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Madde 1 — Yabancı memleketlerden gelen her türlü nebat
ve parçalarının Türkiyeye sokulabilmesi için memlekete bulaş
masından korkulan hastalık ve böceklerden ve bunların ispor,
yumurta ve kurtlarından temiz olması ve hastalıksız ve böceksiz yerlerin ürünlerinden bulunması şarttır.
Bunların gönderildikleri memleketlerin nebatları koruma
işlerile uğraşan ve salâhiyetleri Hükümetimizce tanınan kurum
larca tasdikli menşe ve sağlık şehadetnamelerile belgelenmiş
olması lâzımdır.
Madde 2 — Türkiyeye bulaşmasından korkulan hastalık
ve zararlı böcekler Ziraat Vekilliğince yabancı Hükümetlere
bildirilir ve ayrıca ilân olunur.
Madde 3 — Birinci maddede yazılı menşe ve sağlık şeha
detnamelerile gelen nebat ve parçaları, ancak Ziraat Vekilliği
nin teklifi ile İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin olunacak
deniz ve kara gümrüklerinden girebilir.
Madde 4 — 3 üncü madde hükmüne göre tayin edilen
gümrüklere gelen her türlü nebat ve parçalan menşe ve sağ
lık şehadetnamelerile birlikte gümrüklerdeki (Nebatları kontrol
ve temizleme) kurumlarınca muayene ve tetkik olunur. Muaye
ne sonunda temiz oldukları anlaşılan ve şehadetnameleri usule
uygun bulunan nebat parçaları memlekete sokulur.
Eğer kontrolda hastalık veya zararlı böcek görülür yahut
hastalık ve zararlı böcekten zarara uğradıkları anlaşılır veya
menşe ve sağlık şehadetnamelerinin usule uygun bulunmadığı gö
rülürse en çok on beş gün içinde, masrafı getirene aid olmak
üzere, geldiği yere geri göndermeleri, yukarı fıkrada yazılı güm

rüklerdeki kurumlarca mal sahiblerine yazı ile bildirilir. Bu
müddet bittikten sonra mal sahibleri hastalıklı ve zararlı nebat
ları geri göndermezlerse bunların usulüne göre kontrol ve te
mizleme kurumlan tarafından yok edilmesine karar verilir. Y o k
edilme işi, kontrol ve temizleme kurumu müdürü veya oranın
Ziraat Müdürü veya memuru ve gümrük idaresi tarafından
memur edilecek bir zattan mürekkeb bir heyetin gözü önün
de yapılır ve keyfiyet bir zabıt varakasile tesbit olunur.
Yok etme işi için yapılacak masraf kontrol ve temizleme
kurumu bütçesinden verilir.
Şu kadarki gelen nebat ve parçalarında görülen hastalık
veya zararlı böcekler memlekette salğın bir halde bulunuyorsa
mal sahibinden masrafı alınmak üzere Ziraat Vekilliğinin izni
,ile gümrüklerde fennî temizlemeğe tâbi tutulduktan sonra
memlekete sokulabilir.
Madde 5 — Yabancı memleketlere gönderilecek olan ne
bat ve parçalarından şehadetname ile gitmeleri lâzım gelen
leri için yetiştikleri yer ziraat veya mücadele idareleri tarafın
dan menşe ve sağlık şehadetnameleri verilir. Bu şehadetnamelerin 3 üncü maddeye göre tayin edilen gümrüklerdeki
kontrol ve temizleme kurumlarınca malın gittiği memleketçe
aranılan şartlara uygun olup olmadığı tetkik edildikten sonra
tasdik edilerek malın yollanmasına izin verilir.
Bu tetkik işinin 48 saat içinde bitirilmesi lâzımdır. Ancak
ihraç edilen malda hastalık ve zararlı böcekten şüphe edilirse
fennî tetkikler yapılması için bu müddet bir haftaya kadar
uzatılabilir.
Madde 6 — Yukarıki maddelerde yazılı girme, çıkma ve
temizleme işlerini yapmak ve kontrol etmek için üçüncü mad
deye göre tayin edilen kara ve deniz gümrüklerinde Ziraat
Vekilliğince kontrol ve temizleme teşkilâtı yapılacaktır.
Madde 7 — Memleket nebat ve ürünlerini zararlı böcek ve
hastalıklardan korumak için lüzumu halinde Ziraat Vekilliğinin
teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararile bazı nebat ve parçala
rının Türkiyeye sokulması ve transit olarak geçirilmesi yasak
edilebilir.

