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Müdürlüğüne

CUMARTESİ

olunur.

S A Y I : 2722

KANUNLAR
1580 numaralı Belediye kanununun yedinci (birlik
tesisi) faslına bir madde ilavesine dair kanun
Kanun No: 2493

Kabul

tarihi:

4/6/1934

Madde 1 — Birlik merkezi, umumî müfettişlik mıntakasınd a bulunursa birliğin merkezi olan vilâyet valisine ait salâhiyet
ler, umumî müfettişe intikal eder.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra V e k i l l e r i
Heyeti memurdur.
6/6/1934

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos} alisi Cum
huriyetleri İttihadı arasında Ankarada 6 ağustos
1928 Tarihinde aktedilip, hudutta zuhur
eden ihtilâfların tetkik ve halli usulüne
mütedair bulunan mukavelenamenin
yeniden altı ay temdidine
mütedair protokol
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
İttihadı Hükümetleri, hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve
halli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde A n k a r a d a imza
edilmiş olan mukavelenamenin mer'iyet müddetini temdide k a 
rar vermişler ve bu maksatla murahhasları olmak üzere;
Bir taraftan:

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli
usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan mukavelenamenin yeniden allı ay
temdidi hakkındaki protokolün
tasdikına dair kanun
Kanun No : 2494

Kabul

tarihi:

4/6/1934

Madde 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli
usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde A n 
karada aktolunan mukavelename ile b u mukavelenameye müzeyyel ayni tarihli p r o t o k o l müddetlerinin, 10 teşrinievvel 1932
talihli temdit protokolünün inkızası tarihinden itibaren, yeniden
altı ay uzatılmasına mütedair p r o t o k o l kabul ve tasdik edilmiştir.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — B u kanun ahkâmının icrasına Hariciye, D a h i 
liye, Maliye, İktisat ve Millî Müdafaa V e k i l l e r i memurdur.
6/6/1934

Türkiye Cumhuriyeti H a r i c i y e V e k i l i ve İzmir mebusu
Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerini,
Diğer taraftan:
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye Fev
kalâde Murahhas ve Büyük Elçisi Mr. Jacques Souritz Canaplarını,
T a y i n etmişler v e müşarileyhler, usulüne muvafık v e mute
ber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğden sonra
aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır:
Madde 1 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli
usulüne dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında, 6 ağustos 1928 tarihinde A n k a r a d a
aktedilmiş olan mukavelename ve merbutu, ayni tarihli proto
k o l , bu senetlerin temdidine müteallik olarak yine A n k a r a d a
10 teşrinievvel 1932 tarihinde imza edilmiş olan protokolün
inkızasından itibaren yeniden altı ay temdit edilmiştir.
M a d d e 2 — İşbu p r o t o k o l tasdik edilecek ve tasdik key
fiyeti Âkitlerden her biri tarafından diğer Âkit Tarafa tebliğ
edilecektir.
A n k a r a d a 28 mart 1933 tarihinde i k i nüsha olarak tanzim
edilmiştir.

(Resmî Gazete)

Sayıfa: 3956

Yunan Parlâmento azasının Türkiye Devlet Demiryolları üzerinde meccanen seyahatleri
hakkında kanını
Kanun No:2495

Kabul tarihi: 4/6/1934

Madde 1 — Yunan parlâmentosuna mensup mebuslar ve
senatörlerin Türkiye Devlet Demiryolları üzerinde meccanen
seyahat ettirilmesi için Nafıa Vekiline mezuniyet verilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa Vekili memurdur
6/6/1934
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atiyen aktedecekleri bir mukavele ile tanzim eylemek hususun
da mutabıktırlar
Madde 4 — Bu muahede Yüksek Âkit Taraflarca, kendi
kanunlarına tevfikan, mümkün olan en kısa müddet zarfında
tasdik edilecektir. Tasdiknameler, tasdikin icrasından sonra
uç ay zarfında Cenevrede teati olunacak ve muahede tasdik
namelerin teatisinden sonra on beşinci gününden itibaren mer'iyete girecektir
Yukarıdaki hükümleri tasdik etmek üzere, iki Taraf mu
rahhasları, bu muahedeyi iki nüsha olarak imza eylediler ve
mühürlerini bastılar.
Çin Cumhuriyetinin yirmi üçüncü senesinin dördüncü ayının dördüncü günü tarihine tekabül eden 4 nisan 1934 tarihin
de Ankarada tanzim edilmiştir
(imza) Dr. T Rüştü

