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Madde 1 — 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 saydı Teşviki Sanayi Ka
nununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muafiyet ruhsatnamesi almış olan sınaî müesseselerden Millî Mü
dafaa Vekâletine aid askerî fabrikalardan maadası İktısad Vekâletince 
hazırlanacak örneğe göre her takvim yılının ilk iki ayı içinde takvim 
yılı üzerinden dört nüsha iş cetveli tanzim ve imza ile 21 inci maddede 
yazılı makamlara verirler. Bu cetvellerde yazılı olanlardan ve bunların 
defter kayıdlarına uygun olmamasından müessese sahipleri mes'ul-
dürler. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

30 uncu maddeye göre yıllık iş cetvellerini takvim yılının ilk iki 
ayı içinde vermeyen sınaî müessese sahiplerine İktısad Vekâletince yazı 
ile, kabil olmadığı takdirde müessesenin bulunduğu vilâyet dahilinde 
intişar eden bir gazete ve böyle bir gazete çıkmadığı takdirde Ankara 
ve İstanbulda intişar eden birer gazete ile ilân edilmek suretile tebligat 
yapılır. Bu tebligat tarihinden itibaren iki ay geçinceye kadar iş cet
vellerini vermeyen müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri en çok üç yıl 
müddetle muvakkaten geri alınır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra tatbik olunur. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
15/6/1937 

Madde 1 — Mahkeme kararile rütbenin geri alınmasını müstelzim 
bir ceza ile mahlûm olan gedikli erbaşlardan taahhüd ettikleri müdde

tin üçte ikisini bitirmiş olanlar terhis olunur. Bitirmemiş olanların 
sınıflarına mahsus muvazzaflık hizmetleri erlikle yeniden yaptırılır. 

Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihinden evvel mahkeme kararile 
rütbenin geri alınmasını müstelzim bir ceza ile mahkûm edilmiş olan
lardan halen silâh altında bulunanlar dahi bu kanun hükmüne tâbi 
tutulurlar. 

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

memurdur. 
15/6/1937 

2505 numaralı kanun 2730 sayılı Resmî Gazetededir. 

Telsiz K a n u n u 

Kanun No: 3222 Kabul tarihi: 9/6/1937 

FASIL: 1 

Umumî hükümler 

Madde 1 — Elektromanyetik dalgalar vasıtasile her nevi resim, 
işaret ve sesleri vermeğe ve almağa yarayan bilûmum telsiz tesisatı ve 
işletilmesi Hükümetin inhisarı altındadır. 

Madde 2 — Türkiye topraklarında, Türk deniz veya hava gemi
lerde tayyarelerinde her nevi telsiz tesisatı vücuda getirilmesi ve kezalik 
ruhsat alınarak evvelce yapılmış olan tesisatın yerlerinin veya cihaz 
ve teferruatının her hangi bir suretle değiştirilmesi Nafıa Vekâletinin 
müsaadesine bağlıdır. Bu hususta her hangi bir teşebbüs, icraata başlan
gıç addolunur-

Lise ve yüksek mekteblerde ve üniversitede ders icabı yapılacak 
telsiz tesisatı ve neşriyatı Maarif ve Nafıa Vekâletlerince müştereken 
hazırlanacak esaslara göre yapılır. 

Görünmez ziya ile çalışan ve uzak ile irtibata yarayan bütün ci
hazların kullanılması münhasıran orduya aiddir. Ancak lüzumu halinde 
bunların resmî müesseselerde istimaline İcra Vekilleri Heyetince izin 
verilebilir. 

Madde 3 — Her hangi neviden olursa olsun telsiz tesisatı (Haricî 
antenler ve telsiz telefon alıcı cihazları dahil) ve yedek aksamı sahip-
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l e r i , Devletin umumî ve askerî emniyet ve asayişinin isti lzam ettiği ha l -
lerde ferdî, mıntakavî veya umumî olmak üzere İcra V e k i l l e r i Heyeti 
kararına istinaden yapılacak taleb üzerine bunları faaliyetten kaldır
mağa veyahut sebeb za i l olduğu zaman iade edilmek üzere alacakları 
b i r makbuz mukabil inde muvakkaten Hükümet emrine vermeğe mec
burdurlar . 

Bunların tesellüm edildiği hal ve heyette iadesi muktazi o lup aksi 
takdirde tazmin edi l ir . 

Madde 4 — Nafıa Vekâletince kendilerine salâhiyet verilmiş olan 
memurlar Türkiye dahilinde bulunan Türk veya ecnebilere aid bilûmum 
telsiz tesisatının teknik, işletme cihetlerini her zaman teftiş ve tetkik 
edebil irler. Deniz veya hava gemilerile tayyare sahipleri ve gemi adam
ları, p i lot , makinist velhasıl bilcümle alâkadarlar bu memurların va
zi fe lerini teshil i le mükelleftirler. 

F A S I L : II 

K a r a d a v e r i c i t e l s i z tesisatı 

Madde 5 — K a r a d a umumiyetle veric i telsiz tesisatı vücuda ge
tirmek için hususî şahıslara ve müesseselere ruhsat verilemez. Ancak 
lüzumu halinde resmî müesseselerde böyle b i r tesisat vücuda getirilme
sine İcra V e k i l l e r i Heyeti karar i le ruhsat ver i leb i l i r . 

Madde 6 — Beşinci maddede yazıldığı veçhile kendilerine ruhsat 
verilmiş olan resmî müesseseler, telsiz tesisatını vücuda getirdikten 
sonra Nafıa Vekâleti tarafından tetkik ve teftiş edilerek kul lanma mü
saadesi verilmedikçe bunları faaliyete koyamazlar. Nafıa Vekâleti de 
müracaat tarihinden itibaren azamî b i r ay zarfında tetkikatı ikmale 
mecburdur. A k s i takdirde müessese tesisatını faaliyete koyabi l i r . 

F A S I L : III 

T e l s i z a l ıc ı tesisatı 

Madde 7 — Tals iz alıcı tesisatı bu kanuna göre tâbi olacakları 
muamele i t ibari le üç nev'e ayrılır: 

A - Umumî telsiz telefon neşriyatını almıya mahsus tesisat, 
B - Abone olanlar için matbuat, borsa g ib i haberleri almıya ya-

rıyan hususî tesisat, 
C - U m u m a mahsus telsiz telefon neşriyatı dahi l olsun olmasın her 

nevi resim nakline a id neşriyatı almıya mahsus tesisat. 
Madde 8 — H e r hangi neviden olursa olsun alıcı tesisata aid ruh

satnameler tanzim edilecek nizamnameye göre Nafıa Vekâleti namına 
Posta, Telgraf ve Telefon U m u m Müdürlüğü tarafından ver i l i r . Ancak, 
i c r a V e k i l l e r i Heyetince tesbit edilecek askerî mıntakalarda bulunan 
ecnebilere ruhsat verilmeden evvel alâkadar askerî makamların muva
fakati alınır ve bu gibi eşhasa aid tesisatın vasıfları Genel K u r m a y 
Başkanlığına ve Dahi l iye Vekilliğine b i l d i r i l i r . 

F A S I L : I V 

T e l s i z t e l e f o n a l ı c ı tesisatı 

Madde 9 — Yed inc i maddenin (A) fıkrasındaki alıcı tesisata ruh
sat almak için mahallî posta, telgraf ve telefon idaresine yazı i le mü
racaatta bulunmak kâfidir. B u ruhsat anten tesisi i zn in i de ihtiva eder. 
Şu kadar k i , alıcı telsiz telefon cihazı mevcud olmaksızın sabit anten 
tesis etmek istiyen bina sahiblerine ücret alınmaksızın iz in ver i l i r . 

Memleket dahilinde ikametleri b i r ayı geçmiyen ecnebi seyyahla
rın otomobil lerindeki telsiz telefon alıcı cihazı için ruhsat almıya lü
zum yoktur. 

Madde 10 — B i r ruhsatname yalnız b i r alıcı cihaz içindir. 
Madde 11 — Reaksiyon devresi anten üzerine doğrudan doğruya 

tesir eden alıcı cihazların kullanılması memnudur. 
Madde 12 — Ecnebi Devletin Türkiyedeki siyasî memurları ruh

satnamelerini Har ic iye Vekâleti tavassutu i le Nafıa Vekâletinden alır
lar . Konsoloslar bu müracaatlerini vilâyet vasıtasile yaparlar . 

Madde 13 — Ruhsatnameler ancak alıcı cihaz i le ve Posta, T e l 
graf ve Telefon idaresine malûmat verilerek başkasına devredilebil ir . 

Madde 14 — Tesisatın b i r yerden diğer b i r yere değiştirilmesi 
halinde veya tesisatın kaldırılmasında ve işletmiye vaz'ında kaldırma 
ve işletme tar ihler in i b i r ay zarfında yazı i le Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresine b i ld irmek lâzımdır. 

B u ihbar lar Damga Resmine tâbi değildir. 

Sekizinci maddede yazılı mıntakalara girmemek şartile tenezzüh-
lerde ve b i r ayı geçmiyen seyahatlerde alıcı cihazların n a k l i için mü
racaata lüzum yoktur. 

Madde 15 — Alıcı telsiz tesisatı sahipleri anten olarak çerçeve an
ten kul lanabi lecekleri g ib i nizamname i le tesbit edilecek olan kayıtlara 
uygun olmak şartile bina haricinde ve dahil inde anten tesisatı yapa
b i l i r l e r . Ancak sekizinci maddede tesbit edilen askerî mıntakalardaki 
ecnebiler yalnız çerçeve anten ku l lanab i l i r l e r . 

Madde 16 — B u kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcud veya 
bu tarihten sonra faaliyete konulacak gerek doğrudan doğruya ve ge
rek hatlar veya mecralar vasıtasile telsiz alıcılarında karışıklıkları mu-
cib ihtizazat neşreden elektrik veya makine tesisatı sahipleri veya iş
letenleri bu karışıklıkları izale ve bu mümkün olmadığı takdirde azalt
mak için icab eden tertibatı a lmakla mükelleftirler. 

B u karışıklıklar hakkındaki hükümlerin hüsnü tatbiki ve tatbikat 
sırasında tahaddüs edebilecek müşküllerin h a l l i için Nafıa Vekilliğince 
mütehassıs b i r komisyon teşkil ed i l i r . B u komisyonun vazife ve salâ
hiyeti nizamname i le tesbit olunur. 

F A S I L : V 

Türk d e n i z g e m i l e r i n d e t e l s i z tesisatı ve istasyonları 
ve bunlar ın m u h a b e r e l e r i 

Madde 17 — Türk deniz gemilerinde telsiz tesisatı vücuda getir i l 
mesi için icab eden ruhsatname Nafıa Vekâleti tarafından ver i l i r . 

Madde 18 — Türk deniz gemilerindeki telsiz verici ve alıcı tesi
sat için yapılacak talebler yazı i le olacak ve bu talebde: 

A - Tesisatın nev ' i , kullanılacak cihaz hakkında tafsilâtlı malûmat, 
B - Beynelmile l nizamnamelerine uygun olmak şartile kullanılacak 

dalga nev' i , dalga uzunluğu, muhabere mesafesi, anten takati, anten i r -
tifaı ve kaidesindeki ceryân şiddeti, çalışma saatleri ve umumî b i r tarz
da talebin derin b i r surette tedkikini mümkün kılacak tekmil malûmat, 

C - Diğer tesisatın ve istasyonların çalışmasına zarar vermemek 
içim alınacak tedbirler hakkında açık b i r surette malûmat verilecektir. 

Tesisatın M i l l e t l e r Arası Telekomünikasiyon Mukaveles i ve buna 
bağlı nizamnamelerdeki hükümlere uygun olması şarttır. H a l e n mevcud 
tesisat ve istasyonların bu şartlara levfikı mecburidir . 

Madde 19 — B u kanunun mer'iyete girdiği tarihten b i r buçuk yıl 
içinde yurd kısa kıyı deniz yolculuğu sınırını aşan her yolcu gemisinde 
ve yurd uzun kıyı deniz yolculuğu sınırını aşan gayr i safî 1600 tondan 
yukarı her yük gemisinde M i l l e t l e r Arası Telekomünikasyon Mukavele
sine bağlı nizamnameler ahkâmına uygun alıcı ve verici telsiz tesisatı 
vücuda getirilmesi lâzımdır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı gemi sınıflarına dah i l o lmayan gemiler
de dahi telsiz tesisatı vücuda getirilmesine İcra V e k i l l e r i Heyeti kara
r i le gemi sahipleri mecbur ed i leb i l i r ler . 

B i r i n c i fıkrada yazılı müddetin inkızasını müteakıb telsiz tesisatı 
vücuda getirilmesi mecburî bulunup da henüz tesisatını yapmamış o lan 
gemilerin yukarıda yazılı mıntakalarda sefer yapmalarına müsaade 
edilmez. 

B u kanunun tatbikatı bakımından yolcu gemisi on ikiden fazla 
yolcu taşıyan gemi demektir. Bundan gayrisine yük gemisi nazarile 
bakılır. 

B u madde hükmüne göre telsiz tesisatı vücuda getirilmesi mecburî 
olmayan gemilerin telsiz tesisatı mevcud olarak icrası icab eden sefer
lerine i z i n verilmez. 

Madde 20 — Ticaret gemilerinde vücuda getirilecek telsiz tesisa
tının teknik vasıfları, bunların gemilere konulma şekli, bu gemilerde 
çalışacak telsizci lerin b i l g i derecesi ve imtihanları, gemi istasyonlarının 
muhabere usulü ve gerek muhabere menz i l i , gerek çalışma vakit ler i 
bakımından tasnifi g ib i ticaret f i losunun telsiz tesisatı hakkında bütün 
teknik ve i d a r i hususlar beynelmilel kaidelere göre hazırlanacak n i 
zamname i le tesbit o lunur. 

Madde 21 — Askerî o lanlar müstesna olmak üzere deniz gemile
r i n i n kara i le muhaberesini temin edecek o lan kıyı istasyonları tesis 
ve idaresi münhasıran posta, telgraf ve telefon idaresine a iddir . 

Madde 22 — 19 uncu madde mucibince telsiz tesisatı vücuda geti
rilmesi mecburî olan yolcu gemileri seferleri esnasında yolcular tara
fından Türkiye dahil inde veya haricinde her hangi b i r mahalle çekilmek 
üzere verilecek veya her hangi b i r mahalden yo lcular namına gelecek 
telgrafları telsizleri vasıtasile verip almağa mecburdurlar. 
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Madde 23 — Yolcu muhaberesini temin eden gemilerin telsiz is
tasyonları (Gemi istasyonu) ismini alırlar. Bu istasyonların ecnebi 
memleketlerle olan muhaberatına aid bilcümle hususatm beynelmilel 
nizamata göre tesbiti Posta, Telgraf ve Telefon İdaresine aiddir. 

Madde 24 — Gemi istasyonları, yolcu telgrafnameleri muamelâtı 
noktasından Posta, Telgraf ve Telefon İdaresine merbut birer telgraf 
merkezi hükmündedir. Buna binaen gemi istasyonlarının resmî kayid ve 
muameleleri ve halkla münasebetleri tamamen bir telgraf merkezinde 
cari olan usule tâbi olup memuru bu hususa dair olan dahilî ve mil
letler arasındaki kanun ve nizam ve talimatnamelere göre hareket et
mekle mükelleftir. 

Gemi sahibi veya geminin mensub olduğu müessese dahilî telgraf
lara aid hesapları ve kezalik memleket harici aldığı ve verdiği telgraf
ların hesabını her ay posta, telgraf ve telefon idaresine vermeğe mec
burdur. 

Madde 25 — Yukarıdaki maddede yazılı muamelâtın icab ettire
ceği defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatnameler ve saire 
esmanı mukabilinde Posta, Telgraf ve Telefon idaresinden verilir. 

Madde 26 — Gemilerdeki telsiz tesisatını idare edecek muhabere
ciler Türk vatandaşı olmak, hüsnü ahlâk ashabından bulunmak ve 
muhilli haysiyet ve namus cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya 6 aydan 
fazla hapis cezasını müstelzim bir fiil ile mahkûm bulunmamak şart
tır. Bunlara Posta, Telgraf ve Telefon idaresince imtihanla iki sınıf 
üzerine şehadetname verilir. Bu şehadetnamelere malik olabilmek için 
aranılacak şartlar milletler arasındaki telsiz mukavele ve nizamnamele
rinde yazılı olanlardır. Bunlardan başka münhasıran Türk sularında 
sefer yaparak memleket dahilinde bir telgraf merkezine veya Türk su
larındaki gemilere çekilmek üzere telgraf alan veya memleket dahilinde 
bir telgraf merkezinden ve Türk sularındaki gemilerden kendisine tel
graf çekilecek olan gemilerde çalışan memurlar için dahilî servise mah
sus bir şehadetname verilir. 

Madde 27 — Liman içinde muhabere etmek yasaktır. Ancak li
manın en büyük deniz âmiri kara ile irtibat imkânı olmıyan ahvalde 
yalnız geminin idare ve seferine dair olan kısa müddetle muhaberesi 
için izin vermek salâhiyetini haizdir. 

Cihazların ayarı için tecrübe işaretleri verilmesi kıyı istasyonunun 
müsaadesini almakla mümkün olur. Liman içinde eşhasa aid muhabere 
kabul edilmez. 

