N U N L A R 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhu

riyetleri İttihadı Hükümetleri arasında'sekiz 
milyon Amerikan dolarlık kredinin tahak

kukuna dair protokolün tasdiki 
hakkında kanun 

Kanun M : 2434 Kabul tarihi: 171511934 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyet i ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında sekiz milyon 
altın A m e r i k a n dolarlık kredinin tahakkukuna dair olup A n k a r a d a 
21 kânunusani 1934 tarihinde imza edilen protokol kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun tatbikına İcra Veki l ler i Heyet i 

memurdur. 
21/5/1934 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasın

da sekiz milyon Amerikan dolarlık 
kredinin tahakkukuna dair protokol 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri lttihadı|Hükûmeti, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine sanayiinin cihazlandırılması için sekiz 
milyon A m e r i k a n doları kıymetinde bir kredi açmağa muvafa
kat etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ve Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti yukarıda gösterilen 
kredinin tahakkuku tarzını ve şartlarını tesbit maksadile işbu 
protokolü tanzime karar vermişler ve bu hususta murahhasları 
olarak: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 

Haric iye V e k i l i ve İzmir Meb'usu D r . Tevfik Rüştü 
Beyefendiyi, 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti : 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyede 
fevkalâde Elçi ve Murahhası M . Jacques Souritz Cenaplarını ta
yın etmişlerdir. 

Bu Murahhaslar atideki hususları kararlarştırmışlardır: 

MADDE — 1 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti, Türkiye 

Hükümetine sanayiinin kurulması ihtiyaçları için muhtelif nevi
de makine teçhizatını kredi ile vermeğe ve projeler tanzimini, 
makinelerin kurulmasını, mütehassısların hazırlanmasını ve tesi
sat için diğer bütün teknik iş müşareketini deruhde etmeğe 
muvafakat eyler. 

Yukarıda sayılı işlerin ücretlerini ihtiva eden ve 11 inci 
maddede gösterilen masrafları ihtiva etmiyen bu kredi , doların 
A m e r i k a d a kabul edilen altın miktarına göre, ceman sekiz 
milyon altın A m e r i k a dolarına baliğ olur (1 dolar = 0,900 aya
rında 25,80 buğday altın). 

M A D D E — 2 

1 inci maddede gösterilen ve Sosyalist Sovyet Cumhuri 
yetleri İttihadı Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyet i Hü
kümetine verilen kredi faiz getirmiyecek ve y i rmi senede 
ödenecektir. 

M A D D E — 3 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tara
fından Türkiye Cumhuriyetine verilen kredinin tahakkuku için 
i k i Hükümet hususî teşekküller yani : Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti, İdare Merkezi A n k a r a d a bulunacak bir Türk hükmî 
şahsı ve Sosyalist Sovyet İttihadı Hükümeti de İdare Merkezi 

Bu Murahhaslar atideki hususları kararlaştırmışlardır: 

T.C. 
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M o s k o v a d a bulunacak bir Sovyet hükmî şahsı ihdas veya irae 
edeceklerdir. 

B u hükmî şahıslar mütekabilen diğer Âkit Taraf arazisinde 
kendi mümessillerini bulundurmağa salâhiyettar olacaklardır. 

Bu hükmî şahıslar, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttiha
dı Hükümeti tarafından işbu protokolün ihtiva ettiği umumî 
ahkâm esasatı dahilinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve
rilen krediye mahsup edilecek muhtelif nevi teçhizat hakkında 
aralarında hususî mukaveleler aktine mezun olacaklardır. 

M A D D E — 4 

B u protokolün 3 üncü maddesine tevfikan Türk Hükümeti 
tarafından bu maksatla sureti mahsusada mezun kılınan teşek
külün siparişleri vaktinde vermesi şartile, 1 inci maddede gös
terilen makine teçhizatının tamamen teslimi protokolün mer'iyete 
girdiği günden itibaren dört senelik bir müddet zarfında yapıla
caktır. Son siparişin yukarıda gösterilen dört senelik müddetin 
inkızasından en geç on sekiz ay evvel verilmiş olması şarttır. 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Hükümeti tarafından Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine verilen teçhizatın listesi, kezalik 
(Proje tanzimi, makinelerin kurulması, mütehassısların hazırlan
ması, ilâh., gibi) teknik iş müşareketinin nev' i ve ifa tarzı ve sipa
rişlerin muhtelif kısımlarının icrasına ait mühletler ik i Hükümet 
tarafından bu maksatla sureti mahsusada mezun kılınan teşek-
küllerce bilitilâf ve her sipariş için ayrı ayrı hususî mukavele
ler akti suretile tayin olunacaktır. 

Teçhizatın fiatleri ve birinci maddede mezkûr olup her hu
susî mukavelenin icap ettirdiği ihtiyaçlara göre yapılacak işlerin 
ücreti ik i tarafça uyuşularak tesbit olunacaktır. Bu teçhizatın 
fiatleri tayin edilirken i k i taraf, mümasil teknik evsafı haiz ayni 
cinsten teçhizatın başlıca müstahsilleri olan diğer memleketler
de satıldığı fiatleri esas olarak alacaklardır, işbu tayin keyfiyeti 
için, yukarıda mezkûr işlerin, fiat tesbitine esas teşkil eden 
sipariş bedeline dahil olup olmadığı tesbit edilecek fiatlerde 
nazarı itibare alınacaktır. 

M A D D E — 5 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti tarafın
dan bu maksatla sureti mahsusada mezun kılınan teşekkül se
nede iki defa 30 haziran ve 31 kânunuevvel tarihlerinde geçmiş 
altı aylık müddet zarfında teslim edilen eşyanın ihbarnamesini 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından bu maksatla sureti 
mahsusada mezun kılınan teşekküle gönderecektir. B u ihbar
namenin tarihinden itibaren, bu siparişlere müteallik 20 senelik 
kredi işlemeğe başlıyacaktır. 

Türkiye Hükümeti, bu protokole tevfikan yapılan muhtelif 
mukavelelerdeki taahhütlerini, 20 sene zarfında Türk lirasile 
tediye yapmak suretile ifa edecektir. B u tediyeler senede i k i 
defa ve müsavi kısımlar halinde yapılacak ve işbu protokolün 
6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında mezkûr şartlar dahilinde 
hesap edilecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen tediyeler Türkiye 
Hükümeti tarafından senede ik i defa yani bir evvelki senenin 
31 kânunuevveli tarihli ihbarnamede gösterilen tediyeler için 
en geç 30 haziran tarihinde ve işliyen senenin 30 haziran ta
rihlî ihbarnamede gösterilen tediyeler için en geç 31 kânunu
evvel tarihinde icra edilecektir. 

