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KANUNLAR
1 9 3 6 mail yılı Umumî Muvazene Kanununa bağlı
bütçelerle cetvellerinde değişiklik yapılmasına
dair kanun
Kanun No : 3055

F. M .

Muhassasatın nev'i
Millî

Kabul tarihi : 31/7/1936

Madde 1 — 1936 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin
2 nci faslının birinci aza harcırahı maddesine (51 267) lira
munzam tahsisat verilmiştir.
Madde 2 — 1936 malî yılı Umumî Muvazenesine giren bir
kısım daire bütçelerinin ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen
fasılları arasında (87 030) liralık münakale yapılmıştır.
Madde 3 — 1936 malî yılı Umumî Muvazene Kanununun
11 inci maddesine bağlı (L) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti
kısmından bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece ve adedleri yazılı memuriyetler çıkarılarak filî kadroya ilâve edilmiştir.
Madde 4 — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde ücret ve
adedleri gösterilen memuriyetler 1936 malî yılı Umumî Muva
zene Kanununun 4 üncü maddesine, bağlı (D) cetvelinin Hari
ciye Vekâleti kısmına eklenmiştir.
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Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 — Bu kanunun
memurdur.
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24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza edilen
"Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair Mukavelena
me-nin yerine kaim olmak üzere 20 temmuz
1936 tarihinde Montreux'de imza edilmiş
bulunan yeni mukavelenamenin
tasdikına dair kanun
Kanun

No

:

3056 Kabul tarihi : 31/7/1936

Madde 1 — 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza edilen
"Boğazların tâbi olduğu usule dair mukavelename„nin yerine kaim
olmak üzere 20 temmuz 1936 tarihinde Montreux'de imza olu
nan Boğazlar Mukavelenamesile buna bağlı bir protokol ve
dört lahika kabul ve tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
1/8/1936

Boğazlar rejimi hakkında Montreux'de
20 tem muz 1936 tarihinde imza
edilen mukavelename
Haşmetli Bulgarlar Kiralı, Fransa Cumhuriyeti Reisi, Haşmetli
Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kiralı
ve Hindistan İmparatoru, Haşmetli Etenler Kiralı, Haşmetli Ja
ponya İmparatoru, Haşmetli Romanya Kiralı, Türkiye Cumhu
riyeti Reisi, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
Merkezî icra Komitesi ve Haşmetli;
Yugoslavya Kiralı
Boğazlar umumî tabiri altında ifade edilen Çanakkale
Boğazı, Marmara denizi ve Karadeniz Boğazından geçişi ve
seyrisefaini Lozanda 24 temmuz 1923 tarihinde imza edilmiş
olan sulh muahedenamesinin 23 üncü maddesile tesbit edilen
prensibi, Türkiyenin emniyeti ve Karadeniz sahildarı Devletlerin
Karadenizdeki emniyeti çerçevesi dahilinde, koruyacak tarzda
tanzim etmek arzusile mütehassis olarak;
işbu mukavelenameyi 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda
imza edilmiş olan mukavelenamenin yerine ikameye karar
vermişler ve murahhas olarak atideki zevatı tayin etmişlerdir:
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Avusturalya Commonwealth'i için:
Asaletli Stanley Melbourne Bruce, C. H . , M . C . , Avustu
ralya Commonwealth'inin Londradaki Fevkalâde Komiseri;
Haşmetli Elenler Kiralı:
M . Nicolas Politis, Yunanistanın Paris Orta Elçi ve Fev
kalâde Murahhası, sabık Hariciye Nazırı;
M . Raoul Bibica Rosetti, Yunanistanın Akvam Cemiyeti
nezdinde Daimî Murahhası.
Haşmetli Japonya imparatoru:
M . Naotake Sato, Jusammi, Soleil - Levant nişanının bi
rinci rütbesini haiz, Paris Fevkalâde Büyük Elçi ve Murahhası;
M. Massa-aki Hotta, Jushii, Soleil - Levant nişanının ikinci
rütbesini haiz, Bern Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi.
Haşmetli Romanya Kiralı:
M . Nicolas Titülesco, Hariciye Nazırı;
M. Constantin Contzesco, Orta Elçi, Avrupa ve Beynel
milel Tuna Komisyonları Romanya Murahhası;
M . Vespasien
Elçisi.

Pella, Lâhi

Fevkalâde

Murahhas ve Orta

Türkiye Cumhuriyeti Reisi:
Dr. Rüştü Aras, Hariciye Vekili, İzmir Mebusu;
Suad Davaz, Türkiye Cumhuriyeti Paris Fevkalâde Büyük
Elçisi ve Murahhası;
Numan Menemencioğlu,
Vekâleti Umumî Kâtibi;

Türkiye

Büyük Elçisi,

Hariciye

Asım Gündüz, Korgeneral, Genelkurmay ikinci Başkanı;
Necmeddin Sadak, Akvam Cemiyeti nezdinde Türkiye
Daimî Murahhası, Sivas Mebusu, Büyük Millet Meclisi Hari
ciye Encümeni Mazbata Muharriri.
Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Merkezî icra Komitesi:
M . Maxime Litvinoff, Sovyetik Sosyalist
Cumhuriyetleri
Birliği Merkezî icra Komitesi azasından, Hariciye halk Komiseri
Haşmetli Yugoslavya Kiralı:

Doktor Nicolas P. Nicolaev, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib Nezareti Kâtibi Umumisi;

M . Ivan Soubbotitch, Akvam Cemiyeti nezdinde Yugos
lavya Kıralığı Daimî Murahhası.
Bu zevat usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır:

M . Pierre Neicov, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib Nezareti
Siyasî işler Müdürü.

Madde 1.

Haşmetli Bulgarlar Kiralı :

Fransa Cumhuriyeti Reisi:
M . Paul Boncour, A y a n Meclisi Azası, Akvam Cemiyetin
de Fransa Daimî Murahhası, sabık Başvekil, sabık Hariciye
Nazırı, Légion d'Honneur nişanının Chevalier rütbesini ve harb
salibini haiz;
M . Henri Ponsot, Fransa Cumhuriyeti Ankara Fevkalâde
Büyük Elçi ve Murahhası, Légion d'Honneur nişanının Grand
Officier rütbesini haiz.
Haşmetli Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya
Ülkeleri Kiralı ve Hindistan İmparatoru:
Büyük Britanya, Şimalî irlanda ve herbiri ayrı ayrı Akvam
Cemiyeti azası bulunmıyan Britanya İmpaı atorluğu sair bütün
aksamı için:
Asaletli Lord Stanley, P. C , M . C , M . P . , Bahriye Neza
keti Parlemento azası Müsteşarı;

Yüksek Âkid Taraflar Boğazlarda denizden geçiş ve seyrisefain serbestisi prensibini kabul ve teyid ederler,
Bu serbestinin istimali bundan böyle işbu Mukavele hü
kümleri ile tanzim edilir.
KISIM I.
Ticaret Gemileri
Madde 2.
Sulh zamanında, ticaret gemileri, sancak ve hamule ne
olursa olsun, gündüz ve gece, aşağıdaki 3 üncü maddenin
hükümleri mahfuz kalmak üzere hiç bir merasime tâbi olma
dan Boğazlardan geçiş ve seyrisefain tam serbestisinden müstefid olacaklardır. Bu gemiler Boğazların hiç bir limanında
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Sayıfa : 7027
KISIM II.

tevakkuf
etmeksizin transit
suretile
geçtikleri
takdirde
Türkiye alâkadar makamları tarafından cibayeti bu Mukavele
namenin 1 inci lahikasında derpiş edilen rüsum veya tekâliften
başka hiç bir rüsum veya tekâlife tâbi tutulmıyacaktır.
Bu rüsum veya tekâlifin cibayetini teshil etmek için Bo
ğazlardan geçecek ticaret gemileri 3 üncü maddede tasrih
edilen merkezin memurlarına isimlerini, tabiiyetlerini, tonajla
rını, gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini bildireceklerdir.
Kılavuzluk ve römorkaj ihtiyarî kalır.

