
T:C. 
esmî GazeteSD  

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

r 
idare ve yazıASASASASASSD işleri için 

BaşvekâletASASASASASASASASASASSD Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaatSDSDSDSD olunur. 

23 K Â N U N U E V V E L 1934 

PAZAR 
SAYI: 2887 

J 

K A N U N L A R 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 

Kamın26)'3SDSDSDFASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Kabul tarihi: 15/12/1934 

UmumîASASASASAS hükümler 

Madde 1 — Kadastro, gayrimenkul malların hukukî ve 
hendesî vaziyetlerini tesbit eder ve gösterir. 

Madde 2 — Gayr imenkul malların kadastrosu yapılır. 
A n c a k Maliye Vekâleti icab eden yerlerde tapu tahriri yapabilir . 

Madde 3 — Kadastro yapılacak mmtakalarda Hari ta 
U m u m Müdürlüğünce kadastro nirengi ve pol igonu yapılmamış 
ise bu tesisat T a p u ve Kadastro U m u m Müdürlüğü tarafından 
yapılır. 

Madde 4 — icra V e k i l l e r i Heyetince münasib görülecek 
yerlerde kadastronun fennî ameliyatı müstakillen veya Hükü
metle müştereken yapılmak üzere hakikî veya hükmî şahıslara 
ihale edilebilir. 

Madde 5 — Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğü bütün 
resmî daireler ve belediyeler ve hususî idareler ve müesseseler 
ve şahıslar tarafından yaptırılmış veya yaptırılacak plân ve 
haritalardan lüzum gördüklerinin ve bunlara aid vesikaların 
birer örneğini çıkarabilir. A s k e r i kanunların müstahkem ve 
mahrem mevkilere aid hükümleri mahfuzdur. 

Madde 6 — Kadastro masraflarının yüzde ellisi belediye
lerce temin olunan şehir ve kasabaların haritaları önce yapıla
bil ir ve kadastrosu yapılmakta olan kaza içinde henüz sırası 
gelmiyen çiftliklerin bütün masrafları sahiblerince deruhde ve 
temin edildiği takdirde U m u m Müdürlüğün tensibi ile kadastrosu 
yapılabilir. 

B u masraflar memur ve müstahdemlerin ücretlerile y o l 
harçlarını ihtiva eder. Gerek belediyelerce gerek sahiblerince 
bu suretle verilecek paralar Hazineye irad kaydolunur. 

Madde 7 — B u kanun mucibince teşekkül eden komisyon 
ve postalar ellerinde o yerin en büyük mülkiye memurunun 
vesikası bulunmak şartile keşif, mesaha ve mutlak surette tet-
kikat icrası için meskenlerle bütün gayrimenkullere gündüz 
girebilirler. Mümanaat vukuunda komisyon veya posta reisinin 
talebile o yerin zabıta memuru ve belediyeden bir zat veya 
ihtiyar meclislerinden bir aza ile birlikte meskenlere girmeğe 
salahiyetlidirler. 

Gayrimenkul malların ne suretle kullanıldığını bildirmeğe 
ve istenilen her türlü malûmatı vermeğe alâkalılar mecburdur. 

Madde 8 — Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğünün tek
lifi üzerine yeniden nerelerde kadastro ve tahrir yapılması lâ-
zımgeldiğini Maliye Vekâleti tayin eder ve keyfiyet U m u m 
Müdürlükçe ve mahallî Hükümetçe gazete ile, gazete olmıyan 
yerlerde mutad şekillerde nihayet bir ay içinde halka ilân olu
nur ve ilân tarihinden itibaren iki ay geçmedikçe kadastro ve 
tahrir muamelesine başlanılamaz. 

BİRİNCİ F A S I L 

TeşkilâtZXZ 

Madde 9 — Kadastro ve tahrir yapılmıya başlanan her 
mıntaka veya kısımda kadastro ve tahrire müteallik işler bir 
müdür tarafından idare olunur. 

Madde 10 — Kadastro ve tahrir mıntakalarında müdürün 
reisliğinde aşağıdaki zatlerden bir komisyon toplanır: 

A - Müdür, 

B - Kadastro Mektebinden mezun olupta kadastro işlerinde 
en az beş sene istihdam olunmuş bir zat, 

C - Komisyonca görülecek lüzum üzerine komisyona iltihak 
ettirilecek fen memuru, 
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D - Belediyesi olan yerlerde belediye meclislerince, olmı-
yan yerlerde ihtiyar meclislerince seçilecek ik i zat, < 

E - Lüzum görülen yerlerde bir orman fen ve evkaf memuru. 
Madde 11 — Azanın yansından bir fazlası bulunmadıkça 

komisyon toplanamaz. Reylerde tesavî olursa reisin bulunduğu 
taraf üstün sayılır. ; 

Madde 12 — Kadastro mahkemesi tek hâkim ile kurulur, j 
Kadastro mahkemelerine aid işler adliye müfettişleri tarafından ' 
teftiş olunur. Bu teftiş raporunun bir sureti de Kadastro Umum 
Müdürlüğüne verilir. Teftiş raporları üzerine icab eden muamele [ 
A d l i y e Vekâletince tayin olunur. Lüzumu halinde T a p u ve i 
Kadastro Umum Müdürlüğü de mahkemenin idarî işleri hak- ] 
kında kendi müfettişlerine teftiş yaptırır. ! 

