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K A N U N L A R 
Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve Seyrisefain 

Mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında kanun 

Kanun No: 3125 Kabul tarihi: 10/2/1937 

Madde 1 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos lavya Kırallığı 
arasında 28 birinciteşrin 1936 tarihinde A n k a r a d a imza edilen 
ve 5 ikinciteşrin 1936 tarihinde mer'iyete konulan Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelenamesile merbutu mektuplar tasdik olun
muştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya tcra Veki l ler i 

Heyet i memurdur. 
17/2/1937 

Türkiye ve Yugoslavya Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelenamesi 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
ve 

Y u g o s l a v y a Kiralı Hazretleri 
İki memleket arasındaki iktisadî münasebetleri takviye ve 

inkişaf ettirmek müşterek arzusu ile mütehassis olarak bir T i 
caret ve Seyrisefain Mukavelenamesi akdine karar vermişler ve 
bu maksadla murahhasları olmak üzere; 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi : 
Haric iye Vekâleti Kâtibi Umumis i , Büyük Elçi Numan Me-

nemencioğlunu, 

Y u g o s l a v y a Kiralı Hazretleri : 
Yugos lavya Fevkalâde Murahhas ve O r t a Elçisi Bay Branko 

Lazarevitch Cenahlarını 
tayin etmişlerdir. 

Müşarileyhler usulüne muvafık bulunan salâhiyetnamele-
rini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra atideki hususatı kararlaş
tırmışlardır. 

Madde 1 — Menşei Âkid Memleketlerden bir i olup diğe
rinin arazisine idhal edilen tabiî veya mamul müstahsallar diğer 
her hangi memleketin mümasil müstahsallarına tatbik edilen 
veya edilecek olan rüsum, emsal, harçlar ve munzam harçlar 
veya tekâliften başkasına veya daha yükseğine tâbi tutulmı-
yacaktır. 

Türkiyeye ihraçta Yugos lavyada, ve Y u g o s l a v y a y a ihraçta 
Türkiyede, en ziyade müsaadeye mazhar millet kaydından isti
fade eden diğer bir memlekete ihraçta alınan veya alınacak olan 
ihraç rüsumu veya her hangi harçtan başkası veya daha yük
seği alınmıyacaktır. 

Madde 2 — E n ziyade müsaadeye mazhar millet hakkın
daki teminat kefalete ve rüsum cibayetine, idhalâta ve ihracata, 
emtianın antrepolara ve gümrüklere vaz'ına, gümrük muamelât 
ve mürettebatına, idhalât, ihracat veya transit edilen emtianın 
gümrüğe şevkine müteallik muamelâta, eşyanın muayene ve 
idhaline, tasnif, tarifelerin tefsiri tarzına, idhalât ve kabulü mu
vakkat ve tekrar ihraca da şamildir. 

Madde 3 — Üçüncü bir devletle mün'akid olup yukrıdaki 
maddelerde tesbit edilen en ziyade müsaadeye mazhar millet 
kaydı: 

1 - Yüksek Âkid Taraflardan bir i canibinden hemhudud 
memleketlere, hududun her i k i tarafından 15 er kilometreyi te
cavüz etmiyen bir mıntaka dahilinde, hudud ticaretini kolay
laştırmak için bahşedilmiş veya bahşedilecek olan imtiyazata; 

2 - Âkid Taraflardan biri canibinden evvelce akdedilmiş 
veya bilâhara akdedilecek bir gümrük ittihadından mün'bais 
müsaadatı mahsusaya; 

3 - Türkiyenin, 1923 de Osmanlı İmparatorluğundan ayrı
lan araziye bahşettiği veya ileride edebileceği menafi ve mü
saadatı mahsusaya; 

tatbik edilmiyecektir. 
Madde 4 — Yüksek Âkid Taraflardan birinin tabiî yeya 

mamul müstahsalâtının bir veya birkaç memleketi salise arazi
sinden transit suretile geçtikten sonra diğer taraf arazisine 
idhallerinde menşe memleketten doğrudan doğruya idhalleri 
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halinde alınan gümrük rüsumundan, harçlardan ve gümrük mü
rettebatından başkasına veya daha yükseğine tâbi olmıyacak -
Iardır. Bu hüküm doğru transit edilen eşya hakkında olduğu 
gibi aktarma, tekrar ambalaj yapılmasından veya antrepoya 
vaz'ından sonra transit edilen eşyaya da tatbik olunur. 

Madde 5 — Yüksek Âkid Taraflar seyrisefain, turizm ve
y a k o m m i vuayajörler hakkında en ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamelesini mütekabilen bahşetmeği taahhüd ederler. 

Madde 6 — Y u g o s l a v y a ilişik (A) listesinde gösterilen 
Y u g o s l a v y a menşeli müstahsalâtı Türkiyeye serbestçe ve hiç 
bir kayıd ve tahdidsiz idhal edecektir.
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İlişik (B) listesinde gösterilen Yugos lavya menşeli müstah-
salâtın idhali her maddeye tahsis edilen mikdara münhasır 
olacaktır. 

Yugos lavya , ayrıca Türkiyede mer ' i olan umumî kontenjan 
kararnamesinden de istifade edecektir. 

Madde 7 — Türkiye, Türkiye menşeli müstahsalâtı Y u g o s -
lavyaya serbestçe ve hiç bir kayıd ve tahdidsiz idhal edecektir. 

Madde 8 — İşbu mukavelenamenin mer'iyeti esnasında 
Âkid Taraflardan biri diğer Âkid Tarafın idhalâtını esaslı su
rette zarardide edecek yeni memnuiyet veya tedbirle mütekabil 
emtia mübadelâtı muvazenesini haleldar edecek olursa, zarar 
gören Tarafın derhal müzakerata başlanmasını talebe hakkı 
olacaktır. Eğer müzakerata başlanmak talebinin dermeyan edil
diği tarihten itibaren bu müzakere bir aylık bir müddet içinde 
müşterek bir itilâfla yeni bir sureti tesviyeye müncer olmazsa 
işbu mukavelename menafii haleldar olduğu kanaatinde bulu
nan Âkid Taraf canibinden bir aylık bir mütekaddim ihbarla 
her zaman feshedilebilecektir. 

* Madde 9 — H e r türlü alacakların, işbu ticaret mukavele
namesinin mer'iyeti müddetince icra olunan ticarî mübadelelere 
aid olanların her ik i taraftan ödenmesi ve her nevi para mü
nakalesi bu gün imzalanan ve Ticaret ve Seyrisefain Mukavele
namesinin cüz'ü mütemmimini teşkil eden K l i r i n g Anlaşması ah
kâmı mucibince yapılacaktır. 

Madde 10 — İşbu mukavelename, 5ikinciteşrin 1936 da mer
iyete girecek ve bir senelik bir devre için muteber olacaktır. 
İki aylık bir ihbarla feshedilmezse aynı müddetlik bir devre 
için kendiliğinden uzayacaktır. 

A n k a r a d a , 28 birinci teşrin 1936 da tanzim edilmiştir. 

Branko Lazarevitch Numan MenemencioğluS 

A — L i s t e s i

SS

 

Türk tarife 

B — L i s t e s i 

Verilen 
kontenjanla r 

Türk tarife JVs (kilo) 

87 500 
106 A 3 000 
107 A 3 000 
109 2 000 
118 500 
125 A 2 500 
137 500 

den 234 B 2 000 Yalnız toz ve mayi halinde ç; 
maşır müstahzaratı. Kendiliğh 
den uzayarak tecdid edilmeme 
ve bir defaya münhasır olma 
üzere 

234 E 5 000 
276 D 15 000 

den 297 A 1 500 Yalnız büro eşyası 
306 A 2 000 
324 C 5 000 
328 A 10 000 
341 C 5 000 
342 A 5 000 
346 C 500 
362 1 000 
378 A , B 1 000 
378 C 1 000 
378 D 5 000 
379/1 C 2 5 000 
379/1 D 2 5 000 
379/2 A 2, 3 2 000 
379/2 B 1, 2, 3 2 000 
379/2 C 1, 2, 3 5 000 
379/2 D 1, 2, 3 3 000 
385 500 
394 500 
400 500 
401 500 
418 5 000 
427 B 500 

den 469 30 000 Yalnız beyaz çimento ve maı 
yeziumlu çimento 

den 469 2 000 000 Yalnız denizaltı inşaatında ku 
[anılacak çimento 

535 B 1 30 000 
535 B 2 15 000 

Ankara, 28  birinciteşrin 1936 

Bay Elçi, 
Bugün imzalanan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesin 

bağlı menşe şehadetnamesi numunesinde gösterildiği üzere klirin 
hesaplarında emtia bedelinin fob kıymet üzerinden hesap ed 
leceğini, son günlerdeki müzakerata atfen Zatı Devletinize aı 
ile müftehirim. 

thtiramatı faikamı lütfen kabul buyurunuz Bay Elçi. 

