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Madde 1 — Osmanlı
Bankasının
imtiyaz
müddetinin
1 mart 1952 tarihine kadar temdidine dair 5 haziran 1933
tarihli mukavele ile mezkûr Bankanın Hazineye ayrıca bir
muvakkat döviz kredisi kuşat edeceğine müteallik olan ayni
tarihli müzeyyel mukavelename ve Sömerbanka Maliye Vekâle
tinin kefaletile Osmanlı Bankasının açacağı carî hesaba ait
mektup tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Sömerbankii açılacak carî hesap için Maliye
Vekâletine kefalet mezuniyeti verilmiştir.
Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili
memurdur.
17/6/1933

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı
Bankası arasında mezkûr bankanın imtiya
zının temdidine dair aktedilen mukavele
Aşağıda imzaları mevzu,
Bir taraftan mukavele metninde (Hükümet) tesmiye edilen
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nam ve hesabına hareket eden
İzmir Mebusu ve Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi,
diğer taraftan mukavele metninde « banka » tesmiye olunan
Osmanlı bankasının 31/V/1933 tarihli komite içtimaında mezkür müessese nam ve hesabına harekete salâhiyeti lâzıme ile
murahhas tayin edilmiş olan Müsyü F. Bellet arasında aşağıdaki hususat kararlaştırılmıştır:

Madde 2 — Mevcudiyeti ayni tarihe kadar temdit edilecek
olan banka, hissedarları heyeti umumiyesinde yaptırmağı
taahhüt ettiği ve hükümetin bugünkü tarihli itilâfname muci
bince peşinen tasvip eylemiş olduğu tadilâtı da ihtiva edecek
olan hali hazır statüsündeki (dahilî nizamname) hususî rejim
tahtında faaliyetine devam edecektir.
Madde 3 — Bankanın halen tedavüldeki banknotları kanunî
rayiçlerini ve ayni zamanda 3 ağustos 1914
tarihli kanunun
3 üncü ve 10 mart 1924 tarihli mukavelenin altıncı maddesi
mucibince müstefit bulundukları mecburî tedavülü muhafaza
edeceklerdir. Banka, eskisi gibi, mevkii tedavülde bulunan
banknotların lâakal üçte birine müsavi miktarda bir altın
karşılığı İstanbul merkezi veznesinde bulundurmağı taahhüt
eder.
Şu kadar k i Hükümet yukarıdaki fıkra ile tesis olunan
rejime 31 birinci kânun 1941 tarihinden itibaren her an, niha
yet vermek hakkına maliktir. Hükümet bu hususta bankaya
yapacağı tebliğde, Bankanın banknotlarını tediyeye başhyacağı
tarihi tayin edecektir. Banka işbu banknotları ihraç edilmiş
oldukları mahalde ve üstlerinde yazılı beher itibarî Türk lirası
binde 916,2/3 (binde dokuz yüz on altı adedi tam iki taksim
üç) ayarında ve. 7,21657 (yedi adedi tam yüz binde yirmi bir
bin altı yüz elli yedi) gram vezninde ve binde 6 (binde altı)
nisbetinde bir vezin toleransı ile altın olarak ödeyecektir. Bir
sene müddet zarfında tediyeye ibraz olunmıyan banknotlar
kanunen iptal olunmuş addolunacak ve banka bunların muadi
lini, ayni esas dairesinde, altın olarak Hükümete ödeyecektir.

I
I
11 haziran 1930 tarihli ve 1715 numaralı kanunun 5 inci
f maddesi hükümlerine tevfikan Cumhuriyet merkez bankasınca
j deruhde edilmiş olan evrakı naktiyenin mecburî tedavülünü
( kaldıracak olan istikrar kanununun neşri halinde Osmanlı
bankası banknotları da, bundan evvelki fıkrada tasrih edilen
şartlar dairesinde, derhal lâzimüttediye olacaktır.
Madde 1 — Bankanın imtiyaz müddeti, aşağıdaki şartlar
Madde 4 — Banka, imtiyazının devamı müddetince, hazi
dairesinde, 1 mart 1952 ( b i r mart bin dokuz yüz elli i k i )
tarihine kadar temdit edilmiştir.
ne emrine, Hazinenin bütçe senesi zarfındaki muvakkat ihti-

Sayıfa: 2772

(Resmî Gazete)

yaçları için, 1 250 000 (bir milyon iki yüz elli bin) İngiliz liralık bir
(karşılıksız nizamî hesabı carî krelisi) amade bulunduracaktır.
Hazinece istimal edilen meblâğlar üzerinden, mezkûr meb
lâğların bankaca tediye olundukları tarihlerden iptida etmek
üzere, hesap olunacak zimmet faizi işbu mukavelenin meriyete
girmesinden itibaren geçecek ilk üç bütçe senesi için% 6 ( yüzde
altı) olarak tesbit edilmiştir. Faiz nisbeti müteakiben tarafeyn
den birinin veya diğerinin talebi üzerine her üç senede bir
asgarî % 4 ( yüzde dört ) ve azamî %7 (yüzde yedi) hadleri
arasında, yeniden tetkik ve tesbit edilebilecektir.
İşbu karşılıksız nizamî kredi iki tarafa elveren şekilde
ingiliz lirası veya fransız frangı olarak kullanılabilecek olup
bunun her bütçe senesi zarfında inkısam edeceği akçe nevileri
mezkûr senenin iptidasından bir ay evvel iki tarafça bilitilâf
tayin edilecektir. Her akçe nev'ine göre ayrı bir hesap tutu
lacak ve avanslar hangi akçe ile istimal edilmiş bulunuyorsa
filen yine ayni akçe ile iade ve tesviye kılınacaktır. Hesaplar
faiz ve resülmal olarak her sene 31 mayıs ve 30 teşrinisani
tarihlerinde katedilecektir.
Madde 5 — Banka imtiayzının devamı müddetince Türkiyedeki muamelelerine bir milyon (1 000 000) ingiliz liralık bir
sermaye tahsis edecek ve bu sermayenin Iâakal nısfını türk
lirasına tahvil ederek bunu Iâakal üç buçuk milyon (3 500 000)
türk lirası olmak üzere muhafaza eyleyecektir. Bankanın mez
kûr meblâğ ve nisbetten fazla bir sermayeyi türk lirasına tahvil
etmiyeceği mukarrer olduğundan, sermayesinin fazla kısmını
ecnebi memleketlerdeki muameleleri, için serbestçe kullanabile
cektir.
Ecnebi dövizi olarak istimal edilecek miktar için bankanın
kendi işletme usullerine muvafık tarzı istimaller bulunamamasını
intaç eden ahval hadis olursa banka bu miktarın tamamını
yahut bir kısmını muvakkaten Türkiye haricine çıkarabilmek
ihtiyarına malik olacaktır. İşbu mukavelenin ınkızasında, banka,
ecnebi dövizi olarak istimal etmiş olacağı sermaye eczasının
tahsilinden mütevellit olarak nezdine avdet etmiş olacak
kambiyoyu serbestçe tasarruf edecektir.
Bankanın mezkûr sermayesinden türk lirası olarak istimal
etmiş olacağı mebaliğe gelince; Hükümet bu mebaliğin ingiliz
lirası olarak transferini imkân dairesinde teshil edecektir.
Madde 6 - Banka Türkiyede en az ^0 (otuz) şube bulun
durmağı taahhüt eder. Banka bu miktardan fazla olarak
elyevm mevcut olan bir şubeyi lâğvetmek isterse, bu niyetin
den, evvelemirde, Maliye Vekâletini haberdar edecek ve
Maliye Vekâleti banka ile birlikte mezkûr şubenin müsmir bir
hale ifrağı için müracaat eyleyebileceği vasıtaları tetkik
edecektir.
Madde 7 — Banka, İstanbuldaki idare merkezinin inşası
için kendisine tahsis edilmiş olan arsalardan, bedelsiz icar
şeklinde, istifade etmekte devam edecektir.
Hükümet imtiyazın hitamında mezkûr idare merkezi bina
larının inşa masraflarını ödemek suretile arsaları tekrar kendi
tasarrufuna geçirebilecek
ve bu suretle binalara sahip
olacaktır.
Bu hakkını istimal eylemediği takdirde Hükümet mezkûr
arsalar üzerindeki mülkiyeti bankaya rerketmiş addolunacak
ve banka binaları olduğu gibi, arsaları da serbestçe tasarruf
edebilecektir.
Madde 8 — Statünün on beşinci maddesine tevfikan ban
kanın İstanbuldaki idare meclisinde bulunan üç Türk aza banka
komitesince Hükümet tarafından verilecek bir listedeki altı isim
arasından intihap olunacaktır.
İ Jare mecl si azalarının memuriyet müddetleri üç sene
olarak tesbit edilmiştir. Bu müddet tecdit edilebilecektir.