Harb gemileri

Madde 8.
işbu mukavele mucibince harb gemileri ve onların vasıfları
ile tonajlarının hesabı için muteber olacak tarif işbu mukavele
namenin ikinci lahikasında olan tariftir.
Madde 9.

Madde 3.

Askerî bahriyenin mayi olsun olmasın mahrukat nakli için
hasseten inşa edilmiş olan yardımcı gemileri 13 üncü maddede
istihdaf olunan mütekaddim ihbara tâbi tutulmıyacak ve Bo
ğazları münferiden geçmek şartile 14 ve 18 inci maddeler mu
cibince tahdide tâbi tonajlar hesabına girmiyeceklerdir. Bununla
beraber sair geçiş şeraiti hususunda harb gemilerine kıyasen
muameleye tâbi tutulmakta berdevam olacaklardır.
Bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen yardımcı gemiler,
derpiş edilen istisnadan ancak teslihatları: sabih hedeflere karşı
azamî, 105 milimetre çapında iki top; ve hava hedeflerine karşı
azamî, 75 milimetre çapında iki silâhtan fazlasını ihtiva etme
diği takdirde istifade edebileceklerdir.

Ege Denizinden veya Karadenizden Boğazlara dahil olacak
her gemi, beynelmilel sıhhî hükümler çerçevesi dahilinde Türk
nizamlarile vazedilmiş olan sıhhî kontrola tâbi olmak için Bo
ğazlar methaline yakın bir sıhhat merkezinde tevakkuf ede
cektir. Temiz patenteleri olan veyahut işbu maddenin 2 nci
fıkrasındaki hükümlerin şümulüne girmediklerini tasdik eden
sıhhî bir beyanname ibraz eyliyen gemiler için bu kontrol
gündüz ve gece mümkün olan azamî süratle icra edilecek ve
bu gemiler Boğazlardan geçişleri esnasında başka hiç bir te
vakkufa mecbur edilmiyeceklerdir.
İçinde veba, kolera, 0 sarıhumma
kelihumma veya çiçek
vakaları bulunan veyahut içinde yedi günden az bir zaman
evvel bu hastalıklar bulunmuş olan gemilerle bulaşık bir limanı
beş defa 24 saatten az bir zamandan beri terketmiş olan gemi
ler Türk makamlarının tayin edebilecekleri sıhhat zabıta me
murlarını irkâb etmek üzere bundan evvelki fıkrada tasrih
edilen sıhhat merkezinde tevakkuf edeceklerdir. Bundan dolayı
hiç bir rüsum ve tekâlif alınmıyacak ve sıhhat zabıta memurları
Boğazların mahrecinde bir sıhhat merkezinde indirilec klerdir.
Madde 4.
Harb zamanında, Türkiye muharib olmadığı takdirde, ti
caret gemileri, sancak ve hamule ne olursa olsun, 2 nci ve
3 üncü maddelerde derpiş edilen şerait dairesinde Boğazlarda
geçiş ve seyrisefer serbestisinden müstefid olacaklardır. Kıla
vuzluk ve römorkaj ihtiyarî kalır.
Madde 5.
Harb zamanında, Türkiye muharib olduğu takdirde, Tür
kiye ile harb eden bir memlekete mensub olmıyan ticaret ge
mileri, düşmana hiç bir suretle müzaheret etmemek şartile,
Boğazlarda geçiş ve seyrisefer serbestisinden müstefid olacak
lardır.
Bu gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş her de
fasında Türk makamları tarafından gösterilecek yoldan vaki
olacaktır.

Madde 10.
1

Sulh zamanında hafif suüstü gemileri, küçük muharebe ge
mileri ve yardımcı gemiler gerek Karadenize sahildar olan
gerek olmıyan Devletlere mensub bulunsunlar, hiç bir rüsum
ve tekâlife tâbi tutulmadan Boğazlardan geçiş serbestisinden
istifade edeceklerdir, şu şart ile ki bunlar Boğazlara gündüz
ve aşağıdaki 13 üncü ve müteakib maddelerde derpiş edilen
şerait dairesinde girerler.
Yukarıki fıkrada istihdaf edilen sınıflara dahil olan ge
milerden gayrı harb gemileri ancak 11 ve 12 nci maddelerde
derpiş edilen hususî şerait dahilinde geçiş hakkını haiz olacak
lardır.
Madde 11.
Karadeniz sahildarı Devletler 14 üncü
fıkrasında derpiş edilen tonajdan yüksek bir
hattıharb gemilerini, Boğazlardan geçirmeğe
şart ile ki: bu gemiler Boğazları birer birer
en çok iki Torpito ile geçerler.

maddenin 1 inci
tonajda bulunan
mezundurlar, şu
ve refakatlerinde

Madde 12.

Türkiye kendini pek yakın bir harb tehlikesi tehdidine
maruz telâkki ettiği takdirde yine 2 nci madde hükümlerinin
tatbikına devam edilecektir. Ancak gemilerin Boğazlara gündüz
girmeleri ve geçişin, her defasında Türk makamları tarafından
gösterilen yoldan vaki olması lâzımdır
Kılavuzluk bu takdirde mecburî kılınabilecek, ancak ücrete
tâbi olmıyacaktır.

Karadeniz sahildarı Devletler, bu deniz haricinde inşa et
tirdikleri veya satın aldıkları denizaltı gemilerini, eğer tezgâha
konma veya mubayaadan Türkiyeye vakti zamanile haber veril
miş ise, üssübahrilerine iltihak etmek üzere, Boğazlardan geçir
mek hakkını haiz olacaklardır.
Mezkûr devletlere aid denizaltı gemileri, bu hususta Tür
kiyeye tasrihat verilmek şartile, bu deniz haricinde kâin tez
gâhlarda tamir edilmek üzere keza Boğazlardan geçebilecekler
dir.
Gerek birinci ve gerek ikinci takdirde denizaltı gemileri
gündüz ve su üstünde seyrisefer edecekler ve Boğazlardan
münferiden geçeceklerdir.

Madde 7.

Madde 13.

(Ticaret gemileri) tabiri işbu mukavelenamenin ikinci kısmile istihdaf edilmemiş bütün gemilere şamildir.

Harb gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye Hükü
metine siyasî tarik ile bir mütekaddim ihbar vaki olmak lâzım-