Bu suretle tediye edilen Türk liralarına mukabil Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyet ler i ittihadı Hükümeti, her tediyeden itiba
ren 14 ay zarfında, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 
arazisine ihraç edilecek Türk malları satın almağı taahhüt eder. 

M A D D E — 6 

Teslim edilen teçhizatın faturaları dolar üzerinden yapıla
cak ve her fatura her defasında şu kaydi ihtiva edecektir : 
"Dolar , Sterlin lirasının şu kadar eczasına muadil olup (Londra 
borsasının o günkü kursu) buna nazaran faturanın tanzimi gü
nü L o n d r a piyasasındaki fiatine göre şu kadar altına muadildir. „ 

İşbu protokolün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında zikredi
len taahhütlere tevfikan kredilerin ödenmesi için Türk lirasile 
yapılacak tediyeler Londra , Nevyork ve İstanbul borsalarında 
tediye gününde Türk lirasının dolara nisbetle vasatî kursuna 
göre hesap edilecektir. Dolar ile tesbit edilecek meblâğlar L o n 
dra borsasında doların Sterlin lirasına nazaran kursuna ve y u 
karıda mezkûr faturada gösterilen doların altın muadili esas 
tutularak Lon drada ayni günkü altın fiatine göre hesap 
edilecektir. 

M A D D E — 7 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince sureti mahsusada irae 
edilen teşekkül tarafından, bu protokolün beşinci maddesinin 
birinci fıkrasında mezkûr ihbarnamenin alınmasından itibaren 
on beş günlük bir müddet zarfında Türkiye Hükümeti veya 
anın tarafından bu maksatla mezun kılınan vekâlet, Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetine veya anın tarafından 
bu maksatla sureti mahsusada mezun kılınan teşekküle ihbar
namede gösterilen teslimata ait tediyeleri icra taahhütnamesini 
tevdi edecektir. 

Bu taahhütnamenin metni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
veya anın tarafından bu maksatla sureti mahsusada mezun 
kılınan bir şahısla Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı 
Hükümeti veya anın mezuniyeti üzerine Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadının Türkiyedeki ticaret mümessili tarafından 
işbu protokolün mer'iyete girdiği günden itibaren ik i aylık 
bir müddet zarfında aktedilecek anlaşmada tesbit olunacaktır. 

M A D D E — 8 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafın
dan verilen teçhizat Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine veya 
Türkiye Hükümeti tarafından bu maksatla sureti mahsusada 
mezun kılınmış olan teşekküle Karadeniz Sovyet limanlarında 
(Fob) teslim edilecektir. Karadeniz Sovyet limanından Türki-
yede gideceği yere kadar sevk masrafı Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine ait olup Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı 
Hükümetince açılan krediye dahil değildir. 

M A D D E — 9 

Bu protokol hükümleri mucibince Sovyet eşyasının tesli
matı, kezalik bu protokolün beşinci maddesinin 3 üncü fıkrası 
mucibince Türk mallarının ihracatı safî muvazene haricinde ic
ra edilip Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuri 
yetleri İttihadı arasındaki ticari muvazenenin hesabında nazarı 
itibare alınmaz. 

M A D D E — 10 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti kredi 
hesabına yalnız Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadında 
imal edilen teçhizatı verir. Türk Hükümeti, şu veya bu sana
yi in kurulması ihtiyaçları için Sovyetler tarafından verilen liste-
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ye göre Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadında imal edil-
miyen teçhizat parçaları satın almak ihtiyacında bulunduğu 
takdirde bu mubayaalar bizzat Türk Hükümetince diğer mem
leketlerden ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı tarafın
dan açılan kredi harici olarak icra edilecektir. 

M A D D E — 11 

İki Hükümet tarafından bu maksatla sureti mahsusada me
zun kılınan teşekküller arasında teknik iş müşareketi (Taharr i -
yat işleri, makinelerin kurulması, Türkiyeye Sovyet mütehas
sısları gönderilmesi il..) hususunda aktedilen mukavelelerin ic
rası için Sovyetler tarafından Türk arazisinde yapılan masraf
lar derhal nakten ödenecek ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
İttihadı Hükümeti tarafından açılan kredi hesabına geçirilmi-
yecektir. 

M A D D E — 12 

Üçüncü maddede gösterilen hükmî şahıslar arasında akte
dilen mukavelelerin icrası sırasında hadis olabilecek ihtilâflar 
Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâletile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Haricî Ticaret Halk Komiserliği veya işbu 
protokol hükümlerine tevfikan i k i tarafça bu maksatla mezun 
kılınan şahıslar arasında uyuşularak tesviye edilecektir. 

M A D D E — 13 

Bu protokol tasdik edilecek ve Her iki Tarafça tasdikın-
dan itibaren mer'iyete girecektir. 

Yukarıki hükümleri tasdik etmek üzere aşağıdaki imza sa
hipleri bu protokolü imza ettiler ve mühürlerini koydular. 

A n k a r a d a 21 kânunusani 1934 tarihinde iki nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Dr. Tevfik Rüştü J. Souritz 

MUNZAM ZABITNAME 

8 milyon A m e r i k a n dolarlık kredinin tahakkukuna dair 
Türkiye Cumhuriyet i ve Sosyalist Sovyet İttihadı Hükümet
leri arasındaki protokolü imza ederken ik i Hükümetin 
aşağıya imzalarını koyan salâhiyettar murahhasları atideki 
hususları kararlaştırmışlardır: 

1 — Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti 
tarafından verilen kredinin, Türkiye Hükümeti tarafından altı 
aylık taksitlerle Türk lirası olarak protokolün altıncı madde
sinin ikinci fıkrasına tevfikan hesap edilerek yapılacak tediyesi 
için protokolde derpiş edilen tarz, Türk lirasının hali hazırdaki 
serbest piyasa rejimi devam ettiği müddetçe mer'iyette kalacaktır. 

2 — H a l i hazır vaziyeti değiştiği takdirde Türk Hükümeti 
aşağıdaki şartlar dairesinde Türk malları teslimi suretile taah
hütlerini ifaya ve krediyi itfaya muvafakat edecektir. 

Türk mallarının teslimi, protokolün beşinci maddesinin 
ikinci fıkrasına tevfikan ve fıkradaki nisbetler dahilinde senede 
ik i defa icra edilecektir: Bir evvelki senenin 31 kânunuevveli 
tarihli ihbarnamede gösterilen teslimat için en geç 30 haziran 
ve cari senenin 30 haziranı tarihli ihbarnamede gösterilen tes
limat için en geç 31 kânunuevvel. 