j
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Madde 9 — Bankanın İstanbuldaki İdare meclisine riyaset
eden Müdür «Osmanlı Bankası Türkiye Umum Müdürü» unvanını
alacaktır. Bu Müdür tayin edilmeden evvel Maliye Vekilinin reyi
istimzaç edilecektir.
Madde 10 — Banka, Türk müslüman memurlarının adedini
Türkiyedeki merkez ve şubelerinde bulunan memurların heyeti
umumiyesine nazaran %60 (yüzde altmış) ve Türk müslüman
memurlarının maaşlarını da Türkiyedeki merkez ve şubelerinde
çalışan memurları maaşlarının heyeti umumiyesine nazaran
%40 (yüzde kırk) nisbetinde muhafaza etmeği taahhüt eyler.
İşbu nisbetlerde bankanın Türkiye umum müdürü ile tayini
melhuz muavini dahil değildir. Banka asgarî addolunan bu
nisbetleri arttırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
Banka, bankacılık mesleğinde ihtisas edinmek üzere, staj
için, her sene ecnebi memleketlere Türk müslüman memur
namzetleri gönderecektir. Bu namzetler müsabaka ile seçilecek
ve bunların adedi hiç bir zaman altıdan az olmıyacaktır. Staj
yerler, stajlarının bitmesinden itibaren en az beş sene banka
hizmetinde kalacaklarına dair bankaya taahhütte bulunacak
lardır. Bunlardan bu müddetin bitmesinden evvel serbestilerini
yeniden iktisap etmek istiyecek olanlar, stajları için bankaca
ihtiyar edilmiş olan masraftan, banka hizmetinde geçen müd
detle mütenasip miktar tenzil edildikten sonra, kalan bakiyeyi
bankaya tesviye ile mükellef bulunacaklardır. İşbu tesviye
stajiyerlerin müstakbel maaşları üzerinden yapılacak tevkif atla
icra edilecektir.

Madde 11 — İmtiyazın devamınca banka Türkiyede bilû
mum Devlet vergi ve resimlerinden muaf olacaktır.
Ancak, bu umumî muafiyet hilâfına yegâne istisna olarak
banka Türkiyede tahakkuk eden kârlardan, millî bankaların
tâbi oldukları şartlar dairesinde, kazanç vergisi vermek ile
mükellef buluncaktır. Bununla beraber gerek işbu mukavelename
ve gerek zeyli mucibince, Hazineye verilen avansların döviz ola
rak kullanılacak kısımlarının, bankanın ecnebi memleketlerdeki
merkezlerince verileceği ve bunda Türkiye merkezlerinin kakazançları maktu bir kumüsyondan ibaret kalacak olan alelade
mutavassıt sıfatı ile hareket edecekleri mukarrerdir.
Banka, Türkiyede Devlet pulunu hamil olmayarak tedavül
eden senetleri almamakta devam edecek ve her türlü posta
ücretlerini ödeyecektir.
Kezalik banka, müşterilerinin banka muameleleri üzerine
mevzu ve müşterilerinden istifası lâzımgelen bilcümle vergi ve
resimleri, millî bankaların tâbi oldukları şartlar dairesinde,
tevkif ve Hazineye tediye ile mükellef olacaktır.
Eğer banka kendisinin mutat bankacılık muameleleri hari
cinde kendi unvanı altında sınaî veya ticarî mahiyette bir
faaaliyet icra edecek olursa, bu yeni faaliyet şubesine dahil
olan işbu muameleler bu maddenin birinci fıkrası ile bah
şedilen vergi muafiyetinden müstefit olmayacaklardır
Madde 12 — Banka, Türkiyede Millî Bankalara halen bah
şedilmiş veya bahşedilecek olan her türlü menfaatlerden
bihakkın ve hiç bir takyide tâbi olmayarak müstefit olacak
ise de Millî Bankalardan bazılarına münhasır olarak kanunla
bahşü temin edilen veya edilecek olan imtiyazatı mahsusadan,
bittabi, istifade iddiasında bulunamayacaktır.
Madde 13 — Banka her ay sonunda aktif ve pasifini natık
bir vaziyeti hesabiye neşredecektir.
Madde 14 — Banka Maliye Vekâletinin kontrolüne tâbi
j olup, işbu kontrol mukavelenin tamamii tatbikine nezaret etmek
j vazifesile mükellef bir Hükümet komiseri vasıtası ile icra
i edilecektir.
ı
Bu maksatla komiser hissedarlar Heyeti Umumiyesinin ve
keza İstanbulda İdare meclisinin içtimalarında bihakkın hazır
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bulunacak ,ve işbu mukavelenin ahkâmını nakz ve ihlâl edici
mahiyette telâkki ettiği her kararın
tatbikma
muhalefet
eyleyecektir. •
Komiser bankanın idaresine ve banka umurunun tedvirine
müdahale edemiyecektir.
Madde 15 — Banka Türkiyede yapacağı bütün muamele
lerin ve bilhassa statüsünün ikinci maddesinde tadat edilen
muamelelerin icrası için Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve
nizamları ahkâmına, bu ahkâm işbu mukavele mündericatı ve
bankanın statüsünde tarif edilen hususî tarzı teşekkülü ile tehalüf etmedikçe, tevfikî hareket edecektir.
Bankanın hükümetten alacağı olan mebaliğ kanunlar ve
nizamlar ahkâmı mucibince atiyen bankadan talep edilebilecek
olan teminat makamında ad ve telâkki edilecektir.
Madde 16 — İşbu mukavelename kanunen tasdik edilir
edilmez mevkii meriyete girecektir.
Ayni tarihten itibaren imtiyaznamenin ve devletle banka
arasında bugüne kadar akit ve teati edilmiş olan mukavelele
rin bilcümle hükümjfcri mülga olacak ve bunların yerine işbu
mukavelede münderiç hükümler kaim olacaktır.
Hükümet işbu mukavelenin inkızasında bankanın imtiyazını
tecdit etmek niyetinde değilse bankayı inkıza tarihinden en az
iki sene evvel bundan haberdar edecektir. Ademi tecdit hak
kındaki ihbar hazine ile banka arasındaki hesaplar, imtiyazın
inkızasında resülmal ve faiz olarak filen ve tamamen tasfiye
edilmiş bulunacak surette hazinenin bankaya borçlu bulunabi
leceği mebaliğin î/24 (bir taksim yirmi dörd) ünü, bu ihbardan
itibaren her ay sonunda, bankaya iadeten tesviye eylemesi
şartile muteber olacaktır.
ihbar yapılmadığı takdirde işbu mukavelenin müddeti îki
tarafın zımnî muvafakatile uzamış olacak fakat Hükümet, her
an, bundan evvelki fıkrada yazılı peşin ihbar mühletini cereyana
başlatmak üzere mukaveleyi feshetmek ihtiyarını muhafaza
edecektir.
Ankarada, Başvekâlet dairesinde, 5 haziran 1933 tarihinde
iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olan işbu mukavele
nin bir nüshası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve diğer
nüshası Osmanlı bankasına verilecektir.