Madde 13 — Kadastro Komisyonlarının emirlerine, işlerine \ 
göre lüzumu kadar tapu ve fen memurları ve kâtiblerden pos- ; 
talar verilir. 1 

Madde 14 — Hâkim en az beş sene hukuk mahkemesi 
reislik veya azalıklarında bulunmuş olanlardan A d l i y e Vekâle- ; 
tince seçilir. j 

A - Postalar belediye veya ihtiyar meclisi tarafından vukuf 
erbabı olarak seçilecek en az ik i kişi ile Ve varsa alâkalıları 
veya mümessilleri hazır olduğu halde beyannamelerde yazılı 
her parçanın hududunu tetkik ve tatbik eder. H u d u d ve tasar
rufça aykırılık yoksa beyannameler vukuf erbabı tarafından 
tasdik olunur. 

B - Tahdid sırasında alâkalılar arasında hudud veya tasar
ruf ihtilâfı olur ve araları bulunamazsa postalar bu ihtilaflı 
noktayı sabit işaretler dikerek krokide gösterirler ve bunun 
komisyonca halledileceğini beyannameye yazıb alâkalılara 
imza ettirirler. 

C - Müddetinde herhangi bir sebeble beyannameleri geri 
verilmiyen gayrimenkuller vukuf erbabının vereceği malûmat 
üzerine postalarca tetkik ve tahdid olunur. 

Madde 21 — Gir int i l i ve çıkıntılı olan sınırlar ve küçük 
parça, arsa ve dağınık tarlalar alâkalıların rızalarile değiştirilir 
ve birleştirilir. 

Bu muamelelerden hare ve resim alınmaz. 

İKİNCİ F A S I L i 
i 

Tahdid \ 

Madde 15 — Kadastrosuna başlanan şehir, kasaba ve köy- j 
lerin ve bunların hududu içinde olmıyan ormanlarla çiftliklerin ; 
Belediye ve Köy Kanunlarındaki tarifler dairesinde sınırları i 

i 

tayin olunur. ı 

Belediye ve Köy Kanunlarına göre sınırları önce tayin edil- j 
miş ise öylece kabul olunur. j 

Madde 16 — İki veya daha ziyade şehir ve kasaba veya 
köy ahalisine müştereken terk ve tahsis edilmiş olan mer'a, ko- ; 

ru ve baltalıkların taksimi kabil olur ve belediye ve ihtiyar ! 
meclisleri de razı olursa, taksim olunub o suretle zaptı yapılır. ! 

Madde 17 — Bir adada birden ziyade mahalle bulunursa 
bunlardan bir mahalle yapılır. Bir mahallede en az yüz gayri
menkul bulunur. Belediye meclisleri zaruret halinde bunu azal- j 
tabilir. Bir ada birden fazla mahalle arasında müşterek ise ih- j 
tiyac ve münasebetine göre bir mahalleye mal edilir. j 

Madde 18 — Kadastro mıntakasında sınırları belli olmıyan j 

her gayrimenkulun köşe noktalarına, sahihleri tarafından mahal- ; 
lin icabına uygun işaretler konur. 

Bu mıntakalarda tahdidin başlıyacağı 15 gün evvel mahallî | 
gazetelerle ve olmıyan yerlerde mutad şekillerle ilân edilir. 

Madde 19 — O n üçüncü maddede söylenen postalar, gay- ; 
r imenkul sahihlerine beyannameler dağıtır. Bunlar sahihleri ve 
isterlerse posta kâtibleri tarafından bir ay içinde doldurulur. 
Beyannamelere varsa vesikaların aslı veya postalar tarafından 
tasdik olunmuş suretleri iliştirilir. 

Beyannameler alâkalılar tarafından imza olunur. Yazı b i l -
miyenlerin koyacakları işaret belediye veya muhtar tarafından • 
tasdik edilir. 

Madde 20 — Kadastro postaları aşağıda gösterildiği üzere 
çalışır: 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

TasarrufDFDFDFDFDF tetkikleri 

Madde 22 — Beyannameler dosyası ile beraber postalar 
tarafından komisyona verilir ve komisyonlar aşağıda gösterilen 
işleri yapar. 