Madde 6.
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dır. Bu mütekaddim ihbarın normal müddeti sekiz gün olacak
tır; ancak Karadeniz sahildarı olmıyan Devletler için bu müd
detin on beş güne iblâğı arzuya şayandır. Bu mütekaddim ih
barda gemilerin gidecekleri mahal, isimleri, tipleri ve adedleri
ile azimette geçiş ve ledelicab, avdette geçiş tarihleri tasrih
edilecektir. Her tarih tebeddülü üç günlük bir mütekaddim
ihbara mevzu teşkil edecektir.
Azimet geçişinde Boğazlara giriş ilk mütekaddim ihbarda
gösterilen tarihten itibaren beş gün zarfında vuku bulmalıdır.
Bu mühletin inkızasından sonra ilk mütekaddim ihbar için olduğu gibi ayni şerait dahilinde yeni bir mütekaddim ihbar
verilecektir.
Geçiş esnasında bahrî kuvvet kumandanı, tevakkufa mecbur olmaksızın, Çanakkale veya Karadeniz Boğazlan methalindeki bir işaret istasyonuna emri altındaki kuvvetin sarih te
şekkülünü bildirecektir.
Madde 14
İşbu mukavelenamenin 11 inci maddesinde ve 3 üncü la
hikasında derpiş edilen ahval müstesna olmak üzere Boğazlarda
transit halinde bulunabilecek ecnebi bahrî kuvvetlerin azamî
tonaj mecmuu 15.000 tonu tecavüz etmiyecektir.
Her halde bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen kuvvetler
dokuz gemiden ziyade olamaz.
Karadenize sahildar olan veya olmıyan Devleletre aid olup,
17 nci madde ahkâmına tevfikan Boğazlardaki bir limanı ziyaret eden gemiler bu tonaja dahil olmıyacaklardır.
Keza geçiş esnasında hasara uğramış olan harb gemileri
bu tonaja dahil olmıyacaklardır; bu gemiler tamirat esnasında,
Türkiye tarafından isdar edilen hususî emniyet ahkâmına tâbi
tutulacaklardır.
Madde 15
Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri hamil
bulunabilecekleri hava sefinelerini hiç bir suretle kullanamazlar.
Madde 16.
Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri, hasar
veya deniz arızası halleri müstesna olmak üzere, geçişlerine
muktazi müddetten fazla Boğazlarda kalamazlar.
Madde 17.
Yukarıki maddelerin ahkâmı her hangi bir tonaj veya te- ,
şekkülde bir bahrî kuvvetin, Türkiye Hükümetinin daveti üzerine Boğazlardaki bir limana mahdud bir müddet için bir nezaket ziyaretinde bulunmasına hiç bir surette mâni olamaz. Bu
kuvvet Boğazları geldiği yoldan terkedecektir, şu kadar ki, 10,
1 4 ve 18 inci maddeler ahkâmı mucibince Boğazlardan transit
olarak geçmek için matlûb şeraiti haiz ise bu hükümden müstesnadır.
Madde 18.
1 - Karadeniz sahildarı olmıyan Devletlerin sulh zamanın
da bu denizde bulundurabilecekleri tonaj mecmuu aşağıdaki
veçhile tahdid edilmiştir:
a) Aşağıdaki (b) fıkrasında derpiş edilen hal müstesna ololmak üzere mezkûr Devletlerin mecmu tonajı 30.000 i tecavüz
etmiyecektir.
b) Şayed her hangi bir zaman Karadenizin en kuvvetli
filosunun tonajı işbu mukavelenamenin imzası tarihinde bu
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denizde en kuvvetli olan filonun tonajını, asgarî 10.000 ton
tecavüz ederse (a) fıkrasında tasrih edilmiş olan 30.000 tonluk
mecmu tonaj o derecede ve azamî 45.000 tona varmaya değin
tezyid edilecektir. Bu maksadla, sahildar her devlet işbu mu
kavelenamenin 4 üncü lahikasına tevfikan Türkiye Hükümetine
her senenin 1 kânunusani ve 1 temmuz tarihlerinde Karadenizdeki filosunun tonaj yekûnunu bildirecektir ve Türkiye Hü
kümeti bu malûmatı sair Yüksek Âkid Taraflara ve keza A k 
vam Cemiyeti Umumî Kâtibine isal edecektir.
c) Karadenize sahildar olmıyan Devletlerden herhangi bi
rinin bu denizde bulundurabileceği tonaj yukarıki a) ve b) fık
ralarında istihdaf edilen mecmu tonajın üçte ikisini tecavüz
etmiyecektir.
d) Bununla beraber Karadeniz sahildarı olmıyan bir veya bir
kaç Devlet bu denize, insanî bir maksadla bahrî kuvvetler gön
dermek istedikleri takdirde, mecmuu hiç bir ihtimalde 8.000 tonu
tecavüz edemiyecek olan bu kuvvetler işbu mukavelenamenin,
13 üncü maddesinde derpiş edilen mütekaddim ihbara lüzum
olmaksızın aşağıdaki şerait dahilinde Türkiye Hükümetinden
istihsal edecekleri müsaade üzerine Karadenize girebilecekler
dir. Eğer yukarıdaki a) ve b) fıkralarında istihdaf edilen tonaj
mecmuu dolmamışsa ve gönderilmesi taleb edilen kuvvetlerle
tecavüz edilmiyecek ise Türkiye Hükümeti kendisine vaki olan
talebi aldıktan sonra en kısa bir müddet zarfında mezkûr müsa
adeyi ita edecektir. Şayed mezkûr mecmu tonaj zaten istimal
edilmiş bulunuyorsa veya, gönderilmesi taleb edilen kuvvetlerle
bu yekûn tecavüz edilecek ise, Türkiye Hükümeti, bu müsaade
talebinden Karadeniz sahildarı Devletleri derhal haberdar ede
cek ve eğer bu Devletler, haberdar edildiklerinden 24 saat
sonra bir itiraz serdetmezler ise alâkadar Devletlere, talebleri
hakkında verdiği kararı en geç kırk sekiz saatlik nizamî bir
mühlet zarfında bildirecektir.
Karadenize sahildar olmıyan Devletler bahrî kuvvetlerinin,
Karadenize bundan sonraki her duhulü ancak yukarıki a) ve b)
fıkralarında derpiş edilen mecmu tonajın müsaadesi nisbetinde
olacaktır.
-2 — Karadenizde bulunmalarının maksadı ne olursa olsun,
sahildar olmıyan Devletlerin harb gemileri bu denizde yirmi
bir günden "ziyade kalamıyacaklardır.
Madde 19.
Harb zamanında, Türkiye muharib olmadığı takdirde, harb
gemileri 10 ilâ 18 inci maddelerde tasrih edilen şeraitin ayni
şerait dahilinde Boğazlardan tam bir geçiş ve seyrisefain ser
bestisinden müstefid olacaklardır.
Bununla beraber muharib herhangi bir Devletin harb sefi
nelerinin Boğazlardan geçmesi memnu olacaktır, şu kadar ki,
işbu mukavelenamenin 25 inci maddesinin tatbiki şümulüne
giren haller ve keza Akvam Cemiyeti misakı çerçevesi dahi
linde akdedilip mezkûr misakın 18 inci maddesi ahkâmı muci
bince tescil ve neşredilen ve Türkiyeyi bağlıyaa bir mütekabil
müzaheret muahedenamesi mucibince, tecavüze duçar olan bir
Devlete yapılacak müzaheret halleri bundan müstesnadır.
Yukarıki fıkrada derpiş edilen istisnaî ahvalde 10 ilâ 18 inci
maddelerde tasrih edilen tahdidat kabili tatbik olmıyacaktır.
Yukarıki 2 nci fıkrada vazedilen geçiş memnuiyetine rağmen,
Karadenize sahildar olan veya olmıyan muharib Devletlere aid
olup da mensub bulundukları limanlardan ayrılmış bulunan
harb gemileri bu limanlara iltihak etmek müsaadesini haizdirler.
Muharib harb gemilerinin Boğazlarda bir gûna zabt ve
müsadereye tevessül etmeleri, muayene hakkını icra eylemeleri
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KISIM IV.
Umumî

ahkâm

Madde 20.

Madde 24.

Harb zamanında, Türkiye muharib olduğu takdirde, 10 ila
18 inci maddeler ahkâmı tatbik edilmiyecektir; harb gemileri
nin geçmesi tamamen Türkiye Hükümetinin rey ve ihtiyarına
bırakılacaktır.