Siparişlere müteallik kredinin itfası için Türk Hükümetince 
teslim edilen malların listesi ve miktarı her tediye senesi için 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyedeki Ticaret 
Mümessilliğinin işaratı üzerine senenin başında ve Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı tarafından tediyeye tekaddüm 
eden sene zarfında Türkiyede satın alınan malların listesine 
göre tanzim edilir. 

Siparişlere müteallik kredinin itfası için Türk Hükümetince 
teslim edilen malların fiatleri Türkiye Cumhuriyeti İktisat V e 
kâletile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Türkiyedeki 
Ticaret Mümessili arasında uyuşularak tesbit olunur. B u pro-
tokle mülhak bir numaralı listede gösterilen malların fiatleri 
dünya fiatlerinden ve bu protokole mülhak i k i numaralı listede 
gösterin malların fiatleri de bu malların Türkiye tarafından 
diğer herhangi üçüncü bir memlekete satıldığı fiatierden daha 
yüksek oimıyacaktır. 

Kredinin ödenmesi için alınan malların kıymetleri bunların 
teslimi gününde doların L o n d r a borsasında Sterlin lirasına 
nazaran kursuna ve protokolün altıncı maddesinde zikredilen 
faturada mezkûr doların altın muadili esas tutularak Londrada 
ayni günkü altın fiatine göre yeniden dolar olarak takdir 
edilceektir. 

İşbu zabıtname 8 milyon A m e r i k a n dolarlık kredinin 
tahakkukuna dair protokolün mütemmim cüz' ünü teşkil eder 
ve aynı şekilde mer ' i olacaktır. 

A n k a r a 21 kânunusani 1934 tarihinde i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Dr. Tevfik Rüştü J. Souritz 

LAHİKA 

Liste - 1 

1 — Yün 

2 — Tif t ik 

3 — Tütün 

4 — K u r u üzüm 

5 — İncir 

6 — Zeytin yağı 

7 — Kürk 

8 — Pamuk 

Liste - 2 

1 - - Palamut 

2 — Valeks ( palamut hulâsası ) 

3 — Susam 

4 — Hayvanat 

5 -— Zeytin 

6 — H a m deri 

7 — Portakal 

8 —- L i m o n 
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İkamet mukavelesi aktedilmiyen Devletlerle 
yapılacak muvakkat mukavele hakkında 
29/7/1931 tarih ve 1868 sayılı kanunun 

birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun 

KanunNo: 2435 Kabul tarihi : 17/5/1934 

Madde 1 — İkamet mukavelesi aktedilmiyen Devletlerle 
yapılacak muvakkat mukavele hakkında 29/7/1931 tarih ve 1868 
sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

Kendilerile kat'î ikamet mukavelesi akti için müzakereye 
girişilmiş Devletlerle yapılmış bulunan muvakkat ikamet muka
velesini, Hükümet, iki seneden sonra bir sene daha temdit 
edebilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Veki l l e r i Heyet i 
memurdur. 21/5/1934 

Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkıye ve 
(Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) 

şirketlerine ödenecek paraların tediye 
şekline dair kanun 

KanunNo: 2436 Kabul tarihi : 17/5/1934 

Madde 1 — Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı infilâkıye) 
ve (Av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı) inhisarları Türk 
A n o n i m Şirketlerinin alacağı olan (1 203 808) l ira (48) kuruşun 
ilk taksiti 1 haziran 1934 tarihinde başlamak üzere dört senede 
ve dört müsavi taksitte ödenmesi için adı geçen şirketlerin 
tasfiye heyeti emrine bonolar vermeğe gümrük ve İnhisarlar 
V e k i l i meazundur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini Gümrük ve İnhi
sarlar V e k i l i yerine getirir. 

21/5/1934 

K A R A R N A M E L E R 
Kararname No: 680 

2387 sayılı kanuna göre Evkaf U m u m Müdürlüğünce teklif 
ve Şûrayı Devletçe görülerek 14/5/1934 tarih ve 11864 sayılı tez
kere ile tevdi olunan "vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini 
ve mahsullerinin ne suretle satılacağını gösterir ilişik nizamna
menin mer'iyete konulması; İcra Veki l ler i Heyetince 19/5/1934 
de tasvip ve kabul olunmuştur. 

19/5/1934 
REISICUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
İSMET Ş. SARAÇOĞLU ZEKAİ 

Hariciye Vekâleti V . Maliye Vekili 
Ş. KAYA FUAT 

İktisat Vekili 
M. CELAL 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
ALI RANA Z. 

Maarif Vekil 
HlKMET 

Dahiliye Vekili 
S. KAYA 

Nafıa Vekili 
ALİ 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. REFİK 

Ziraat Vekili 
MUHLİS 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve 
mahsullerinin ne suretle satılacağına 

dair nizamname 

Nizamnameden Madde 1 — U m u m Müdürlükçe veya mü-
maksat : tevellileri marifetile İdare edilen vakıflara ait 

yerlerin kiraya verilmesi ve mahsullerinin satıl
ması ve İdare edilmesi bu nizamname hüküm
lerine göre yapılır. 

Müzayede esası: Madde 2 — Boş yerlerin ve içindeki k i 
racılarla bu nizamnamenin tayin ettiği esaslar 
dairesinde uyuşulamıyan mahallerin kiraya ve
rilmesi ve bu nizamnamenin istisna ettiklerin
den maada bütün mahsul satışları müzayede 
ile yapılır. Her iş için bir müzayede kaimesi 
tanzim ve bu şartlara tevfikan müzayede icra 
edilir. 

Açık arttırma, Madde 3 — Müzayede ya açık arttırma 
kapalı zarf veya kapalı zarf usulile yapılır. 

usulü : Açık arttırma bir yerin kiraya verilmesi
nin veya bir mahsulün satılmasının tayin ve 
ilân olunan gün ve saatte ihale heyeti huzu
runda isteklilerin arttırmalarına konmasıdır. 

Senelik kirası beş bin l iraya kadar ( beş 
bin l ira dahil ) tahmin edilen yerlerin kiraya 
verilmesi veya bedeli bu miktarda olan mah
sullerin satılması açık arttırma usulile olur. B u 
miktardan fazla olanlar kapalı zarf usulile art
tırmaya konulur. 

Madde 4 — Kapalı zarfla müzayede is
teklilerin tekliflerini tayin ve ilân olunan gün 
ve saatte bu nizamnamede gösterilen esaslar 
dairesinde tahriren bildirmek üzere arttırma 
icrasıdır. 