A - K o m i s y o n tetkiklerine semt, mevki ve mahalle itibarile 
başlar işe başlamadan en az 15 gün evvel mutad vasıtalarla 
hangi tarihlerde nereleri tetkik edeceğini o yerde ilân eder ve 
belediyeye ve ihtiyar meclisine de haber verir . 

B - Alâkalılar tetkik sırasında hazır bulunmazlarsa iş ge-
ciktirilmeyib beyanname ve bağlı vesikalara ve komisyonun vara
cağı kanaate göre gayrimenkul malın sahibi tayin edilir ve kaydi 
yapılır. 

C - Vesikaları olmıyan beyannameler üzerine vukuf erba
bınca verilecek izahlarla yapılacak tetkiklerden alınacak kana
ate göre, sahihleri namına gayrimenkulun kaydi yapılır. 

D - Gayrimenkul mal tapu sicil l indeki sahibi veya varisleri 
namına kaydolunur. Bu gayrimenkul üzerinde aynî veya şahsî 
bir hak mevcud ise veya aile yurdu tesis edilmiş ise keyfiyet 
sicille kayid ve şerh olunur. 

E - Tefevvüz veya tedavül tarikile temellük edilegeldiği 
vesikalar ile yahud vukuf erbabının sözlerile anlaşılan gayrimen
kul mallar esasen tapu senedine bağlı olub olmadığına ve ta
sarruf müddetinin müruru zaman haddine varıb varmadığına 
bakılmıyarak sahibi namına kaydolunur. 

Alâkalılar tarafından iddia vukuunda 4 üncü fasılda yazılı 
hükümlere göre mesele hallolunur. 

F - Üzerinde başkasının aynî veya şahsî haklan olan bir 
gayrimenkul mahlûl oldukta bu haklar mahfuz kalmak üzere 
Devlet namına kaydolunur. 

G - Devletin hususî mülkiyetinde olmayıb Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan ve ammenin hizmetine tahsis 
olunmıyan ham toprağı açıb işgal edenlere bütün toprakları 
mecmuu iskân haddini geçmezse bu yerler kendilerine parasız 
terk olunarak namlarına tescil olunur. Fazlaları Devlet namına 
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kaydolunur. A n c a k dağlık ve taşlık ve pırnallık olupta imarı 
için masraf ve emek sarfederek meydana getirilmiş arazi 
ile bağ ve meyvalık haline konulmuş toprakların miktarı ne 
olursa olsun imar edene parasız terk olunarak namlarına tescil 
olunur. 

H - Yapılacak ilânlar ve tahkik üzerine sahibi bulunamıyan 
gayrimenkuller Devlet namına kaydolunur. B u malların on se
neye kadar hükmen müstehikkı çıktığı takdirde namına kaydi 
tashih edilir ve satılmış ise bedeli verilir. 

Madde 23 — Hükümetçe hudud üzerine yapılmış olan sa
tışlarda hududun tecavüz suretile büyütülmediği anlaşılırsa mik
tara bakılmaksızın hududa itibar olunur. Eğer satış miktar üze
rine yapılmış ise miktar muteberdir. Hükümetçe yalnız miktar 
üzerine satılmış ve kayidlerinde bu suretle gösterilmiş olan 
gayrimenkul malların miktarında zuhur edecek fazla kısım yüz
de onu geçmiyorsa zilyedi namına parasız kaydolunur. Yüzde 
onu geçiyorsa ihale veya teffiz tarihinden itibaren tasarruf müd
deti on seneye varmamış ise fazlası için rayice göre değer 
bahası takdir edilerek zilyedine teklif ve kabul ederse kendi
sine borç kaydolunur. A n c a k mübadil, muhacir ve mültecilere 
ve 341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 23 üncü madde
sinin (A) fıkrası mucibince topraksız halka tevzi ve teffiz ve 
temlik edilmiş olan gayrimenkul mallarda zuhur eden fazlalık 
bu hükümden müstesna olub bilmesaha taayyün edecek fazla 
miktar 1331 ve 1771 ve 1866 numaralı kanunlara göre muamele 
görmek üzere zilyedleri namına kaydolunur. Eşhas tarafından 
yalnız miktar üzerine satılmış olan gayrimenkullerin senedinde 
yazılı miktardan noksan veya fazla zuhur eden kısım hakkında 
alâkalılar tarafından komisyona müracaatla bir iddia vaki o l 
mazsa noksan veya fazlasına bakılmaksızın zilyedi namına kay
dolunur. Bir iddia vaki olupta ik i taraf da uyuşamazlarsa key
fiyet kadastro mahkemesince umumî hükümler dairesinde hal-
lolunur. 