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında
4 nisan 1934 tarihinde Ankarada İmza edilen
dostluk muahedesinin tasdikına dair kanun
Kanun No: 2496

Kabul

Turkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti
arasında dostluk muahedesi
Bir taraftan
Türkiye

Cumhuriyeti,

Diğer taraftan
Çın Cumhuriyeti,
Aralarında samimî dostluk rabıtaları tesis ve takviyesi arzusile mütehassis olarak bir dostluk muahedesi aktine karar
vermişler ve bu maksatla,
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri:
Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu Tevfik Rüştü Beyefendiyi,
Çin Cumhuriyeti Millî Hükümeti Reisi Hazretleri :
Çın Cumhuriyetinin Bernde Fevkalâde murahhas ve
orta elçisi M . V . Hoo Chi-Tsai Cenaplarını murahhasları
olarak tayin etmişlerdir. Bu zevat usulüne muvafık gö
rülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten
sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır :
Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında, kezalik iki memleketin tebaaları arasında samimî ve
ebedî sulh ve dostluk cari olacaktır.
Madde 2 — Yüksek Âkit taraflar, iki Devlet arasında, hu
kuku düvel prensiplerine tevfikan, diplomatik münasebetler
tesisi hususunda mutabıktırlar.
Tarafeyn, herbirinin diplomatik mümessillerinin, diğer Taraf
arazisinde, mütekabiliyet şartile, hukuku umumiyei düvelin
umumî prensiplerile takarrür eden muameleye mazhar olacak
larını kabul ederler.
Madde 3 — Yüksek Âkit Taraflar, memleketleri arasında
konsolosluk ve ticaret münasebetlerini, kezalik herbirinin ara
zisinde diğer Taraf tebaasının yerleşme ve oturma şartlarını

Hoo

Chı-Tsaı

Belediyece yapılacak istimlâk
hakkında kanun

tarihi:4/6/1934

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında 4 nisan 1934 tarihinde Ankarada imza edilen dostluk
muahedesi tasvip ve kabul edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun icrasına tcra Vekilleri Heyeti
memurdur
6/6/1934

(İmza)

Kabul

tarihi:

4/6/1934

Madde 1 — 1580 sayılı Belediye Kanununda yazılı, bel
denin ve belde sakinlerinin mahallî mahiyette müşterek ve
medenî, sıhhî ve bediî ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi ve
tehlikeden korunması için tesisat yapmak maksadıle binalı ve
binasız gayrimenkullen istimlâke belediyeler salahiyetlidir.
Kanunu Medeninin
kaynaklar hakkındaki hükümlerine
riayet edilmek şartile belde dışından getirilecek suların kay
nağı ve kaynaktan beldeye kadar geçeceği yerleri dahi lüzum
görürse belediyeler istimlâk edebilir. Kanunu Medeninin ( 668
ve 669) uncu maddeleri hükmü mahfuzdur.
Madde 2 — Belediye namına istimlâk olunacak yerlerin
mesaha ve cins ve hududunu gösterir mufassal bir haritası
belediye mühendisi ve bulunmıyan yerlerde nafıa mühendisi
ve bunların bulunmadığı yerlerde mimar veya fen memuru ve
bunlar da yoksa belediye kalfası tarafından yapılarak belediye
encümenine tevdi olunur.
Efteümence istimlâke lüzum görüldüğü takdirde istimlâk
sebeplerini bildirir bir mazbata yapılarak mahallin en -büyük
mülkiye memuruna gönderilir.
En büyük mülkiye memuru evrakın gelmesinden itibaren
on beş gün içinde yapılacak istimlâkin umumî menfaatlere
uygun olup olmadığına karar vererek belediyeye bildirir.
İstimlâkin umumî menfaatlere «uygun olduğu hakkındaki
kararlar kafidir.
İstimlâkin umumî menfaatlere uygun olmadığına dair veri
lecek kararlara karşı, belediye encümenlerinin kararile, bele• diye teşkilâtı olan köy ve nahiye belediyeleri bağlı bulunduk
ları kaza kaymakamına ve kaza belediyeleri Valiye ve vilâyet
belediyeleri de Dahiliye Vekâletine itirazda bulunabilirler itiraz
üzerine verilecek kararlar kafidir.
İstimlâkin umumî menfaatlere uygun olup olmadığı hak
kındaki kararlar, belediye reisliği en büyük mülkiye memuru
uhdesinde bulunan yerlerde, kaza belediyeleri için bağlı olduk
ları vilâyetin valisi ve vilâyet belediyelerine ait olanlar hak
kında da Dahiliye Vekili tarafından kat' î olark ittihaz olunur.
Umumî menfaatler hakkındaki kafî
kararlar temyiz
olunamaz.
Madde 3 — İstimlâk olunacak yer:
A ) 1833 sayılı kanun hükümlerine göre tahrir görmüş arazi
ise (iratlı ve iratsız arsalar dahil) vergiye matrah ittihaz
edilen kıymeti,
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B) 1837 sayılı kanun mucibince tahrir görmüş b i n a ise
gayrisafî iradının on misli,
C) Yukarıki fıkralarda yazılı kanunlar mucibince tahrir gör
memiş ise belediye meclisi azasından ve emlâk sahiplerinden
birer aza ile belediyede vazife sahibi olmıyan mühendis v e y a mimar
yahut fen memurundan ve bunların d a bulunmadığı yerlerde ebniye
kalfası veya yapı işlerinden anlıyan bir zattan teşkil «dilecek
k o m i s y o n marifetile takdir olunacak kıymet o gayrimenkulun
değer pahası sayılır.
Eğer gayrimenkul, tahrir görmüş arsa iken üzerine bina
yapılmış v e y a binalı iken her hangi bir sebeple arsa haline
