
RESMİ GAZETE 
İdari ve tahriri muamelat için 

Başvekâlet M ü d e v v e n a t 
M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü r a c a a t o lunur 

13 Kânımuevel 1928 
Perşembe sayı : 1065 

KANUNLAR 
Tathir ve tasnif edildikten 
sonra transit edilmek üzere 
hariçten Türkiyeye ithali iste-
nilecek barsakların kabulü 
muvakkat suretile memlekete 

ithaline dair kanun 
Numara : 1359 

K. tarihi 29-11-1928 
Birinci madde— Tathirat ve sair 

ameliyatı yapıldıktan sonra transit sure-
tile ecnebi memleketlere sevk edilecek 
barsaklar, teminata rapten, kabulü mu
vakkat usulile resmi al ınmayarak ithal 
fdil ir ve tekrar ihraç olunduğunda alı
nan teminat geri verilir. 

İkinci madde—Bu kanun ahkâmı , 
daha evel teminata rapten kabulü mu
vakkat muamelesi görmüş olan barsak-
lara da şamildir. 

Üçüncü madde— B u kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Dördüncü madde— B u kanunun 
ahkâmını icraya Maliye Vekil i memur-
dur. 5—12-1928 

Türk ocakları Merkez he
yetince akt edilecek istikraza 
maliye vekilinin kefaleti mezu
niyetine dair olan 1 Mayıs 1928 
tarih ve 1238 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun. 

Numara : 1360 
K . tarihi : 29-11 1928 

Bir inci madde — Türk ocakları 
Merkez heyetince aktedilecek istikraza 
maliye vekilinin kefaleti mezuniyetine da
ir olan 1 -Mayıs-1928 tarih ve 1238 nu-
maral ı kanunun birinci maddesinde mu-
harrer (200, 000 liraya kadar) ibaresi 
( 550 , 000 liraya kadar ) suretinde 
tadil o lunmuştur . 

İkinci madde Bu kanun neşri ta-
rihinden muteberdir. 

Üçüncü madde — B u kanunun ah
kâmını icraya başvekil ve maliye ve
k i l i memurdur. 

5 -12—1928 

T.C. 
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Telgraf kanununun 33 üncü 
maddesinin tadiline dair 

kanun 
Numara: 1361 
K . tarihi: 29-11-1028 

Bir inci madde — 4 Şubat 1340 ta
r ih ve dert yüz altı numaral ı telgraf 
kanununun otuz üçüncü maddesi aşağ-
daki ve chile tadil edilmiştir: 

( Resmî telgraf muhabereleri ücrere 
tabi deyiklir. Ancak gerek açık gerek 
şifre resmî telgraf muhaberesine selâhi-
yettar makamlar ve memurlar, mensup 
oldukları Vekaletlerce tesbit ve buna ait 
tanzim edilecek cetvel ile bu cetvelde vaki 
olabilecek tadilat icra vekilleri heyetince 
tasdik olunur.) 

Telgraf muhabera t ı mubim ve müs
tacel mevada münhasırdır ve telgrfna-
nuler ihtiram tabirlerinden temamen 
âri ve m ü m k ü n olduğu kadar kısa yazılır. 

Yukarda zikr edilen şeraite mugayir 
telgrafnameler ücreti , telgrafnamedeki 
imza sahibinden, amirinin emrile tahsil 
olunur. 

İkinci madde — B u kanun 1— Ha
ziran — 1928 tarihinden muteberdir. 

Üçüncü madde — B u kanunun ah
kâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 5—12—1928 

Türkiye- Efganistan muhade-
net ve teşriki mesai muahe
denamesinin tastiki hakkında 

kanun 
Numara: 1362 

Bir inci madde.— Efganistan ile A n -
karada 25 Mayis 1928 tarihinde akt ve 
imza edilmiş olan muhadenet ve teşriki 
mesai muahedenamesi ile merbutu bu
lunan protokol ve kezalik 25 Mayis 
1928 tarihli imza protokolü tastik e-
pilmiştir. 

İkinci madde.— İşbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir, 

Üçüncü madde— İşbu kanunu ic
raya Hariciye Vekil i memurdur. 

Türkiye ve Efganistan mu
hadenet ve teşriki mesai 

muahedenamesi 
Türkiye ve Efganistan Devleteyn-

Aîiyeteyni gerek maddi ve gerek ma
nevi rabı ta ve münasebetlerinin ve ge-
rek biraderi vaziyetlerinin ve hissiyat-
larının ve sair ihtiyaçlarının birliğine 

j binaen asrı hazırın ik i millet için gün-
den güne ihdas ve istilzam eylediği ve-
zaifi nazarı mülahazaya alarak teyem-
munen aralarinda münakı t 1 Matt 1337 
ve 11 hut 1299 tarihli muahede ile 
mevcut ve ber karar olan kardeşlik ve 
dostluk bağlarının ve samimi rabıtala-
rının daha sağlam ve metin esasataib-
tina ettirilmesini arzu eylediler. Ve bu 
maksadın istihsali için bir dostluk ve 

| siyasî ve iktisadî teşriki mesai ahitnamesi 
aktini lâzım ateterek Türkiye Reisi 
Cumhuru Hazretleri, Türkiye Cumhu-
riyeti Hariciye vekili Doktor Tevfik 
Rüşdü Beyefendi Hazretlerini ve A l a -
hazreti H ü m a y u n Efğan kiralı, Efga
nistan Hariciye Veziri vekili Serdarı A -
la Gulam Sidik han Hazretlerini mu-
rahas tayin buyurdular. Müşarünilay-
hima murahaslar usulüne muvafık sa-
lahiyetnamelerini ira'eden sonra mevadı 
atiyeye muvafakat eylediler. İki dev
letin münasebatını işbu mevat tanzim 
edecektir. 

Birinci madde.— Türkiye Gümhu-
riyeti ile Efğan Kırallığı beyninde ve 
kezalik i k i millet arasında ihlâli gayri 
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kabil sulh ve samimî ve ebedî muha-
denet cari olacaktır. 

İkinci madde. Tarafeyni Akidey-
nden biri aleyhinde ahar bir ve ya bir 
kaç devlet tarafından bir hareketi has-
rtıane vaki olduğu taktirde diğer tara
fı akıt o tecavüzün meni emrinde bü
tün gayret ve mesaisini sarf etmeyi ve 
bu mesaiye rağmen harp emri vaki ol
duğu halde ik i hükümet yüksek men
faatlerine muvafık olan musip kararı 
teharri etmek üzere vaziyeti aralarında 
tekrar hayirhahane ve itina ile mütala 
etmeği taahhütederler. 

Üçüncü madde. Tarafeyni A k i -
deynden her biri ahar bir ve ya bir 
çak Devlet tarafından diğer tarafı aki
ri in aleyhine tevcih edilen hiç bir i t t i
faka ve ya siyasî ve askerî ve iktisadî 
ve mali hiç bir itilafa ve keza ahar bir 
ve ya bir kaç Devlet tarafından diğer 
tarafı akidin emniyeti askeriyesi aley
hine tevcih edilen harekati hasmaneye 
iştirak etmemeği t aahhü t ederlea. 

Dördüncü madde.— Devleteyni a-
kıdeyn, tarafeyn memleket ve milletle
rinin t a r akk ı ve tealisi için bir tarafta 
mevcut ve diğer taraf için müfit olan 
ve iht iyaç his edilen her türlü vesail 
ve vesaiti, ayrıca te ı t ip ve tanzim kı
lınacak mukavelat ı mahsusa ile temine 
ve onun ihtiyacatını teshil ve tekvine 
çalışmağı t aahhü t ve diğer taraf müa-
hide o hususta muavenet ederler. 