Madde 24 — Değer bahalar belediyelerce veya ihtiyar 
meclislerince seçilmiş en az ik i vukuf ehline takdir ettiril
dikten ve bedelin itidali belediye veya ihtiyar meclisince 
tasdik edildikten sonra komisyonlarca da mutedil görülürse 
teffiz muamelesi yapılır. 

K o m i s y o n takdir edilen bedeli mutedil görmezse o yer 
halkından üç kişilik yeni vukuf erbabı intihab eder. Bunların 
takdir edeceği değer baha addedilir. Alâkalıların değer baha 
için vergi temyiz komisyonlarına müracaat haklan mahfuz 
olub bu muamele tesciline mâni teşkil etmez. 

Madde 25 — Komisyonlar tasarruf hakları tesbit ve kadas
trosu ve tahriri ikmal olunan yerlerin plânları ile herhangi 
parçanın kimlerin namına kaydolunduğunu ve tahakkuk etti
rilen kadastro ve tahrir resimlerinin miktarını gösterir cetveller 
alâkadarların öğrenmesi için mahalle veya köylerin herkes 
tarafından görülebilecek yerlerine i k i ay müddetle asılır ve 
keyfiyet mutad şekillerle ayrıca ve varsa mahallî gazete ile 
ilân olunur. 

Madde 26 — B u cetvellerin asılması şahsen tebliğ hük
mündedir. O şehir veya köyde bulunanlar tarafından yukarıki 
maddede yazılı müddet içinde ve bulunmıyanlar tarafından o 
şehir veya köyde kadastro heyetlerinin işleri bitinciye kadar 
vuku bulacak iddia ve ihbarlar ve bir hatadan doğan teklifler 
komisyonlarca alâkalıların müdafaaları dahi dinlenib tetkik 
edildikten sonra iktizasına göre muamele düzeltilir ve karar 
alâkalılara tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde bu karar aleyhine kadastro mahkemesine müracaat 
olunabilir. 

Müddet geçince cereyan edecek muamelenin ve tetkika 
tâbi olupta neticelenmemiş olanlardan maadasının vaziyetlerinin 
kat'ileştiğini gösterir bir zabıtname yapılarak komisyon azası 
tarafından imza edilir. 

Askı müddeti içinde müracaat etmiyenlerin müra
caat hakları mahfuz olub bunların gayrimenkulleri için 
yapılan muamele hilafı hükmen sabit oluncıya kadar k a f i d i r . 

DÖRDÜNCÜ F A S I L 

ihtilâfların<Z<Z<Z<Z<Z halli 

Madde 27 — 22 nci maddenin (A) fıkrasına göre yapılacak 
ilândan sonra ve ilânda yazılı yerlerde gayrimenkul mallara 
taallûk eden, kadastroyu ve tahriri alâkalandıran her türlü 
ihtilâfların halli kadastro mahkemelerine aiddir. Mahkemelerce 
görülmekte olan veya yüksek salahiyetli mahkemelerden 
bozularak iade kılınan bu gibi hususlara aid dava evrakı da 
resen kadastro mahkemesine devrolunur. 

Kadastro mahkemesi devrolunan dava evrakını kaldıkları 
noktadan ve bozularak iade edilenleri bozma sebeblerine göre 
tetkik ve fasleder. 

Kadastro mahkemelerinin verdiği hükmün yüksek salahi
yetli mahkemece bozularak iadesi zamanında komisyonlar o yer 
mahkemesinin kaza hududu dışına çıkmış ise bu davaya o 
yerin salahiyetli mahkemesi bu kanun hükmüne göre bakar. 

Madde 28 — Komisyonların faaliyet mıntakası içinde kaza 
yolu ile taksim icrası sulh mahkemelerine aiddir. 

Madde 29 — Kadastro mahkemesine müracaat istida ile 
olabileceği gibi ifade zaptettirmek suretile de olabilir. 

Kadastro mahkemesinin kurulduğu yerde baro teşkilâtı 
yoksa veya üç davavekil i bulunmıyorsa taraflardan her bir i 
dilediklerini veki l tayin edebilirler. 

Bu mahkemelerde tahrirî tebligat usulü cereyan etmez. 

Alâkalılar arasında tasarruf ehliyetini haiz olmıyanlar bulu
nur ve bunların veli veya vasileri de olmazsa kadastro ve tah
rir muamelelerine münhasır olmak üzere kadastro hâkimi tara
fından kendilerine vasi nasbolunur. 

Madde 30 — Kadastro mahkemesi ihtilâf halinde bulunan
ları sulha davet eder. Muvafakat etmezlerse nihayet bir hafta 
içinde hakem tayin etmelerini bildirir . Buna da razı olmazlarsa 
ihtilâfı hükmen halleder. 