gelmiş ve bu vaziyete göre kanunen tahrir ve tahmin yapılmamış
ise (C) fıkrasında yazılı k o m i s y o n tarafından kıymeti takdir
olunur.
Madde 4 — Kısmen istimlâk olunacak yerlerin kıymeti, 3üncü maddede yazılı esaslara göre tamamı için bulunacak kıy
metinden mezkûr maddenin (C) fıkrasında yazılı k o m i s y o n
tarafından ayrılır.
Bir kısmı istimlâk olunan yerlerin geri kalan parçasının
havası v e y a ziyası kapanır yahut intifa kabil olmaz ve sahip
leri de isterse o parçayı d a belediye istimlâke mecburdur.
Madde 5 — İstimlâki kararlaştırılan yerlerin mutasarrıflarile
alâkalılara o yerin noteri marifetıb istimlâk keyfiyeti ve ikinci
maddede yazılı haritanın bir sureti ve kıymeti H u k u k Usulü
Muhakemeleri hükümlerine göre iebliğ ettirilir. Noterler her
'tebliğ için mübaşirin zarurî masrafından başka yirmi kuruş
maktu ücret alır. Ayrıca harç ve resim alınmaz.
Noterlik teşkilâtı olmıyan yerlerde tebligat belediye tarafın
dan yapılır.
Gayrimenkulun haritası belediye tarafından on gün müd
detle istimlâk olunacak yere ve ilân için belediye dairesinde
muayyen mahalle asılır.
Madde 6 — İstimlâk olunacak gayrimenkulun sahipleri ve
alâkalıları o gayrimenkulun cinsine, miktarına, istimlâk bedeline
ve hak ve hisselerine müteallik maddî hatalara münhasır olmak
üzere itiraz edebilirler. B u itiraz beşinci madde mucibince y a 
pılacak tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde sebepleri
gösterilerek o yerin en büyük mülkiye memuruna yazı ile yapılır.
İtiraz üzerine haritayı yapan fen memuru ve bulunmadığı
halde o işi yapacak olanla maliye ve tapu dairelerinden alına
cak birer zattan mürekkep bir k o m i s y o n teşkil olunur.
B u k o m i s y o n sekiz gün içinde takdir ve tahmine girişmeksizin icap eden tetkikleri yaparak ve lüzum görürse muterizi de dinliyerek neticeyi bir mazbata ile en büyük mülkiye
memuruna bildirir.
E n büyük mülkiye memuru da mazbatayı üç gün içinde
belediyeye gönderir. Belediyece beşinci maddede yazılı usul
dairesinde itiraz edene tebliğ ettirilir.
Madde 7 — Vilâyet umumî meclisleri her sene toplanma
larının ilk haftasında mülk sahiplerinden ve mühendis, mimar
v e yapı işlerinden anlıyanlardan vilâyetler için otuzdan aşağı
ve kırktan yukarı ve kazalarla belediye teşkilâtı olan nahiyeler
için ondan aşağı ve on beşten yukarı olmamak üzere hakemler
seçer. Bunların isimlerini havi bir cetvel mahallerinin hukuk
işlerini gören mahkemelere gönderilir.
Madde 8 — İtiraz komisyonlarının altıncı maddeye göre
verdikleri mazbatada gösterilen istimlâk bedelini kabul etmiyen
gayrimenkul sahipleri ve alâkalıları mazbatanın tebliğinden
itibaren sekiz gün içinde bu bedele razı olmadıklarını yazı ile
belediye reisliğine bidirirler. B u takdirde belediyece istimlâk
bedelinin tayini içiriş hukuk işlerini gören mahkemeye müracaat
olunur.