Beşinci madde.— Türkiye Gümhu-
riyeri Efganistanın maarif ve ordusunun 
terakki ve tealisi için talep edeceği A d 
lî ve İlmî ve Askerî mütehassısları in
tihap ile Efgan Devletinin hizmetine 
vermeği t aahhü t eder. 

Altıncı madde.— Tarafeyni akideyn 
tehası yekdiğerinin arazisinde ticaret 

ve ikamet hususunda en ziyade maz-
li arı müsaade millet muamelesine nail 
olacaklartır. Mahaza tarafeyni akideyn 
ayrıca ikamet ve ticaret mukavelena-
meleri yapadilecekleri kibi şehbenderlik 
ve posta ve telgraf ve iadei mücrimin 
mukavelenamelerini akt edeceklerdir. 

Yedinci madde— Tarafeyni akı-
deynden her biri, işbu muahedenamede 
tayin edilen mütekabil t a a h h ü d a t hari
cinde, diğer devletlerle her türlü miina-
sebatta serbestii haraketini temamile 
muhafaza edecektir. 

Sekizinci madde — İşbu muahede-
name türkee ve farisî yazılmıştır, ve 
her ik i metin mütesaviyen muteberdir. 

Dokuzuncu madde -- İşbu muahe-
dename musaddak nüshaların teatisinden 
itibaren meri olup mümkün mertebe 
kısa bir zaman zarfında âkıdler tarafın
dan tasdik olunacak ve musaddak nüs-
halar Ankarada teati olunacaktır. 

B u muahedenin birinci maddesi daimî 
ve diğer maddeleri on sene müddet le 
muteberdir. Şayet muahedename mezkûr 
on senelik müddetin hi tamından altı ay 
evel Tarafeyni âkideynden biri ve y a 
diğeri canibinden fes olunmazsa kedili-
ğinden bir sene daha men ad edilecek 
ve fes keyfiyeti ancak altı aylık bir 
müddetin inkizasmdan sonra hüküm ve 
tesiri haiz olacaktır. 

İki taraf murahhasları yukarda mez
kûr dokuz madde ahkâmını kabul ve 
tasdik ile bu muaLedeyi imza ve tahtim 
eylemişlerdir. 

Ankarada 25— Mayıs 1928 tarihinde 
ik i nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Gulam Sıdık Doktor Tevfik Rüşdü 

Protokol 
Bugünkü tarihli Türk ve Efgan dost-
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luk ve teşriki mesai muahedesini imza 
eden Tarafeyn murahhasları hususat 
atiye hakkında mutabik kalmışlardır. 

Tarafeyn Aliyeyni akıdeyn arasında 
iktisadi sahada teşriki mesai kabul olu-
muştur . G ek bu hususun suveıi tat-
bikiyesinın tetkıkile tanzimi ve gerek i k i 
memleket arasinda münakale ve muva-
sala keyfiyetinin mütaleasile bu bapta 
ittihazı icap eden ve mümkün olan te
daimin tayin ve tesbiti için tarafeynin 
mütehassıs murahhasları mümkün olan 
kısa bir zaman zarfında müzakerata 
iptidar edeceklerdir. İşbu protokol mu-
ahedenamenin bir cüzü mütemmimini 
teşkil etmek üzere müşarünileyhima 
murahhaslar tarafından imza edilmiştir 

25 M A Y I S 1928 
Gulam Sidik Doktor Tevfik Rüşdü 

İmza protokolü 

Bu günkü tarihle imza ettiğimiz 
muhadenet ve teşriki mesai muahede-
namesi bir mukaddeme ile dokuz madde
den ve bu İmza protokolü dahil olmak 
üzere merbutu iki protokoldan ibarettir 

Bundan başka tarafeyn murahhas
ları teşriki mesai ve tevhidi mesai tabir 
lerinden maksatlarının bir mana olup 
Fransızca mukabili (Gollaboration) oldu
ğunda tasrih için mutab ık kalmışlardır. 
«Çulam Sidik Doktor Tevfik Ruşdu j 

8 12-1928 

22 Nisan 1926 tarihli Tür
k iye- İ ran muhadenet muka
velenamesini ikmalen 15 Hazi
ran 1928 tarihinde akt ve im-

edilmiş olan protokolün 
tasdiki hakında kanun. 

Kabul tarihi 

Numara : 1363 
Madde 1—22 Nisan 1926 tarihli 

T ü r k i y e - İ r a n muhadenet mukavelena-
mesini ikmalen 15 Haziran 1928 tari
hinde akt ve imza edilen protokol ile 
keza 15 H a z i m 1928 tarihli imza pro-
tokolü tastik edilmiştir. 

Madde 2—İşbu kanunun tarihi neş
rinden itibaren meri olacaktır. 

Madde 3- - İşbu kanunun ahkâmını 
icraya İla V . memurdur. 

22 Nisan 1926 tarihli Tür-
kiye—İran muhadenet ve Em
niyet muahedesine merbut 
protokol 

Türkiye Cumhuriyeti ve İ ran dev
leti Aliyesi, aralarında mevcut müşte
rek siyasî ve iktisadî revabıtı tahkim 
ve takviyeyi mütesaviyen arzu etmekte 
olduklarından 22 Nisan 1926 tarihli 
Türkiye-İran muhadenet ve emniyet 
Ahitnamesini ikmalen işbu protokolün 
tanzimini lâzım addetmiş ve murahhas-
ları olarak: 

Türkiye Reisi Cumhuru Hz. tara
fından. 

Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyük 
Elçisi Memduh Şevket Beyi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Moskova Büyük Elçisi 
Mehmet Tevfik Beyi. 

İ ran Şahinşahi Hz. tarafından: 
Umuru hariciye Veziri Vekil i Akay i 

Fathullah Han Pâkrevan Cenahlarını. 
Tayin eylemişlerdir. Müşarünileyhim 
Hamil oldukları selâhiyetnameleri teati 
ve usuline muvafık bularak atideki me-
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vat hakında tevafuku nazar harnlsey-
lemişlerdir. 

Birinci madde Tarafeyni Akideyn-
den biri ahar bir veya bir kaç devletin 
harakâtı hasmanesine maruz kaldığı 
taktirde tarafı diğer vaziyeti ıslah için 1 
bütün kuvvetile sarfı mesai edecektir. 

B u mesaije rağmen harp emri vaki 
bursa Tarafeyni Akideyn kendi mena-
fii âliyelerile mütenasip bir çarei hâl 
bulmak maksadile vaziyeti aralarında 
dostane ve haynhahane dikkatli mütalta 
eylemeyi teahhüt ederler. 

İkinci madde — Tarafeyn akideyn 
Aliyeyerı aralarında mevcut iktisadî 
teşriki mesai şeraitini m ü m k ü n olduğu 
kadar süratle tanzim eylemek husu-
<üiAa ittifak eylemişlerdir. 

Müsellemdir ki iktisadî teşriki me
sai vesait ve vesailini ve yekdiğerinin 
arazisinden serbest transit icrasını ve 
iki memleket arasında her türlü m ü 
nakale ve muvasalo vesaiti tesisini Ta-
rafeyni akideyn canibinden tayin olu-
nacak salâhiyyettar mütehassıslar m ü -
talea ve tayın eyleyeceklerdir. 

Tarafeyn salâhiyyettar murahhas
ları Tahranda 22 Nisan 1920 tarihinde 
imza edilen muhadenet ve emniyet a-
hitnamesinin cüzü gayri münfekki olan 
işbu protokolü Türkçe Farisî ve Fran-
sızca lisanlarında asli nüsha olarak tan
zim ve imza etmişlerdir. İhtilâf zuhu
runda frarısızca metin muteber olacaktır. 

15 Haziran 1928 tarihinde Tahranda 
tanzim olunmuştur. 
Memduh Şevket Tevfik F. Pâkıevan 

î m z a P r o t o k o l ü 
Er d i Bihışt 1305 (22 Nisan 1926) 

tarihinde Türkiye ile İran beyninde im-
za olunan muhadenet ve emniyet ahit

namesine merbut protokolün imzası i -
çin 15 Haziran 1928 tarihinde öyleden 
sonra saat 9da Hariciye Nezaretinde 
içtima olundu. 