Haric iye Vekâleti Kâtibi U m u m i : 
Büyük Elc i 

Numan MenemencioğluSS 

Bay Branko Lazarevitch Cenablan 
Yugos lavya Kiralı Hazretlerinin O r t a Elçisi 

A — L i s t e s i 

Türk tarife 

136 
341 D 
494 B 1, 2 
503 
511 A , B, C 
535 A 
566 
568 
859 B, C 
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A n k a r a , 28 birinciteşrin 1936 

Bay Büyük Elçi, 
Bugünkü tarihli berveçhizir mektubunuzu aldığımı Zatı 

Devletinize bildirmekle müftehirim: 
"Bugün imzalanan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine 

bağlı menşe şehadetnamesi numunesinde gösterildiği üzere k l i 
r ing hesaplarında emtia bedelinin fob kıymet üzerinden hesap 
edileceğinin, son günlerdeki müzakerata atfen, Zatı Devletinize 
arz ile müftehirim. 

İhtiramatı faikamı lütfen kabul buyurunuz Bay Elçi„ 
İşbu işa'rınızdan dolayı Zatı Devletinize teşekkür ve muhte-

viyatile mutabık olduğumu, Hükümetim namına, beyan ederim. 
İhtiramatı faikamı lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 

Y o g o s l a v y a Elçisi 
B . Lazarevitch 

Bay Numan Menemencioğlu 
Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi 

Büyük Elçi 

Türkiye ve Finlandiya arasında 12 ağustos 1929 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesine 

müzeyyel itilâf 
Zirde vaziülimza usulen salâhiyettar murahhaslar, Türkiye 

ve Finlâdiya arasında 12 ağustos 1929 tarihli Ticaret ve Seyri-
sefain Muahedesinde aşağıdaki tadili icraya karar vermişlerdir: 

Madde 1 — Mezkûr muahedenamenin 25 inci maddesinin 
altıncı fıkrası kaldırılmıştır. 

Madde 2 — İşbu müzeyyel itilâf, Türkiye ve Finlandiya 
arasında 12 ağustos 1929 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahe-
denamesinin mütemmim cüz'ünü teşkil eder. İşbu müzeyyel itilâf, 
her i k i memleketin teşriî uzuvlarının tasvibine arzolunacak ve 
tasvib edildiğine dair tarafeynce yapılacak tebliğden 10 gün 
sonra mer'iyet mevkiine girecektir. 

Ankarada , 20 haziran 1936 tarihinde, ik i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

O n n i Talas Şükrü Saraçoğlu 

Türkiye ve Finlandiya arasında 
Ticaret Mukavelesi 

Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti ve Finlandiya Hükümeti, 
ik i memleket arasındaki ticarî mübadeleleri kolaylaştırmak ve 
inkişaf ettirmek arzusile, aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Finlândiyaya idhali bütün memleketlere karşı 
umumî surette tatbik edilen hususî bir nizama tâbi maddeler 
müstesna olmak üzere, Türk menşeli emtia Finlândiyaya ser
bestçe idhal edilecektir. 

Madde 2 — Merbut 1 numaralı listede sayılı Finlandiya 
menşeli emtia serbest olarak, merbut 2 numaralı listede tadad 
olunanlar ise işbu listede her maddeye tahsis edilen konten
janlar hududu dahilinde Türkiyeye idhal edilecektir. 

Bundan maada, Finlândiyanın, Türkiyede mer' i umumî idhal 
rejiminden istifade etmesi mukarrerdir. 

Madde 3 — İşbu mukaveleye tevfikan vaki ticarî mübade
lelere aid tediyat, bugünkü tarihle imzalanan K l i r i n g M u k a 
velesi hükümlerine göre yapılacaktır. 

Madde 4 — Âkid Tarafların yekdiğerine ihraç edecekleri 
i k i memleket menşeli emtiaya, merbut nümuneye tevfikan i k i 
memleket salâhiyettar makamları tarafından nüshateyn olarak 
tanzim edilmiş bir menşe şehadetnamesi terfik olunacaktır. 
Mezkûr şehadetnamelerin 2 nci B nüshaları idhalâtın yapıldığı 
gümrük idaresince damgalandıktan sonra aynı idare tarafından 
idhalâtçı memleketin ihrac bankasına tevdi edilecektir. 

Bilvasıta ihracat yapıldığı takdirde, menşe şehadetnamele-
rinin yerine, menşe memleketinin konsolosluğunca irsalâtın bir 
kısmına aid olarak verilmiş ( A ve B) yeni menşe şehadetna-
meleri ikame edilebilecektir. 

Bu suretle tevdi olunan menşe şehadetnameleri ancak, esas 
şehadetnamelere nazaran, mürselünileyh memleketlere tahsis 
edilen emtia mikdarına isabet eden kıymeti ihtiva eyliyecektir. 
E v v e l k i fıkra ahkâmı işbu menşe şehadetnamelerine de tatbik 
edilecektir. 

Madde 5 — İşbu mukavele, bir senelik müddetle mün'akid 
olup 1 temmuz 1936 da mer'iyet mevkiine girecektir. 3 ay evvel 
ihbar suretile feshedilmedikçe senelik müddetler ile zımnen 
uzatılmış olacaktır. 

Ankarada , 20 haziran 1936 da tanzim edilmiştir. 

O n n i Talas Şükrü Saraçoğlu 

Liste: 1 
Türk tarife No 

285 
286 
295 Yalnız ağaçtan dokumacı tezgâhı, akümülâtör 

mücerridleri ve teferruatı 
303 Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin mütekaddim 

müsaadesile 
323 B 

C 
324 A 
326 
328 A Yalnız tomar halinde gazete kâğıdı 
330 A 
331 Sünger ve süzgeç kâğıdından maadası 
334 
340 Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin mütekaddim 

müsaadesile 

Türkiye - Finlandiya Ticaret ve Seyrisefain Mua-
hedenameine müze,yyel itilâf ile yeni Ticaret 

Mukavelesinin tasdikimi dair kanun 

Kanun No: 3126 Kabul tarihi: 10/2/1937 

Madde 1 — Türkiye Cümhuriyeti ile Finlandiya Hükümeti 
arasında 12 ağustos 1929 tarihinde A n k a r a d a imzalanıp 1719 
numaralı kanunla tasdik edilmiş olan Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesine zeylen 20 haziran 1936 tarihinde A n k a r a d a 
imzalanan itilâf ile aynı tarihte A n k a r a d a imzalanıp 1 temmuz 
1936 tarihinde mer'iyete konulan Ticaret Mukavelesi ve merbutu 
liste ve munzam protokol lar kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 

17/2/1937 

1719 numaralı kanun 1529 sayılı Resmî Gazetededir . 

Onni Talas Şükrü Saraçoğlu 

Onni Talas Şükrü Saraçoğlu 
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342 B 
363 
366 B 

C 
367 
368 
369 
370 B 
370 C 
371 
372 
373 
379/1 D 1,3,4 
379/1 E 
379/2 E 
379/3 
464 
485 
487 
488 
505 
538 B C 
552 
664 
709 

Yalnız yirmi numaradan yukarı olanlar 

Yalnız sanayide müstamel her nevi sünger taşı 

Ziraat Vekâletinin mütekaddim müsaadesile 

Liste : 2 

Türk tarife 
No 

324 C 
328 B 
341 e 
379/2 G 2 
379/2, D 3 
447 A 

Senelik 
kontenjanlar 

(ton) 

250 
50 

300 
5 
5 

Yalnız tamamen kauçuktan çizme, 
galoş, banyo ayakkapları ve şo
sonlar 15 

Menşe şehadetnamesi 
No A nüshası 

Gönderen: Gönderilen: 
İsim : 
İkametgâh: 
Sokak: 

İsim : 
İkametgâh: 
Sokak: 

Eşyanın nev'i: 

Ambalaj tarzı: 
K o l i adedi : 
Marka No -. 

Sıklet: 
Gayrı safî 
S a f î 

K g . 
K g . 

Fob kıymeti: 
Sevk y o l u : 

Yukarıda gösterilen emtianın 
duğu ve işbu menşe şehadetnamesinin 
1936 tarihinde imza edilen Türkiye ve Finlandiya arasındaki 
Ticaret Anlaşmasının hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

menşeli ol-
Ankarada 20 haziran 

19 ŞUBAT 1937 

B nüshası 

(Bu nüsha A nüshasile aynı numarayı taşıyacak ve gümrük
lerce damgalanarak idhalâtçı memleketin ihraç bankasına tevdi 
olunacaktır.) 

Gönderen Gönderilen: 

İsim: 
İkametgâh 
Sokak : 

İsim: 
İkametgâh : 
Sokak : 

Eşyanın n e v ' i : 
Ambalaj tarzı : 
K o l i adedi : 
Marka No : 

Gayrı 
Sıklet: safî 

Saf ı 
K g . 
K g . 

