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Madde 1 — 1683 sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

İkinci Madde : Tekaüde istihkak müddeti aşağıdaki fıkralar
da gösterilen tarihten başlar: 

1 - K a r a ve Deniz Harbiye Mekteblerinden çıkanlar için bu 
mekteblere duhul tarihinden, 

H a r p senelerinde Harbiye Mektebine bilfiil dahil olmıyarak 
açılan talimgahlardan yetişen subaylar talimgahlara duhul ta
rihlerinden, 

Hari ta Ahzü Tersim Mektebinden yetişenler yarsubaylığa ııa-
sıbları tarihinden, 

2 - A s k e r i Tıbbîye Mektebi tahsilini bitiren tabiblerin su
bay nasbından dört sene evvelki tarihten, 

3 - Askerî eczacılar, kimyager, diş tabibleri ve baytarların 
subay nasbından üç sene evvelki tarihten, 

4 - Kıtadan yahut mülga Sanayi Mektebinden yetişmiş olan 
subayların (1455 numaralı kanunla askerî memur unvanı almış 
olan mensubin ve memurini askeriye dahildir) duhul tarihlerinden, 

5 - Evvelce mevcud ikinci sınıf ihtiyat subaylarile sonradan 
yetiştirilen ihtiyat subaylarının (askerlik haricinde geçirdikleri 
zaman nazarı itibara alınmamak üzere) askerlik hizmetine ilk 
girdikleri tarihten, 

6 - Evvelce Harbiye Mektebi muadili olarak deniz talebesi 
unvanile çıkmış bulunanlar için deniz talebeliğine terfi eyledik
leri tarihten, 

7 - Evvelce Çarkçı Ameliyat Mektebinden çıkmış olanların 
bu mektebin birinci şakirdan sınıfına geçtikleri tarihten, 

8 - Mülkî ve askeri memurların maaşa geçtikleri tarihten, 
Subayların gerek kendi hesabına ve gerek hükümet namına 

olarak ecnebi memleketlerde staj veya tahsilde geçirdikleri 
müddet bilfiil hizmetten sayılır. 

Mülkî memurların yalnız staj müddeti, filî hizmet hesabına 
katılır. 

Kı fadan veyahut mülga Sanayi Mektebinden yetişmiş olan 
zabitlerle mülkî ve askerî memurların 20 yaşına vusulden evvel 
geçen hizmetleri tekaüd müddetine mahsub edilmez. 

9 - Mülga Menşei Küttabı Bahriden çıkanlar için (Birik 
Kâtibi - Mülâzimisani) asteğmen nasbedildikleri tarihten. 

Madde 2 — 1956 ve 2710 numaralı kanunlar kaldırılmıştır. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 
23/11/1936 

1453 numaralı kanun 1200 
1683 „ „ 1517 
1956 „ „ 2101 
2710 „ „ 2998 sayılı Resmî Gazetededir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 
Ankarada 20 haziran 1934 tarihinde yapılan 

Meriç - Ebros ırmağının her iki kıyısında 
yapılacak idıolik tesisatın tanzimine mü

teallik itilâfın tasdiki hakkındaki' 
18/5/1935 tarih ve 2719 sayılı ka

nuna ek kanun 

Kanun N°: 3067 Kabul tarihi: 20/11/1936 

Madde 1 — Türkiye ile Yunanistan arasında 20 haziran 
1934 tarihinde imzalanan Meriç - Ebros ırmağının her ik i kı
yısında yapılacak idrol ik tesisatın tanzimine müteallik itilâfın 
merbutu olan 20 haziran 1934 tarihli imza protokolü, 2719 sa
yılı kanunun mer'iyeti tarihinden muteber olmak üzere kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Haric iye V e k i l i memurdur. 

23/11/1936 

Meriç - Ebros ırmağının her ik i kıyısındaki idrolik tesisa
tın tanzimine müteallik itilâfnamenin imzası sırasında, Yüksek 
Âkid Taraf Murahhasları itilâfnamenin 2 nci kısmının 2 nci fık
rasında münderiç ahkâm ve şeraitin itilâfnamenin mer'iyete g i 
receği tarihi takib edecek olan ilk yazdan itibaren tatbik mev
kiine konulmasında mutabık kalmışlardır. 