Madde 28 — Gemiler, cereyan etmekte olan diğer muhaberatın 
karışmasına mahal kalmamak üzere muhabere zaman ve sırası husu
sunda kıyı istasyonunun talimatına riayete mecburdur. 

Madde 29 — Gemi, kara sularında ve 28 inci maddede yazılı şart
lara riayet etmek kaydile limanda bulunduğu müddetçe yalnız en ya
kın bir Türk kıyı istasyonu ile muhabere edebilir. Kara sularında gemi
ler aynı kumpanyaya mensub gemilerle işletmiye aid muhabereleri kı
yı istasyonunu tavsit etmeden yapabilirler. 

Madde 30 — 27, 28 ve 29 uncu maddeler hükümleri tehlike ve ha
yata taallûk eden hallere şamil değildir. 

FASIL: VI 

Ecnebi deniz ve hava gemüerüe tayyarelerinin 
muhabereleri 

Madde 31 — 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler hükümleri Türk su
larına veya limanlarına giren ecnebi gemilerile Türk havalarına giren 
veya uçuş alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri hakkında 
da tatbik olunur. 

Ancak bu gibi gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya uçuş 
alanlarında bu kayıtlar haricinde dahi muhabere edebilmelerine lüzu
mu halinde İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

Madde 32 — Tjâ'k kara sularına dahil olan her ecnebi deniz ge
misi en yakın telsiz kıyı istasyonuna kendi tâbiiyetini ve mensub oldu
ğu firmayı ve bulunduğu yeri bildirmekle mükelleftir. 

Madde 33 — Ecnebi hava ve deniz harp gemilerile tayyareleri 
31 inci maddede yazılı müsaadeyi aldıktan sonra Türk havalarında ve 
uçuş alanlarında, limanlarında ve kara sularında muhaberatın selâme
tini temin için gerek dahilî, gerek beynelmilel nizamname ve kaidelere 
riayet etmek şartile telsizle muhabere edebilirler. 

FASIL: VII 

Türk hava gemilerinde ve tayyarelerinde telsiz tesisatı 

Madde 34 — Tayyarelerde, hava gemilerinde telsiz tesisatı vücuda 
gctirilmesi için icab eden ruhsatname 17 nci maddeye tevfikan verilir. 

Hu husustaki taleblerin yazı ile ve deniz gemileri hakkında 17 ve 
18 inci maddelerdeki hükümler dairesinde yapılması lâzımdır. Tayya-
lelerde ve hava gemilerindeki telsiz istasyonlarına (hava istasyonu) de
nilir. Bu istasyonlar bir harp limanında veyahut bir üssü bahride veya 
bu limanlar üssübahrilere yakın mevkilerde bulundukları zaman em
niyetlerini temin için olan muhaberelerden başka muhaberede buluna
mazlar ve muhabere müddetini asgarî hadde indirmeğe mecburdurlar. 

FASIL: VIII 

Türk askerî telsiz istasyonları 

Madde 35 — Karada, havada ve denizdeki Türk askerî telsiz is
tasyonları bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

FASIL: IX 

Harç ve ücretler 

Madde 36 — Türk deniz ve hava gemilerile tayyarelerine verile
cek telsiz tesisatı ruhsatnameleri için on beş lira ve gemi telsiz muha
berecilerine verilecek şehadetnameler için beş lira harç alınır. 

Gemi istasyonlarının teati edecekleri telgraflardan alınacak ücret
ler 2822 numaralı Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilât Kanunu ile bey
nelmilel telsiz nizamnameleri hükümleri dahilinde tesbit olunur. 

7 nci maddede gösterilen her nevi alıcı telsiz tesisatı için kendileri
ne ruhsatname verilenlerden her malî sene için alınacak ücretler Nafıa 
Vekâleti tarafından tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
bir tarife ile tayin olunur. Ücretler her malî senenin birinci ayı zarfın
da mahallî posta, telgraf ve telefon idarelerine tesviye olunur. Malî se
nenin birinci altı ayı içinde kendilerine ruhsatname verilenlerden tam 
ve ikinci altı ay içinde verilenlerden yan ücret alınır. 

Telsiz istasyonları vasıtasile neşrettirilen ilân, reklâm ve sair trans
misyonlardan alınacak ücretler hakkındaki tarifenin tesbiti de keza İcra 
Vekilleri Heyetine aiddir. Devlet müesseselerile menafii umumiyeye 
hadim müesseselerin yaptıracakları ilân, reklâm ve sair transmisyon
ların tamamı veya bir kısmı ücretten muaf tutulabilir. 

Ecnebi elçilerle konsoloslardan ve bu elçilik ve konsoloslukların 
resmî memurlarından mütekabiliyet şartile ücret alınmıyabilir. 

9 uncu madde mucibince ruhsattan muaf tutulan ecnebi seyyah
larından ücret alınmaz. 

Madde 37 — Kanunî müddeti zarfında ücretini tediye etmiyenler-
den bu ücret bir gûna tebliğe lüzum olmaksızın yüzde yirmi fazlasile 
alınır. Kanunî müddetin inkızası tarihinden bir ay sonra Posta, Telgraf 
ve Telefon İdaresince yapılacak tahrirî tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün içinde yine ücretlerini tediye etmeyenlerin ruhsatnameleri iptal 
ve haklarında ruhsatname almayanlar gibi muamele olunur 

Cezaî hükümler 

FASIL: X 

Madde 38 — Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi 
caiz olmayan kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz te
sisatı vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur ve tesisat zabıt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın 
verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan 
altı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda ge
tirenler veya kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanında veyahut hazarda 
örfî idare mıntakalarile her nevi askerî memnu mıntakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında beş seneden on seneye kadar 
ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili işliyenler hakkında bir seneden 
üç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyenler hak
kında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 
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Madde 39 — 47 nci maddede zikredilen nizamnamede yazılı ka-
yıdlara riayet etmediği anlaşılanların ruhsatnameleri Nafıa Vekâletinin 
tasvibi üzerine muvakkaten geri alınır. Ruhsatnamesi geri alındıktan 
sonra telsiz tesisat veya cihazlarını işleten veya kullananlar hakkında 
ruhsat almayanlar gibi muamele olunur. 

Madde 40 — Bilûmum telsiz telefon alıcı cihazı vasıtasile telsiz 
telefon mükâlemelerini veya telsiz telgraf muhaberelerini alarak bun
ları yazı i le veya sözle başkalar ının ıttılaına koyanlar veyahut bunları 
bir menfaat kastile kullananlar b ir haftadan bir aya kadar hapis veya 
e l l i l iradan i k i yüz e l l i l i raya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 
B i r zarar husule gelmiş ise Ceza Kanununun 195 inci maddesinin son 
fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Madde 41 — 4 üncü maddede yazılı kimselerden 47 nci maddeye 
göre tanzim edilecek nizamnameye muhalif harekette bulunanlar hak
kında bir haftadan üç aya kadar hapis veya y i rmi beş liradan beş yüz 
l iraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 42 — Salahiyetli memurların vaki ihtarına rağmen 16 ncı 
maddede yazılı mükellefiyete riayet etmiyenler hakkında bir haftadan 
bir aya kadar hapis veya y i r m i beş liradan beş yüz l iraya kadar ağır 
para cezası ver i l i r . 

Madde 43 — 28 inc i madde hükmüne muhalif hareket edenler 
hakkında y i r m i beş liradan beş yüz l i raya kadar ağır para cezası 
ver i l i r . 

Madde 44 — 11,22 ve 46 ncı maddeler hükümleri hilâfında hareket 
edenler Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılırlar. 

F A S I L : X I 

Müteferrik hükümler 

Madde 45 — B u kanunda yazılı ruhsatnamelerin verilmesi, tak-
yidatın konulması ve murakabanın yapılması umumî seferberlikte Baş-
buğluğa ve onun salâhiyet vereceği makamlara aiddir. 

Madde 46 — Elektromanyetik dalgalar vasıtasile neşredilen her 
nevi resim, işaret ve sesleri almağa veya vermeğe yarayan bilâ istisna 
her türlü cihazların satışında kullanış tarzlarına dair izahname i le 
montaj şemaları müşteriye verileceği gibi bu şemaların ikişer nüshası 
satıcı tarafından müessesenin bulunduğu mahaldeki posta, telgraf ve 
telefon idaresine ver i l i r . 

Bu müesseseler memlekete idhal ettikleri telsiz cihazlarının kud
ret ve sistemlerile miktarlarını ve kimlere sattıklarını her altı ayda bir 
liste i le bulundukları mahal posta, telgraf ve telefon idaresine bi ldir 
mekle mükelleftirler. 

Madde 47 — B u kanunda yazılı hükümlerin tatbik suretleri ve 
teknik ve işletme işleri nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 48 — 38 inc i maddenin bir inci , ikinci ve dördüncü fıkra
ları müstesna olmak üzere bu kanunda yazılı diğer cezalar sulh mah
kemelerince hükmolunur. 

Madde 49 — Inşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki 6 ağustos 1330 tarihl i kanunla 4 şubat 1340 tarih ve 
406 sayılı kanunun 4 üncü maddesi mülgadır. 

Muvakkat Madde — A - Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte 
mevcud bilûmum telsiz tesisatı ve cihazları sahipleri b i r ay içinde ruh
satname almağa mecburdur. 

B - Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcud yedinci maddede 
yazılı alıcı cihazlar için 1937 senesine aid ücretlerin tahsil müddetleri 
yukarıki bentte yazılı müddetin İnkızasından itibaren başlar. 

C) B u kanunun mer'iyete girdiği tarihten evvel alınmış olup 1937 
malî senesine sari olan ücretler mezkûr sene için alınacak ücretten 
mahsub edil ir . 

Madde 50 — B u kanun hükümleri 1 ağustos 1937 tarihinden i t i 
baren mer' idir . 

Madde 51 — Bu kanun hükümlerini icraya, İcra Veki l l e r i Heyeti 
memurdur. 

15/6/1937 

B u kanunla i l g i l i : 
I - 406 numaralı kanun 59 

765 „ „ 320 
2822 „ „ 3037 sayılı Resmî Gazetededir. 

I I - 6 ağustos 1330 tar ih l i kanun İkinci T - Düstur C. 6 s. 1006 dadır. 

Beş kaza teşkili hakkında k a n u n 

Kanun No: 3223 Kabul tarihi : 9/6/1937 

Madde 1 — Mard in Vilâyetinde merkezi Hazak olmak üzere İdil 
ve merkezi Şamrah olmak üzere Mazıdağı Kazaları; Erzurum Vilâye
tinde merkezi Bayraktar olmak üzere Karayazı; Diyarbekir Vilâyetinde 
merkezi Melkiş olmak üzere Çınar; Tunceli Vilâyetinde merkezi Mameki 
olmak üzere K a l a n Kazaları teşkil olunmuştur. B u kazaların sınırları 
i cra Vek i l l e r i Heyetince tesbit olunur. 

Madde 2 — İlişik cetvelde derece, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler aid oldukları vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

Madde 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — B u kanunun hükümlerini icraya îcra Vek i l l e r i Heyeti 

memurdur. 
15/6/1937 

Derece 

9 
14 
14 
16 
16 
14 
19 

14 
16 

8 
15 
16 
19 

9 
11 
13 
17 
18 
19 

8 
14 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
14 
14 

C E T V E L 

Memur iye t in nev'i 

Maliye Vekâleti 

Malmüdürü 
Varidat Memuru 
Muhasebe Kâtibi 
Varidat Memur Muavin i 
Veznedar 
Tahsilat Memuru 

Kâtibi 

Tapu ve Kadastro U . M . 

Tapu Memuru 
Tapu Kâtibi 

Dahi l iye Vekâleti 

Kaymakam 
Tahrirat Kâtibi 
Nüfus Memuru 

Kâtibi 

Adl iye Vekâleti 

Hâkim 
Müddeiumumi 
Müstantik 
Başkâtib 
Zabıt Kâtibi 
Mübaşir 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet V. 

Hükümet Doktoru 
Küçük Sıhhat Memuru 

Posta, Telgraf ve Telefon U . M , 

14 Posta ve Telgraf Müdürü 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 

Emniyet Müfettişleri 
Emniyet Başmüfettişi 

s? Laboratuar Şefi (Kimyager) 
Emniyet Müfettişi 

» 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

Müfettiş Muav in i 
>> 99 

Fotoğrafçı 
Tedkik Başmemuru 
Fen Memuru 
Kâtib 
B i r i n c i Sınıf Emniyet Memuru 

A d e d Maaş 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

10 
10 

5 
10 

2 
2 
1 
1 
4 
5 
3 
4 
4 
1 
7 
3 
7 

19 

40 
20 
20 
16 
16 
20 
10 

20 
16 

45 
17,5 
16 
10 

40 
30 
22 
14 
12 
10 

45 
20 

20 

90 
80 
70 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
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M a a r i f Vekâleti Prevantoryomu ve Sanatoryomu 
hakkında k a n u n 

Kanun No: 3224 Kabul tarihî: 9f6/1937 

Madde 1 — Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülüne dair 
olan 1452 sayılı kanuna bağlı cetvelden prevantoryoma aid kadro çıka
rılmış ve yerine prevantoryom ve sanatoryom kadrosu olarak bu kanuna 
bağlı cetvel konulmuştur. 

Madde 2 — Prevantoryom ve sanatoryuma 1838 ve 2005 numaralı 
pansiyon kanunlarına göre ücretle hasta kabul olunur. Hastalardan gün-
delik hesabile alınacak ücretin miktarı Maari f Vekilliğince tesbit olu
nur. 

Madde 3 — Okulların ücretli pansiyon talebesinden olup her 
hangi bir taksit devresinde okul pansiyonu taksitini verdikten sonra 
prevantoryomda veya sanatoryomda tedavilerine lüzum görülenlerin 
o taksit devresi içindeki tedavi ücretleri mensub oldukları okul pansi
yonundan veri l ir . 

Madde 4 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Mal iye ve 

Maarif Veki l l er i memurdur. 
15/6/1937 

1452 numaralı kanun 
1838 
2005 

>> 

1229 
1846 
2126 sayılı Resmî Gazetededir, 

C E T V E L 

Derece Memuriyet in nev'i A d e d Maaş 

5 Doktor (Dahilî Hastalıklar Mütehassısı) 1 80 
6 •S >> >> 4 70 
6 Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 1 70 
9 Doktor (Asistan) 9 u 40 
7 „ (Bakteriyolog) 1 55 
9 Eczacı 1 40 

12 Başhemşire 2 25 
14 Hemşire 8 20 
8 Dahil iye Şefi 1 45 
9 Hesah Memuru 1 40 

12 Ambar ve Depo Memuru 1 25 
11 Mubayaa Memuru 1 30 
11 öğretmen 9 30 
14 Kâtib 1 20 

M a a r i f Vekâleti merkez teşkilât ve vazi feleri hakkındaki 
2287 sayılı k a n u n a b i r madde eklenmesine ve mezkûr 

k a n u n u n bazı madde ler in i değiştiren 2773 sayılı ka 
n u n u n b i r i n c i , beşinci ve sekiz inc i maddelerinde 

değişiklik yapılmasına dair k a n u n 

Kanun No: 3225 Kabul tarihi : 9/6/1937 

Madde 1 — Maar i f Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 10/6/1933 tarih ve 2287 sayılı kanunun bir inci maddesini değiştiren 
10/6/1935 tarih ve 2773 sayılı kanunun bir inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Kültür Bakanlığı merkez örgütleri aşağıda yazılı orun ve dayra-
lardır: 

A ) Yönetgerlik, 
B) Kültür Danışıtı, 
C) Kültür K u r u l u , 
Ç) Ispekterlik K u r u l u , 
D) Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğü, 
E) Orta Öğretim Genel Direktörlüğü, 
F ) İlk Öğretim Genel Direktörlüğü, 
G) Ert ik ve Teknik öğretim Genel Direktörlüğü, 
H ) A r Genel Direktörlüğü, 

1) Özel Okul lar Direktörlüğü, 
J) Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü, 
K ) Yayın Direktörlüğü, 
L ) Antikite ve Müzeler Direktörlüğü, 
M ) Kitab Saraylar Direktörlüğü, 
N) Okul Müzesi Direktörlüğü, 
O) Zatişleri Direktörlüğü, 
Ö) Özel Büro Direktörlüğü, 
P ) Yapılar Dayrası, 
R ) Gereç Direktörlüğü, 
S) Arşiv Direktörlüğü, 
T) Seferberlik Direktörlüğü. 
Madde 2 — Mezkûr kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 
Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğünün göreceği işler şunlardır: 
A ) Okulların beden eğitimi ve izci l ik işleri, 
B) Okul lar dışındaki beden eğitimi gidişlerinin Kültür Bakanlı

ğına dayanan işleri. 
Madde 3 — Mezkûr kanunun 8 inci maddesine bağlı (A) işaretli 

cetvele bu kanuna bağlı cetvelde derece aded ve maaşları yazılı memu-
riyetlr ilâve edilmiştir. 

Madde 4 — 2287 sayılı kanuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir: 
Millî Seferberlik Direktörlüğünün göreceği işler şunlardır: 
A ) Millî Seferberlik talimatnamesinde yazılı işler, 
B) Kültür Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumların seferberlik 

işleri, 
C) Hava ve gaz taarruzlarına karşı koruma işleri, 
D) Okulların askerliğe hazırlık dersleri işleri. 
Madde 5 — B u kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — B u kanunun hükümlerinin yerine getirilmesine İcra 

Veki l l er i Heyeti memurdur. 
15/6/1937 

B u kanunla i l g i l i : 
2287 numaralı kanun 2434 
2773 „ „ 3029 sayılı Resmî Gazetededir. 