Türkiy Cumhuriyeti Hükümeti ile Osmanlı banka Sİ
arasında İngiliz lirası olarak muvakkat bir kredi
küşadı hakkında müzeyyel mukavelename
Aşağıda imzaları mevzu
Bir taraftan mukavele metninde «Hükümet» tesmiye edilen
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nam ve hesabına hareket eden
İzmir mebusu ve Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi.
Diğer taraftan mukavele metninde «banka» tesmiye olunan
Osmalnı bankasının 31 - V - 1933 tarihli komite içtimaında mez
kûr müessese nam ve hesabına harekete salâhiyeti lâzime ile
murahhas tayin edilmiş olan Müsyü F. Bellet arasında aşağı
daki hususat karşıla ştırılmıştır.
Madde 1 — İmtiyaz müddetinin temdidine dair mukavele
nin dördüncü maddesinde yazılı olan karşılıksız nizamî hesabı
cari kredisi haricinde mezkûr mukavelenin meriyete girdiği
andan itibaren ve karşılığı Türk lirası olarak yatırılmak kaydı
ile banka Hazineye (bir milyon iki yüz elli bin) 1 250 000 İn
giliz liralık bir muvakkat kredf açacaktır. İşbu kredi Londra üze
rine keşideli çeklerle istimal ve ayni surette iade olunacaktır.
Madde 2 — Kredi ilk dört senelik bir devre zarfında
kamilen kullanılabilecektir.
Kredi, bu devreyi müteakip, ancak aşağıdaki nisbetler
dairesinde istimal edilebilecektir.
Beşinci seneye tekabül eden devre zarfında 1 000 000 ingiliz
lirası (bir .milyon ingiliz lirası)
Altıncı saneye tekabül eden devre zarfında 750 000 ingiliz
lirası ( yedi yüz elli bin ingiliz lirası)
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Yedinci seneye tekabül eden devre zarfında 500000 ingiliz
lirası (beş yüz bin ingiliz lirası)
Sekizinci seneye tekabül eden devre zarfında 250000 in
giliz lirası (iki yüz elli bin ingiliz lirası)
Her devrenin sonunda Hazine o arıda filen istimal edilmiş
olan mebaliğı, icap ediyorsa, müteakip devre için tayin edilmiş
olan hadde irca edecek ve kredi sekizinci sene sonunda kami
len iade edilmiş bulunacaktır
Vadelerin her hangi birisinde iadesi lâzımgelen mebaliğ
tamamen veya kısmen iade olunmadığı takdirde banka iadesi
lâzım mebaliğin, vade gününün rayicine göre, muadilini teşkil
edecek miktarda halis altının İstanbul merkezi veznesine depo
edilmesini isteyebilecek ve mezkûr altınların Türkiye hudutları
haricine sevk ve ihracı hususunda bankaya, makamı aidince,
gayri kabili istirdat bir mezuniyet verilecektir.
Madde 3 — Hazine kendi lehine açılan kredinin, yukarıda
yazılı senelerin her biri zarfında, istimal edilebilecek haddi
azamisi üzerinden hesap edilmek suretile bankaya % 0,33
(yüde sıfır adedi tam 33) nisbetinde senelik bir kredi küşadı
komisyonu ve filen istimal edilmiş olacak mebahğe de, istimal
edilmeğe başlandıkları tarihlerden iptida etmek üzer**, İngiltere
Bankası iskonto haddinden % 2 (yüzde iki nisbetinde yüksek
olmak ve her halde % 6 1/2 (yüzde altı buçuk) nisbetınden
aşağı düşmemek şartile faiz ödeyecektir.
Madde 4 — işbu krediye karşılık olmak üzere Hazinece
banka emrine yatırılacak türk liralarının miktarları, Hazînece
istimal edilmiş bulunacak olan ingiliz liralarının muadiline, her
an, tevafuk edecektir. Ancak bu tevafuku temin için icrası
icap edecek muamelelere, işi basitleştirmek maksadı ile, yalnız
kredinin Hazinece istimal veya iade olunduğu zamanlarda
tevessül edilecek ve hesap hareketsiz kaldığı takdirde de bu
muameleler her ay sonunda icra olunacaktır. İngiliz liralarının
Türk lirası ile muadili İstanbul borsasının muamele günündaki
resmî rayicine göre, rayiçlerin teaddüdü halinde de vasatî
rayiç üzerinden hesap ve tayin edilecektir.
Madde 5 — Banka Hazinece tevdi edilecek türk liralarını
gerek ticarî muamelelerinde, gerek vadesi 12 (on iki) ayı te
cavüz etmeyen ve lâakal bir ciroyu ihtiva eden hazine bono
larının iskontosu şeklinde Devlete bilvasıta avans olarak kul
lanabilecektir; eğer iskonto edilecek bonolar bir bankanın müte
selsil kefaletini ihtiva ediyorsa, işbu kefalet bir ciroya muadil
addolunmıyacaktır.
Bu mebaliğin istimaline intizaren Hazine, türk liralarını
Cumhuriyet merkez bankası nezdinde Osmanlı bankası namına
açılacak vadesiz bir hesabı mahsusun matlubuna yatıracak
ve Osmanlı bankası mezkûr hesabı serbestçe kullanabilecektir.
Merkez bankası işbu hesabı mahsusa faiz yürütmezse, Os
manlı Bankası dahi Hazineye faiz vermeyecektir. Aksi takdirde
Osmanlı Bankası Merkez Bankasından aldığı faizden sevi °/o 1 /4
(yüzde bir rubu) faiz nisbetine tekabül eden bir meblâğı kendi
lehine tevkif ederek mezkûr faizin mütebaki kısmını Hazineye iade
edecektir, mezkûr hesaptan berayi istimal çekilecek her meblâğ
bankça Hazine namına açılacak ve senevi %4 1/4 (yüzde dört ve
bir rubu) faiz getirecek bir hsaba matlup kaydolunacaktır. Banka
bu suretle çekmiş olacağı mebaliği Merkez Bankası nezdindeki
hesabı mahsusuna, her an, tamamen veya kısmen iade edebi
lecektir.
İşbu maddenin birinci fıkrasında yazılı olan istimal tarzları,
Maliye Vekâleti ile Osmanlı Bankasınca, mütekabilen işlerine
elverirse, kabili istimal Türk liraları için, müttefıkan tesbit edi
lecek şartlar dairesinde, diğer bir kullanma tarzını tazammun
edici muamelelere girişmek imkânım selbetmeyecektır.
Madde 6 — Hazine İngiliz lirası olarak istimal etmiş
olacağı mebaliğin tamamını veya bir kısmını her an bankaya
iade etmekte muhtar olacaktır. Bankada kendisine ödenen
İngiliz liralarının Türk lirası ile muadilini Hazineye iade
edecektir.

(Resmî Gazete)
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Şu kadar ki bankaca Hazineye iadesi icap edecek- meblâğ
bankanın Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabı mah
susunun mevcudunu tecavüz edecek olursa, mezkûr meblâğin
işbu mevcudu tecavüz eden kısmı, Türk liralarının işbu müzeyyel mukavelenin beşinci maddesi mucibince istimalleri na
zarı itibara alınarak Hazine ve banka tarafından bılitilâf tayin
edilecek vadelerde vacibüttediye olacaktır.
Madde 7 — Hazine ile banka arasında gerek İngiliz lirası,
gerek Türk lirası olaıak kuşat olunacak hesaplar resülmal ve
faiz olarak her sene 31 mayıs ve 30 ikinciteşrin tarihlerinde
katledilecektir.
Ankarada, Başvekâlet, dairesinde 5 haziran 1933 tarihinde
iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olan işbu müzeyyel
mukavelenin bir nüshası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine
ve diğer nüshası Osmanlı bankasına verilecektir.

Saraçoğlu Şükrü Beyefendi
İzmir Meb'usu ve Adliye Vekili
A N K A R A
Vekil Beyefendi,
Tarafı Âlinizden vaki olan talebe tevfikan Osmanlı Banka
sınca Sömerbank emrine beş sene müddetle bir milyon liralık
karşılıksız bir hesabı carî kredisi kuşat edileceğini arzetmekle
mübahiyim.
Bu kredinin şartları aşağıda gösterilmiştir.
Borçlu faiz nisbeti senevî yüzde altı,
Hesap küşadı kumüsyonu olark senede % 0,33.
Yukarıda yazılı müddet müessesemizle Sömerbank arasında
vaki olacak mütekabil itilâf ile temdit edilebilecektir.
Osmanlı Bankası imtiyazının tecdidi zımnında aktedilen
itilâfları ikmal eden bu kredi Maliye Vekâletinin müteselsil
kefaletini mutazammın olup 1 ağustos 1933 tarihinden itibaren
mer'i olacaktır.
Bu vesile ile de hürmetlerimi teyit eylerim Efendim.
Osmanlı Bankası Paris Merkezi Müdürü
F. Bellet

