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K A N U N L A R 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgar Krallığı 
Hükümeti arasında aktolunan iadei mücrimin 

mukavelenamesine dair kanun 

Kanun N°_: 1649 Kabul tarihi: 26/5/1930 

1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgar Krallığı 
Hükümeti arasında A n k a r a d a 23 kânunuevvel 1929 tarihinde 
imza edilmiş olan iadei mücrimin mukavelenamesi tasdik edil
miştir. 

2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Haric iye V e k i l i me

murdur. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında iadei mücrimin 
mukavelenamesi 

Bir taraftan: 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri , 
Diğer taraftan: 
Haşmetlü Bulgarlar Kralı Hazretleri, 
Suçluların iadesini tanzim için bir Mukavelename akdi ar

zusunda bulunduklarından: 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri, 
Sabık Haric iye Müsteşarı ve Tokat Meb'usu A l i Şevki 

Beyfendiyi, 
Haşmetlü Bulgarlar Kralı Hazretleri, 
Bulgaristanın A n k a r a orta Elçisi Müsyü Theodor Pavlof 'u, 
Mütekabilen murahhas tayin buyurmuşlar ve müşarünileyh 

murahhaslar bu baptaki mezuniyeti kâmile vesikalarını yekdi 
ğerine tebliğ ettikten sonra usul ve kaidesine muvafık bul-
malarile] atideki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — A k i t l e r işbu mukavelename ahkâmı mucibince 
ve kendi tebaaları müstesna olmak üzere, yekdiğeri devairi 
adliyesince takip olunan veya mahkûm edilen ve diğerin anrzisi 
üzerinde bulunan eşhası mütekabilen yekdiğerine teslim etmeği 
taahhüt ederler. 

İadei mücrimin, ancak, iade kendisinden talep olunan Dev
letin arazisi haricinde irtikâp olunmuş bir suçtan dolayı takibat 
icrası veya mahkûmiyet hallerinde vaki olur. 

Madde 2 — Aleyhinde takibat icra olunan bir şahıs talep 
olunduğu takdirde iade ancak cürüm olarak affolunan fiil her i k i 
memleketin kanunlarına göre en aşağı bir sene hapis veya 
daha ağır bir cezayı istilzam ettiği ahvalde vaki olur. 

Kat'ileşen bir hükmün icrası için iade talebinde bulunulursa 
iade ancak suçlu her ik i memleketin kanunlarına göre en az 
bir sene hapis veya daha ağır bir cezayı istilzam edebilen bir 
fiil için altı aydan ziyade hapis cezasına k a f i y e n mahkûm ol 
muş ise vaki olur. 

Madde 3 — İadei mücrimin kezalik her ne şekil ve mahi
yette olursa olsun teşebbüs veya iştirak hallerinde de bu te
şebbüs veya iştirak talip olan devletle iade kendisinden talep 
olunan devletin kanunlarına göre, ikinci madde ahkâmına tev
fikan, cezalandırıldığı takdirde vaki olur. 

Madde 4 — Aşağıdaki hallerde iadei mücrimin talebi ka
bul olunmaz.. 

A ) Siyasî suçlar ve onlara murtabıt fiiller için; Devlet 
reisinin şahsına, ailesi azasına, 

V e y a Hükümet Reisine karşı vaki olan sui kast katil veya 
buna teşebbüsü yahut iştiraki mutazammın olduğu takdirde 
siyasî suç veya böyle bir suça murtabıt fiil addedilemezi 

B ) Askerî suçlar ve ona murtabıt fiiller için, 
C ) Matbuat suçları için, 
D ) Münhasıran mutazarrır olan tarafın şikâyeti üzerine ta

kip edilen ve takibat işbu tarafın feragat etmesile tevkif edile
bilecek olan suçlar için, 

E ) Talep edilen şahıs iadeyi isteyen devletçe, kendi ka -
nunlarile, iade kendisinden talep olunan devletin veya suç 
toprağı üzerinde irtikâp edilmiş bulunan devletin kanunlarına 
nazaran müruru zamana uğramış yahut sakıt olmuş bir suçtan 
dolayı takip edilmekte ise; 