Fob kıymeti: 
Sevk y o l u : 

Yukarıda gösterilen emtianın menşeli olduğu 
ve işbu şehadetnamenin Ankarada 20 haziran 1936 tarihinde 
imza edilen Türkiye ve Finlandiya arasındaki Ticaret Anlaşması 
hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

Munzam Protokol 1 
Bugünkü tarihli Ticaret Mukavelesinin imzası esnasında 

A k i d Taraflar aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 
1 — Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti» Finlandiya tarafından 

merbut ikinci munzam protokolda Türkiyeye bahşedilen menafii 
rüsumiye mukabilinde, Finlandiya menşeli emtiaya aşağıda sa
yılı munzam kontenjanları vermeği taahhüd eder: 

Türk Gümrük 
tarifesi 

senelik konten 
janlar (ton) 

324 C 
328 A 

B 
341 C 
447 A 

Yalnız adi matbaa kâğıdı 
30 
50 
50 

100 
5 

2 — Şurası mukarrerdir k i , merbut 2 nci munzam protokola 
tevfikan Türkiyeye bahşolunan menafii rüsumiyenin, mezkûr 
protokolun 2 nci fıkrası hükümlerine göre Finlandiya tarafından 
tasvib edilmemesi halinde bugünkü tarihli Ticaret Mukavelesi
ne bağlı (1) numaralı listede muharrer 328 A (yalnız tomar 
halinde gazete kâğıdı) tarife pozisyonu, azamî 2600 ton mikta
rında senelik bir kontenjanla kendiliğinden mezkûr mukavele
nin 2 nci listesine alınacaktır. 

3 — Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Mukavelenamesinin 
mütemmim cüz'ünü teşkil eden işbu protokol, merbut 2 nci 
munzam protokol mer'iyete girer girmez tatbik edilecektir. 

Ankarada, iki nüsha olarak 20 haziran 1936 da tanzim 
edilmiştir. 

Onni Talaş Şükrü Saraçoğlu 

Munzam Protokol 2 
Bugünkü tarihli Ticaret Mukavelesinin imzası sırasında, 

A k i d Taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
1 — Finlandiya Hükümeti, Türkiye tarafından merbut 1 inci 

• 

munzam protokolda Finlândiyaya verilen munzam kontenjanlar 
mukabilinde, aşağıda sayılı Türk menşeli tabiî veya mamul 

No 
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müstahsalları, berveçhi ati resimlerden veya tenzilât yüzdele-
rinden istifade ettirmeği taahhüd eder : 

Türk menşeli em
h'inlândiya güm- tiadan alınacak 
rük pozisyonu Emtianın cinsi gümrük rüsumu 

76 b den Üzüm, incir —.50 
76 b den İncir (lokum, layers) —.25 
76 c den Er ik —.70 
78 Ceviz 2 . — 
79 a Badem 1 . — 

268 Metre başına azamî 180 düğümlü 
yün halı 35 .— 

269 Metre başına 180 düğümden fazla 
yün halı 7 0 . -

2 -— İşbu protokol , F inlandiya teşriî uzuvlarının tasvibine 
iktiran ettikten sonra mer'iyet mevkiine girecek ve bugünkü 
tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının mer'iyet şartlarına aynen 
tâbi tutulacaktır. 

A n k a r a d a , 20 haziran 1936 da ik i nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

Onni  TalaşS Şükrü Saraçoğlu SGLU  

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilAt ve vazifelerine 

dair kanun
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Madde 1 — Türkiyenin havası, suyu, ik l imi ve umumiyetle 
meteorolojisi ile i lg i l i işler üzerinde çalışan ve bu yo lda çalış
mak üzere teşekkül halinde bulunan bütün kurumları da içine 
almak ve Türkiyenin bu sahadaki askerî ve s ivi l her türlü 
hizmetlerini yapmak ve Başvekâlete bağlı o lmak üzere bir 
"Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğü„ kurulmuştur. 

Madde 2 — Devlet Meteoroloj i işleri U m u m Müdürlüğünün 
esas vazifeleri şunlardır: 

A ) Türkiyenin hava ve deniz yollarında askerî ve s ivi l 
seferleri korumak üzere rasad ve hava istidlalleri yapmak ve 
uluslararası rasad emisyonları almak ve vermek; 

B) Memleketin sağlık ve sosyal , ziraat, endüstri, ekonomi, 
finans, adliye, kültür, bayındırlık ve şehir işlerile i lgi l i ik l im 
tesirlerini meydana çıkaracak surette büyük ve küçük ikl im 
bölgelerinin karakterlerini elde etmek üzere hava, su ve ikl im 
rasadlarile lüzumu olan yerlerde deniz seviyeleri ve mıknatıs 
inhirafları rasadları yapmak; 

C) A , B fıkralarındaki rasadlara, incelemelere aid elde 
edilen bilgilerin icab edenlerini broşürler, bültenler, haritalar 
ve grafiklerle yaymak; 

D) Memleketin meteoroloji işlerile i lgi l i olan uluslararası 
çalışmalara iştirak etmek, 

E) A , B fıkralarındaki rasadları yapmak üzere memleketin 
lüzum görülen yerlerinde istasyonlar açmak ve çalıştırmak. 

Madde 3 — Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğü al
tısı teknik, ikisi idarî olmak üzere sekiz şubeli b ir merkezle 
memleket içinde kurulmuş ve kurulacak olan muhtelif derece 
ve sınıflardaki istasyonlar şebekesinden mürekkeb bir teşek
küldür. 

Madde 4 — Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğünün 
teknik ve idarî şubeleri ve vazifeleri aşağıda yazılıdır: 

I - Teknik şubeler: 
A ) H a v a hizmetleri şubesi: Bu şubenin vazifesi, ulusal ve 

yabancı meteoroloji istasyonlarından alacağı rasadlara göre Tür-

kiyede hava ve deniz seferlerini korumak ve memleketin hava 
hâdiselerile i lgi l i diğer işlerine lüzumlu olan haberleri vermek
tir. B u şube, gece ve gündüz ve bütün tatillerde arasız çalışır. 

B) Klimatoloj i şubesi: B u şubenin vazifesi ikinci maddenin 
(B) fıkras ndaki hizmetleri başarmak için bütün kara ve deniz 
meteoroloji istasyonlarının rasadlarını inceliyerek ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde cedveller tertib ve işler hazırlamak ve ulus
lararası meteoroloji işlerinde bu şubeye i lgi l i çalışmalarda bu
lunmak. 

C) İdrometeoroloji şubesi: Bu şubenin vazifesi istasyonlar 
tarafından yapılan yağış rasadlarile tebahhur ve su rasadlarını 
inceliyerek ihtisaslar bakımından cetveller tertib etmek ve bül
tenler hazırlamak, 

D) Mikrokl imatolo j i şubesi: Bu şubenin vazifesi memleketin 
istihsal nebatlarının büyüme ve yetişme safhaları ve neticesini, 
hava ve ikl imin yerine göre iyi ve kötü tesirlerini meydana 
çıkaracak surette çalışmalarda bulunmak ve bu suretle istihsal 
nebatlarının iyileştirilmesine temel teşkil eden bilgileri elde 
etmek. 

E) Tetkik ve yayım şubesi: B u şubenin vazifesi, diğer 
ihtisas şubelerinin hazırladığı rasad cedvellerinden lüzumlu gö
rülenlerini grafik ve haritalar şekline koymak, genel ve ihtisas 
bültenlerini tertib etmek, basım işlerini takib e|mek, kütüpane 
ve kurslara a id işleri yapmak ve neticelendirmek. 

F) Alet ler i kontrol ve ayarlama şubesi: B u şubenin vazi 
fesi, rasad aletlerinin kontro l ve ayarlarını yapmak, telsiz c i 
hazlarına aid işleri takib ve intaç eylemek. 

II- İdarî şubeler: 
A ) Muamelât ve muhaberat şubesi: Bu şubenin vazifesi, 

gelen ve giden her türlü kâğıtları i lgil i şubelerine göre ayırt 
etmek, kayıdlarını yaparak sevketmek, idarî ve teknik dosya
ları tutmak ve muhafaza etmek. 

B) Zat işleri, sici l ve levazım şubesi: Vazi fes i , merkez ve 
istasyonların memur ve müstahdemlerinin tayin, naki l , izin ve 
ceza ve sicil işlerile harcırah ve merkez maaş işlerine aid mu
amelelerini ve merkez ve istasyonların demirbaş eşya, mefru
şat ve ayniyat ve her türlü levazım işlerini yapmak, yapı ve 
tesisata aid işleri takib ve intaç eylemek, eşya ve levazımın 
i y i halde muhafazasını temin eylemektir. 

Madde 5 — Meteoroloji istasyonları altı dereceye ayrılır : 
I) Mıntaka istasyonları, 
II) Bir inci sınıf istasyonlar, 
III) İkinci sınıf istasyonlar, 
IV) Üçüncü sınıf istasyonlar, 
V ) Dördüncü sınıf istasyonlar, 
VI) Yardımcı rasad postaları. 

M a d d e 6 — Mıntaka istasyonları : B u istasyonlarda alıcı 
ve verici telsiz cihazları bulunur.Vazifeleri şunlardır: 

A ) Memleket içinde hava ve deniz seferlerini koruma b a 
kımından lâzım olan rasadlarla aeroloji , kl imatoloj i , m i k r o k l i 
matoloji , idrometeoroloji , deniz seviye ve mıknatıs inhiraf ra
sadlarile umum müdürlükçe lüzum görülecek diğer her türlü 
rasad işlerini yapmak. 

B) Mıntakaları içinde bulunan diğer sınıf ve derecelerdeki 
istasyonların rasadlarını takib ve kontrol etmek. 

Madde 7 — Bir inc i sınıf istasyonlar: Altıncı maddenin A 
fıkrasındaki işleri görmekle berabe r umum müdürlüğün gös
tereceği lüzum üzerine B fıkrasındaki vazifeleri de yaparlar. 

