
Re smı 
Tesis tarihi : 7 Teşr inievvel 1336 

r 
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KANUNLAR 
Tıirki\e - Ytııtanislan arasımla . 30 -ilklcşrin i Oî-İO 

tarihinde imzalanan ikamet \e ticaret \c 
seyrisefain muahedesine ınıize>>ei 

İliklim kabul \e lasdikıııa 
mütedair kainin 

Kanun M: 2666 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde !• — Türkiye ile Yunanistan arasında lö sonteşrin 
1934 tarihinde A n k a r a d a imza edilen ınüzeyyel itilâfname kabul 
ve tasdik kılınmıştır. 

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

memurdur. 
29/12/1934 

:to hiHneiicşHjı 1J>30 tarihinde Ankarada 
imzalanan Türkiye ile Yunanistan 

arasındaki ikamet, ticaret \e 
seyrisefain muahedesi I M -

ınüzeyyel itilâf 

Bir taraftan 
Yunanistan Reisicumhuru H z . 

Diğer taraftan' 
Türkiye Reisicumhuru H z . 

İki memleket arasındaki emtia mübadelâlını mümkün mertebe 
inkişaf ettirmek arzusile mütehassis olduklarından, 30 birinci 
teşrin 1930 tarihinde, A n k a r a d a imzalanan Türkiye ve Yunanis
tan arasındaki ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesile 
konsolide edilmiş olan Tüık tarifesinde bazı Udilât icrasını 
kararlaştırmışlar ve 

Yunanistan Reisicumhuru 

Millî İkt'ısad Nazırı Mösyö Jorj 
Pesmazoğlu'yu 

Yunanistamn Turkiyedeki Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi 
Mösyö C . M . Sakellaıopoulo'yu 

ve Türkiye Reisicumhuru 
İktısad V e k i l i Mahmud Celâl Beyefendiyi 
Hariciye Vekâleti Kâtibi Umûmisi, Büyük Elçi Mene
menli Numan Beyefendiyi 

salâhiyettar Murahhasları olarak tayin etmişlerdir. 

Usulü dairesinde salâhiyettar olan mumaileyhim atideki 
hükümleri kararlaştırmışlardır: 

' Madde 1 — 3 0 birinciteşrin 1930 da A n k a r a d a imzalanan 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikamet, ticaret ve seyrisefain 

, muahedesine bağlı B listesi atideki tadilât ile ipka edilmiştir: 

31/5/1934 ta

Tuı k 1 arı fesi Emtianın cinsi rihli kanunla 
tesbit edilen Bahşedilen 

M. larife tenzilât % M 

Ex 179 Mandalina, ağaç kavunu 30.- % 35 
231 Terebantin yağı ( nebatî neft, 

esansı dahil) 22; 50 % 60 
277 b Sakız 40.- % 30 
277 h Kolofan 4.- 7o 45 
754 y A s i d nitrik 9.75 7o 50 
754 k A s i d kloridrik, Sülfürik 30.- % 50 
7541 A s i d kloridrik, Sülfürik 3,75 % 50 

Madd e 2 — Tasdik edilip musaddak nüshaları At inada 
teati edilecek olan işbu ınüzeyyel itilâf, 30 birincileşrin 1930 da 
A n k a r a d a imzalanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikamet, 
ticaıet ve seyrıst-f ü.ı muahedesir i ı bir cüzü mütemmimidir. 

İşbu müzey>el itilâf 15 t irincikânı n 
muvakkaten tatbik edilecektir. 

1934 den itibaren 

10 ıkinciteşrın 1934 de A n k a r a d a ik i nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 
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Sovyet Sosyalist Cumhuru etleri İttihadı taralından 
Türki\e Cumhuriyetine arılan 8 milyon do

larlık krediye müteallik protokolün tas
diki hakkındaki '±\\\\ numaralı kamına 

eklenen kanun 
Kanun X: 2667 Kabul tarihi: 23/J2/J934 

Madde 1 — 24/5/1934 tarih ve 2434 numaralı kanunla tas
dik edilmiş olan protokolün, birinci maddesi mucibince açılmış 
olan 8 milyon dolarlık krediyi İcra Veki l ler i Heyetince resmî 
dairelere ve belediyelere lüzumu kararlaştırılacak mamul eşya 
mubayaasında dahi kullanılması için Hükümete salâhiyet veril
miştir. 