S a y ı f a : 3957

Mahkeme, b i r hafta içinde tarafları davet eder. İlk duruş
mada mülk sahipleri ve alâkalılar bu kanunun dördüncü v e
altıncı maddeleri mucibince yaptıkları taleplerin belediye v e
k o m i s y o n c a nazara alınmadığını ve bu kanunun tatbikında
kıymete müessir esaslı hatalar bulunduğunu iddia ettikleri
takdirde mahkeme ilk önce bunları tetkik eder. Mahkeme
dördüncü maddeye müteallik iddiayı varit görürse gayrimen
kulun tamamının istimlâk muamelesi ikmal edilmek üzere
evrakı belediyeye iade eder ve diğer iddiaları yerinde görürse
noksanları düzeltir. İddialar varit görülmediği v e y a hiç bir
i d d i a yapılmadığı, yahut noksanlar düzeltildiği takdirde en çok
bir hafta içinde üçten az ve beşten fazla olmamak üzere
yedinci maddede yazılı hakemler arasından mahkemece bir
hakem heyeti teşkil olunur.
Uç kişilik hakem heyetinden birisi ve beş kişilik hakem
heyetinden ikisi mimar v e y a mühendislerden ve bulunmıyan
yerlerde yapı işlerinden anlıyanlardan alınır.
Hakemlere, işe başlamadan evvel yemin ettirilir.
İstimlâk olunacak gayrimenkulun sahip ve alâkadarlarının or
takları ve müstahdemlerile H u k u k Usulü Muhakemeleri kanununa
göre şahadetten imtinaı caiz oîanlar hakem tayin olunamazlar.
Mezkûr kanun mucibince, ehli vukuf hakkında muayyen sebep
lere binaen, hakemler, taraflarca reddolunabilir.
H a k e m heveti gayrimenkulun emsalinin alım satım rayicine
göre değerini t a k d i r ve tayin ederek keyfiyeti esbabı mucibeli
bir mazbata ile nihayet sekiz gün içinde mahkemeye bildirir.
Mahkeme, bir hafta zarfında tarafıan davet ederek mazbatayı
tetkik ile göreceği v e y a taraflar canibinden dermeyen e d i l i p
varit gördüğü noksanların ikmali için yine bu heyete iade
edebilir.
H a k e m heyeti iadeden sonra yukariki fıkrada yazılı tarzda
yeniden mazbatasını yaparak mahkemeye verir.
Mahkemece kabul olunacak hakem mazbatasının tesciline
karar verilerek bu kararın birer sureti taraflara tebliğ olunur.
Madde 9 — Tescil kararları tebliğ tarihinden itibaren sekiz
gün içinde bu kanunda yazılı hükümlere muhalif hallerden d o 
layı temyiz olunabilir.
Temyiz istimlâk muamelesinin tehirini müstelzim olmaz.
Şu kadar k i o gayrimenkule vaz'iyet için istimlâk bedelinin
millî bir b a n k a y a yatırılmış olması şarttır.
M a d d e 10 — İstimlâk olunacak gayrimenkulun kıymetinin
v e y a on misli g a y r i safî iradının o gayrimenkulun değer paha
sından fazla olduğu iddiasile belediye istimlâk bedelinin i n d i r i l 
mesi için mahkemeye müracaat edebilir. Mahkeme sekizinci
maddede yazılı hükümler dairesinde keyfiyeti tetkik eder ve b i r
karara bağlar.
Madde 11 — İstimlâk bedellerine ait itirazlarda hakem he
yetlerinin tayin edecekleri kıymet gayrimenkul sahibinin iste
diğinden ziyade v e y a belediyenin indirilmesini mahkemeden iste
diği yahut mahkemeye müracaat etmiyerek yaptırılan tebliğ ile
kıymet olarak gösterdiği miktardan aşağı olamaz.
Madde 12 — Mahkeme harçları ile sair zarurî masraflar v e
hakem heyetlerinin ücreti neticede umumî hükümler dairesinde
haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere ilk önce belediyece
verilir.
Madde 13 — İstimlâki kararlaştırılan gayrimenkullerin kıy
metine itiraz etmiyen v e y a itiraz edipte en büyük mülkiye
memuru tarafından altıncı madde mucibince yapılacak muame
leye razı olmadıklarını bildirmiyen yahut hakem mazbatasının
tesciline mahkemece karar verilen gayrimenkul sahipleri bele
diye namına tapu dairesinde rızalarile takrir vermedikleri tak
dirde istimlâk bedelleri belediyece mevduat kabulüne salahiyetli
millî bir b a n k a y a yatırılır. Alınacak makbuz istimlâke ait d o s -
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y a ile birlikte tapu dairesinde tescil talebile mahkemeye verilir.
Mahkemece gayrimenkul sahibi ve alâkalılar üç gün içinde iti
r a z ve rizaya müteallik bir diyeceği olup olmadığını beyan
için usulü dairesinde davet olunur. Bunlar davete icabet etmez
