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Kanun M: 2873 Kabul tarihi: 25\12\I935 

Madde 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1935 malî yılı 
bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasılları arasında (39 800) liralık 
münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunu icraya Başvekil memurdur. 

31/12/1935 
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C E T V E L 

Tahsisatın nev'i 

Memurlar maaşı 

Hayrattaki kıymettar eşyanın tet
kik ve tefrik masrafı 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) ve 
müteferrika 
Yeni zaptedilen vakıflara aid va
zife ve tahsisatı fevkalâde 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) ve 
müteferrika 

Fasıl yekûnu 
Vilâyetler müteferrikası 

Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 
Memurlar harcırahı 
Yeniden alınacak tapu senedleri 
harç ve masrafı 

Tenzil 
Lira 
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800 

2 000 
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29 000 
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17 1 
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32 

Tahsisatın nev'i 
Tenzil 
Lira 

Zam 
Lira 

Bakım masrafı 

Akar tamirat ve inşaatı 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 

Açık maaşı 

1931 senesi borçları karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 39 800 

8 000 

4 000 

8 000 

2 000 

2 000 

39 800 

T a y y a r e r e s m i h a k k ı n d a k i 2 4 5 9 S a y ı l ı k a n u n u n 
6 n c ı m a d d e s i n e b i r f ı k r a e k l e n m e s i n e 

d a i r k a n u n 

Kanun No : 2877 Kabul tarihi: 25/12/1935 

Madde 1 — 2 8 mayıs 1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare 
Resmi Kanununun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

29 nisan 1933 tarih ve 2159 sayılı kanunun 11 inci mad
desi mucibince ispirto ve ispirtolu içkilerin satış kârı üzerinden 
alınan ve tayyare cemiyetine verilmekte olan yüzde dört buçuk 
hisse de - 1935 malî yılı iptidasından bu kanunun neşrine 
kadar vuku bulan tahakkukat da dahil olmak üzere - tayyare 
resmi olarak hazinece irad kaydedilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili 

memurdur. 
31/12/1935 

2159 numaralı kanun 2395 
2459 „ „ 2714 Resmî Gazetededir, 
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Y u g o s l a v y a H ü k û m e t i l e a k d e d i l e n i a d e i 
m ü c r i m i n m u k a v e l e s i n i n t a s d i k ı n a 

d a i r k a n u n 

Kanun No : 2878 Kabul tarihi : 25/12/1935 

Madde 1 — Cumhuriyet Hükümetimiz ile Yugoslavya Hü-
kûmeti arasında Ankarada 6 haziran 1934 tarihinde akid ve 
imza edilmiş olan iadei mücrimin mukavelenamesi kabul ve j 
tasdik kılınmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye Ba

kanlıkları memurdur. 

31/12/1935 

M U K A V E L E 

Türkiye Reisicumhuru 
ve 

Haşmetlû Yugoslavya Kiralı 
Mücrimlerin iadesi mes'elelerini tanzim ve bu babda bir 

mukavele akdetmek arzusile murahhasları olarak: 

Türkiye Reisicumhuru: 
Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi, Büyük Elçi Ekse

lans Menemenli Numan Rifati, 
Haşmetlû Yugoslavya Kiralı: 

Ankaradaki fevkalâde murahhası ve Orta Elçisi Ekse
lans Dr. Miroslav Yankovitchi tayin etmişlerdir. 

Müşarileyhler usulüne muvafık görülen salâhiyetnamele-
rini tetkik ettikten sonra aşağıdaki hususat hakkında uyuşmuş
lardır: 

B İ R İ N C İ F A S I L 

İ a d e 

M A D D E — 1 

Karşılıklı iade taahhüdü 

Yüksek Âkid Taraflar, işbu mukavelede münderiç şartlar 
dairesinde vaki olacak taleb üzerine, istiyen Devlet namına 
hakkında takibata teşebbüs veya mahkemeleri tarafından mah
kûmiyet kararı isdar edilmiş olupta istenilen Taraf arazisinde 
bulunmakta olan her şahsı karşılıklı olarak teslimi taahhüd 
ederler. 

M A D D E — 2 
iadeyi müstelzim ahval 

3 ve 4 üncü maddelerde derpiş olunan istisnalardan gayri 
iki Âkid Taraf kanunlarına göre bir sene hürriyetten mah
rumiyet cezasını veya daha ağır bir cezayı icab ettirecek ef'al 
iadeyi istilzam edecektir. 

Mahkûmiyet takdirinde, yukarıdaki şartlardan maada, altı 
ay hürriyetten mahrumiyet cezasının veya daha ağır bir ceza
nın tatbiki taleb edilecektir. 

Yukarıki fıkralarda derpiş olunan şeraitin mevcudiyeti tak
dirinde cürme teşebbüs veya iştirak - tahrik ve muavenet dahil 
olmak üzere - hallerinde de iade yapılacaktır. 

M A D D E — 3 

iade taahhüdünün istisnaları 

İadede bulunulmıyacak ahval: 
1) Talebin mevzuu olan şahıs istenen Tarafın tebaasından 

ise; 

2) İade talebinin mevzuu olan fiil siyasî mahiyeti haiz ise 
teşebbüs ve iştirak de dahil olmak üzere hayatı beşere kasd 
fiili iadeyi istilzam eyler. İşbu hükme göre Devlet Reisine veya 
ailesi efradına karşı tecavüz iadeyi mucibtir. 

3) Münhasıran Askerî Ceza Kanunlarının tecziye eylediği 
bir fiil ise; 

4) Münhasıran Matbuat Kanunlarının cezalandırdığı bir fiil 
ise; 

5) Münhasıran gümrüklere, vergilere müteallik kanunların 
veya diğer malî kanunların cezalandırdığı bir fiil ise; 

6) Fiil istenilen tarafın toprağında işlenmiş ise; 
7) İadeye müteallik fiilin takibi, istenilen tarafın kanunla

rına göre münhasıran o tarafın hakkı kazasına dahil ise; 

8) Bir ceza prosedürile iadesi istenen şahıs aleyhinde ayni 
fiile aid muamele bir ilâmla veya diğer bir şekil ile intaç 
edilmiş ise; 

9) Takib ve tecziye hakları, Âkid Taraflardan birinin ara
zisinde mer'i mevzuata göre müruru zamana uğramış veya 
sukut etmiş ise; 

10) iade talebine müteallik fiil hakkında takibat icrası 
istenen taraf mevzuatına göre mutazarrır tarafın şikâyet veya 
müracaatına mütevakkıf olupta mutazarrır tarafın takibat tale
binde bulunduğu tesbit edilememiş ise. 

M A D D E — 4 

istenen Devlet arazisinde, taleb olunan şahıs aleyhinde 
aynı fiilden dolayı bir muamelei cezaiye cari ise iade talebi 
reddedilebilir. 

M A D D E — 5 

iadenin tecili 

İadesi istenmiş olan şahıs, istenen Devlete iade talebinin 
saiki olan diğer bir fiil işlediğinden dolayı takibata uğramış 
veya mahkûm edilmiş bir kimse ise buna aid prosedür kat'î 
surette hitama erinciye kadar ve mahkûmiyet halinde cezasını 
çekinciye veya affe uğrayıncıya kadar iade keyfiyeti tehir 
olunabilecektir. 

Ancak, yukarıda zikrolunan ahval, iade talebine müteallik 
kararın tehirine sebeb teşkil edemiyecektir. 