Bu suretle alınacak eşyanın bedellerine aid taahhiidname-
ler Maliye V e k i l i tarafından imza edilir. Alınan eşya herhangi 
bir belediye için alınmış ise o belediyece bunun bedeli bütçe
sine konularak maliyeye ödenir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Veki l ler i Heyeti me

murdur. 
29/12/1934 

llal> a - Karaaydııı Sirkeli namına dışardan ıjelirile-
cek çfazöyliıı ıjuınruk resminden \c muamele 

verilisinden muafiyetine dair olan 21/12/11)31 
tarih ve 1895 sa>ılı kanun hükmünün 

lît:{'< mali >ılı sonuna kadar 
uzatılması hakkında 

kanun 

Kanun .V : 2668 Kabul tarihi : 23/12/1934 

Madde 1 — Karaaydın Şirketi namına dışardan getirilecek 
gazöylin 3 sene müddetle gümrük resminden ve muamele 
vergisinden muafiyetine dair olan 21/12/1931 tarih ve 1895 
sayılı kanunun hükmü 1934 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve 

İnhisarlar, İktısad ve Maliye Veki l ler i memurdur. 
29/12/1934 

Milli Musiki ve Temsil Akademsinin teşkilât 
kanununun hazı maddelerinin 

decjiştirilmeşine dair 
kanım 

Kanun M.2669 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde 1 — Millî Musiki ve Temsil Akademisinin teşkilâtı 
hakkındaki 2541 sayılı kanunun 13 üncü maddesine bağlı (A) 
işaretli cetveldeki memuriyet ve muallimlikler bu kanuna bağlı 
(A) cetvelinde gösterildiği gibi değiştirilmiştir. 

Madde 2 — 2541 sayılı kanunun 14 üncü maddesindeki 
vasıflar ve şartlara malik namzed muallim bulunmadığı takdirde 
Maarif Vekilliğince tayin olunacak bir ihtisas komisyonu tara
fından yapılacak imtihan sonunda musikideki iktidar ve ehliyeti 
anlaşılanlar orkestra kadrosuna ücretli muallim tayin oluna
bilirler. 

Madde 3 — K a d r o d a k i maaşların emsallerile birlikte tutarı 
yekûnunu geçmemek şartile orkestraya aylık ücretle de muallim 
tayin olunabilir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümleri neşri tarihinden başlar. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maarif ve 

Maliye Veki l ler i memurdur. 
29/12/1934 

(A) C E T V E L İ 

Riyaseticiimhur Filârmonik Orkestrası Heyeti Kadrosu 

Derece Memuriyetin nev' i A d e d Maaş 

5 (1) 1 80 
7 Muall im 2 55 
8 n 5 45 
9 n 7 40 

10 » 20 35 
11 30 30 
12 n 25 25 
13 10 22 
14 „ 12 20 
15 10 17,5 
14 Kâtib 1 20 
16 Alât ve kütübhane memuru 1 16 

124 
(1) Muvakkat tazminatı hariç olmak üzere emsal hasılı üc-

ret olarak da verilebilir. 

Türkiye Cümhuriyelile Amerika Birleşik 
l)e\telleri arasında 25/12/1934 tarihinde 

imza olunan karşılıklı melalihiıı tes-
\i\esine dair «dan itilafnaıneniu 

tasdiki hakkında kanun 

Kanun X : 2670 Kabul tarihi: 2311211934 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile A m e r i k a Birleşik 
Devletleri arasında 25 birinciteşrin 1934 tarihinde imza olunan 
ve her ik i Devlet vatandaşları mütekabil metalibinin tesviyesine 
mütedair bulunan itilâfname kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Haric iye ve Maliye 
Bakanları memurdur. 