T C 
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F ) Talep edilen şahıs iade kendisinden istenilen memle -
kette ayni fiilden dolayı takip edilmekte ise, keza orada sureti 
kat'iyede dava harici görülmüş, mahkûm edilmiş, affe mazhar 
olmuş veya beraat kazanmış ise; 

G ) İade kendisinden talep olunan devletin daireleri, işbu 
devletin kanunları mucibince suç hakkında hüküm vermeğe 
salâhiyettar bulunuyorlar ise; 

H ) F i i l - üçüncü bir devletin arazisinde irtikâp edilmiş 
olupta iade kendisinden istenilen tarafın kanunları ecnebi 
memlekette irtikâp edilmiş böyle bir fiilin takibini kabul etmez 
ise. 

Madde 5 — İadei mücrimin talebi daima diplomasi tarikile 
yapılmak lâzımdır. 

Madde 6 — İşbu mukavele esasına tevfikan iade talebini 
redde mahal olup olmadığı hususunda karar ittihazı hakkı 
münhasıran iade kendisinden talep olunan devlete aittir. 

İade talebinin tetkikinde takip olunacak usul her ne olursa 
olsun, siyasî bir suçtan dolayı iade talebinin reddine, ancak 
iade kendisinden istenilen devletçe tayin edilmiş salâhiyettar 
mahkeme tarafından hükmolunacağı hususunda akitler mutabık 
kalmışlardır. 

Madde 7 — 1 - İade talebile birlikte ya bir mahkeme hükmü 
ya bir yakalama kararı, ittiham kararı, kat'î bir istintak karar
namesi, gayri muvakkat tevkif müzekkeresi veya ayni kuvveti 
haiz diğer bir adlî varaka ibraz olunacak ve bunlarda cürüm 
olarak affolunan fiilin mahiyeti, ağırlığı, vasfı ve talip olan 
memlekette mer'î ve mevzuubâhis suç için kabil i tatbik bulunan 
kanunun metni ve işbu suçun istilzam ettiği ceza işaret edile
cektir. 

2-Mülkiyet aleyhine suç mevzuubâhis olduğu takdirde haki
katen vaki olan veya ikama tesaddi edilen zararın, daima tak
ribi baliği bildirilecektir. 

3 - İade talepnamesine talep edilen şahsın mümkün merte
be eşkâli veya hüviyetini tayine medar olabilecek diğer malû
mat ilâve edilecektir. 

4 - Gönderilecek evrak talip olan devletin kanunlarile ta
yin olunan şekilde tanzim edilecek ve bunların aslı veya işbu 
devletin mahkemesi yahut sair herhangi salâhiyettar bir dairesi 
tarafından tasdik olunmuş sureti gönderilecektir. İşbu evraka, 
iade kendisinden talep olunan devletin lisanında muharrer ve 
talip devletin diplomasi memuru veya iade talep olunan devle
tin yeminli bir tercümanı tarafından tasdik edilmiş bir tercüme 
raptolunacaktır. 

5 - Şurası mukarrerdir k i , mücrimin iadesi kendisinden 
talep olunan devlet yukarıda taahhüt edilen evrakı alır almaz 
iade talebi vehleten gayri kabil i kabul görülmiyorsa işbu talep 
hakkındaki karar mahfuz kalmak şartile, makamatı aidesi, firar 
ihtimalinin önünü almak üzer t maznunun tevkifine tevessül 
edeceklerdir. 

6 - Takibatın mevzuunu teşkil eden suçun işbu mukavele
namede derpiş olunan ahval meyanına dahil olup olmadığı 
mes'elesinde şüphe husulü takdirinde talip hükümetten izahat 
istenilecek ve verilen izahat bu şüpheleri izale edecek mahi
yette bulunmadıkça iadeye muvafakat edilmeyecektir. İstizah 
talebi iade talebinde bulunan devletin siyasî mümessiline irsal 
edildiği günden itibaren iki ay zarfında iade kendisinden iste
nilen devlete izahat verilmemiş ise tevkif olunan şahıs tahliye 
edilebilir. 