Türkiye tarafından murahhasları: 
Türkiye Cumhuriyetinin Tahran bü

yük elçisi Memduh Şevket BF. ve Tür
kiye Cumhuriyetinin Moskova büyük 
elçisi Tevfik BF. 

İran hükümeti taraimuan murahİM*: 
Hariciye nezareti vekili Fethulllah 

Han Pâkrevan cenapleri hazır idiler. 
Murahhaslar balâde mevzubahs pro -

tocolun bilcümle nokatı hakkında bi-
lâiı efkar hasıl eylediklerini tebyin el -
mislerdir. 

Metinleri tekrar kıraat ve aslına 
tabık olduğunu tastık ve usuline mu-
vafık bulunen selahiyetnanamelerini tecili 
eyledikten sonra mezkûr protokolu im-
za ve temhar etmişlerdır. 

Memduh Şevket M. Tevfik 
F. Pâkrevan 

T ü r k i y e i l e i t a l y a a r a s ı n d a 

R o m a d a a k t v e i m z a e d i l m i ş 

o l a n bitaraflık u z l a ş m a v e ad l î 

t e s v i y e m u a h e d e n a m e s i n i n t a s 

t i k i h a k k i n d a k a n u n 

N u m a r a 1364 
Madde l — İtalya hükûmetile ro-

mada 30 Mayıs l928 tarihinde imza 
edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve A d 
lî tesviye mualıedenamesi tastık edil
miştir. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir. 

Madde 3 — İşbn kanunun icrasına-
Hariciye vekili memurdur. 

8 — 1 2 - 1 9 2 8 

ve aslına mu-
usulüne mu-



6214 ( Resmî Gazete ) 11 kânunuevel 1928 

Türk iye Cumhuriyeti ile İ talya Kira l i -
yetı beyninde münaki t bitaraflık, 

uzlaşma ve adlî tesviye 
muahedenamesi 

Mukaddeme 
Türkiye Reiscumuru Hz. ile Haş-

metlu İ ta lya Kra l i Hz. i k i memleket 
arasında mevcut ravabıt ı dostanenin tah 
k imi arzusile mütehassis olmak ve sul-
hu umumiyi muhafazaya yardım etmek 
gayeşile bir bitaraflık, uzlaşma ve adlî 
tesviye muahedesi akdine karar vermi
şler ve bu maksatla mürahhasar ı olarak 

Türkiye Reisicumhuru Hz. 
Haşmetlu İ ta lya Kralı Hz. nezdinde 

büyük elçisi Suat Bf. yi 
ve Haşmet iu İ ta lya Kralı Hz. 
Reisi hükümet , Baş vekil ve Hari-

ciye nazırı mösyü Benito Mussolini Ce
naplarını tayin etmişler ve müşariley-
hin usulüne muvafık bulunan salâhiyet 
namelerini tetkik ettikten sonra atide
k i hükümleri kararlaştırmıştlardır . 

A A 

Madde 1 - Tarafeyni Aliyeyni A k i 
deyn tarafeynden biri aleyhine müte
veccih hiç bir itilâfi siyasi veya iktisa 
dîye ve hiç bir tertibe dahil olmamağı 
taahüt ederler. 

Madde 2 — Tarefeyni Al iyeyni A k i 
deynden, biri vaziyeti muslihanesiııe rağ 
men bir veya mütea t t i t diğer devletler 
tarafından duçar tecavüz olduğu taktir 
de diğer taraf ihtilâfın bütün devamı 
muddetince bitaraflığı muhafaza edecek 
tir. 

Madde 3 — Tarafeyni Aliyeyni A k i -
deyn aralarında zuhur edüp de normal 
diploması tarikiyle halli mümkün olma 
yacak her nevi ihtilâf atı bir uzlaşma 
usulüne tabi t u tmağ ı müteahhit t i r ler . 
Uzlaşma usulünün ademi muvafakıyeti 

t o lu 

nacaktır . Merbut protokol uzlaşma, ad
lî tesviye usulünü vaz eder. 

B u madde,Tarafeyni ÂliyeyniAkıdeyn 
deyninde meri muahedat mucibince tara-
feyinden birinin selâhiyetine dahil olan 
mesailde tatbik olunmaz. Mezkûr mad
de hukuku düvel ahkâmına tevfikan 
hukuku hakimiyete taalluk aden me
sailde dahi lezalik tatbik edilmez. Her 
hangi bir meselenin hukuku hakimiye
te taalluk ettiği tarafeyni Akıdeynden 
birinin bunu tahriren beyan etmesiyle 
tespit olunur. Merbut protokoldaki b i l 
cümle maddelere nazaran uzlaşma ve 
hakeme havale olunacak bir meselenin 
evel emirde bu madde ahkamile ka
bili telif olması şarttır . Hakem hükmü
nü kukuku düvel prensiplerine tevfikan 
verecektir. 

Madde: 4— İşbu muahedenin gerek 
tefsirinde ve gerek tatbikinde tehaddüs 
edebilecek ihtiiâfat doğrudan doğruya 
sadece talep ile bevnelmîlel Lah i divan 
adaletine havale olunacaktır. 

Madde: 5 - İşbu muahede m ü m k ü n 
olduğu kadar en kısa müddet zarfında 
tastik olunacak R o m a d ı icra edilecek 
olan tasdiknamelerin teatisini müteak ip 
derhal mevkii meriyete girecektir. İ şbu 
muahedenin müddet i t aa t ı tarihinden 
itibaren beş sene olacak ve müddet inin 
h i tamından altı ay evvel mefsuhiyeti 
bildirilmedigi taktirde bir beş senelik 
müddet için daha meri kalacaktır . 

İ şbu muahede 30 Mayis 1928 tari
hinde her ikisi de muteber olmak üzre 
i k i nüsha olarak Romada tanzim edil
miş olup her biri vaziülimza devletler
den birine tevdi edilecektir. 

İki taraf murubhasları ifadelerini 
tastik zımnında işbu muahedeyi imza 
etmişler ve mühürlemişlerdır. 
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Protokol 
Madde ; 1— Âkit taraflar beş aza

dan mürekkep bir daimî uzlaşma komi
syonu tesis edeceklerdir. Tarafeynden 
her birisi azalıklardan birine diledikleri 
zatı tayin ve mütebaki üç azayı b i l -
muvafaka intihap ve naspedeceklerdir. 
î şbu üç azanın tarafeynin tebaasından 
ve ya tarafeyn memleketlerinden ika
metgâh sahibi olmaları ve ya hizmetle
rinde müs tah tem bulunmaları caiz de
ğildir. Tarafeyn bu üç aza meyanından 
birisini biimuvafaka reis tayin edecek
lerdir, Derdesti rüyel bir mesele bulun-
madıkça tarafeynden her birisi kendi-
sinin tayin etmiş olduğu azayı azil ve 
yerine başkasını tayin ede bilecektir. 
Keza müş'ereken tayin edilen üç azadan 
her bilisinin devamı memuriyetine r i -
zası kalmadığını akıdeyinden her birisi 
beyan edebilecek ve şu takdirde memu
riyeti hitaın bulan azaların yerine bila 
tehir diğerlerini tayin etmek lâzim ge-
lecektir. Azaların tebdil, ye tayinleri i -
çin cereyan eden usul dairesinde vuku 
bulacaktır . 

Bu meselenin tetkikinin hini cere-
yanında, tarafeynin muvafakatile tayin 
edilmiş olan azalar, tarafeyni âkıdeynce 
mütesaviyen tesviyesi icap eden bir 
tazminat alacaklardir, tarafeynin her 
bir i canibinden tayin edilmiş azanın 
alacağı tazminata gelince bu taz
minat ı onu tayin eden taraf tayin ve 
tesviye edecektir. 