Boğazlar rejimine dair 24 temmuz 1923 tarihli mukavele
name mucibince teessüs etmiş olan Beynelmilel Komisyonun
salâhiyetleri Türkiye Hükümetine devredilmiştir.
Türkiye Hükümeti 11, 12, 14 ve 18 inci maddelerin tatbi
kına mütedair istatistikleri toplamağı ve malûmatı vermeği
taahhüd eder.
Türkiye Hükümeti, bu mukavelenamenin harb gemilerinin
Boğazlardan geçişine dair olan her hükmünün icrasına nezaret
edecektir.
Türkiye Hükümeti, ecnebi bahrî bir kuvvetin yakında Bo
ğazlardan geçeceğinden haberdar edilir edilmez, bu kuvvetin
teşekkülünü, tonajını, Boğazlara duhulü için derpiş edilen tarihi
ve ledelicab, muhtemel avdet tarihini Yüksek Âkid Tarafların
Ankâradaki mümessillerine bildirecektir.
Türkiye Hükümeti Boğazlarda ecnebi harb gemilerinin
seyriseferini gösteren ve ticarete ve işbu mukavelenamede
derpiş edilen bahrî ve havaî seyrisefaine faideli olan her türlü
malûmatı ihtiva eden senelik bir raporu Akvam Cemiyeti
Umumî Kâtibliğile Yüksek Âkid taraflara tevdi edecektir.

Madde 21.
Türkiye, kendisini pek yakın bir harb tehlikesi tehdidine
maruz telâkki ettiği takdirde, işbu mukavelenamenin 20 nci
maddesi ahkâmını tatbik hakkını haiz olacaktır.
Yukarıki fıkranın Türkiyeye verdiği salâhiyetin Türkiye
tarafından istimalinden evvel Boğazlardan geçmiş olup bu
suretle mensub bulundukları limanlardan ayrılmış bulunan harb
gemileri bu limanlara iltihak edebileceklerdir. Bununla beraber
şurası mukarrerdir ki Türkiye, tavır ve hareketi ile işbu mad
denin tatbikına sebep olan Devletin gemilerini bu haktan
istifade ettirmiyebilecektir.
Türkiye Hükümeti, yukarıki birinci fıkranın kendisine
verdiği salâhiyeti istimal ettiği takdirde Yüksek Âkid Taraf
larla Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibine bu hususta bir tebliğ
gönderecektir.
Cemiyeti Akvam Konseyi üçte iki ekseriyetle Türkiyenin
bu suretle ittihaz etmiş olduğu tedbirlerin haklı olmadığına
karar verirse ve işbu mukavelenameye vaziülimza Yüksek
Âkid Tarafların ekseriyeti de keza ayni reyde bulunursa,
Türkiye Hükümeti bahse mevzu tedbirlerle işbu mukavelena
menin 6 nci maddesi mucibince alınmış olabilecek tedbirleri
refetmeği taahhüd eder.

Madde 25.
İşbu mukavelenamenin hiç bir hükmü, Türkiye için veya
Akvam Cemiyeti azası herhangi başka bir Yüksek Âkid Taraf
için Akvam Cemiyeti Misakından mütevellid hukuk ve vecibeleri
ihlâl edemez.
KISIM V .
Nihaî

ahkâm

Madde 22.

Madde 26.

İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek
vakaları bulunan veyahut içinde yedi günden az bir zaman
evvel bu hastalıklar bulunmuş olan harb gemilerile, beş defa
24 saatten az bir zamandan beri bulaşık bir limanı terketmiş
olan harb gemileri, Boğazları karantine altında geçecekler ve
Boğazların bulaştırılmasına imkân bırakmamak için muktazi
tahaffuz tedbirlerini gemi vesaitile ittihaz etmeğe mecbur
olacaklardır.

İşbu mukavelename en kısa bir müddet zarfında tasdik
edilecektir.
Tasdiknameler, Paris'de Fransa Cumhuriyeti Hükümeti
Hazinei Evrakına tevdi edilecektir.
Japonya Hükümeti, tasdikin icra edilmiş olduğunu Parisdeki siyasî mümessilli vasıtasile Fransa Cumhuriyeti Hüküme
tine bildirmekle iktifa edebilecek ve bu takdirde tasdiknameyi
mümkün oİan süratle isal edecektir.
Türkiyeninki de dahil olmak üzere altı tasdikname tevdi
edilir edilmez bir tevdi zabıtnamesi tanzim edilecektir. Bundan
evvelki fıkrada derpiş edilen tebliğ, bu hususta, tasdikname
tevdiine muadil olacaktır.
İşbu Mukavelename bu zabıtname tarihinden itibaren
mer'iyet mevkiine girecektir.
Fransa Hükümeti bundan evvelki fıkrada derpiş edilen
zabıtname ile bilâhara tevdi edilecek tasdiknamelerin tevdi
zabıtnamelerinin aslına mutabık birer suretini Yüksek Âkid
Tarafların kâffesine tevdi edecektir.

KISIM III.
Hava sefineleri

Madde 23.
Sivil hava sefinelerinin Akdeniz ile Karadeniz arasında
geçişini temin etmek için, Türkiye Hükümeti Boğazların memnu
mıntakaları haricinde bu geçişe mahsus hava yollarını göste
recektir; sivil hava sefineleri Türkiye Hükümetine, arızî uçuşlar
için üç gün evvel bir mütekaddim ihbar ve muntazam servis
seferleri için geçiş tarihlerini tasrih eden umumî bir mütekad
dim ihbar vermek suretile bu yolları kullanabileceklerdir.
Diğer taraftan, Boğazların yeniden askerileştirilmesine
rağmen, Türkiye Hükümeti, Türkiyede mer'i havaî seyrisefer
nizamatına tevfikan Avrupa ile Asya arasında Türkiye arazisi
üzerinden uçmalarına müsaade edilmiş olan sivil hava sefine
lerinin tam bir emniyetle geçmeleri için muktazi teshilâtı gös
terecektir. Uçuş müsaadesi verilmiş olan ahval için Boğazlar
mıntakasında takib edilecek yol vakit vakit gösterilecektir.

Madde 27.
Mevkii mer'iyete girdiğinden itibaren, işbu mukavelename,
24 temmuz 1923 tarihli Lozan Sulh Muahedenamesine vaziül
imza herhangi bir Devletin iltihakına açık olacaktır.
Herhangi bir iltihak diplomasi tarikile Fransa Cumhuriyeti
Hükümetine, ve onun tarafından da Yüksek Âkid Tarafların
kâffesine tebliğ edilecektir.
Bu iltihak Fransa Hükümetine yapılan tebliğ tarihinden
itibaren muteber olacaktır.
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Madde 28.

İşbu mukavelename mevkii mer'iyete girdiği tarihten itiba
ren yirmi sene müddetle mer'i olacaktır.
Bununla beraber işbu mukavelenamenin 1 inci maddesinde
teyid edilen geçiş ve seyrisefain serbestisi prensibinin müddeti
namahduddur.
Mezkûr yirmi senelik müddetin inkızasından iki sene evvel,
hiç bir Yüksek Âkid Taraf, Fransa Hükümetine fesih ihbarna
mesi vermemiş ise, işbu mukavelename, bir fesih ihbarnamesi
gönderilmesinden itibaren iki sene geçinciye kadar muteber
kalacaktır. Bu ihbarname Fransa Hükümeti tarafından Yüksek
Âkid Taraflara tebliğ edilecektir.
İşbu mukavelename, bu madde ahkâmı mucibince feshedil
diği takdirde Yüksek Âkid taraflar yeni bir mukavelenamenin
ahkâmını tesbit etmek üzere kendilerini bir konferansta temsil
ettirmek hususunda mutabıktırlar.

diğini ve Japonya'nın betahsis 19 ve 25 inci maddeler ahkâmı
dahilinde bu misak ve bu muahedeler hakkında tam bir ser
best» takdir muhafaza ettiğini Hükümetleri namına beyan
ederler.
N . Sato
Massa-akı Hotta
N . Titülesco
Cons. Contzesco
V . V . Pella
Dr. R. Aras
Suad Davaz
N . Menemencioğlu
Asım Gündüz
N . Sadak
Maxime Litvinoff
Dr. I. V . Soubbotitch

Madde 29.