Sayıfa: 6036

(Resmî Gazete)
BÖLÜM: 2

Memlekette yetişen

nebat ve ürünlerin

korunması

Madde 8 — Tarla, bağ, bahçe, fidelik ve fidanlık ve buna
benzer sahibli topraklarda her hangi bir hastalık veya zararlı
bir böcek görülürse o yerin sahibi veya kiracısı yahut or
takçısı bunu köy muhtarlarına veya nahiye müdürlerine ve ka
saba ve şehirlerde Ziraat veya mücadele memurlarına bildir
meğe mecburdur.
Haber verme mecburiyeti veli veya vasiye de şamildir
Ziraat veya mücadele memuru olmıyan kazalarda kayma
kamlara bildirilir.
Muhtar ve nahiye müdürlerile yukarı fıkrada yazılı kazalarda
kaymakamlar kendilerine bildirilen hastalık ve zararlı böcekleri
Ziraat veya mücadele idarelerine bildirmeğe mecburdurlar
Haber verme keyfiyeti tarih konarak yazı ile tesbit olunur.
Madde 9 — Hastalık veya böcekle mücadele için baş vu
rulacak çare belli olduktan sonra Ziraat veya mücadele idare
leri hastalık veya böcekle ne suretle ve ne kadar vakit içinde
mücadele edileceğini en kısa zamanda çiftçilere bildirirler ve
öğretirler.
Madde 10 — Toprağını kendi işleyen toprak sahiblerile
kiracı veya ortakçıları, ziraat veya mücadele idareleri tarafından
bildirilen ve öğretilen mücadeleyi verilen müddet içinde yapmağa mecburdurlar.
Bu müddet içinde mücadele yapmıyanların yerlerinde masrafı Ziraat Vekilliği bütçesinden verilmek üzere mücadele
yapılır.
Madde 11 — Hastalık veya zararlı böcek, sahibsiz topraklarda çıkar ve salgın bir hal almak istidadını gösterirse 26 mayıs 1926 tarih ve 858 sayılı Çekirge Kanunundaki mükelleflerin
tâbi oldukları usul ve şartlara göre halk mükellef tutularak
çalıştırılmak ve ilâç ve sair masrafları vilâyet bütçesinden veya
Ziraat Vekilliği tahsisatından ödenmek üzere mücadele yapılır.
Vilâyet bütçelerine konulan mücadele tahsisatı genel bütçe
mücadele formülüne göre harcanır.
Madde 12 — Ziraat veya mücadele idarelerinin gösterecek
leri lüzum ve hastalık veya zararlı böcek çıkan yerlerin en
büyük mülkiye âmirlerinin müracaatları üzerine bütün mülkî ve
askerî makamlar ve belediyeler mücadele işinde kendi vasitalarile vakit geçirmeden yardımda bulunmağa mecburdurlar.
Resmî veya hususî bütün kara, deniz ve hava taşıma idareleri mücadele malzemesini, geciktirmeksizin ve başka eşyaya
tercih ederek, taşımağa ve hastalıklı yerlerden hastalık olmıyan
yerlere götürülmeleri yasak edilmiş veya bazı kayıd ve şartlar
altında götürülmelerine izin verilmiş olan nebat ve parçalarını
veya ürünlerini sıkı bir kontrol altında bulundurarak bunlar
için konulmuş hükümlerin yerine getirilmesini temin etmekle
mükelleftirler.
Madde 13 — Memleketin bir yerinde yeni görülen veya
eskidenberi bulunan her hangi bir hastalık veya zararlı böceğin
salgınlaşmasının yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geçmek için:
A) Hastalık veya böceği götürebilecek nebat ve parçalarının
sağlam yerlere götürülmesini büsbütün yasak etmeğe veya
lüzumlu olan fennî tedbirleri almak şartile götürülmesini serbest
bırakmağa;
B) Ekilmiş veya dikilmiş yahut ekilecek veya dikilecek
olan nebatların hastalıktan korunması için lâzım gelen bütün
tedbirleri almağa veya aldırmağa;
C) Hastalıklı veya böcekli nebat ve tohum ekilmesini
yasak etmeğe;
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D) Bazı mıntakalardaki hastalıklı veya böcekli tohum,
nebat ve parçalarını veya ürünlerini yok etmeğe;
E) bu gibi tohum, nebat ve ürün satışını yasak etmeğe;
F) Nebatlara arız olan böceklerin yumurta, kurt veya
tırtıl, kırizalit ve kâhillerini veya hastalıklı, böcekli yahut hasta
lıktan veya böcekten zarar görmüş olan nebat ve parçalarını
yok etmek üzere toplatmağa;
Ziraat Vekilliği salahiyetlidir.
Madde 14 — "13„ üncü maddenin "D„ fıkrasına göre
yok edilecek mevad ve parçalarile ürünlerine takdir olunacak
kıymetin yarısı Ziraat Vekilliği bütçesindeki mücadele tahsisa
tından sahiblerine ödenir.
Bu kıymetler, Ziraat Vekilliğince seçilecek iki zat ile köy
lerde ihtiyar meclislerinden, şehir ve kasabalarda ziraat oda
larından ve oda bulunmıyan yerlerde belediyelerden seçilecek
ikişer azadan mürekkep bir heyet tarafından takdir olunur.
Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü takdirdi aynı maddenin
F fıkrasına göre yok edilmek üzere toplattıracağı böcek, yu
murta, kurt veya tırtıl, kırizalit ve kâhillerini kararlaştıracağı
bir fiat üzerinden satın alır.
j
Madde 15 — Ziraat Vekilliği salgın ve tehlikeli hallerde
| masrafı bütçesinden ödenmek üzere nebat ve ürünlere arız
olan hastalık ve böceklerle mücadele yapmağa salahiyetlidir.
Madde 16 — Hükmî şahıslar elinde bulunan toprak veya
ürünlerde görülen zararlı böcek, hayvan ve hastalıklarla, Ziraat
Vekilliğinin vereceği direktife göre, mücadele yapmağa bu hük
j mî şahıslar mecburdurlar.
Ferdlere aid olan topraklarda yetişen mahsullerin hükmî
| şahıslar tarafından alınması taahhüd edilmiş ise böyle yerlerde
baş gösterecek zararlı böcek, hayvan ve hastalıklarla Ziraat
j Vekilliğinin direktifi dairesinde ilâç, alet ve sair vasıtaları hük
mî şahıslar tarafından verilmek şartile toprak ve ürün sahibleri
mücadele yapmağa mecburdurlar.
Bu maddede yazılı mücadeleyi yapmıyan hükmî şahıslarla
ilâç, alet ve vasıtaları kendilerine verilmiş olan toprak ve ürün
sahibleri hakkında bu kanunda yazılı ceza hükümleri tatbik
edilmekle beraber masrafı kendilerine ödetilmek üzere Ziraat
Vekilliğince mücadele yapılır.
j
Madde 17 — Ziraat ürünleri yetiştirilen ve saklanan yer
j lerle bunları taşıyan vasıtalara ziraat veya mücadele teşkilâtı
memurları girmeğe ve oradaki ekin, ürün, tohum ve nebatla
rın sağlamlığını kontrol etmeğe salahiyetlidirler.
Mesken sayılan yerlere kontrol için giden memurların, ora
nın sahibi veya kiracı yahut ortakçıları rızalarile girmelerine
mümanaat ederlerse, belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye
mümessilleri ve bundan başka yerlerde muhtar veya ihtiyar
heyeti azasından biri ile ziraat veya mücadele teşkilâtı me
murları serbestçe o yerlere girip vazifelerini yaparlar.
Kontrol sonunda görülecek hallere göre bu bölümde yazılı
hükümler tatbik olunur.
Madde 18 — Her çeşit fidan, fide, çelik, çiçek ve tohum
luk yetiştirip satan ve dağıtan hususî ve resmî şahıs ve ku
rumların tarla, depo ve ürünleri Ziraat Vekilliği tarafından en
az yılda iki defa kontrol edilir ve bunlara sağlık şehadetna| mesi verilir.
Madde 19 — Nebat hastalıklarile zararlı hayvan ve bö
j
ceklerle mücadeleye elverişli her türlü hazır ilâç ve alet ve
vasıtalarının memlekete sokulması, memlekette istihsali, yapıl
ması ve satılması Ziraat Vekilliğinin iznine bağlıdır.
Madde 20 — Memlekete girmesine veya memlekette istih
saline, yapılmasına veya satılmasına izin verilen mücadeleye
mahsus hazır ilâç, vasıta ve aletlerin Ziraat Vekilliğince yaptı
rılacak kontrollarda her zaman fennî tetkika tâbi tutulan ör-