Madde 8 — Muvakkat tevkif yalnız yedinci maddede zik-
rolunan vesaikten birinin ibrazı ile değil, iade talep olunan 
memleketin hariciye dairesine diplomasi tarikile verilmiş olmak 

şartile müstacel ahvalde, gayri muvakkat bir tevkif müzekke
resinin vücudunu müş'ir olarak posta veya telgrafla irsal oluna
cak her nevi ihbar üzerine de vaki olacaktır. Bununla beraber 
iade kendisinden talep olunan hükümet yevmi tevkifinden 
itibaren bir ay zarfında yedinci maddede zikrolunan vesika
lardan bir ini diploması vasıtasile almadığı takdirde madde 
hazıra mucibince tevkif olunan şahıs serbest bırakılacaktır. 

Madde 9 — Maznunun, suçun ikaı neticesinde yeddi tasar
rufuna geçirdiği yahut onun üzerinde bulunup alman eşya, su
çun ikamda kollanılan alât ve edevat ile husulü kanaata medar 
olacak her şey, üçüncü şahısların hakları mahfuz kalmak şartile 
ve salâhiyettar makamın takdirine göre, maznun ile ayni za
manda, iadeyi isteyen Hükümete verilecek ve iadeye muvafakat 
edilmiş iken suçlunun ölümü veya firarı sebebile iade vuku bul
mamış olsa bile bu eşya mezkûr Hükümete yine tevdi oluna
caktır. Bu tevdi, iadeye muvafakat eden memlekette maznun 
tarafından ihfa veya depo edilip te bilâhare keşfolunan ayni 
mahiyetteki bilcümle eşyaya da şamil olacaktır. 

Madde 10 — Talep olunan şahıs kendisinden iade iste
nilen Devlet arazisi dahilinde iade talebini mucip olan fiilin 
gayri bir suç sebebile takibata uğramış veya mahkûm olmuş 
ise, iadesi, müddeti cezaiyesinin hitamına veya cezanın af ve 
ref'ine kadar tehir olunabilecektir. 

Kezal ik talep edilen şahıs, kendisinden iade istenilen tara
fın makamatı huzurunda, ceza kanunlarına muhalefetten gayri 
bir sebepten dolayı takip edildiği ve bu da onun cebren ihza
rını veya tevkifini müeddi bulunduğu takdirde, iade, takibatın 
veya mevkufiyetin hitamına kadar tehir olunabilecektir. 

Bununla beraber iadeyi talep eden memleketin kanunlarına 
nazaran bu tehirde, maznunun takibinde mürur zaman veya sair 
mühim müşkülât hasıl olabilir ise, bazı mülâhazatı mahsusa 
mâni bulunmadığı takdirde ve talep eden memlekette takibat 
biter bitmez talep olunan şahıs tekrar iade olunmak taahhüdü 
altına maznunun muvakkaten teslimine muvafakat edilecektir. 

Talep olunan kimse efrada karşı edindiği taahhüdatı, iade 
sebebile, ifa edemiyecek olduğu takdirde işbu efradın salâhi
yettar makam huzurunda haklarını ihkak ettirmeleri ciheti 
mahfuz kalmak üzere, iade yine vaki olacaktır. 

Madde 11 — İadeye muvafakat edildiği takdirde talep 
olunan şahıs iade kendisinden istenilen Devletin ya hudut 
mevkifinde yahut irkâp limanında talip Devletin emrine veri
lecektir. 

İade kararının tebliğinden itibaren bir ay zarfında talip 
Devlet tesellüm etmemiş bulunursa mezkûr şahıs serbest bıra
kılabilecektir. 

Madde 12 — İade olunan şahıs, kendisine ' iade edilen 
Devlet arazisinde mahiyeti ne olursa olsun iadeden evvel irt i
kâp etmiş olduğu bir suçtan dolayı ne takibata tâbi tutulur ne 
tecziye ne de üçüncü bir Devlete iade olunur. Eğerki bu 
hallerden berinde veya diğerinde, hakkındaki hükümden ve mah
kûmiyet halinde, cezasını çektikten veya umumî yahut hususî 
affa nail olduktan sonra bir ay zarfında talep eden memleketi 
tekrar terketmek serbestisine malik olmuş olan veya o mem
lekete kendi rizasile avdet etmiş buluna. 