Madde 31 — Aralarında sulhu kararlaştıranların mahkeme
ce ifadeleri dinlenir ve kararlaştırdıkları musaleha şekli tesbit 
olunarak altı alâkadarlara mühürlettirilib veya imza ettirilib 
veyahud parmak bastırıldıktan sonra tasdik edilir ve kay id mua
melesi ona göre yapılır. B u sulhnameler ilâm mahiyetinde olub 
ik i taraf için k a f i d i r . 

Madde 32 — Taraflar hakem tayinine muvafakat eyledik
leri takdirde aşağıda gösterildiği üzere muamele olunur: 

1 - Tahkim keyfiyeti yazılı bir mukaveleye veya kadastro 
mahkemesince ifadelerine göre tutulacak bir zabıtnameye müs-
tenid olacaktır. 

2 - Hakem seçmekte ik i taraf uyuşamazsa mahkeme en az 
üç kişiden mürekkeb hakem seçecektir. 

3 - Hakemler işe başlamazdan evvel mahkeme huzurunda 
yemin ederler. 
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4 - Hakemler kendilerine verilen evrak üzerine 15 gün için
de kararlarını verirler. Bu müddet kâfi gelmezse mahkemece 
münasib müddet veril ir . i 

i 

5 - H u k u k Usulü Muhakemeleri Kanununun 527 nci madde
sinde yazılı hallerde hakemler kadastro mahkemesine müraca- ' 
at ederler. j 

Madde 33 — Taraflar sulha veya tahkime yanaşmazlarsa ı 
mahkemece davet olunarak dava rüyet ve fasıl ile verilecek 
hüküm alâkalılara tefhim olunur. 

Belediye veya köy hududlarına taallûk eden hükümler 
mahallî Hükümet ile alâkadar olan belediyelere ve ihtiyar mec
lislerine tebliğ olunur. 

Madde 34 — Kadastro mahkemesi, davalara, bu kanunda 
yazılı hükümlere ve yazılı olmıyan hallerde umumî hükümlere 
göre bakar. ) 

BEŞİNCİ F A S I L 

Tahrir 

Madde 35 — Gayrimenkul mallar üzerindeki hakları tetkik 
ve hak sahihlerini bu kanun hükümlerine göre tayin ve tesbit 
etmek maksadile Maliye Vekâleti lüzum görülen yerlerde ka
dastro ve tahrir komisyonları ve postaları marifetile plânsız 
tahrir yapabilir . Bu komisyonlarda fen memuru bulundur-
mıyabilir. 

A L T I N C I F A S I L 

Kadastro ve tahrir resmi 

Madde 36 — Kadastrosu yapılan gayrimenkulden vergi kıy
metlerine göre aşağıdaki resim ve harçlar alınır. 

1 - Tetkik sırasında gösterilen tapu senedi, kadastroca 
tescil yapılacak şahıs namına yazılı ise binde bir buçuk, 

2 - Tetkik sırasında mülkiyeti üzerlerine tescil edilecek 
şahıslar namına tapu senedi veya kaydi gösterilmediği takdirde 
binde üç, 

3 - Tetkik sırasında görülecek senedsiz tasarruflarda tasar
ruf haricen yapılan alım satımdan ve veraset vergisine tâbi 
olmıyan bağışlamadan doğmuş ise usulüne göre tahakkuk etti
rilecek ferağ harcı alındıktan sonra birinci fıkraya göre binde 
bir buçuk, 

4 - Senedsiz tasarruf intikalden ise intikal harcı ahnmayıb 
yalnız ikinci fıkraya göre hare alınır. K a y i d tashihinde ifraz 
ve taksim veya birleştirme muameleleri için ayrıca hare ve 
resim tahakkuk ettirilmez. 

Madde 37 — (36) ncı madde mucibince tahakkuk ettirile
cek kadastro harçları ile ferağ harcı ve bu kanunda yazılı 
değer bahalardan tahakkuk eden Devlet alacakları birlikte ve 
müsavi taksitlerle beş senede tahsil edilir. 

Gayr imenkul malların tesbitinden sonra başkasına bağış
lamada ve satışta bu resim ve değer bahalar bağışlıyan ve 
satandan peşin olarak tahsil edilir. Şayed bağışlanan veya 
satın alan kabul ederse bu resim ve değer baha kendi tarafın
dan y a peşin olarak veya taksitle tesviye olunabilir. 

Madde 38 — Tetkik edilmek üzere kadastro mahkemele
rine ve kadastro ve tahrir komisyonlarına vaki olan itiraz ve 
iddialara aid evrak ile beyannameler ve ittihaz olunacak idarî 
ve kazaî kararlar ve icra edilecek tebligat ve kadastro hâkimi 
tarafından verilen veraset senedleri ve çıkarılacak k a y i d suret
leri ve verilecek kadastro haritaları ve emsali bilûmum evrak 
damga resmile sair hare ve resimlerden muaftır. 