20 haziran 1934 tarihinde A n k a r a d a tanzim kılınmıştır. 
Numan Sakellaropoulo 

2719 numaralı kanun 3011 sayılı Resmî Gazetedadir. 
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Harbin önünü almağa mahsus Cenubi Amerika 
Muahedesine Cumhuriyet Hükümetince 

vuku bulan iltihakın tasdikimi 
dair kanun 

Kanun No: Kabul tarihi: 20/11/1936 

Madde 1 — Ar jantin, Brezilya, Şili, Meksika, Paraguay 
ve Ürüguay Hükümetleri arasında 10 birinciteşrin 1933 de 
R i o de Janeiro'da akid ve imza edilmiş olan " H a r b i n önünü 
almağa mahsus Cenubî A m e r i k a Muahedesi» ne, muahedeye 
iltihak sırasında tarafımızdan tasrih edilen ihtirazî kayıdlar al
tında, Cumhuriyet Hükümetince vuku bulan iltihak tasdik olun
muştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun icrasına Haric iye V e k i l i memurdur. 

23/11/1936 

Harbin önünü almağa mahsus Cenubi - Amerika Muahedesi 

Sulhun takviyesine hadim olmak ve evrensel ahenk fikrinin 
inkişafı için bütün mütemeddin milletler tarafından sarfedilmiş 
olan mesaiye iştiraklerini temin eylemek maksadile; 

Tecavüzî harpleri ve silâh kuvveti istimal ederek fetih su-
retile arazi iktisabını, bu muahedenin müsbet hükümlerile im
kânsız bırakmak ve gayrı meşruluğunu kuvvei müeyyide altına 
alarak akim kılmak ve bunların yerine asilâne adil ve nasafet 
fikirlerine müstenid muslihane sureti halleri ikame etmek ga-
yesile; 

Dünyaya sulhun bahşettiği maddî ve manevî refah ve sa
adeti temin eden en müessir vasıtalardan birinin, yukarıda 
zikredilen prensiplerin ihlâli akibinde tatbik edilecek olan bey
nelmilel ihtilâfatın muslihane halli hakkında daimî bir sistem 
teşkili olduğuna kani olarak; 

İşbu muahedeyi tanzim etmek suretile ademi tecavüz ve 
anlaşma hususundaki maksadlarını mukavele şekline koymağa 
karar vermişler ve bu babda murahhas olmak üzere: 

Tayin eylemişlerdir. 
Mumaileyhim usulüne muvafık olduğu anlaşılan salâhiyet-

namelerini mütekabilen yekdiğerine tebliğ ettikten sonra ati
deki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde 1 — Yüksek Âkid Taraflar, mütekabil münasebet
lerinde, tecavüzî harbi takbih ettiklerini ve ne mahiyette olursa 
olsun aralarında zuhur edebilecek olan niza ve ihtilâfları hukuku 
düvelin vaz ve kabul ettiği muslihane vasıtalardan başka su
retle halletmiyeceklerini alenen b^yan ederler. 

Madde 2 — Yüksek Âkid Taraflar, araziye müteallik me
seleleri, kendi aralarında, cebir ve şiddet istimalile halletmiye
ceklerini ve muslihane tariklerle olmadıkça araziye müteallik 
hiç bir sureti tesviyeyi, ne de müsellâh kuvvet istimali ile ya
pılan işgali veya arazi iktisabını makbul ve muteber addetmi-
yeceklerini beyan ederler. 

Madde 3 — İhtilâf halinde bulunan taraflardan birinin ev
velki maddelerde münderiç mükellefiyetleri icra etmemesi ha
linde Âkid Devletler, sulhun muhafazası için bütün gayretlerini 
sarfetmeyi taahhüd ederler. Bu hususa bitaraf sıfatile Âkid 
Devletler, mumzisinden bulunacakları diğer müşterek muahe
deler mucibince ittihazına mecbur olabilecekleri hattı hareket 
müstesna olmak üzere, müşterek ve mütesanid bir hattı hareket 
ittihaz edecekler; hukuku düvelin cevaz verdiği siyasî, hukukî 
veya iktisadî vesaiti mevkii fiile vazeyliyecekler, hiç bir hususta 

ne siyasî ve ne de müsellâh bir müdahaleye müracaat etmek
sizin efkârı umumiyenin nüfuz ve tesirini istimal eyliyeceklerdir. 