ziraat mektep ve enstitülerinin birisinden mezun olanlarla
evvelce Türkiyede yüksek ziraat mektebinden neşet edipte
ecnebi memleketlerde staj görmüş veya ihtisas kesbetmiş ve
bu staj ve ihtisasları Ziraat Vekâletince kabul edilmiş olanlar
dan muallimlik mesleğine gireceklerin maaşları on birinci de
receden başlar.
Madde 3 — Ecnebi Yüksek ziraat mektebi ve enstitüle
rinden mezun olanların muallimlik meslekine girebilmeleri için
Ziraat Vekâletince açılacak Kollekyum imtihanında muvaffak
olmaları şarttır.
Madde 4 — Her hangi yüksek bir mektepten mezun olup
ta orta ziraat mekteplerinde meslek harici dersler muallimlikle
rini deruhde eden ve hariçte başka vazifesi olmayan muallimlerin
maaş dereceleri de birinci madde hükmüne tâbidir.
Madde 5 — Ziraat mektepleri müdürlüklerile ziraat teşkilâtı
dahilinde başka bir vazifede kullanılmakta olanlardan orta
ziraat mekteplerine tayinlerine lüzum görülenler bu kanunda
yazılı tahsil şartlarını haiz oldukları takdirde almakta oldukları
maaşlarla muallimlik meslekine girerler.
Madde 6 — Orta ziraat mektepleri müdür ve müdür mu
avinlerine muallimlik maaşlarından maada 1452 numaralı kanunun
5 nci maddesine tevfikan idarî vazifelerine mukabil olarak
müdürlere 60 ve muavinlere 40 lira aylık ücret verilir.
Madde 7 — Mektepte tedrisine mecbur oldukları dersler
den başka mektebin ihtisasa ihtiyaç gösteren ve Ziraat Vekâ
letince tesbit edilen amelî şubelerin işletmesine memur edilen
muallimlere bu hizmetlarine mukabil ayda 40 lira şeflik ücreti
verilir.
Madde 8 — Uhdelerinde dersten başka müdürlük, muavin
lik ve şube şefliği bulunan muallimler başka bir vazife veya
diğer bir mektepte muallimlik deruhte edemezler. Uhdesinde
dersten başka bir vazife bulunmıyan muallimler Ziraat Vekâ
letinin müsaadesile diğer mekteplerde yalnız muallimlik alabi
lirler.
Madde 9 — Orta ziraat mektepleri muallimlerinin terfilerinde esas, kıdemle beraber vazifelerinde muvaffakiyetleridir.
Bir derecenin kıdem müddetini ikmal etmiş bulunan'bir mual
lim daha yüksek bir dereceye terfi edebilmek için dersine ve
işletme mesaisine ait teftiş' raporlarile talim sicillerinin müsait
olması lâzımdır.
Madde 10 — Bu kanunun meriyeti tarihinde muallimlerin
vazifeleri itibarile bulundukları derecedeki müktesep hakları
mahfuzdur. Ancak bunlardan ve 5 inci madde mucibince mu
allimliğe alınacaklardan bulundukları Fdereceler kıdemlerine
nisbetle yüksek olanlar o derecenin kıdemini dolduruncıya
kadar terfi edemezler.
Madde 11 - Orta ziraat mektepleri muallimleri arasında
hususî kıymeti haiz orijinal bir ^ser meydana getiren veyahut
ihtisasa müteallik bir usul* bulan muallimlerin kıdemlerine bir
sene zammolunur.
Ancak bu eser veya usulün ziraat enstitüsü tedris heye
tince tetkik ve tasdik edilmesi lâzımdır. Vazifesini mutadın fev
kinde yüksek bir alâka ve muvaffakiyetle yapmakta olan mu
allimlerin kıdemlerine keza bir sene zammolunur. Buna hak
kazanmak için muallimlerin muvaffakiyetlerinin üç defa yapılmış
olan tetkik ve teftiş raporlarüe veya talim sicillerile tevsik
edilmiş olması şarttır.
Madde 12 — Yüksek ziraat mekteplerinden mezun olmıyanlar orta ziraat mekteplerinin meslekî derslerine muallim ve
bu mekteplere müdür tayin olunamazlar.
Madde 13 — Yüksek ziraat tahsilini ikmal ettikten sonra
Vekâletçe ihtisas için ecnebi memleketlerde tahsil ettirilmiş ve
bu kanunun meriyeti tarihinde esas vazifeleri itibarile halen
bulunmaları icap eden dereceden aşağı kalmış olan muallim
lerden :
Muallimlik hizmet müddeti beş seneye kadar olanlar onuncu
dereceye,
Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on seneye kadar
olanlar dokuzuncu dereceye,
Muallimlik'hizmet müddeti on seneden fazla olanlar seki
zinci dereceye alınırlar,
T

Mousieur F. Bellet
Osmanlı Bankası Paris Merkezi Müdürü
A N K A R A
Müdür Efendi,
Müessesenizce Sömerbanka açılacak 1 000 000 (bir milyon)
Türk liralık krediye müteallik 5 haziran 1933 tarihli mektubu
nuzu aldım. Münderecatı hakkında mutabık olduğumu beyan
ve bilvesile teyidi ihtiram eylerim Efendim.
Ş. Saraçoğlu

Orta Ziraat Mektepleri Muallimleri
Kanunu
Kanurı^M: 2293
Kabul tarihi: 10J6JJ933
Madde 1 — Yüksek ziraat mekteplerinden mezun olupta
orta ziraat mekteplerinde muallimlik mesleğine gireceklerin
maaş derecelerile bir dereceden daha yüksek dereceye geçmek
için lâzım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir:
Derece kıdem müddeti (sene)
12
3
11
3
10
3
9
3
8
3
7
3
6
3
5
4
4
25 (sene sonra)
Madde 2 — Türkiye ziraat enstitüsü ile bu enstitüye mu
adil olduğu Ziraat Vekâletince tasdik edilen ecnebi yüksek

r

r
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(Resmî Gazete)

Madde 14 — Orta tahsilini bitirdikten sonra Ziraat Vekâ
letince ihtisas için ecnebi memleketlerde tahsil ettirilmiş veya
yüksek ziraat mektebinden mezun bulunmuş olup da bu kanunun
meriyeti tarihinde esas vazifeleri itibarile halen bulunmaları
icap eden dereceden aşağı kalmış olan muallimlerden;
Muallimlik hizmet müddeti beş seneye kadar olanlar on
birinci dereceye,
Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on seneye kadar
olanlar onuncu dereceye,
Muallimlik hizmet müddeti on seneden fazla olanlar doku
zuncu dereceye alınırlar.
Madde 15 — 2,5,13 ve 14 üncü maddelere göre derece
lerini alan muallimlerin müteakip terfileri birinci madde hük
müne tâbi olarak yürilfc
Madde 16 — 1452 numaralı kanuna bağlı (2) numaralı
cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında ( Ziraat mektepleri ) başlığı
altında yazılı «kadro yerine bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilen kadro konulmuştur.

Muvakkat maddeler
Madde 1 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı
memuriyetlerden (2) numaralı cetvelde derece ve adetleri gös
terilenler 1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununun
15 inci maddesine bağlı ( L ) cetveline ilâve olunmuştur.
Madde 2 — 1933 malı senesi muvazenei umumiye kanu
nunun 5 inci maddesine bağlı ( D ) cetvelinin Ziraat Vekâleti
kısmında ( ziraat mektepleri ) başlığı alhnda gösterilen müs
tahdemler kadrosu yerine bu kanuna bağlı ( 3 ) numaralı cet
velde gösterilen kfdro konulmuştur.
Madde 3 — 1933 malî senesi Ziraat Vekâleti
651 nci faslından ( 13 380) lira tenzil edilerek 654
ilâve olunmuştur.
Madde 17 — Bu kanun 30 haziran 1933
muteberdir.
Madde 18 — Bu kanunun hükümlerini icraya
Ziraat Vekilleri memurdur.
17/6/1933

1

N U M A R A L I

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Muallim

14
17

Muhasebe memuru ve mutemet
Ayniyat memuru

»
3»

»
*

2 NUMARALİ

tarihinden
Maliye ve

CETVFI

Orta ziraat mektepleri
Memuriyetin nev'i

Der#*ce

bütçesinin
nücü fasla

Adet

Maaş

1
2
16
16
16
16
12
12
12
103
6
6
12

90
80
70
55
45
40
35
30
25
20
14

CETVEİ

Orta ziraat mektepleri
Memuriyetin

D erece

'4
5
6
7

Muallim

»
»

»

nev'i

Adet

Maaş

1
2
16
16

90
80
70
55

Memuriyetin riev'i

Derece

8
10
11
14
17

Sayıfa : 2775
Adet

Maaş

14
4
2
1
1

45
35
30
20
14

Adet

Ücret

Muallim
*>
»
Muhasebe memuru ve mutemet
Ayniyat memuru
3 NUMARALI
Orta ziraat
Memuriyetin

CETVEL

mektepleri

nev'i

Müdürlük
Müdür muavinliği
Şeflik
Bahçıvan
Bağcı
Eşcar bahçıvanı
Çiftçi başı
Aşçı
Demirci
Marangoz
Makinist ve şoför
Hademe ve saire [11

5
5
20
5
4
5
4
5
5
5

60
40
40
50
60
60
60
50
50
50
5 .. 70
75 1765

/i

[ İ J Azamî 40 lirayı g e ç m e m e k üzere adet ve tahsisatı dahilinde beheriflin

ücretİDİa t a y i n i Vekâlete aittir.