v e y a davet sebebine ait hususlar hakkında kabule şayan bir
iddia dermeyan eylemezse mahkeme belediye namına tescil
muamelesinin icrasına karar vererek keyfiyeti bir müzekkere
ile tapu dairesine bildirir.
M a d d e 14 — Mahkemeye müracaat lâzımgelen hallerde
istimlâk olunacak yerlere hemen vaz'iyet olunması zarurî bulu
nursa belediyece gayrimenkulun değer paha sayılan kıymeti
% 20 fazlasile 13 üncü maddede yazılı bankalara yatırılarak
makbuzu dosyasile birlikte mahkemeye verilir ve o yerin bele
d i y e namına tescili istenilir. İstimlâk olunacak gayrimenkulun
hakem heyetinin kıymet takdirine esas olacak bütün vaziyeti,
tesbiti delâil suretile mahkemece tevsik ettirilir.
B u muamelelerin icrasında dahi gayrimenkul sahibinin ve
alâkalıların belediyenin müracaatinden itibaren nihayet bir hafta
içinde mahkeme tarafından davet olunması lâzımdır. Muayyen
günde gelmiyenlerin gıyaplarında b u muamele yapılır.
Madde 15 — Tasarrufu münazaalı olan gayrimenkullerin
istimlâkinde, belediye, mahkemeye müracaat ederek 8 inci
maddeye göre hakemler marifetile takdir ettireceği kıymeti,
sahibinin taayyününde kendilerine verilmek üzere bankaya
yatırarak, o yere vaz'iyet edebilir. Mutasarrıflar arasındaki
ihtilâfta belediye hasım olamaz.
Madde 16 — Belediye namına tapu dairelerince tescili
yapılan gayrimenkullerin tahliyelerini başkaca hükme hacet
kalmaksızın belediye icra dairesinden istiyebilir.
İcra daireleri g a y r i m e n k u l ellerinde bulunanlara on beş gün
içinde tahliye ve teslimini bir tahliye emri tebliği suretile bildi
rir. B u müddet bitince gayrimenkul usulü dairesinde tahliye
olunarak belediyeye teslim edilir.
B u yerler başkasına kiralı ise tahliye olunması sebebile
kiracı kiralıyandan tazminat isüyemez.
Madde 17 — B i r yolun v e y a bir meydanın genişletilmesine
v e y a yeniden açılmasına karar verildikte yolun v e y a meydanın
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genişliğinden fazla olarak taraflarından yirmişer metreye kadar
binalı ve binasız yerleri istimlâke belediye salahiyetlidir.
Madde 18 — İstimlâk sebebile sokağın yüzüne çıkmakla
v e y a her ne suretle olursa olsun sokağın yüzü artmakla
yahut yüzünde bulunduğu yollar genişlemekle kıymeti artan
yerlerin eski kıym etile yeni kıymeti arasındaki farkın üçte biri
şerefiye olarak bir defaya mahsus olmak ve beş senede ve
beş taksitte tahsil edilmek üzere belediye vergi ve resimlerinin
tahsiline dair olan hükümlere göre istifa olunur.
Kat'ileşen şerefiye borçları, belediyelerin talebile duruşma
yapılmaksızın mahkemece verilecek karar ve yazılacak müzek
kere üzerine tapu dairesince o gayrimenkulun sicilline şerh
verilir. B u suretle tapu sicilline şerh verilmiş olan gayrimenkulu
satın alanlar bu borcu ödemekle mükelleftirler.
Kıymetin artması bir kısmın istimlâkinden ileri gelen gayrimenkullerden yukarıki fıkra mucibince alınması lâzımgelen
şerefiyenin tamamı istimlâk bedelinden mahsup edilir.
Madde 19 — İstimlâk olunacak yerlerde yapılması mu
karrer olan inşaat ve tesisattan belediye vaz geçer ve mua
meleyi iptal ederse v e y a istimlâk muamelesinin kavileşmesinden
itibaren üç sene içinde belediyece birinci maddede yazılı
istimlâk lüzumunu icap ettiren herhangi bir tesisat yapılmıyarak
istimlâk olunan yer olduğu gibi bırakılırsa sahipleri istimlâk
bedelini iade ederek o yeri geri alabilirler.
Madde 20 — B u kanun hükümleri A n k a r a İmar Müdürlü
ğünce yapılacak istimlâk muameleleri hakkında dahi caridir.
Madde 21 — 21 kânunusani 1329 tarihli İstanbulda ve
vilâyatta devairi belediye namına istimlâk olunacak mahallerin
sureti istimlâki hakkındaki kanunu muvakkat ile b u kanunun
bazı maddelerini muaddil 14 şubat 1340 tarih ve 413 sayılı
kanun mülgadır.
Muvakkat madde — B u kanunun neşri tarihinde kat'ıleşmemiş olan istimlâk işlerinde de bu kanun hükümleri tatbik
olunur.
Madde 22 — B u kanun neşri tarihinden itibaren m e r i d i r .
Madde 23 — B u kanun hükümlerini icraya İcra V e k i l l e r i
Heyeti memurdur.
6/6/1934