LAHİKA I

İşbu mukavelenamenin mer'iyet mevkiine girmesinden iti
baren her beş senelik müddetin hitamında Yüksek Âkid Taraf
lardan her biri, işbu mukavelenamenin bir veya birkaç hük
münün tadilini teklife teşebbüs edebilecektir.
Yüksek Âkid Taraflardan biri tarafından vaki olan tadil
talebi, kabule şayan olmak için, şayed 14 üncü veya 18 inci
maddelerin tadilini istihdaf ediyorsa diğer Yüksek bir Âkid,
ve şayed diğer herhangi bir maddenin tadilini istihdaf ediyor
sa, diğer iki Yüksek Âkid tarafından iltizam edilmelidir.
Bu suretle iltizam edilen tadil talebi cari b e ş senelik müd
detin inkızasından üç ay evvel Yüksek Âkid Tarafların herbirine tebliğ edilecektir. Bu ihbarname teklif edilen tadilâtın ma
hiyetini ve sebeplerini ihtiva edecektir.
Bu teklifler üzerinde diplomasi tarikile bir neticeye vasıl
olmak mümkün olmazsa Yüksek Âkid Taraflar bu hususta
toplanacak bir konferansta kendilerini temsil ettireceklerdir.
Bu konferans ancak ittifakı âra ile karar verebilecektir, bu
hükümden 14 üncü madde ile 18 inci maddeye müteallik tadıl
halleri müstesna olup bunlar için Yüksek Âkid Tarafların dört
te üçünün ekseriyeti kifayet edecektir.
Bu ekseriyet, Türkiye dahil olmak üzere, Karadeniz sa
hildarı Yüksek Âkid Tarafların dörtte üçünü ihtiva etmek su
retile hesap edilecektir.
Tasdikan lilmakal yukarıda isimleri mezkûr Murahhaslar
işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir.
Montrtux'de yirmi temmuz bin dokuz züz otuz altı ta
rihinde on bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bunlardan mu
rahhaslar tarafından mühürlenmiş olan birinci nüsha, Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei Evrakına vazedilecektir, diğer
nüshalar da vaziülimza Devletlere teslim edilmiştir.

1. İşbu mukavelenamenin 2 nci maddesi mucibince istifa
edilebilecek olan rüsum ve tekâlif aşağıdaki tabloda gösteri
lenler olacaktır. Türkiye Hükümetinin bu rüsum ve tekâliften
kabul edebileceği muhtemel tenzilât, sancak farkı gözetilmek
sizin, tatbik edilecektir.

N . P. Nicolaev
Pierre Neicov
J. Paul-Boncour
H . Ponsot
Stanley
S. M . Bruce
N . Politis
Raoul Bibica Rosetti
Zirde vaziülimza Japon Murahhasları, işbu mukavele ahkâ
mının, Akvam Cemiyeti azası olmıyan bir Devlet sıfatile Japonyanın vaziyetini, gerek Akvam Cemiyeti misakına nazaran
gerek mezkûr misak çerçevesi dahilinde münakid mütekabil
müzaheret muahedenamelerine göre hiç bir suretle tadil etme

Beher Neto hacim t o n i l â 
tosu (net register tonnage)
üzerinden istifa edilecek

İfa edilen hizmetin mahiyeti

resim veya harç m i k t a r ı
Altın

a) Sıhhî kontrol
b) Fenerler, zıyalı şamandıralar,
geçit
şamandıraları ve saire :
800 tona kadar
800 tondan fazlası
c) Tahlisiye hizmeti : buna tahlisiye san
dalları, roket istasyonları, sis düdükleri,
radiyofarlar ve keza b) fıkrasında dahil
bulunmıyan zıyalı şamandıralar veya
aynı neviden diğer tesisat dahildir .

frank

(!)

0,075

0,42
0,21

.

0,10

2. İşbu lahikanın 1 inci fıkrasına merbut tabloda tasrih
edilen rüsum ve tekâlif Boğazlardan iki defa geçiş içindir
(yani Ege Denizinden Karadenize bir geçiş ve Ege Denizine
dönüş seyahati veyahut Karadenizden Ege Denizine Boğazlar
dan bir geçiş ve müteakiben Karadenize dönüş); bununla
beraber eğer bir ticaret gemisi azimet seyahati için Boğazlara
girdiği tarihten itibaren altı aydan fazla bir zaman sonra vazi
yete göre Ege Denizine veya Karadenize dönmek üzere
Boğazlardan tekrar geçerse bu gemi sancak farkı gözetilmek
sizin bu rüsum ve tekâlifi ikinci defa olarak tediye ile mükellef
tutulabilir.
3. Eğer, bir ticaret gemisi azimet geçişinde avdet etmiyeceğini beyan ederse, işbu lahikanın birinci paragrafının (b) ve
(c) fıkralarında derpiş edilen rüsum ve tekâlif hususunda tari
fenin nısfını tediye edecektir.
4. İşbu lahikanın birinci paragrafına merbut tabloda tarif
edilen ve mevzuubahis hizmetlerin icab ettirdiği masrafları ka
patmağa ve ihtiyat akçesi veya makul bir müdevver sermaye
muhafazası için lüzumlu miktardan yüksek olmıyacak olan
rüsum ve tekâlif ancak işbu mukavelenamenin 29 uncu maddesi
ahkâmı tatbik edilmek suretile tezyid veya ikmal edileceklerdir.
Bunlar tediye tarihlerindeki kambiyo fiatına göre altın frank
veya Türk parası olarak tesviye olunur.
(İ) Halen yüz kuruş takriben altın 2 frank 50 santime muadildi".
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5. Ticaret gemileri kılavuzluk ve römorkaj gibi ihtiyarî hiz
metler için, böyle bir hizmet, gemilerin acenta veya kaptanla
rının talebi üzerine Türk Makamatı tarafından lâyıkile ifa edil
diği takdirde, rüsum ve tekâlif tediyesine mecbur tutulabilirler.
Türkiye Hükümeti işbu ihtiyari hizmetlerin ifası için istifa edi
lecek rüsum ve tekâlif tarifesini zaman zaman neşredecektir.
6. İşbu tarifeler mezkûr hizmetler 5 inci maddenin tatbiki
suretile mecburî kılındığı hallerde tezyid edilmiyeceklerdir.

c) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımıyan
ve maimahreci 3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olmıyan
gemiler.
4. Denizaltı gemileri, denizin sathı altında seyrüsefer etmek
üzere inşa edilmiş bütün gemilerdir,
5. Küçük muharebe gemileri muavin gemilerden maada
maimahreci 2.000 (2.032 metrik ton) tonu tecavüz etmemek
üzere 100 (102 metrik ton) tondan fazla olan fakat aşağıdaki
evsafın hiç birini haiz bulunmıyan suüstü harb gemileridir:
LAHİKA II C)
a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir topla mü
A. Maimahrec esası:
cehhez olmak;
1. Bir suüstü gemisinin maimahrec esası, tam mürettebatı
b) Torpil atmak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;
ve makina ve kazanlarile denize açılmağa müheyya olan ve
c) 20 milden fazla sürat temin etmek üzere inşa edilmiş
makina ve kazanlarının beslemesine mahsus mahrukatı ile ihti
olmak;
yat suyu hariç olmak üzere bütün esliha ve her türlü mühim
6. Muavin gemiler, askerî filoya mensub olup maimah
matını, tesisatını, teçhizatını, komanyasını, mürettebatı için
reci 100 tondan (102 metrik ton) fazla bulunan, normal olarak
tatlı suyu, muhtelif erzakını ve harb esnasında taşıyacağı her
filo hizmetinde veya asker naklinde veyahut muharebe yapan
nevi alât ve edevat ve yedek parçalarını hâmil olan, inşası
gemilerin kullanıldıkları hizmetten başka herhangi bir hizmette
itmam edilmiş bir geminin maimahrecidir.
kullanılan, muharebe yapan gemi olmak için hassaten inşa
2. Bir deniz altı gemisinin maimahrec esası; tam mürette
edilmemiş olan ve aşağıdaki evsaftan hiç birini haiz bulunmı
batı ve motor cihazı ile denize açılmağa müheyya olan ve
yan suüstü gemileridir:
mahrukatı, yağlama yağı, tatlı suyu ve her nevi (ballast) suyu
a) 155 milimetre (6.1 pus) dan yüksek bir çapta bir topla
hariç olmak üzere bütün silâhlarını, her türlü mühimmatını, 1
mücehhez
olmak;
tesisatını, teçhizatını, mürettebatının komanyasını ve harb es
b) 76 milimetre'(3 pus)dan yüksek bir çapta sekiz toptan
nasında taşıyacağı muhtelif alât ve edevatı ve her nevi yedek
parçalarını hâmil bulunan (dalma sarnıçlarının suyu hariç) inşası
fazla topla mücehhez olmak;
itmam edilmiş geminin su üstünde maimahrecidir.
c) Torpil atmak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;
3. "Ton„ kelimesi, "metrik ton„ tabirindekinden gayrı,
d) Zırhlı levhalarla muhafaza edilmek üzere inşa edilmiş
1.016 kilogramlık (2.240 librelik) bir tonu ifade eder.
olmak;
e) 28 milden fazla bir sürate erişmek için inşa edilmiş
B. Sınıflar:
1. Hattıharb gemileri aşağıdaki iki tâli sınıftan birine men
olmak;
sub olan suüstü harb gemileridir:
f) Tayyareleri denizde harekete getirmek üzere bilhassa inşa
a) Tayyare ana gemileri, muavin gemiler veya (b) tâli sını
edilmiş veya tertibatlandırılmış olmak;
fına mensub hattıharb gemilerinden maada, maimahreci 10.000
g) Tayyare uçurmak için, ikiden fazla aletle mücehhez
(10.160 metrik ton) tondan fazla olan veya 203 milimetre (8 pus)
bulunmak,
çapından yukarı bir topla mücehhez suüstü harp gemileridir.
C. Yaşını doldurmuş gemiler:
Aşağıdaki sınıflara ve tâli sınıflara mensub gemiler inşalab) Tayyare ana gemilerinden maada maimahreci 8.000
rından itibaren atide adedleri gösterilen seneler geçince "yaşını
(8.128 metrik ton) tondan yukarı olmıyan ve 203 milimetre
doldurmuş, telâkki edileceklerdir.
(8 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez bulunan suüstü
a) Bir hattıharb gemisi için
26 sene
harb gemileridir.
b)
Bir
tayyare
ana
gemisi
için
20
2. Tayyare ana gemileri, hacimleri ne olursa olsun, başlıca
c)
(a)
ve
(b)
tâli
sınıflarından
bir
hafif
suüstü
getayyare taşımak ve bunları denizde harekete geçirmek için
misi için:
inşa edilmiş veya tertibatlandırılmış suüstü harb gemileridir.
i) 1 kânunusani 1920 tarihinden evvel tezgâha
Eğer, bir harb gemisi başlıca tayyare taşımak ve bunları de
konmuş
ise
16 sene
nizde harekete geçirmek için inşa edilmemiş veya tertibatlanii)
31
kânunusani
1919
tarihinden
sonra
tezgâha
dırılmamış ise bu gemiye bir inme veya havalanma güvertesinin
konmuş ise
20
kurulması bunun tayyare ana gemileri sınıfına ithalini intaç
d) (c) tâli sınıfına mensub bir hafif suüstü gemisi
eylemez.
için
16
„
Tayyare ana gemileri sınıfı iki tâli sınıfa ayrılır, şöyle ki:
e)
Bir
denizaltı
gemisi
için
13
a) Tayyarelerin uçabilecekleri veya konabilecekleri bir gü
verte ile mücehhez olan gemiler;
b) Yukarıda (a) fıkrasında tarif edilen bir güverte ile mü
LÂHİKA III.
cehhez bulunmıyan gemiler.
Japon donanmasına mensub, aşağıda irae edilen yaşını dol
3. Hafif suüstü gemileri, tayyare gemileri, küçük muharebe
durmuş üç mekteb gemisi meyanından iki geminin Boğazlar
gemileri veya muavin gemilerden maada maimahreci 10.000
daki limanları birlikte ziyaretine müsaade edilmesi mukarrerdir.
(10.160 metrik ton) tonu geçmemek üzere 100 tondan (102
Bu iki geminin mecmu tonajı bu halde 15.000 tona muadil
metrik ton) fazla olan ve 203 milimetre (8 pus) çapından yu
addolunacaktır.
karı topla mücehhez bulunmıyan suüstü harb gemileridir.
Hafif suüstü gemileri sınıfı üç tâli sınıfa ayrılır, şöyle ki:
a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir top taşıyan
gemiler,
b) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımıyan
ve maimahreci 3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olan
gemiler.
(1)
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mesinden iktibas edilmiştir.

tarihli

Londra Bahrî Mukavelena

Tezgâha
konma
tarihi

Hizmete
girme
tarihi

Maimahrec
esası
(ton)

20-X-1896

18-111-1899

9.240

Yakumo 1-1X1898

20-VI-1900

9.010

lwate

18-111-1901

9.180

Asama

11-XI-1898

Teslihat

IVX200
XIIX150
I V X 200
XIIX150
IVX200
XIVX150

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
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LAHİKA IV

1. İşbu mukavelenamenin 18 inci maddesinde derpiş edilen
Karadeniz sahildarı devletlere aid filoların tonaj yekûnunun
hesabına ithal edilecek gemilerin sınıfları ve tâli sınıfları berveçhiatidir:
Hathharb gemileri:
(a) tâli sınıfı
(b) tâli sınıfı
Tayyare ana gemileri:
(a) tâli sınıfı
(b) tâli sınıfı
Hafif suüstü gemileri:
(a) tâli sınıfı
(b) tâli sınıfı
(c) tâli sınıfı
Denizaltı gemileri:
işbu mukaveleye merbut II numaralı lahikadaki tariflere
göre:
Tonaj yekûnunun hesabında nazarı itibara alınması lâzım
gelen maimahrec III numaralı lahikada tarif edilen maimahrec
esasıdır. Mezkûr lahikada tarif edildiği üzere ancak "yaşını
doldurmamış» gemiler nazarı itibara alınacaktır.
2. 18 inci maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligatın
ayrıca işbu lahikanın birinci fıkrasında zikredilen sınıf ve tâli
sınıf gemilerin tonaj yekûnunu da ihtiva etmesi lâzımdır.