Şayed, istiyen taraf kanunlarına göre, teahhur yüzünden 
müruru zaman veya takibata aid diğer mühim zararlar tevellüd 
edebilirse muvakkaten teslim edilecektir. Ancak bu teslime 
mâni hususî mülâhazat mevcud olmamek ve istiyen taraf ara
zisinde takibat hitam bulunca mücrimin geri verilmesi mecbu
riyeti bulunmak lâzımdır. 

M A D D E — 6 

Muhtelif Devletlerin teaddüd eden iade talebleri 

Âkid Tararflardan birince iadesi istenen şahıs hakkında 
aynı zamanda, diğer bir veya bir kaç Devlet tarafından aynı 
mahiyette veya bunun gayri olan memnu ef'alden dolayı iade 
talebinde bulunulmuş ise, tebaasından bulunduğu Devlete 
teslim edilecektir. 

İade edilecek şahıs istiyen taraflardan hiç birinin tebaa
sından değilse, memnu fiilin arazisinde irtikâb olunduğu Dev-
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lete muhtelif ef'ali memnua irtikâbı halinde en ağır fiili mem-
nuun işlenmiş olduğu Devlete ve nihayet ağırlığın derecesi 
müsavi olan ef'ali memnuanın mevzuubahis olması halinde de ilk 
iade talebinde bulunmuş olan Devlete teslim edilecektir. 

işbu hüküm, Âkid Taraflardan birinin, diğer Devletlere 
karşı, mukaddema vaki olmuş taahhüdatından hiç birine halel 
getirmez. 

M A D D E — 7 

iade edilen şahsın takibi hakkında tahdidat 

İade olunan şahıs hasseten iadeye sebebiyet veren ef'ali 
memnuadan gayri bir fiilden dolayı, teslim edildiği taraf arazi
sinde, takib ve tecziye ve ahar bir Devlete de iade olunamı-
yacaktır. 

iade olunan şahıs, iadeye tekaddüm eden ef'alden dolayı, 
aşağıki hususat hariç olmak üzere, takib veya ahar bir Devlete 
teslim edilemiyecektir: 

1) iade eden tarafın buna bilâhara muvafakati halinde ve 
işbu mukavele mucibince iadenin yapılması icab ediyorsa bu 
muvafakatten imtina olunamaz. 

2) İade olunan şahıs; eğer, iadeyi istilzam eyliyen suça 
müteallik ceza prosedürünün nihaî şekilde hitamı gününden, 
mahkûmiyet halinde cezasını çekip bitirdiği veya tecil ettirdiği 
günden itibaren bir ay içinde kendisinin teslim edildiği taraf 
arazisini yeniden terketmek serbestisinden istifade etmemiş 
veya o taraf arazisine müteakiben kendi arzusile dönmüş ise. 

M A D D E — 8 

iade talebi 

iade talebi, diplomasi yolile yapılacaktır. 
Bu talebe, ya suçlunun tevkifini âmir bir adlî karar veya 

bir lüzumu muhakeme kararı veyahut bir mahkûmiyet kararı 
merbut bulunacaktır. Bu vesikanın vakıaların, bir hulâsasını, 
suçun mahiyet ve ağırlığını ve suçun tavsifi ve tecziyesi husu
sunda tatbik edilen veya edilebilecek olan kanunî hükümleri 
ihtiva etmesi lâzımdır. Bu hulâsaya işbu ahkâm metinlerinin de 
derç veya raptı iktiza eyler 

Keza mümkün mertebe teslim olunacak şahsın eşkâli ile 
fotoğraf ve hüvviyetini tayine medar olacak bütün mutalar da 
leffedilmiş bulunacaktır. 

Hakkı mülkiyete karşı işlenmiş bir suç mevzuubahis olduğu 
zaman iras olunan veya İrasına teşebbüs olunan zararın takribi 
miktarı her halde gösterilecektir. 

M A D D E — 9 

izahatı müteahhire 

Takibatın mevzuunu teşkil eden suçun, işbu itilâfta derpiş 
edilip edilmediği meselesinde şüphe hasıl olduğu takdirde iadeyi 
istiyen taraftan izahat talebinde bulunulacak ve ancak verilen 
izahat bu şüpheleri izale eder mahiyette ise iade vukubulacaktır. 

M A D D E — 10 

iadeyi ve muvakkat tevkifi müemmin tedabir 

8 inci maddede derpiş olunuan evrak da melfuf bulunduğu 
halde bir iade talebi vukubulur bulmaz, taleb karşısında bulunan 
Devlet, iade talebinin kabili kabul olmadığı daha bidayette görül
medikçe istenen şahsı el altında bulunduracak ve firarına mey
dan vermiyecek bütün tedbirleri alacaktır. 

Müstaceliyet arzeden ahvalde, 8 inci maddenin 2 nci fık
rasında zikrolunan vesikadan birinin mevcudiyetinden bahsile 

Âkid Taraftan birinin salâhiyettar makamı diğer tarafın salâ-
hiyettar bir makamına doğrudan doğruya posta ile veya tel
grafla ihbarda bulunduğu" takdirde suçlu tevkif olunacaktır. 
Telgrafla ihbarın, istiyen makamca, yirmi günlük bir müddet 
içinde teyidi gerektir. 

Yukarıki fıkralar ahkâmına tevfikan tevkifi yapan makam, 
bunu tahrik eden makamı, tevkif mahallini de göstermek sure
tile derhal keyfiyetten haberdar edecektir. 

M A D D E — 11 

Mevkuf şahsın tahliyesi 

Mevkuf şahıs aşağıki ahvalde serbest bırakılacaktır: 
1) Yukarıki maddenin birinci fıkrasına tevfikan tevkif edi

len şahıs hakkındaki iade talebine bir netice verilmemişse; 
2) Dokuzuncu madde mucibince istenen izahat iade talebini 

takib eden altmış günlük müddet içinde kendisinden iade iste
nen tarafa vasıl olmamışsa; 

3) Tevkifi takib eden altmış günlük müddet içinde yuka
rıki maddenin ikinci fıkrası mucibince ihbar edilmiş olan vesika 
vasıl olmamışsa. 

M A D D E — 12 

Prosedür netayicinin tebliği 

Hakkında takibat icra edilen şahsın teslim olunduğu Âkid 
Taraf, taleb üzerine, diğer tarafı, ceza prosedürünün nihaî 
neticesinden, bu husustaki kararın irsali yolile, haberdar eyli-
yecektir. 

M A D D E — 13 

Suçluların transit suretile geçirilmesi 

İşbu mukavelenin suçluların iadesine müteallik ahkâmı, ahar 
j bir Devlet tarafından bir tarafa iade edilen bir şahsın, Âkid 
j Taraflardan diğerinin arazisinden, vaki olacak taleb ve müsaade 

üzerine, transit suretile geçmesi hakkında da tatbik edilecektir. 
Suçlunun şevki, kendisinden taleb vuku bulan taraf memurları 
marifetile yapılacaktır. 

İ K İ N C İ F A S I L 

A d l i m ü z a h e r e t 

M A D D E — 14 

Adlî müzaheret taahhüdü 

Âkid Taraflar kendi toprakları üzerinde biri birlerine kar
şılıklı olarak cezaî mevadda adlî müzaheret ibrazını, bilhassa 
diğer taraf makamatının tebliğ taleblerine ve aynı zamanda 
maznunların, şahidlerin ve ehli hibrenin istimal, keşif, araştırma, 
takib, alât ve delâili cürmiyenin zaptı hakkındaki istinabe ta-
leblerile aşağıki maddelerde zikri geçen istinabe evrakına mü
tedair taleblerine netice vermeği taahhüd ederler. Keza cezaî 
işlere müteallik adlî evrak ve eşyayi sürati mümküne ile iade 
edilmek üzere biribirlerine tevdi edeceklerdir. 