C E T V E L 

Kültür Bakanlığı Millî Seferberlik Direktörlüğü kadrosu 

Derece 

6 
11 
14 
15 

Memuriyet in nev' i A d e d Maaş 

Direktör 
Mümeyyiz (2. sınıf) 
Sekreter 
Dosya Memuru 

1 
1 
1 
1 

70 
30 
20 
17,5 

Deniz yardım ve k u r t a r m a işlerine ve deniz müsademelerine 
mütedair bazı ka ide ler in tevhidi hakkındaki .23 eylül 1910 

t a r i h l i i k i beynelmilel mukaveleye iltihakş 
da ir k a n u n 

Kanun No: 3226 Kabul tarihi : 9/6/1937 

Madde 1 — Deniz yardım ve kurtarma işlerine ve deniz müsade
melerine mütedair bazı kaidelerin tevhidi hakkında 23 eylül 1910 ta
rihinde Brükselde imzalanmış olan i k i beynelmilel mukavele' kabul 
edilmiş ve bu mukavelelere Türkiye Cümhuriyetinin iltihakına aid mu
amelenin ifası için Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l l er i He

yeti memurdur. 

15/6/1937 

Deniz yardım ve k u r t a r m a işlerine mütedair bazı ka ide ler in 
tevhidi hakkında mukavele 

Almanya imparatorluğu namına Haşmetli Almanya imparatoru, 

Kültür Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde kadrodaki maaşların tutarı üze 
rinden ücretle doktor, asistan, eczacı ve hemşire kullanabilir. 
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Prusya Kiralı; Arjantin Cumhuriyeti Reisi; Avusturya imparatoru, Bo- ı 
hemya Kiralı. . . İlâh ve Macaristan Kiralı; Avusturya ve Macaristan 
için; Haşmetli Belçikalılar Kiralı; Brezilya Düveli Müttehidesi Reisi; 
Şili Cumhuriyeti Reisi; Küba Cumhuriyeti Reisi; Haşmetli Danimarka 
Kiralı; Haşmetli İspanya Kiralı; Amerika Düveli Müttehidesi Reisi; 
Fransa Cumhuriyeti Reisi; Haşmetli Büyük Britanya ve İrlanda Müt-
tehid Kıralhğı ve Maverayı Ebhar Müstemlekeleri Kiralı, Hindistan 
İmparatoru; Haşmetli Yunanlılar Kiralı; Haşmetli İtalya Kiralı; Haş
metli Japonya İmparatoru; Meksika Düveli Müttehidesi Reisi; Nika
ragua Cumhuriyeti Reisi; Haşmetli Norveç Kiralı; Haşmetli Felemenk 
Kıraliçesi, Haşmetli Portekiz ve Algarvlar Kiralı; Haşmetli Romanya 
Kiralı; Haşmetli bütün Rusyalar İmparatoru; Haşmetli İsveç Kiralı; 
Uruguay Cumhuriyeti Reisi; 

Bahrî muavenet ve tahlis hakkında bazı muttarid kaideleri müt-
tefikan tesbit etmenin faydasını takdir ile bu hususta bir mukavele ak
dine karar vermişler ve: 

Almanya imparatorluğu namına Haşmetli Almanya İmparatoru, Prus
ya Kiralı: 

Almanyanın Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö Kracker de Schwart-
zenfeld, 
Devlet Ali Müşaviri Hassr, imparatorluk Adliye Nezaretinin Ra
portör Müşaviri Doktor Mösyö Struckmann. 

Arjantin Cumhuriyeti Reisi: 
Arjantin Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde 
Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö M. A. Blancas. 

Haşmetli Avusturya İmparatoru, Bohemya Kiralı, ilâh ve Macaristan 
Kiralı: 

Avusturya için 
ve Macaristan için: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Kont de Clary et Aldringen. 
Avusturya için: 
Avusturya Ticaret Nezaretinde Şube Müşaviri Mösyö Doktor Ste
phen Worms. 
Macaristan için: 
Mütekaid Nüzardan Budapeşte Kırallık Darülfünununun Muvaz
zaf Profesörü, Macaristan Meclisi Mebusan Âzasından Doktor 
Francois de Nagy. 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı: 
Nazır payesini haiz, Beynelmilel Bahrî Komite Reisi Mösyö Beer-

naert, 
Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Hariciye Nezareti Ticaret ve Şeh
benderlikler Müdürü Umumisi Mösyö Capelle, 
Beynelmilel Bahrî Komite Reisi Sanisi Mösyö Ch. Le Jeune, 
Meclisi Mebusan Âzasından, Beynelmilel Bahrî Komite Kâtibi 
Umumisi Mösyö Louis Franck, 
Meclisi Mebusan Âzasından Mösyö P. Segers. 

Brezilya Düveli Müttehidesi Reisi: 
Riyo de Janeiro Ulûmu Hukukiye ve içtimaiye Serbest Fakültesi 
Profesörü, Brezilya Akademisi Âzasından, Mösyö Doktor Rodrigo 
Octavio de Langgaard Menezes. 

Şili Cumhuriyeti Reisi: 
Şili Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevka
lâde Murahhas ve Orta Elçisi Mösyö M. F. Puga - Borne. 

Küba Cumhuriyeti Reisi: 
Küba Cumhuriyetinin Brüksel mukim Elçisi Mösyö Francisco Za-
yas y Alfonso. 

Haşmetli Danimarka Kiralı: 
Danimarkanın Brüksel mukim Elçisi Mösyö W. de Grevenskop 
Castenskiold, 
Danimarka Divanı Âlisinde Avukat Mösyö Herman Barclay Hal-
kier. 

Haşmetli ispanya Kiralı: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö de Baquer y Corsi, 
Kırallık Bahriyesi Oditör Jenerah Don Juan Spottorno, 

Adliye Nezareti Daire Reisi, Berrî Mahkeme/'sabık Hâkimlerinden 
Don Ramon Sanchez Ocana, 
Madrid Merkezi Darülfünunu Profesörü Don Faustino Alvarez 
del Manzano. 

Amerika Düveli Müttehidesi Reisi: 
Düveli Müttehidenin Nevyork havalisi Mahkemesi Hâkimi Mösyö 
Walter C. Noyes, 
Nevyorkta Avukat Mösyö Charles C. Burlingham, 
Virjini Devletinin sabık Valilerinden Mösyö A. J. Montague, 
Pitsburgda Avukat Mösyö Edvin W. Smith. 

Fransa Cumhuriyeti Reisi: 
Fransa Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fev
kalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö M. Beau, 
Enstitü Azasından, Paris Hukuk Fakülte ve Ulûmu Siyasiye Mek
tebi Profesörü, Fransa Hukuk Bahriye Cemiyeti Reisi Mösyö Lyon-
Caen. 

Haşmetli Büyük Britanya ve irlanda Müttehid Kırallıgı ve Maverayı 
Ebhar ingiltere Müstemlekeleri Kiralı, Hindistan İmparatoru: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Sir Arthur Harding K. C. B., K. C. M. G., 
Londra Âli Mahkemesi Hâkimi Asaletli Sir Wiliam Pickford, 
Londrada Kiralın Müşaviri Mösyö Leslie Scott, 
Londrada Avukat Asaletli Mösyö M. Hugh Godley. 

Haşmetli Yunanlılar Kiralı: 
Atina Darülfünunu Muavin Profesörlerinden Mösyö Georges Dio-
bouniotis. 

Haşmejtli İtalya Kiralı: 
İtalyanın Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö Prens de Castagneto 
Caracciolo, 
Avukat, Cenevre Darülfünunu Profesörü Mösyö Francois Berlin-
gieri, 
Napoli İstinaf Mahkemesi Âzasından Mösyö Francois Mirelli, 
Roma Darülfünunu Profesörlerinden Mösyö Cesar Vivante. 

Haşmetli Japonya İmparatoru: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö K. Nabeshima, 
Japonya Adliye Nezaretinde Müddeiumumi ve Müşavir Mösyö 
Yoshiyuki Irie, 
Japonya Münakalât Müdiriyeti Bahrî İşler kısmı Reisi Mösyö Ta-
keyuki Ishikawa, 
Japonyanın Brüksel Elçiliği ikinci Kâtibi Mösyö M. Matsuda. 

Meksika Düveli Müttehidesi Reisi: 
Meksika Düveli Müttehidesinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nez
dinde Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö M. Olarte, 
Avukat, Ayan Azasından Mösyö Victor IVIanuel Castillo. 

Nikaragua Cumhuriyeti Reisi: 
Nikaragua Cumhuriyetinin Brüksel Başşehbenderi Mösyö L. Vallez. 

Haşmetli Norveç Kiralı: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö Doktor G. F. Hagerup, 
Gemi Mücehhizi Mösyö Christian Theodor Boe. 

Haşmetli Felemenk Kıraliçesi: 
Felemengin Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö le Jonkheer P. R. A. 
Melwill van Carnbee, 
Hukuk Doktoru,Utrecht Darülfünunu Profesörü Mösyö W. L. P. 
A. Molengraff, 
Hukuk Doktoru, Lahey Temyiz Mahkemesi Azasından Mösyö B. 
C. J. Loder, 
Hukuk Doktoru, Amsterdamda Avukat Mösyö C. D. Asser Junior. 

Haşmetli Portekiz ve Algarvlar Kiralı: 
Portekizin Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö Antonio Duarte de 01i-
veria Soares. 

Haşmetli Romanya Kiralı: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö Djuvara. 
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Haşmetli Bütün Rusyalar İmparatoru: 
Rusyanın Vaşington Büyük Elçiliği Başkâtibi Mösyö C. Nabokoff. 

Haşmetli İsveç Kiralı: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö Kont J . J . - A . Ehrensvard, 
İsveç Vapur Sigorta Şirketi Müdürü Mösyö Einar Lange. 

Uruguvay Cümhuriyeti Reis i : 
Uruguvay Cümhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde 
Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö Luis Garabelli . 

Hazeratını Murahhasları olarak tayin etmişler ve Müşarünileyhim bu 
hususta usulen mezun oldukları halde aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlardır: 

Madde 1 — Tehlikede bulunan deniz gemileri, bunların içlerinde 
bulunan eşya, navlun ve seyahat ücreti hakkında, yapılan muavenet ve 
tahlis i le deniz gemileri ve dahilî seyrisefain gemileri beyninde aynı 
mahiyette olarak i fa edilen hizmetler, bu i k i nevi hizmet arasında bir 
fark gözetilmeksizin ve yapıldığı sular nazarı itibara alınmaksızın, aşa
ğıdaki hükümlere tabidir. 

Madde 2 — Faydalı bir netice vermiş olan her türlü muavenet ya
hut tahlis keyfiyeti muhik bir ücreti icab eder. 

Yapılan yardım faydalı b ir netice vermez ise hiç b ir ücret itası 
lâzım gelmez. Hiç b ir halde, tediye edilecek para kurtarılan eşyanın 
kıymetini tecavüz edemez. 

Madde 3 — Yardım olunan geminin sarih ve makul men'ine rağ
men yardım ameliyatına iştirak eden şahısların hiç b ir ücrete hakları 
yoktur. 

Madde 4 — Römorkörün, yedek çekme konturatosunun ifası kabi
linden addolunamıyacak müstesna hizmetler yapmadıkça kendi yede
ğinde çekdiği gemiyi veya hamulesini tahlisi veya bunlara muaveneti 
hasebile bir ücrete hakkı yoktur. 

Madde 5 — Muavenet ve tahlis, aynı sahibe aid gemiler beyninde 
vukua gelmiş olsa dahi yine bir ücret lâzım gelir. 

Madde 6 — Ücretin miktarı tarafeynin mukavelesi ile ve bunun 
fıkdanında, hâkim tarafından tesbit edil ir . 

Tahlis edenler arasında bu ücretin taksim nisbeti hakkında da 
hüküm böyledir. 

Tahlis eden gemilerden her bir inin sahibi, kaptanı ve o geminin 
hizmetinde bulunan şahıslar arasında ücretin taksimi geminin m i l l i ka-
nunile tanzim edilecektir. 

Madde 7 — Tarafeynden bir inin istidası üzerine, hâkim, tehlike 
anında ve tehlikenin tesiri altında aktedilen her türlü muavenet ve tahlis 
mukavelesini, kabul olunan şartların muhik olmadığına kanaat eder ise 
fesih veya tadil edebilir. 

Tarafeynden bir in in muvafakati hile veya iğfal ile muallel olduğu 
anlaşılır yahut ücret, her hangi bir it ibarla olursa olsun yapılan hiz
metle fahiş surette gayri münasib olursa, bütün bu hallerde alâkadar 
tarafın istidası üzerine mukavelename hâkim tarafından fesh veya tadil 
edilebil ir . 

Madde 8 — Ücret, hâkim tarafından aşağıdaki hususlar esas itti
haz edilerek ahvale göre tesbit olunur. 

A ) B i r inc i derecede, icabında geminin ciheti tahsisi hesaba ka
tılmak üzere istihsal olunan muvaffakiyet, muavenet etmiş olanların 
gayret ve l iyakatleri , muavenet olunan geminin, yolcularının, mürette
batının, hamulesinin, tahlis edilenlerin ve tahlis gemisinin maruz ka l 
dıkları tehlike, sarfolunan zaman, çekilen masraflar ve zararlar ve tahlis 
edenlerin maruz kaldıkları mes'uliyet ve saire muhataraları, tahlis 
edenler tarafından tehlikeye maruz bırakılan malzemenin kıymeti; 

B) İkinci derecede, kurtarılan eşyanın kıymeti. 
Aynı hükümler 6 ncı maddenin 2 nci bendinde mezkûr taksime 

tatbik olunur. 
Tahlis edenlerin, tahlis veya muaveneti kendi hataları yüzünden 

zarurî kıldıkları yahut sirkat, yataklık, veyahut hi le l i muamelelerle şai-
bedar oldukları tezahür eder ise hâkim ücreti tenzil veya iskat edebilir. 

Madde 9 — Tahlis edilen şahıslar tarafından hiç bir ücret veri l 
mek lâzım gelmez. Bununla beraber millî kanunların bu husustaki hü
kümlerine halel gelmiyecektir. 

Tahlis veya muavenete mahal veren kaza vesilesile müdahale ede
rek hayatı beşer kurtaranlar gemiyi, hamulesini ve teferrüatını kurta
ranlara verilen ücretten muhik bir hisseye hak kazanırlar. 
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mahkemenin kanunu ile teayyün eder. 
Bu müruru zamanı talik ve kateden sebepler davayı rüyet eden 

zamana uğrar. 
tahlis ameliyatının hitam bulduğu günden itibaren i k i senede müruru 

Madde 10 — Ücret tediyesine müteallik dava, muavenet veya 

Âli Âkid Taraflar, muavenet veya tahlis edilen geminin müd-
deinin ikametgâhı veya başlıca müessesesi bulunan Devlet kara suların
da yakalanmaması keyfiyetini kendi kanunlarına yukarıda tesbit olunan 
müddeti temdid eder bir sebep olarak idhal etmek hakkını muhafaza 
ederler. 

Madde 11 — Denizde hayatı tehlikeye maruz bulunan her şahsa, 
velev düşman bile olsa her kaptan, kendi gemisi, mürettebatı, yolcuları 
için ciddî bir tehlikeyi mucib olmayacak derecede elinden gelen muave
neti ifaya mecburdur. 

Gemi sahibi, geçen hükme muhalif hereketlerden dolayı mes'ul 
değildir. 

Madde 12 — Mevzu kanunları yukarıdaki maddeye muhalif hare
keti menetmeyen Âli Âkid Taraflar, bunun men'i için lâzım gelen ted
bir ler i ittihaz veya kendi teşriî heyetlerine teklif etmeyi taahhüd ederler. 

Âli Âkid Taraflar yukarıdaki hükmün icrası için kendi memleket
lerinde vazedilmiş veya edilecek olan kanunlar veya nizamnameleri 
mümkün olduğu kadar süratle birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 13 — Bu mukavele makamatı resmiyece veya onların mu
rakabesi altında muavenet ve tahlis hizmetleri teşkiline ve hassatan say-
dımahi vesaitinin tahlisine dair bulunan millî kanunların yahut beynel
milel muahedelerin hükümlerine halel iras etmez. 

Madde 14 — Bu mukavele harp gemilerine ve münhasıran bir 
umumî hizmete tahsis edilen Devlet gemilerine tatbik edilmez. 

Madde 15 — Bu mukavelenin hükümleri muavenet veya tahlis 
eden gemi, yahut muavenet veya tahlis edilen gemi A l i Âkid Taraflar
dan birine mensııb olduğu takdirde bütün alâkadarlara tatbik olunacağı 
gibi millî kanunlarla muayyen sair hallerde dahi kezalik o veçhile tat
bik edilecektir. 

Bununla beraber mukarrerdir k i : 
1) Gayri âkid bir Devlet tebaasından bulunan alâkadarlar hakkında 

mezkûr hükümlerin tatbiki, Âkid Devletlerden her bir i tarafından mu-
amelei mütekabile şartına tâbi tutulabilecektir; 

2) Alakadarların hepsi, davayı rüyet eden mahkemenin mensub 
olduğu aynı Devlet tebaası oldukları halde mukavelename değil millî 
kanun tatbik edilecektir. 