İade edilen şahıs iade talebine sebep olan fiilin gayri bir 
suçtan dolayı onu iade eden ve muvafık gördüğü takdirde, 
bu diğer suça dair işbu mukavelenamenin yedinci maddesinde 
zikrolunan evraktan birinin ibrazını talep edebilecek olan Dev
letin muvafakati mahsusası olmadıkça kendisine iadeye muva
fakat edilmiş olunan Devlet tarafından keza ne takip ne de 
tecziye edilebilir. K e z a b u Hükümetin muvafakati, maznunun 
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üçüncü bir Devlete iadesine müsaade edilmek için de istihsal 
olunmak lâzımdır. 

Maamafih, maznun muhakeme olunmağı ve cezasını çekme
yi kendiliğinden talep etmiş yahut yukarıda tayin edilen müd
det zarfında teslim olunduğu memleket arazisini terketmemiş 
veya oraya bilâhare avdet etmiş bulunursa bu muvafakatin is
tihsaline lüzum yoktur. 

Madde 13 — Akit lerden birinin iadesini talep ettiği şahıs, 
diğer suçlar sebebile, bir veya müteaddit Devlet tarafından 
dahi talep edilmekte ise en ağır suç kendi toprağı üzerinde 
irtikâp olunan Devlete ve suçlar ayni dereceyi vehamette bu
lundukla ' ! takdirde; tebaasından olduğu Devlete teslim olunur. 

Aleyhinde takibat icra olunan şahıs talip devletlerden hiç 
birinin tebaasından değil ise, suçlar ağırlıkça müsavi oldukları 
takdirde, talepnamesi iade kendisinden istenilen Devlete en 
evvel vasıl olan Devlete teslim olunur. Şurası mukarrerdir k i 
suçun ağırlığı, iade kendisinden talep edilen devletin kanunla-
rile tayin olunur. 

Madde 14 — Bir suçlunun iadesi keyfiyeti âkitlerdçn biri 
ile üçüncü bir Devlet arasında vaki olursa, iadeyi mucip suç 
dördüncü maddede derpiş edilen ef'alden olmamak şartile, suçlu 
olan bu şahsın ve dokuzuncu maddede münderiç eşyanın kendi 
toprağından transit olarak müruruna diğer A k i t Devlet muva
fakat edecektir. Meğerki mevzuubâhis şahıs kendi tebaasından 
ola. 

Transit talebi, yedinci maddede zikrolunan evrakı usuliye-
den birinin aslı veya usulü dairesinde musaddak sureti tevdi 
edilerek, siyasî tarikle icra olunmak lâzımdır. 

Madde 1 5 " — A k i t l e r kendi arazileri dahilinde suçlunun tev
kif i , iaşesi ve nakli ve onuncu maddede zikrolunan muvakkat 
teslim dolayısile vukua gelen masrafların tediyesine müteallik 
bilûmum mutalebelerden karşılıklı olarak feragat ederler. 

Talip Hükümete iadesine veya muvakkaten teslimine üçün
cü bir Devletçe muvafakat edilmiş olan bir şahsın transit masa
rifi talip, Hükümete ait olacaktır. 

Madde 16 — İşbu mukavelename tasdik edilecek ve tas
diknameler mümkün olduğu kadar kısa bir zaman zarfında 
Sofyada teati olunacaktır. 

Mukavelename tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra 
iktisabı mer'iyet edecek ve âkitlerden bir i tarafından feshi ta
rihinden itibaren altı ay hitamına kadar mer'î olacaktır. 

Sözlerini tasdikan ik i taraf murahhasları bu mukavelena
meyi imza etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Ankaıa, yirmi üç kânunuevvel bin dokuz yüz yirmi dokuz. 

İmza: Ali Şevki Pavlof 

Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. nün 1926 senesi 
hesabı kat'î kanunu 

Kanun N^: 7656 Kabul tarihi: 311511930 

1 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1926 
malî senesi umum varidatı merbut ( A ) cetvelinde gösterildiği 
üzere 1 106 337 lira 71 kuruştur. 

2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene masarifi ( B ) işaretli 
cetvelde yazılı olduğu veçhile 521 906 lira 64 kuruştur. 