Kendisinden taleb vuku bulan makamın ademi salâhiyeti 
halinde, işbu makam istinabe varakasını resmî yolla kendi 
Devletinin salâhiyettar makamına gönderecek ve aynı zamanda 
istiyen tarafı keyfiyetten haberdar eyliyecektir. 

Âkid Taraflar makamatı arasındaki tebliğ ve istinabe taleb-
leri diplomasi yolile yapılacaktır. 
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Her türlü vakit ziyamın ceza prosedürü neticesini ihlâl 
edebileceği pek ziyade müstaceliyet arzeden ahvalde takibatta 
bulunan makam, gerek bir suçlunun tevkifi veya hüviyetinin 
tayini ve gerek araştırma neticesini veya alât ve delâıli cür-
miyenin zaptını temin için istenen tarafın salâhiyettar makamı
nı doğrudan doğruya keyfiyetten haberdar edebilecektir. 

Kendisinden taleb vuku bulan tarafın salâhiyettar makam
ları yukarıki fıkrada mezkûr hükümlerin birinde derpiş edildiği 
şekilde takibatta bulunan makamların her talebini derhal intaç 
edecekler ve bilâhara bu itilâfname hükümlerine göre muame
lede bulunacaklardır. 

M A D D E — 15 

Adlî müzaheret taahhüdünün istisnaları 

Âkid Tartlardan birinin mahkemelerinden diğer Taraf te
baası aleyhine sadır olan mahkûmiyet ilâmlarile celb varakaları 
bunlara tebliğ olunmıyacaktır. Keza kendisinden taleb vuku 
bulan Taraf tebaasından birinin maznun sıfatile istimaına müte
allik istinabe icra edilemiyeceği gibi işbu mukavele ahkâmı 
mucibince maznunun iade edilemiyeceği cezaî bir işte vaki 
olacak tebliğ ve istinabe talebi de mevkii icraya konulamıya-
caktır. 

Kendisinden taleb vuku bulan taraf, karar tebliği ve isti
nabe varakaları hakkındaki imtinaını delâil zikrile istiyen tarafa 
müstacelen bildirecektir. 

M A D D E — 16 

Diğer taraf arazisinden celb 

Cezaî bir davada bir şahidin veya ehlihibrenin şahsen is-
batı vücudu lüzumlu veya şayanı arzu görülmüş ise, bunların 
arazisinde bulunmakta olduğu tarafın Hükümeti, diğer taraf ma-
kainatının kendilerine bu babdaki müracaatı üzerine, haklarında 
bir gûna tedabiri inzibatiye tatbik etmeksizin, bunları daveti 
vakıaya icabete sevkedecektir. 

Bir şahidin veya ehlihibreden birinin şahsen isbatı vücudu 
halindeki masraflar daima istiyen tarafça deruhde olunacak ve 
gönderilen bu babdaki davetiye, mebaliğin tamamını müş'ir 
olacaktır. 

Bu avans davete icabet etmek istediklerini bildirdikleri 
anda, kendilerine verilecektir. 

Âkid Taraflardan birinin arazisinden celbolunan ve rızala-
rile diğer taraf hâkimlerinin huzuruna çıkan şahid ve ehlihib
reden hiç biri, tabiiyetleri ne olursa olsun ne mütekaddim vu
kuat ve mahkûmiyetlerinden dolayı ve ne de şahid ve ehli
hibre sıfatile isbatı vücud eyledikleri davanın mevzuunu teşkil 
eden ef'alde zimethal bulundukları bahanesile orada takib ve 
tevkif olunamıyacaklardır. Ancak mahkemece vücudları lüzumlu 
görülmediğinden itibaren beş gün içinde kendi hataları yüzün
den memleketi terk etmezlerse bu imtiyazı kaybederler. 

Şahid olarak celbedilen şahıs kendisinden taleb vuku bulan 
tarafın arazisinde mahpus ise, mahkemece vücudu lüzumlu gö
rülmediğinden itibaren 48 saat içinde geri verilmek mecburi
yeti tahtında muvakkaten iadesi istenebilecektir. Böyle bir ta
leb mühim esbab mevcud olmadıkça ve bilhassa mahpus bulu
nan şahıs buna muhalefet etmedikçe reddedilemez. 

M A D D E — 17 

Delâili cürmiyenin tevdii 

Âkid Taraflar, taleb üzerine, bir suçtan husule gelen ve 
kanaat tesisine hadim olacak eşyayı zapt veya müsadere edilmiş 
olsalar dahi karşılıklı olarak teslimi taahhüd ederler. 

Bu gibi mevad bir suçlunun iadesi ve transiti için istenili
yorsa bunlar, mümkün mertebe, iade veya transitin icrası 
anında tevdi edileceklerdir. 

İşbu mevad, iadesi kabul olunupta müttehimin firarı veya 
ölümü yüzünden iadenin ifası mümkün olamıyan ahvalde dahi, 
iade talebinde bulunan Hükümete tevdi olunacaktır. 

Bu tevdi keyfiyeti, iadeyi kabul eden memlekette maznun 
tarafından saklanıp veya bırakılıpta bilâhara meydana çıka
rılmış olan aynı mahiyetteki mevaddın kâffesine de şamildir. 

Kendisinden işbu mevaddın tevdii istenmiş olan taraf, cinaî 
bir tahkikat için lüzumlu görüyorsa, bunları muvakkaten alı
koyabilir. 

Üçüncü şahısların bu mevad üzerindeki hakları mahfuz ka
lacaktır. 

Yukarıda zikri geçen mevaddın tevdiini kabul eden taraf, 
bunların sürati mümküne ile kendisine geri verilmeleri hakkını 
mahfuz tutabilir. 

Bu halde ve tevdi edilen mevadda bir üçüncü şahsın hu
kukunun mevcudiyeti halinde, ceza prosedüründe lüzumsuzluğu 
tebeyyün eder etmez işbu mevaddın bilâbedel geri verilmeleri 
emrolunacaktır. 

M A D D E — 18 

Mahkûmiyet ilâmlarının ve adlî evrak sureti 

musaddakalarının tebliği 

Âkid Taraflar, iki taraftan birinin mahkemeleri tarafından 
diğerinin tebaası aleyhine ısdar edilmiş olan mahkûmiyet ilâm
larını karşılıklı olarak biribirine tebliğ eylemeği taahhüd 
ederler. 

Bu tebligat, mahkûmun mensub olduğu tarafa, sadır olan 
ve kaziyei muhkeme halini almış bulunan ilamların veya bir 
mahkûmiyet bülteninin gönderilmesi yolile yapılacaktır. 

işbu ilâmlar veya bültenler her üç ayda bir tercümesiz 
olarak tebliğ edileceklerdir. 