Komisyonun masarifi umumiyesi 
dahi mütesaviyen tarafeyni âkideyne 
tere t tüp edecektir. 

Komisyon işbu protokolün bilcümle 
netaiciyle bir cüzü mütemmimini teşkil 
e t t iği uzlaşma ve adlî tesviye muahe

desine ait tastiknamelerin teatisinde 
itibaren altı ay zarfında teşkil edilecek 
ve reis tarafından tayin edilen mahalde 
içtima edecektir. 

Tastiknamelerin taatisinden itibaren 
altı ay zarfında ve mesele âza tebdi
linden ibaret ise memuriyetin inhilâli 
tarihinden itibaren üç ay zarfın 
tereken tayini-acap edan azalara 
hâbı henüz yapılmamış ise bu 
beynelmilel itilâfların muslihane 
ait 18 Teşrinievvel 1907 tarihli Lâhi 
muahedesinin 45nci maddesi mucibince 
icra olunacaktır. 

Madde 2— Aksine bir sarahat bu 
lunmadığı halde uzlaşma muamelât ı 
beynelmilel ihtilâfların müslihane halline 
dair 18 Teşrinievvel 1907 tarikli Lâhi 
muahedesine tevfikan cereyan edecek
tir. 

Medde: 3 - Tarafeyni âkıdeynden 
her hangi birisi uzlaşma komisyonuna 
münferiden müracaa t edebilecek ve bu 
müracaat ı komisyon reisine ve ayni ze-
manda diğer tarafa bildirmeye mecbur 
olacaktir. Şu kadar varki reisin ve â-
zadan ikisinin muvafakati taktirinde 
komisyon resen de tavassutunu teklif 
edebilecektir Âkit taraflar komisyonun 
mesaisini her n u f e ve her noktada 
teshil etmeyi ve hasse ten bu komisyonu 
şahitlerin ve tarafeynin celbi ve maha-
linde yapılan tahkikat maddelerinde 
kendilerinin en yüksek makamas ı adli-
yelerinin derecesinde sahibi salâhiyet k ı l 
mak için mevzuatı kanuniyeleri daire
sinde bütün gayretlerini sarf etmeği ta-
ahbt ederler. 

Madde 4— Uzlaşma komisyonu ken
disine arz edilen bütün mesaili hususi-
yeyi tetkik ve ihtilâfın hallini teshil ede
cek şekilde mesaili vakıayı tenvir eden 
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hususî raporda tetkikati neticesini zikr 
etmeye mecbur olacaktır. 

Komisyon raporunda davanın ihtilâfı 
teşkil eden noktalarını tasrih edecek ve 
fezlekesine tarafeyn arasinda bir itilâfı 
temin etmeye yarayacak vesaya ilâve 
edecektir. 

Rapor ihtilâfın komisyona arzedil-
digi günden itibaren altı ay zarfında 
ihzar ve takdim edilecektir; meyerki 
âkit taraflar bu mühletin temdit veya 
tenkisini kararlaştırmış bulunsunlar. Ra
por uç nüsha olarak tanzim edilecek ve 
ikisi tarafeyni akideyne verilüp üçün
cüsü komisyonun hazinei evarkında 
mahfuz kalacaktır. Komisyon vesaya-
sının kabul veya reddi hususunda ta
rafeynin bir karar ittihaz etmeleri için 
bir müddet tayin edeceği gibi uzlaşma 
muamelesinin bir netice vermediği an
laşılması üzerine tarafeynin tariki ka
zaya müracaatları için dahi bir mühlet 
tayin edecektir. Bu mühletlerin birin
cisinin mecmuu altı ayı ve ikincisi üç 
ayı tecavuz edemiycektir. Komisyonun 
raporu ne mesaili vakıanın tesbiti ve 
nede kararlaştırdığı hukukî maddeler 
noktasında lâzımülıcra ve kati bir hü
küm mahiyetinde olmayacaktır . 

Madde 5 —Tarafeyn uzlaşma komis 
yonunun vesayasini kabul etmediği tak
dirde tarafeynden her bilisi komisyon 
tarafından tayin edilen müddet zarfın
da ihtilâfın beynelmilel adalet mahke-
meı daimesine arz edilmesini talep ede
bilecektir. Şu kadar varki mahkeme 
ihtilâfın hukukî mahiyette olduğunu 
taktir ve kabul etmezse tarafeyni aki-
deyn ihtilâfı hakkaniyet dairesinde hal 
ve fasl etmeyi deruhte ederler. 

Madde 6—Tarafeyni Akideyn her
hangi bir ihtilâfı, beynelmilel ihtilâf

ların muslihane tesviyesine dair 18 teş
rinevel 1907 tarihli mukavelenin 55nci 
ve daha sonraki maddelerine veya ara
larında münakıt her hangi diğer bir 
itilâfa tevfiken teşkil edilmiş bir hakem 
mahkemesine tevdi etmek üzerde i t -
tifak edebileceklerdir. 

Madde 7—Tarafeyni Âkideyn bey
nelmilel adalet divanının nizamnamen 
esasisi ile nizamnamelerine ittibaen i h 
tilafın mevzuunu mahkemece verilecek-
selâhiyeti mahsusayi ve tarafeyn ara
sında kararlaşacak her hangi diğer şe
raiti tesbit için bir tahkimname tan
zim edeceklerdir, 

Bu tahkumnameatarafeynı Âkideynt 
hükümetleri atasında teati edilecek no
talarla kararlaşdirilacak ve her nok
tası adalet mahkemesinin tefsınıne tabi 
olacaktır. 

Eğer bu tahkimname tarîeynden 
birisinin tariki kazaya tevessül edilmesi 
hakkındaki talebi ahzettiği günden, 
itibaren üç ay zarfında henüz tanzim 
edilmemiş ise tarafeynden her hangi 
birisi sadece bir istida ile meseleyi a-
dalet divanına arzedebilecektir. 

Madde 8—Beynelmilel adalet divanı, 
tarafından istar edilen hüküm tarafeyni 
Âkideynce hüsnü niyetle tatbik oluna-
caktir. Uzlaşma muamelâtinin veya-
mahkemenin esnayi cereyanında tara
feyni Âkideyn uzlaşma komisyonunun 
teklifatının kabülune veya hükmün 
tatbikine süyi tesir edecek mahiyette-
her hangi bir tedbir ittihazından fera-
get etmeği taahüt ederler. 

Madde 9—Bitaraflık ve Uzlaşma ve 
Adlî tesviye muahedesi inkızası annın-
da bir uzlaşma ve tesviyei adliye hu-
susu muallak bulunduğu taktirde mez
kûr husus işbu protokol veya t a -
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rafeyni Âkideynin onun yerine ikame 
edecekleri her gangi bir mukavelename 
ahkâmı dairesinde cereyanını takıp ede-
cektir. 

Romada 30 mayis 1928 tarihinde 
iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Türkiye ile İtalya arasında 
imza edilmiş olan iadei müc
rimin muahedenamesinin tas-

tikı hakkında kanun 
Kanun No : 1365 

Madde 1 — İtalya hükümeti ile 
Romada 19 haziran 1926 tarihinde im
za edilmiş olan iadei mücrimin mua-
hedenamesi kabul ve tastik edilmiştir. 

Madde 2 — işbu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına 
Ad. Da. ve Ha. V. leri memurdur. 