3) Millî kanunların daha vasi hükümlerine halel gelmemek üzere 
11 inci madde ancak Âli Âkid Taraflara tâbi gemiler arasında tatbik 
olunacaktır. 

Madde 16 — Âli Âkid Taraflardan her b i r i bu mukavelenin mer'i-
yete girmesinden itibaren üç sene sonra mukaveleye idhal edilebilecek 
ıslahatı taharri ve tayin ve hassatan, mümkün ise mukavelenin, tatbik 
dairesini tevsi etmek maksadile yeni bir konferansın içtimaını teklif 
etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Bu salâhiyetini istimal edecek olan Devlet altı ay içinde konferansı 
içtimaa davet etmeyi deruhde eyleyecek olan Belçika Hükümeti vasıtasile 
niyetini diğer Devletlere bildirecektiı. 

Madde 17 — Bu mukaveleyi imza etmemiş olan Devletler, talebleri 
üzerine buna iltihaka kabul olunurlar. Bu iltihak siyasî tarik ile Belçika 
Hükümetine ve onun tarafından da diğer Âkid Devletler Hükümetle
rinden her birine tebliğ olunacak ve Belçika Hükümeti marifetile tebliğ-
namenin irsalinden bir ay sonra hükmünü icra edecektir. 

Madde 18 — Bu mukavele tasdik edilecektir. 
Mukavelenin imzası gününden itibaren en geç bir senelik bir müd

detin inkızasında Belçika Hükümeti mezkûr mukaveleyi tasdik etmeye 
hazır bulunduklarını beyan etmiş olan Âli Âkid Tarafların Hükûmetle-
rile, mukaveleyi mer'iyete koymanın münasib olup olmadığını karar
laştırmak maksadile, temasta bulunacaktır. 

Tasdiknameler, icabı takdirde, derhal Brükselde tevdi olunacak 
ve mukavele bu tevdi tarihinden bir ay sonra hükmünü icra edecektir. 
Protokol bir sene daha Brüksel konferansında temsil edilmiş olan Dev
letlerin lehine açık kalacaktır. Bu müddetin mürurundan sonra mezkûr 
Devletler ancak on yedinci maddenin hükümlerine tevfikan mukaveleye 
iltihak edebilirler. 

Madde 19 — Âli Âkid Taraflardan her hangi b ir i bu mukaveleyi 
feshettiği halde bu fesih ancak Belçika Hükümetine tebliğ edildiği günden 
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bir sene sonra hükmünü icra edecek ve mukavele diğer Âkid Taraflar 
arasında mer'i kalacaktır. 

Tasdikanlilmekal Âli Âkid Tarafların murahhasları bu mukaveleyi 
imza ve tahtim etmişlerdir. 

23 eylül 1910 da Brükselde yalnız bir nüsha olarak tanzim edil
miştir. 

Almanya için: 
Kracker von Schwartzenfeld, 
Doktor G. Struckmann. 

Arjantin Cumhuriyeti için: 
Alberto Blancas. 

Avusturya için ve Macaristan için: 
S. Clary et Aldringen. 

Avusturya için: 
Stephen Worms. 

Macaristan için: 
Doktor Francois de Nagy. 

Belçika için: 
A. Beernaert, 
Capelle, 
Ch. Lejeune, 
Louis Franck, 
Paul Segers. 

Brezilya Düveli Müttehidesi için: 
Rodrigo Octavio de Langaard Menezes. 

'Şili için: 
F. Puga - Borne. 

Küba Cumhuriyeti için: 
Dr. F. Zayas. 

Danimarka için: 
W. Grevenkop Castenskiold, 
Herman Halkier. 

İspanya için: 
Arturo de Baguer, 
Juan Spottorno, 
Ramon Sanchez de Ocana, 
Faustino A. del Manzano. 

Amerika Düveli Müttehidesi: 
Walter C. Noyes, 
Charles C. Burlingham, 
A. J. Montague, 
Edwin W. Smith. 

Fransa için: 
Beau, 
Ch, Lyon - Caen. 

Büyük Britanya için: 
Arthur H. Hardinge, 
W. Pickford, 
Leslie Scott, 
Hugh Godley. 

Yunanistan için: 
G. Diobouniotis. 

italya için: 
Prince de Castagneto, 
Francesco Berlingieri, 
Francesco M. Mirelli, 
Prof. César Vivante. 

Japonya için: 
K. Nabeshima, 
Y. Irie, 
T. Ishikawa, 
M. Matsuda. 

Meksika Düveli Müttehidesi için: 
Enrique Olarte, 
Victor - Manuel Castillo. 

Nikaruguva için: 
Léon Vallez. 

Norveç için: 
Hagerup, 
Chr. Th. Boe. 

Felemenk için: 
P - R - A. Mervill van Carnbee, 
Molengraff, 
Loder, 
C. - D. Asser. 

Portekiz için: 
A. D. de Oliveria Soares. 

Romanya için: 
T. G. Djuvara. 

Rusya için: 
C. Nabokoff-

isveç için: 
Albert Ehrensvard, 
Einar Lange. 

Uruguvay için: 
Luis Carabelli. 

İ m z a Mazbatası 

Bahrî müsademeye ve bahrî muavenet ve tahlise müteallik bazı ka
idelerin tevhidine dair bugünkü tarihle mün'akid mukavelelerin imzası 
esnasında aşağıda vaziülimza murahhaslar atide muharrer hususlar hak
kında itilâf etmişlerdir: 

Mezkûr mukavelelerin hükümleri, aşağıdaki kuyudu ihliraziye al
tında, Âkid Devletlerin müstamerelerine ve müstemlekelerine tatbik olu
nacaktır : 

1 - Almanya Hükümeti müstemlekeleri hakkında kararlarını mu
hafaza ettiğini beyan eder. Bu müstamerelerden her biri için ayrı ayrı 
mukavelelere iltihak ve onları feshetmek hakkını muhafaza eder. 

2 - Danimarka Hükümeti Islanda adası ve Danimarka müstamere-
leri veya müstemlekeleri için ayrı ayrı, mezkûr mukavelelere iltihak ve 
onları feshetmek hakkını muhazafa ettiğini beyan eder. 

3 - Amerika Düveli Müttehidesi Hükümeti Amerika Düveli Mütte-
hidesinin Ada müstemlekeleri için mezkûr mukavelelere iltihak ve on
ları feshetmek hakkını muhafaza ettiğini beyan eder. 

4 - Haşmetli Britanya Kiralı Hükümeti, müstamerelerinin mahmi-
yelerinin ve arazilerinin her biri ve kezalik Kıbrıs Adası için ayrı ayrı 
mezkûr mukavelelere iltihak ve onları feshetmek hakkını muhafaza 
ettiğini beyan eder. 

5 - İtalya Hükümeti, italya tevabii ve müstamereleri için mukave
lelere bilâhara iltihak etmek hakkını muhafaza eder. 

6 - Felemenk Hükümeti, Felemenk müstamereleri ve müstemleke
leri için mukavelelere bilâhare iltihak etmek hakkını muhafaza eder. 

7 - Portekiz Hükümeti, Portekiz müstamereleri için mukavelelere 
bilâhara iltihak etmek hakkını muhafaza ettiğini beyan eder. 

Bu iltihaklar ya bütün müstamereleri ve müstemlekeleri ihtiva 
eden umumî bir beyanname ile yahut hususî beyannamelerle tebliğ olu
nabilirler, iltihaklar ve fesihler için icabına göre bugünkü iki mukavele
de gösterilmiş olan muameleye riayet edilecektir. Bununla beraber şu
rası mukarrerdir ki mezkûr iltihaklar tasdiknamelerin zabıtnamelerinde 
dahi tesbit edilebilecektir. 

Tasdikanlilmakal aşağıda vaziülimza murahhaslar, aid oldukları 
mukavelelerin bizzat metninde hükümleri münderiç imiş gibi aynı kuv
vet ve aynı kıymeti haiz olacak olan bu mazbatayı tanzim etmişlerdir. 

23 eylül 1910 da Brükselde yalnız bir nüsha olarak tanzim edil
miştir. 
Almanya için: 

Karacker von Schwartzenfeld, 
Dr. G- Struckmann. 

Arjantin Cumhuriyeti için: 
Alberto Blancas. 

Avusturya için ve Macaristan için: 
S. Clary et Aldringen. 

Avusturya için: 
Stephen Worms. 
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Macaristan için: 
Dr. Francois de Nagy. 

Belçika için: 
A. Beernaert, 
Capel le, 
Ch. Lejeune, 
Louis Franck, 
Paul Segers. 

Brezilya Düveli Müttehidesi için: 
Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes 

Şili için: 
F. Puga - Borne. 

Küba Cumhuriyeti için: 
Dr. F. Zayas. 

Danimarka için: 
W. Grevnkop Castenskiold, 
Herman Halkier. 

İspanya için: 
Arturo de Baguer, 
Juan Spottorno, 
Ramon Sanchez de Ocana, 
Faustino A. del Manzano. 

Amerika Düveli Müttehidesi: 
Walter C. Noyes, 
Charles S. Burlingham, 
A. J. Montague, 
Edwin W. Smith, 

Fransa için: 
Beau, 
Ch. Lyon - Caen, 

Büyük Britanya için: 
Arthur W. Hardinge, 

W. Pickford, 
Leslie Scott, 
Hugue Godley. 

Yunanistan için: 
G. Diobouniotis. 

italya için: 
Prince de Castagneto, 
Francesco Berlingieri, 
Francesco M . Mirel l i , 

• Prof. César Vivante, 
Japonya için: 

K. Nabeshima, 
Y. Irie, 
T. Ishikawa, 
M . Matsuda. 

Meksika Düveli Müttehidesi için: 
Enrique Olarte, 
Victor Manuel Castillo. 

Nikaraguva için: 
Léon Vallez. 

Norveç için: 
Hagerup, 
Ch. T. Boe. 

Felemenk için: 
P. R. A . Mervill Van Canbee, 
Molangraf, 
Loder, 
S. D. Aser. 

Portekiz için: 
A. D. de Olivera Soares, 

Romanya için: 
T. J . Djuvara, 

Rusya için: 
S. Nabokoff, 

İsveç için: 
Albert Erensvart, 
Einar Lange 

Uroguvay için: 
Lui Karabelli, 

Deniz m ü s a d e m e l e r i n e m ü t e d a i r bazı kaidelerin tevhidi 
h a k k ı n d a mukavele 

Almanya imparatorluğu namına Haşmetli Almanya imparatoru, 
Prusya Kiralı; Arjantin Cumhuriyeti Reisi; Haşmetli Avusturya impa
ratoru, Bohemya Kiralı ilâh ve Macaristan Kiralı: Avusturya ve Maca
ristan için; Haşmetli Belçikalılar Kiralı: 

Brezilya Düveli Müttehidesi Reisi; Şili Cumhuriyeti Reisi; Küba 
Cumhuriyeti Reisi; Haşmetli Danimarka Kiralı; Haşmetli ispanya K i 
ralı; Amerika Düveli Müttehidesi Reisi; Fransa Cumhuriyeti Reisi; 
Haşmetli Büyük Britanya ve irlanda Müttehid Kırallığı ve Maverayi 
Ebhar Müstemlekeleri Kiralı; Hindistan imparatoru; Haşmetli Yunan
lılar Kiralı; Haşmetli italya Kiralı; Haşmetli Japonya İmparatoru; 
Meksika Düveli Müttehidesi Reisi; Nikaraguva Cumhuriyeti Reisi; 
Haşmetli Norveç Kiralı ;Haşmetli Felemenk Kıraliçesi; Haşmetli Por
tekiz ve Algarvlar Kiralı; Haşmetli Romanya Kiralı; Haşmetli Bütün 
Rusyalar imparatoru; Haşmetli İsveç Kiralı; Uroguvay Cumhuriyet 
Reisi; 

Bahrî müsademe hakkında bazı muttarid kaideleri muntazaman 
tesbit etmenin faydasını takdir ile bu hususta bir mukavele akdine karar 
vermişler, ve: 

Almanya İmparatorluğu namına Haşmetli Almanya İmparatoru Prusya 
Kiralı: 

Almanyanın Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö Kracker de Schwart-
zenfeld, 
Devlet Âli Müşaviri Hassı, İmparatorluk Adliye Nezaretinin Ra
portör Müşaviri Doktor Mösyö Struckmann. 

Arjantin Cumhuriyeti Reisi: 
Arjantin Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde 
Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö A. Blancas. 

Haşmetli Avusturya İmparatoru, Bohemya Kiralı, ilâh ve Macaristan 
Kiralı: 

Avusturya için. 
ve Macaristan için: 
Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Orta 
Elçisi Kont de Clary et Aldringen, 
Avusturya için: 
Avusturya Ticaret Nezaretinde Şube Müşaviri Mösyö Doktor 
Stephen Worms, 
Macaristan için: 
Mütekaid Nüzardan Budapeşte Kırallık Darülfünununun Muvazzaf 
Profesörü, Macaristan Meclisi Mebusanı Azasından Doktor Fran
cois de Nagy. 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı: 
Vükelâ Payesini haiz, Beynelmilel Bahrî Komitenin Reisi Mösyö 
Beernaert. 
Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi, Hariciye Nezareti Ticaret ve 
Şehbenderlikler Müdürü Umumisi Mösyö Capelle. 
Beynelmilel Bahrî Komitenin Reisi Sanisi Mösyö Ch. le Jeune, 
Meclisi Mebusan Azasından, Beynelmilel Bahrî Komitenin Kâtibi 
Umumisi Mösyö Louis Franck, 
Meclisi Mebusan Azasından Mösyö P. Segers, 

Brezilya Düveli Müttehidesi Reisi: 
Rio de Janeiro Ulûmu Hukukiye ve İçtimaiye Serbest Fakültesi 
Profesörü, Brezilya Akademisi Azasından, Mösyö Doktor Rodrigo 
Octavio de Langgaard Menezes, 

Şili Cumhuriyeti Reisi: 
Şili Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fe\ka-
lâde Murahhas ve Orta Elçisi Mösyö F. Puga - Borne, 

Küba Cumhuriyeti Reisi: 
Küba Cumhuriyetinin Brüksel mukim Elçisi Mösyö Francisco 
Zayas y Alfonso, 

Haşmetli Danimarka Kiralı: 
Danimarkanm Brüksel mukim Elçisi Mösyö W. de Grevenkop Cas
tenskiold, 
Danimarka Âli Mahkemesi Avukatı Mösyö Herman Barclay 
Halkier 8 
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Haşmetli İspanya Kiralı: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Orta 
Elçisi Mösyö de Baquer y Corsi. 
Kırallık Bahriyesi Umumî Oditörü Don Juan Spottorno, 
Adliye Nezareti Daire Reisi, Beırî Mahkeme Sabık Hâkimlerinden 
Don Ramon Sanchez Ocana, 
Madril Merkezi Darülfünunu Profesörü Don Faustino Alvarez del 
Manzano. 

Amerika Düveli Müttehidesi Reisi: 

Düveli Müttehidenin Nevyork Havalisi Mahkemesi Hakimi Mösyö 
Walter C. Noyes, 
Nevyorkta Avukat Charles C Burlingham, 
Virjinni Devletinin Sabık Valilerinden Mösyö A. J. Montague, 
Pitsburgda Avukat Mösyö Edvin W. Smith 

Fransa Cumhuriyeti Reisi: 

Fransa Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fev
kalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö Beau, 
Enstitü Azasından, Paris Hukuk Fakültesi ve Ulûmu Siyasiye mek
tebi Profesörü Fransa Hukuku Bahriye Cemiyeti Reisi Mösyö 
Lyon - Caen. 

Haşmetli Büyük Britanya ve irlanda Müttehid Kıralhğı ve Mavetayi 
Ebhar ingiltere Müstemlekeleri Kiralı, Hindistan İmparatoru: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhası ve Or
ta Elçisi _Sir "Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., 
Londra Âli Mahkemesi Hâkimi Asaletli Sir William Pickford; 
Londrada Kıral Müşaviri Mösyö Leslie, 
Londrada Avukat̂  Asaletli Mösyö Hugh Godley. 

Haşmetli Yunanlılar Kiralı: 

Atina Darülfünunu Muavin Profesörlerinden Mösyö Georges Dio-
bouniotis-

Haşmetli İtalya Kiralı: 

İtalyanm Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö Prens de Gastagneto 
Caracciolo, 
Avukat, Cenevre Darülfünunu Profesörü Mösyö François Ber-
lingieri, 
Napoli İstinaf Mahkemesi Âzasından Mösyö François Mirelli, 
Roma Darülfünunu Profesörlerinden Mösyö César vivante. 

Haşmetli Japonya imparatoru: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö K. Nabeshima, 
Japonya Adliye Nezaretinde Müddeiumumi ve Müşavir Mösyö Yos-
hiyuki Irié, 
Japonya Münakalât Müdiriyeti Bahrî İşler Kısmı Reisi Mösyö Ta-
keyuki Ishikawa, 
Japonyanın Brüksel Elçiliği İkinci Kâtibi Mösyö M. Matsuda. 

Meksika Düveli Müttehidesi Reisi: 

Meksika Düveli Müttehidesinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nez
dinde Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö Olarte, 
Avukat, Ayan Azasından Mösyö Victor Manuel Castillo. 