2 2 mart 1926 tarih ve 7 8 9 n u m a r a l ı k a n u n u n 11 inci
m a d d e s i n i n tecili h a k k ı n d a k i 1707 n u m a r a l ı k a 
n u n u n i k i sene d a h a t e m d i d i n e d a i r k a n u n
Kanun

Jé; 2297

Kabul

tarihi:

11¡611933

Madde 1 — 789 numarh Maarif teşkilâtına dair kanunun
11 inci maddesi hükmü iki sene müddetle tecil edilmiştir.
1707 numaralı kanunun hükmü bittiği tarihten bu kanunu
nun meriyeti tarihine kadar ilk mektep muallimlerinin tahak
kuk eden mesken bedelleri hususî idareler tarafından ödene
cektir. Defatan vermeğe muktedir olmayan vilâyetler üç tak
sitte ve üç senede ödeyebilirler.
Madde 2 — ilk mektep muallimlerinin Devlet memurları
maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanuna göre girdikleri de
recede almakta oldukları maaş nvktarı bareme girdikleri tarihe
takaddüm eden sene ev kirasile beraber aldıkları miktardan
az olduğu takdirde farkı iki sene zarfında tazminat olarak ken
dilerine verilir.
Ancak Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne
dair kanunun tatbikından sonra terfi görenler bu tazminattan
istifade edemez.
Madde 3 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden mute
berdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye, Maliye
ve Maarif vekilleri memurdur,
17/6/1933

Memleket dahilinde h a v a yolilc nakledilecek
m e k t u p , p o s t a p a k e t i ve s a i r e d e n a l ı n a c a k
ü c r e i l e r h a k k ı n d a 29/10/1339
t a r i h ve 3 7 0
n u m a r a l ı posta k a n u n u n a bazı maddeler
ilâvesine dair kanun
Kanun X: 2298

Kabul tarihi:

11/6/I933

Madde 1 — Memleket dahilinde hava yolile gönderilecek
posta maddelerinden mevcut posta ücretlerinden başka hava

Sayıfa: 2776

(Resmi lazete )

posta ücreti alınır. Aşağıda gösterilen hadleri geçmemek
üzere bu ücretleri tayine İcra Vekilleri Heyeti mezundur.
A ) Mektup postasında her yirmi gram ve küsurundan ve
kart postalların her paıçasından
10 kuruş
B ) Havalename varakalarının her birinden
10
»
C ) Posta paketlerinin her kilogram ve küsurundan 75
»
Hava postası ücreti peşin olarak alınır.
Madde 2 — Resmî daireler ile hususî kanunlarına tevfikan
posta ücreti vermeyen müesseseler hava postasile göndermek
istedikleri şeyler için birinci maddede yazılı fazla ücreti veri 1er.
Madde 3 — Hava postası işleri için dahilî kanun ve
nizamnamelerde sarahat bulunmadığı takdirde milletler arasınki hava postası mukavelesinin hükümleri tatbik olunur.
Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 — Bu kar.unun hükümlerini icraya Nafıa Vekili
memuldur.
17/6/1933

Tapu sicil müdürlüğü \e tapu sicil muhafızlığı
teşkilâtı sapılan A erlere tajiıı edilecek
memurlar hakkında kanun
Kanunjt:

2299

Kabul

tarihi.-1116/1933

Madde 1 — Tapu s i c l müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı
teşkilâtı yapılan yerlerde 1933 malî senesi Muvazenei Umumiye
Kanununun 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hü
kümlerinin tatbiki mecburî değildir.
Madde 2 — İskândan müdevver muamelâtın tapu kayıtlarını
çıkarmak için istihdam edilecek muvakkat memurların harcırahlarıle yevmiyeleri ve bu iş için icabeden sair masraflar dahi
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1933 bütçesinin 218 inci
mükerrer numaralı faslından verilir.
Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili
memurdur.
17/6/1933

Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile
resmi daireler yapılması hakkında kanun
^nunj^300

KaJbul^tarihi^JJJ6(l933

Madde 1 — İstanbulda Galatada Voyvoda caddesindeki
inhisarlar Umum Müdürlüğü binasıle Galatasaray polis karakulu
binası ve müştemilâtını ve devlete ait olup daimî veya muvak
kat olarak resmî bir daireye tahsis edilmiş iken tahsisi refolunmuş yerlerden kıymeti muhasebei umumiye kanununun
24 üncü maddesinde yazılı haddın dununda bulunanlardan mü
nasip görülenlerini satmağa ve satış bedellerile Ankarada ve
İstanbulda resmî daire ittihaz olunmak üzere bina satın almağa
veya yaptırmağa ve işbu bedeller mecmuunu karşılık göstere
rek (750000) liraya kadar gelecek senelere sarî taahhüdata
girişmeğe Maliye Vekili mezundur
Madde 2 — Birinci maddede yazılı gayrimenkullerin satış
hasılları senesi varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla
irat ve ayni zamanda masraf bütçesinde açılacak hususî bir
fasla tahsisat olarak kaydolunur.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili
memurdur.
17/6/1933
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lîelcdijeler Hankası hakkında kanun
Kanun M> ; 2301

Kabul

tarİhjjJJJ6/1933

Madde 1 — 1580 numaralı Belediye Kanununun 131 inci
maddesinde yazılı hükme göre ( Belediyeler Bankası) namile
on beş milyon Türk lirası sermaye ile hükmî şahsiyeti haiz
bir banka teşkil edilmiştir. Lüzumunda İcra Vekilleri Heyeti
karanle bu seımaye bir misli artırılabilir.
Banka, sermayesinden bir buçuk milyon lirayı topladığı
tarihte teşekkül etmiş addolunur.
Madde 2 — Bankanın müddeti doksan dokuz sene olup,
idare merkezi Ankaradır.
Madde 3 — Bankanın teşkil maksadı-.
Belediyelere, şehirlerin tanzim ve tesisi işlerinde yapacakları
esaslı amme hizmetleri için muhtaç olacakları parayı, yapılacak
işlerin ehemmiyetine ve belediyelerin ödeme kabiliyetlerine
gore ikraz etmek; kısa veya uzun vadeli avans ve carî hesaplar
açmak veya bunlara tavassut ve kefalet etmek ve nizamnamei
esasisile müsaade edilecek banka işlerini yapmaktır.
Bankanın, ikraz ve faiz muamelelerinde sermayesine iştirak
eden belediyelere iştiraklerine göre müsavi muamele yapması
esas olmakla beraber talebin çokluğu halinde yapılacak işlerin
takdim ve tercihi ve iştirak hisselerinin nihayet iki misline
kadar muamele yapması meclisi idarenin kararma bağlıdır.
Banka, bundan fazla muameleler için Dahiliye Vekâletinin
muvafakatini almağa mecburdur.
Banka yapacağı ikraz, avans ve carî hesaplar için lüzum
gördüğü teminatı borç vereceği belediyelerden istemek salâ
hiyetine maliktir.
Bunun için yapacağı ikraz ve açacağı carî hesaplar karşılığı
olarak belediyelerin varidatlarından bir kısmını veya uhdelerindeki imtiyazların menafiini karşılık istemeğe ve icabında
gayrimenkul teminat almağa ve bunlar üzerinde ipotek mua
melesi yaptırmağa mezundur.
Madde 4 — Banka, belediyelrin maaş, ücret ve daimî olan
adî masrafları için ikraz yapamaz.
Madde 5 — Bankanın sermayesi:
A ) Türkiyede mevcut bütün belediyelerin senelik varidat
larından tahsil edilen miktarının yüzde beşinden ( bu iştirak
mecburî olup, her sene belediye bütçelerine tahsisat olarak
konulur. Konulmadığı takdirde o belediyenin bütçesini taskdik
eden yukarı makam tarafından bütçeye ithal edilir. Sene sonuna
kadar hissei iştirakini bankaya ödemiyen belediyelerin reislerile
hesap işleri müdür veya memulları yüzde dokuz hesabile faizi
şahsen ödemeğe mecburdurlar ) ,
B ) Mecburî iştirak hissesinden başka bankaya muhayyer
olarak koyacakları hisselerden,
C ) Bankanın elde edeceği kârlardan,
Ç ) İcabında umumî ve mahallî bütçelerden ayrılabilecek
iştirak veya yardım hisselerinden,
D ) Kanunu mahsusla gösterilecek menfaatlerden ibarettir.
Madde 6 — Banka, Ziraat, ve Emlâk bankalarile Sömerbanka verilen ve verilecek olan vergi ve resim muafiyatından
istifade eder.
Madde 7 — Bankanın tesisine teallûk eden muamelâtta
damga resmi ile celbedeceğı kasa ve memleket dahilinde imal
edilmeyen sair banka levazımı Dahiliye vekâletince tertip edi
lecek listeye göre bir defaya mahsus olmak üzere gümrük
resminden muaftır.
Madde 8 — Banka, idare meclisinin kararı ve Dahiliye
vekâletinin tasvibi ile tevdi edilen sermayenin yarısına kadar
millî bankalardan avans almağa ve hesabı carî açtırmağa sa
lahiyetlidir.
Bundan başka İcra Vekilleri Heyeti kararile hariçten istik
raz akit ve tevdi edilen sermayenin yarısı miktarına göre is
tikraz tahvili ihraç edebilir.
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Madde 9 — Bankanın paralarile menkul ve gayrimenkul
mallan Devletin para ve mallan hükmündedir.
Madde 10 — Bu kanunda yazılı esaslara göre Dahiliye
vekâletince tanzim edilecek banka nizamnamesinin îcra Vekil
leri Heyetince tasdikmdan sonra neşir ve ilânı gününde, birin
ci maddenin son fıkrasındaki sermaye miktarını bulmak şartile,
banka teşekkül etmiş sayılır.
Madde 11 — Banka, kanunu mahsusla teşkil olunan millî
bankaların idare meclisi azaları için yazılı evsafı haiz zevattan
olmak üzere Dahiliye vekilinin inhası üzerine îcra Vekilleri
Heyeti kararile tayin olunacak bir reis ve üç azadan teşekkül
edecek bir idare meclisi ile bir umum müdür tarafından idare
olunur.
Lüzumu kadar memur ve müstahdemlerinin kadrosunu
umum müdür ile idare meclisi yapar.
Banka sermayesi üç milyon lirayı buluncaya kadar idare
meclisi reisi banka umum müdürüne vekâlet edebilir.
Madde 12 — Umumî heyet, Divanı Muhasebat Reisinin
riyasetinde, Divan daire reislerile Şürayi Devlet ikinci reisle
rinden ve Dahiliye Vekâleti Müsteşarı ile mahallî idareler umum
müdürü ve hukuk müşavirinden ve sermayeye iştirak eden
belediyelerin en çok iştirak edenlerden başlamak üzere müna
vebe île her sene Dahiliye Vekâleletince davet edilecek on
belediye reisinden meydana gelir.
Madde 13 — Bankanın
murakıplerinden birini Dahiliye
Vekâleti, diğerini umumî heyet tayin eder.
Muvakkat madde — Banka sermayesi beş milyon lirayı
buluncaya kadar yapacağı ikraz ve avans işlerinde, borç
almak isteyen belediyenin o tarihteki iştirak hissesi miktarını
geçebilmek için Dahiliye Vekâletinden
müsaade almağa
mecburdur.
Madde 14 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 15 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti
memdrdur.
15/6/1633