Bu istasyonlarda d a alıcı ve verici telsiz cihazları bulunur. 
Madde 8 — İkinci sınıf istasyonlar : H a v a istidlali, k l ima

toloji ve mikrokl imatolo j i , idrometeoroloji rasadlarile umum 
müdürlükçe lüzum gösterilecek diğer rasadları yaparlar. 
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Madde 9 — Üçüncü sınıf istasyonlar: H a v a istidlali rasad-
larından gayrı 8 inci maddede gösterilen bütün rasadları ya
parlar. 

Madde 10 — Dördüncü sınıf istasyonlar: tdrometeoroloji 
rasadlarını ve umum müdürlüğün göstereceği diğer rasadları 
yaparlar. 

Madde 11 — Yardımcı rasad posta lan: Bunlar meteoroloji 
istasyonları bulunmıyan yerlerde deniz, hava ve suların fevka
lâde hâdiselerile hava gemilerine (tayyare ve balon) aid müşa
hede haberlerini verirler. Bu vazifeler Başvekâletçe mahallin 
münasib görülecek memurları tarafından yapılır. 

Madde 12 — Meteoroloji teşkilâtı bulunmıyan yerlerdeki 
şimendifer istasyonlarında, limanlarda, fenerlerde, orman mü
hendisliği teşkilâtında, işliyen maden ocaklarında, jandarma 
karakollarında yalnız yağış müşahedelerinin yapılması bu teşek
küllerin vazifelerinden sayılır. 

Madde 13 — Ziraat ve orman mekteblerinde fenoloji 
müşahede ve kayıdları yapılacağı gibi bu işlere i lgi l i diğer mü
esseselerin ve memurların da feneloji müşahede ve kayıdları 
tutmaları mecburidir. 

Madde 14 — Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürü Baş
veki l in inhası ve Cumhur Reisinin tasdiki ile tayin olunur. 

U m u m müdür, teşkilâtın teknik ve idareye aid bütün işle
rinden Başvekâlete karşı mes'uldür. 

Madde 15 — U m u m müdürün Türk olması ve yüksek tah
sil görmüş bulunması, meteoroloji istasyonlarından mürekkeb 
teşkilât içinde muvaffakiyetle çalışmış ve bu yolda eser mey
dana getirmiş bulunması şarttır. 

Madde 16 — Şube müdürlerile yedinci dereceye kadar 
(yedinci derece dahil) olan memurlar umum müdürün inhası 
ve Başvekilin tasdiki ile, diğer memurlarla müstahdemler 
umum müdürlükçe tayin olunurlar. 

Madde 17 — Devlet meteoroloji teşkilâtına dahil teknik 
ve idare memur ve müstahdemlerinin rasad ve teknik işlere 
dokunmıyan suçları memurlar kanununun cezalara aid hüküm
lerine göre, rasad ve teknik işlere dokunan suçların cezaları 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 18 — B u kanunun şümulündeki işlerden herhangi 
birinin icrası maksadile resmî ve hususî rasadlar yapılamaz. 
A n c a k mahallin Devlet meteoroloji istasyonunun rasad şekilleri 
dışında ve muayyen bir inceleme ile ilgili rasadlara ihtiyacı 
olan resmî ve hususî teknik ve tetkik müesseseleri, yapacakları 
rasadların birer suretini her ay Devlet Meteoroloji İşleri U m u m 
Müdürlüğüne vermek ve esas rasadların tekniği bakımından 
onun murakabesi altında çalışmak şartile münferid istasyonlar 
kurabilirler. B u iş için de maksad ve gayeyi gösteren bir be
yanname ile U m u m Müdürlüğe müracaat lâzımdır. 

Resmî ve hususî her derece ve neviden mekteblerde, tale
benin derslerile i lg i l i rasadlar yapılabilir. Fakat hiç bir suretle 
b u rasadlar neşredilemez. 

Madde 19 — K a n d i l l i Rasathanesi bir jeofizik, astronomi 
ve sismoloji müessesesi olarak kanunî vaziyetini muhafaza 
edecektir. 

Madde 20 — Devlet dairelerile müessese ve şahısların 
Devlet Meteoroloj i İşleri U m u m Müdürlüğünün neşredilmemiş 
rasad vesikalarından ne suretle istifade edecekleri ayrıca bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 21 — Seferberlik ilânı halinde Deylet meteoroloji 
U m u m Müdürlüğü merkez ve teşkilâtı Başkumandanlık emrinde 
çalışır. 

Madde 22 — Devlet telsiz ve radyo istasyonları, uluslar 
arası meteoroloji emisyonları için muayyen saatler ayırırlar. 

Madde 23 — Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğü 
merkez ve istasyonları rasad işlerine aid tel yazılarında üstün
lük hakkını haiz olduğu gibi meteoroloji istasyonları ile tel
grafhaneler arasındaki Devlet telgraf ve telefon direklerinden 
Posta Telgraf ve Telefon U m u m Müdürlüğünün muvafakati alın
mak suretile istifade ederek telgrafhane ve istasyonlara telefon 
tesisatı yapabilirler. 

Madde 24 — Fevkalâde hava ve meteoroloji hadiselerine 
aid haberlerin alınıp verilmesinde meteoroloji merkez ve istas
yonları polis ve jandarma telefonlarından lüzumunda istifade 
ederler. 

Madde 25 — Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât kadrosu bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. B u 
cetvelde yazılı maaşlar azamî olup icabında bu memuriyetlere 
daha aşağı dereceden memur tayin olunabileceği gibi kadroda
k i maaş emsali hasılını geçmemek üzere ücretli müstahdem 
tayini de caizdir. 

M u v a k k a t m a d d e l e r 

Muvakkat madde 1 — K a n d i l l i rasathanesinden gayrı bü
tün hava ve meteoroloji ve su rasad tetkiklerine aid her türlü 
teşekküller bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren bir 
ay içerisinde kalkmış olacaktır. B u teşekküllerden Devlet M e 
teoroloji işleri U m u m Müdürlüğü teşkilâtına geçirilenlerin istih
kakları, geçtikleri ay için evvelce muhassas maaş veya ücret
lerine ve bunu takib eden ay başından itibaren de yeni maaş 
veya ücretlerine göre tahakkuk ettirilerek bu umum müdürlük 
tahsisatından verilir . 

Muvakkat madde 2 — Askerî rasad ve ziraat meteoroloji , 
nafıa su ve hava rasad teşekküllerinde halen ücretle müstah
dem olanlar, almakta oldukları ücretlerinin 1452 sayılı kanun
daki tutarlarına tekabül ettiği derece ve maaşları geçmemek 
üzere, Devlet Meteoroloj i İşleri U m u m Müdürlük teşkilâtı kad
rosundaki maaşlı memuriyetlere Başvekâletçe nakledîlebilirler. 
A n c a k bu maaşlar Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlük teşkilâ
tında maaşlı olarak üç sene çalışmadıkça kendileri için mükte-
seb hak teşkil etmez. 

Muvakkat madde 3 — Halen askerî rasad teşkilâtında ça
lışan ve müddetlerini bitirmiş olan veya bu kanunun neşri ta
rihinde bitirmelerine (6) ay kalan gedikl i erbaşların askerlikle 
alâkaları kesilir ve memuriyet hususunda esas mükteseb hakları 
mahfuz kalmak şartile halen bunlara mahsus kanunlarına naza
ran aldıkları maaşların tutan ile temdid zamları ve ik i nefer 
tayın bedeli ve aile zamları mecmuunun tutarı mikdarına teka
bül eden maaşla ve sivi l olarak Devlet Meteoroloj i İşleri U m u m 
Müdürlüğü kadrolarına geçerler. Bunların, bundan sonraki 
vaziyetleri umum müdürlük mevzuatına tâbi bulunur. 

Muvakkat Madde 4 — Askerî rasad teşkilâtında mütekai-
den müstahdem olan zabitlerle askerî rasad memurları mükte
seb hakları ile Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğü teş
kilâtına, askerlik ile alâkaları kesilerek ve memur olarak dahil 
olurlar. 

Muvakkat madde 5 — O r d u d a n askerî rasad memurluğuna 
naklen ve muvazzaf olarak müstahdem olanlardan Devlet Me
teoroloji işleri teşkilâtına geçmek istemiyenler hakkı mükteseb-
lerile orduda askerî memur olarak kalırlar. 

Muvakkat Madde 6 — B u kanunun neşri tarihinde faali
yette bulunan hava ve su meteoroloji merkez ve istasyonlan 
ve bunların her türlü alât ve demirbaş eşya ve ayniyatı ve 
bütün rasad teknik kayıdları vesaiki dosyaları en geç bir ay 
içinde Devlet Meteoroloji İşleri U m u m Müdürlüğüne verilmiş 
olacaktır. 
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Muvakkat madde 7 — Halen gerek askerî rasad teşkilâ
tından gerek meteoroloji teşkilâtile su rasad istasyonlarından 
resmî müesseseler içinde bulunanlar kendilerine ayrıca binalar 
yapılmaya veya bulununcıya kadar oldukları binalarda çalışırlar. 