Kapalı zarf usulile arttırma şu şekilde ya
pılır: 

Teklif kâğıdı bir zarf içine konarak mü
hürlenir ve zarfın üzerine talibin ismi yazılır. 
Bu zarf teminatı muvakkateye ait makbuz i l 
mühaberi veya banka kefaletnamesi ve ledeli-
cap istenilen sair evrakı müsbite ile beraber 
diğer mühürlü bir zarf içine konulur. İşbu zar
fın üzerine de teklifnamenin yalnız hangi işe 
ait olduğu işaret olunur. 

Bu suretle ihzar edilen zarflar alâkadaran 
tarafından müzayede gün ve saatinden evvel 
müteselsil numaralı bir makbuz mukabilinde 
müzayedeyi icraya memur heyetin riyasetine 
tevdi edilir ve verilen makbuzun numarası 
zarf üzerine yazılır. Muayyen saatin hululünden 
sonra hiç bir teklif kabul olunmaz. Müzayedeyi 
icraya memur heyet teklifatın kabulü için tayin 
ve ilân edilen müddetin hitamında zarfları aç
madan evvel kaç adet teklifname aldıklarını 
mübeyyin numaralarının işaretile bir zabıt va -



24 MAYİS 1934 (Resmî Gazete) Sayıfa : 3817 

Pazarlık: 

Arttırmaların 
müddetleri 

ilânlar ve şekli. 

Şartların değiş
tirilmesi hali: 

rakası tanzim eder. Bundan sonra zarflar açılıp 
müzayedeye dahil olabilmek için aranılan şerait 
ve teminatın ifa edilip edilmediği tetkik olunur. 
Bu şartları ifa etmiyenlere ait iç zarflar açıl-
maksızın sahiplerine iade edilir. Şeraiti haiz o l 
duğu anlaşılan zarflar aynı celsede ve alâka-
darandan mevcut olanların huzurile açılarak 
yüksek sesle okunduktan sonra hülâsaları sıra-
sile bir zabıt varakasına dercolunur. Alâkada-
randan arzu edenler açılan teklifnameleri oku-
yarak okuduklarını mübeyyin mezkûr teklifna-
melerin arkasına imza edebilirler. 

İhale için tayin olunan günde tetkikatın 
ikmal edilemiyeceği anlaşıldığı takdirde iç zarf
ların açılmasına başlanmıyarak bütün teklifleri 
havi mühürlü zarflar tayin ve alâkadarlara tebliğ 
edilecek, diğer bir alenî celsede açılıp aynı 
celsede tamamen tetkik edilmek üzere 
müzayede heyeti tarafından büyük bir 
zarfa konarak müştereken mühürlenir. H e r ne 
suretle olursa olsun kuyut ve şuruta muallâk 
teklifler bilâ tetkik reddolunur. 

Tekliflerin tetkiki neticesinde en muvafık 
bedel teklif eden taayyün ettikten sonra b u 
teklifin haddi lâyik olup olmadığına göre iha
lenin icra edildiği veya müzayedenin hüküm
süz addedildiği alâkadarana tebliğ olunur. Şa
yet talipler tarafından aynı miktar teklif edilir 
ve bu d a tekliflerin en nafii bulunursa aynı 
celsede yalnız mezkûr taliplere münhasır o l 
mak üzere derhal aralarında alenî müzayede 
icra olunarak bu suretle fazla veren talibe iha
lesi yapılır. 

Madde: 5 — Pazarlıkla muamele açık ar
ttırma veya kapalı zarf usulile müzayedeye k o -
nulmıyarak bir yerin k iraya verilmesinin veya 
mahsul satışının ilân neticesinde müracaat eden 
isteklilerle pazarlık edilerek en çok fiat teklif 
edene verilmesidir. 

Madde 6 — Açık arttırmalarda ilân mü
ddeti en az on, ve kapalı zarf usulile arttır
malarda en az yirrni gündür. 

Madde: 7 — İlân mahallinde âdet nasılsa 
o suretle yapılır. Gazete çıkan yerlerde ilân 
gazetelerle de yapılmak mecburidir. Müddeti 
on gün olan ilânlar üçer gün fasıla ile ve yir
mi günlük ilânlar altışar gün fasıla ile üç defa 
yapılır. 

Yapıştırılacak ilânların kiraya verilecek 
mahalle ve mahsulün bulunduğu yerle ihtiyar 
heyetinin olduğu mahalle ve belediye daire-
sinede yapıştırılması mecburidir. 

Madde 8 — Teklif edilen kira veya bedel 
tahmin edilen miktarı bulmazsa veya hiç talip 
çıkmazsa üçten beş güne kadar yeniden müza
yedeye konulur. Y i n e teklif edilen bedel kâfi 
görülmez veya talip çıkmazsa pazarlıkla verilir. 
Kapalı zarfların temditleri açık arttırma şeklin
de ve on gün zarfında olur. H e r hangi bir 
müzayedede, müzayede şartlarında tadilât ya 
pılması faideli olacağına kanaat hasıl edilirse 
şartlar tadil ve ilân edilerek yeniden arttırmaya 
konulur, 

ihale Heyetleri: 

ihalenin tekem
mülü: 

Eski kiracılara 
icar: 

Miktarı az kira 
ve satışlar: 

Kira bedelinin 

nev': 

Emaneten İdare, 
sebep ve halleri: 

Madde 9 — İster müzayede ile olsun, is
ter pazarlıkla olsun müzayede ve ihaleler 
"ihale heyetleri» tarafından yapılır. İhale he
yetleri mahallindeki Evkaf Müdür veya Memu
runun veya vekil lerinin reisliği altında V a l i ve 
Kaymakamlarca intihap edilecek ikişer zattan 
terekküp eder. Mülhak vakıflara ait müzayede
lerde mütevelli veya vekil i de bu heyete ilâve
ten ithal edilir . (İstanbulda bu vazife 1264 nu
maralı kanun mucibince Encümen tarafından 
ifa olunur.) 

Madde 10 — İhale birdir ve k a f i d i r . Sa
lâhiyettar iıeyetlerin ihaleyi tebliğ etmelerile 
ihale yapılmış olur ve derhal müzayede evra
kına " . „ a ihale edilmiştir diye bir 
şerh yazılarak heyetçe imza olunur. B u şerhte 
saat ve dakika da gösterilir. İhale arttırma 
şartlarına ve bu nizamname hükümlerine tama
men riayet edilmiş olması kaydi ile âmiri itanın 
tasdiküe tekemmül eder. İhale kararının ve 
heyetçe karar verildikten sonra 24 saat zarfın
da âmiri itanın tasdikına arzetmesi mecburidir. 
Bu suretle tekemmülünden evvel usulen ve 
derhal naktî teminat verilmek kaydile % 25 
den aşağı olmıyan bir zam teklif edildiği su
rette bu zam kabul olunur. B u takdirde arttır
ma tekrar üç gün temdit olunur. 