Bazı şehit zahit ana ve bahalarına
tahsisi h a k k ı n d a k a n u n
Kanun

Sayıfa: 2777
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M: 2302

Kabul

maaş

Gayrimenkule tecavüzün define dair kanun
Kanun M • 2311

Kabul tarihi. 12/6/1933

Madde 1 — Bir kimsenin yedinde bulunan gayrimenkule
başkası tarafından tecavüz ve müdahale olunarak ihdasiyet
edildikte vilâyette vali, kazada kaymakam ve nahiyede nahiye
müdürü tarafından, bu tecavüz def ve eski hal iade olunur.
Tecavüz eden, gayrimenkul üzerinde tercihe şayan bir
hakkı olduğunu iddia etse bile mahkemeye müracaat eylemesi
lüzumu tembih olunur.
Bu hal, tarafların mahkemeye müracaatla refiyet veya
mülkiyet davaları açmalarına mani olmaz.
Bu kanunun tatbiki şekilleri bir nizamname ile tayin olunur.
Madde 2 — Tecavüzü defedilen kimse mahkeme kararile
kendisine teslim edilmeksizin o gayrimenkule tekrar tecavüz
ederse birinci maddeye göre tecavüzü defedilmekle beraber
sulh mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapis veya beş
iiradan elli liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerinin icrasına Adliye ve
Dahiliye Vekilleri memurdur.
17/6/1933
%

Muallim maaşları için vilâyetlere ikraz
yapılması hakkımla kamın
Kanun M: 2312

Kabul tarihi:

12/611933

Madde 1 — 843 numaralı kanunla açılmış olan faslı mah
sustan (200 000) liraya kadar bir kısmmm vilâyetlere ikrazına
Maarif Mekillîğî izinlidir.
Madde 2 — Malî sıkıntı içinde bulunan vilâyetlere ihtiyaç
ları nisbetinde bu paradan faizsiz ikraz miktarı, ikraz edilecek
paraların ödeme şekilleri ve taksit müddetleri Maarif Vekilli
ğince tayin ve tesbit olunur.
Madde 3 — Bu paradan vilâyetlerce yapılacak istikraz
münhasıran muallim maaşlarına sarfolunur.
Madde 4 — Yapılacak İkrazlar hiç bir resme tâbi değildir.
Madde 5 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 — Bu Kanunun hükmünü icraya Dahiliye, Maliye
ve Maarif Vekilleri memurdur,
17/6/1933

tarihi: 1116/1933

Madde 1 — Türk yurdunun müdafaası uğrunda şehit olan
ve ilişik listede isimleri yazılı bulunan zabitlerin sonradan Türk
vatandaşlığına kabul edilen ana ve babalarına bunların şehadetleri tarihinde meri olan tekaüt kanunları hükümlerine göre
1 haziran 1933 tarihinden itibaren maaş tahsis olunur.
Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkında kanun
Kanun M: 2313

£?bıdj^

düşen

1 — Tıbbî afyon ile müstahzaratının ve morfin ve
bütün milhlerinin ve morfinin uzvî hamızlarla veya küul cezrile
birleşmesinden mütehassjl bütün eterlerinin ve bunların milhleri
nin ve koka yaprağı, ham kokain ve kokain ekgonin ve
tropokokain ile bütün milhlerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla
morfin ve milhlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve
milhlerini muhtevi bütün müstahzarların ve ökodal (Eugodal),
dikodit (Dicodide) ve Dilodit (Dilaudide), Asedikon (Acedicone)
ve bunların terkibi kimyeviyesinde bulunan maddelerle bütün
müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içerisindeki satışı
S
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin murakabesine tâbidir.

3 — Umumî harpte Kudüs cephesinde şehit olan alay 58,
tabur 1, bölük 3 Birinci Mülâzimi Şakir oğlu Şerif Efendi.

Madde 2 — 2108 numaralı kanuna merbut afvon mukave
lenamesinde tarif edilen ve müstahzar afyon namı verilen
maddenin ihzar, ithal, ihraç ve satışı memnudur.

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa
ve Maliye Vekilleri memurdur.
15/6/1933

Liste
1 — Millî mücadele esnasında şehiden vefat eden ihtiyat
milis Mülâzimi Hacı Ali Vasfı Efendi,
2 — Umumî harpte Mesudiye zırhlısında
Çarhçı Birinci Mülâzimi Yaşar Efendi,

şehit
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Madde 3 — Münhasıran esrar yapmağa yarayan nebatın
^Hint keneviri) ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın
ihzar, ithal, ihraç ve satışı memnudur.
Madde 4 — Birinci maddede yazılı olan cisimlerden mah
sus kanununa tevfikan inhisar altına alınanların memlekete
ithali için İnhisar İdaresince Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâ
letinden müsaade alınır ve bunun için hangi nevi maddenin ne
miktarda ve nereden ve ne vasıta ile celbedileceği bildirilir.
Talep edilen miktarın memleket tıbbî ve ilmî ihtiyacından
fazla olmadığı vekâletçe tensip olunduktan sonra bir ithal
vesikası verilir.
Madde 5 — Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus vesi
ka ibraz edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ithali
ne müsaade edilmez. Vesikalarda yasılan miktarın bir defada
ithali şarttır. Altı ay içinde ithal edilmeyen uyuşturucu mad
delere ait vesikalar muteber değildir.
Madde 6 — Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus ola
rak verilen vesikaların bir sureti bu maddeleri ihraç edecek
memleketin uyuşturucu maddeler murakabesine memur maka
mına Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince gönderilir.
Madde 7 — Birinci maddede zikredilen cisimlere ait müs
tahzarlardan inhisar altına alınmamış olanlarının memlekete it
haline ve bütün uyuşturucu maddelerin memleket dahilindeki
satışına ancak hususî kanunlarına tevfikan icrayı sanata müsa
ade alarak eczane veya ticarethane açmış eczacılar ve ecza
ticarethaneleri sahipleri mezundurlar.
Bunların getirtecekleri inhisar altına alınmamış uyuşturucu
maddeler müstahzarlarının memlekete ithali hakkında da dör
düncü, beşinci ve altıncı maddeler hükümleri caridir.
Madde 8 — İnhisar idaresince tesis edilecek fabrika tara
fından yapılacak uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının mem
leketten çıkarılması için ihraç edilecek memleketin salâhiyettar
makamından alınmış bir ithal vesikası Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletine tevdi olunur. Vekâletçe vesikanın sıhhati ve
ihraç edilecek miktarın münhasıran tıbbî ve ilmî ihtiyaca ya
rayacağı tebeyyün ettikten sonra bir ihraç vesikası verilir.
Madde 9 — Uyuşturucu maddeler ihracına mahsus vesika ib
raz edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve na
kil vasıtalarına tahmiline müsaade edilmez. Bu vesikalar üç ay
için muteberdir ve ihtiva ettikleri miktarların bir defada ihracı
şarttır.
Madde 10 — Uyuşturucu maddelerin ihracına mahsus ola
rak verilen vesikaların bir sureti bu maddeleri ithal edecek
memleketin uyuşturucu maddeler murakabesine memur maka
mına Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince gönderilir.
Madde 11 — Birinci maddede zikr olunan uyuşturucu mad
delere ait olup bu kanun mucibince murakabeye tâbi tıbbî
müstahzarlardan inhisar altına alınmıyanların memleketten ihra
cına yalnız evvelce hususî kanum tevfikan ruhsatname almış
eczacılarla laboratuar sahipleri mezundur. Bunların memleketten
çıkması hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddeler
hükümleri caridir.
Madde 12 — Devletçe aktedilmiş itilâfnameler hükümleri
haricinde ham afyonun Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu
maddeler inhisar idaresi ihraç edilecek memleketin alâkadar
makamından verilmiş ithal vesikası olmadıkça ham afyon ihraç
edemez ve yapılan ihracatı en nihayet bir hafta zarfında mik
tarı, hangi memlekete ve kimin namına gönderildiği, ithal
vesikası tarih ve numarasile beraber Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekâletine bildirilir. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince
ithal vesikası veren memleketin salâhiyettar makamına haber
verilir.