M A D D E — 19 

Âkid Taraflardan birinin adlî kuyudat ve evrakı muhafa
zaya memur makamatı ahvali mahsusada taleb, üzerine, diğer 
tarafın makamlarına adlî evrak ve kuyudata müstenid malûmatı 
meccanen vereceklerdir. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

A y n ı z a m a n d a i a d e y e ve a d l i m ü z a h e r e t e 
k a b i l i t a t b ik o l a n a h k â m 

M A D D E — 20 

iade, karar tebliği ve istinabe taleblerinin tercüme ve tasdiki 

İade taleblerinin, melfuflarının, karar tebliği taleblerinin 
ve istinabe varakalarının tasdiki mecburiyeti yoktur. Ancak 
bunların, istiyen makamın mühürünü ihtiva eylemeleri lâzımdır, 
işbu taleblere veya istinabe evrakına ve bunların melfufatına 
istenilen taraf dilince yazılmamışlarsa bu taraf diline veya fran-
sızcaya bir tercümesi raptolunacaktır. Bu tercümeler ya resmî 
olacak veya istiyen tarafın yeminli bir tercümanı tarafından 
kaleme alınmış veya tasdik ve imza edilmiş ve resmî mühürle 
mühürlenmiş bulunacaktır. Bunların bilâhara tasdiklerine lüzum 
kalmaz. 

İade taleblerinin cevablarına, karar tebliğini müsbit veya 
buna mâni sebebi müş'ir evraka, istinabe evrakına aid cevab-
larla bunların melfufatına ve yine 18 ve 19 uncu maddelere 
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göre vaki olacak tebligata istiyen tarafın talebi olmaksızın ve 
tercüme harçları yatırılmaksızın tercümeleri raptolunmaz 

M A D D E — 21 

iade ve adlî müzaheret masarifi 

İade veya cezaî mevadda müteallik bir diğer adlî müzaheret 
muamelesinin icrasından mütevellid masraflar, hangi taraf ara
zisinde vukua gelmişse umumiyetle o tarafa yüklenecektir. 

Ancak ehli hibreye verilen mebaliği ve 16 ncı maddenin 
son fıkrasında mezkûr eşhasın muvakkaten teslimine ve yine 
13 üncü maddede zikrolunan nakliyata müteallik masrafları 
istiyen taraf tesviye edecektir. Keza 5 inci maddede mezkûr 
muvakkaten teslime, aid masraflar da istiyen Tarafça deruhde 
olunacaktır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

N i h a î a h k â m 

M A D D E — 22 

İşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler sürati 
mümküne ile Belgradda teati olunacaktır. 

İşbu mukslevename, tasdiknamelerin teatisinden üç ay 
sonra mer'iyete girecek ve işbu günden itibaren altı sene mer'-
iyette kalacaktır. 

Bu müddetin hitamından altı ay evvel Âkid Taraflardan 
hiç biri fesih niyetinde olduğunu bildirmezse Âkid Taraflar
dan biri veya diğeri tarafından feshedildiğinin bildirildiği gün
den itibaren altı ay daha mer'i olacaktır. 

Yukarıki ahkâmı tasdik etmek üzere iki Taraf murahhas
ları imzalarını ve mühürlerini vazeylemişlerdir. 

Ankarada, 6 haziran 1934 tarihinde iki nüsha olarak tan
zim olunmuştur. 

M. Numan M. Yankovitch 

H a v a k u v v e t l e r i i ç i n (21 5 0 0 0 0 0 ) l i r a l ı k t a a h h ü d e 
g i r i ş i l m e s i h a k k ı n d a k a n u n 

Kanun No : 2881 Kabul tarihi : 25I12/1935 

Madde 1 — Hava kuvvetlerinin arttırılması için satın alına
cak veya yapılacak tayyare, motor, yedek malzemesi ve bir 
tayyare teçhizatını vücude getiren silâh ve teferruatı, telsiz, 
bomba, benzin ve yağ ile yapılacak inşaat ve imalâta sarfedil-
mek ve senelik tediye miktarı (7 200 000) lirayı geçmemek üzere 
levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye için (20 000 000) ve in
şaat için (1 500 000) liralık' taahhüde girişmeğe ve hükmü 1936, 
1937, 1938 senelerine sari mukavele akdine Millî Müdafaa Vekili 
ve her sene için (7 200 000) liralık tediye haddi dahilinde olmak 
üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundurlar. 

Her sene Ödenecek miktar; Tayyare Cemiyeti tarafından 
Millî Müdafaa emrine verilip nâzım masraf faslına kaydoluna
cak paradan, bu para kâfi gelmediği takdirde Millî Müdafaa 
Vekâleti (Hava Kısmı) bütçesinin levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye tertibi ile inşaat, tamirat ve istimlâk tertibinden te
min olunur. 

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

ve Maliye Vekilleri memurdur. 

31/12/1935 

H a v a K u v v e t l e r i n e Y a r d ı m V e r g i s i K a n u n u 

Madde 1 — Aşağıdaki fıkralarda gösterilen tediye ve istih
kaklar, hava kuvvetlerine yardım vergisine tabidir: 

A) Umumî, mülhak, hususî bütçelerle ve belediye bütçeleri 
ile idare edilen daire ve müesseselerin maaş, tahsisat, ücret, 
yevmiye, hakkı huzur, aidat, ihtisas zammı, tekaüd ve sair zat 
maaşları, ikramiye, ihbariye, tazminat namile ve diğer her 
hangi bir nam ile olursa olsun yapılmış ve yapılacak bir hiz
met mukabilindeki tediyeleri; 

B) Hakikî ve hükmî şahısların nezdinde veya onlara merbut 
olarak çalışanlara, yevmiye suretile de olsa verilecek bilûmum 
ücret, bedel veya ayınlar (mesbuk veya mahrum kalınacak olan 
bir hizmet mukabili verilecek mebaliğ dahil); 

C) Şirket ve müesseselerin esas mukaveleleri veya nizam
nameleri veya heyeti umumiye kararları mucibince meclisi ida
relerinde bulunanlara hisse senedi veya tahvilât mukabili ol
maksızın verilen temettü ve ikramiyelerle ayni mahiyetteki is
tihkaklar. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı tediye ve istihkaklardan 
A) Umumî, mülhak, hususî bütçelerden ve belediye bütçe

lerinden verilecek harcırahlar ile umumî müesseselerin vazifeten 
seyahat dolayısile müstahdemlerine verecekleri harcırah istih
kaklarından: 

1 - Hakikî vesaiti nakliye masrafları tamamen, 
2 - Maktu harcırahlarda hakikî vesaiti nakliye masrafına 

tekabül eden miktar. 
B - Ziraî işlerde çalıştırılan işçi ve rençberler; 
C - Bir yere bağlı olmıyarak çalışan serbest işçiler bu ver

giden müstesnadır. 
Madde 3 — Hava kuvvetlerine yardım vergisi, yukarıda 

yazılı istihkak ve tediyelerin aslından yüzde iki nisbetinde alınır. 
Madde 4 — Umumî bütçeden yapılacak tediyelere aid ver

giler Muhasebei Umumiye Kanununun 43 üncü maddesine göre 
toptan tevkif edilir. Mülhak ve hususî bütçelerle belediye büt
çelerinden yapılacak tediyelere aid vergi tediye sırasında tevkif 
ve bir hafta zarfında malsandığına teslim olunur. 

Vergiyi tediye sırasında tevkif ve zamanında malsandığına 
teslim etmiyen dairelerin âmiri italarile muhasebecilerinden vergi 
%10 zam ile ve Tahsili Emval Kanununa tevfikan müştereken 
tahsil olunur ve bunlar hakkında ayrıca kanunî takibat da 
yapılır. 