29/12/1934 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Hirleşik 
De\lelleri arasında akdoluııan ve iki 

Devlet vatandaşları mütekabil me
lali binin tesviyesine mütedair 

olan itilâfname 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A m e r i k a Birlşik Dev
letleri Hükümeti, 24 kânunuevvel 1923 tarihinde notalar teatisi 
suretile akdeyledikleri ve 17 şubat 1927 tarihinde notalar teatisi 
neticesinde hasıl olan itilâf ile teyid ettikleri anlaşmada dahil 
olan talebleri dostane, çabuk ve tasarruflu surette halletmek 
arzusu ile işbu itilâfnameyi akde karar vermişler ve bu 
maksadla: 

Türkiye Cümhariyeti Reisi Hazretleri 
İzmir Mebusu ve Türkiye Cumhuriyeti Hariciye V e k i l i 

Doktor Tevl ik Rüştü Beyefendiyi, 
ve 

A m e r i k a Birleşik Devletleri Reisi Hazretleri 
Fred Kenelm Nielsen' i 

Murahhas tayin etmişlerdir. 
Bu murahhaslar salâhiyetnamelerini yekdiğere tebliğ ile 

usul ve kaidesine muvafık bularak atideki hükümleri kararlaş
tırmışlardır: 
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Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti A m e r i k a 
Birleşik Devletleri Hükümetine, 24 kânunuevvel 1923 tarihli 
anlaşmada dahil olan A m e r i k a tebaaları taleblerinin lamamen 
tesviyesini tazammun etmek üzere faizsiz olarak (1 300 000) 
dolar (b i r milyon üç yüz bin dolar) A m e r i k a Birleşik Devlet
leri doları verecektir. Bu meblâğ-, her senelik taksiti (100 000) 
(yüz bin dolar) olmak üzere on üç senede ödenecektir. İlk 
taksit işbu itilâfnamenin Türkiye Büyük Millet Mecl is inc j tas-
dikından sonra 1 haziran 1936 tarihinde tediye olunacaktır. 

Madde 2 — Her i k i Hükümet yukarıda zikredilen meblâğın 
tediyesi suretile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kendisine 
karşı dermeyan edilen yukarıda mezkûr taleblere aid bütün 
borçlardan ibra edilmiş olacağını ve kezalik 24 kânunuevvel 
1923 anlaşmasına dahil bütün taleblerin de kat'î surette halle
dilmiş ad ve telâkki edileceğini kararlaştırmışlardır. 

Madde 3 — İşbu İtilâfname Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdik edilmek şartile imzasından itibaren mer'iyete 
girecektir. 

Ankarada yirmi beş teşıinievvel bin dokuz yüz otuz dört 
tarihinde her ikisi de ayni kıymeti haiz olmak üzere Türkçe ve 
İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Dr. T. Rüştü Fred Mielsen 

l î )34 mali >ıh Umumi Muvazene Kanununa 
lıafılı bütçelerde l>azı değişiklikler yapıl

masına \c bazı bütçelere fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair kanun 

Kanun X: 2671 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde 1 — 1934 malî yılı umumî muvazenesine giren 
bütçelerin (1) sayılı cetvelde yazılı fasıllarından (114 000) lira 
indirilmiştir. 

Madde 2 — Bir inci madde mucibince indirilen paralardan 
(78 000) lirası (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiblere ilâve 
edilmiş ve (36 000) lirası da (3) sayılı cetvelde gösterilen daire 
bütçelerinde yeniden açılan fasıllara fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü yürütmeğe Maliye 

V e k i l i memurdur. 
29/12/1934 

M . 

C E T V E L (1) 
Muhassasatın nev'i .ıra 

12 

Düyunu Umumiye 

1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı 
faiz ve itfa mürettebatı 

F. M . Muhassasatın nev' i Lira 

270 4 Gümrük idaresine aid olanlarla tahtı muhafa
zasında bulunan ve kaçak olarak derdest 
olunup gümrük idarelerine sevk ve teslim 
olunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye ve 
bendiyesi ve kaçak olarak yakalanan hayvan* 
ların iaşe, bakım ve koruma masrafları 

290 1 İcar bedeli 

294 1 Mubayaa 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

>5 Memuılir maaşı 

11 1 Ücret 

15 2 Açık maaşı 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

54 1 İcar bedeli 

6 000 

1 500 

2 000 

~5Ö0 

500 

Dahiliye Vekâleti 

319 2 Teshin 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

409 1 İaşe bedeli 

410 3 Zabitan hayvanatından maada bilûmum hay
vanatın muytabiye, nal ve mıh mubayaa be
deli ve nallama masrafı 