8-12-1928 

Türkiya Cümhuriyeti ile İta
lya Krallığı arasında münakıt 
iadei mücrimin muahedena-

mesi 

Türkiye Reisicumhuru ile Haşmetlu 
İtalya Kıralı Hz; mücrimlerin iadesine 
müteallik meseleleri tanzim etmek ve 
bu hususta bir muahede akdeylemek 
arzusunda bulunduklarından murahhas
ları olmak üzere: 

Türkiye Reisicumhuru Hz; 
Fevkalade murahhas ve Haşmetlu 

İtalya kiralı Hz: nezdindeki büyük el
çileri Suat Bf. Hz. ni ve 

Haşmetlu İtalya Kıralı Hz: 
Reisihükûmet, Baş vekil, Harciye 

Nazırı Benito Muesolini Hz. ni tayin 
buyurmuşlardır. 

Müşarileyh Murahhaslar bu haptaki 
mezuniyet vesikalarını yekdiğerlerine 
tebliğden sonra usul ve kaidesine mu
vafık hulmalariyle atideki ahkâmı ka
rarlaştırmışlardır: 

Madde — 1 Yüksek Akitler, tara
feynden birinin toprağında bulunup 
ikinci madde meskûr cürümlerin birin-
den dolayi fail veya şeriki cürüm sıfa-
tıyle diğer tarafın adliyesince takip olu
nan veya mahkûm edilen eşhası, vuku-
bulacak talep üzerine yekdiğerine mü-
tekabilen teslim etmeği teahhut ederler. 

Madde 2—Birinci maddede mevzu 
bahs olan teahhut, 4üncü maddede 
zikredilenler hariç olmak üzere, altı ay
dan fazla şahsi hüriyetten mahrumiyet 
cezasını mucip olan ve yahut talep eden 
tarafın kanununa göre asgari bir sene 
şahsi hüriyetten mahrumiyet cezasiyle 
tecziye edilebilen adi cürümlere müte
dairdir. F i i l , hem talep eden hem de 
kendisinden talep edilen devletin kanun
larınca cezayi mucip olmak lâzımdır.. 

İadei mücrimin, cürme teşebbüs ve 
ya ihzari bir fiil hakkındada cari ola
caktır. Şu şart ile ki teşebbüs veya 
ihzari fiil için sırasiyle asgari altı ay 
ve bir sene şahsî hüriyetten mahrumiyet 
cezası tatbik edilmiş veya tatbik edi
lebilir olsun. 

Madde 3—Yükssk Akitler kendi ta-
baalarını iade etmezler. 



6218 ( Resmî Gazate ) 13 kânuneve] 1928 

Madde 4 — İadei mücrimin atide
k i ahvalde cari olmayacaktır . 

1 — Yalnız matbuat kanununda 
mevzubahs olan cürümler, 

2 — Tamamen askerî mahiyette o-
lan ve ancak askeri kanunlar mucibin-
c kabili tecziye bulunan cürümler. 

siyasî mahiyette cürümlerle 
bunlara müteferri cürümler, siyasî cür-
me müteferri âdi cürmun esas çürmü 
teşkil edecek dereceden vahim olduğu 
hal bundan müstesnadır. 

Devlet reisinin veya ailesi âzasın
dan birinin veyahut ta hükümet reisi
nin hayatlar ına suikast, siyasî mahiyet
te adedilmeyecektir. Anarşist cürümle
r i de keza siyasî efalden atedilmeye-
cektir. 

Balâdeki rakamlarda zikredilen ah
valde efalin cins veya mahiyetinin 
taktiri münhasıren, kendsinden mücri
min iadesi talep edilen devlet makaına-
lın a aittir. 

Madde 5 — Yüksek akitlerden her-
biri maddei sabıkada mezkûr cemim
den biri dolayısile takip veya mahkûm 
edilen diğer taraf tebaasını üçüncü bir 
devlete iade etmemeği taahut ederler. 

Madde — 6 Kendisinden talep edi
len tarafın makamat ı nezdinde aynı 
cürüm dolayısile ceryan eden rauarae-
lei kanuniye üzerine maznun harici da
va adedilir veya muamelei mezkûre 
kat i mahiyette bir hükme müncer olur
sa iadei mücrimin vukua gelmeyecektir. 

Madde 7 — Mücrimin iadesi ahvali 
atiyeyi ret edilebilir: 

1 — Eğer kendisinden iade talep 
edilen bevlet makamat ı işbu devlet ka-
vanini mucebince cürmün muhakeme
sine salâhiyettar ise. 

2 — Eğer cürüm üçüncü bir devlet 

arazisinde ika edilmiş olup kendisinden 
iade talep edilen taraf kavanini mema-
l ik i ecnebiyede ika edilmiş bu kabi l 
bir cürmün takibini kabul etmiyor ise, 

3 — Eğer cürüm attedilen fii l ve
ya hükmedilen ceza kendisinden iade 
talep edilen tarafın kanunları mucibince 
iade talebinin vukuu zemanmda mururu 
zemane oğramış attediliyor ise, 

Verilen vesaikin ihtiva ettiği malu
mat kendisinden mücrimin iadesi talep 
edilen tarafın kanunları mucibince bir 
karar it t ihazına kifayet etmezse mez
kûr malûmat vuku bulacak talep üzeri
ne ikmal edilecektir. 

Madde 8 — İadei mücr im 'n talebi 
diplomasi tarikile icra edilmek lâzımdır-
İade taledile aynı zamanda iadesi iste
nilen şahıs hakkındaki tevkifoaiizekk )-
resi veya merkum aleyhinde sadır ol
muş hükmün ilâmı tevdi edilecektir. 
Cürüm fili veya bunun ahvalu şeraiti 
zikri geçen vesaikten vuzuh ile tebeyün 
etmediği ahvalde talep eden taraf bun
lara lâzım gelen izahatı muhtevi bir 
vesikai adliye ..ilâve edecektir. 

Eğer cürme tatbik edilecek ceza ka
nunu maddelerinin metni aynen mü mün-
deriç bulunmazsa talebi vakıa işbu met
nin aslına mutabık bir sureti rabtedile-
cektir. 

Mücrimin hüviyeti hakkında iştibalı 
hasıl olduğu takdirde lâzım gelen delâ-
i l i müsbite ita edilecektir. İ t a edilecek 
vesaik iadeyi talep eden tarafın kanun 
lanuda münderiç şekil dairesinde tan
zim edilecektir. 

Buna muhalif bir itilâf olmadıkça 
mezkûr vesikalar siyasî memur tarafın
dan tastik edilecek veya kendisinden 
mücrimin iadesi talep edilen tarafın li-
sanında.talep eden taraf siysî memuru-
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nun veya kendisinden iade talep edilen 
taraf ın mnuhallef bir müterciminin aslına 
mutabaka t ın ı tasdik ettiği bir tercüme 
ilâve kılınacaktır. 

Madde 9 — İade talebi dermeyan 
edilir edilmez ve mezkûr talep gayrı ka 
bi l i kabul görünmeyorsa icrası için lâzim 
gelen tedablrin derhâl i t t ihazı ikt iza e-
der. Tevkif edilen şahıs, vukua gelen ia 
de talebi üzerinde bir karar ittihaz ve 
iadesi kabul edildiği takrirde bu karar 
icra edilinceye kadar mevkuf kalacaktir 
meğerki talebi vaki diplomasi tarikiyle 
geriye alınmış olsun. 

Tevkif edilecek şahsı ele geçirmek 
için posta irsalatının veya telgrafların 
hacizi veyahut bunların şekli irsalleri 
ve muhteviya t ı hakkında malumat is
tihsali icap ederse bu hususta muktezı 
tedabir, kendisinden mücrimin iadesi 
talep edilen taraf mevzuatı kanuniye -
sine tevfikan ittihaz olunmak lâzımdır. 

Madde-1Ojadesi talep edilecekşahsın 
muvakkaten tevkifi istenirse, iade keyfi-
yet iaşikâr bir surette gayrı kabili kabul 
görülmezse merkum iade talebnamesini 
tevdiinden evvel muvakkaten tevkif olu
nacakt ı r . 