Madde 39 — Bina ve arazi tahrir komisyonlarınca vergi 
istifasına matrah olarak takdir edilmiş olan kıymetlerle gayri-
safî iradlar kadastro ve tahrir komisyonlarınca aynen kayid ve 
kabul olunarak kadastro ve tahrir resmi tahakkukuna esas tu
tulur. 

Kadastro ve tahrir sırasında kıymeti malûm olmıyan gay-
rimenkullerin kıymetleri aid olduğu vergi kanunlarındaki usule 
göre tayin edilir. 

YEDİNCİ F A S I L 

MüteferrikASASASASAS maddeler 

Madde 40 — Kadastro ve tahrir ameliyesi dolayısile mad
deten zarara uğradıklarını iddia edeceklerin tahakkuk eyliyecek 
zararları komisyonca tesbit olunarak hükme muhtaç olmaksızın 
kadastro veya tahrir tahsisatından tazmin edilir. 

Madde 41 — Kadastro ve tahrir ameliyesine aid işaretler 
kasda makrun olmıyarak bozulduğu veya yerlerinin değiştiril
diği komisyon nezdinde tahakkuk eylediği takdirde masrafları 
müsebbiblerine aid olmak üzere yeniden yapılır. 

Madde 42 — G a y r i resmî surette eşhas tasarrufuna geçi
rildiği tesbit olunan gayrimenkullerden başkasına devredilmek 
istenilen mahallerin muameleleri, masrafları alâkadarlara aid 
olmak üzere 18 inci maddeye göre takdimen ilân olunarak 
müddet bitince muarız çıkmazsa muamelesi yapılır. 

Madde 43 — Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak 
vukuf erbabına çalıştıkları günler için İcra Veki l le r i Heyetince 
tayin olunacak miktarda yevmiye verilir. 

K o m i s y o n ve posta memurlarının merkezlerinden ayrı ve 
nakliye vasıtasına ihtiyaç olan yerlerde çalıştıkları günler için 
mutad nakliye vasıtalarının ücreti verilir. Nakl iye vasıtalarının 
tayini ve ücretin rayice göre takdiri mahallî belediyesine aiddir. 

Madde 44 — B u kanunun tatbikatında güçlük çıkaranlar 
ve hile, hud'a katanlar ve tahrif yapanlarla kanunun yüklettiği 
vazifeyi yapmaktan kaçanlar hakkında usulü dairesinde bir zabıt 
varakası tutularak kanunî takibat yapılmak üzere müddiumumi-
liğe yollanır. 

Madde 45 — Bu kanunun nasıl tatbik edileceği bir nizam
name ile gösterilecektir. 

Madde 46 — Bu kanunun hükümleri kadastro ve tapu tah
riri yapılan yerlerde tatbik olunur. 

Madde 47 — 5 şubat 1328 tarihli emvali gayri menkulenin 
tahdid ve tahriri hakkındaki muvakkat kanun ile 10 nisan 1340 
tarih ve 474 numaralı kanunun altıncı maddesi hükmü mülga
dır. Mezkûr maddede gösterilen heyet bu kanunun 10 uncu mad
desine göre teşkil kılınır. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun meriyet inden evvel 
tahakkuk ettirilmiş bütün kadastro ve tahrir hare ve resimle
rinden henüz verilmiyen taksitler, bu kanunda yazılı nisbetlere 
indirilerek tahsil edilir. 

Muvakkat madde 2 — B u kanunun neşri tarihinden ev
vel en aşağı beş sene kadastro hizmetinde bulunanlar onuncu 
maddenin (B) fıkrasındaki kayidden müstesnadır. 

Madde 48 — Bu kanunun 14 üncü maddesinin hükmü neş
rinden altı ve diğer maddelerinin hükmü bir ay sonra mute
berdir. 

Madde 49 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 
Heyeti memurdur. 

18/12/1934 

5 şubat 1328 tarihli kanun 1384 numaralı Takvimi Vakayide ve 474 nu> 
maralı kanun 69 sayılı Resmî Ceridededir. 



23 K Â N U N U E V V E L 1934 (Resmi Gazete) Sayı fa : 4561 

Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istikraz 
akdine dair 28/5/1934 tarih ve 2463 numaralı 

kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun 

Kanun261[ASASASAASASASASASASASASASASASASASASA4 KabuUanhi^l 5/12/1934 

Madde 1 — 2463 numaralı kanunun birinci maddesine şu 
fıkra ilâve edilmiştir: 

İşbu istikraz tahvillerini icabı hale göre yanlız faizli olarak 
ve azamî senelik faiz nisbeti % 7 olmak üzere ihraç hususunda 
Maliye V e k i l i salâhiyettardır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye V e k i l i 
memurdur. 