Madde 4 — Yüksek Âkid Taraflar, makul bir müddet 
zarfında diplomasi tarikile halledilemiyen bütün ihtilâfatta, ati
deki maddede tadad edilen ihtirazî kayıd'ardan başka ihtirazî 
kayıd dermeyan etmeksizin, sureti mahsusada zikredilen ihti
lâflarla mütekabil münasebetlerinde zuhur edebilecek sair b i l 
cümle ihtilâfatı işbu muahede ile kabul edilen uzlaşma usulüne 
arza kendilerini mecbur kılarlar. 

Madde 5 — Yüksek Âkid taraflar ile bu muahedeye bilâ
hare iltihak edecek Devletler imza, tasdik, yahut iltihak esna
sında, uzlaşma usulüne karşı atideki birkaç kuyudu ihtirazi-
yeden başka kuyudu ihtiraziye dermeyan edemiyeceklerdir: 

a) Mahiyeti ne olursa olsun halli için müsalemetkâr mua
hede, mukavele, misak veya itilâfnameler akdedilmiş olan ihti
lâflar; şurası mukarrerdir k i bu mukavele mezkûr muahedatla 
hiç bir suretle mübayenet teşkil etmeyip sulhu temin eden va
sıta olarak bunları itmam etmektedir. Evve lk i muahedelerle hal
ledilmiş olan mesail veya nikat da aynı vaziyettedir. 

b) Âkid Tarafların bilâvasıta sureti tesviye ile hallini veya 
beyinlerinde bilitilâf hakeme yahut adlî sureti tesviyeye arzını 
tercih ettikleri ihtilâfa!; 

c) H u k u k u düvelin, her Devletin teşkilâtı esasiyesinin kabul 
ettiği rejime tevfikan salâhiyeti münhasırasına terkettiği mesail 
k i binnetice Âkid Taraflar millî veya mahallî makamatı kaza-
iyenin bu mesail hakkında derecei nihaiyede hüküm vermesin
den evvel keyfiyetin uzlaşma usulüne arzına muhalefet edebi
lirler; alenen ihkakı haktan imtina veya adlî teahhur keyfiyetleri 
bundan müstesna olup bu takdirde uzlaşma usulü en geç bir 
sene içinde başlıyacaktır. 

d) İhtilâf halinde bulunan Tarafların teşkilâtı esasiyesinin 
kabul ettiği umdelere temas eden nikat; şüphe ve tereddüd 
halinde, her Âkid Taraf kendi mahkeme veya en yüksek adalet 
divanı bu gibi salâhiyetleri haiz bulunduğu takdirde onların bu 
husustaki müdellel mütaleasına müracaat edecektir. 

Yüksek Âkid Taraflar, her ne vakit olursa olsun X V inci 
maddede musarrah olan surete tevfikan, uzlaşma usulü hakkın
da kendileri tarafından, dermeyan edilen kuyudu ihtiraziyeyi 
tamamen veya kısmen terkettiklerini mübeyyin vesikayı tebliğ 
edebileceklerdir. 

Âkid Taraflardan birinin dermeyan ettiği kuyudu ihtiraziye 
neticesi olarak diğer Âkid Taraflara bu Devlete karşı kabul 
edilen istisnalar hariç olmak üzere, bir mecburiyet terettüb 
etmiyecektir. 

Madde 6 — Daimî uzlaşma komisyonu veya evvelce mer'i 
muahedat mucibince bu vazife ile mükellef beynelmilel diğer 
bir teşekkülün fıkdanı halinde Yüksek Âkid Taraflar ihtilâfla
rını, Âkidlerin her meseledeki hilâfına itilâfları müstesna olmak 
üzere, âtideki surette teşekkül edecek olan bir uzlaşma komis
yonunun tetkik ve tahkikine arzetmeyi taahhüd ederler. 