PROTOKOL
Bugünkü tarihli mukavelenameyi imza ettikleri sırada, zirde vaziülimza Murahhaslar, Hükümetlerini taahhüd altına alarak
aşağıdaki ahkâmı kabul ettiklerini beyan ederler :
1. Türkiye, mezkûr mukavelenamenin mukaddemesinde
tarif edilen Boğazlar mıntakasını derhal yeniden askerileştirebilecektir.
2. 15 ağustos 1936 tarihinden itibaren Türkiye Hükümeti,
mezkûr mukavelenamede tasrih edilen rejimi muvakkaten tat
bik edecektir.
3. İşbu Protokol bugünkü tarihten itibaren muteber ola
caktır.
Montreux'de yirmi temmuz bin dokuz yüz otuz altı tarihin
de tanzim edilmiştir.
N . P . Nicolaev
Pierre Neicov
J. Paul-Boncour
H . Ponsot
Stanley
S. M . Bruce
N . Politis
Raoul Bıbica Rosetti
N . Sato (ad référendum)
Massa-akı Hotta (ad référendum)
N . Titülesco
Cons. Contzesco
V . V . Pella
Dr. R. Aras
Suad Davaz
N . Menemencioğlu
Asım Gündüz
N . Sadak
Maxime Litvinoff
Dr. 1. V . Soubbotitch

Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 numaralı kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun
Kanun No : 3057

Kabul

tarihi

:

31/7/1936

Madde 1— 21 nisan 1340 tarih ve 500 numaralı Rüsumu
Sıhhiye Kanununun birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir:
Boğazlardan transit olarak geçen gemilerin İstanbul lima
nında yalnız zarurî ihtiyaçlarını temin veya acentalarile temas
etmek üzere talimatnamelerindeki hükümlere uygun olarak kısa bir zaman kalmaları bu gemilerin transit sıfatını bozmaz.
Madde 2 — Bu kanun 15 ağustos 1936 tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Sıhhat
ve İçtimaî Muavenet Vekili memurdur.
1/8/1936
500 numaralı kanun 71
2810
,,
„ 3036 sayılı Resmî Gazetededir.

Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı
kanuna ek kanun
Kanun

No

:

3058

Kabul

tarihi

:

31/7/1936

Madde 1 — 500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanununun birinci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
a) Ancak, Adalar denizinden Karadenize veya Karadenizden
Adalar denizine gitmek üzere Boğazlardan transit olarak geçen
ve Boğazlar arasındaki limanlarda tevakkuf etmiyen bilûmum
ticaret gemilerinden beher safî tonilâto için attın frank esası
üzerinden 0,075 (yedi buçuk santim) rüsumu sıhhiye alınır.
b) (a) fıkrasına tevfikan rüsumu sıhhiye istîfa olunan transit
gemiler evvelce Boğazlardan herhangi birine girdiği tarihten
itibaren altı ay zarfında gittikleri istikametten avdet etmek
üzere Boğazlardan ayni suretle transit olarak geçtikleri takdirde
yeniden transit resmine tâbi tutulmazlar.
c) Yabancı memleketlerden gelen tayyareler hakkında yapılacak sıhhî muamele veya bunların tıbbî muayeneleri ve bunlara tatbik edilecek sıhhî tedbirler karşılığı olarak İcra Vekilleri
Heyetince tanzim olunan tarife üzerinden ücret alınır.
Madde 2 — 500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanununun dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasına şu fıkra eklenmiştir:
Tonajı 250 yi geçen motorlu gemilerden 100 lira.
Madde 3 — 2810 numaralı kanun mülgadır.
Madde 4 — Bu kanun 15 ağustos 1936 tarihinden muteberdir.
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Sıhhat ve
İçtimaî Muavenet Vekili memurdur,
1/8/1936
500 numaralı kanun 71 sayılı Resmî Gazetededir.

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere aid
emlâk hakkında olup 2089 sayılı kanunla tasdik
olunan 27 teşrinievvel 1932 tarihli itilâfnamede derpiş edilip 2402, 2565, 2694 ve
2929 sayılı kanunlarla uzatılan müd
detlerin üç ay daha uzatılmasına
dair kanun
Madde 1 — Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere
aid olan emlâk hakkında 27 teşrinievvel 1932 tarihinde Anka-
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rada akid ve imza edilerek 2089 numaralı kanunla tasdik olu
nan ve 11 kânunusani 1933 tarihinde mer'iyete girmiş olan itilâfnamede derpiş edilip 2402, 2565, 2694 ve 2929 numaralı
kanunlarla temdid olunan müddetler, 11 temmuz 1936 tarihin
den itibaren üç ay daha uzatılmıştır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye, Hariciye ve
Maliye Vekilleri memurdur.
1/8/1936
2089 numaralı kanun 2308
2402
2676
2565
2750
2694
2984
2929
3271 sayılı Resmî Gazetededir.

Milli Müdafaa Vekaletince taahhüde girişilmesi
hakkındaki 2980 sayılı kanuna ek kanun
Madde 1 — 2980 sayılı kanunun 2 nci maddesile senevî
ikişer milyon liradan dört senede sarfedilmek üzere topçu mü
himmat imalâtına tahsis olunan sekiz milyon lira, 1936 senesi
tediyatı (1 800 000) ve 1937, 1938, 1939 seneleri tediyatı da
(1 400 000) lira olmak üzere altı milyon liraya tenzil edilmiştir.
Bu tadilâttan mütevellid(2 000 000) liralık fark 2980 sayılı
kanunun birinci maddesile senelik tediye miktarı olarak tesbit
olunan 7,5 milyon liralık had dahilinde kalmak üzere top ve
teferruatile top malzemesi alınmasına tahsis olunmuştur.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Millî
Müdafaa Vekilleri memurdur.
1/8/1936

(25 780 000) lira fevkalâde tahsisat verilmesi
hakkındaki 3037 sayılı kanuna
ek kanun
KanunNo: 3061

Kabul tarihi : 31/7/1936

Madde 1 — 3037 numaralı kanunla verilen fevkalâde tah
sisata ilâveten fevkalâde menbalardan temin edildikçe ilişik
cetvel mucibince Millî Müdafaa Kara ve Askerî Fabrikalar büt
çelerinde yeniden açılacak hususî fasıllara tahsisat kaydedilmek
üzere daha (5 000 000) liranın sarfına mezuniyet verilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun mucibince tahsisat kaydedilecek
mebaliğden 1936 malî yılı içerisinde sarfedilmiyen paralar, ay
nı hizmetin ifasına tahsis edilmek üzere 1936 hesaplarından
tenzil ve 1937 senesine devren varidat ve tahsisat kaydolunur.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve
Millî Müdafaa Vekilleri memurdur.
1/8/1936
3037 numaralı kanun 3333 sayılı Resmî Gazetededir.

Lira
CETVEL
3 000 000 İcra Vekilleri Heyeti kararı ile levazımı askeriye veya
levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimat
masrafı için (Kara bütçesine)
1 200 000 2980 sayılı kanun mucibince top ve cephane siparişi
için (Kara bütçesine)
100 000 2980 sayılı kanun mucibince cephanelikler inşası için
(Kara bütçesine)
700 000 2980 sayılı kanun mucibince cephane imalâtı, inşaat
ve tesisat karşılığı (Askerî Fabrikalar bütçesine)
5 000 000 YEKÛN

2080 numaralı kanun 3313 sayılı Resmî Gazetededir.