Muvakkat madde 8 — Ziraat, Millî Müdafaa ve Nafıa V e 
kâletleri 1936 malî yılı bütçelerinin bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı fasıl ve maddelerine dahil olup meteoroloji , hava ve su 
rasad işlerine taallûk eden tahsisattan şubat 1937 sonuna 
kadar sarfı tahakkuk etmemiş olan miktarlar Başvekâlet 1936 
malî yılı bütçesinde (Devlet Meteoroloj i işleri U m u m Müdür
lüğü maaş, ücret ve umumî masrafları) adile açılacak hususî 
fasla nakledilir ve 1936 yılı bütçesine aid mezkûr umum mü
dürlük maaş ve ücretlerile harcırah, kırtasiye, matbu evrak, 
tenvir ve teshin gibi her nevi idare masrafları ve alât ve ede
vat bedelleri bu tertibden tesviye olunur. 

Muvakkat madde 9 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde yazılı memuriyetlerden (3) numaralı cetvelde derece ve 
adedleri gösterilenler 1936 malî yılı Muvazenei Umumiye K a 
nununun 11 nci maddesine bağlı (L) cetveline eklenmiştir. 

Muvakkat madde 10 — 1936 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununun 5 inci maddesine bağlı (D) cetvelinin Nafıa Vekâ
leti kadrosunun vilâyetler kısmından bu kanuna bağlı (4) 
numaralı cetvelde gösterilen müstahdemler çıkarılmış ve mez 
kûr cetvelin Başvekâlet kısmına (5) numaralı cetvelde gösteri
len müstahdemler eklenmiştir. 

Madde 26 — B u kanun 28 şubat 1937 tarihinden mute
berdir. 

Madde 27 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l le r i 
Heyet i memurdur. 

17/2/1937 

1452 numaralı kanun 1229 sayılı Resmî Gazetededir. 

Derece 

Cedvel (1) 

Memuriyetin nev' i A d e d Maaş 

Merkez memurları 

2 U m u m Müdür 1 125 
Hava Hizmetleri Şubesi 

6 Şube Müdürü [1] 1 70 
7 Baş Meteorolojist 1 55 
8 Bir inc i Sınıf Meteorolojist 1 45 
9 İkinci ı 40 

10 Üçüncü „ „ 1 35 
11 Dördüncü » „ 1 30 
12 Bir inc i Sınıf Asis tan 3 25 
13 İkinci 2 22 
14 Üçüncü „ 1 20 

12 

Klimatoloji Şubesi 

6 Şube Müdürü [1] ı 70 
7 Baş Meteorolojist 1 55 
a Birinci Sınıf Meteorolojist 1 45 
9 İkinci 1 40 

10 Üçüncü 1 35 
11 Dördüncü „ „ ı 30 
13 İkinci Sınıf Asis tan 3 22 
14 Üçüncü Sınıf Asis tan 1 20 

10 
[1] Aynı zamanda Umum Müdür Muavinliği vazifesini de yapar. 

Derece Memuriyetin nev' i A d e d Maaş 

İdrometeoroloji Şubesi 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 

Şube Müdürü [l] 
Baş Meteorolojist 
Bir inci Sınıf Meteorolojist 
ik inci 
Üçüncü „ „ 
Dördüncü „ „ 
İkinci Sınıf Asis tan 
Üçüncü „ 

Mikroklimatoloji Şubesi 

2 
1 

9 

70 
55 
45 
40 
35 
30 
22 
20 

7 
9 

11 
12 
14 

Şube Müdürü (Başmeteorolojist) 
ik inc i Sınıf Meteorolojist 
Dördüncü Sınıf „ 
Bir inci Sınıf Asis tan 
Üçüncü „ 

Tetkikler Şubesi 

1 
1 
1 
1 
2 

6 

55 
40 
30 
25 
20 

7 
9 

10 
12 
13 

Şube Müdürü (Başmeteorolojist) 
İkinci Sınıf Meteorolojist 
Üçüncü . 
Bir inci Sınıf As is tan 
ikinci 

Aletleri Kontrol ve Ayarlama Şubesi 

1 
1 
1 
2 
1 

6 

55 
40 
35 
25 
22 

7 
10 
12 
14 

Şube Müdürü (Başmeteorolojist) 
Üçüncü Sınıf Meteorolojist 
Bir inci Sınıf As is tan 
Üçüncü „ 

Muamelât ve Muhaberat Şubesi 

1 
1 
1 
1 

4 

55 
35 
25 
20 

8 
10 
11 
12 
12 
14 

Şube Müdürü 
Muamelât Memuru 
Haricî Muhaberat ve D o s y a Memuru 
D o s y a Memuru 
Evrak Memuru 
Kâtib ve M u k a y y i d 

Zat İşleri, Sicil ve Levazım Şubesi 

1 
2 

45 
35 
30 
25 
25 
20 

8 
10 
11 
12 
12 
13 
14 

Şube Müdürü 
Tahakkuk ve Tetk ik Memuru 
Levazım ve A y n i y a t Memuru 
S i c i l Memuru 
Mutemed 
A n bar ve A y n i y a t Kâtibi 
Kâtib 2 

8 

yapar. 

45 
35 
30 
25 
25 
22 
20 

[1] Aynı zamanda Umum Müdür Muavinliği vazifesini de 

2 

8 

yapar. 
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Derece Memuriyetin nev' i A d e d Maaş C e t v e l [ 3 ] 

Taşra memurları 
M intaka istasyonları 

Başmeteorolojist 
Bir inci Sınıf Meteorolojist 
İkinci 
Dördüncü Sınıf „ 
Bir inci » Asistan 
İkinci 

Derece Memuriyetin nev ' i A d e d Maaş 

7 
8 
9 

11 
12 
13 

Taşra memurları 
M intaka istasyonları 

Başmeteorolojist 
Bir inci Sınıf Meteorolojist 
İkinci 
Dördüncü Sınıf „ 
Bir inci » Asistan 
İkinci 

5 
1 
2 
6 

21 
12 

47 

55 
45 
40 
30 
25 
22 

Merkez 

7 Başmeteorolojist 
8 B ir inc i Sınıf Meteorolojist 

10 Üçüncü 
11 Dördüncü „ „ 
12 B ir inci Sınıf Asis tan 
14 Üçüncü , „ 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

8 

55 
45 
35 
30 
25 
20 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Birinci Sınıf Meteoroloji istasyonları 

Başmeteorolojist 
Bir inci Sınıf Meteorolojist 
İkinci 
Üçüncü „ „ 
Dördüncü „ „ 
Bir inci , Asis tan 
İkinci , , 

İkinci Sınıf Meteoroloji istasyonları 

1 
5 
5 
3 
7 
5 

19 

45 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 

Vilâyetler 

7 Başmeteorolojist 
8 B ir inci Sınıf Meteorolojist 

11 Dördüncü „ „ 
12 B ir inci Sınıf As is tan 
13 İkinci „ 
14 Üçüncü » „ 

C e t v e l [4] 

Memuriyetin nev ' i 

1 
2 
6 

15 
19 
16 

59 

A d e d 

55 
45 
30 
25 
22 
20 

Ücret 
L i r a 

11 
12 
13 
14 

Dördüncü Sınıf Meteorolojist 
Bir inci Sınıf Asis tan 
İkinci „ „ 
Üçüncü , 

Üçüncü Sınıf Meteoroloji istasyonları 

12 
6 

11 
15 

44 

30 
25 
22 
20 

Rasad Şefi 
n n 

n » 

Rasad Memuru 
» m 

n m 

» » 

1 
3 
4 
4 

10 
50 
51 

123 

150 
120 
110 
30 
25 
20 
15 

13 
14 

Fasıl 
M 

824 

666 

İkinci Sınıf Asis tan 
Üçüncü „ 

C e t v e l [2] 

Madde 
M 

Ziraat Vekâleti 

3 Meteoroloji Enstitüsü ve İstasyonları 

Nafıa Vekâleti 

Vilâyetler müstahdemleri ücreti 

16 
29 

45 

22 
20 C e t v e l [5] 

Merkez 

Mütercim 
Makinist 
Şoför 
Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 

V i l â y e t l e r 

Dördüncü Sınıf Meteoroloji 

Rasadcı 

2 
1 
1 
1 
2 
8 

15 

istasyonları 

4 
10 

125 
90 
75 
35 
30 
30 

30 
25 

911 
913 
914 
918 
919 
921 
928 
929 

Millî Müdafaa Vekâleti (Hava Kısmı}' 

Maaşatı umumiye 
Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 

1 Bedeli icar 
3 Mahrukat 
1 Melbusat 

» 

n 

n 

Nakil vasıtaları 

A d e d 

1 Hizmet K a m y o n u 

50 
50 
50 

164 

20 
15 
10 



19 Ş U B A T 1937 (Resmî Gazete) Sayıfa: 7711 

Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 
5 inci maddesi ile zeylinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna iki muvakkat madde 
eklenmesine dair kanun 

Kanun No : 3128 Kabul tarihi : 11/2/1937 

Madde 1 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanu
nun 5 inci maddesi ve bu maddeye 2016 sayılı kanunun üçüncü 
maddesile ilâve edilen fıkra, aşağıda yazıldığı şekilde değişti
rilmiştir: 

Yüksek mekteblerden mezun olanlardan i lkin intisab 
edeceklerin yedinci sınıftaki memuriyetlere ve yüksek tahsilli 
diğer Devlet daireleri memurlarından askerî memurluğa geçmek 
istiyenlerin hizmet müddetlenle yapılacak imtihanda gösterecek
leri muvaffakiyete göre daha yüksek sınıflara alınmaları caizdir. 