5 ŞUBAT 1936

(Resmî Gazete)

neklerile aynı kimyevî ve fizikî terkib ve vasıfta olmaları
şarttır.
Aksi hallerde verilen izin geri alınır ve ilâç, vasıta ve
aletlerin memlekete sokulması, istihsali, yapılması ve satılması
vekillikçe yasak edilir.
Madde 21 — Memlekete girmesine ve memlekette istihsa
line ve yapılmasına ve satılmasına izin verilen her çeşit müca
dele ilâç, vasıta ve aletlerinin terkibinde veya şekillerinde ya
pılan her hangi bir değişiklik için Ziraat Vekilliğine haber
verilecektir. Vekillik gerekli görürse bu gibi ilâç ve vasıtaları
yeniden muayene ettirir.
Madde 22 — Ziraat vekilliğince memlekete girmesine, mem
lekette istihsaline; yapılmasına ve satılmasına izin verilen mücadele ilâç ve aletleri uygun vasıtalarla ilgililere vaktinde bildirilir.

batatı muzırranın kal ve mahvine dair olan 14 ağustos 1330 ta
rihli kanun ile 1528 sayılı yabanî ağaçların aşılanması hakkın
daki kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri hükümleri kaldırılmıştır.
Muvakkat madde — A ) Bu kanunun hükümlerine göre lü
zumlu olan teşkilât Ziraat Vekilliğince yapılan ve usulüne göre
bir ay evvel ilân olunan yerlerde tatbik olunur.
B) "A„ fıkrasındaki teşkilât yapılıp bu kanun tatbika geçinciye kadar Floksera Kanununun 1 inci maddesi hükmü mer'i
olacaktır.
Madde 28 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 29 — Bu kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
3/2/1936
Floksera kanunu:

BÖLÜM:3
Ceza hükümleri

Madde 23 — Aşağıda yazılı hallerde:
A) 8 inci madde hükümlerine aykırı olarak hastalık veya
zararlı böcekleri haber vermiyenler;
B) 10 uncu maddeye göre gösterilen tarzda mücadele yapmıyanlar;
C) 12 nci maddede gösterildiği üzere mücadele malzemesi
ni taşımaktan istinkâf eden veya taşımayı geciktiren hususî na
kil vasıtaları sahib veya kanunî mümessilleri;
D) 16 ncı maddede yazılı hükümlere göre mücadele yapmıyan hükmî şahısların kanunî mümessilerile kendilerine ilâç,
alet ve sair vasıta verilen toprak sahibleri, kiracıları ve ortak
çıları;
E) 17 nci maddeye göre ziraat veya mücadele memurları
nın bu kanunun ikinci bölümü hükümlerini tatbik ettikleri halde
buna riayet etmiyenlerle hükmî şahısların kanunî mümessilleri,
F) 20 nci madde hükmüne göre Ziraat Vekilliğince tetkik
ve kabul edilen örneğe uygun olmıyan hazır ilâç, alet ve
vasıtaları memlekete sokanlar veya memlekette istihsal yahut
yapanlar veya satanlar;
Beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası veya üç
günden bir aya kadar hafif hapis cezasile cezalandırılırlar.
Hastalık veya zararlı böceğin haber verilmemesi veya mü
cadele yapılmaması salgın bir hale girmiş ise buna sebeb olan
lar 25 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ve on beş
günden üç aya kadar hafif hapse mahkûm edilirler.
Madde 24 — Salgın hal almıyan hallerde toplu bir yerdeki
hastalık veya zararlı böceği haber vermiyenler hakkında tatbik
olunacak ceza bu yerdeki toprak sahib veya kiracısı veyahut
ortakçılardan başkaları tarafından haber verilmiş olduğu anla
şılırsa mahkemece cezanın büsbütün ıskatına hükmedilebilir.
Madde 25 — Bu kanuna göre cezalandırılacak haller, ziraat
veya mücadele memurları tarafından toprak ve ürünlerin bulun
duğu yerdeki belediye mümessili veya muhtar yahut ihti
yar heyeti azasından birinin ve bunların bulunmadığı yerlerde
ora sakinlerinden en az iki kişinin imzalarile tutulacak zabıt
varakasile tesbit olunur.
Zabıt varakaları, bu memurlar tarafından Cumhuriyet
Müddeiumumiliklerine yazılacak bir tezkere ile gönderilir.
Bu maddede gösterilen şekilde tutulan zabıt varakalarında
yazılı hususlar aleyhine ancak sahtelik veya maddî sebeblere
dayanan iddialardan başka itirazlar mahkemece dinlenmez.
Madde 26 — Bu kanuna göre Devlet memurları tarafından
yapılması lâzımgelen işleri yapmıyanlar veya ihmal edenler hak
kında memuriyet vazifesini yapmamak veya ihmal etmek suçun
dan dolayı umumî hükümler dairesinde takib yapılır ve ceza
hükmolunur.
BÖLÜM:4
Müteferrik

hükümler

Madde 27 — 27 kânunuevvel 1327 tarihli Floksera Kanunu
ve ziraate irası hasar eden haşerat ve tüfeylâtın itlafına ve ne

Sayıfa: 6037

\

1019 - 1021 sayılı Takvimi Vakayidedir.
(2. T. Düs. cilt 4. s 28)
Ziraate mazarrat veren haşeratın
itlafı hakkında kanun: 1926 sayılı Takvimi Vakayidedir.
(2 T. Düs cilt 6. s 1238)
858 numaralı kanun 400
1528
„
„
1217 sayılı Resmî Gazetededir.