17/12/1934 

Harcırah kararnamesinin 13 üncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

Kanun jM: 2616 KabulASASASASASASASAS t^hJJI12n934 

Madde 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesinin 
13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

A n c a k bu maddede gösterilen aile efradından maaşının 
tutarı yirmi l iraya kadar olanlara (yirmi dahil) aile harcırahı 
verilib ondan fazla maaşı olanlara aile harcırahı verilmez. 

Madde 2 — 942 numaralı ve 20 kânunuevvel 1926 tarihli 
kanun kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icra Veki l ler i Heyeti 
yürütür. 

17/12/1934 

[942 numaralı kanun 539 sayılı Resmî Ceridededir.] 

1453 numaralı kanunun 6 nci- maddesinin 
tadili hakkında kanun 

KanunJ^ıJ6J7ASASASAASASASASASASASASASASASASASASAS Kabul tarihi: 75/12/1934 

Madde 1 — 1453 numaralı kanunun altıncı maddesi aşa
ğıda gösterildiği veçhile tadil edilmiştir: 

Zabitanda rütbe maaşa esastır. A n c a k fırka kumandanlığı 
yapmış olan mirlivalarla l iva kumandanlığı yapmış olan mira
laylar ve kanunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını iktisab 
etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alırlar. 

(Fırka kumandanlığı kıt'a kademesi olmıyan muavin sınıf 
mirlivalarından ehliyet ve iktidarları secillen musaddak olanlar 

I usulü mevzuasma tevfikan fırka kumandanı mirl iva muadili ad-
\ dedilerek baremin 3 üncü derece maaşını alırlar. L i v a kuman-
| danhğı kıt'a kademesi olmıyan muavin sınıf miralaylarından 
| miralay ilâ mirl iva kadrolarında müstahdem olub ehliyet ve ik

tidarları sicillen musaddak olanlar da usulü mevzuasına tevfi
kan l iva kumandanı miralay muadili addedilerek baremin beşin
ci derece maaşını alırlar.) 

Zabıtan ve askerî memurlar için vekâletten dolayı maaş 
usulü cari değildir. A n c a k vazifei asliyesinden maada bir mu
allimlik deruhde eden zabitan ve askerî memurlar Devlet me
murları maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun 5 inci 
maddesine tabidirler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa 

ve Maliye Veki l le r i memurdur. 

17/12/1934 

Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefaletlerin 
nasıl yerine getirileceği hakkında kanun 

Kanun M: 2618 KabulASASASASASASASAS tarihiri5/12/1934 

Madde 1 — Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefa
letlerde borçlularca her hangi sebeble ödenmeyib maliyece 
ödenmesi lâzımgelen miktarlar o sene bütçesinde münakale 
yapılmak üzere veya karşılığı varidat temin edilmek şartile 
munzam tahsisat alınmak suretile tediye olunur. Yukarıda 
yazılı şekillerle tediye mümkün olmıyan hallerde gelecek sene 
Düyunu Umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir fasla tahsisat 
koymak suretile, tediye edilir. 

Madde 2 — Hazine kefaletile idarei hususiye veya beledi
yelerin yaptıkları istikrazların mukavelelerine göre senelik 
taksitlerile faizleri taallûk ettiği yılların bütçelerine konulur. 
Mahallî idareler bu macburiyeti her hangi bir sebeble ifa 
etmezlerse bütçelerin tasdiki sırasında bu taksitler tasdika 
salahiyetli makamlar tarafından bütçelerine doğrudan doğruya 
konulur. 

Madde 3 — Bir inci madde mucibince borcun Hazinece 
tediyesi borçlu hakkında takibata devam edilmesine mâni o l 
madığı gibi bu kanunun meriyet inden sonra yapılacak kefa
letlerden borçlu belediye veya idarei hususiyeler olduğu tak
dirde ödenen borcun bu idareler namına cibayet edilmekte 
olan vergi ve resimlerden borçlu dairenin rızasına bakılmaksı
zın maliyece tevkif edilmek suretile faizile birlikte tahsil ve 
mahsubu icra olunur. 

Belediye kanununun 161 inci maddesi mucibince yapılacak 
istikrazlar kendi hükümlerine tâbidir. 

Muvakkat madde — Bu yoldaki kefaletten dolayı Hazinece 
şimdiye kadar ödenmiş olan paralar hakkında dahi bu kanun 
hükmü yürür. 

j Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
\ Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini Bankalar Heyeti 
| yürütür. 