Madde 11 — İncirlik ve zeytinlikler hariç 
olmak üzere içinde kiracısı bulunan yerler, bu 
nizamname hükümleri dairesinde arttırmaya 
konmaksızın bedeli icardan borcu olmıyan 
eski kiracılarına pazarlıkla veril ir . A n c a k bu 
suretle pazarlıkla icarda tayin edilecek bedelin 
eski bedelden aşağı olmaması şarttır. Kuntrat 
müddetinin hitamından bir ay evvel vaziyetin 
tesbiti icap eder. 

Madde 12 — Senelik tahmin edilen kirası 
y irmi beş l i raya kadar olan yerler ile köyler
d e k i dağınık tarlalar ve haddi lâyıkında talibi 
bulunmıyan çiftliklerin müteferrik surette ieara 
verilecek tarla, çayır, mer 'alan ve köylerde 
ik i yüz l ira ve ondan aşağı tahmin edilen 
mahsuller mahallerinde cari âdet veçhile en az 
üç gün evvel köy ihtiyar heyeti marifetile halk 
haberdar edildikten sonra halkın bulunabile
ceği bir zamanda mahallerinde ve köy ihtiyar 
heyetleri veya mahalle muteberanı huzurunda 
yüzyüze arttırma suretile ihale olunur ve bu
nun için zabıtvarakası tanzim edilerek bu 
heyetlere imzalattırılır. 

Madde 13 — İcar bedelinin nakit olması 
esastır. A n c a k aynen mahsul verilmesi mutat 
olan ve nakte tahvilinde filhal müşkülât görülen 
yerlerde mahsulün yetiştiği zamanda aynen 
alınır. Şu kadar k i aynen ödenecek kiraları 
müstecirler- nakit olarak derhal öderlerse ihale 
günündeki rayiç üzerinden yüzde yirmi , mah
sulün idrakinde öderlerse o günkü rayiç üze
rinden % 10 tenzil olunur. A y n e n ödenecek 
kirayı müstecir meşrut ve muayyen olan yere 
teslime mecburdur. 

Madde 14 — Zeytin ve incir mahsulleri
nin satışlarında alıcı .çıkmadığı veya verilen 
fiat az görüldüğü takdirde emaneten İdare 
olunur. Mahsulün ahvalin icabatına göre 
doğrudan doğruya emaneten idaresi zarurî gö
rüldüğü ve bu lüzum İdare heyetlerince tasdik 
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Muvakkat temi
nat: 

Kat'î teminat ve 
mukavele : 

Kat'î teminatın 
miktar ve ne
vileri : 

Mamul halinde 
satışlarda 

teminat şekli: 

edildiği takdirde Umum Müdürlüğün müsaade-
sile hiç müzayede yapılmaksızın emaneten ida
resi de caizdir. 

Madde 15 — Açık veya kapalı zarf usu-
lile yapılacak arttırmalara girecek olanlar pey 
sürecekleri kiranın veya satış bedelinin yüzde 
yedi buçuğunu nakten veya banka mektubu 
şeklinde muvakkat teminat olarak vermeğe 
mecburdurlar. Bu miktar; kiraya verilecek yer 
bir seneden üç seneye kadar arttırmaya çıkarıl
mış ise bir senelik kira üzerinden, üç seneden 
fazla ise beş seneye kadar iki senelik kira üze
rinden, daha fazla ise üç senelik kira üzerin
den hesap olunur. Birden fazla seneleri ihtiva 
eden mahsul satışlarında da teminatın miktarı 
bu usul ve nisbet üzerinden istifa olunur. 

Kat'î teminat nakten verilecek ise mu
vakkat teminat o miktara iblâğ, başka suretle 
verilirse mukavele teati edildikten sonra mu
vakkat teminat iade olunur. 

Madde 16 — İhaleden sonra kiracı veya 
müşteri azamî on gün içinde kat'î teminatını 
vermiye ve bundan sonra beş gün zarfında da 
mukaveleyi yapmıya mecburdur. Bu müddetler 
içinde kat'î teminatı vermediği surette ihale 
münfesih olur. Kat'î teminatı veripte mukave
leyi yapmamış ise ihaleyi fesihte veya mukave
leyi yaptırmakta Evkaf İdaresi muhtardır. İster 
ihale münfesih olsun ister feshedilsin hiç bir teb
liğ ve ihtara hacet kalmaksızın alınan teminat 
irat kaydedilir ve yeniden arttırmaya konulur. 

Madde 17 — Kat'î teminat, nakit, Hükü
metçe muteber banka mektubu veya gayri 
menkul ipoteği ile olur. Bu teminat nakit veya 
banka mektubu olursa kiralarda, bir senelik ol
duğu takdirde seneliğinin % 15 idir. Birkaç se
nelik ise üç seneye kadar olanlarda bir sene 
ligin yüzde yirmi beşi üçten fazla ise beş sene
ye kadar "beş sene dahil„ bir seneliğinin yüz
de ellisi, beşten fazla ise on seneye kadar bir 
seneliğinin tamamıdır. 

Gayri menkul olursa ihale bedeli mecmu-
unun nısfıdır. Mahsul satışlarında kat'î teminat 
nakit veya banka mektubu ise bedeli ihalenin 
yüzde yirmisi, gayri menkul ise bedeli ihalenin 
tamamıdır. Satış incir ve zeytin gibi 
idrak edilmiş mahsullere ait ise bunlarda 
nakten veya banka mektubu olarak verilecek 
yüzde yirmi teminatın üst tarafının idarece ka
bul olunacak gayri menkul emval veya banka 
mektubu ile bedeli ihalenin tamamına iblâğı 
şarttır. Bir senelik kirası yüz elli lirayı ve bir 
seneden ziyade olan kiralarda icar bedeli mec
muu iki yüz lirayı tecavüz etmiyen akarların 
icarile iki yüz liraya kadar olan mahsul satış
ları için bu yoldaki lüzum ve zaruret ihale 
heyetlerince takdir olunmak şartile, yalnız 
kefil almakla da iktifa olunur. Kefilin mütesel
sil olması lâzım olduğu gibi hali malisinin de 
tetkiki ve edinilecek kanaate göre kabul veya 
reddi ihale hey'etlerine aittir. 