Uzlaşma komisyonu beş azadan terekküb edecektir. İhtilâl 
halindeki taraflardan herbiri kendi tebaası arasından intihab 
olunabilecek bir âza nasbedecektir. Mütebaki üç âza muhteli; 
tabiiyetlerde bulunmak şartile ahar Devletler tebaası arasından 
Âkidlerce bilitilâf tayin edilecektir. Bu azaların mutad ikamet 
gâhları alâkadar tarafların arazisinde olmıyacak ve kendiler 
bunlardan hiç birinin hizmetinde bulunmıyacakttr. İhtilâf halinde 
bulunan Devletler uzlaşma komisyonunun reisini bu üç âza 
arasından intihab edeceklerdir. 

Mezkûr Devletler bu intihab hususunda uyuşamadıklar 
takdirde keyfiyeti üçüncü bir Devlete veyahut mevcud saiı 
beynelmilel bir teşekküle tevdi edebilirler, Şayed bu sureti; 
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tayin edilen namzedler her i k i taraf veya bunlardan biri tara
fından kabul edilmediği takdirde her Âkid Taraf intihab edi
lecek âza adedine müsavi adedde bir namzed listesi ibraz 
edecek ve uzlaşma komisyonunu teşkil edecek namzedler 
kur 'a neticesinde taayyün edecektir. 

Madde 7 — Her Devletin dahilî kavaninine göre kanunu 
esasiyi, muahedatı ve hukuku düvelin umumî prensiplerini 
derecei nihaiyede veya tek derecede ve herbiri kendi hakkı 
kazaları taallûk eden nikatta tefsire salâhiyettar olan mahke
meleri veya Yüksek Adalet Divanları, uzlaşma komisyonuna 
işbu muahede ile tevdi edilen vezaifi ifa etmek üzere, Yüksek 
Âkid Taraflarca tercihan irae edilebilecektir. 

Bu takdirde mahkeme veya divan, ihtilâf halindeki Âkid 
Tarafların müttefikan ittihaz edecekleri karara nazaran, ya 
umumî içtima halinde yahut da yalnız başına hareket etmek 
veya sair divan ve mehakimin âzalarile muhtelit bir komisyon 
teşkil etmek suretile çalışabilecektir. 

Madde 8 — Uzlaşma komisyonu kendi usulünün kavaidini 
bizzat kendisi tayin edecek ve bu usul her halü kârda hukukî 
mahiyette olacaktır. 

İhtilâf halindeki Âkid Taraflar meselenin bütün evveliyatını 
ve icab eden malûmatı ita ve komisyon mezkûr Âkid Taraf
lardan bunları taleb eyliyebilecektir. İhtilâf halindeki Devletler, 
kendilerini murahhaslar tarafından temsil ettirebilecek ve mü
şavir ve mütehassıslar bulundurabilecek ve kezalik her nevi 
şahidler ikame edebileceklerdir. 

Madde 9 — Uzlaşma komisyonunun mesaisi ve müzakeratı 
Âkid Tarafların muvafakati üzerine komisyon tarafından karar 
verilmedikçe neşredilmiyecektir. Hilâfına ahkâm mevcud olma
dıkça komisyonun kararları aranın ekseriyetile ittihaz oluna
caktır; fakat komisyon âzalarının cümlesi hazır olmaksızın 
mevzuu ihtilâf olan meselenin esası hakkında karar veremez. 

Madde 10 — Komisyonun vazifesi, tetkikine arzedilen ih
tilâfların uzlaştırılmasını temindir. K o m i s y o n , ihtilâfa mevzu 
teşkil eden meseleleri bitarafane tetkik ettikten sonra mesaisi
nin netayicini raporuna dercedecek ve âdil ve munsif bir sureti 
halle matuf olan tesviye esaslarını alâkadar Âkid Taraflara 
teklif edecektir. Komisyonun raporu, gerek hadiselerin izah 
veya tefsiri, gerek mülâhazat serdi veya hukukî netayiç tevlidi 
nikatı nazarından, hiç bir veçhile ne bir hüküm ne de bir 
hakem kararı mahiyetinde olmıyacaktır. 