TASHİHLER
4 haziran 1934 tarih ve 2718 sayılı Resmî Gazetenin
3941 inci sayıfasının 45 inci satırındaki ( tasfiyesine ) kelimesi
sehven (tesviyesine olarak çıkmıştır, tashih olunur.

3/6/1934 tarih ve 2717 sayılı Resmî Gazetede münteşir
31/5/1934 tarih ve 2478 numaralı Devlet Demiryolları ve L i 
manları İşletme U m u m Müdürlüğü 1934 Malî Senesi Bütçe
K a n u n u n u n ; " C „ cetveline ait olup 3928 inci sahifenin A d e t
sütununun 2 nci satırındaki 28 rakamı 25, 3929 uncu sahifedeki ayni sütunun 58 inci satırına tesadüf eden 75 rakamı 70.
"C„ c e t v e l i n i n s o n u n a ilâve e d i l e c e k k ı s ı m

gündüz bekçileri, otodrezin şoförleri, T o r o s telgraf muhabere
memurları, başrevizör, revizör şef montör, montör, atelye
makinisti ve ateşçileri, çıraklar, amele çavuşları, amele, kö
mürcü, tathiratçı, silici, lavajcı, hamamcı, y o l telgraf başçavuş,
çavuş ve muavinleri, hammallar gibi müstahdemlerin k a d r o
ücretleri ihtiyaca göre Umumî Müdürlükçe tayin olunur.
3 — Kullanılacak bekçi köpeklerin tesbit ve iaşesinin
müteferrika tahsisatından tayin ve tefrikına Umumî Müdürlük
salâhiyettardır.

Nakil vasıtaları kadrosu
1934 malî senesi
Nev'i

1 — Umumî yekûn dahilinde kalmak şartile ihtiyaç görül
düğü takdirde kadrolar arasında münakale icrasına Umumî
Müdürlük salâhiyettardır.
2 — Masraf tertibine dahil mühendisler, memurlar, telgraf
ve atelyeler sürveyanları ve sürveyan şakirtleri, y o l , gece ve

Sayısı
2720

Resmî Gazetenin
Tarihi
Sahifesi
6/6/1934

3950
3951

Kanunun
N°.
Tarihi
2489

2492

2/6/1934

»

Mağaza kamyonu
(S. Sahil hattında) k a m y o n
olacaktır. Keyfiyet tashih olunur.

Maddesi
3
Muvakkat
Madde
1
1

Adet
2
2
4

Yanlış

Doğru

4

nsulüne

usulüne

1

müddeti

mebdei

8

seyeyi

Satırı

seneyi
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Sayı:2722

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

2493 1580 Numaralı Belediye Kanununun Yedinci (Birlik Tesisi) Faslına Bir Madde İlavesine
Dair Kanun

1

2494 Hudutta Zuhur Eden İhtilâfların Tetkik ve Halli Usulü Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Ankarada 6 Ağustos 1928 Tarihinde
Aktolunan Mukavelenamenin Yeniden Altı Ay Temdidi Hakkındaki Protokolün Tasdikına
Dair Kanun

1

2495 Yunan Parlâmento Azasının Türkiye Devlet Demiryolları Üzerinde Meccanen Seyahatleri
Hakkında Kanun

2

2496 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti Arasında 4 Nisan 1934 Tarihinde Ankarada İmza
Edilen Dostluk Muahedesinin Tasdikine Dair Kanun

2

2497 Belediyece Yapılacak İstimlâk Hakkında Kanun

2

Tashihler
4 Haziran 1934 Tarih ve 2718 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2487 Numaralı Kanun ile İlgili
Tashih

4

3/6/1934 Tarih ve 2717 Sayılı Resmi Gazetede Münteşir 31/5/1934 Tarih ve 2478 Numaralı Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1934 Mali Senesi Bütçe Kanunu ile İlgili
Tashih

4