Askerlik Kanununun 36 ncı maddesi
nin tadili hakkında kanun
KanunNo: 2907

Kabul tarihi : 29/1/1936

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 36 ncı mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
Madde 36 — Ertesi seneye bırakılanların her sene topla
nacak askerlik meclislerinde ahvali tekrar yoklanır. Ertesi
seneye terklerini mucib olan sebep veya illetleri hangi sene
geçmiş ve bitmiş olursa o senenin son yoklama gören veya
görecek olan eratile asker edilerek onlarla beraber çağırılır ve
askerliklerini yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu sınıfa
geçirilir. Bunlardan ihtiyat subayı yetişme şartlarını haiz olan
lar, birlikte muameleye tâbi oldukları doğumluların celbi bek
lenmeksizin ilk açılacak hazırlık kıt'ası veya ihtiyat subay mek
tebi devresi başlanğıcında bu kıt'a veya mektepte bulunmak
üzere sevkedilirler.
Madde 2 — 13/12/1934 tarih ve 2607 sayılı kanun mül
gadır.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Ve
killeri Heyeti memurdur.
3/2/1936
1111 numaralı kanun 635
2607
„
„ 2886 sayılı Resmî Gazetededir.

2862 sayılı kanunla ilga edilen ve Askeri Ceza
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 22/12/1934
tarih ve 2632 sayılı kanunun 5 inci maddesinden
başka diğer maddeleri hükümlerinin
mer'iyetinin iadesine
dair kanun
KanunNo: 2908

Kabul tarihi : 29/1/1936

Madde 1 -- 2862 sayılı kanunun 14 üncü maddesile kal
dırılan ve Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve iki maddesine birer fıkra eklenmesine dair olan
22/12/1934 tarih ve 2632 sayılı kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9
uncu maddeleri yeniden mer'iyet mevkiine konmuştur.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Hey'eti m e m u r d u r . 3 / 2 / 1 9 3 6
2632 numaralı kanan 2891
2862
„,
„ 3185 sayılı Resmî Gazetededir.

Türkiye ile Yunanistan arasında munakid 30 ilk
teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain
mukavelesine ek olarak 26 eylül 1935 de
imzalanan müzeyyel anlaşmanın tasdi
kına dair kanun
KanunNo: 2909

Kabul

Yunanistan
gümrük ta
rifesi

Vahidi
kıyası

Malların isimleri

Madenî drah
mi üzerinden
gümrük
resmi

7
7
100 kilo 15

Baş

b 1
İnek
c 1
Manda
E X2
Yaban domuzu
ilâ 4 mükerrer

tarih i: 29/1/1936

Madde 1 — Türkiye ile Yunanistan arasında münakid 30
ilkteşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelesine
ek olarak 26 eylül 1935 de imzalanan ve 1 birinciteşrin 1935
tarihinden itibaren mer'iyete konulan müzeyyel anlaşma kabul
ve tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
3/2/1936

30 ilkteşrin 1930 da Ankarada imzalanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki
ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelesine zeyildir
Bir
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taraftan

Türkiye Cumhuriyeti Reisi;
Diğer taraftan
Yunanistan Cumhuriyeti Reisi;
İki memleket arasındaki mal mübadelelerini mümkün mer
tebe inkişaf ettirmek arzusile mütehassis olduklarından, 30 ilk
teşrin 1930 da Ankarada imzalanan ikamet, ticaret ve seyrise
fain mukavelesinde bazı tadilât yapmağı kararlaştırmışlar ve bu
maksadla sahibi salâhiyet murahhasları olarak:
Türkiye Cumhuriyeti Reisi;
Türkiyenin Yunanistandaki fevkalâde
orta elçisi Eksenlâns Ruşen Eşref Ünaydın;
ile

murahhas ve

Madde 4 — Türk gümrük tarifesinin 494 A 1, A 2, B 1
pozisyonu müstesna olmak üzere, yukarıda sözü geçen mukaveleye mü lhak "B„ listesi atideki tadilât ile ipka edilmiştir:
Türk gümrük
tarifesi

E X 179
231
277
277
754
754
754

B
H
Y
K
L

Bahşedilen ten
zilât % desi

Malların ismi
Mandalina, ağaç kavunu
Terebantin yağı (nebatî neft
dahil olduğu halde )
Sakız
Kolofan
Asid nitrik
Asid kloridrik, sülfürik
Asid kloridrik, sülfürik

% 35
esansı
% 60
% 30
•/ol 45
% 50
% 50
% 50

Madde 5 — İşbu anlaşma 10 sonteşrin 1934 de Ankarada
imzalanan avenantın yerine kaim olup 30 ilkteşrin 1930 da
Yunanistan ile Türkiye arasında Ankarada imza edilmiş olan
ticaret ve seyrisefain mukavelesinin lâyenfek bir cüzüdür.
İşbu avenant tasdik edilecek ve tasdik edilen nüshalar
Ankarada teati edilecektir. Avenant muvakkaten 1 ilk teşrin
1935 den itibaren mer'iyet mevkiine girecektir.
26 eylül 1935 de Atinada iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Haşiye; maamafih, Türk gümrük tarifesinin 494 A 1 pozis
yonunun konsolidasyonu, 26 eylül 1935 tarihli kliring anlaşmasile aynı günde imza edilen buna aid mektubla Yunanistana
verilmiş olan kontenjan tükeninciye kadar tatbik edilecektir.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ekselans Faik Kurdoğlunu ;
ve

İmza: Stephanopoulos

Ruşen

Yunanistan Cumhuriyeti Reisi;

F.

Millî Ekonomi Bakanı S. Stephanopoulos'u
sahibi salâhiyet murahhasları olarak tayin etmişlerdir.
Kendilerine usulü veçhile salâhiyet verilmiş olan murah
haslar atideki hükümleri kararlaştırmışlardır:
Madde 1 — 30 ilkteşrin 1930 da Ankarada imzalanan ika
met, ticaret ve seyrisefain mukavelesinin 16 ncı maddesi ve
işbu mukavelenin imza protokolünün 10 uncu maddesine müteferri hükümler hazfedilmiştir.
Madde 2 — Yunanistana tenzilât % deleri verilmiş olan
gümrük resimleri Türkiye tarafından artırıldığı takdirde, bu
artırmanın, ticarî menfaatlerini mümkün mertebe az haleldar
etmesini temin etmek üzere, Yunanistan yeniden müzakereye
girişilmesini taleb edebilecektir
Madde 3 — Yukarıda sözü geçen mukaveleve mülhak A
listesi aşağıdaki tadilât ile ipka edilmiştir:
Yunanistan
gümrük ta
rifesi