Yüksek tahsilli olsun olmasın askerî memurluğa alınacak bü
tün yedek subayların 1076 sayılı kanunun üçüncü maddesi 
mucibince okulda ve filî hizmet mukabili kıt'ada geçirecekleri 
müddetler sayılmamak üzere ordudaki diğer hizmetleri de he
sap edilerek sınıfları ve sınıflarındaki kıdemleri tesbit olunur. 

Tahsil ini muvaffakiyetle bitiren askerî mühendislerin me
muriyetleri beşinci sınıftan ve askerî fen memurlarınınki altıncı 
ve tahsilini muvaffakiyetle ikmal edemiyenlerin memuriyetleri 
sekizinci sınıftan başlar. 

B u kanunun neşrine kadar, mezkûr 1455 numaralı kanunun 
beşinci maddesi mucibince sair Devlet hizmetlerinden askerî 
memurluğa alınmış olanlardan henüz terfi edilmiyenlerin terfi 
hakları mahfuzdur. 

Madde 2 — 1455 sayılı Askerî Memurlar Kanununa aşağıda 
yazılı ik i muvakkat madde eklenmiştir: 

Muvakkat madde 1 — 1455 sayılı Askerî Memurlar K a n u 
nunun neşrinden önce (memurlar ve askerî mensublar) namı 
altında müstahdem olup halen orduda muvazzaf olarak kulla
nılan askeri memurların bulundukları sınıflarındaki nasıbları bir 
defaya mahsus olmak üzere dörder sene ileriletilir. 

1455 sayılı kanunun tatbikından sonra bir evvelki nasıbla-
rına göre terfileri yapılanlar bundan istifade edemezler. 

Son sınıflarında yukarıdaki fıkra hükmünden istifade et
meden esas nasıblanna göre normal olarak terfi edecek olan
ların yeni sınıflarında nasıbları ileriletilir. 

Nasıbları dört sene ileri alınanlardan bir senesini kullan
mak suretile terfi derecesine girecek olanların artan üç seneleri 
yeni rütbelerindeki nasıblanna verilir. 

Nasıb düzeltmelerinden doğan ilerletmelerden ötürü muhas-
sasat verilmez ve bu ilerletmeler tekaüd müddetinin hesabında 
filî hizmetten sayılmaz. 

Muvakkat madde 2 — Alacakları kıdemleri üzerine nasıb 
tarihleri tashih edilecek olan askerî memurların tahdidi sin mu
ameleleri 1 kânunusani 1937 tarihinden itibaren bir sene tecil 
olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa 

ve Maliye vekilleri memurdur. 
17/2/1937 

1076 numaralı kaoun 623 
1455 „ „ 1200 
2016 „ ,, 2139 sayılı Resmî Gazetededir. 

Askeri İzin Kanununa bir madde 
ilâvesine dair kanun 

Kanun N o : 3 1 2 9 Kabul tarihi.- 12/2/1937 

Madde 1 — 2161 numaralı Askerî İzin Kanununa aşağıdaki 
madde ilâve edilmiştir: 

Yabancı memleket ordularında muallimlik yapmak üzere 
gönderilmesi kararlaştırılan subay ve askerî memurlara MiUî 

Müdafaa Vekâletince dört seneye kadar izin verilebilir ve bun
ların maaşları yabancı memleketlere tahsil ve tetebbu için 
gönderilenler misillû Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinden tesviye 
edilir. 

M a d d e 2 — Yabancı memleket ordularında muallimlik et
mek üzere izin verilen subay ve askerî memurların oralarda 
geçen müddetleri 2161 numaralı kanunun 5 inci maddesi veç
hile filî hizmet ve kıdemlerinden indirilmez. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — B u kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa 

V e k i l i memurdur. 
17/2/1937 

2161 numaralı kanun 2393 sayılı Resmî Gazetededir, 

1936 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
dahil bazı daire bütçelerine munzam ve 

fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı 
bütçelerde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 

Kanun No: 3130 Kabul tarihi : 12/2/1937 

Madde 1 — 1936 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinin ilişik (1) numaralı cedvelde gösterilen 
fasıllarına 7 011 700 l ira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — 1936 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinin ilişik (2) numaralı cedvelde gösterilen 
ve yeniden açılan fasıllarına 4 512 636 l ira fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

Madde 3 — 1936 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinin ilişik (3) numaralı cedvelde yazılı fasılları 
arasında 61 800 liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 4 — İkinci madde ile Ziraat Vekâleti bütçesinde 
(ziraî kombinalar kurumu masrafları) adile açılan 858 inci fasla 
konulan tahsisat, Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü 
maddesinin (C) fıkrası hükmü dairesinde sarfedilmek üzere Z i 
raat Bankasında açtırılacak hususî bir kredi hesabına yatırılır. 

Bu krediden yapılacak masraflar hususî bir kanun ile tayin 
olunur. A n c a k bu kanunun tanzim ve mer'iyete girmesine kadar 
İcra Veki l ler i Heyeti kararile tayin edilecek işler için sarfiyat 
yapılır. 

Bu krediden 1937 malî yılı zarfında dahi sarfiyat icrasına 
ve bunun için mezkûr malî yıla geçici taahhüdlere girişmeğe 
Ziraat V e k i l i mezundur. 

B u mezuniyete müsteniden 1937 malî yılı zarfında ifa edi
lecek hizmetlerin karşılığı 3010 numaralı kanunun hükümleri 
dairesinde mahsub olunur. 

Madde 5 — 1936 malî yılı Ziraat Vekâleti bütçesinin 826 
ncı faslının birinci (hayvan hastalıklarile mücadele, tahaffuzha
neler tesisi) maddesinden 4 000 l ira tenzil edilerek mezkûr bütçe
de (1934, 1935 yılları karşılıksız hayvan tazminatı) adile yeniden 
açılan 859 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 6 — Bir inci madde mucibince Maliye Vekâleti büt
çesinin 188 inci faslına ilâve olunan 200 000 liranın 50 000 lirası 
(Ankara mezarlığı inşası) ve 150 000 lirası da (üzerine yüksek 
mektebler inşa edilecek yeşil sahanın istimlâk bedeli) adları ile A n 
kara Şehri İmar Müdürlüğü 1936 malî yılı masraf bütçesinde yeni
den açılan hususî fasıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 7 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — B u kanun hükümlerini icraya Maliye ve Dahi

liye Veki l le r i memurdur. 
17 /2/1937 



Sayıfa* 7712 (Resmî Cazete) iT 1937 

Cetvel [ 1 ] F . M . Muhassasatın ne L i r a 

F . M . Muhassasatın nev' i L i r a 484 1 Hükümetlerle muahede ve mul 
memur edileceklere verilecek 

Büyük Millet Meclisi kongrenin setir masrafı 80 000 

2 1 A z a harcırahı 338 000 
Nafıa Vekâleti 

Başvekâlet 693 13 İsveç grubu işleri için verilmiş 
77 Tahsisatı mesture 350 000 lere mukabil yapılacak tediyat 800 000 

706 1 Maliye Vekâleti 7 000 
Maliye Vekâleti 

154 2 Masarifi muhakeme 60 000 tktısad Vekâlet 
3 Defatir ve evrakı matbua 50 000 

742 50 000 Defatir ve evrakı matbua 50 000 
742 2 Iç sergiler masrafı 50 000 

Fasıl yekûnu 110 000 

180 Geçen yıl borçları 6 510 Ziraat Vekâleti 

185 Kızılay kurumuna yardım 200 000 806 1 İcar bedeli 10 000 
186 Türk Spor Kurumuna yardım 50 000 807 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
188 1351 numaralı kanun mucibince sarf olunacak 821 1 Muzır hayvanlar ve hastalıkla 

A n k a r a Şehri imar masrafı 200 000 masrafları 263 000 

Düyunu Umumiye 
822 4 Kuraklıktan korunma ve köy 

Düyunu Umumiye nının hazırlık ve tecrübe masr 20 000 
223 664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 numaralı ka

nunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu M. M. V. (Kara K 
mahiyetteki borçlar 1 000 000 

224 2580 numaralı kanun mucibince Sümer Ban 869 Mefruşat ve demirbaş 14 000 

k a verilecek taksit 1 171 000 871 Müteferrika 40 375 

873 l İcar bedeli 15 000 
Dahiliye Vekâleti 874 Daimî memuriyet harcırahı 30 000 

338 Merkez mefruşat ve demirbaşı 19 000 875 Muvakkat memuriyet harcırahı 50 000 
347 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 880 1 Tayinat 110 420 
348 Müfettişler harcırahı 5 000 3 Mahrukat, tenvir ve teshin 165 275 
359 İdare masrafları 3 500 275 695 

360 Harcırah 4 300 881 1 Melbusat 429 845 
361 2 Tamir 700 2 Teçhizat 185 400 

3 İşletme 1 500 615 245 

Fasıl yekûnu 2 200 886 Nakl iyat 294 875 
888 Manevra masrafları 20 000 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 

395 Muvakkat memuriyet harcırahı 10 000 M. M. V. (Deniz A 

402 1 Mubayaa 17 000 970 5 G e m i tamir ve inşası 300 000 

409 2 Masarifi idare ve aşçı ücreti . 68 000 7 011 700 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Cetvel (2) 