3 — 1926 senesi tahsisatından ( B ) işaretli cetvelin sütunu 
mahsusunda irae olunduğu üzere sarf edil miyerek bakiye kalan 
82 001 lira 62 kuruş iptal edilmiştir. 

4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
5 — Bu Kanunun icrasına Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

V e k i l i memurdur. 

(A) Cetveli 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 

1926 malî senesi varidat hesabı kat'î cetveli 

Fa
sı

l 

M
ad

de
 

Nev'i varidat 

B ü t ç e d e yazılı ohn 
muhammenat 

miktarı 

L i r a K . 

Senesi zarfında 
tahsil olunan 

miktar 

Lira K . 

1 1 Tonilato rüsumu 341 660 473 464 23 
2 Şehadetname rüsumu 4 170 1 948 
3 Mücellit patente rüsumu 4 170 3 478 

Birinci fasıl yekûnu 350 000 478 890 23 

2 1 Cezayi nakti hasılatı 9 170 
2 Bulaşık rüsumu 37 500 10 785 18 
3 Sefain mesaha rüsumu 170 0 
4 Bankalar ile hesabı cari 

dipozito faizleri 10 000 25 663 52 
5 Satılacak emval bedeli 430 1 322 89 
6 Hasılatı muhtelife 2 080 583 056 68 

İkinci fasıl yekûnu 59 350 626 883 27 

3 0 Sigorta bedeli 920 564 21 

YEKÛNU UMUMÎ 410 270 1 106 337 71 

(B) Cetveli 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 

1926 malî senesi hesabı kat'isi 

F. 
Muhassasatın nev'i Tahsisat 

L i ra K . 
Tediyat 
L i r a K . 

iptal olunan 
tahsisat 
bakiyesi 

L i r a K . 

1 Maaşat ve ücurat i 1 615 90 994 38 41 620 62 
5 Tahsisatı fevkalâde 79 305 50 758 87 28 546 13 
3 Memurin ve müstahdimi-

M 

3 

ni muvakkate ücreti 35 835 32 221 21 3 613 79 
M 

3 Levazım 18 120 ' 17 450 83 , 669 17 
4 Masarifi muhtelife 23 330 21 130 50 2 199 50 
5 Masarifi mütenevvia 109 965 104 612 59 5 352 41 
0 Bütçe kanununun altıncı 

maddesi mucibince faslı 
mahsus 192 078 29 192 078 29 0 

0 341 senesi düyunu 12 659 97 12 659 97 0 

YEKÛNU UMUMÎ 603 908 26 521 906 64 82 001 62 

Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 1926 malî senesi 
hesabı kat'isi kanunu 

Kanun N° : 7657 Kabul tarihi : 371511930 

Madde 1 — Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi varidatı 
umumiyesi merbut (A) cetvelinde muharrer olduğu üzere 
(3 395 408) lira (86) kuruştur. 
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Madde 2 — Mezkûr idarenin 1926 senesi masarifi umumi-
yesi merbut (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu veçhile (3 812 848) 
lira (22) kuruştur. 

Madde 3 — Tehsisattan ez gayri sarf bakiye kalan ( 55 270) 
lira ( 78 ) kuruş iptal olunmuştur. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun icrasına İktisat V e k i l i memurdur. 

A — cetveli 

Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 1926 malî senesi 
varidat hesabı kat'isi 

Bütçede yazılı Senesi zarfın da 
olan muhamme- tahsil olunan 

M . 
N e v ' i varidat nat miktarı 

L i r a K . M . 
N e v ' i varidat 

L i r a K . L i r a K . 
1 Trabzon hattı 823 334 909 373 06 
2 Bartın » 1 5 508 86 
3 İstanbul - Mersin hattı 368 334 464 034 22 
4 İstanbul - İzmir » 195 000 289 210 87 
5 İzmire kadar Edremit ve 

Ayvalık hattı 1 38 152 35 
6 Zuhurat, kömür ve saire 

nakliyatı, ( Muhacirin 
nakliyatı) 8 334 11 139 

Birinci faslın yekûnu 1 395 004 1 717 418 36 
1 Mudanya hattı 91 000 85 108 20 
2 Bandırma » 175 067 182 259 42 
3 Karab iga » 88 000 94 836 96 
4 izmit » 