Madde 18 — Emaneten İdare olunan 
mahsulün aynen veya mamul halinde satışların
da teamüle ve o günün ihtiyaç ve piyasasına 

Teminat 
gösterilecek 
emlâk : 

Sigorta mec
buriyeti : 

Gayri menkul 
teminata kıy
met tahmini : 

İdareye borç
lular : 

Kira ve satış
larda kıymet 

temini : 

Arttırmaya gir
mesi memnu 

olan kimseler: 

Kiracıların ye
tiştireceği 
ağaçlar: 

istizana muallâk 
ihaleler: 

göre alınacak kat'î teminatın şekil ve miktarı
nı tayine Müdüriyeti Umumiyenin tensibi ile 
ihale heyetleri salâhiyettardır. 

Madde 19 — Kat'î teminat olarak gös
terilecek gayri menkuller - tamamları olmak 
kaydile - ancak zeytin ve incir bahçesi ve şe
hir dahilinde emlâk olabilir, "fabrika, değir
men, hamam, bostan, tarla, arsa, bağ, yağ 
depoları teminat olarak kabul edilemezler.» 

Madde 20 — Kat'î teminat olarak göste
rilecek gayri menkullerin İdare namına sigorta 
ettirilmesi ve sigortalı olanların senedinin de 
Evkafa cirosu lâzımdır. Müddetleri hitamında 
tecdit muamelesi ashabı tarafından yapılmazsa 
onun nam ve hesabına idarece yaptırılır ve 
masrafı asıl alacağa zam olunur. 

Madde 21 — Kat'î teminat olarak göste
rilecek gayri menkullerin kıymetlerinin tahmini 
ihale heyetlerine aittir. Bu tahmin vergi kıy
metlerinin yüzde yirmi tenzilinden sonra baki
yesinden fazla olamaz. 

Madde 22 — Evkaf idaresine borçlu olan
lar borçlarını ödemedikçe arttırmalara giremi-
yecekleri gibi kefaletleri de kabul olunmaz. İda
rede mahsubu caiz naktî teminatı olanlar bu 
hükümden müstesnadır. 

Madde 23 — Arttırmıya konacak veya 
pazarlıkla verilecek yerin kirası ve satılacak 
mahsulün bedeli evvelâ rayice göre tayin olu
nur. Bu tayin meselesi ; İstanbulda memuru 
mahsusunun vereceği raporu kâfi gördüğü tak
dirde varidat müdürünün, diğer vilâyetlerde 
müdür veya memurun, zeytin ve incir mahsul
leri satışlarında keşif raporları esas tutularak 
mahallî rayice göre müdür veya memurun, or
man hasılatı satışında mahallî orman mühendi
sinin ve orman mühendisi olmıyan yerlerde 
sair ehli vukufun raporu üzerine mahallindeki 
müdür veya memurun teklifi üzerine ihale he
yetlerince tayin ve tasdik olunur. İhale heyet
lerine yapılacak bu teklifler behemehal tahriri 
olacaktır. 

Madde 24 — İhale heyetlerini teşkil eden 
zevat ile karısı ve nişanlısı ve kan ve sihri 
usul ve füruu ve üçüncü derece dahil olmak 
üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhrî ci
var hısımları müzayedelere iştirak edemezler. 

Madde 25 — Mukavelede sarahat olma
dıkça bahçe müstecirlerinin yeniden yetiştirecek
leri ağaçlar teberru addolunur. 

Müddeti icarını hitamında bunlar için hiç 
bir tazminat verilemez ve ağaçlar sökülemez. 

Madde 26 — Beş bin liradan yukarı olan 
arttırmaların ihaleleri Umum Müdürlüğün tas-
dikile kat'ileşir. Umum Müdürlükçe sekiz 
gün zarfında cevap verilmek mecburidir. Bu 
müddet zarfında cevap verilmediği takdirde' 
ihale kendiliğinden kat'ileşir. 

Madde 27 — 2387 numaralı kanun muci
bince kaleme alınmış ve Şûrayı Devletçe görül
müş olan işbu nizamname neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 28 — İşbu nizamnamenin icrasına 
Başvekil ve Dahiliye Vekili memurdur. 
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Kararname No: 694 

Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen san'at ve 
hizmetler hakkındaki 2007 sayılı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 2249 numaralı kanunun tatbik suretini göstermek 
üzere hazırlanıp Dahil iye Vekilliğinin 5/5/1934 tarih ve 3514/4975 
sayılı tezkeresile gönderilen ilişik talimatnamenin mer'iyete 
konulması; İcra Veki l l e r i Heyetince 10/5/1934 de tasvip ve 
kabul olunmuştur. 10/5/1934 

REISICUMHUR 
GAZİ M.KEMAL 

Başvekil Adliye Vekili 
İSMET Ş. SARAÇOĞLU 

Millî Müdafaa Vekili 
ZEKAİ 

Hariciye Vekâleti V . Maliye Vekili 
S. KAYA FUAT 

İktisat Vekili 
M. CELAL 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
ALI RANA Z. 

Maarif Vekili 
HİKMET 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Nafıa Vekili 
ALİ 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. REFİK 

Ziraat Vekili 
MUHLİS 

Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen san'at 
ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2249 sayılı kanunun 

tatbik suretini gösteren talimatname 
Madde 1 — Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen 

san'at ve hizmetler hakkındaki kanunun hükümlerini değiştiren 
2249 sayılı kanuna tevfikan, 2007 sayılı kanunda yazılı işleri 
görmekte olan yabancıların hizmetine 21 mayıs 1934 tarihinden 
itibaren ve aşağıdaki sıra dahilinde nihayet verilecektir. 

Madde 2 - 21/5/1934 den 21/7/1934 tarihine kadar işlerini 
terketmek mecburiyetinde kalacak san'at ve hizmet erbabı 
yabancılar şunlardır: 

1 - Şoförlük ve muavinliği, 
2 - Seyyahlara tercümanlık ve rehberlik, 
3 - Berberlik, 
4 - Elbise, kasket, kundura imalciliği, 
5 - Borsalarda mubayaacılık, 
6 - Çalgıcılık. 
Madde 3 — 21/7/1934 den 21/9/1934 tarihine kadar işlerini 

terketmek mecburiyetinde kalacak san'at ve hizmet erbabı 
yabancılar şunlardır: 

1 - Alelûmum amelelik. 
Madde 4 — 21/9/1934 tarihinden 21/11/1934 tarihine kadar 

işlerini terketmek mecburiyetinde kalacak san'at ve hizmet 
erbabı yabancılar şunlardır: 

1 - Her türlü müesseselerde, ticarethane, apartman, han, 
otel ve şirketlerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılık. 