Muvakkat tevkif ta'ebi diplomasi 
tarikıle dermeyan edilecek veyahut ta
lep eben tarafın diğer taraf memleke
tteki ve havzei memuriyeti itibarile sa-
îâhty t tar olan konsolos canibinden 
mezkûr diğer tarafın tevfık salahiyettar 
mekamatma doğrudan doğruy tevcih 
fidilecktir. 

Nevakitki bir şahıs hakkında eşkâli 
muaynesine tevfikan diğer tarafın 
resmî gazetesile neşredilmiş bir tevkif 
müzekkeresi mevcut olur ise vebu şa
hıs işbu diğer tarafın toprağında keşf 

olunurse, tarafeynden birinin salahiyettar 
mekamat ın ın talebi üzerine mezkûr şahıs 
hakkında muvakkat tevkif vuku bula
caktır. 

Müstaceliyet halinde, bir mahkû-
miyet ilâmının veya bir tevkif müzek
keresinin veya buna muadil evrakı ad
liyeden birinin mevcudiyetinin ve cü
rüm filinin mahiyetini ve derecei v a 
hametini ve ceza kanununun tatbik 
edilmesi mümkün ahâmını işar eden 
hatta telgrafla vaki bir ilân üzerine 
dahi muvakkat tevkif ; apılabilir. 

Eğer tevkif günü tevkiften sonra i k i 
aylık bir mühlet zarfında iade talepna
mesi taktim olunmamış olursa, muvak
katen tevkif edilen şahıs serbest birakı-
lacaktir. 

Madde 11 _ Talep olunan şahıs i a 
de talebini mucip olan filin gayri bir 
fiilden dolayi kendisinden iade talep 
edilen tarafın makamatinca takip olun
makta ise veya m a h k û m edilmiş bulu
nursa iade keyfiyeti iade talebi hakkın 
da derhal it t ihazı karar olunmasına ha 
lel vermeksizin takibat ı cezaiyenin ten 
fizine veya refine kadar tehir olunabile 
cektir. 

Madde 12 — 1 — İçlerinden biri 
takip edilen şahsin metbuu olan birçok 
devletler iade talepnameleri takdim et
tikleri takdirde merkum şahsın metbuu 
olan devlet hükümetinin talebi kabul 
olunacaktır . 

2 — Takip edilen şahıs iade talebin 
de bulunan devletlerden hiç birinin ta
bası değilse ve yahut takip edilen şahsın 
metbuu olan devlet iade talebinden fera 
gat ediyorsa kendisinden iade talep edi 
len tarafın kanununa nazaran arazisin
de en ağır cürüm yapılmış olan devle
tin talebi kabul olunacaktir. 
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3—Eğer ika edilen cürümler ayni 
vehamette iseler ilk iade talep eden 
devletin talebi kabul olunacaktır 

Madde 13 —Talep edilen şahsi ken
disinden iade talep edilen tarafın ma-
kamatınde ceza kanunlarda muhalefet 
sebebinden başka bir sebeple takıbati 
kanuniyeye maruz bulunduran ve mer
kumun cebren ihzar veya tevkifini istil
zam eden bir muamelei takibiye cereyan 
etmekte bulunuyorsa, iade keyfiyeti işbu 
muamelei takibiyenin veyahut mevku 
fiyetin hitamına kadar tehir o l a b i l e 
cektir . 

Bu ahvalin gayrisinde, iadenin, 
kendisinden iade talep edilen tarafın 
toprağında talep olunan şahsın akt et
miş olduğu taahüdati ifadan men ede-
edeceği keyfiyeti iade talebinin kabul 
edilmemesine bir sebep olarak gösterile
meyecektir. Şu kadar varki alakadar
ların hukuku mahfuz olup mumaileyhin 
bu haklarını diplomasi tarikıle ve ah-
kâmıadliyeye istinaden tanittırmakta 
muhtar bulunacaklardır . 

Madde 14 — İade kabul edilmiş 
ise, eğer iade olunacak şahsın iade talep 
olunan tarafın toprağı haricine karadan 
sevki icap ediyorsa, merkum, arazisinden 
transit suretile nakilini deruhde eden 
üçüncü devletle önceden bilitilâf tekerrür 
ettirilmiş olan hudut noktasına, işbu 
noktada kabulü temin edilir edilmez 
getirilecektir, eğer bakıl bahren icra edil 
mek lazım geliyorsa, iade edilecek şahıs 
iade talep ediley arafın ırkâp vuku 
bulacak limanına getirilecektir, eğer iade 
talep eden devlet , iadeye muva
fakat olunduğunun kendisine işarı 
gününden itibaren i k i ay zarfında bu 

I 

iade muamelesinin tatbikine mütedair 
umurdan kendisine ait olanları ifa et

mezse, iadesini talep ettiği şahıs serbest 
bırakılacaktır. 

Madde 15 — İadei mücrimine dair 
1 den 7 ye kadar olan maddelerle 13-
üncü maddede mezkûr ahkâm, transit 
suretile ücüucü bir devlet tarafından 
akıt tarafların birine iade edilmiş olan 
ve ya diğer devletin toprağından geçire
rek bu üçüncü devIete ( betekrar iade) 
ve ya sadece (iade) edilecek olan eşhas 
hakkında cari olduğu gibi bu diğer 
tarafın gemisıle deniz tarikıle transit 
hakkında dahi cari olacaktır. 

Transıt suretile iade, kendisinden 
iade talep edilen tarafın makamatı ta-
rafından en muvafık görülecek tarik ile 
icra edilecektir. 

Madde: 16— Tevkifi esnasında müc-
rin şahsın tahtı temellükünde bulunan 
mevat haciz ebilecektir. Haciz edilen 
mevat, bir şahsı salısin hukuku mani 
teşkil etmedikçe, iade esnasında müc
rim şahis ila birlikde teslim edilecektir. 
Transit tankile iade edilecek bir şahis 
ite birlikte teslim olunan mevat hak
kında dahi ayni muamele yapılacaktır. 
İade edilecek şalus gerek vefatı, gerek 
zatına ait bir sebep dolayisile teslim, 
edilmese bile zikrolunan eşya teslimi 
vaki olacaktır. 

Madde 17 — İade bu muhalefeti 
kanuniye netiçesinde kabul olunmuş ve
ya kendisinden iade talep edilen taraf 
merkum aleyhinde takibatı kanuniye 
icrasına veya mahkûm edilmesine mu
vafakat eylemiş olmadıkca, iade edil-
miş bir şahıs hakkında iadeye tekad-
düm eden bir muhalefeti kanuniye se-
bebile takibatı kanuniye tecziye veya 
üçüncü bir devlete iade muamelesi ya
pılamaz. 

İade talepnamesine merbuten tak-
dim edilen vesikalara ibtınaen iade vu
kuuna sebep olan efal hakkında yürü-
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tülen adlî tahkikat, iade muamelesinin 
cereyanı esnasında tekrar bir tetkik ne
ticesinin iadeyi şübheli gösterecek de
recede tebeddül ederse iadeye mütedair 
muamelat ancak kendisinden iade ta -
lap edilen tarafın rizasile devam etti-
rilebilir. 

Eğer birinci fıkrada mezkûr ahval
de, iade edilen şahıs kendi aleyhinde 
takibat ın devamına ve mahkûm edil-
mesine yahut, ikinci fıkradaki ahvalde 
iade muamelesinin devamına riza gös
terdiğini beyan ederse kendisinden iade 
talep edilen tarafa işbu beyanın ilâve
ten tebliğde rızası talep olunabilir. E -
ğer bu son halde iade talep edilen ta
raf riza göstermezse yahut övle bir be
yan tebliğ edilmemiş ise, muvafakat 
talebi tıpkı iade talebi usul ve eşkâline 
göre yapılır ve iade talebinin reddini 
mucip olan ayni sebeplerden dolayı 
reddedilebilir. 