Nikaraguva Cumhuriyeti Reisi: 

Nikaraguva Cumhuriyetinin Brüksel Başşehbenderi Mösyö L. Val
iez. 

Haşmetli Norveç Kiralı: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö Doktor G. F. Hagerup, 
Gemi Mücehhizi Mösyö Christian Thédor Boş. 

Haşmetli Felemenk Kıraliçesi: 

Felemengin Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö le Jonnkheer P. R. A. 
Melvill van Carnbee, 
Hukuk Doktoru, Utrecht Darülfünunu Profesörü Mösyö W. L. P. 
A- Molengraaff, 

Hukuk Doktoru, Lâhey Temyiz Mahkemesi Azasından Mösyö B- C. 
J. Loder, 
Hukuk Doktoru, Amsterdamda Avukat Mösyö C. D. Asser Yunior. 

Haşmetli Portekiz ve Algarvlar Kiralı: 

Portekizin Brüksel Maslahatgüzarı Mösyö Antonio Duarte de 01-
vierria Soares. 

Haşmetli Romanya Kiralı: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö Djuvara. 

Haşmetli Bütün Rusyalılar İmparatoru: 

Rusyanın Vaşington Büyük Elçiliği Başkâtibi Mösyö C. Nabokoff. 

Haşmetli İsveç Kiralı: 

Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde Fevkalâde Murahhas ve Or
ta Elçisi Mösyö Kont J. J. A. Ehrensvard, 
İsveç Vapur Sigorta Şirketi Müdürü Mösyö Einar Lange. 

Uroguvay Cumhuriyeti Reisi: 

Uroguvay Cumhuriyetinin Haşmetli Belçikalılar Kiralı nezdinde 
Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi Mösyö Luis Garabelli. 

Hazeratını Murahhr Jırı olarak tayin etmişler ve 

MüşarünileyHm bu hususta usulen mezun oldukları halde aşa
ğıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Deniz gemileri arasında veya deniz gemileri ile da
hilî seyrisefain gemileri arasında vukua gelen müsademelerde, gemi
lere, gemide bulunan eşyaya veya şahıslara karşı ika olunan zarardan 
dolayı lâzım gelen tazminat, müsademenin vukua geldiği sular nazarı 
itibara alınmaksızın aşağıdaki hükümlere tevfikan tayin edilir. 

Madde 2 —• Eğer müsademe kazara vaki olur veya bir sebebi müc
birden neşet eder veyahut müsademenin sebepleri hakkında şüphe bu
lunur ise zararları buna uğramış olanlar çekerler. 

Gerek gemiler, gerek bunlardan biri hâdise anmda demir üzerin
de yattığı halde dahi bu hüküm mer'i kalır. 

Madde 3 — Eğer müsademeye gemilerden birinin hatası sebep 
olmuşsa zararın tazmini bu hatayı yapmış olan gemiye terettüb eder. 

Madde 4 — Eğer müşterek hata var ise gemilerden her birinin 
mes'uliyeti mütekabilen yapılan hataların ağırlığile mütenasibdir; bu
nunla beraber ahvale göre böyle bir nisbet tayin edilemez ise veya ha
talar muadili gibi görünüyorsa mes'uliyet mütesaviyen taksim olunur. 

Gerek gemilere, gerek hamulelerine ve gerek gemide bulunan mü
rettebatın, yolcuların ve sair şahısların eşyalarına ve sair mallarına 
karşı ika olunan zararlar, üçüncü şahıslara karşı tekâfül olmaksızın, 
zikrolunan nispet dahilinde hatada olan gemiler tarafından çekilir. 

Bu maddenin birinci bendine tevfikan sureti kat'iyede tediyeye 
mecbur olduğu hisseden fazlasını tediye edenin hakkı müracaatına ha
lel gelmemek üzere hatada bulunan gemiler ölüm veya yaralarla sebe
biyet verilmiş zararlar için üçüncü şahıslara karşı mütekâfil addolu
nurlar. 

Bu müracaat hakkında gemide bulunan şahıslara karşı gemi sa
hiplerinin mes'uliyetini tahdid eden akdî veya kanunî hükümlerin şü
mulünü ve tesirlerini tayin etmek millî kanunlara aiddir. 

Madde 5 — Evvelki maddeler ile tayin edilen mes'uliyet. kılavuz 
alınması mecburî olsa bile, müsademeye bir kılavuzun hatası sebebiyet 
verdiği takdirde dahi caridir. 

Madde 6 — Bir müsademe dolayısile duçar olunan zararın taz
mini hakkında dava ikamesi ne bir protesto ve ne de diğer hususî bir 
muamele ifasile meşrut değildir. 

Müsademe mes'uliyeti hakkında hata için kanunî karine cari de
ğildir. 

Madde 7 — Zarar tazminine müteallik davalar, hâdisenin vuku
undan itibaren iki senede müruru zamana uğrar. 

4 üncü maddenin 3 üncü bendile kabul edilmiş olan müracaat da
valarını ikame etmek için müddet bir senedir. Bu müruru zaman ancak 
tediye gününden itibaren cereyan eder. 

Bu müruru zamanlan tavik veyahut kateden sebepler davayı rü'-
yet eden mahkemenin kanunu ile taayyün eder. 

Âli Âkid Taraflar kendi kanunlarında müddeaaleyh geminin müd-
deinin ikametgâhı veya başlıca müessesesi bulunan Devlet kara sula-
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rmda yakalanmaması keyfiyetini yukarıda tesbit olunan müddetleri 
temdid eder bir sebep olarak kabul etmek hakkını muhafaza ederler. 

Madde 8 — Bahrî bir müsademeden sonra tesadüm etmiş olan 
gemilerden her birinin kaptanı, kendi gemisi, mürettebatı ve solcuları 
için ciddî bir tehlike olmadıkça elinden geldiği kadar diğeı gemiye, 
mürettebatına ve yolcularına muavenet etmiye mecburdur. 

Kezalik kendi gemisinin i«mini ve mukayyed bulunduğu liman ile 
beraber nereden geldiğini ve nereye gideceğini bildirmiye mecburdur. 

Geminin sahibi mahza yukarıdaki hükümler hilâfında hareketten 
dolayı mes'ul değildir. 

Madde 9 — Mevzu kanunları yukarıki maddeye muhalif hareket
leri menetmeyen Ali Akid Taraflar bu hareketlerin men'i için iktiza 
eden tedbirleri ittihaz veya kendi teşri heyetlerine teklif etmeyi taahhüd 
ederler. 

Âli Âkid Taraflar yukarıdaki hükmün icrası için kendi memleket
lerinde vazedilmiş veya edilecek olan kanunlar ile nizamnameleri müm
kün olduğu kadar süratle birbirine bildireceklerdir. 

Madde 10 — Muahhar mukaveleleri kaydı ihtirazisi ile bu hü
kümler ne gemi sahiplerinin meşguliyetini tahdid hususunda her mem
lekette müesses kaideleri, ne de nakliye mukavelesinden veya diğer bü
tün mukavelelerden nê et eden mükellefiyetleri ihlâl etmez. 

Madde 11 — Bu mukavele harp gemilerine ve münhasıran umumî 
bir hizmete tahsis edilmiş olan Devlet gemilerine tatbik olunmaz. 

Madde 12 ~- Bu mukavelenin hükümleri, davaya mevzu teşkil eden 
gemilerin hepsi Âli Akid Taraflara mensub olduğu vakit millî kanun
ların tayin ettiği diğer hallerde bütün alâkadarlar hakkında tatbik 
olunacaktır. 

Bununla beraber mukarrerdir ki: 
1 - Gayri âkid bir Devlet tebeasından bulunan alâkadatlar hak

kında mezkûr hükümlerin tatbiki, Akid Devletlerden her biri tarafın
dan mütekabiliyet şartına tâbi tutulabilecektir. 

2 - Alâkadarların hepsi davayı rüyet eden mahkemenin mensub 
bulunduğu Devlet tebaası oldukları takdirde mukavelename değil millî 
kanun tatbik edilecektir. 

Madde 13 — Bu mukavele müsademe vukua gelmemiş olsa bile ge
rek bir manevranın icrası veya ihmali ve gerek nizamata riayetsizlik 
yüzünden bir geminin diğer bir gemiye yahut gemide bulunan eşyaya 
veya şahıslara, ika ettiği zararların tazminine dahi şamildir. 

Madde 1 i — Âli Âkid Taraflardan her biri bu mukavelenin mer'i
yete girmesinden itibaren üç sene sonra, mukaveleye ithal edilebilecek 
İslâhatı taharri ve tayin ve hassatan mümkünse mukavelenin tatbiki dai
resini tevsi etmek maksadile yeni bir konferansın içtimaını teklif etmek 
salâhiyetini haiz olacaktır. 

Bu salâhiyetini istimal edecek olan Devlet, altı ay içinde konfe
ransı içtimaa davet etmeyi deruhte eyliyecek olan Belçika Hükümeti 
vasıtasile niyetini diğer Devletlere bildirecektir. 

Madde 15 — Bu mukaveleyi imza etmemiş olan Devletler, talebleri 
üzerine buna iltihaka kabul olunur- Bu iltihak siyasî tarikle Belçika 
Hükümetine ve onun tarafından da diğer Âkid Tarafların Hükümetle
rinden her birine tebliğ olunacak ve Belçika Hükümeti marifetile teb-
liğnamenin irsalinden bir ay sonra hükmünü icra edecektir. 

Madde 16 — Bu mukavele tasdik edilecektir. 
Mukavelenin imzası gününden itibaren en geç bir senelik bir müd

detin inkizasmda Belçika Hükümeti, mezkûr mukaveleyi tasdik etmeğe 
hazır bulunduklarını beyan etmiş olan Âli Âkid Tarafların Hükümet
lerde mukaveleyi mer'iyete koymanın münasib olup olmadığım karar
laştırmak maksadile temasta bulunacaktır. 

icabı takdirinde tasdiknameler derhal Brükselde Hazinei Evraka 
tevdi olunacak ve mukavele bu tevdi tarihinden bir ay sonra hükmünü 
icra edecektir. 

Protokol, bir sene daha Brüksel konferansında temsil edilmiş olan 
Hükümetlerin lehine açık kalacaktır. Bu müddetin mürurundan sonra 
mezkûr Hükümetler ancak, on beşinci maddenin hükümlerine tevfikan 
mukaveleye iltihak edebilirler. 

Madde 17 — Âlî Akid Taraflardan her hangi biri bu mukaveleyi 
feshettiği halde bu fesih ancak Belçika Hükümetine tebliğ edildiği gün
den bir sene sonra hükmünü icra edecek ve mukavele diğ-3r Âkid Ta
raflar arasında mer'i kalacaktır. 

M u n z a m madde 

Geçen 16 nci maddeye istisnaen, müsademe alınması mecburî bir 
kılavuzun hatası yüzünden vukua geldiği takdirde mes'uliyti tesbit 
eden 5 inci maddenin hükmü ancak Âli Âkid Taraflar gemi sahiplerinin 
tahdid nes'uliyeti hakkında itilâf hîsıl ettikleri zaman mer'iyete gire
cektir. 

Tasdikanlilmekal Âlî Âkid Tarafların murahhasları bu mukave
leyi imza ve tahtim etmişlerdir. 

Brükselde 23 eylül 1910 da bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Almanya için: 

Kracker Von Schwartzenfeld, 
Dr. G. Sruckmann. 

Arjantin Cumhuriyeti için: 

Alberto Biancas. 

Avusturya için ve Macaristan için: 

S. Clary et Aldringen. 

Avusturya için: 

Stephen Worms. 

Macaristn için: 

Dr. Francois de Nagy. 

Belçika için: 

A. Beernaert, 
Capelle, 
Ch. Le Jeune 
Louis Franck, 
Paul Segers. 

Brezilya Düveli Müttehidesi için: 

Rodrigo Octavio de Langaard Menezes. 

Şili için: 

F. Puga - Borne. 

Küba Cumhuriyeti için: 

Dr. F. Zayas. 

Danimarka için: 

W. Grevenkop Castenskiold, 
Herman Halkier. 

İspanya için: 

Arturo de Baguer, 
Juan Spottorno, 

Ramon Sanchez de Ocana, 

Faustino A. del Manzano. 

Amerika Düveli Müttehidesi: 

Walter C. Noyes, 
Charles C. Burlingham, 
A. J. Montague, 
Edwin W. Smith. 

Fransa için: 

Beau, 
Ch. Lyon - Caen. 

Büyük Britanya için: 

Arthur H. Hardinge, 
/ W . Pickford, 

Leslie Scott, 
Hugh Godley. 

Yunanistan için: 

G. Diobouniotis. 
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İtalya için: 

Prince de Castagneto, 
Francesco Berlingieri, 
Francesco M. Mirelli, 
Prof. César Vivante. 

Japonya için: 

K. Nabeshima, 
Y. Irie, 
T. Ishikawa, 
M. Matsuda. 

Meksika Düveli Müttehidesi için: 

Enrique Olarte, 

Viktor - Manuel Castillo. 

Nikaraguva için: 

Léon Vallez. 

Norveç için: 
Hagerup, 
Chr. Th. Boe. 

Felemenk için: 

P. R. A. Mervil van Carnbee, 
Molengraaff, 
Loder, 

C. D. Asser. 

portekiz için: 

A. D. de Oliveira Sores. 

Romanya için: 

T. G. Djuvara. 

Rusya için: 

C. Nabokoff. 

isveç için: 
Albert Ehrensvard, 
Einar Lange. 

Uroguvay için: 

Luis Carabelli. 

Ticaret gemilerine karşı denizaltı gemi ler in in hareketlerine 
d i r L o n d r a d a 6 teşrinisani 1936 tarihinde imzalanan 

proseverbale i l t ihak hakkında k a n u n 

Kanun No: 3227 Kabul tarihi: 9/6/1937 

Madde 1 — Ticaret gemilerine karşı denizaltı gemilerinin hareket
lerine dair Londrada 6 teşrinisani 1936 tarihinde bazı Devletler arasın
da imzalanan proseverbal kabul olunmuş ve bu proseverbale Türkiye 
Cumhuriyetinin iltihakına aid muamelenin ifası için Hükümete mezu
niyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur-

15/6/1937 

Proseverbal 

22 nisan 1930 tarihinde Londrada imza olunan deniz silâhlarının 
tahdid ve tenkisine mütedair muahedenamenin bütün mumziler tara
fından tasdik edilmemiş olduğuna, 

Muahedenamenin müddetle mukayyed olmaksızın mer'iyette ka
lacak olan 4 üncü kısmında, Hukuku Düvelin müesses kaideleri olarak 

zikredilip ticaret gemilerine karşı denizaltı gemilerinin harekâtına ta
allûk eyliyen bazı ahkâmı müstesna olmak üzere işbu muahedename
nin 31 kânunuevvel 1936 tarihinden itibaren mer'iyetten sakıt olacağına, 

Mezkûr 4 üncü kısmın 22 nci maddesinin son fıkrasında Yüksek 
Âkid Tarafların, diğer bütün Devletleri, zikri geçen kaideleri kabul et
tiklerini beyana davet ettikleri musarrah bulunduğuna, 

Fransa Cümhuriyetile italya Kıraliyeti Hükümetlerinin mezkûr 
muahedenamenin imzasından mütevellid mezkûr kaideleri kabul eyle
diklerini tasdik eylediklerine, 

Ve mezkûr muahedenameye vaziülimza olanların cümlesi, mezkûr 
4 üncü kısımda münderiç bulunan kaideleri mümkün olduğu kadar çok 
Devletin Hukuku Düvelin müesses kaideleri olarak kabul etmelerini 
arzu ettiklerine binaen, 

Hükümetlerinin mümessilleri bulunan aşağıda yazılı imza sahipleri 
muahedenamenin mezkûr 22 .nci maddesi ahkâmına nazaran Büyük Bri-

' tanya ve şimalî irlanda Müttehid Kıralhğı Hükümetinin melfuf kavaidi 
mezkûreyi muahedeyi imza etmemiş olan bütün Devletler Hükümetleri
ne derhal tebliğ ve kendilerini mezkûr kaidelere kat'î olarak ve zaman 
kaydi olmaksızın iltihaka davet etmesini işbu mazbata ile taleb ederler. 

Kaideler 

(1) Ticaret gemilerine karşı hereketlerinde denizaltı gemileri de-
nizüstü harp gemihr'nin tâbi bulundukları Hukuku Düvel kaidelerine 
tevfiki hareket edeceklerdir. 

(2) Bilhassa, bir harp gemisi, ister denizüstü veya denizaltı gemisi 
olsun, usulü dairesinde vaki ihtar ve tekliften sonra durmaktan musırran 
imtina veya muayeneye filen muhalefet olunduğu hal müstesna olmak 
üzere, bir ticaret gemisini, yolcularını, mürettebatını ve borda evrakını 
evvelce emin bir mahalle koymadan evvel, batıramaz veya seyrüseferden 
âciz bırakamaz. 

Geminin merakibi bahriyesi bu hususta emin bir mahal addoluna
maz; meğerki yolcularla mürettebatın emnü selâmeti, denizin hali ve 

I hava şartlan nazarı itibare alınarak, karanın yakınlığı veya kendilerini 
almağa kadir diğer bir geminin mevcudiyeti sayesinde müemmen 
buluna. 

Londrada 6 teşrinisani 1936 tarihinde imza edilmiştir. 

imzalat 

Birleşik Amerika Devletleri Hükümeti namına: 

Robert Worth Bingham. 