Madde 5 — Birinci maddenin (B) ve (C) fıkralarında yazılı 
istihkak ve tediyelerin vergileri, istihkak sahiblerini istihdam 
edenler tarafından, istihkakın taallûk ettiği aydan sonra gelen 
ayın 15 inci günü akşamına kadar alâkadarların isimlerini ve 
istihkakın mahiyet ve miktarını ihtiva etmek üzere tanzim edi
lecek bir bordro ile mahallinin tahakkuk idaresine bildirilir. 

Aile yanında çalışan müstahdemler, çalıştıkları yeri ve is
tihkakları miktarını pulsuz bir beyanname ile bizzat bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Bordro ve beyannameler mukabilinde verilecek makbuzlar 
damga resmine tâbi değildir. İktisadî Buhran ve Muvazene 
Vergileri için verilecek bordro ve beyannameler de bu vergiye 
tâbi istihkaklarda gösterilebilir. Bu takdirde hava kuvvetlerine 
yardım vergisi için ayrıca bordro ve beyanname verilmez. 

Madde 6 — Bordro ve beyannameler üzerine tahakkuk 
ettirilen verginin tamamı, bunların verildiği ayın 25 inci günü 
akşamına kadar tediye olunmak mecburidir. 

İkramiye, tazminat ve temettü gibi daimî olmıyan istih
kakların vergisi tediye zamanında kesilir ve on gün içinde 
ayrı bir bordro ile ödenir. 
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Bordroyu vaktinde veripte parayı zamanında ve tamamen 
yatırmıyanlardan vergi miktarı % 10 zammile tahsil olunur. 

Madde 7 — Bordroların vaktinde verilmemesi halinde, 
vergiye tâbi istihkaklar resen takdir ve vergi miktarı birinci 
defasında bir misil ve tekerrüründe iki misil zammile istihdam 
edenlerden tahsil olunur. 

Bordro ve beyannamelerde vergiye tâbi istihkakları eksik 
gösterilir veya ketmedilirse vergi resen takdir ve birinci defa
sında üç misil zam ile tahsil olunur. 

Tekerrürü halinde istihdam edene ayrıca elli liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 8 — Vergilere yapılacak zamlar, müstahdemlere 
rücu hakları olmamak üzere, istihdam edenlere racidir. 

Madde 9 — Bu kanun mucibince yapılacak resen takdir 
ve tarhlarda ve ketimlerin zahire ihracında ve buna karşı ka
nunî yollara müracaatta ve vergi ile zamlarının tahsilinde ka
zanç Vergisi Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Madde 10 — Ayniyat ve ecnebi parasile yapılan tediyeler, 
tediye gününün rayicine göre kıymetlendirilir. 

Madde 11 — Bu kanuna göre tahakkuk ettirilecek vergiler, 
mülhak ve hususî bütçelerde ve belediye bütçelerinde masraf 
arasında gösterilemez. 

Tediye edilmiş sermayesinin en az yarısı Devlete aid olan 
müesseselerle sermayeye verilecek faiz ve temettüü Devletin 
teminatı altında bulunan bilûmum müesseseler, müntesibleri 
için bu vergiye mukabil verecekleri mebaliği masrafları meya-
nına koyamazlar. 

Madde 12 — Bu kanun mucibince istihkakın tediye edil
diği tarihi takib eden malî seneden itibaren üç sene zaıfında 
tahakkuk ettirilemiyen veya verginin taallûk ettiği malî seneyi 
takib eden malî seneden itibaren beş sene zarfında tahsil edil
memiş olan vergiler müruru zamana uğrar. 

Madde 13 — 2459 numaralı kanuna göre pul yapıştırılmak 
suretile alınan tayvare resminin soğuk damga vaz'ı suretile de 
cibayetine Maliye Vekili mezundur 

Muvakkat Madde — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten 
evvel tahakkuk ettiği halde tesviyesi bu tarihten sonra yapılan 
maaş, ücret ve yevmiyeler vergiye tâbi değildir. Bunların ha
ricinde kalıpta bu kanun mucibince vergiye tâbi olan istihkak
ların mer'iyet tarihinden sonra tediye edilenlerinden, bu tarih
ten evvel tahakkuk etmiş olsalar dahi, vergi alınır. 

Madde 14 — Bu kanun 1 kânunusani 1936 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 15 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

31/12/1935 

1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanunu 607, 2459 numaralı kanun 
2714 sayılı Resmî Gazetelerde ve Tahsili Emval Kanunu 313 numaralı Takvimi 
Vekayidedir. 

İkinci Umumî Müfettişlikle Müşavirl iklerinin 
teşkilât kadroları hakkında kanun 

Kanun No : 2883 Kabul tarihi :25/12/1935 

Madde 1 — 25 haziran 1927 tarih ve 1164 numaralı kanu
nun verdiği salâhiyete binaen Hükümetçe teşkil edilmiş olan 
ikinci Umumî Müfettişlikle bu müfettişlik emrinde bulunacak 
müşavirliklerin kadroları bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde gösterilen kadrolar aid oldukları vekâletlerin kad
rolarına eklenmiştir. 

Madde 2 — Müşavirliklere icabında müfettişler de tayin 
olunabilir. Bu takdirde umumî müfettişliğin merkezi bu müfettiş
lerin mıntaka merkezi sayılır. 

Müşavirliklere aid dereceler azamî olup icabettiği takdirde 
bu vazifelere kadrodaki maaşları karşılık gösterilmek suretile 
daha aşağı derecelerden memur tayini caizdir. Bu takdirde 
kendilerine 1452 numaralı kanunun müsaid olduğu derece 
maaşı verilir. 

Madde 3 — 2393 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvel 
ile 2849 sayılı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelden derece aded 
ve maaşları (2) numaralı cetvelde yazılı memuriyetler çıkarıl
mıştır. 

Muvakkat madde 1 — Birinci maddede yazılı umumî mü
fettişlikle müşavirliklerin bağlı (3) numaralı cetvelde gösterilen 
ücretli müstahdemleri 1935 malî yılı Muyazenei Umumiye Ka
nununun 5 inci maddesine bağlı (D) cetvelinin aid olduğu 
vekâletler kadrolarına eklenmiştir. 

Muvakkat madde 2 — 1935 malî yılı Umumî Muvazene 
Kanununa bağlı (D) cetvelinin Dahiliye Vekâleti kısmından 
sayı ve ücretleri bağlı (4) numaralı cetvelde gösterilen müstah
demler çıkarılmıştır. 

Muvakkat madde 3 — Birinci madde ile muvakkat birinci 
maddede gösterilen kadroların 1935 malî yılı maaş ve ücretleri 
karşılığı olarak 1935 malî yılı umumî muvazenesine giren bir 
kısım daire bütçelerinin bağlı (5) numaralı cetvelde gösterilen 
fasıllarına (22.840) lira munzam tahsisat konmuştur. Bu tahsisatın 
karşılığı 2466 ve 2643 sayılı kanunlar mucibince toplanacak 
paralardan temin olunur. 