Madde 11 — Uzlaşma komisyonu ilk içtima tarihinden it i 
baren bir sene zarfında raporunu tevdi edecektir. A n c a k Âkid 
Taraflar aralarında anlaşarak işbu mühletin kısaltılmasına veya 
uzatılmasına karar verebilirler. 

Bir kere tatbikına başlanılınca uzlaşma usulü, ancak ihti
lâfın Âkid Taraflar arasından doğrudan doğruya tesviyesile 
veyahut bunun hakeme veya beynelmilel adalete arzedilmesi 
hakkında bilitilâf ittihaz kılınacak muahhar karar ile inkıtaa 
uğnyabilir. 

Madde 12 — Uzlaşma komisyonu roporunu Âkid Taraf
lara tebliğ etmek için kendilerine altı ayı tecavüz etmemek 
üzere bir mühlet tayin edecektir. Bu mühlet zarfında Âkid 
Taraflar komisyonca teklif edilen sureti hallin esasları hakkında 
kararlarını bildirmeğe mecburdurlar. Bu mühletin inkızasında, 
komisyon, Âkid Tarafların kararını nihaî bir senedle tevsik 
edecektir. 

Bu müddet, teklif edilen sureti halli veyahut her ik i tara
fın müttefikan diğer dostane bir sureti tesviyeyi kabul etmek
sizin geçtiği takdirde, ihtilâf halinde bulunan taraflar işbu 
muahedenin 1 ve 2 nci maddesinin hudud ve şümulü dahilinde 
münasib gördükleri veçhile hareket etmek serbestisini geri 
alacaklardır. 

Madde 13 — Uzlaşma usulünün tatbikına başlanmasından, 
tarafların kararlarını ittihaz etmeleri için komisyon tarafından 
tesbit edilen müddetin hitamına kadar, alâkadar taraflar ko
misyonun hazırlamakta olduğu sureti hallin icrasına mazarrat 
ika edebilecek bütün tedabirden ve umumiyetle ihtilâfı vahim-
leştirmeğe veya uzatmağa sebep olabilecek bütün ef'alden 
içtinab etmekle mükelleftir. 

Madde 14 — Uzlaşma usulünün devamı müddetince komis
yon azaları miktarı münaziünfih Taraflarca bilitilâf tesbit edile
cek olan bir ücret alacaklardır. Mezkûr taraflardan herbiri 
kendine aid masarifi bizzat ifa edecek ve müşterek ücurat ve 
masarifi de mütesaviyen tesviye eyliyecektir. 

Madde 15 — Bu muahede Yüksek Âkid Tarafların teşkilâtı 
esasiyesinin hükümlerine tevfikan mümkün olduğu kadar çabuk 
olarak tasdik edilecektir. 

Muahedenin aslı ile tasdiknameler Arjantin Cumhuriyeti 
Haric iye Nezaretine tevdi edilecek ve bu makam da tasdikna
meleri mumzi Devletlere tebliğ edecektir. Muahede Yüksek 
Âkid Taraflar arasında tasdiknamelerin tevdii tarihi sırasına 
göre mer'iyete girecektir. 

Madde 16 — B u muahedeyi imza etmemiş olan her Devlet 
ona iltihakını mutazammın vesikayı Âkid Devletlere tebliğ için 
Ar jant im Cumhuriyeti Haric iye Nezaretine göndermek suretile 
iltihak edebilecektir. 

Madde 17 — Bu muahede gayri muayyen bir müddet için 
akdedilecek, fakat bir sene evvelinden yapılacak tebligat ile 
feshedilebilecektir; bu takdirde mumzi Devletlere karşı muahe
denin hükmü baki kalmakla beraber fesheden Devlet hakkında 
muahede hükümden sakıt olacaktır. Fesih keyfiyeti Ar jant in 
Cumhuriyeti Haric iye Nezaretine tebliğ edilecek ve bu hükü
met de Âli Âkid Taraflara keyfiyeti iblâğ edecektir. 