440 1 Melbusat 390 000 
Cetvel (2) 

2 Teçhizat 50 000 Başvekâlet 

Fasıl yekûnu 440 000 A 
80 Siyasî müsteşarlar tahsisatı 10 000 

441 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 50 000 
442 Nakliyat 10 000 

c 
Maliye Vekâle 

210 2441 numaralı kanunun 6 r 
Hariciye Vekâleti maddesi mucibince Askerî Fa 

480 1 Ecnebi elçiler ile misafirlerin ibate, izaz, z i  rikalar U m u m Müdürlüğüne \ 
yafet ve bahçe masraflarile mihmandarları rilecek mutedavU sermaye k« 
nın harcırah ve masrafları 60 000 şılığı 100 000 



19 ŞUBAT 1937 (Resmi Gazete) Sayıfa: 7713 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira Tenzil edilen Zammedilen 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira Lira 

565 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
566 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 300 
567 Müfettişler harcırahı 4 000 
569 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 000 
570 Ücretli muhabere ve mükâleme 

beddi 1 000 
572 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî 

-Bıemurların ve tabiblerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve 
şahidlerin yol masrafları ve üc
retleri ve fethimeyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ih
tiyarı lazımgelen sair masraflar 18 000 

573 2 İşletme 1 000 
579 3 idare masrafı 5 000 
584 Hapisaneler mütedavil sermayesi 10 000 

Yekûn 61 800 61 800 

235 

Düyunu Umumiye 

2858 numaralı kanun mucibince 
yapılan istanbul Üniversitesi is
tikraz karşılığı 229 636 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira Lira 

565 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
566 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 300 
567 Müfettişler harcırahı 4 000 
569 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 000 
570 Ücretli muhabere ve mükâleme 

beddi 1 000 
572 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî 

-Bıemurların ve tabiblerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve 
şahidlerin yol masrafları ve üc
retleri ve fethimeyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ih
tiyarı lazımgelen sair masraflar 18 000 

573 2 İşletme 1 000 
579 3 idare masrafı 5 000 
584 Hapisaneler mütedavil sermayesi 10 000 

Yekûn 61 800 61 800 

586 

Adliye Vekâleti 

Hukuku âmme para cezalarını 
tahsile gideceklerin harcırahı 3 000 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira Lira 

565 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
566 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 300 
567 Müfettişler harcırahı 4 000 
569 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 000 
570 Ücretli muhabere ve mükâleme 

beddi 1 000 
572 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî 

-Bıemurların ve tabiblerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve 
şahidlerin yol masrafları ve üc
retleri ve fethimeyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ih
tiyarı lazımgelen sair masraflar 18 000 

573 2 İşletme 1 000 
579 3 idare masrafı 5 000 
584 Hapisaneler mütedavil sermayesi 10 000 

Yekûn 61 800 61 800 

658 

Maarif Vekâleti 

Orta okullarla liseler ve öğretmen okulları 
için fizik, kimya ve tabiî ilimler ders ve 
tecrübe aletlerile malzemesi mubayaa bedeli 300 000 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira Lira 

565 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
566 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 300 
567 Müfettişler harcırahı 4 000 
569 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 000 
570 Ücretli muhabere ve mükâleme 

beddi 1 000 
572 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî 

-Bıemurların ve tabiblerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve 
şahidlerin yol masrafları ve üc
retleri ve fethimeyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ih
tiyarı lazımgelen sair masraflar 18 000 

573 2 İşletme 1 000 
579 3 idare masrafı 5 000 
584 Hapisaneler mütedavil sermayesi 10 000 

Yekûn 61 800 61 800 Nafıa Vekâleti 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira Lira 

565 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
566 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 300 
567 Müfettişler harcırahı 4 000 
569 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 000 
570 Ücretli muhabere ve mükâleme 

beddi 1 000 
572 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî 

-Bıemurların ve tabiblerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve 
şahidlerin yol masrafları ve üc
retleri ve fethimeyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ih
tiyarı lazımgelen sair masraflar 18 000 

573 2 İşletme 1 000 
579 3 idare masrafı 5 000 
584 Hapisaneler mütedavil sermayesi 10 000 

Yekûn 61 800 61 800 

706 10 Dahiliye Vekâleti 20 000 

784 

iktısad Vekâleti 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım 500 000 

Denizyolları ve Akay İşletmeleri İdarelerinin yap
tıracağı gemiler için 10 milyon liralık tahsisat 

verilmesine dair olan kanunun 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 3047 

numaralı kanunun 1 inci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun 

858 

Ziraat Vekâleti 

Ziraî kombinalar kurumu masrafları 3 000 000 

Denizyolları ve Akay İşletmeleri İdarelerinin yap
tıracağı gemiler için 10 milyon liralık tahsisat 

verilmesine dair olan kanunun 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 3047 

numaralı kanunun 1 inci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun 

1023 

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Tank imalâtı için yapılacak tesisat bedel ve 
masrafları 350 000 

Madde 1 — 3047 numaralı kanunun birinci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Denizyolları ve Akay İşletme İdarelerinin yeniden yaptıra
cağı vapurlar için senelik tediye mikdarı Maliye ve İktısad Ve
killeri tarafından müştereken tesbit edilmek ve 1936 senesinden 
başlayarak en çok on senede ödenmek üzere 10 000 000 lira
ya kadar gelecek senelere sari taahhüdler icrasına ve mukave
leler akdine İktısad Vekili mezundur. Birinci fıkra mucibince 
Akay idaresi için yaptırılacak gemilerin bedeli 800 000 lirayı 
geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktısad Vekilleri memurdur. 
17/2/19 

3047 numaralı kanun 3336 sayılı Resmî Gazetededir. 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 OOO OOO lira 
tahsisi ve bunun için gelecek senelere geçici 

F. M. 

Cetvel Ne [3] 
Teı 

Muhassasatın nev'i 

Yekûn 

ızil edilen 
Lira 

4 512 636 

Zammedilen 
Lira 

Madde 1 — 3047 numaralı kanunun birinci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Denizyolları ve Akay İşletme İdarelerinin yeniden yaptıra
cağı vapurlar için senelik tediye mikdarı Maliye ve İktısad Ve
killeri tarafından müştereken tesbit edilmek ve 1936 senesinden 
başlayarak en çok on senede ödenmek üzere 10 000 000 lira
ya kadar gelecek senelere sari taahhüdler icrasına ve mukave
leler akdine İktısad Vekili mezundur. Birinci fıkra mucibince 
Akay idaresi için yaptırılacak gemilerin bedeli 800 000 lirayı 
geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktısad Vekilleri memurdur. 
17/2/19 

3047 numaralı kanun 3336 sayılı Resmî Gazetededir. 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 OOO OOO lira 
tahsisi ve bunun için gelecek senelere geçici 

422 

Jandarma Genel Komutanlığı 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 2 500 

Madde 1 — 3047 numaralı kanunun birinci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Denizyolları ve Akay İşletme İdarelerinin yeniden yaptıra
cağı vapurlar için senelik tediye mikdarı Maliye ve İktısad Ve
killeri tarafından müştereken tesbit edilmek ve 1936 senesinden 
başlayarak en çok on senede ödenmek üzere 10 000 000 lira
ya kadar gelecek senelere sari taahhüdler icrasına ve mukave
leler akdine İktısad Vekili mezundur. Birinci fıkra mucibince 
Akay idaresi için yaptırılacak gemilerin bedeli 800 000 lirayı 
geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktısad Vekilleri memurdur. 
17/2/19 

3047 numaralı kanun 3336 sayılı Resmî Gazetededir. 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 OOO OOO lira 
tahsisi ve bunun için gelecek senelere geçici 424 Muvakkat tazminat 2 500 

Madde 1 — 3047 numaralı kanunun birinci maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Denizyolları ve Akay İşletme İdarelerinin yeniden yaptıra
cağı vapurlar için senelik tediye mikdarı Maliye ve İktısad Ve
killeri tarafından müştereken tesbit edilmek ve 1936 senesinden 
başlayarak en çok on senede ödenmek üzere 10 000 000 lira
ya kadar gelecek senelere sari taahhüdler icrasına ve mukave
leler akdine İktısad Vekili mezundur. Birinci fıkra mucibince 
Akay idaresi için yaptırılacak gemilerin bedeli 800 000 lirayı 
geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktısad Vekilleri memurdur. 
17/2/19 

3047 numaralı kanun 3336 sayılı Resmî Gazetededir. 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 OOO OOO lira 
tahsisi ve bunun için gelecek senelere geçici 

552 

Adliye Vekâleti 

Memurlar maaşı 15 000 

taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi 
hakkında kanun 

KanunJ^JJ32 ^SM^J^İLJ?l?Lf^E 
553 

557 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 10 000 

15 000 

Madde 1 — Orta ve garbî Anadolunun sularından ta
mamen istifade edilmek üzere şimdiye kadar çalışılan havza
lardan başka ve bilhassa Marmara havzasında Susığırlık ve 
tabileri, Eğe Denizi havzasında Bakırçay, Gediz, Kumçayı ve 
Büyük Menderes nehirlerile Adana havalisinde Seyhan, Ceyhan, 
Berdan, Silifkede Göksu, Malatya havalisinde Horata, Tohma 558 2 Teshin 3 600 