E X1

Vahİdİ

Malların isimleri

kıyası

Sıkleti 225 kiloyu geçmiyen canlı
hayvanlar
Öküz ve buğa

Baş

M a d e n î drahüzerinden
gümrük
resmi

Eşref

Onaydın

Kurdoğlu

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 1935 malî
yılı bütçesinde (19 OOO) liralık münakale
yapılması hakkında kanun
KanunNo: 2910

Kabul

tarihi : 31/1/1936

Madde 1 — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 1935 malî
yılı bütçesinin 5 inci faslının 2 nci (talebe melbusatı, yatak, yor
gan ve emsali) maddesinden (4 000) ve 6 ncı (ecnebi mütehas
sıslar ve tercümanlar) faslından (15 000) lira düşülerek 10 uncu
(umumî masraflar karşılığı) faslına nakledilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümünü icraya Maliye ve Ziraat
Vekilleri memurdur.
3/2/1936
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T. B. M. M. KARARLARI
Tekaüd Kanununun 45 inci maddesindeki şehid
kelimesinin şümulü derecesi hakkında
Karar

:

I

927

1683 sayılı Askerî ve
maddesinde:

Mülkî Tekaüd

Kanununun 45 inci

(Harpte veya eşkıya müsademesinde şehiden ve hazarda ken
disinin sun'u taksiri olmıyarak vazife icabı kazaen veya mecruh
olup tedavi sırasında veya icra olunan cerrahî ameliyat neti
cesinde veya sebebi malûm olmıyarak muahasara içinde vefat
eden zabitlerle mülkî ve askerî memurların yetimlerine birinci
derece maluliyet maaşının yüzde yetmiş beşi ve harbiye ve bu
derecedeki sınıflar talebesi ile küçük zabitler, gedikliler ve ef
radın yetimlerine birinci derece maluliyet maaşının sülüsü tah
sis olunur) denilmiş olduğuna göre bu madde ile:
1 — Harpte veya eşkıya müsademelerinde şehiden vefat,
2 — Hazarda kendisinin sun'u taksiri olmıyarak vazife ica
bı kazaen vefat,

hazarda da eşkıya tarafından bir mahallin aynı suretle muhasara
altına alınması şeklinde de vaki olabilir. Yine vazife icabı kazaen
veya mecruhiyet neticesinde vefat dahi hazarda olduğu gibi seferde de vaki olabilir ve bunların tâbi olacağı hükümlerin ha
zar ve sefer haline göre tefrikına saik olacak hiç bir sebep tasavvur edilemez.
Bu tahlile göre şehid, harpte veya eşkıya müsademelerinde
her nevi düşman silâhı tesirile derhal vefat edenlerdir.
İkinci fıkra hükmü, aynı suretle sefer veya hazarda vazife
ilcasile kazaen derhal vefat edenlerdir.
Üçüncü fıkra hükmü de aynı sebeplerle yaralananladan bu
yaraların tesirile ve yaraları iltiyam bulmadan tedavi sırasında
ölenlerdir.
Muhasaraya dair olan dördüncü fıkra hükmü daha sarihtir.
Binaenaleyh 1683 numaralı kanunun 45 inci maddesi metninin bu maksadları açıkça ifade etmekte olmasına göre buradaki şehid kelimesinin tefsirden müstağni olduğuna karar
verildi
29/1/1936

3 — Mecruh olup tedavi sırasında veya icra olunan cerrahî
ameliyat neticesinde vefat,
4 — Muhasara içinde sebebi malum olmıyarak vefat.
Olmak üzere dört vefat vaziyeti derpiş edilmiştir.
Bunlardan bir numaralı fıkrada yazılı vefat vaziyeti, mad
de hükmüne göre şehid olanların harp meydanında ve eşkıya
müsademesi sırasında düşman silâhı tesirile derhal vefat eden
lere aiddir. Çünkü bu hallerde yaralanarak bilâhara tedavi sırasın
da vefat edenler maddenin müteakıb fıkralarında gösterilmiş
bulunmaktadır. Netekim 2,3 ve 4 numaralı fıkralarda yazılı hal
lerin yalnız sefere mahsus olmayıp hazara da teşmil edilmesi
kasdile hazar kelimesinin metne ilâve edildiği anlaşılmaktadır.
Bu cümleden olarak muhasara daha ziyade harp zamanında
düşman tarafından bir yerin kuşatılması ve bu yerin memleke
tin diğer kısımları ile alâkasının kesilmesine ıtlak olunduğu gibi

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünün 1936 yılı
bütçesinde değişiklik yapılması
hakkında karar

Askeri Temyiz Mahkemesi Adli Ceza Aza
Mülâzımı Şakir Örsün muvazzaf olarak
bu meslekte istihdam edilmesine dair
Karar No : 929

Askerî Temyiz
Örsün, müşavirlik
muvazzaf müşavir
olarak bu meslekte

Mahkemesi Adlî Ceza A z a Mülâzımı Şakir
sınıfına naklinden itibaren nasıl senelerce
olarak tanılmış ise yine o suretle muvazzaf
istihdam edilmesine karar verilmiştir.
31/1/1936

| 6 nci fasla (4.000) ve (alınacak Türk vapurlarının bedelleri
i karşılığı) adile yeniden açılan 7 nci fasla da (227.534) lira

Madde 1 — Denizyolları
İşletmesi Müdürlüğünün
1936 J
yılı varidat bütçesinin 1 inci (Umumî Seferler hasılatının işletme
masraflarından artan gayri safî kârı) faslına ( 444.895,58) ve
2 nci (öteberi gelirler) faslına (15.400) lira ilâve edilmiştir.
Madde 2 — Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünün
1936
yılı masraf bütçesinin 1 inci (kadro içindeki işyarlarla murakıb
ücreti ve tekaüd, dul ve yetim aylıkları yardım payı) faslına
(275.121), 2 nci (ikramiyeler) faslına (4.000), 3 üncü (bilûmum
idare masrafları) faslına (41.300) lira munzam tahsisat konmuştur.
Madde 3 — Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünün
1936
yılı masraf bütçesinin 5 inci (amortismanlar) faslındaki (93.383,42)
lira tahsisat kaldırılmıştır.
Madde 4 — Denizyolları
İşletmesi Müdürlüğünün 1936
yılı masraf bütçesinde (Ticareti Bahriye Mektebinden mezun
olup İdarede mülâzım kaptan ve makinist olarak çalışanlardan
staj için yabancı memleketlerdeki vapur işletme müesseselerine
gönderileceklerin staj ve yol masrafları) adile yeniden açılan

fevkalâde tahsisat konmuştur.
Madde 5 — Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünün
1936
yılı kadrosuna bu karara bağlı cetvelde gösterilen kadro
eklenmiştir.
29/1/1936
Kâtib
Niğde