Tasdikan l i lmakal yukarda esamisi zikrolunan Murahhaslar 
işbu muahedeyi imza eylediler. 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras tarafından Arjantin Cumhuriyeti Oış 
Bakanı Carlos Saavedra Lamas'a gönderilen 21 haziran (935 

tarihli ve 12712/713 sayılı mektubun tercümesi 
Bay Bakan, 
4 ikinciteşrin 1934 tarihli ve 72849 sayılı telgrafnamemi ha

tıra getirerek Cumhuriyet Hükümetinin işbu mektubumla aşağı
daki ihtirazî kayıdlar altında harbin önünü almağa mahsus R io 
de Janeiro Muahedesine iltihak ettiğini Ekselansınıza tebliğ 
etmekle kesbi şeref eylerim: 

1) İltihak keyfiyeti ezcümle Milletler Cemiyeti Misakı, B r i -
and - K e l l o g Misakı, 3 ve 4 temmuz 1933 tarihli L o n d r a M u a 
hedeleri, ittifak muahedeleri vesaire gibi senedattan ve beynel
milel L a Haye Divanı Daimi i Adalet i Nizamnamei Esasisinin 36 n -
cı maddesi ihtiyarî hükmüne iltihak gibi hususattan mütevellid 
olarak akdemce yapılmış olan taahhüdatı hiç bir veçhile ihlâl 
edemiyeceği gibi mezkûr taahhüdatta, ne mahiyette olursa 

j olsun, yeni bir vaziyet ihdas etmiyecek veyahut bunların tebdil 
j ve tağyirini tazammun eylemiyecektir. Taahhüdatı vakıa işbu 
[ iltihak dolayısile hiç bir teşmil veya tahdide uğramaksızın 
| kamilen mer' iyetini muhafaza edecektir. 
i 2) Türkiye, Milletler Cemiyeti Âzasından olması itibarile, 
j Milletler Cemiyeti Misakı haricinde, Rio de Janeiro Muahede

sinde musarrah olan uzlaşma usulüne ancak her münferid halde 
; alâkadar Devletlerin muvafakati alındıktan sonra tevessül 
! olunabilir. 

Bu ihtirazî kayıd R io de Janeiro Muahedesinin 5 inci mad
desine tamamen tevafuk etmektedir. 
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Aynı zamanda, Cumhuriyet Hükümeti, memlekette mer ' i 
ahkâmı esasiye ile R i o de Janeiro Muahedesinin 5 inci maddesi 
(d) fıkrasına tevfikan, dahilî salâhiyeti cümlesinden olan her 
meselenin bilâhara yeniden hükme iktiran etmek veya uzlaşma 
maksadile her hangi beynelmilel bir teazzuva intikal ettirilemi-
yeceğini sureti mahsusada tasrih etmeğe lüzum görür. 

3) işbu iltihak, araziye müteallik her hangi bir ihtilâfın 
doğrudan doğruya veya dolayısile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti tarafından tanınmasını veya noktai nazarının tebeddülünü 
tazammun etmiyecek, hududların vaziyeti hazırasında bilaistisna 
hiç bir gûna arazi ihtilâfı olmıyacaktır. iltihak keyfiyeti kezalik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Milletler Cemiyeti Misakile 
deruhde edilen vecibelerin tevsi veya tecdidini istilzam etmiye-
ceği g ibi , işbu Hükümetin Beynelmilel Divanı Daimi i Adale t 
Nizamname! Esasisinin 36 nci maddesi ihtiyarî hükmüne iltihakı 
sırasında tasrih edilen hususatta bir uzlaşma veya adlî veya 
hakem kararına müstenid hal suretinin kabulünü dahi istilzam 
etmiyecektir. Türkiye Hükümetinin tamamiyeti mülkiyei hazıra-
sınm ve turuku muvasala üzerindekileri de dahil olmak üzere 
hukuku hükümranisinin münakaşasını icab ettirebilecek esasa 
veya usule müteallik kâffei hususat bu cümledendir. 