! 17/12/1934 



Sayıfa: 4562 (Resmî G a z e t e ) 23 K Â N U N U E V V E L 1934 

1934 mali yılı Adliye Vekilliği bütçesinin 521 inci 
faslında 3 üncü (Avrupa harcırahı ) adile bir 

madde açılmasına dair kanun 

An karada yaptırılacak orta mekteb binası için iki 
yüz bin lh*aya kadar taahhüde girişilmesi 

hakkında kanun 

KanunMj2619ASASAASASASASASASASASASASASASASASAS Kabul tarihi : 15/12/1934 

Madde 1 — 1934 malî yılı A d l i y e Vekilliği bütçesinin 
521 inci faslında 3 üncü ( A v r u p a harcırahı) adile yeniden 
bir madde açılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — B u kanunun ,hükmü,nü M a l i y e V e k i l i yürütür. 

17/12/1934 

Kanun M: 2620 Kabul tarihi: 15/1211934 

Madde 1 — Bedeli üç yılda ödenmek ve her yıl ödenmesi 
icabeden para o yıl Maarif Vekilliği bütçesine konulmak üzere 
A n k a r a d a yaptırılacak orta mekteb binası için ik i yüz b i n 
l i raya kadar taahhüde girşmeğe Maarif V e k i l i mezundur. 

Madde 2 — B u kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. 
Madde 3 — B u kanunun icrasına Maliye ve Maarif V e k i l 

leri memurdur. 17/12/1934 

İ L Â N L A RR 

Suşehri Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Suşehrinin Aşağı Sarıca Köyünden olup halen ikametgâh
ları meçhul bulunan İbrahim Oğlu Hasan Karısı Gülsümün 
Kardeşi Oğlu Hasan ile İbrahim Oğlu Salih torunu A h m e d . 

Bayan Nazire tarafından aleyhinize ikame edilen gayri 
menkulün taksimi suretile izalei şuyu davasında ikametgâhla
rınızın meçhul bulunduğu anlaşılması üzerine 21/11/1934 
tarihinde ' Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde 
gelmediğinizden Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 406 ncı 
maddesine tevfikan gıyab kararı tastır ve taksimi taleb olunan 
mahallin keşfine ve kabil i taksim olub olmadığının tesbitine 
karar verilmiş ve muhakeme 26/12/1934 çarşamba gününe talik 
kılınmış olduğundan yevmi mezkûrda bilesale veya bilvekâle 
ispatı vücût edilmediği takdirde muhakemenin gıyabınızda 
yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 939 

Hekimhan As l iye Hukuk Mahkemesinden; 

Hekimhan Kasabasında Mes'ut Oğlu Gal ib ve A l i Oğlu 
Bekir ve Mustafa Oğlu Veysinin ellerindeki değirmenin adlarına 

tescili hakkında Hazineyi Maliye aleyhine açdığı davadan 
dolayı Hekimhan A s l i y e H u k u k Mahkemesinde muhakemesi 
yapılıyor: 

Ballı K a y a mevkiinde şimalen tepe, şark, garb, cenub 
değirmen bitişiğindeki Süleyman tarlasile mahdud bir kıt'a 
değirmenin dışardan varisi veya alâkalısı varsa bir ay içinde 
Hekimhane A s l i y e H u k u k Mahkemesine müracaat etmeleri ilân 
olunur. 938 

Kırşehir As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Kırşehirin Ahivevran Mahallesinden Mustafa Kızı Fatinin 
yenice Mahalleden Musa oğullarından İsmail oğlu Emin aley
hine açdığı talakın subutü davasından dolayı yapılmakda olan 
duruşmada dava edilenin yeri belli olmamasından tebligatın 
gazete ile ilânına ve muhakeme günü olan 30/12/1934 Parar 
günü Kırşehir As l iye Hukuk Mahkemesinde bulunmadığı su
rette mahkemenin gıyaben yapılacağı ilân olunur. 

941 

ABONE ŞARTLARI 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için: 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

oo 

B. M. M. Dİn bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

abone kaydolunduğu surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

İLÂN ŞARTLARI 
o 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 
ücret alınır. 

— oo 

Yevmî nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Matbaası 
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İÇİNDEKİLER

Sayfa

Kanunlar

2613 Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 1

2614 Sivas - Erzurum Hattını İnşa için Dahilî İstikraz Akdine Dair 28/5/1934 Tarih
Ve 2463 Numaralı Kanunun Birinci Maddesine Bir Fıkra İlâvesi Hakkında Kanun 5

2616 Harcırah Kararnamesinin 13 Üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 5

2617 1453 Numaralı Kanunun 6 nci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun 5

2618 Kanunla Verilen İzinler Üzerine Yapılan Kefaletlerin Nasıl Yerine Getirileceği
Hakkında Kanun 5

2619  1934 Mali Yılı Adliye Vekilliği Bütçesinin 521 inci Faslında 3 üncü
(Avrupa Harcırahı ) Adile Bir Madde Açılmasına Dair Kanun 6

2620 Ankarada Yaptırılacak Orta Mekteb Binası İçin İki Yüz Bin Liraya Kadar Taahhüde
Girişilmesi Hakkında Kanun 6

İlanlar 6