Madde 13 — Ham afyon ve diğer uyuşturucu maddelerin
kâffesi veya bir kısmı hakkında ithal vesikası vermiyen mem
leketlere ihraç olunacak bu maddelerin ihracına müsaade için
ithal vesikası istenmez. Yalnız birinci maddede yazılı uyuştu
rucu maddelerin ihraç müsaadesi verilebilmek için gönderilecek
J miktarın tıbbî ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hasıl olması
j lâzımdır. İhraç müsaadesi alâkadar memleket sıhhat makamla' rina da bildirilir.
(

I
Madde 14 — Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edilmek
j üzere ithali memnudur. Transit olarak gelen uyuşturucu madj deleri havi kaplar gümrüklerce mühürlenir.
|
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Mande 15 — Uyuşturucu maddelerin memleket dahilinde
perakende ve reçete mukabilinde olarak satışı münhasıran
eczacılar ve eczaneler kanununa tevfikan açılmış eczanelerde
yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere ve resmî müesseselere ve laboratuarlara toptan satış yaparlar.
Madde 16 — Ecza ticarethaneleri ve eczaneler veya müstahzarat laboratuarları doğrudan doğruya İnhisar idaresinden
alacakları dyuşturucu maddeler için her defasında Sıhhat ve
içtimaî muavenet vekâletine müracatla izin vesikası alırlar.
İnhisar idaresince vekâlet tarafından verilmiş izin vesikası gö
rülmedikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu vesikalar üzerine yapılan
satış miktarı ve tarihi kaydedildikten sonra İnhisar idaresince
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine iade olunur.
Madde 17 — Ecza ticarethaneleri her yaptıkları satış için
eczane sahip veya mesul müdürü veya resmî müessese namına
salâhiyettar zat veya müstahzarat laboratuarı mesul müdüründen
vesika alarak bu vesikaları beş sene müddetle saklarlar.
Madde 18 — Ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul mü
dürleri uyuşturucu maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren
defterler tutmağa ve bunlara mntazaman alıp sattıkları uyuştu
rucu maddelerin miktarlarını ve satış tarihlerini ve kimlere sattık
larını kayde mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul müdürleri
eczaneler kanununun mahsus maddesi mucibince uyuşturucu
maddelerden Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tayin
olunacak cisimlerin alım ve satımını muntazam surette defterlere
kaydederler. Bu defterlerin numunesi Sıhhat yekâletince tertip
olunur.

Madde 19
Birinci maddede isimleri yazılan uyuşturucu
maddeler haricinde olup ilmî tetkikat neticesinde mazarratı
tebeyyün eden ve toksikomani tevlit eyleyen diğer zehirlerin
dahi, bu kanun hükümlerine tâbi olacağı İcra Vekilleri Heyeti
kararile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafından tayin
' ve «lân olunur.
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Madde 20 — Gümrüklerden izinsiz memlekete sokulmağa
çalışılan veya memleket dahilinde izinsiz satıldığı görülen ve
her hangi surette olursa olsun kanunî salâhiyeti olmayanlar
yanında bulunan uyuşturucu maddeler zabıta ve gümrük ve
inhisar memurları ve sıhhat ve içtimaî muavenet müfettiş ve mü
dürleri ve Hükümet tabipleri ve sahil sıhhat teşkilâtı memurları
tarafından bir zabıt varakası tanzimile derakap zaptedilir. Gerek
bunlar ve gerekse izinsiz imal ve ihraç edilmek istenilen ve
inhisar idaresi tarafından müsadere olunanlardan sahipleri
malûm olanlar hakkında yapılacak kanunî takibatın neticelen
mesine kadar cürüm delili olarak müddeiumumilikçe muhafaza
altında bulundurulur ve kanunî takibatın bitmesinden sonra
cereyan eden muamelelerin ve neticelerin iş'arile beraber
mühür altında olarak Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine
gönderilir. Sahibi bulunmayan veya malûm olmayan kaçak
uyuşturucu maddeler mahallin en büyük mülkiye memuruna
teslim ve onun tarafından yine Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
Vekâletine gönderilir.

24 HAZİRAN 1^33
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Madde 21— Zaptedilen ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letine gönderilen ve sahiplerine iade edilmiyeceği kanunî takip
neticesinde anlaşılan veya sahibi malûm bulunmayan uyuştu
rucu maddeler usulü dairesinde ve bir heyet huzurunda imha
edilir.
Madde 22 — İkinci ve üçüncü maddelerde memnu olduğu
yazılı olan müstahzar ' afyon ile esrar her nerede görülürse
görülsün hemen zaptolunur ve bunlar hakkında da 20 ve 21 inci
maddeler hükümleri tatbik olunur.
Madde 23 — Münhasıran esrar istihsaline yarıyan Hint
keneviri her nerede olursa olsun sıhhat ve ziraat memurları
tarafından verilecek müşterek rapor üzerine mahallinin en bü
yük mülkiye memurunun emri ile zabıtaca imha edilir.
Üçüncü maddedeki memnuiyet hilâfına Hint keneviri eken
ler sulh mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapis cezasile
cezalandırılırlar.
Madde 24 — Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zik
redilenlerden başkalarına satan ecza ticarethaneleri sahip ve
mesul müdürleri ile tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip
veya mesul müdürleri Ceza Kanununun (403 ve 406) ncı mad
deleri mucibince cezalandırılırlar.
Madde 25 — O n yedinci maddede yazılı vesikaları almayı
ihmal eden veya saklamıyan yahut , bu kanunda zikredilen
defterleri tutmıyan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdür
leri sulh mahkemesince yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır
para cezasile cezalandırılırlar.
Madde 26 — Yirmi yedinci maddede zikredilen sebepten •
dolayı veyahut uyuşturucu * maddelere ait kayıtları gayrimuntazam tuttuğundan dolayı mükerreren mahkûm olan ecza tica
rethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâleti tarafından uyuşturucu maddeler alıp satma
sından muvakkaten veya daimî olarak menolunabilirler.
Madde 27 — Türk ceza kanununun 403, 404, 405, 406,
407 ve 408 inci maddelarinde yazılı suçlar 1918 numaralı ka
nun hükümlerine göre ihtisas mahkemelerince takip ve muha
keme olunur.
Yukarıki fıkrada yazılı olan maddelerkeki suçları Türk
ceza kanununun 285 inci maddesinde yazılı iftira cürmünü teş
kil edecek surette isnatta bulunan müfterilerin muhakemesi de
ihtisas mahkemelerince görülür.
Madde 28 — 27 nci maddede yazılı suçların istilzam etti- .
ği para cezalan 1918 numaralı kanunun 60 ve 61 inci madde
leri hükümlerine göre dağıtılır.
Madde 29 — 27 nci maddeye göre ihtisas mahkemelerince
görülecek suçların mükerrirleri hakkında Türk ceza kanununun

tekerrüre mütedair hükümleri tatbik edilmekle beraber ayrıca
bir seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün cezası
dahi verilir.
Madde 30
Bu Kanun 2253 numaralı kanunun 18 inci
maddesinde meriyeti yazılı 1369 numaralı kanunun hükümleri
—

yerine ikame edilmiş ve mezkûr 1369 numaralı kanun ilga
olunmuştur.
Muvakkat madde
2253 numaralı kanunun muvakkat
maddesi hükmüne göre yapılacak ham afyon ihracı bu kanu
nun 12 nci maddesi hükmünden müstesnadır. Şukadarki bu
suretle vapılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler inhisarı idare
since ihracın yapıldığından en çok bir hafta içinde Sıhhat ve
İçtimaî Muavenet Vekâletine bildirilir
—

Madde 31 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 32 — Bu kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.