Madde: i 8 — Eğer iade edilen şahıs 
•kati surette tahliye edildikten otuz gün 
sonra diğer tarafın toprağını terketme-
m i ş ise veya bu toprağa avdet ederse 
veya bu toprağı terk ettikden sonra 
tekrar oraya iade edilmiş bulunursa ve 
yahut merkum birinci- iadesinden evvel 
iade talep edilen tarafın salâhiyettar 
makamat ına iade muamelâtının hita
mından mukaddem iadesine rıza gös
terdiğini beyan ederse ve eğer iade talep 
edilen taraf bunu iade talep eden tarafa 
tebliğ eyler ise merkum şahıs hakkında 
yokarıki maddede mezkûr takibat ve 
mahkûmiye t tahdidat ı vuku bulamaz. 

Madde: 19— İadesi veya muvak
katen tevkifi istenilmiş olan şahsın tev
kif, hapis ve iaşe masraflarım ve mer
kumun kabulü için tayin edilen üçüncü 
bir devletin hudut istasyonına veya ir-
kâbına kadar olan sevk ve nakii mas 
raflarını kendisinden iade talep edilen 
devlet çeker. Merkumun hini tevkifinde 

haciz edilmiş mevadm haciz ve muha
faza masraflarıle merkum ile birl ikde 
tazmin edilmek için mezkûr m e v a d ı n 
irsaliye masrafıkezalik kendisinden iade 
talep edilen tarafa aittir. 

Erjer- transit tarikile bir iade mavzu 
bahs ise iade edilecek şahsın hapis, iaşe 
ve sevk masraflarile kendisile birl ikte 
teslim edilecek mevadın nakil masraf ı 
iadeyi talep eden taraf canibinden te
diye edilecektir. 

Madde. 20 — İşbu muahede tastik 
edilecek ve tastikli nüshalar mümkün 
olan suretle ankada taati edilecektir. 

Madde: 21 - İşbu muahede tastikli 
nüshelerin taatisinden üç ay sonra me
riyet kespedecek ve yüksek âkitlerden 
birinin feshetmesi gününden altı ay sof
raya kadar mevkii meriyette kalacaktır . 

Sözlerini tasdikan yokarıda isimleri 
mezkûr murahhaslar işbu muahedeyi 
imza ve mühürlerile teçhiz etmişlerdir. 

Romada 16 Haziran 1926 tarihinde 
her biri imza eden devletlerden birine 
teslim edilmek üzere tanzim edilmiştir. 

Ankara şehri otomatik tele
fonu hakkındaki-30—Mayıs-
13-Kânunu evvel - 1926 tarih 
ve -876, 937— numaralı kanun

ların tadiline dair kanun 

Numara : 1366 

Birinci madde — 30—Mayıs-1928 
tarih ve -876— numara l ı Ankara şehr 
otomatik telefonu kanununun bir inci , 
ikinci , altının maddelerde—13—Kânunu 
evvel —1926 —tarih ve—937—numaralı 
kanun ile tadıl edilen yedinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
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Birinci muadeel madde — Ankara 
otomatik umumî merkezine merbut 
abunelerden aşağıdaki cetvelde gösteril
diği veçhile senelik ücret alınır: 

L i r a Kuruş 
Umumî merkeze doğru

dan doğruya bağlı olan hu
susi hane ve apartmanlarla 
devairi belediye ve suabat ı 
ve müessesatı hayriye ve me
nafi i urnumiyeye hadim raü-
essesatdan olduğu hükümet
çe musaddak müessesat tele
fonlarından beşyüz mükâle-
meye kadar 25 

Beş yüz mükâlemeden 
fazlası için mükâleme başına 5 

Mağazalarla müessesatı 
ticariye ve smaiyeye mevzu 
telefonlarden beş yüz mii -
kâlemeye kadar 27 50 

Beş yüz mükâlemeden 
fazlası için mükâleme başına 5 

Hususi merkezlerden i k i 
bin mükâlemeye kadar 120 

İk i binden fazlası için 
mükâleme başına 4,5 

Umuma mahsus telefon 
mükâleme mahallerinden 
mükâleme başına 5 

İkinci muaddel madde -
Tesisat masrafı olarak abo
nelerden aşağıdaki cetvelde 
gösterildiği veçhile bedel alı
nır: 

Umumi merkeze doğru
dan doğruya bağlı olan tele
fonlardan en yakın kablo 
kutusundan itibaren potanın 
konulacağı noktaya kadar 
olan mesafe hisap edilmek 
üzere yüz metre hat için 
yalınız bir defaya mahsus 
olmak üzere 30 

Yüz metreden fazlası için 
beher elli metre ve kesrinden 
keza bir defaya mahsus ol
mak üzere 7,5 

13 kânmruevel 1728 

Hususi merkez yani do
ğrudan doğruya sahibi tara
fından idaıe edilecek mübe-
ddilelerden umumî merkeze 
müntehi her bir mükâleme 
devri için ( batarya devresi 
için ücret alınmaz) senede 12 

Hususi merkeze bağlı da
hi l i postaların beheri yani 
beher rnükaleme makinası 
ve teferruatı için senede 5 

A y n i aboneye ait olmak 
üzere zamimeten rabtedile
cek ikinci makina için: asil 
postanin bulundnğu bina 
dahilinde ise senede 5 

A y n i mülk dahilinde ol
makla beraber bina hari
cinde olup da tel temdidine 
lüzum görüldüğü takdirde 
balâdeki beş liradan maada 
bu telin beher on metre ve 
kesri için senede 50' 

Gerek aralarında gerek 
her birinin ayrı ayrı mer
kezle iştirakini mümkin kı
lan hususî ter t ibat ı haiz 
munzam postalar için senede 15 

Abonesini bırakmış olanlar yeniden: 
telefona abona olmak isterlerse tesisat 
kaldırılmadığı takdirde yalnız tecdidi 
kayt namila on lira alınır. 

Tesisat kaldırılmış bulunursa bir inci 
fıkrada muharrer tesisat bedeli yeniden 
istifa olunur. 

Bi r abona telefonunu diğerine devret
mek istediği takdirde yalnız tebdili nam 
içinbeş lira alınır: Telefonunu b i r d i -
rğemo devretmemekle beraber adresinin 
tepdilini talep eden abonelerden bir l i ra 
alınır. 

Altıncı muaddel madde — N a k i l 

(Resmî Gazate) 
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mesarifi olarak aşağıdaki cetvelde gös
terildiği veçhile bir defaya mahsus ola
rak ücret almır. 

U m u m î veya hususî merkeze mer
but gerek esas gerek munzam bir pos
tanın veya her hanğı munzam bir ale
tin münferiden nakli talep edildiği tak
dirde: 

A y n i oda Mücavir A y n i hatta 
içinde odalara diğer odalara 

L i r a L i r a L i ra 
1,50 2,50 3,50 
Bi r veya mütea t t ı t posta veya zi l i 

muhtevi esas postalarla bir veya mü-
teattit zi l i muhtevi munzam postaların 
naklinde mezkûr meblağ beher zil ve 
y a munzam posta için yüzde elli nis-
betimle tezyit olunur. 

Bi r kattan başka bir kata yapıla
cak nakillerde çıkılan veya inilen kat-
ların adedine göre her kat için balâ-
daki ücurata ikişer l i ra zam olunur, 

Bina haricinde yapılacak nakillerde 
bervechi ati ücurat alınır: 

A — Telefonun nakledileceği yeni 
bina evelki kutudan başka bir kutu
nun sahasında bulunur veya evvelki 
kutnnun sahasında bulunmakla bera
ber evvelki hattin gayri bir istikamette 
olursa mezkûr kutudan itibaren telefo
nun konulacağı noktaya kadar olan 
mesafenin beher elli metre ve kesri i -
çin yedi buçuk lira. 