411 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

Hariciye Vekâleti 

453 Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma ko
misyonları 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 

498 2 Numune hastaneleri 

Adliye Vekâleti 

528 Süvari mübaşirlerine maktuan ayda dört lira 
kırk beş kuruş hesabile verilecek yem bedeli 

529 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 

Maarif Vekâleti 

598 1 1932 senesi düyunu karşılığı 

Nafıa Vekâleti 

640 2 Demiryolları inşaatına muktazi her türlü mal
zeme, muharrik ve müteharrik edevat ile 
alât ve eşyanın nakil ücretleri 

iktısad Vekâleti 

676 3 Defatir ve evrakı matbua 

694 L iman ve sahil hizmetleri 
1 Şamandıraların imal , tesis, tamir, idare ve 

idame masarifi umumiyesi 
2 Limanların temizleme, tarama ve mayın im

hası ve buna aid vesaitin mubayaa, tamir, 
işletme ve idare masaıifi umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

Ziraat Vekâleti 

712 Memurlar maaşı 

Millî Müdafaı Vekâleti (Kara kısmı) 
781 1 Ecza ve malzemei tıbbiye 

YE&ÛN 

500 
500 
5Ô9 

2 000 

48 000 

11 000 
1 0 0 0 0 

2 000 

2 000 

1 500 
1 500 

8 000 

5 000 

500 

500 

1 000 

T l ö o 

6 000 

3 000 

114 000 
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F. M . 

396 

397 

403 

414 

C E T V E L (2) 

Muhassasatın n e v i 

Jandarma Umum Kumandanl'ğı 

Muvakkat tazminat 

Mefruşat 

Vilâyat müteferrikası 

inşaat ve tamirat ve bina mubayaa ve mas
rafları 

417 Memleket dahil ve haricinde ücretli müesse-
satı sıhhiyede tedavi ettirileceklerin masrafı 

425 1 1932 senesi düyunu karşılığı 

Maarif Vekâleti 

542 Memurlar maaşı 

563 Ecnebi mütehassıs ve muallimler ücret ve 
harcırahları 

581 1 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirar, muale-
cdt, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil ay
ini ında yemek ücreti, kamp masrafı 

584 1 Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum meslek, 
ticaret ve İIL sanat mektebleri ve enstitüleri 
ve Reisicumhur filârmonik orkestrası tesisatı, 
nakil vasıtaları mubayaası ve tamirat bedeli 
ve meslekî kitablar telif ve tercüme ve tabı 
masrafı 

Y E K Û N 

L i ra 

16 500 

1 000 

3 000 

10 000 

10 030 

3 000 

13 000 

78 000 

M . 

C E T V E L (3) 
Muhassasatın nev' i L i r a 

Düyunu Umumiye 

500 221 Bonoların tecilinden doğan masraflar 

18 000 

3 000 
Jandarma Umum Kumandanlığı 

426 Temdidl i efradın 1933 yılı karşılıksız" maaşları 

582 4 Melbusat 
Maarif Vekâleti 

6 000 

27 000 

3 000 

Yekûn 36 000 

2/<r»<> sa>ılı kamınım bilinci maddesine bir 
iıkva ekJenıncsi hakkında kanını 

Kanı. -V.- 2672 Kabul tarihi: 23/12/1934 

Madde 1 — Gümrüklerde kullanılan bazı evraka Müdafaa 
pulu yapıştırılması hakkındaki 2456 sayılı ve 30/5/1934 tarihli 
kanunun birinci maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yabancı memleketlerden gelen posta müraselâtımn güm-
rüklenmesi için postahanelerce yazılıp gümrüklere verilen liste-
beyannamelerde yazı.ı her mürasele maddesi için Müdafaa pulu 
bedeli olarak on kuruş tahakkuk ettiri'ir. Bu para posta idare
since müraselâtın tesliminde ashabından alınarak mukabilinde 
liste - beyannamelere Müdafaa pulu yapıştırılır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa, Maliye, Gümrük 

ve inhisarlar Vekıl.eri memurdur. 
29/12/1934 

İ L A N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

1/1/1935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân olunan Osman
eli demir köprüsü şaıtnamesinde fennî ahkâm aynen bakı kal
mak şartile umumî ve malî hükümleri yeni 2490 numaralı 
kanuna göre değiştirilmiştir. Y e n i şekilde yapılan şartnameler 
A n k a r a Ve Haydarpaşa veznelerinde evvelce şartname almış 
olanlara bedava verilecektir. Yeniden şartname almak isteyen
lerin beş lira olan şartname bedelini ödemeleri gerektir. 