Avusturalya Hükümeti namına: 

• S. M. Bruce. 

Kanada Hükümeti namına: 
Vincent Massey. 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti namına: 
Charles Corbin. 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kıralhğı Hükümeti namına: 

Anthony Eden, 
J- Ramsay Mac Donald, 
Samuel Hoare. 

Hind Hükümeti namına: 

R. A. Butler, 

irlanda Serbest Devleti Hükümeti namına: 

John W. Dulanty. 

italya Kıraliyeti Hükümeti namına: 

Dino Grandi. 

Japon Hükümeti namına: 

Shigeru Yoshida. 
Yeni Zelanda Hükümeti namına: 

W. J. Jordan. 

Cenubî Afrika ittihadı Hükümeti namına: 

C. T- Te Water. 
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Ankarada bir T ı b Fakül tes i tesisi 
h a k k ı n d a kanun 

Kanun M: 3228 Kabul tarihi: 9J6J1937 

Madde 1 — Ankarada bir Tıb Fakültesi ve leylî tıb talebe yurdu 
tesis edilmek üzere 1937 malî yılından itibaren 8 000 000 liraya kadar 
taahhüde girişmeğe Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili mezundur. 

Bu suretle girişilecek taahhüd bedelleri her sene 2 500 000 lirayı 
geçmemek şartile 1938 - 1941 seneleri Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti bütçesine konulacak tahsisattan tesviye olunur. 

Madde 2 — Tıb Fakültesinin, seririyatının, laboratuarlarının, 
ikametgâhlarının, leylî tıb talebe yurdunun ve bunların bütün müşte
milâtının inşası ve bilûmum tesisat ve teçhizatı ve bu hususta icab eden 
istimlâk bedelleri bu paradan tesviye olunur. 

Madde 3 — Tıb Fakültesinin inşa edileceği Ankara Erkek Lisesi 
arazisi mukabilinde bir lise binası yapılmak üzere istimlâk, inşa ve 
bilûmum masrafı olarak birinci maddedeki paradan 1938 - 1939 bütçe 
seneleri içinde 500 000 liraya kadarı İcra Vekileri kararile sarfolunur. 

Madde 4 — Ankara Tıb Fakültesinin teşkilât kanunu 1939 bütçe 
yılı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olacaktır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini yürütmiye İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
15/6/1937 

Maden o c a k l a r ı n d a yeral t ı iş ler inde k a d ı n l a r ı n çalışt ır ı lma
m a s ı h a k k ı n d a k i Millet lerarası mukaveleye iltihaka 

dair k a n u n 

Kanun No:3229 Kabul tarihi: 9/6/1937 

Madde 1 — Cenevrede Milletlerarası İş Teşkilâtı Umumî Konfe
ransı tarafından kabul olunan ve maden ocaklarında yeraltı işlerinde ka
dınların çalıştırılmaması hakkında olup (Yeraltı İşleri Mukavelesi "ka
dınlar,, 1935) adı verilen mukavelename kabul olnmuş ve bu muka
beleye iltihak için Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 

nemurdur. 
15/6/1937 

H e r nevi maden o c a k l a r ı n d a yeral t ı islerinde k a d ı n l a r ı n 
ça l ı ş t ı r ı lmaması h a k k ı n d a 45 n u m a r a l ı 

mukavele 

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vaki davet üze
rine Cenevrede 4/VI/1935 tarihinde 19 uncu inikad halinde toplanan 
Milletlerarası İş Teşkilâtı Umumî Konferansı, 

İnikad ruznamesinin 2 nci maddesini teşkil eden her nevi maden 
ocaklarında yeraltında kadınların çalıştırılmasına aid bulunan mesele 
hakkında muhtelif tekliflerin kabulünü, 

Bu tekliflerin milletlerarası bir mukavele projesi şeklini almasını 
kararlaştırdıktan sonra, 

Bin dokuz yüz otuz beş senesi haziran ayının yirmi bir tarihinde, 
(Yeraltı İşleri Mukavelesi "kadınlar,, 1935) adını taşıyacak olan aşa
ğıdaki mukavele projesini kabul eder: 

Madde 1 — Bu mukavelenin tasdiki için "Maden ocağı,, tâbiri, 
gerek âmme, gerekse hususî vasfını haiz ve yeraltında mevcud madde
lerin istihracını istihdaf eden her nevi teşebbüslere şamildir. 

Madde 2 — Kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun, 
maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz. 

Madde 3 — Millî kanunlarla yukarıda yazılı memnuiyetten şu 
kimseler istisna edilebilirler: 

a) Sevku idare vazifesile mükellef olup bedenen çalışmıyan şa
hıslar, 

b) Sıhhî ve sosyal hizmetlerde çalışan şahıslar, 

c) Meslekî bilgilerini tamamlamak maksadile bir maden ocağın
da yeraltı işlerinde staj görmelerine müsaade edilen tahsildeki şahıslar, 

d) Bedenen çalışma mahiyetinde olmıyan bir sanatın icrası için 
bir maden ocağının yeraltı kısımlarına tesadüfi olarak inmesine lüzum 
görülen diğer bütün şahıslar. 

Madde 4 — Bu mukavelenin resmî tasdiknameleri Akvam Cemi
yeti Umumî Kâtibine tevdi olunacak ve mumaileyh tarafından tescil 
edilecektir. 

Madde 5 — 1 - Bu mukavele, ancak, Umumî Kâtib tarafından tas
diknamesi tescil edilmiş olan Milletlerarası İş Teşkilâtı jfeasını bağlı
yacaktır. 

2 - Mukavele, Umumî Kâtib tarafından iki azanın tasdiknamele
rinin tescilinden itibaren 12 ay sonra mer'iyete girecektir. 

3 - Bundan sonra da mukavele, her âza için kendi tasdiknamesinin 
tescilinden itibaren 12 ay sonra mer'iyete girecektir. 

Madde 6 — Milletlerarası İş Teşkilâtı âzasından ikisinin tasdik-
- namesi tescil edilir edilmez, Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibi Milletler

arası İş Teşkilâtının bütün azasına keyfiyeti iş'ar edecektir. 
Keza, teşkilât âzası tarafından kendisine daha sonra tevdi oluna

cak tasdiknamelerin tescilini de bütün azaya tebliğ eyliyecektir. 
Madde 7 — 1 - Bu mukaveleyi tasdik etmiş olan her âza mu

kavelenin mer'iyeti mebde tarihinden itibaren 10 sene zarfında, onu, 
Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibine göndereceği ve mumaileyhin tescil 
edeceği bir mektupla feshedilebilir. Feshin hükmü tescilden itibaren 
bir sene sonra cari olacaktır. 

2 - Bu mukaveleyi tasdik etmiş olan her âza, birinci fıkrada adı 
geçen 10 senelik müddetin hitamını takib eden bir senelik mühlet zarfın
da, bu maddede derpiş edilen feshe aid ihtiyarını kullanmadığı takdirde, 
yeniden 10 senelik bir devre için bağlı kalacak ve bundan sonra muka
veleyi, bu maddede yazılı şartlar içinde, her 10 senelik devrenin hita
mında feshedilebilecektir. 

Madde 8 — Bu mukavelenin mer'iyete girmesinden itibaren her 
10 senelik devrelerin hitamında Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi, 
onun tatbikına aid bir raporu umumî konferansa tevdi edecek ve onun 
tamamen veya kısmen tadili meselesini konferans ruznamesine koyup 
koymamak hususunda bir karar alacaktır. 

Madde 9 — 1 - Konferans, bu mukaveleyi tamamen veya kısmen 
tadil eden yeni bir mukavele kabul ettiği takdirde, yeni mukavelede 
hilâfına bir hüküm olmadıkça, 

a) Tadili muhtevi yeni mukavelenin bir âza tarafından tasdiki, 
onun mer'iyete girmiş olması kayid ve şartı altında, yukarıdaki 7 nci 
madde nazarı itibara alınmaksızın, hali hazırdaki mukavelenin tabiî 
bir şekilde derhal feshini tazammun edecektir. 

b) Tadili havi yeni mukavelenin mer'iyete girmesi tarihinden iti
baren, hali hazır mukavelesi artık âzanm tasdikına açık bulundurulun-
yacaktır. 

2 - Bu mukavele, onu tasdik edip de tadili havi mukaveleyi tasdik 
etmiyecek âza için şimdiki şekil ve metni ile mer'i olmakta devam ede
cektir. 

Madde 10 — Bu mukavelenin Fransızca ve ingilizce metinlerinin 
her ikisi de muteberdir. 

Devlet m e m u r l a r ı ayl ıklar ının tevhid ve t e a d ü l ü h a k k ı n d a k i 
kanuna bağl ı cetvelde bazı tadilât yapı lmasına dair olan 

kanun ile G ü m r ü k ve İ n h i s a r l a r ve Maliye Vekâlet ler i 
teşkilât ve vazifeleri h a k k ı n d a k i kanunlara bağlı 

kadro cetvellerinde değişiklik y a p ı l m a s ı n a 
dair kanun 

Kanun No: 3230 Kabul tarihi: 11/6/1937 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanuna bağlı cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair olan 2006 
sayılı kanuna bağlı kadro cetvelindeki (Muhasibi mes'ul) ile Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı ka
nuna bağlı kadro cetvelinin merkez memurları arasında (Muhasebe 
müdürlüğü) başlığı altındaki 59 ve taşra memurları arasında (Muha-
sibler) başlığı altındaki 27 memur bu cetvelden çıkarılmıştır. 



Sayıfa : 8360 (Resmî Gazete) 23 HAZİRAN 1937 

Madde 2 — Bu kanuna bağlı cetvelde yazılı memuriyetler Maliye 
Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetvelinin (merkez memurları) kısmına eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memur

dur. 

15/6/1937 

6 
7 
8 

10 
9 

11 
12 
14 

9 
10 
11 
12 
9 

1452 numaralı kanun 1229 
2825 „ „ 3133 
2996 „ „ 3322 sayılı Resmî Gazetededir. 

C E T V E L 

3 Memuriyetin nev'i 

Merkez Daireleri Muhasebe Müdürlükleri 

Muhasebe Müdürü 
Muavin 

Mümeyyiz 
» Veznedar 

Tedkik Memuru 
Memur (biri Veznedar Muavini) 

Gümrük Muhasibleri 

Aded Maaş 

Birinci Sınıf Muhasib 
ikinci „ „ 
Üçüncü „ „ 
Dördüncü „ „ 
Muhasibi Mes'ul 

1 
1 
1 
6 
1 

18 
21 
10 

5 
6 

12 
4 
1 

Hava M ü d a f a a Genel K o m u t a n l ı ğ ı teşkili ve 
vazifesi h a k k ı n d a kanun 

70 
55 
45 
35 
40 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
40 

Kanun No: 3231 Kabul tarihi: 11/6/1937 

Madde 1 — Yurdun hava tehlikesine karşı korunma işlerinin bir 
elden idare edilmesi için korkomutanlığı salâhiyetini haiz bir Hava 
Müdafaa Genel Komutanlığı teşkil olunur. 

Madde 2 — Hava Müdafaa Genel Komutanlığı doğrudan doğruya 
emir ve kumanda itibarile hazarda Genel Kurmay Başkanlığına ve 
seferde Başkumandanlığa bağlıdır. 

Madde 3 — Hava Müdafaa Genel Komutanlığı bu kanun ile teş
kil edilmiş olan Yüksek Hava Müdafaa Komisyonu ile ilgili vekâletlerin 
mütaleasını alarak hazarda bütün memlekete şamil hava korunma plân
larını ihzar eder ve yurd dahilindeki halkı ve Hükümet teşkillerinin muh
telif kısımlarını alâkadar eden tekmil hava müdafaasına aid teşkilât 
işlerini ve bunlara aid tesisleri yapar- Müdafaa usul ve talimatlarını 
tesbit eder. 

Madde 4 — Hava korunmasına aid vücud bulan bütün teşkillerin 
talim ve terbiye, tatbikatları Hava Müdafaa Genel Komutanlığına aiddir. 

Madde 5 — Vekâletlerin hava müdafaasına aid işlerini müzakere 
ve tanzim etmek üzere "Yüksek Hava Müdafaa Komisyonu,, namile 
Genel Kurmay Başkanının Başkanlığı altında Hava Genel Komutanı, 
bakanlıklar müsteşarlarından (Millî Müdafaa Vekâletinden yalnız Hava 
Müsteşarı) mürekkeb bir komisyon teşkil olunur. Hava Müdafaa Genel 
Komutanı komisyonun asbaşkanıdır. 

Bu komisyonun yazı işleri Genel Kurmayca tedvir olunur. 
Madde 6 — Hava Müdafaa Genel Komutanlığı bakanlıklar ve 

müstakil müesseselerle doğrudan doğruya muhabere eder. 
Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memur

dur. 

15/6/1937 

2928 saydı kanunun 2 nci maddesinin 
değişt i r i lmesine dair kanun 

Kanun No: 3232 Kabul tarihi: 11/6/1937 

Madde 1 — 2928 sayılı kanunun ikinci maddesinde gösterilen 70 
lira maaşlı doçentlerin adedi 30 a çıkarılmış ve 40 lira maaşlı doçent
lerin adedi de 22 ye indirilmiştir. 

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

Vekilleri memurdur. 
15/6/1937 

2928 numaralı kanun 3268 sayılı Resmî Gazetededir. 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında kanun 

Kanun No: 3233 Kabul tarihi : 11/6/1937 

Madde 1 — İlişik cetvelde is im, künye ve maluliyet dere
celeri yazılı 4 subay ile 47 ere 397 sayılı kanun mucibince 
verilecek 7.600 liralık para mükâfatı 1937 malî yılı Düyunu 

Umumiye bütçesinin 274 üncü mütekaid, dul , yetim maaşları 
ve tahsisatları faslına mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

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

memurdur. 
15/6/1937 

397 numaralı kanun 55 sayılı Resmî Gazetededir. 

397 numaralı kanuna tevfikan tstiklâl harbi malûllerine mahsus 20. para mükâfatı subay cetveli 

Sıra 
No. Kıt'ası 

Tekaüd 
İsim ve şöhreti Memleketi derecesi 

1 M . M . V . L v . İş. D . Abdul lah oğlu Maraş 
Ş . 2. 7. S . H s . Me. Turan 323-28 

2 Nahçuvan müfreze- Hasan oğlu Hü- Kemah 
si A l . 18. T b . 1. şeyin 28754 
Y e d e k Yarsubay 

6 

3 

Mükâfat Mükâfat miktarı 
derecesi L i r a 

3 

l/B 

300 

600 

Mülâhazat 

Sağ gözünden raddîlükse katarakt. 

İstiklâl Savaşında donmadan sol aya
ğı kesilerek Kamutayın 6/1/1936 T. 
ve 90 sayılı Arzuha l Encümeni 
kararile 
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Sıra 
No: Kıfas ı İsim ve şöhreti Memleketi 

Tekaüd 
derecesi 

Ï 

Mükâfat Mükâfat miktarı 

3 Mektebi Tıbbiyei A s - H a l i l N u r i oğlu Yarıya 
keriye Debboy Su- Mehmed Hayr i 
bayı Sv. Yarsubay 337 - 16 

4 Muş Jandarma Bir- Refik oğlu Mem- İstanbul 
l iginden Teğmen duh 3001 

Bir subay birinci dereceden mükâfat istihkakı 
„ „ üçüncü dereceden „ „ 

İki subay altıncı dereceden 

Yekûn 

derecesi 

l / A 

l / C 

L i r a 

1200 

300 

1X1200=1200 L i r a 
I X 6 0 0 = 600 L i r a 
2 x 3 0 0 = 600 L i r a 

2400 

Mülâhazat 

İstiklâl Savaşında yaralanma sonun
da daimî ruhî ve akıl hastalığı ma
lûlü manyayı inhitatı cinneti ve cer-
hai nariyei kıhıf. 

İstiklâl Savaşında yaralanma sonun
da harabiyeti azmiye ve mafsaliye 
ve iltisakı mafsal. 