Yukarıda yazılı (22.840) lira 1935 malî yılı varidat bütçesin
de açılan fevkalâde varidat tertibine başkaca irad kaydolunur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
31/12/1935 

1164 numaralı kanun 634 
1452 „ „ 1229 
2393 „ „ 2662 
2466 „ „ 2714 
2643 „ „ 2891 
2849 „ „ 3162 ve 2730 numaralı 1935 malî yılı Umumî 

Muvazene Kanunu 3016 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 

[1] N U M A R A L I C E T V E L 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Dahiliye Vekâleti 

İkinci Umumî Müfettişlik 

1 Umumî Müfettiş 1 150 
2 Başmüşavir l 125 
7 Hususî Kalem Müdürü 1 55 
7 Yazı İşleri Müdürü 1 55 
8 Evrak Müdürü 1 45 
6 İstatistik Müdürü 1 70 
5 Emniyet Müşaviri 1 80 
7 „ „ Muavini 1 55 

11 İstihbarat Memurları 2 30 
14 „ (Muhtelif merkezlerde) 3 20 

Maliye Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri l 80 
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De Memuriyetin nev'i Aded Maaş Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri 1 
6 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri Muavini [1] 1 

Adliye Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri 1 

Maarif Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri 1 

Nafıa Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri 1 
6 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri Muavini [2] 4 

Iktisad Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri [3] ı 

Ziraat Vekâleti 

5 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri [4] 1 
6 İkinci Umumî Müfettişlik Müşaviri muavini [4] 1 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 

2393 sayılı kanuna bağlı (l) numaralı cetvelden 
çıkarılacak olanlar 

Umumî Müfettiş 
Başmüşavir 
Emniyet Müşaviri 

Muavini 
Yazı İşleri Müdürü 
Hususî Kalem Müdürü 
Evrak Memuru 

2849 sayılı kanuna bağlı (A) cetvelinden 
çıkarılacak olanlar 

ikinci Umumî Müfettişlik Iskan Müşaviri 
Muavini 

[3] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

80 
70 

80 

80 

80 
70 

80 

80 
70 

150 
125 
80 
55 
55 
55 
40 

70 
55 

Maliye Vekâleti 

ikinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 

ikinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

Adliye Vekâleti 

İkinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

Maarif Vekâleti 

İkinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

Nafıa Vekâleti 

İkinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

tktısad Vekâleti 

İkinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

Ziraat Vekâleti 

ikinci Umumî Müfettişlik Müşavirliği Kâtibi 

[4] N U M A R A L I C E T V E L 

Trakya Umumî Müfettişliği 

Yazı İşleri Kâtibi 
Hususî Kalem Kâtibi 
Dosya Memuru 
Levazım ve Daire Müdürü 
Odacı 

F. M . 

142 
145 

[5] N U M A R A L I C E T V E L 

Muhassasatın nev'i 

Dahiliye Vekâleti 

İkinci Umumî Müfettişlik 
Yazı İşleri Kâtibi 
Hususî Kalem Kâtibi 
Dosya Memuru 
Levazım ve Daire Müdürü 
Köy Bürosu Şefi 

Kâtibi 
Odacı 

Aded Ücret 312 
315 

125 
150 
125 
150 
150 
100 
30 
25 

bilir. 

[1] İskân işlerine bakacaktır. 
[2] ikisi mimar olacaktır. Maaş ve emsal hâsıl ücret olarak da verile-

[3] Maaş ve emsal hâsılı ücret olarak da verılebilir. 
[4] Bunlardan birinin veteriner olması şarttır, 

466 

469 

506 

509 

542 

545 

Maliye Vekâleti 

Memurlar maaşı 
Daimî müstahdemler 

Dahiliye Vekâleti 

Memurlar maaşı 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 

Memurlar maaşı 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 

Adiliye Vekâleti 

Memurlar maaşı 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 

Maarif Vekâleti 

Memurlar maaşı 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 

100 

100 

1 100 

1 100 

100 

100 

ıop 

125 
125 
125 
150 
35 
30 

Lira 

1 280 
500 

2 880 

2 350 

2 330 

1 500 

1 280 

500 

1 280 

500 
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F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

Nafıa Vekâleti 

612 Memurlar maaşı 

616 Vilâyet müstahdemleri ücreti 

Iktısad Vekâleti 

662 Memurlar maaşı 

665 1 Daimî müstahdemler 

Ziraat Vekâleti 

726 Memurlar maaşı 

729 Vilâyet müstahdemleri ücreti 

Y E K U N 

2 330 

1 000 

1 280 

500 

2 330 

1 000 

22 840 

T u n c e l i V i l â y e t i n i n i d a r e s i h a k k ı n d a k a n u n 

Kanun No: 2884 Kabul tarihi : 25/1211935 

İ d a r i k ı s ı m 

Madde 1 — Tunceli Vilâyetine ordu ile irtibatı baki kal
mak ve rütbesinin salâhiyetini haiz bulunmak üzere korkomu-
tan rütbesinde bir zat Vali ve Kumandan seçilir. 

Vali ve kumandan usulü veçhile Millî Müdafaa Vekâletinin 
muvafakati alınmak şartile Dahiliye Vekilinin inhası ve İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tayin olunur. 

Bu vali ve kumandan teşkil edilen Dördüncü Umumî Mü-
feşttişliğin de Umumî Müfettişidir. 

Madde 2 — Vali ve kumandan vilâyet umur ve muamelâ
tında ve vilâyet memurları hakkında, Vekillerin kanunen haiz 
oldukları bütün salâhiyetleri haizdir. 

Vali ve kumandan lüzum gördüğü takdirde vilâyeti teşkil 
eden kaza ve nahiyelerin hudud ve merkezlerini değiştirir ve 
keyfiyeti Dahiliye Vekâletine bildirir. 

Madde 3 — Bu Vilâyetin Kaza Kaymakamları ve Nahiye 
Müdürleri usulü dairesinde Millî Müdafaa Vekâletinin muvafakati 
alındıktan sonra Vali ve kumandanın inhası ve Dahiliye Ve
kilinin tasvibi üzerine kararname ile ve orduya irtibatları baki 
kalmak şartile muvazzaf subaylardan dahi tayin olunabilir. 

Bunların ve vilâyet kadrosunda iş gören subayların hak 
ve kıdemleri mahfuzdur. Buradaki hizmetleri askerî hizmetten 
sayılır ve maaşları rütbelerine göre Millî Müdafaa Vekilliği 
bütçesinden verilir. 

Madde 4 — Tayini Vali ve kumandana aid memurların 
ve müstahdemlerin harcırahları geldikleri yerden memur olduk
ları mahalle kadar verilir. 

Madde 5 — Vali ve kumandan vilâyette kullanılan asker 
memurlar hakkında inzibatî bakımdan askerî kanunların ken
disine verdiği disiplin salâhiyetini kullanır. 

Diğer memurlar hakkında da ihtar ve tevbih cezalarından 
başka kanunların inzibat komisyonlarına verdiği maaş kat'ı 

kıdem tenzili salâhiyetlerini de resen kullanır ve bu cezalar 
sicile geçer. Sınıf tenzili ve memuriyetten ihraç cezaları inzibat 
komisyonu kararile tatbik edilir. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. Ancak Vali ve ku
mandan adliye memur ve kâtibleri hakkında Hâkimler Kanunu 
hükümlerine göre bunların âmirleri tarafından verilebilecek ce
zaları dahi tatbika salahiyetlidir. 

Madde 6 — Bu Vilâyette umumî meclis vazifesini Valinin 
veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında vilâyet idare heyeti 
azalarile kaza kaymakamlarından mürekkeb bir heyet görür. 
Daimî encümen işini valinin veya tevkil edeceği zatın riyaseti 
altında defterdar, maarif müdürü, nafıa başmühendisi veya bun
ların vazifelerini görenlerden mürekkeb bir heyet görür. İdarei 
Hususiyei Vilâyet Kanununun diğer hükümleri mer'idir. 