Madde 1 — Orta ve garbî Anadolunun sularından ta
mamen istifade edilmek üzere şimdiye kadar çalışılan havza
lardan başka ve bilhassa Marmara havzasında Susığırlık ve 
tabileri, Eğe Denizi havzasında Bakırçay, Gediz, Kumçayı ve 
Büyük Menderes nehirlerile Adana havalisinde Seyhan, Ceyhan, 
Berdan, Silifkede Göksu, Malatya havalisinde Horata, Tohma 

559 

560 1 

562 1 

563 

Merkez müteferrikası 
Tamir 
Tenvir ve teshin 
Vilâyetler müteferrikası 

400 

800 

6 000 

1 500 

ve Derme, Karadeniz havzasında Yeşilırmak ile tâbilerinden 
Çekerek, Tersakan, Kelkit ırmakları, Orta Anadoluda Porsuk, 
Sakarya ve tabileri, Konyada Sille ve Niğdede Gebere deresi 
ile bunlara münasebeti bulunan göl, nehir, dere, çay ve kolla
rında sulama yapılması, bataklıkların kurutulması ve hasarların 

564 2 Defatir ve evrakı matbua 4 000 men'i gibi yapılacak bilumum su işleri ile İğdır ve Erzincan 
ovası su işleri için 31 000 000 lira sarfına mezuniyet verilmiştir. 
men'i gibi yapılacak bilumum su işleri ile İğdır ve Erzincan 
ovası su işleri için 31 000 000 lira sarfına mezuniyet verilmiştir. 



Sayıfa : 7714 (Resmî Gazete) 19 Ş U B A T 1937 

Madde 2 — Birinci maddeye göre yapılacak işler için se
nelik tediye mikdarı 6 200 000 lirayı geçmemek ve Nafıa V e 
kâleti bütçelerinde ayrı bir fasla konulacak tahsisattan ödenmek 
üzere 1937 - 1941 senelerine geçici taahhüde girişmeğe Nafıa 
vekil i mezundur. 

Madde 3 — Sular U m u m Müdürlüğü teşkilâtında bulunan 
memur ve müstahdeminin yevmiye, harcırah ve zarurî masraf-
larile teşkilâta dahil olmayıp d a bu işlerde kullanılacak yerli ve 
ecnebi mütehassıs, müşavir, mühendis, fen memuru ve diğer 
müstahdemin ile amelenin maaş, ücret, yevmiyeleri ve harcı
rahları ve alınacak alât ve edevat bedeli ve sair masarifi umu-
miyesi işbu tahsisattan sarfedilir. 

Muvakkat madde — B u kanun mucibince yapılacak hiz
metler için 1936 malî yılı zarfında sarfiyat icrasına lüzum gö
rüldüğü takdirde bu sarfiyata tekabül edecek mikdarda fevka
lâde menbalardan tahassül eden varidattan karşılık gösterilmek 
suretile Nafıa Vekâletinin mezkûr yıl bütçesinde açılacak hu
susî fasla tahsisat kaydedilerek sarfiyat icrasına mezuniyet ve
rilmiştir. 

Madde 4 — B u hanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye ve Nafıa 

Veki l le r i memurdur. 
17/2/1937 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Kanununa bazı hükümler eklenmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 3133 Kabul tarihi : 12/2/1937 

Madde 1 — 1715 numaralı kanunun 36 ncı maddesi ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, filen altına kabil i tahvil 
ecnebi dövizleri alıp satmaya mezun olduğu gibi beynelmilel 
tediye vasıtası olan başlıca paraların bu şeraiti yeniden ihraz 
edeceği tarihe kadar merkez bankası göreceği lüzum üzerine 
bu şeraiti haiz olmıyan ecnebi serbest diğer dövizleri de alıp 
satmağa ve bu dövizler mukabili emisyon yapmağa mezundur. 

Vadeler i 90 günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevi döviz
lerin alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabili yapılacak emis
yon mikdarının tayini için idare meclisinde en az beş azanın 
ittifakı şarttır. 

B u dövizlerin alım ve satımından dolayı hasıl olabilecek 
zararlar sene gayelerinde aşağıdaki maddede mezkûr hususî 
ihtiyat akçesi mevcudundan mahsub olunur. 

Madde 2 — Ecnebi dövizleri üzerinde yaptığı muameleden 
mütevellid normal kârlar dışında hasıl olabilecek fevkalâde 
kârlar ile Merkez Bankası bir hususî ihtiyat akçesi teşkil ede
cektir. 

İşbu hususî ihtiyat akçesi Merkez Bankası Kanununun 34 üncü 
maddesinde muayyen evsafı haiz Devlet tahvilâtı mubayaası 
suretile tenmiye edilebilir. Bu tahvilât gelirleri hususî ihtiyat 
akçesi 6 milyona baliğ oluncaya kadar ana paraya ilâve olunur. 
A n a para bu hadde vâsıl olup d a 1 inci maddede zikrolunan 
mahsublardan sonra 6 milyon lirayı tecavüz ederse fazlası 
bankanın ihtiyat akçesine ilâve olunur. 

Madde 3 — Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların 
yeniden filen altına kabil i tahvil döviz vasfını iktisab ettiği ve 
hususî ihtiyat akçesi yekûnu 6 milyona baliğ olduğu tarihi takib 
eden ilk sene başından itibaren bu hususî ihtiyat akçesi ile 
alınmış tahvilât, sermayeden tahsil edilmemiş °/o 30 bakiyeye 
mahsuben ve borsa fiatı ile hissedarlara mal edilir. Bakiye ka
lacak 1 500 000 l ira 2794 numaralı kanunla teşkil edilmiş olan 
Amort isman sandığına devredilir. 

A n c a k banka kanununun 34 üncü maddesi mucibince ser
maye ve ihtiyat akçesinin % 50 sinden fazla bir meblâğı tah
vilâta yatıramıyacak olan bankanın bu münasebetle portföyün
de bir tecavüz vukuu halinde, vaziyet o sene ve müteakıb se
neler hissei temettü tevziatında, A , B, C , serileri hissedarlarına 
hissei temettüleri, nakid yerine borsa fiatile bu tahvilâttan ve
rilmek suretile düzeltilir. 

Madde 4 — Deruhde ettiği tedavül karşılığı olarak Merkez 
Bankasına devredilen veya muahhar tarihlerde aynı mahiyette 
olarak bankaca iktisab edilen menkul kıymetlerden bir kısmı
nın veya tamamının satılarak yerine diğer menkul kıymetler 
ikamesine - Maliye Vekâletinin tahrirî muvafakati alınmak 
şartile - Merkez Bankası mezundur. 

Madde 5 — İkinci madde mucibince teşkil edilecek hususî 
ihtiyat akçesi 4 500 000 l iraya baliğ olunca banka kanununun 
38 inci maddesinde üç imzalı Hazine bonolarına aid limitler 
Merkez Bankası sermayesinin tamamı tediye edilmiş sayıla
rak hesap edilir. Banka kanununun 38 inci maddesinde mevzuu-
bahis üç imzalı Hazine bonoları 48 inci maddedeki kayda tâbi 
olmaksızın mükerrer iskontoya arzedilebilir. 

Madde 6 — Bu kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde mevzuubahis 
fevkalâde kârlara ve zararların bu kârlardan müteşekkil ihtiyat 
akçesinden mahsubuna dair olan hükümleri, bankanın 1936 
takvim senesi muamelâtına da tatbik olunur. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu kanunun icrasına İcra Veki l ler i Heyet i -

memurdur. 

17/2/1937 

1715 numaralı kanun 1533 sayılı Resmî Gazetededir. 
2794 numaralı kanun 3035 sayılı Resmî Gazetededir. 

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

Muhammen bedeli (21447.40) lira olan cam malzemesi 
1/3/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
A n k a r a d a idare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin (1608.56) liralık muvakkat temi
nat 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. 

1528/4-4 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa  
 

3125  Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin Tasdikı Hakkında Kanun 1 
 
3126  Türkiye - Finlandiya Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesine Müzeyyel İtilaf  ile Yeni  
          Ticaret Mukavelesinin Tasdikına Dair Kanun        3 
 
3127  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine  
          Dair Kanun            5 
 
3128  Askeri Memurlar Hakkındaki 1455 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi ile Zeylinin  
          Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki Muvakkat Madde Eklenmesine Dair Kanun   9 
 
3129  Askeri İzin Kanununa Bir Madde İlavesine Dair Kanun      9 
 
3130  1936 Mali Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Dahil Bazı Daire Bütçelerine Munzam ve  
          Fevkalade Tahsisat Verilmesine ve Bazı Bütçelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  9 
 
3131  Denizyolları ve Akay İşletmeleri İdarelerinin Yaptıracağı Gemiler İçin 10 Milyon Liralık 
          Tahsisat Verilmesine Dair Olan Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 3047  
          Numaralı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun     11 
 
3132  Yeniden Yapılacak Su İşlerine 31.000.000 Lira Tahsisi ve Bunun İçin Gelecek Senelere  
          Geçici Taahhüd İcrasına Mezuniyet Verilmesi Hakkında Kanun     11 
 
3133  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 12 
 
 

 

İlanlar             12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