Kâtib
İstanbul

Dr. R. Ferid Talay

F. Oymen

Umumî Heyet Reisi
İsparta
Mükerrem

Unsal

Denizyolları İşletmesinin 1936 yılı Kadrosuna
eklenecek memurlar
Memuriyetin

Nev'i

Müdür Muavini

i
Fen işleri

İnşaiye Mühendisi

Aded Ücret
500

Bölümüne

250
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Memuriyetin nev'i
Esenlik işleri

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret
Bölümüne

Doktor
»

Sıhhat Memuru

3

125

2

80

8

50

Aded Ücret

i Tahliye ve Transit Memuru
j İthalât Memuru
{ Kontrol
„
Taşra

3
1
1

Acentaları

60
60
60

kısmına

I

Gemiler

Kısmına

Süvari S. 1
tt

n

S. 2
,
S. 3
İkinci Kaptan S. 1
S. 2
S. 3
Üçüncü „
S. 1
»

»

»

S. 2
Dördüncü Kaptan
Mülâzım kaptanlar
Kâtip S. 1
.
S. ı
„ S. 2
.
S. 3
Güverte Lostromoları
Marangoz
Anbarcı
Serdümen
Gemici
Mavna ve Duba Reisleri
„
tayfaları
Başmakinist S. 1
S. 2
S. 3
İkinci Makinist S. 1
S. ı
S. 2
S. 3
Üçüncü Makinist S. 1
S. ı
„
S. 2
Mülâzım Makinist
Makine Lostromoları
Telsiz ve Elektrik Memurları

2

200

1

150

3

125

2

120

3

115

4

95

1

70

3

70

2

60

3

60

3

55

13

50

3

90

2

70

1

70

2

60

12

44

3

35

29

35

27

35

34

30

3

35

3

30

3

170

4

110

2

100

3

100

2

85

4

85

2

70

3

70

2

60

3

60

7

60

12

44

3

60

6

50

Yağcılar
Ateşçiler
Kömürcüler
Kamara memurları

25

35

58

35

2

50

Başkamarot
Kamarot S . l
S2
S.3
Ahçı
S.l
S.2
»S.3

8
12

45
40

23

35

35

20

n

n

tt

istanbul Acentası

Acenta Başmemuru
Konşimento ve Manifesto Memuru
Bilet Memuru

21

30

3

65

3

50

10

40

10

19

Rize
Acentalığı ve memurları
Trabzon
Giresun
Fatsa
Samsun
„
Sinop
tt
İnebolu
tt
Zonguldak „
tt
Tekirdağ
,
Gelibolu
„
Çanakkale „
tt
Ayvalık.
İt
İzmir
tt
Antalya
tr
•
Alâiye
t»
Mersin
„
*

160

n

500

n

220

n

100

n

500

n

140
270
300
LJ

140
100

n

A.

250
180
690
230
100
430

K. A. Y. İşletmesi Müdürlüğünün 1936
bütçesine ilişik cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında karar

Madde 1 — A . K. A . Y İşletmesi Müdürlüğünün 1936 yılı
kadrosuna aid olan (3) numaralı cetvelin ( makine zabitan ve
mürettebatı) kısmına 120 lira ücretli bir makinist ilâve edil
miştir.
Madde 2 — A . K . A . Y İşletmesi Müdürlüğünün 1936 yılı
bütçesine bağlı (4) numaralı cetvelin parasız seyahat edecekler
kısmındaki 1 ve 2 numaralı fıkralar aşağıda gösterildiği şekilde
değiştirilmiştir:
1) A . K . A . Y İşletmesinin kendi memur ve mütekaidleri
ile gerek mütekaidlerin ve gerek halen müstahdem bulunan
memurların münhasıran talebe olan çocukları,
(Seyrisefainden ayrılan diğer idareler memurlarından A . K .
A . Y hatları üzerinde ikamet edenlere yalnız ikamet ettikleri
mevkilerden vazifelerine gidip gelmek üzere evvelce verilen
müddetle mukayyet müsaadenin hitamı tarihi olan 1 temmuz
1936 tarihinden sonra işbu müsaade temdit edilmiyecektir)
2) İstanbul Valisi, en büyük Askerî Kumandanı, Merkez
ve Deniz Kumandanları, Vali Muavini, Belediye Reis Muavinleri, Umumî Meclis Azaları, Müddeiumumi ve Muavinleri, Emniyet ve Deniz Ticareti Müdürleri ve A . K . A . Y hatları kendi
mıntakaları dahilinde bulunan kaza kaymakamları ve nahiye
müdürleri ile Donanma Kumandanı, Harp ve İhtiyat Filoları
Kumandanları ve Askerî Nakliyat Komiseri,
29/1/1936
Kâtib

Kâtib

Niğde

İstanbul

Dr. R. Ferid Talay

F. Oymen

Umumî Heyet Reisi
İsparta
Mükerrem

Unsal

kısmına
1

100

2

80

2

60

Bir ay zarfında verilecek aylık yekûnu bu miktarları geçmemek üzere
bu merkezlerde, aidatla çalışmakta olan Acentalarla memurlarını icabı halinde
aylıkla kullanmağa Denizyolları İşletme Müdürlüğü Salahiyetlidir.
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İLÂNLAR
Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonundan :
1 — Ankarada Sarıkışla civarındaki filitre binası ile Keçi
ören arasında boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu,
tulumba ve motorların tedariki, ve Keçiörende bir su deposu
inşası kapalı zarf .usulile eksilmeye konmuştur.
2 — Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduğuna nazaran)
66808'lira 57 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 58933 lira 47
kuruştur.
3 — İstekliler bu işe aid fennî ve münakaşa şartnamelerini
projeleri ve mukavele projesini ve boru tedarikine aid listelerle
sair evrakı 3 lira 35 kuruş mukabilinde Ankarada içme Suyu
Komisyonu Muhasebesinden alabilirler.
4 — Eksiltme kapalı zarfla 12/3/1936 tarihine rastlıyan
perşembe günü saat 15 de Ankarada Anafartalar Caddesindeki
Vehbi Koç Apartımanının 3 üncü katında İçme] Suyu Komis
yonu dairesinde yapılacaktır.
5 — Teklif mektubları ihale tarihi olan 12/3/1936 perşembe
günü saat 14 e kadar Ankarada İçme Suyu Komisyonuna mak
buz mukabilinde verilmiş bulunacaktır.
6 — İsteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebilmesi için 4600
liralık muvakkat teminatla münakaşa şartnamesinde yazıldığı
veçhile bu gibi işleri yaptıklarını gösterir fennî ehliyetnamele
rini teklif mektublarile birlikte vermeleri şarttır.
56/5-2