İLÂNLAR
D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN

Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok kömü
rü 17/8/1936 pazartesi günü saat 15-30 da kapalı zarf usulü
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin 519 liralık muvakkat teminat ile
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G .
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai
resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Muhammen bedeli 9975 lira olan 610 tonu safi meşe, 720
tonu çam gürgen meşe veya bunların mahlutu olmak üzere
cem'an 1330 ton odun 19/8/1936 çarşamba günü saat 15, 15-de
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936
G. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15-e
kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin
den, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehirde
Mağaza Şefliğinden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden, Balıkesirde İşletme Müdürlüğünden dağıtılmaktadır.
933/4-2

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden,
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır.
917/4-3

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i Portland
çimentosu 21/8/1936 cuma günü saat 16,15 de kapalı zarf
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin 2227,50 liralık muvakkat teminat
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936
gün 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 15,15 e
kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır.
918/4-3

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdüriyetinden:
1
inşaat
2
A
B
C

— Eksiltmeye konulan iş: müessese dahilinde yaptırılacak
ve tadilâtın tahminî keşif bedeli 19532 lira 80 kuruştur.
— Bu işe aid şartname, evrak şunlardır:
— Eksiltme şartnamesi
— Mukavele projesi
— Fennî ve hususî şartname
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D — Keşif cetveli
E — 5 aded plân
İstiyenler bu şartname ve evrakı 97 kuruş bedel mukabi
linde müessese müdüriyetinden alabilirler.
3 — Eksiltme 13/8/1936 tarihinde perşembe günü saat 11
de yapılacaktır.
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1464 lira 96 kuruş
muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları
haiz olup göstermesi lâzımdır.
6 — Eksiltmiye en az bir parçada 15000 liralık bina in
şaatı yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüklerinden vesika al
mış olanlar girebilir.
7 — Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek
Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir.
Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile
iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
905/4-4

Muhtelit

Hakem

1 — Eksiltmeye konulan i ş : istanbulda Dolmabahçede
Maliye Evrakı Matbua Anbarındau 31/5/1937 tarihine kadar
istanbul Paket Postahanesine gönderilecek evrakı matbua
paketlerinin nakliyesi
2 — ihale, açık eksiltme suretile yapılacaktır.
3 — Tahmin edilen nakliyesi dört yüz liradır.
4 — Eksiltme 18/8/1936 salı günü saat 15 te Vekâlet
Levazım Müdürlüğündeki Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır.
5 — Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muhasebe
ciliği veznesine teslim edilerek alınacak makbuzile birlikte
komisyona müracaat olunacaktır.
6 — Şartnamesi
levazım müdürlüğünde ve İstanbulda
Dolmabahçede Maliye Vekâleti Evrakı Matbua Anbarında görü
lebilir.
907/4-2

Ankara kırtasiye deposunda müterakim 3000 kilo fersude
kalın anbalaj kâğıdı pazarlıkla satılacaktır. Muhammen kıymeti
(225) liradır. Istektilerin (16) lira (88) kuruşluk teminatlarile
birlikte 17 ağustos 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü
saat 15 de kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü
racaat etmeleri.
914/4-2

nezdinde Türkiye

Umumî

Ajanlığından :
Filen kapalı bulunan Türk - Romen M . H . Mahkemesindeki evrak ve dosyaların Hazinei Evraka devr ve teslimi mukar
rerdir.
Bu dosyalarda kendilerine aid kıymetli evrak ve vesaik
bulunan eshabı alâkanın nihayet 1936 eylül gayesine kadar
her pazartesi veya perşembe günleri saat birden üçe kadar
Şişlide Çankaya apartımanının üçüncü dairesinde Türkiye
Umumî Ajanlığına müracaatla dosyalarından kâğıdlarını almaları
ilân olunur.

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan :
Ankara Vilâyetinde Denizciler Caddesi Semtinde İşnar
sokağında 14/16 numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından
olup Ankarada Yenihal Çarşısında 44 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz ederek Sebze ve Meyva ticaretile iştigal eden
i ve Ticaret Odasının 1547 sicil numarasında mukayyed bulunan
Hüseyinin unvanı ticareti Heseyin Babacan olarak tescil ediliği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci
maddesi mucibince dairece 30/7/1936 tarihinde tescil edildiği
ilân olunur.
921

§

Maliye Vekâletinden :
1 — Eksiltmeye konulan iş : On bin metre kanaviçe
2 — İhale, açık eksiltme suretile yapılacaktır.
3 — Tahmin edilen bedeli bin beşyüz elli liradır.
4 — Eksiltme 17/8/1936 pazartesi günü saat 15 de vekâ
let levazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapıla
caktır.
5 — Muvakkat teminat: 116 yüz oh altı lira yirmi beş
kuruş olup Merkez Muhasebeciliği veznesine teslim edilerek
alınacak makbuzla birlikte komisyona müracaat olunacaktır.
6 — Şartnamesi levazın
müdürlüğünde ve istanbulda
Dolmabahçede Maliye Vekâleti Evrakı Matbua Anbarında gö
rülebilir.
906/4-2

Mahkemeleri

Ankara Vilâyetinde Anafartalar Semtinde Çarşı Sokağında
54 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada
Yeihal Çarşısında 42 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz
ederek perakende sebze ve meyva ticaretile iştigal eden ve
j Ticaret Odasının 569 sicil numarasında mukayyed bulunan
I Mustafanın unvanı ticareti Mustafa Ertez olarak tescil edildiği
gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci
maddesi mucibince dairece 30/7/1936 tarihinde tescil edildiği
ilân olunur.
922
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Sicilli Ticaret Bürosundan:
Türkiye İş Bankası memurları tekaüd sandığı tarafından
2279 sayılı ö d ü n ç Para Verme Kanununun 2 nci maddesine tev
fikan tanzim olunup tescil edilmek üzere sicilli ticaret memur
luğuna tevdi edilmiş olan beyannamenin dairede mahfuz vesaiI ka müsteniden 30 temmuz 936 tarihinde tescil edilmiş olduğu
ve beyannamenin aşağıda neşredilmekte bulunduğu ilân olunur.
Sicilli Ticaret Memurluğuna
ANKARA
Ankara Asliye 2 nci Hukuk Mahkemesinin 1 kânunuevvel
1934 tarihli ve 934/212 karar ve 934/721 esas numaralı ilâmile
esas nizamnamesi tescil edilip merasimi kanuniyesini ikmal
etmiş olan ve o tarihten beri nizamnamesi dahilinde faaliyette
bulunan "Türkiye İş Bankası Memurları Tekaüd Sandığı» nm
esas nizamnamesinin 17 nci maddesi mucibince sandığın ser
mayesini tenmiye maksadı ile idare Heyetinin yapmağa mezun
bulunduğu muamelâttan sandık namına rehin ve ipotek muka- bilinde ikrazatta bulunulması idare Heyetince karargir olmuştur.
Bu maksatla Sandık İdare Heyeti:
1 — Sandık sermayesinin (yüz bin) lirasının ikrazata tah
sis edildiğini,
2 — İkrazatta alınacak en yüksek faiz % 12 (yüzde oniki)
! yi tecavüz etmiyeceğini.
3 — Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğündeki dairei
mahsusayı kanunî ikametgâh ittihaz eylediğini arz eder ve key
fiyetin Sicilli Ticarete aynen tescil ve ilân edilmesini rica eder
' saygılarımızı sunarız.
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3055 1936 Mail Yılı Umumî Muvazene Kanununa Bağlı Bütçelerle Cetvellerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

1

3056 Boğazların Tâbi Olduğu Usule Dair Mukavelename Hakkında Kanun

2

3057 Rüsumu Sıhhiye Hakkındaki 500 Numaralı Kanunun Birinci Maddesine Bir Fıkra
Eklenmesine Dair Kanun

8

3058 Rüsumu Sıhhiye Hakkındaki 500 Sayılı Kanuna Ek Kanun

8

3059 Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere Ait Emlâk Hakkında Kanunu

8

3060 Milli Müdafaa Vekaletince Taahhüde Girişilmesi Hakkındaki 2980 Sayılı Kanuna
Ek Kanun

9

3061 (25 780 000) Lira Fevkalâde Tahsisat Verilmesi Hakkındaki 3037 Sayılı Kanuna
Ek Kanun

9
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