397 Nolu Kanuna göre (İstiklâl Harbi malûllerine mahsus) 20. erat para mükâfat defteri 

Kıt'ası 
1 41. Tüm. hücum ta

buru 2. B l . erlerin
den 

2 1. Tüm. istihkâm 
B l . E r i 

3 A l . 61. Tb. 3. B l . 
1 erlerinden 

4 A l . 37. T b . 3. B l . 
11. çavuşu 

5 K u v a y i milliye Tar
sus grubu Bozkurt 
bölüğü erlerinden 

6 Kuvayi milliye A d a 
na tedip kuvveti 
erlerinden 

7 Ki l i s havalisi kuva
yi milliye erlerin
den 

8 A l . 143. T b . 3 B l . 
10 erlerinden 

9 A l . 38. Tb . 2 B l . 
3. erlerinden 

10 K u v a y i milliye yıl
dırım taburu BL 3. 
erlerinden 

11 18 Tüm. 38 JV» h 
şinayder batarya
sından 3 top çavuşu 

12 Tüm. 4. İstihkâm 
bölüğü erlerinden 

13 A l . 174. Tb. 1 B l . 
1. erlerinden 

14 A l . 13 T b . 3. B l 
2. erlerinden 

İsim ve şöhreti 
G a n i oğullarından 
Eyyüp oğlu İsmail 
D . 307 
K a r a Mehmed oğul
larından A h m e d oğ
lu Mehmed D . 315 
Kasab oğullarından 
A l i oğlu Mustafa 
D . 315 
K a d i r oğullarından 
K a d i r oğlu A h m e d 
D . 308 
Abacı oğulların
dan Durmuş oğlu 
Abdurrahman D . 
301 
Süleyman oğlu 
Mehmed D . 308 

Hast oğullarından 
Mustafa oğlu Meh
med D 317 
Kadir oğullarından 
A l i oğlu İbrahim 
D . 305 
Y a k u b oğulların
dan Osman oğlu 
Hüseyin D . 313 
Hasan Dede oğul
larından İmam oğ
lu Mehmed D . 314 
Bıyıklı oğullarından 
Dursun oğlu Meh
med D . 315 
Karaoğlan oğulla
rından Hasan oğlu 
Osman D . 308 
Kökdayı oğulların
dan Azizoğlu Y u 
suf D . 315 
Civelek oğulların
dan Osmanoğlu 
Şükrü D . 315 

Memleketi 

Mükâfat 
Mükâfat miktarı 
derecesi Lira Mülâhazat 

Mecidözü: Hisar-
kavak Köyünden 

Hadım: Bolat Kö
yünden 

Gölpazarı : Y e n i 
pazar (Kırka) Kö
yünden 
Ç a l : Yukarıseyid 
Köyünden 

M e r s i n : Yanpar 
Köyünden 

A d a n a : Kayalıbağ 
mahallesinden 

K i l i s : Çaylak ma
hallesinden 

İznik: Çakırca Kö
yünden 

Göre le : Ören Kö
yünden 

G . A n t e b : Tarla-
yıcedid mahalle
sinden 
i z m i t : Siretiye Kö
yünden 

K e s k i n : Şedid A n -
dakh Köyünden 

A r a ç : Germiyas 
Köyünden 

Vezirköprü : Elal-
dı Köyünden 

l / C 

l/C 

l / C 

ı/c 

l / C 

ı/c 

ı/c 

ı/c 

l/C 

l / C 

ı/c 

l/C 

l/C 

ı/c 

100 İstiklâl Savaşında Sakaryada sol elinden 
yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında İnönünde sağ gözün
den yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında Eskişehir cephesinde 
sol kolundan yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında Sakaryada sağ elin
den yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında A d a n a mıntakasında 
sol bacağından yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında sol bacağından yara
lanarak. 

100 İstiklâl Savaşında K i l i s Harbinde Pulat-
bey müfrezesinde yaralanma neticesi 
sol bacakta asabı felcî. 

100 İstiklâl Savaşında Haymanada sağ gö
zünden yaralanarak. 

100 istiklâl Savaşında sağ kolundan yara
lanarak. 

100 İstiklâl Savaşında sipere düşme neticesi 
• sol bacağından yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında sağ yüzünden yarala
narak. 

100 İstiklâl Savaşında sol elinden yaralanarak 

100 İstiklâl Savaşında-sol bacağından yara
lanarak (ayak bileğinde tam iltisak ve 
dumur). 

100 İstiklâl Savaşında sağ ayağından yara
lanarak. 
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Kıtası İsim ve şöhreti Memleketi 

15 A l . 45. Tb . 3. B l . £mir Hasan oğul- H a v z a : Çakıralan 
11. erlerinden larından Mehmed Köyünden 

oğlu N u r i D . 314 
16 A l . 20. Tb . 1. B l . Mıcık oğullarından Sungur lu : Çulhalı 

2. erlerinden Alioğlu İbrahim D . Kövünden 
307 

23 

24 

17 A l . 38. T b . 2. B l . 
5. erlerinden 

18 Tüm. 24. A l . 143. 
T b . 3. B l . 9. erlerin
den 

19 A l . 64. Tb. 1. B l . 
1. erlerinden 

20 K u v a y i milliye K o 
zan Sv. B l . erlerin
den 

21 A l . 28. Tb . 2. B l . 
6. onbaşı 

22 K o r . 12. İstihkâm 
taburu erlerinden 

Tüm. 41 T o p . A l . 
41 Tb . 1 Sahra ba
taryası erlerinden 
14. Sv. A l . 3. ma
kineli tüfek Bölüğü 
erlerinden 

Çırak oğullarından 
Alioğlu Yusuf D . 
312 
Ömer oğullarından 
İbrahimoğlu Meh
med D . 315 
Canik l i Osman o-
ğullanndan İbra
himoğlu Şevki D . 
314 
Pazarcı oğulların
dan Musaoğlu A h -
med H i l m i D . 312 

K e l oğullarından 
Hasanoğlu A l i D . 
313 
Okrekçi oğulların
dan Mehmed oğlu 
Hasan D . 310 
Inaç oğullarından 
Mustafaoğlu Mah-
mud D . 311 
Demirci Hacı H a 
san oğullarından 
Haliloğlu Hüseyin 
D . 315 

O r d u : O r t a Köy
den 

K a d i r l i : Yukarı-
ciyanlı Köyünden 

E r b a a : Karayaka 
(Ziydi) Köyünden 

K o z a n : Akçalı 
Köyünden 

Çankırı : Maruf 
Köyünden 

Manavgat: K e m e r . 
köyünden 

Bozkır: Soğucak 
köyünden 

Bozüyük: inönü 
Nahiyesinin Y e n i 
ce Mahallesinden 

25 A l . 27 T b . 1. B l . 2 Lafçı oğullarından Düzce : A v l a y a n 
erlerinden Mustafa oğlu Hüse- köyünden 

yin D . 302 
26 Tüm. 24. A l . 32. Hadım oğulların- Merzifon: Hacıra-

T b . 1. B l . 2 çavuşu dan Mustafa oğlu hat Mahallesinden 
A l i U y a r D . 313 

27 A l . 7. Tb . 3. B l . 9. Seyit oğullarından Trabzon: Boztepei-
erlerinden A l i oğlu Hasan D . balâ mahallesinden 

315 

28 K u v a y i Mil l iye 4. Mustafa kızı Ayşe Malatya: Besni K a - 3 
Yılmaz B l . den D . 318 . zası Çiftlik Köyün- j 

den 

29 

30 

A l . 38. Tb . 1 
2. erlerinden 

B l . Yaralı oğulların- Zara: Beypınar kö-
dan İbrahim oğlu yünden 
Rıza D . 307 

A l . 132 T b . 2. B l . Mustafa oğlu Ce- Çankır ı : Dümeli 
mal Gümüşane D . köyünden 
311 

7. erlerinden 

31 Soma MHis Sv. ta- Hüseyin oğlu Ömer Balıkesir : Şamlı 
kımı erlerinden D . 313 nahiyesinin D a -

vudlar köyünden 

Mükâfat 
derecesi 

ı/c 

l/C 

l/C 

l/B 

l/C 

ı/c 

ı/c 

ı/c 

ı/C 

ı/c 

ı/c 
ı/c 

l/B 

l/B 

l/C 

ı/c 

l/C 

Mükâfat 
miktarı 

Lira 

100 

100 

Mülâhazat 

100 

200 

100 

100 

100 

İstiklâl Savaşında sağ kolundan yara
lanarak. 

İstiklâl Savaşında sol kolundan yaralan
ma neticesi küberede kazıp mafsal, 
bilek mafsalında yarım iltisak ve k o l d a 
dumur. 
istiklâl Savaşında sol bacağından yara
lanarak asabı verekî felci. 

İstiklâl Savaşında Uşak cephesinde ya
ralanma neticesi sol bacağı kesilmiştir. 

100 İstiklâl Savaşında A f y o n cephesinde sol 
elinden -yaralanma neticesi elin ve par
maklarının 7/10 vazife noksanlığı. 

İstiklâl Savaşında 25 şubat 1337 tari
hinde Cebelibereket Kanlıgeçid mevki 
inde Fransızlarla yapılan muharebede 
sol kalçasından yaralanarak. 
İstiklâl Savaşında Bardiz cephesinde 
Ermenilerle yapılan müsademe netice
sinde sağ kolundan yaralanarak. 
İstiklâl Savaşında Dumlupınar Muhare
besinde sağ ayağından yaralanarak. 

100 istiklâl Savaşında Basri Köyü civarında 
sağ ayağından yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında İnönü Muharebesinde 
istihkâm yıkılmasile altında kalarak sağ 
dizinden malûl kalmıştır. 

100 İstiklâl Savaşında sağ gözünden yara
lanarak. 

100 İstiklâl Savaşında Manga ltepe Muharebe
sinde sağ bacağından yaralanarak. 

200 İstiklâl Savaşında Sakarya Muharebesin
de yaralanarak sağ k o l ve bacağından 
teşennücü felçten. 

200 İstiklâl Savaşında K u v a y i Mil l iyede ahçı 
ve sucu olarak çalşmakta iken düşma
nın denizden attığı top mermisi misketi 
ile yaralanarak sağ kolundan betir 
edilmesi. 

100 İstiklâl Savaşında Sakarya muharebe
sinde sol ayağından yaralanarak. 

100 İstiklâl Savaşında sol kolundan yara
lanarak. 

100 İstiklâl Savaşında millî kuvvetlerle Soma 
cephesinde Yağcılar Köyünde sol ba
cağından yaralanarak. 
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Sıra 
Ks Kıt'ası İsim ve şöhreti Memleketi D

er
ec

es
i 

Mükâfat 
Mükâfat miktarı 
derecesi Lira Mülâhazat 

32 A l . 12. T b . 1. B l . Mehmd oğlu Receb izmit: Koz luk ma-
3. çavuşu Gümül D . 311 hailesinden 

3 l/B 200 istiklâl Savaşında Basritepe Muharebe
sinde ciğerinden yaralanarak. 

33 Muğla K u v a y i M i l - A h m e d oğlu A l i Muğla: Ulucami 
liye erlerinden ağa oğlu D . 314 mahallesinden 

1 l/B 200 istiklâl Savaşında Muğla K u v a y i Mil l iye-
sinde çalışırken Aydın cephesinde düş
manın açtığı grup ateşi neticesinde 
travma yüzünden aklî, ruhî malûl düş
tüğü. 

34 Tüm 1. Sv. A l . 21. Abdülgani oğlu Boğazlıyan: U z u n -
B l . 2 erlerinden Mehmed Atilâ D . lu Köyünden 

312 

6 ı/c 100 İstiklâl Savaşında Küneyköy cephesinde 
sağ bileğinden yaralanarak. 

35 A l . 45. T b . 1. B l . 2. Bayram oğulların- A m a s y a : Bulduklu 
erlerinden dan Mehmed oğlu Köyünden 

Mehmed D . 316 

5 ı / c 100 İstiklâl Savaşında Tınaztepe Muharebe
sinde sağ gözünden yaralanarak. 

36 

37 

38 

A l . 38. T b . 2. B l . Mustafaoğlu Hüse- Ü n y e : Kocaman 
5. erlerinden yin Kolçak D . 313 Köyünden 
A l . 41. T b . 1. B l . Kaygısız oğulların- Sungur lu : Y a m a -
1. erlerinden dan Mehmedoğlu dısağır Köyünden 

Müslim D . 312 

A l . 5. T b . 1. B l . Çoban oğulların- Kızılcahamam:Ka-
2. erlerinden dan Osmanoğlu sımlar Köyünden 

N u r i D . 315 

6 

5 

5 

l / C 

ı/C 

ı/c 

100 

100 

100 

istiklâl Savaşında Sakarya Muharebe
sinde sol bacağından yaralanarak. 
İstiklâl Savaşında Sivritepe Muharebe
sinde sağ kolundan yaralanarak. 

İstiklâl savaşında Beylikköprü muhare
besinde sağ kolundan yaralanarak. 

39 A l . 45. T b . 2. B l . Abdullahoğlu ibra- A l a c a : Çatal Kö-
5. erlerinden him Durmuş D . 312 yünden 

6 ı/c 100 istiklâl Savaşında A f y o n d a sağ elinden 
yaralanarak. 

40 A l . 56. T b . 2. B l . Güdek oğullarından S a m s u n : K a v a k 
8. erlerinden Receboğlu H i l m i Beybesli Köyün-

D . 316 den 

5 ı/c 100 istiklâl Savaşında Mangaltepe Muhare
besinde sağ elinden yaralanarak. 

41 K a r s Jandarma Ta- Yemenoglu Mevlûd Erzuruırj: Dere 
burunun Göle bö- D . 315 Mahallesinden 
lüğü P . erlerinden 

5 ı/c 100 istiklâl Savaşında cephane nakli sıra
sında bomba patlaması ile yaralanarak 
ayaklarından malûl kalmıştır. 

42 Tüm. 4. A l . 42. Tb . Hasan oğlu Osman Giresun: Yenice-
1. B l . 2. erlerinden K o r k m a z D . 311 hisar köyünden 

5 ı/c 100 İstiklâl Savaşında Mangaltepe Muhare
besinde ağzından yaralanarak. 

43 A l . 48. Tb . 2. B l . 6 İsmail oğlu Mehmed Niksar : Geyran 
erlerinden Gamsız D . 316 köyünden 

5 ı/c 100 istiklâl Savaşında Pontos eşkiyasile mü
sademede sol bacağından yaralanarak. 

44 Tüm. 15. A l . 56. Süleyman oğulla- Fenike: Sarıcasu 
T b . 3 B l . 9. erle- rından Alioğlu Meh- köyünden Y e n i O s -
rinden med D . 314 manii aşiretinden 

5 ı/c 100 İstiklâl Savaşında Dumlupınarda sol k o 
lundan yaralanarak 

45 A l . 48. Tb . 3. B l . 7. Necib Oğlu Şevki A m a s y a Zana Kö-
erlerinden Pazar D . 308 yünden 

6 ı/c 100 ist iklal Savaşında Sakarya Muharebe
sinde sağ bacağından yaralanarak. 

46 K u v a y i milliye er- Şerif Oğlu Mehmed Gaziantep: K a b a -
lerinden N u r i D . 317 sakal mahallesin

den 
A l . 135. T b . 3. B l . Mehmed Oğlu Me- Çumra: A k v i r a n 
9. erlerinden miş P a l a D . 315 Nahiyesinden 

6 ı / c 100 istiklâl Savaşında Cenutdağı cephesin
de sağ bacağından yaralanarak. 

47 

K u v a y i milliye er- Şerif Oğlu Mehmed Gaziantep: K a b a -
lerinden N u r i D . 317 sakal mahallesin

den 
A l . 135. T b . 3. B l . Mehmed Oğlu Me- Çumra: A k v i r a n 
9. erlerinden miş P a l a D . 315 Nahiyesinden 

5 ı/c 100 İstiklâl Savaşında Güzelimdağı Muha
rebesinde sol elinden yaralanarak. 

Bir erin~~birinci dereceden mükâfat istihkakı 
Üç erin üçüncü dereceden „ „ 
Bir erin dördüncü dereceden „ „ 
O n sekiz erin beşinci dereceden „ „ 
Y i r m i dört erin altıncı dereceden „ „ 

1 X 200 
3 X 200 
1 X 200 

18 X 100 
24 X 100 

Yekûn 

= 200 L i r a 
= 600 L i r a 
= 200 L i r a 
= 1800 L i r a 
= 2400 L i r a 

5200 
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Üniversi te kadrosuna dahil k ü r s ü l e r e tayin 
o l u n a n l a r ı n m a a ş l a r ı n a dair kanun 

Kanun No: 3234 Kabul tarihi: 11/6/1937 

Madde 1 — Üniversite kadrosuna dahil kürsülerden birine tayin 
olunup da 1452 numaralı kanunun umumî hükümlerine göre Üniversite 
kadrosunda gösterilen maaşı alamadıkları için mezkûr 1452 numaralı 
kanun mucibince müstehak oldukları maaş ile Üniversite kanununa 
bağlı kadrodaki maaş farkını ücret olarak almış olanlara tayin olun
dukları kürsünün maaş farkı ücret olarak verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maarif ve Maliye Vekilleri me

murdur. 

15/6/1937 

1452 numaralı kanun 1229 sayılı Resmî Gazetededir. 

R e s m î devair ve müessesa t ile Devlete aid idare .ve ş i rket lerde 
ve menafii umumiyeye hadim m ü e s s e s e l e r d e bulundu

rulabilecek vesaiti nakliye h a k k ı n d a k i 24 m a y ı s 1928 
tarih ve 1296 saydı kanuna ek k a n u n 

Kanun JÉ: 3235 Kabul tarihi: 11/16/1937 

Madde 1 — Millî Müdafaa Vekâleti euırine münhasıran hizmette 
kullanılmak ve asgarî istimal müddetleri üçer yıl olmak üzere 2 000 
lira kıymetinde on aded otomobil tahsis edilmiştir. 

Madde 2 — 1296 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvele bu ka
nuna bağlı cetvel eklenmiştir. 

Madde 3 —-Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15/6/1937 

Madde 4 — Kan gütme saikı ile adam öldüren veya öldürmeğe te
şebbüs edenler ve kan gütme saikına vâkıf olduğu kimselerin azim veya 
tahrikine vasıta olarak bu cürümleri işleyenler ve bu saikı bilerek cür-
me iştirak etmiş olanlar haklarında da mahkûm oldukları cezanın çek-
tirilmesinden veya bu cezanın bir suretle düşmesinden sonra birinci 
madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 5 — Kasten öldürülen biı şahsın yukarıdaki maddelerde 
yazılı derecelerdeki hısımlarından birini, öldürdüğünü veya öldürttüğü
nü zannettiği kimseyi veya onun yakınlarından birini kan gütme saikı 
ile öldüreceğine veya öidürteceğine dair kuvvetli emareler mevcud ol
duğu takdirde Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi ile ağn ceza işle
rini gören mahkemece nakline karar verilebilir. Salahiyetli mahkemenin 
tayininde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri caridir. 