2 - Otel , han, hamam, kahvehane, gazino, dansing ve 
barlarda kadın ve erkek hizmetçilik. 

3 - A y a k satıcılığı. 
Madde 5 — 21/11/1934 den 21/1/1935 tarihine kadar işlerini 

terketmek mecburiyetinde kalacak san'at ve hizmet erbabı 
yabancılar şunlardır : 

1 - Fotoğrafçılık, 
2 - Mürettiplik, 
3 - K a r a d a tahmil ve tahliye işleri. 
Madde 6 — 21/1/1935 den 21/3/1935 tarihine kadar işlerini 

terketmek mecburiyetinde kajacak san'at ve hizmet erbabı 
yabancılar şunlardır: 

1 - Devlet inhisarına tâbi maddelerin satıcılığı, 
2 - Bar oyunculuğu ve şarkıcılığı, 
3 - Umumî nakliye vesaiti ile su, tenvir ve teshin ve mu

habere işlerinde daimî ve muvakkat işçilik, 
4 - Baytarlık ve kimyagerlik. 

Madde 7 — 21/3/935 den 21/5/1935 tarihine kadar işlerini 
terketmek mecburiyetinde kalacak san'at ve hizmet erbabı 
yabancılar şunlardır: 

1 - Simsarlık, 
2 - inşaat, demir ve ahşap sanayii işçilikleri, 
3 - Hakkında 2007 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibin

ce İcra Veki l ler i Heyeti kararı mevcut olmıyan; 
A : Tayyare makinistliği, pilotluğu, 
B : Devlet veya vilâyetlere merbut müessesat veya beledi

yelerle bunlara bağlı tesisat hizmetlerini yapmakta olan ya 
bancılar. 

Madde 8 — Yabancıların işlerine nihayet verdiril irken ria
yet edilmesi lâzım gelen hususat hakkında Dahil iye Vekâletin
ce tesbit ve vilâyetlere TAMİM edilecek umumî tahrirat mucibince 
muamele ifa olunacaktır. 

Kararname No:. 620 

19/2/1934 tarih ve 2/148 sayılı kararnameye zeyildir. 
26 ağustos 1934 tarihinden 15 eylül 1934 tarihine kadar 

devam etmek üzere açılacak " İzmir Beynelmilel 9 eylül Pana
yırı „ nda teşhir edilecek yabancı memleketler eşyası için, 
1 ağustos 1934 tarihinden tatbik edilerek kapanış tarihinden 
bir buçuk ay geçtikten sonra mer'iyetten kaldırılmak şartile, 
ilişik üç maddeden ibaret esasların tatbiki; İktisat Vekilliğinin 
10/5/1934 tarih ve 2177/29 sayılı tezkeresi üzerine İcra V e k i l 
leri Heyetinin 12/5/1934 toplanışında tasvip ve kabul olunmuştur. 

12/5/1934 
REISICUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 

Başvekil Adliye Vekili 
İSMET Ş- SARAÇOĞLU 

Millî Müdafaa Vekili 
ZEKAİ 

Hariciye Vekâleti V . Maliye Vekili 
Ş. KAYA FUAT 

İktisat Vekili 
M. CELAL 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
ALİ RANA Z. 

Maarif Vekili 
HİKMET 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Nafıa Vekili 
ALİ 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. REFİK 

Ziraat Vekili 
MUHLİS 

Madde 1 — 26 Ağustos tarihinde açılacak olan İzmir 
Beynelmilel 9 eylül panayırında teşhir edilmek üzere yabancı 
memleketlerden getirilecek eşyanın satılarak memlekete ithali 
ithal sırasında mevcut ticaret anlaşmaları ve mer'î kontenjan 
kararnameleri hükümlerine tâbidir. 

Madde 2 — B ir inci maddede yazılı eşyadan panayırın açı
lış ve kapanış tarihleri arasında geçen müddet esnasında satıl
mış olanların satış bedelleri mukabilinde ikiyüz bin liraya 
kadar döviz ihracına izin veril ir . 

Madde 3 — İkinci maddede yazılı meblâğ birinci maddede 
yazılı eşyayı teşhir edenler arasında lüzum ve ihtiyaca ve teş
hirdeki alâka ve iştirak derecelerine göre beher teşhir ediciye 
düşen hisse üç bin lirayı geçmemek üzere panayır komitesince 
tevzi ve taksim olunur. V e bu komitenin tahrirî tebligatı üze
rine muktazi dövizin ihracına kambiyo idaresince izin verilir. 
Bir teşhir edicinin üç bin liradan fazla döviz ihraç etmesini 
zarurî kılan hallerde ve tediye muvazenesi lehimizde olan mem
leketler eşyası için İktisat Vekâletince bu haddin aşılmasına 
müsaade olunabir. K l i r i n g mukavelesi aktedilmiş olan mem
leketler menşeli olan bu gibi eşyanın beher teşhir edici tara
fından yapılan satışları üç bin lirayı tecavüz ettiği takdirde b u 
fazla k l i r ing mukaveleleri hükümleri dairesinde ödenir. 

[ 2/148 sayılı kararname 2635 sayılı Resmî Gazetede neşredilmiştir. ] 
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Kararname No :2/627 

Türk - Y u n a n Ticaret ofisi hakkında hazırlanan ve İktisat 
Vekilliğinin 12/2/1933 tarih ve 368/9872 sayılı tezkeresile gön
derilen ilişik talimatnamenin mer'iyete konulması İcra Veki l ler i 
Heyetinin 12/5/1934 toplanışında kabul olunmuştur. 

12/5/1934 
REISICUMHUR 

GAZİ M. KEMAL 
Başvekil 
İSMET 

Adliye Vekili 
Ş.SARAÇOĞLU 

Millî Müdafaa Vekili 
ZEKÂÎ 

Hariciye Vekâleti V 
Ş. KAYA 

İktisat Vekili 
M. CELAL 

Maliye Vekili 
FUAT 

Maarif Vekili 
HİKMET 

Dahiliye Vekili 
Ş- KAYA 

Nafıa Vekili 
ALI 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
ALİ RANA Z. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. REFİK 

Ziraat Vekili 
MUHLİS 

Türk - Yunan Ticaret Ofisi Talimatnamesi 

Madde 1 — Türkiye ile Yunanistan arasında 9 mayıs 
1933 tarihinde imza edilen muvakkat ticarî itilâfname ahkâ
mına tevfikan İktisat Vekâleti tarafından " Türk - Y u n a n Tica
ret Of i s i „ teşkil edilmiştir. Of is in merkezi istanbuldadır. 