Madde 7 — Vali ve kumandan lüzum gördüğü belediye
lerde reislik vazifesini kaymakamlara ve nahiye müdürlerine 
verebilir. 

A d i l k ı s ı m 

BİRİNCİ FASIL 

Hazırlık tahkikatı 

Madde 8 — Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet Müddeiumu
mileri şahidleri celbname ile davet ederler. Davete itaat etmi-
yenlerin kanunî akibetleri dahi celbnamede gösterilir. Acele 
olan mevkuflu işlerde Cumhuriyet Müddeiumumisi celbname 
tebliğ ettirmeksizin mahkemenin kurulduğu merkez haricinde 
bulunan şahidler için ihzar müzekkeresi verebilirler. Şu kadar ki 
bu müzekkere ile ihzar edilenlere Cumhuriyet Müddeiumumi-
liğince celbname ile gelen şahidler hakkındaki muamele tatbik 
olunur. 

Madde 9 — Cumhuriyet Müddeiumumileri hazırlık tahkika
tında hâkimlerin haiz oldukları salâhiyetleri kullanırlar. 

Madde 10 — Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet Müddeiumu
mileri maznunları ve şahidleri ayrı ayrı veya toplu olarak bir-
birlerile yüzleştirebilirler. 

İKİNCİ FASIL 

Amme hukuku davası 

Madde 11 — Cumhuriyet Müddeiumumileri ilk tahkikata 
tâbi tutmıya lüzum görmedikleri işleri iddianame ile doğrudan 
doğruya mahkemeye verebilirler. İlk tahkikat icrası kanunen 
mecburî olan suçlarda dahi müddeiumumiler bu salâhiyeti isti
mal edebilirler. 

Madde 12 — Dava açılması izne bağlı olan işlerde izin 
verme salâhiyeti vali ve kumandanındır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İlk tahkikat 

Madde 13 — Hâkimin reddine dair olan dileğin kabul 
edilmemesine aid olan kararlar kafidir. 

Madde 14 — Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet Müddeiumu
mileri tarafından kâtib huzurile yapılan tahkik işleri ilk tahki
katta tekrarlanmaz. 
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Madde 15 — İlk tahkikatın açılması kararı aleyhine itiraz 

edilemez. I 

Madde 16 — Onuncu maddedeki salâhiyeti sorgu hâkimi î 
de haizdir. J 

Madde 17 — Cumhuriyet Müddeiumumileri ilk tahkikat 

sonunda iddianamelerini iki gün içinde yazmağa mecburdurlar. 1 

Madde 18 — İddian ame maznuna tebliğ edilmez. ( 

Madde 19 — Ağır cezayi müstelzim suçların tahkikatı 
mevkuten yapılır ve bu mevkufların duruşmadan evvel tah
liyelerine dair olan kararlar ancak valinin muvafakati ile icra 
olunur. Bu tahliye kararlarının tasdikına karşı itiraz edilemez. 

Madde 20 — Eski hale getirme talebinin reddine dair olan 
kararlar kafidir. 

Madde 21 — İlk tahkikat sırasında verilen tevkif kararlarına 
maznun tarafından itiraz edilemez. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Duruşma 

Madde 22 — Suçların tesbitine dair olan zabıt varakaları: 
1 - Hangi senenin hangi ay ve gününde nerede tanzim 

olunduğunu ve yazanların resmî sıfat ve hüviyetlerini, 

2 - Vak'a ve delilleri ve suçu vücude getiren eşya ve alet 
ve sairenin mahiyet ve miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne 
suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını, 

3 - Maznunun isim ve hüviyet ve sıfat ve mahalli ikameti 
ile ifadesini muhtevi olmak lâzımdır. 

Zabıt varakası tanzim eden memur ile maznun ve hariçten 
hazır bulunan en az iki kimse tarafından imza edilir. Bu şart
ları tamamen haiz olan zabıt varakaları sahteliği sabit oluncıya 
kadar muteberdir. 

Maznun zabıt varakasını imzadan çekinirse sebebini el 
yazısı ile varakanın altına yazıp imza eder. Yazı bilmezse çe
kinme sebebi hazır olanlar tarafından yazılarak imza edilir. 
Sebebsiz istinkâf halinde de keyfiyet bu veçhile tesbit olunur. 
Sebeb bildirilirse mahkeme o sebeblerin mahiyetine göre tet-
kikat yapabilir. Bu zabıt varakasının sahteliğini iddia eden maz
nun mahkemeye sahtelik hakkında kanaat verecek deliller gös
termeğe mecburdur. Maznunun iddiasını haklı gösterecek se-
bebler karşısında zabıt varakasını imza etmiş olan şahidler 
dinlenilir ve iktiza eden diğer deliller de toplanır. İşi sürünce
mede bırakmak kasdı ile sahtelik iddiasında bulunanlara yol 
gösterenlerden 100 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası alınır. Bu kimseler avukat veya dava vekili iseler hakların
da mercilerince ayrıca inzibatî ceza da tatbik olunur. 

Madde 23 — 13, 19 ve 21 inci maddeler hükümleri duruş
mada da tatbik olunur. 

Madde 24 — Gecikmesinde zaruret bulunan haller dışında 
mahkeme icab eden tebliğleri yaptırarak iddianamenin veril
mesinden itibaren nihayet beş gün içinde duruşma yapar. 

Maznun sübut delillerile birlikte mahkemeye verilirse he
men duruşma yapılarak hüküm verilir. Mâni sebebler olma
dıkça duruşma bir celsede bitirilir. Cumhuriyet Müddeiumumi
si de iddiasını aynı celsede beyan etmeğe mecburdur. 

Madde 25 — Talik veya tehir müddetleri zaruret olmadıkça ı 
beş günü geçemez. I 

Madde 26 — Cumhuriyet Müddeiumumisinin muvafakatile 
şahidlerin Cumhuriyet Müddeiumumileri veya sorgu hâkimi ta
rafından zaptedilmiş olan ifadelerinin okunmasile iktifa oluna
bilir. 

Madde 27 — Delillerin toplanmasından sonra Cumhuriyet 
Müddeiumumisi iddiasını hemen bildirir. Duruşmanın mütead-
did celseler sürmüş olması ve evrakın tetkike muhtaç bulun
ması gibi sebeblerle iddiasını serdetmek için Cumhuriyet Müd
deiumumisine nihayet beş gün müsaade edilebilir. 

Madde 28 — Maznun ve müdafiine müdafaalarını hazırla
maları için nihayet iki gün müsaade olunabilir. Hüküm, duruş
manın hitamından itibaren nihayet üç gün içinde bildirilir. 

Madde 29 — İlbaylık içindeki ceza mahkemelerinden ve
rilen hükümler temyize tâbi olmayıp kafidir. 

Madde 30 — Menkul ayın davaları ve icar müddeti biten 
mecurun tahliyesi davaları ve üç yüz lirayı geçmiyen alacak 
davaları üzerine verilen hükümler kat'î olup temyize tâbi de
ğildir. 

BEŞİNCİ FASIL 

Türlü hükümler 

Madde 31 — Vali ve kumandan emniyet ve asayiş nokta
sından lüzumlu görürse vilâyet halkından olan ferdleri ve 
aileleri vilâyet içinde bir yerden diğer yere nakletmeğe ve bu 
gibilerin vilâyet içinde oturmalarını menetmeğe salahiyetlidir. 