İşbu iltihak keyfiyeti muahedenin Türkiye Büyük Millet 
Mecl is i tarafından tasdikından sonra Türkiye için tamamile 
mabihittatbik olacaktır. 

B u vesile ile dahi, ehemmiyet ve fevaidi âlemce takdir 
edilen böyle bir sulh âmilinin tahakkukuna bu rütbe gayretle 
yardımı dokunmuş olmasından dolayı Ekselansınızı tebrik et
meği vazife bi l i r im. 

E n yüksek tazimatımın teminatını lütfen kabul buyrunuz, 
Bay Bakan. 

1936 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) ve (L) işaretli cetvellerde bazı tadilât 

yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3069 Kabul tarihi: 23/11/1936 

Madde 1 — 1936 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (D) cetvelinde, Maliye Vekâleti kısmındaki 200 aded atlı 
ve yaya tahsildarına aid kadronun 1936 senesinde mevkuf 
tutulacağı yolundaki kayıd kaldırılmış ve (L) cetvelindeki 260 
aded tahsilat kâtibi bu cetvelden çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye V e k i l i 

memurdur. 
25/11/1936 

İ L Â N L A R 
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedelleri, mikdarları, eksiltme saatleri aşağıda 
yaz'lı malzeme 8/12/1936 salı günü kapalı zarf usulü ile A n k a 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 
7/5/1936 G . 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika v e tekliflerini aynı gün saat 
14, 14.15, 14 30 v e 14.45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada M a l z e m e Dairesin
den Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta
dır. 

ismi 

1 
2 
3 

Rezidü 
Sürşoför 
Petrol 
Pisgaz 
Benzin 

Mikdarı 
Ton 

700 
120 
210 

60 
210 

Muhammen 
bedeli 

Lira 

70.000 
22.800 
48.027] 

4.200] 
69.069 

Muvakkat 
teminat 

Lira Saati 

4750 15 
1710 15.15 

3861.35 15.30 

4703.45 15.45 
1250/4-4 

Muhammen bedeli (11142.67) lira olan cam malzemesi 
18/12/1936 C u m a günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile A n 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin (835.70) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

1251/4-3 

Muhammen bedeli 36742,50 l ira olan Değirmisaz ve Tav
şanlı mıntakası ocakları mahsulâtından 8165 ton Linyi t Kömürü 
9/12/1936 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlıkla A n k a r a d a 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2755,69 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G . 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 184 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa vernelerin-
satılmaktadır. 1249/4-4 

A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

A n k a r a Vilâyetinde Kızılbey Semtinde Gökçe Oğlu Mahal
lesinde Çaba Sokağında 11 numaralı evde oturan ve T. C , 
tebaasından olup A n k a r a d a Çaba Sokağında 11 numaralı ma
halli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Teahhüd ve K o m i s y o n 
işi ile iştigal eden ve A n k a r a Ticaret Odasının 1021 numara
sında mukayyed bulunan Recai 'nin unvanı ticareti Recai C a n e r 
olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret 
Kanununun 42 nci maddesi mucibince dairece 13/11/1936 tari
hinde tescil edildiği ilân olunur, 

1208 

Başvekâlet Matbaa*? 
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             İÇİNDEKİLER 

 
Kanun                                    Sayfa 
 

 3066   Askeri ve Mülki Tekaüd Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine  
Dair Kanun          1 

 

 3067   Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ankarada 20 Haziran 1934  
Tarihinde Yapılan Meriç - Ebros Irmağının Her İki Kıyısında Yapılacak  
İdrolik Tesisatın Tanzimine Müteallik İtilâfın Tasdiki Hakkındaki 
18/5/1935 Tarih ve 2719 Sayılı Kanuna Ek Kanun     1 
 

3068   Harbin Önünü Almağa Mahsus Cenubi Amerika Muahedesine Cumhuriyet  
Hükümetince Vuku Bulan İltihakın Tasdikine Dair Kanun    2 

 

 3069   1936 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (d) ve (l) İşaretli  
Cetvellerde Bazı Tadilât Yapılmasına Dair Kanun     4 
 

İlanlar             4 

 