1 — Ankarada Sarıkışla civarındaki filitre binası ile Etlik
arasında boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu
tedariki ve Etlikde bir su deposu inşası kapalı zarf usulile
eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduğuna
nazaran) 46 864 lira 65 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran )
39 609 lira 77 kuruştur.
3 — İstekliler bu işe aid fennî ve münakaşa şartnamelerini
projeleri ve mukavele projesini ve boru tadarikine aid liste
lerle sair evrakı 3 lira 35 kuruş mukabilinde Ankarada İçme
Suyu Komisyonu Muhasebesinden alabilirler.
4 — Eksiltme kapalı zarfla 12/3/1936 tarihine rastlıyan
perşembe günü saat 15 de Ankarada Anafartalar caddesinde
Vehbi Koç Apartımanının 3 üncü katında İçme Suyu Komis
yonu Dairesinde yapılacaktır.
5 — Teklif mektubları ihale tarihi olan 12/3/1936 perşembe
günü saat 14 e kadar Ankarada içme Suyu Komisyonuna
makbuz mukabilinde verilmiş bulunacaktır.
6 — İsteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebilmesi için 3515
lira muvakkat teminatla münakaşa şartnamesinde yazıldığı veç
hile bu gibi işleri yaptıklarını gösterir fennî ehliyetnamelerini
teklif mektublarile birlikte vermeleri şarttır.
57/5-2

Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesinden*.
Yenişehirin Mecidiye Köyünden Mustafa Kızı Havvanın
Kocası o köyden A l i Oğlu Nuri aleyhine açtığı boşanma da
vası üzerine davalı Nurinin yedi sekiz senedenberi köyünü
terkle semti meçhule gittiği ve halen oturduğu yerin belli ol
madığı cihetle tebligat yapılamadığı muhtar ve mübaşirin tas

diklerinden anlaşılmış ve davacının talebi veçhile ilânen tebligat
ifasına karar verilmiş olduğundan davalı Nurinin 24 mart 1936^
tarihine müsadif salı günü saat onda Yenişehir Asliye Hukuk
Mahkemesinde hazır bulunması veya bir vekili kanunî gönder
mesi aksi takdirde gıyabında muhakemeye devam olunacağı
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
96

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sicilli Ticaret Bürosundan:
Sicilli Ticaretin 301 numarasında müseccel olan Adapazarı
Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi esas mukavelenamesinin
beşinci maddesini değiştiren ve âlî tasdika iktiran eden layiha
nın odada mahfuz vesaika müsteniden 28/1/1936 tarihinde
tescil edildiği ve mezkûr lâyiha suretinin berveçhi zir aynen
neşredilmekte olduğu ilân olunur.
75

Eski şekil
Madde 5 — Şirketin ser
mayesi bir milyon Türk lira
sından ibaret olup beheri beş
Türk lirası kıymetinde nama
muharrer iki yüz bin hisseye
münkasimdir. Heyeti Umumiyenin işbu sermayeyi bir misli
tezyid etmeğe salâhiyeti ola
caktır. Tezyidi sermayeye ka
rar verildiği zaman Hükümete
malûmat verilecektir. Serma
yenin bir mislinden fazla tez
yidi evvel emirde Hükümetin
muvafakatinin istihsaline mü
tevakkıftır. Şirketin ihraç ey
leyeceği hisse senedatının nu
muneleri kablelihrac lieclittasdik İktısad Vekâletine tevdi
edilecektir. Şirketin hisse senedatı birlik ve beş ve on ve
yirmi adedi bir arada olmak
ürere Meclisi idarece tensib
edilecek miktarlarda dört tertibde tabolunacaktır.

Yeni şekil
B - 5 inci maddesi riyase
te verilen 25/10/1934 tarihli
takrir üzerine cereyan eden
müzakere neticesinde, (şirketin
sermayesi beheri beş Türk l i 
rası kıymetinde 440,000 Hisse
senedinden mürekkeb 2,200,000
Türk lirasından ibarettir. Hisse
senedleri A ve B olarak iki
tertibtir. A tertibi 1.200.000
liralık birinci kısım sermayeyi
teşkil eden ve 1 nisan 1932
tarihine kadar ihraç edilen
240.000 hisse senedinden mü
teşekkildir. Bunlardan 1.100.000
liraya tekabül eden 220.000
hisse senedi nama muharrer
ve 100.000 lira kıymetinde
20.000 hisse senei de hamiline
mahsustur. B tertibi 25 b. teşrin
1934 tarihinde 1.000.000 liralık
sermaye tezyidini temsil eden
200.000 imtiyazlı ve hamiline
mahsus hisse senedinden te
şekkül eder. Bu hisseler aşa
ğıdaki noktalarda A tertibin
den farklı ve mümtazdır.
1 - 25 b. teşrin 1934 tarihli
tadil kararının tescil ve ilânı
tarihine kadar yapılan muame
lelerden dolayı Şirket serma
yesinin
tenkisi lâzımgeldiği
takdirde bu tenkis yalnız A
tertibi
hisse senedlerinden
yapılacaktır. Şirketin Ticaret
Kanununun 442 nci maddesinde
yazılı sebeplerden birisile taş-
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Eski şekil

fiyesi halinde aynı hüküm tat
bik edilecektir. Üçüncü şahıs
ların hakları mahfuzdur.
2 - Temettü taksiminde B
tertibi hisse senedleri muaddel
35 inci madde mucibince ruçhan hakkını haizdir.
3-Hissedarlar Umumî Hey
etinin içtimaında B tertibi his
se senedleri sahipleri muaddel
24 üncü maddede yazılı hak
ve
imtiyazlara
maliktirler.
Umumî Heyetin işbu serma
yeyi bir misli tezyide salâhi
yeti olacaktır. Tezyidi serma
yeye karar verildiği zaman
Hükümete malûmat verilecek
tir. Sermayenin bir mislinden
fazla
tezy'di
evvel emirde
Hükümetin muvafakatinin is
tihsaline mütevakkıftır. Şir
ketin
ihraç edeceği hisse
senedlerinin numuneleri tasdik
edilmek üzere Iktısad Vekâle
tine verilecektir. A tertibi his
se senedatı birlik ve b e ş ve
on ve yirmi adedi bir arada
olarak ve B tertibi hisse sene
datı Meclisi İdarenin tesbit
edeceği miktar ve şekilde
bastırılacaktır