Madde 32 — Vali ve kumandan herhangi bir şahıs hak
kındaki takibatın tehirine ve cezaların teciline salahiyetlidir. 

Bu tehir veya tecil müruru zamanın işlemesine mâni olmaz. 
Madde 33 — İdam hükümlerinin vali ve kumandan tara

fından tecile lüzum görülmediği takdirde infazı emrolunur. 

Madde 34 — Tunceli Vilâyeti içinde oturanlardan biri ta
rafından Elâziz, Malatya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, 
Bingöl Vilâyetlerine geçerek buralarda Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabinin birinci babının, ikinci ve yedinci babının birinci 
ve 455 inci madde hariç kalmak üzere 9 uncu babının birinci 
ve onuncu babının ikinci fasıllarında yazılı suçları işliyenler, 
bunların ortak ve yatakları ve yukarıda isimleri geçen komşu 
vilâyetlerde işlenmiş olup Tuçeli Vilâyeti içinde işlenen suç
larla irtibatı olan suçlar Tunceli Vilâyetindeki salahiyetli ma
kam ve mahkemelerce bu kanundaki usule göre takib ve 
muhakeme olunur. 

Madde 35 — Bu kanunun hükümleri makabline şamildir. 
Ancak bu kanun mer'iyete girdiği tarihe kadar temyiz hakkını 
kullanmış olanların evrakı Temyiz Mahkemesince tetkik olunur. 

Madde 36 — Tunceli Vilâyeti mekezinde bir Ağırceza 
Mahkemesi ile Asliye mahkemeleri ve kazalarda birer Asliye 
Mahkemesi kurulur. 

Madde 37 — Bu kanun neşri tarihinden 1 kânunusani 1940 
tarihine kadar mer'i olacaktır. 

Madde 3 8 — Bu kanun hükümlerin i c r a Vekilleri Heyeti 
yerine getirir. 

31/12/1935 

765 numaralı Türk Ceza Kanunu 320 sayılı Resmî Gazetededir. 
İdareyi Umumiyeyi Vilâyat Kanununun ikinci kısmı olan İdareyi Hususiyeyi 

Vilâyat Kanunu; Takvimi Vekayiin 1414, 1416 ncı nushalarmdadır. 
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İ L Â N L A R 
İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tür-
kiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden İsviçre 
tabıiyetli ( Sosyete Jeneral dö Sürveyyans - Société generale de 
Surveillance S. A.) şirketi bu defa müracaatla Türkiyedeki mua
melâtını tamamen tatil eylediğini bildirmiştir keyfiyet ilân olunur 

497/3-2 

Şark Sanayi Kompanyası Türk Anonim Şirketinden : 

9 numaralı kuponun 2 ikincikânun 1936 tarahinden itibaren 
İzmir Osmanlı Bankası gişelerinde ve beheri 125 kuruş muka
bilinde ödenmeğe başlanacağı Sosyetemiz hissedarlarına ilân 
olunur. 535/2-1 

Adliye Vekâletinden : 

Olbabdaki hususî şartnamesindeki evsafı haiz olmak üzere 
Adliye Vekâletile Temyiz Mahkemesi kaloriferi için pazarlıkla 
müteahhid nam ve hesabına 224 ton kok kömürü satın alına
caktır. Muhammen bedel 31 liradır. Pazarlık Ankarada Adliye 
Vekâleti binası dahilinde Levazım Müdüriyeti odasında topla
nan Eksiltme Komisyonu tarafından 3/1/1936 cuma günü saat 
14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla malûmat al
mak üzere isteklilerin her gün ismi geçen daire müdüriyetine 
müracaat etmeleri ve pazarlık günü muhammen bedelin % 7,5 
nisbetinde olan 520 lira muvakkat teminat akçesini veyahut 
nakid makamında Hükümetçe kabul edilen tahvilâtı malsandığı-
na teslimile makbuzlarını Komisyon Riyasetine tevdi eylemeleri 
ilân olunur. 523/2-1 

Nafıa Vekâletinden: 

B e t o n a r m e k ö p r ü i n ş a a t e k s i l t m e i l â n ı 

Bursa Vilâyetinde Bursa - Karacabey yolu üzerinde (60 200) 
lira keşif bedelli Karadere ve Hanife Köprüleri inşaatının kapalı 
zarf usulile eksiltmesi 27/1/1936 tarihli pazartesi günü saat 16 
da Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyo
nu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (301) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (4260) liradır. 

İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları eksiltme
den en az sekiz gün evvel gösteterek Nafıa Vekâletinden ehli
yet vesikası almaları lâzımdır. 

Teklif mektublarının 27/1/1936 pazartesi günü saat (15) e 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lâzımdır. 

529 

İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
haziran 1927 tarihli kanun hükümleri dairesinde tescil edilmiş 
olan ecnebi sigorta şirketlerinden ( La Federal - La Fédérale ) 
sigorta şirketi bu defa müracaatla şirketin Mersin ve Adana ve te-
vabii talî acentalğınıa şirket namına nakliyat sigorta muameleleri 
yapmak ve bu işten doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak 
üzere Vahid Baydan tayin ettiğini bildirmiş ve lazımgelen ve
sikaları vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 531 

Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
haziran 1927 tarihli kanun hükümleri dairesinde tescil edilmiş 
olan ecnebi sigorta Şirketlerinden ( Helveçya - Helvetia ) Harik 
Sigorta Şirketinin Türkiye Umum Vekili haiz olduğu salâhiyete 
binaen bu kerre müracaatla Şirketin Mersin ve Adana ve teva-
bii talî acentalığına Şirket namına yapacağı işlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü 
şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Vahid Baydan tayin 
ettiğini bildirmiş ve lazımgelen kâğıdları vermiştir. 

Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olunur. 532 

Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işlerile çalışmak üzere 
kanunî hükümler dairesinde tescil edilerek bu gün faaliyet ha
linde bulunan (Manhaym) Sigorta Şirketinin Türkiye Umum 
Vekili müracaatla şirket nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştiğini bildirmiş ve esas nizamname ile kopyalarını vermiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 25 haziran 1927 tarihli kanun hükmüne muvafık görülmüş 
olmakla ilân olunur. 

533 

ABONE ŞARTLARI 

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

B. M. M nin bir içtima senesine ait zabıt cerideleri bir 
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 
abone kaydolunduğu surette gazete bedeli iki misline iblâf olunur. 

İLAN ŞARTLARI 

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

Yevmi nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Matbaası 
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                 İÇİNDEKİLER 

 
Kanunlar                 Sayfa 
 

2873  Evkaf Umum Müdürlüğü 1935 Mali Yılı Bütçesinde Münakale Yapılması 

Hakkında Kanun           1 

 

2877  Tayyare Resmi Hakkındaki 2459 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun          1 

 

2878  Yugoslavya Hükümeti ile Akdedilen İadei Mücrimin Mukavelesinin Tasdikine 

Dair Kanun            2 

 

2881  Hava Kuvvetleri İçin (215 00000) Liralık Taahhüde Girişilmesi Hakkında Kanun  5 

 

2882  Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi Kanunu       5 

 

2883  İkinci Umumî Müfettişlikle Müşavirliklerinin Teşkilât Kadroları Hakkında Kanun  6 

 

2884  Tunceli Vilâyetinin İdaresi Hakkında Kanun       8 

 

İlanlar             10 

 
 
 