B — Telefonun nakledileceği bina 
evvelki kutunun sahasında ve evvelki 
battin istikametinde bulunursa ilâve
ten temdit edilecek ha t t ın beher elli 
metre ve kesri için yedi buçuk lira-

C— Telefonun nakli için hat i la
vesi icap etmediği ve yahut bir mik
tar hat t ın refi icap eylediği taktirde 
moktûan yedi buçuk lira alınır, 

On numaraya kadar hususî 
Müheddilelerin nakli için : 

A y m Mücavir Aynı 
odada odada katta 
L i r a L i r a diğer 

10 15 odalarda 

L i r a 
20 

Ondan yirmi beşe 
kadar numarayı muh
tevi hususî mübeddi-
leîerin nakli için ı2 ,50 ı7,50 22,50 

Y i r m i beşten elli
ye kadar numarayı 
muhtevi hususî mü
heddilelerin nakli için 15 20 25 

E l l i numaradan 
fazla numarayi muh 
tevi müheddilelerin 
naklinde raübeddilele 
rm ihtiva eylediği be 
her numara için Kuruş Kuru s Kuruş 

50 ' 60 75 

Bina hanc ında yapılacak nakillerde 
nakledilecek beher devre için münferit 
postalarda olduğu gibi ücurat istifa olu 
nur. Dahil i tesisatın yeniden tanzimi 
abonaya aittir. 

Yedinci muaddel madde — Atide 
muharrer ve şebeke dahilinde bulnnan 
yerlere konacak telefon postalarından 
yalınız dahili tesisat masrafı alınır mü 
kaleme ücreti ve harici tesisat masrafı 
alınmaz: 

Büyük Millet Meclisine on beş, R i 
yaseti Cumhura on, Divanı Muhasebat 
Şuray Devlet, Erkânı Harbiyei U m u m i 
ye Riyaseti. Başvekâlet ve Vekâletleri-
çin altışar ve müstakil müdüriyet i umu 
miyelerle Umum Jandarma Kumandan 
pğı için dörder, birinci ordu Müfettiş 
l igi ile Müfettişliğin Erkânı harbiye R i 
yaseti için birer, Büyük Millet Meclisi 
Reisinin: Başvekilin, Vekillerin ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi ile, Rei
si sanisinin Birinci ordu Müfettişinin, 
Şurayi Devletlet ve Divani Muhasebat 
Reislerinin, Müsteşarların ve müstekil * 
müdiri umumilerin, Riyaseti Cumhur 
ve Başvekâlet Kalemi mahsus müdür -
lerinin hanelerine birer, Ankara Vilaye
tine üç, Ankara Valisinin evine bir, U -
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murı itfaiye için üç ( mahallerini şehir 
emaneti tayin eder). 

İkinci madde — Bu kanun — t — 
kânunu sani-1929 tarihinden muteber
dir, 

Üçüncü madde — 13u kanunun ah
kâmını icraya Dahiliye Veki l i memur
dur. * 5 12-1928 

TEFSİRLER 

Ordu, Bahriye, Jandarma 
Zabıtan ve memurini hak
kındaki kanunun 4 üncü mad
desinin tefsirine dair 

Hülasa 
(Bilumum zabıtan ve memurin ve 

mensubini askeriyenin müessesatı sıh-
hiyede yatarak tedavide bulundukları 
müddetçe iaşeleri hakkında. 

Numra : 137 
FIKRAİ T E F S İ R İ Y E 

(18 Mart 1926 tarih ve 788 nu
maralı umum memurin kanununu 84 
üncü maddesinin (D) fıkrasiyle Ordu, 
Bahriye, ve Jandarma zabitan ve me
murini hakkındaki 7 haziran 1926 ta
rih ve 912 numaral ı kanunun 4 üncü 
maddesinde meşkûr tedavi tabirleri 
memleket dahilindeki resmî müessesatı 
sıhhiyede yatarak tedavi olunanların 
iaşelerini de şamildir. 

8 Kânunuevel 1928 

Tahtı silaha alınacak ihtiyat 
zabit ve askeri memurlara 
harcırah verilüp verilmeye

ceğinin tefsirin edair 
İh t iya t zabitlerine 
verilecek harcırah 

hakk ında 
Numara 138 

Tefsir Fıkrası 
İh t iya t zabitleri ve ihtiyat askerî 

memurları hakkındaki 16 Haziran 1927 
tarih ve (1076) numaral ı kanunun 19 
uncu maddesi mucibince hizmete çağ
rılan ihtiyat zabit ve memurlar ına celp 
ve terhislerinde verilecek harcırah, mu
vazzaf zabitlere kanunen verilen har
cırahın aynıdır. 

10 Kânunuevvel 1928 

B M . M . kararı

31 - Mayýs - 1926

 

İskan kânununun 10 uncu 
maddesinin tefsirine mahal 

olmadıği hakkında 
K a r a r N u m a r a s ı : 459 

 tarih ve 885 
numeraîı İskan an ununun 10 uncu 

maddesinin tefsin talep edilmiş isede : 
bu kanunun İo uncu maddesindeki b i l 
cümle tekalif kaydının maddedeki sara
hate nazarenmuhac ı r la rm beraberlerinde 
getirecekleri hayvanat ın sayım vergile
rine de şümulü olduğundan , mezkûr 
maddenin muhtac ı tefsir görülmediği, 
heyeti umumiyenin 10 — 12 — 1928 
tarihli 13 üncü inikadının 1 inci celse
sinde takar rür etmiştir . 

1 0 - 1 2 1928 
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Yasama Bölümü                           Sayfa 

 

Kanunlar 

 
1359 Tathir ve Tasnif Edildikten Sonra Transit Edilmek Üzere Hariçten Türkiyeye İthali 

          İstenilecek Barsakların Kabulü Muvakkat Suretile Memlekete İthaline Dair Kanun  1 

 

1360 Türk Ocakları Merkez Heyetince Akt Edilecek İstikraza Maliye Vekilinin Kefaleti 

         Mezuniyetine Dair Olan 1 Mayıs 1928 Tarih ve 1238 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun   1 

 

1361 Telgraf Kanununun 33 üncü Maddesinin Tadiline Dair Kanun     2 

 

1362 Türkiye ve Efganistan Muhadenet ve Teşriki Mesai Muahedenamesinin Tastikı  

         Hakkında Kanun           2 

 

1363 22 Nisan 1926 Tarihli Türkiye-İran Muhadenet Mukavelenamesini İkmalen 15 Haziran 

         1928 Tarihinde Akt ve İmza Edilmiş Olan Protokolün Tasdiki Hakında Kanun   4 

 

1364 Türkiye ile İtalya Arasında Roma’da Akt ve İmza Edilmiş Olan Bitaraflık Uzlaşma ve Adlî 

         Tesviye Muahedenamesinin Tastiki Hakkında Kanun       5 

 

1365 Türkiye ile İtalya Arasında İmza Edilmiş Olan İadei Mücrimin Muahedenamesinin Tastikı 

         Hakkında Kanun           9 

 

1366 Ankara Şehri Otomatik Telefonu Hakkındaki 30 Mayıs -13 Kânunu Evvel 1926 Tarih ve  

         876, 937 Numaralı Kanunların Tadiline Dair Kanun       13 

 

Tefsirler 

 
137 Ordu, Bahriye, Jandarma Zabıtan ve Memurini Hakkındaki Kanunun 4 üncü Maddesinin 

       Tefsirine Dair            16 

 

138 Tahtı Silaha Alınacak İhtiyat Zabit ve Askeri Memurlara Harcırah Verilip Verilmeyeceğinin 

       Tefsirin Edair            16 

 

B.M.M Kararı 

 
459 İskan Kânununun 10 uncu Maddesinin Tefsirine Mahal Olmadığı Hakkında    16 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 