Madde 6 — Haklarında nakil kararı verilenler ikametgâhlarının 
bulunduğu yerden beş yüz kilometreden daha az bir mesafe dahilinde 
ikamet edemezler. Bu mesafe dışında olmak üzere istedikleri yeri kendi
leri tayin edebilirler. 

Madde 7 — Kan gütme saikı ile işlenen adam öldürme veya öl
dürmeğe teşebbüs cürümleri hakkında verilen hüküm katileştikten sonra 
bu kanuna göre nakilleri lâzım gelenler hakkındaki karar Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin talebile duruşma yapılmaksızın hükmü veren mah
kemece verilir. 

Bu karar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında 
haklarında nakil kararı verilenler tarafından itiraz olunabilir, itiraz 
yazı ile veya bu hususta bir zabıt varakası yapılmak üzere mahkeme 
kâtibine yapılacak beyanla olur. İtiraz üzerine mahkeme duruşma ya
parak karar verir. Bu kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisile hakların
da karar verilenler tarafından temyiz olunabilir. 

Duruşma ile temyize dair .olan muameleler Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümleri dairesinde yapılır. 

Madde 8 — Bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağı yerleri İcra 
Vekilleri Heyeti tayin eder. , 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memur

dur. 
15/6/1937 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1172 sayılı Resmî Gezetededir. 
1296 numaralı kanun 901 sayılı Resmî Gazetededir. 

CETVEL 

Tümen komutanlıkları 

Beherinin 
azamî mu
bayaa be

deli 

2 000 

Aded 

Asgarî 
müddeti 
istimali 

K a n g ü t m e sebebile işlenen adam ö l d ü r m e ve buna 
teşebbüs c ü r ü m l e r i failleri h ı s ı m l a r ı h a k k ı n d a 

tatbik olunacak muameleye dair kanun 

Kanun X: 3236 Kabul tarihi: 11/6/1937 

Madde 1 — Kan gütme sebebile adam öldüren veya öldürmeğe te
şebbüs eden veya başkasını bu cürmü işlemeğe azmettiren veya tahrik 
eyliyen kimsenin cürüm işlendiği zaman bir dam altında yaşıyan usul 
ve furuları ve kardeşleri ve karı veya kocası ikametgâhlarının bulundu
ğu yerden başka bir yere nakledilirler. 

Madde 2 — Faille bir dam altında yaşamasalar bile cürüm işlen
diği zaman failin ikametgâhının bulunduğu köy veya kasaba veya şehir 
içinde ikamet eden birinci maddede yazılı hısımlardan ve amca, dayı, 
hala, teyze, yeğen, kaynana veya kaynatasından her hangi birinin de 
takdir edilecek lüzuma göre nakillerine karar verilebilir. 

Madde 3 — Kan gütme saikına vâkıf olduğu kimselerin azim veya 
tahrikine vasıta olarak adam öldüren veya öldürmeğe teşebbüs eden
lerin birinci ve ikinci maddelerde yazılı derecelerdeki hısımlarından cü
rüm işlendiği zaman failin ikametgâhının bulunduğu köy veya kasaba 
veya şehir içinde ikamet edenlerin de takdir edilecek lüzuma göre na
killerine karar verilebilir. 

D e v l e t . M e m u r l a r ı M a a ş a t m ı n T e v h i d ve T e a d ü l ü h a k k ı n d a k i 
kanuna merbut cetvelde bazı tadilât y a p d m a s ı h a k k ı n d a k i 

2006 saydı kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapı lmasına dair k a n u n 

Kanun JVs.- 3237 Kabul tarihi : 11/6/1937 

Madde 1 — Devlet memurları maaşatmın tevhid ve teadülü hak
kındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilât yapılması hakkındaki 2006 
sayılı kanunun birinci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin Muhafaza 
Genel Komutanlığına aid kısmı bu kanuna bağlı cetvelde gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He

yeti memurdur-
15/6/1937 

2006 numaralı kanun 2126 sayılı Rsmî Gazetededir. 

CETVEL 
Derece Memuriyetin nev'i 

Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı 

11 Başkâtib 
11 Zabıt Kâtibi [ [1] 
12 
19 Mübaşir 

Aded Maaş. 

3 
1 

11 
12 

30 
30 
25 
10 

[1] ihtisas mahkemesi memurları. 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 Muhafaza Başmüdürü 1 80 
7 „ „ Muavini 1 55 
7 Muhafaza Müdürü l 55 

12 Mıntaka Başmemuru 3 25 
13 Birinci Sınıf Mıntaka Memuru 14 22 ! 
14 İkinci „ „ „ 51 20 l 
17 Birinci Sınıf Piyade Muhafaza Memuru 540 14 
18 İkinci „ „ „ „ 523 12 ! 
14 Süvari Mıntaka Memuru 69 20 ı 
17 „ Muhafaza „ 737 14 > 
14 Kâtib (Mümeyyiz) 1 20 \ 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

14 Birinci Sınıf Kâtib 2 20 

15 İkinci „ „ 5 17,5 
18 Üçüncü „ „ 25 12 
11 Veznedar 1 30 
12 Birinci Sınıf Ambar Memuru 1 25 
13 İkinci „ „ „ 1 22 
14 Üçüncü „ „ 13 20 
12 Ayniyat Muhasibi 1 25 
12 Kaptan 1 25 
13 Makinist 4 22 

T A M İ M 
İkttsad Vekâletinden: 

Pamuk ipliği satış fiatları hakkında 
Endüstriyel mamulâtın maliyet ve satış hatlarının kontrol 

ve tesbiti hakkındaki 3003 numaralı kanunun birinci maddesinin 
verdiği salâhiyete is t inaden: 

1 — 23 Haziran 1936 tarihli ve 3337 sayılı Resmî Gazetede 
intişar eden ve 1 temmuz 1936 tarihinden itibaren mer' i bulu
nan muhtelif numara pamuk ipliği azamî sabş fiatları, ( v e r g i 
ler dahil) 15 haziran 1937 tarihinden itibaren mer' i olmak üzere 
fabrika teslimi peşin satışlar için aşağıda yazılı şekilde tebdil 
edilmiştir. A d a n a ve Mersin Vilâyetleri, dahilinde bulunmıyan 
fabrikalar, pamuk nakliye farkı olarak, hatlara paket başına 
20 kuruş zam edebilirler. 

a) Vater ipl ikler i : 
Safî 4,530 Kg. lık bir pa-

c) Kıvrak iplikler (Ekstra Hart) 

İplik M: 

İplik J*2. 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

b) Katlı iplikler (2 ve 3 katlı) 

İplik M: 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

ket ipliğin satış fiatı 

Kuruş 
350 
370 
390 
410 
450 
470 
490 
515 
540 
565 
590 

Safî 4,530 K g . lık bir pa
ket ipliğin satış fiatı 

Kuruş 
380 
400 
425 
451 
497 
523 
549 
580 
611 
642 
673 

Safî 4,530 Kg. lık bir pa
ket ipliğin satış fiatı 

Kuruş 
4 357 
6 408 
8 437 

10 468 
12 517 
14 548 
16 575 
18 611 
20 645 
22 681 
24 715 

Toptan satışlarda tüccar ve fabrikatörlerin 
mecbur tutulacakları hükümler 

a) Gerek fabrika, gerekse ticarethane satışlarında bir paket 
dahi toptan satış addolunur. K i l o veya çile gibi perakende 
satışlarda fiatlar yekûn itibarile paket fiatını tecavüz edemez. 

b) Fabrikasının bulunduğu şehirlerdeki tüccarlar fabrika 
fiatından azamî % 1 yükseğine toptan satış yapabilirler. 

c) Fabrikasının bulunduğu şehir haricindeki tüccarlar ilân 
edilen fiatlara kendi kâr ve masrafları olarak azamî % 3 fiat 
farkı ilâve edebilirler. 

d) Fabrikalar başka şehirlerde, satışlarını satış mağazası 
veya büro açmak suretile bizzat yaptıkları takdirde, o şehirler
de açacakları satış mağazası veya büro masrafı olarak fiatlara 
azamî % 2 fark ilâve edebilirler. 

e) İlân edilen fiatlar azamî olduğundan fabrikalar bu fiat-
lardan daha ucuz satış yaptıkları takdirde yukarıki fiatlarda 
yazılı tüccar kâr masraflarının azamî fiat üzerinden hesap edil
meyip fabrikaların ucuz satışı üzerinden hesap edilmesi meş
ruttur. 

f) Fabrikasının bulunduğu şehir haricindeki satışlarda top
tan fiatlara ayrıca nakliye ücreti zammedilir, 

g) Paket ambalaj masrafı fabrikalara, balya ambalaj mas
rafı müşteriye aiddir. Balya ambalaj masrafı hakikî masrafı 
tecavüz edemez. 

h) Gerek tüccar ve*gerekse fabrikalar dopolarında iplik 
olduğu halde, mubayaa için müracaat eden müşterilere satış 
yapmaktan istinkâf ettikleri takdirde kanunun cezaî hükümlerine 
tâbi tutulacaklardır. 

i) Gerek tüccar ve gerekse fabrikalar mağaza veya satış 
bürolarına, kumüsyon ve masraflarının ilâvesile tanzim edecek
leri iplik satış hatlarını, mahallî ticaret odalarına tasdik ettir
dikten sonra, umumun görebileceği bir şekilde ve nihayet ta
rihi ilândan itibaren on beş gün zarfında talik etmeğe mecbur
durlar. 



Sayıfa: 8366 23 HAZİRAN 1937 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 
Muhammen bedeli (41600) l ira olan 800 ton katran yağı 

2/8/1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile A n -
karada Nafıa Vekâleti binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin (3120) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları. Resmî Gazetenin 7/5/1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar Devlet Demiryolları Malzeme dairesindeki Merkez 
Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 

34/4-3 

Muhammen bedeli (600.000) l ira olan Sivas atelyesi kuvvei 
müteharrike ve sofaj tesisatı 19/8/1937 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a idare binasında saftn 
alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin (27750) 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 (3000) kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa Vezne
lerinde satılmaktadır. 

40/4-2 

Muhammen bedeli (150 000) l ira olan Sivas atelyesi vinç 
ve transbordörleri 23/8/1937 pazartesi günü saat 15,30 da ka 
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında* satın alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin (8750) 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 Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 

59/4-1 

Muhammen bedeli 14920 l ira olan elektrik kaynak telleri 
ile muhammen bedeli. 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel 
ve çubuklar 6/8/1937 cuma güriü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı 
zarf usulü ile A n k a r a d a idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 
l ira ve oksijen kaynak telleri için de 1016,25 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 
7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar ^etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

63/4-1 

Muhammen bedeli (74472,60) l ira olan ilâç ve tıbbî malze
me 8/7/1937 perşembe 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 (4973,63) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 
7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (370) kuruşa A n k a r a ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. 69/4-1 

Gaziantep Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

31500 l ira bedeli muhammenii olup Gaziantep Cumhuriyet 
Müddiumumiliğinde mahfuz şartnameye uygun olarak satın alı
nacak olan Gaziantep C e z a E v i ekmeği hakkında 10/6/1937 
tarihinde yapılan eksiltmede teklif edilen fiat haddi lâyık g ö 
rülmediğinden eksiltmenin yenilenmesine karar verilmiştir. 
Tekrar yapılacak olan eksiltme 1/7/1937 tarihinde saat on beşte 
Gaziantep Cumhuriyet Müddeiumumiliği dairesinde yine kapalı 
zarf usulü ile yapılacağından isteklilerin teklif mektublarını te
minatları ile birl ikte aynı günde Gaziantep Cumhuriyet Müddei-
umumiliğindeki satın alma komisyonu reisliğine vermeleri ilân 
olunur. 50/5-3 

Sinop As l iye Mahkemesinden : 

S inop Kasabasından Amasyalı Hacı Kadı Zade İbrahim 
kızı ölü Nazirenin oğlu Sadık ve refiki ile yine kasabadan 
Tekkeneşin oğlu Hafız H a l i d ve rüfekası aralarında mütekevvin 
tapu kayıdlannın tashihi davasından dolayı icra kılınan muha
keme sonunda : 

Sinobun A d a Köyünde vak i tapuca kayıdlı malûmuihudud 
on üç kıt'a tarlada davacı Sadıkın Annesi Nazirenin de hissesi 
bulunduğu halde mezbure Nazirenin hissesi gösterilmiyerek 
ziyamdan bahsile müddeaaleyhlerden yalnız Hacı Mahmud 
V e h b i ve A h m e d Rüşdü namlarına sened verildiği ve bu suretle 
Nazirenin mektum kaldığı indelmuhakeme anlaşılmış olduğundan 
berveçhi muharrer on üç kıt'a tarlaya aid tapu kayıdlannın 
ibtalile berveçhi veraset mezkûr on üç kıt'a tarlaların 
namlarına kayıd ve tesciline dair Sinop As l iye Mahkeme
sinden verilen 15/1/1937 tarihli ilâm suretlerinin tebliği sırasında 
müddeaaleyhlerden takkeneşin oğlu kızı öfü Sıdıkanın kızı 
Fatma ve ölü Naciyenin oğlu Bahattin ve ölü Mehmed V e h b i 
karısı Zeynebin ikametgâhları meçhul olduğundan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere işbu hüküm hülâsası ilân olunur. 

57 

Yalvaç As l i ye Hukuk Hâkimliğinden : 
Müddei Yalvacın Debbağlar Mahallesinden Kadı Oğlu 

Mustafa Kızı Müzeyyen müddeaaleyh Yalvacın Abacılar Maha l 
lesinden Yusuf Oğlu Süleyman hakkında Yalvaç As l i ye Hukuk 
Mahkemesine açılan ihtar davasından dolayı müddeaaleyhe 
tebligat yapılamamış ve ikametgâhı da meçhul bulunduğundan 
ilânen ihtarat icrasına karar verilmiş olduğundan Kanunu Me
deninin 132 nci maddesi ahkâmına tevfikan tarihi ilândan 
itibaren bir ay içinde hanesine dönmesi lüzumuna 27/4/1937 
tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

66 

İ L Â N L A RR 

(Resmî Gazete ) 
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             İÇİNDEKİLER  

Kanunlar                                      Sayfa 

 
3220 Teşviki Sanayi Kanunun 30 ve 36 ncı Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun            1 
 
3221 Gedikli Erbaşların Membalarına Dair Olan 2505 Sayılı Kanuna Ek Kanun    1 
 
3222 Telsiz Kanunu           1 
 
3223 Beş Kaza Teşkili Hakkında Kanun        4 
 
3224 Maarif Vekaleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu Hakkında Kanun     5 
 
3225 Maarif  Vekaleti Merkez Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2287 Sayılı Kanuna Bir Madde 
         Eklenmesine ve Mezkur Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 2773 Sayılı Kanunun 1 inci, 
         5 inci ve 8 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Dair Kanun      5 
 
3226 Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine ve Deniz Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin  
         Tevhidi  Hakkında 23 Eylül 1910 Tarihli İki Beynelmilel Mukaveleye İltihaka Dair Kanun  5 
 
3227 Ticaret Gemilerine Karşı Denizaltı Gemilerinin Hareketlerine Dair Londra’da 6 
          Teşrinisani 1936 Tarihinde İmzalanan Proseverbale İltihak Hakkında Kanun   12 
 
3228 Ankara’da Bir Tıb Fakültesi Tesisi Hakkında Kanun      13 
 
3229 Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında  Milletlerarası 
          Mukaveleye İltihaka Dair Kanun          13 
 
3230 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanuna Bağlı Cetvelde Bazı  
         Tadilat Yapılmasına Dair Olan Kanun ile Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye Vekaletleri  
         Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunlara Bağlı Kadro Cetvellerinde Değişiklik  
         Yapılmasına Dair Kanun          13 
 
3231 Hava Müdafaa Genel Komutanlığı Teşkili ve Vazifesi Hakkında Kanun    14 
 
3232 2928 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun      14  
 
3233 İstiklal Harbi Malüllerine Verilecek Para Mükafatı Hakkında Kanun    14 
 
3234 Üniversite Kadrosuna Dahil Kürsülere Tayin Olunanların Maaşlarına Dair Kanun                            18 
 
3235 Resmi Devair ve Müessesat ile Devlete Aid İdare ve Şirketlerde ve Menafii Umumiyeye  
         Hadim Müesseselerde Bulundurulabilecek Vesaiti Nakliye Hakkındaki 24 Mayıs 1928 Tarih ve 
         1296 Sayılı Kanuna Ek Kanun          18  
 
3236 Kan Gütme Sebebi ile İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları  
          Hakkında  Tatbik Olunacak Muameleye Dair Kanun      18 
 
3237 Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki Kanuna Merbut Cetvelde Bazı  
         Tadilat Yapılması Hakkındaki 2006 Sayılı Kanuna Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına 
         Dair Kanun           18  
 
Tamim  

 
Pamuk İpliği Satış Fiyatları Hakkında Tamim     19 
 
İlanlar             20  

 