Sil ivri - Ereğli hattı 
32 500 30 809 83 

İkinci taşlın yekûnu 386 567 393 014 "İT 
1 Adalar hattı 273 217 290 736 07 
2 Kadıköy » 293 536 316 624 98 
3 Haydarpaşa» 218 344 258 811 22 
4 A n a d o l u » 

Ayastafanos» 
Y a l o v a » 

52 281 60 395 04 

Üçüncü faslın yekûnu 837 378 926 567 31 
Nakliyat ve sevkiyatı 
askeriye hasılatı 16 668 21 887 84 
13-1-340 tarihli talimat
nameye tevfikan istifa 
kılınacak kılavuzluk ve 
römorkör ücuratı hasılatı 141 668 141 318 12 

_F_ 

6 

M . 
N e v ' i varidat 

1 Kahve ocakları hasılatı 
2 Emakin bedeli icarı 
3 Varidatı müteferrika 

Altıncı faslın yekûnu 
Hükümetçe 926 senesi ba
harında icrası mukarrer 
seyyar sergi için tahsis 
olunacak vapur bedeli 
icarı olarak muvazenei u-
mumiyeden tediye edile
cek olan 

Türkiye liman şirketlerin
den alınacak hissei te
mettü ve faiz 

Yekûn 
Kahve ocaklarının iaşe 
müteahhidinde bulunduğu 

'zamana ait zabitan ve 
mürettebatın iaşe bedeli 
olarak Divanı Muhaseba
tın iş'arı üzerine mahsup 
edilen 

Y E KÛN U UMUMÎ 

Bütçede yazılı 
olan muhamme-

nat miktarı 
Lira K_ 

15 000 
25 000 
70 834 

110 834 

Senesi zarfında 
tahsil olunan 

Lira 

8 583 
18 742 
48 407 

75 733 

IC 

91 
02 
78 
71 

100 000 

12 000 
3 000 119 

105 731 

13 738 
3 395 308 

11 
86 

3 000 119 3 395 408 86 

B - Cetveli 
Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 926 malî 

masraf hesabı kat'isi 

N e v ' i muhassasat Tahsisat Tediyat 

senesi 

İptal olunan 
tahsisat 
bakiyesi 

L i r a K . L i r a K . L i r a 
1 Maaşat 760 061 751 236 55 8 824 
2 Masarifat 2 129 876 2 125 541 09 4 334 
3 Merakıp ve sefaini bahriye 

mübayaat ve isticar esmanı 
ve masarifi 499 014 491 650 26 7 363 

4 Sergi vapuru zabitan ve mü
rettebatı ve masarifi seferi-
yesi ve iaşesi 100 000 97 749 33 2 250 

5 Zabitan ve mürettebatın iaşe 
masarifi 79168 47 504 63 31 663 

6 Sigorta ücreti ve sermaye 
imha bedeli 10 000 9166 36 833 

7 Türkiye liman ve kömür şir
ketlerine hissei iştirak 290 000 290 000 00 

Yekûnu umumî 3 868119 00 3 812 848 22 55 279 

ABONE ŞARTLARI İLÂN ŞARTLARI 

Abone seneliktir, Abone bedeli: 
O 

Ankara için: 750 kuruş Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Vilâyetler » : 900 » Hususî » » 10 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

o o 

ücret alınır. 

B. M . M . n i n bir i ç t i m a senesine ait zabıt cerideleri bir 
o o 

s e n e l i k a d d o l u n u r . Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile b i r l i k t e Yevmî nüsha 100 paradır. 
a b o n e k a y d o l u D d u ğ u s u r e t t e g a z e t e b e d e l i i k i misline iblâğ o l u n u r . 

Yevmî nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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Kanun            Sayfa 
 
 
1649  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bulgar 
Krallığı Hükümeti Arasında Aktolunan İadei Mücrimin 
Mukavelenamesine Dair Kanun         1
 
 
1656  Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. nün 1926 Senesi 
Hesabı Kat'î Hakkında Kanun         3
 
 
1657  Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 1926 Malî  
Senesi Hesabı Kat'isi Hakkında Kanun        3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