Madde 2 — Ofis b ir i İktisat Vekâleti (Reis) b ir i Türkiye-

deki Y u n a n Sefarethanesi biri İstanbul Ticaret Odası ve biri 
İzmir Ticaret Odası taraflarından intihap edilen azalardan mü
rekkeptir. ' Ofis müzakere ve mesai tarzını kendisi tayin ve 
ittihaz ettiği mukarreratı tatbik eder. Kalem işini İstanbul 
Ticaret Odası yapar. 

Madde 3 — " Türk - Y u n a n Ticaret Ofis i „ aşağıda yazılı 
işleri ve İktisat Vekâletinin mezkûr itilâfname ile alâkalı gö
rerek tevdi edeceği diğer işleri: 

1 - Türk - Y u n a n muvakkat ticari itilâfnamesi ahkâmının 
hüsnü tatbik edilmesine yardım etmek ve Türkiye ile Y u n a 
nistan arasında ticarî faaliyetleri teşvik eylemek; 

2 - Türk - Y u n a n mallarının mütekabilen ik i memlekette 
tanınması için muhtelif suretlerde faaliyet ve teşebbüsatta 
bulunmak; 

3 - Türk ve Y u n a n ithalât ve ihracatçılarını birbirlerile tanış
tırmak ve temasa koymak; 

4 - Türk mallarının Y u n a n gemilerile sevk ve ihracı için 
delâlet ve teşebbüsatta bulunmak; 

5 - İtilâfname mucibince tedavüle çıkarılacak bons de cais-
selerin tedavül ve itfasını teshil etmek ve bonolar hakkındaki 
arz ve taleplerin kolayca karşılaşmasına yardım eylemek; 

6 - Türkiye - Yunanistan ticaretine taallûk eden hususlarda 
information hizmetlerini görmek; 

Madde 4 — Vazaif in hüsnü ifası için ofis temaslarını doğ
rudan doğruya yapar. 

İ L A N L A R 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: P A S İ F 

17 Mayıs 1934 vaziyeti 
4 K T İ P 

Lira Lira 17 Mayıs 1934 vaziyeti 
4 K T İ P Sermaye 15.000.000,— 

Lira Lira İhtiyat akçesi 663.914,30 Lira Lira 
Tedavüldeki banknotlar: Kasa: Tedavüldeki banknotlar: 

Altın: Safî Kg. 12.914,548 18.165.384,35 Deruhde edilen evrakı naktiye 158.748.563-

Banknot 14.423.395- Kanunun 6 ve 8 inci madde
Ufaklık 688.791,62 33,277,570,97 lerine tevfikan vaki tediyat 9.379.563-

Dahildeki Muhabirler: Deruhde edilen evrakı naktiye 
Altın: Safî Kg. 1.788,024 2.515.004- bakiyesi 149.369.000,-
Türk lirası 246 397,84 2.761.401,84 Karşılığı tamamen altın olarak 
Hariçteki Muhabirler: tedavüle vazedilen 8.688.000,- 158.057.000,— 

Altın: Safî Kg. 3.745,158 5.267.876,39 Türk lirası mevduatı: 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 3,228.638.95 8.496.515,34 Vadesiz 18.250.283,38 

Hazine Tahvilleri: 
8.496.515,34 

Vadeli 18.250.283,38 

üeruhde edilen evrakı naktiye 
karşılığı 1S8.748.56S~ 

Döviz mevduatı: 
Vadesiz 
Vadeli 

7.659.171,80 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
1S8.748.56S~ 

Döviz mevduatı: 
Vadesiz 
Vadeli 2.076.563.63 9.735.735,43 

tevfikan vaki tediyat 9.379.563,- 149.369.000,- Muhtelif 42.941.948,02 

İScnedat Cüzdanı: 
9.379.563,- 149.369.000,-

YEKÛN 244.648.881,13 

Hazine bonoları 3.871.640- 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Ticarî senedat 2.891.683,45 6.763323,45 Iskonto haddi % 5 V * — Altın üzerine avans % 4 l / 2 

377 Esham ve Tahvilât Cüzdanı: 377 
Esham Deruhde edilen evrakı nakti

te 
tahvilat ye karşılığı (itibarî kıymetle) 27.627.370,22 DEVLET DEMİRYOLLARINDAN 
Esham ve tahvilât 3 213.189,25 30.840.559,47 Yapılan münakaşada elde edilen fiatlar yüksek bulundu-
Altın ve Döviz üzerine avans 47.714,84 ğundan 10.000 adet Galvanize Tirfon pazarlıkla alınacaktır. 
Hissedarlar 4.500.000-

8.592.795,22 

Pazarlık 27 mayıs 1934 pazar günü saat 15 de Ankarada 
Muhtelif 

4.500.000-
8.592.795,22 Malzeme Dairesinde yapılacaktır. Resim ve fennî şerait Ankara 

Y E K 0 N 

4.500.000-
8.592.795,22 

Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşa mağazasında görüleilır. Y E K 0 N 244.648.881,13 Pazrlığa iştirak için 70 lira teminat vermek lâzımdır. 
görüleilır. 

376/3-2 
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İÇİNDEKİLER 

Kanunlar Sayfa 

2434 Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri Arasında 
Sekiz Milyon Amerikan Dolarlık Kredinin Tahakkukuna Dair Protokolün Tasdiki Hakkında 
Kanun 1 

2435 İkamet Mukavelesi Aktedilmiyen Devletlerle Yapılacak Muvakkat Mukavele Hakkında 
29/7/1931 Tarih ve 1868 Sayılı Kanunun Birinci Maddesine Bir Fıkra İlâvesi Hakkında 
Kanun 4 

2436 Tasfiye Edilen (Barut ve Mevaddı İnfîlâkıye ve (Av ve Revolver Fişekleri ve Av Mühimmatı) 
Şirketlerine Ödenecek Paraların Tediye Şekline Dair Kanun 4 

Kararnameler 

2/680 Vakıf Yerlerin Nasıl Kiraya Verileceğini ve Mahsullerinin Ne Suretle Satılacağını Gösterir İlşik 
Nizamnamenin Meriyete Konulması Hakkında Kararname 4 

2/694 Türkiyede Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen San'at ve Hizmetler Hakkındaki 2007 Sayılı 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kararname 7 

2/620 İzmir Beynelmilel 9 Eylül Panayırı Hakkında Kararname 7 

2/627 Türk - Yunan Ticaret Ofisi Hakkında Kararname 8 

İlanlar 