Köprünün keşif bedeli 100000 lira olup eğreti güvenme 
miktarı 6250 liradır. 

Y e n i şekilde yapılacak münakaşa 16/1/1935 tarihinde saat 
15 te A n k a r a d a Y o l Dairesi binasında toplanacak Komisyonca 
yapılacaktır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
verilmiş olması lâzımdır. 

Talipler fennî ehliyet ve malî iktidar vesikalarile 2490 
numaralı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı manileri bulunma
dığına dair beyannameyi komisyona vereceklerdir. 

962/4-3 

Maliye Bakanlığından: 

Kırtasiye depolan için lüzumu olan yirmi bin adet makineli 
karton madenî aksamı on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Örneği İstanbulda Dolmabahçede kıtasiye depo
sunda görüleceği gibi şartnameside bu depodan alınacaktır. Ver
meğe isteHı olanlaım y üz yirmi beş-lira muvakkat teminatlarile 
7 sonuncu kânun 1934 pazartesi günü saat on beşte merkezde 
toplanan alım ve salım komisyonuna gelmeleri 954/4-3 

Maliye Vekâletinden : 

% 7 lai/Ji iki milyon liralık Sivas - Er/urum 
l)cmii'>olu tahvillerinin ka>ıd muamelelerine 

> akında başlanacaktır 
Gelir i tamamen Sivas - Erzurum Demiryolunun inşasına 

tahsis olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzurum istikrazının 
iki milyon liralık birinci kısmını teşkil eden tahvillerin kayıd 
muamelesine 10 ikincikânun 1935 tarihinde başlanacak ve 
15 ikinci kânun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibarî kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat tah
villere 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Mezkez, 
Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satışa 
çıkarılacaktır. 

Umumî ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mües-
seselerce \ilâyetler hususî idarelerile belediyelerce teminat 
elarak ve hazinece satılmış ve satılacak millî emlâk bedelleri
nin tediyesinde itibar kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakıd gibi kabal edileceği ve 
gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiç bir 
suretle vergi ve resme tâbi olmayacağı kanunla teyid edilmiş 
o h n bu istikraz tahvillerinin faizi de % 7 olarak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
memleket için veıimli bir işe paralaıını yatırmış olacaklardır. 

965/15-5 

Başvekâlet Ma'taası 
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İÇİNDEKİLER

Sayfa

Kanunlar

2666 Türkiye - Yunanistan Arasında 30 İlkteşrin 1930 Tarihinde İmzalanan İkamet ve
Ticaret ve Seyrisefain Muahedesine Müzeyyel İtilâfın Kabul ve Tasdikına
Mütedair Kanun 1

2667 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Acılan
8 Milyon Dolarlık Krediye Müteallik Protokolün Tasdiki Hakkındaki 2/I34 Numaralı
Kanuna Eklenen Kanun 2

2668 Balya - Karaaydın Sirkeli Namına Dışarıdan Getirilecek Gazöylin Gümrük Resminden
Ve Muamele Verdisinden Muafiyetine Dair Olan 24/12/1934 Tarih ve 1815 Sayılı Kanun
Hükmünün 1934 Mali Yılı Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında Kanun 2

2669 Milli Musiki ve Temsil Akademisinin Teşkilat Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun 2

2670 Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Arasında 25/12/1934 Tarihinde
İmza Olunan Karşılıklı Melalinin Tesviyesine Dair olan İtilafnamenin Tasdiki
Hakkında Kanun 2

2671 1934 Mali Yılı Umumi Muvazene Kanununa Bağlı Bütçelerde Bazı Değişiklikler
Yapılmasına, ve Bazı Bütçelere Fevkalade Tahsisat Verilmesine Dair Kanun 3

2672 2456 Sayılı Kanunun Birinci, Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkımla Kanunu 4

İlanlar 4