Franz Bradatsch

Elektrik Şirketi, Mühen
disi Şişli Niko Apartma
nı ,Vî 6
François Psalty
Levant Herald nezdinde
Kırkor Hekimien
Meçhul
Marie Andonakis
Fransız Kıraathanesi
Jean G . Ruggien
Pasaj d'Andria
Leon Gallerini
Galatada Salı Pazarı
Mehmed Reşad
Pangaltı Sokak .İNİ: 211
Ml. Man Josef Behar Galata Ernest Fernandez
vastasile
Josef David A s a
İstanbul
Yeni
Cami
Sokak
Sabetay Benbesat
Fresko Benbasat nezd.
Hırdavatçı
(Tahtakalede Cedi Han
yanında)
Mardi ros Han isyan Beyoğlu Balık Pazarı
Ermeni Kilisesinde
Alexandre A . Razu Beyoğlu Citée de Syrie

İcra Vekilleri Heyetinin 25/12/1935 tarihli toplantısında
2/3781 sayılı kararnamesi ile kabul buyurularak Türkiye Cum
huriyeti Riyasetinin Âli tasdikına iktiran eden (Adapazarı Türk
Ticaret Bankası Anonim Şirketi) esas mukavelenamesinin beşin
ci maddesini tadil eden bu lâyiha onandı.
Iktısad Vekili N .
İmza

Jozef A . Karako
Jorj Redvanli
Mlle. Alexandreiîe
Vafiades
Isaac Koen

Mlle, Estrea Sarfa ti
Albert S. Romano
Louis Packer
Mlle. Mercedes Kotopulo
Mlle. Levcotea Kostantini
Hüseyin Hüsnü
Mlle. Neama Benezra
Edgard Faraci

3207 sayılı Resmî Gazetede münteşir 20 numaralı Cümhu
riyet Merkez Bankası ilânının devamıdır:

Selanik Bankasının tevdiatı

E. Yani (Müteveffa)

Adres

Galata Selanik Bankassında
Şerife İsmet
Şehzadebaşı
Yaverağa
Babahasan Sokak J\s 9
Mehmed A l i
Yeniçeşme Fatih Polis
Komis. Faci Ömer Mah
dumu
Mehmed A d i l
Galata Paket Gümrüğü
General Atıf Müte- Aksarayda
Taşkasap
kait Mirliva
JVî 102
Hamazaps Panosyan Galata Mertebani So
kak JVî 16

Tevdi T.
14/2/1934

Meblâğ
8,84

7,02

11,51

„
„

7,12
0,76

2,95

Tevdi T.

Meblâğ

14/2/1934

1,19

1,16
1,12
0.69
2,41
0,58
8,48
0,59
1,54
8,60

1,41
0,07

JNî: 9

-

İsim

Adres

sim

Galatada Victorya de
Berlin nez.
Menasa Kuzen nezdinde
Şişhane Karakol Cad.
JVî: 2 François Frangilis
nezd.
Beyoğlu Karanfil Sokak
Apergi Han JVî: 1 Apartıman JVî: 3
Hasköy Peri Paşa
Galata Haviar Han JVÎ: 22
Ada Han JVî: 16 Mr.
Packer nezd.
Çukur Bostan St. Joseph
Eytamhanesi
Fener Bahçe Azaryan
nezdinde
istanbul Şehzadebaşı Ba
ba Hasan Alemi Mahal,
istanbul Sepetçiler Sokak
JVî: 64
Galata Şişhane Karakol
Fres Apartmanında
Me. E. R. Salem nezd.
Yüksek Kaldırım JVî: 14

0,09
53,88
0,12

19,73

2,26
0.6)
0,49
0,13
1,49
1,86
3,53
1,31

David Arav
Mme. Andrée Ge
orges
Mme. Hasime Binti İstanbul Fatihte
Ibrahim
Mlle. Raşel Kunski Galata Asikuratsi Ge
nerali
Mehmed İzzet Bin 3 üncü Kalordu Tci Fır
Ahmed
kaya mensub Nizamiye
21 inci A . 3 üncü T.
İmamı
Rasim bin Hafız Meh Edirne Esbak Malmemurlarından Davutpaşa JVÎ 39
med Tevfik
Yusuf Ziya Oğlu Abit han
İbrahim Ziya
M°: 6 Mehmed Fuad nez
dinde

0,63
2,36
94,18
0,14
0,61

1,02
2,90

(Devamı var)
Başvekâlet

Matbaası
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İÇİNDEKİLER
Kanunlar

Sayfa

2906 Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanunu

1

2907 Askerlik Kanununun 36 ncı Maddesinin Tadili Hakkında Kanun

3

2908 Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

3

2909 Türkiye ile Yunanistan Arasında Munakid 30 İlk Teşrin 1930 Tarihli İkamet,
Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesine Ek Olarak 26 Eylül 1935 de İmzalanan
Müzeyyel Anlaşmanın Tasdikine Dair Kanun

4

2910 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 1935 Malî Yılı Bütçesinde (19 OOO) Liralık
Münakale Yapılması Hakkında Kanun

4

T.B.M.M Kararları
927

Tekaüd Kanununun 45 inci Maddesindeki Şehit Kelimesinin Şümulü Derecesi
ithalât
işlerineKarar
dair Sirküler
Hakkında

929

Askeri Temyiz Mahkemesi Adli Ceza Aza Mülâzımı Şakir Örsün Muvazzaf Olarak
Bu Meslekte İstihdam Edilmesine Dair Karar

İlanlar

5

5
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