17/6/1933
*

Çubuk Barajı ye Bursa Ovası ıslahat ve inşaat
işleri için bono çıkarılması hakkında kanun
asdasdasdasdasdasdasss

sdfsdfsdfsdf

Madde 1 — 1482 numaralı kanun mucibince müteaddit
senelere şamil olmak üzere su işleri için 2027 numaralı kanu
nun neşri tarihinden evvel aktedilmîş bulunan mukavelenameler
ile girişilmiş olan Ankara civarındaki Çubuk barajının inşası
ile Bursa Ovası ıslahatı ameliyatı taahhüdatının mukavelena
melerinde musarrah müddetleri zarfında bitirilmesini temin için
tediye edilecekleri sene bütçesi tahsisatından mahsup edilmek
ve her sene tediye edilecek miktar, o senelerde nakit olarak
verilecek kısım dahil olduğu halde ( 900 000 ) lira arasında
kalmak şartile bono ihracına Nafıa ve Maliye Vekilleri mezundur.
Madde 2 — müteahhitlerin peşin tediye edilmiş ve badema
edilecek olan istihkaklarından kesilmiş ve kesilecek teminat
paraları iade edilecekleri sene bütçesinden mahsup olunur.
Madde 3
Birinci madde mucibince ihraç edilecek bo
nolar müstenit olduğu evrakın Divanca tasdikinden sonra
verilir.
Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve
Nafıa Vekilleri memurdur.
—

17/6/1933

İLÂNLA R
Adliye Vekâletinden:
Açık bulunan Mustafa Kemal Paşa Noterliğine imtihanla
girmek istıyenlerin bir ay içinde adliye vekâletine müracaat
ları ilân olunur.
434

gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakaşaya vazedilmiştir
Münakaşa 6/7/1933

perşembe

günü saat 15 de Ankarada

iş hanının dördüncü katında komisyonun dairei
icra kılınacaktır.
Teklifnameler ve taliplerden aranılan

mahsusasında

vesaik ve muvakkat

teminat bu husustaki münakaşa şartnamesinde izah edilen tarz
Nafıa Vekâleti Ankara Şehri içme suyu komisyonundan:
Komisyon tarafından Ankarada Cankayada bir su deposu
inşası ve müteferri ameliyatı 15/6/1933 tarihinden itibaren 21

ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartname ve
projeleri ( 5 ) lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler.

427/4-1
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D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI
Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı zarfla
münakaşası 2 ağustos 1933 çarşamba günü saat 15 de idare
binasında yapılacaktır.
Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır.
421/5-4
8-10 adet ray otobüsünün

kapalı

zarfla münakaşası

5

Ağustos 1933 Cumartesi günü saat 15 te idare binasında ya
pılacaktır.
Fazla tafsilât Ankarada Malzeme Dairesinden ve Haydârpa^.ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden bilâbedel temin edi
lebilecek şartnamelerde yazılıdir.
431/5-3
650 ton yerli kok kömürünün münakaşası 12/7/1933 tari
hinde Ankaıada Devlet Demir yolları işletme Umum Müdür
lüğünde yapılacaktır.
Tafsilât beşer liraya Haydarpaşa ve Ankarada idare vez
nelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır.
440/5-2

Maliye Vekâletinden:
Sıra Ns-,
)

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

24* HAZİRAN 1933

erzak ve sairesi 8 haziran 933 tarihinden 29 haziran 933 per
şembe tarihine kadar 20 gün müddetle ve alenî münakaşa
usulile ve yalnız süt, yoğurt, et ve kok kömürü kapalı zarf
usulile münakaşaya konulmuştur. Talip olanlar yevmi mezkûrda
% yedi buçuk teminatlarile birlikte saat ikide hastanede mü
teşekkil komisyona ve şartnamesini görmek için de her gün
öğleden sonra saat birde İdare memurluğuna müracaatları ilân
olunur.
Kilo
Kilo
Sade yağı
Koyun eti
Süt
Yoğurt
Yumurta
Limon
Patates
Soğan
Pirinç
Kuru fasulya
Kuru kaysi
uzum
Makarna
Tel şehriye
Nişasta
Pirinç unu
Çay

2400
22000
24000
21000
30000 adet
11000
12000
3500
13800 Yabanabat
2500
750 "
2000
1500
300
50
1200
200

1200
350
800
10000
5000
3000
48000

*

Ispanak
2000 Pırasa
1500 Lâhna
1000 Taze fasulya
1500
»
kabak
3000 Patlıcan
700 Domates
800 Gaz yağı
8000 Benzin
800 Ton kok kömürü
420

K öy ismi
Danişman
inönü
Kayaköy
Güvercinlik maa Yeni pazar
Kılavuz Ömer
Ks vraz
Ta yalı
Kiıpdüşen
Budak
Gûlbaşı
Söken °
Demirci
Geı mük
Kabak dağı
Konakbaşı
Yahköy
Döşek
Ağızlar
Gölköy
Kuşluvan
Çatak
Emirler
Karagöz
Tepecik
Akmescit

Ordu merkez kazasına bağlı yukarıda isimleri yazılı 25
cüzütam bina tahriri nizamı dairesinde tekemmül ederek hitam
bulmuştur. 1933 malî senesinden itibaren vergileri yeni tahrire
göre alınacaktır.
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Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden:
Hastanenin 1 temmuz 933 tarihinden 31 mayıs 934 tarihi
ne kadar on bir aylık ihtiyacı olan zirde muharrer (34) kalem

Salça
Zeytin yağı
Un birinci nevi
Kesme şeker
Sabun
Soda
Ekmek 1 nci nevi

Emlâk ve Eytam Bankasından:
Borçlarının müddetlerini uzattırmak için alâkadarlara 20
mayıs 1933 tarihine kadar .vermiş olduğumuz mühleti İdare
Meclisimiz bu kerre

30 haziran 1933
tarihine kadar temdit etmiş olduğundan:
1 - Cebri müzayedeler neticesinde gayrimenkul malları
Bankamız uhdei tasarrufuna geçmiş olanlardan İdare Meclisi
mizce müttehaz karar ve şartlar dairesinde muamele görmek
talebinde bulunanların,
2 — Hesapları muntazam bulunmıyan müstakrizlerimizden
hesaplarını intizama irca suretile temdit ettirmek arzusunda
olanların,
3 — Ve hesaplan muntazam bulunan müstakrizlerimizden
borçlarını temdit ettirmek istiyenlerin,

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

Bilecik Asliye

Mahkemesi Hukuk

tahriren müra
386

Dairesinden:.

Bilecik Hapishanesinde mevkuf İnegölün Sinanbey Ma
hallesinden Halil oğlu Ali tarafından karısı İznik Kasabasının
Yeşilcami Mahallesinden Mehmet kızı Seher aleyhine ikame
eylediği boşanma davasına müddeialeyhin ikametgâhı meçhul
olduğu anlaşılmakla müddeinin talebile tahkikat hâkimliğince
ilânen tebligat ifasına ve tahkikatın 15 temmuz 1933 tarihine
müsadif cumartesi günü saat on bire tayin kılınmış olduğundan
yevmi mezkûrda mezbure Seherin Bilecik Asliye Mahkemesi
Tahkikat dairesinde hazır bulunması aksi takdirde tahkikatın
gıyaben icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân
olunur.
436

Başvekâlet

Ma tbaası

24 Haziran 1933

RESMİ GAZETE

Sayı:2435

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

2292 Osmanlı Bankasının İmtiyaz Müddetinin Temdidi Hakkında Kanun

1

2293 Orta Ziraat Mektepleri Muallimleri Kanunu

4

2297 22 Mart 1926 Tarih ve 789 Numaralı Kanunun 11 inci Maddesinin Tecili Hakkındaki 1707
Numaralı Kanunun İki Sene Daha Temdidine Dair Kanun

5

2298 Memleket Dahilinde Hava Yolile Nakledilecek Mektup, Posta Paketi ve Saireden Alınacak
Ücretler Hakkında 29/10/1339 Tarih ve 376 Numaralı Posta Kanununa Bazı Maddeler
İlâvesine Dair Kanun

5

2299 Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilâtı Yapılan Yerlere Tayin Edilecek
Memurlar Hakkında Kanun

6

2300 Devlete Ait Bir Kısım Binalar Satış Bedelile Resmi Daireler Yapılması Hakkında Kanun

6

2301 Belediyeler Bankası Hakkında Kanun

6

2302 Bazı Şehit Zahit Ana ve Bahalarına Maaş Tahsisi Hakkında Kanun

7

2311 Gayrimenkule Tecavüzün Define Dair Kanun

7

2312 Muallim Maaşları İçin Vilâyetlere İkraz Yapılması Hakkında Kanun

7

2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

7

2317 Çubuk Barajı ve Bursa Ovası Islahat ve İnşaat İşleri İçin Bono Çıkarılması Hakkında Kanun

9

İlanlar

9

