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İdarî ve tahrirî muamelât için 
Başvekâlet Müdevvenat 

Müdürlüğüne müracaat olunur 
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K A N U N L A R 

MEMURİN KANUNUNUN DÖRDÜNCÜ MADDESİNİN ( z ) 
FIKRASININ TADİLİNE DAİR KANUN 

Kanun No: 1393 

Madde 1 — Memurin kanununun dördüncü maddesinin ( Z ) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir. 

Ecnebilerle evli olmamak; memur iken ecnebilerle evlenenler müstafi addedilirler. ( bu kanunun 
neşrinden evel ecnebi kadınlarla teehhül etmiş bulunan memurin, Hariciye, Müdafaai Milliye 
ve Bahriye vekâletlerinde istihdam edilemezler ) . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Hey'eti memurdur. 
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GlRESON BELEDİYESİNCE CELBOLUNAN ELEKTİRİK TESİSATI LEVAZIMINA 

AİT GÜMRÜK RESMİNİN TEŞVİKİ SANAYİ KANUNUNA 

TEVFİKAN AFFİNE DAİR KANUN 

Kanun No ; 1395 

Madde 1 — Gireson belediyesince elektirik tesisatı için 1928 senesi eylülünde Avrupadan 
getirilen makina, alât ve edevat ile malzemenin mütehakkak 23402 liralık gümrük resmi mezkur 
belediyenin bilâhare istihsal eylemiş olduğu teşviki sanayi muafiyet ruhsatnamesine tevfikan af-
folunmuştur. 

Madde 2 — bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — bu kanun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

20/2/1929 

İ L A N L A R 

Devlet demir yolları ve limanları Umumî 

idaresinden: 

61 Kalem eczayı tıbbiye münakaşası 10 
Mart 929 Pazar günü saat 16 da Ankarada Bolu 
Palasta malzeme dairesinde icra edilecektir. 
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektup -
larını ve teminatı muvakkatelerin> yevmi mez-
kûrde saat 15,30 a Kadar Umumî idare yazı 
işleri müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 
Talipler münakaşa şartnamelerini 100 kuruş 
mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 

Haydar paşada mübayaat komisyonundan tedarik 
edebilirler. 

§ İdaremiz için alınacak 2600 adet telgraf 

direğinin münakaşası 11 Mart 1929 Pazartesi 

günü saat 16 da Ankarada Bolu Palasta malze-

dairesinde icra edilecektir. Münakaşaya iştirak 

edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 

muvakkatelerini mezkûr günde saat 15,30 a 

kadar umumî idare yazı işleri müdürlüğüne 

vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini 100 kuruş 
mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada mubayaat komisyonundan tedartk 
edebilirler. 
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Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 

Esas nizamnamesi mahalli kanunlarına \ 
t 

göre tanzim edilerek usulen tescil kılınan ve 
ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasım I 
şirketler hakkındaki 30 Teşrin sani 330 tarihli j 
kanuna tevfikan müracaat ederek Türkiye cum
huriyeti dahilinde ifayi muamele etmek üzere | 
tescilini talep eyleyen fransız tabiiyetini, 
haiz bir miliyon frank sermayeli (Sosyete fra-
nses pur lö kommers de tabak) şirketinin tevdi | 
edilen evrakı tetkik edilerek muvafık görülmüş J 
olmakla vekâlet name ile haiz olduğu salâhiyete j 
binaen şirket namına iştigal edeceği umur ve 
muamelat tan mütevellit deavide derecatı mehaki-
min kâffesinde müddei muddea aleyh ve üçü
ncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak ve istanb-
ulda mukim ingiliz tabiiyetini haiz vvilliam 
Field Robinson efendi vekil olmak üzere mez
kûr şirkete lâzım gelen mezuniyet verilmiş ol
makla kanunu mezkûrun yedinci maddesine 
tevfikan ilân olunur. 

Ankara İkinci sulh H. mahkemesinden : 

Misakı Milli mahallesinde aralık sukakta kâin 
yemini sahibi senet arsası yesari bakkal zevcesi 
Esavit ve kısmen mizancı kadinkudan metruk 
haneler arsası Donilyan cebhesi tarik ile mahdut 
ve Hazine ile Fatma hanımın şayian mutasarrıf 
oldukları hanenin izalei şüyuu zımnında bilmû -
zayede furuhtuna dair sadır olan hüküm kespi 
katiyet etmiş ve tarihi ilândaa itibaren bir ay 
müddetle müzayedeye vazedilmiş olduğundan 
taliplerin yevmi ihale olan 20 Mart 1P29 Çarşamba 
günü saat 16 da kıymeti muhammenesi olanl300 
liranın yüzde onu nisbetinde pey akçelerini 
hamilen ikinci sulh hukuk mahkemesine müraca
atları ilân olunur. 

Pazar Sulh hukuk hakimliğinden : 

Mevkii cinsi hududi 

lapulunada tarla Sarkan hendek: garben 
Hacı oğulları şimalen Bı
yık oğlu cenuben Bay-
naz oğlu ile mahdut 

Pazar Kazasının Hankun karyesi hududu 
dahilinde vaki balâde isim ve hududi arbaası 
muharrer ve iki dönüm miktarındaki tarlanın 
Tapuca kaydı olmamasına ve karyeden Molla 
ahmet oğlu Timur tarafından uhdesine tescili 
talep edilmesine mebni başkaca iddiayi tasar
ruf ve istihkakta bulunacak olanlar varsa onbeş 
gün zarfında Pazar Sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ilân olunur. 

Petürge Hakimliğinden : 

Petürgenin nakişli kariyesinden Emir oğul -
lanndan Hasan ve Hacı vekili umumileri Mehmet 
Rifat efendi kariyei mezkûrda armut mevkiinde 
tarafları hacı Ali harman ve çay ve dere ve kupar 
ve tariki am ile mahdut bir kıt'a tarlanın temamına 
müekkillerinin yirmi seneyi mütecaviz zamandan 
beri tasarruf etmekte tapu sicilinde mukayyet 

I olmadığından namlarına tescili talep olunmağla 

cereyan eden muhakemede ilânen tebligat icasına 

I karar verilmiş olduğundan alâkadarların 14 Mart 
929 Perşembe gününe kadar Peturge hukuk 
mahkemesine müracaatları ilân olunur. 

Aybastı sulh hakimliğinden: 

Aybastının çakırlı kariyesinden Abdülhalil 
oğlu Osmanın alaca mevkiinde kâin sarkan 
Hasbi tarlası garben darsükna şimalen Tevfik 
tarlası cenuben tarik ile mahdut dört dönüm 
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bir kıt'a tarlanın topuca mukayyet olmadığı ve 
kırk seneden beri merkumun malik sıfatile tahti 
zira'atında bulunduğundan namına tescili tale
binde bulunduğu cihetle muddeabih tarlanın 
kanun medeninin 639 neu maddesi mucibince 
müddei Osmana tescil muamelesi icra kılına
cağından mezkûr tarlaya iddiada bulunanların 
yevmü muhakeme olan "18" ir art 929 pazartesi 
gününden mukaddem aybastı sulh mahkemesine 
müracaatları ilân olunur. 

Kurayı Seb'a Hakimliğinden: 

Kurayı seb'a nahiyesinin işkence dere kari- . 

yesinden tavlaş oğlu Mehmet çavuş ve Ahmet 

ve Hasanın kariyei mezkûrede kâin tarafları j 

keleş oğlu Halit veresesi tarlası ve ırmak j 

ve tarikiam ile mahdut beşyüz kuruş kimetinde 

bir kıt'a tarlaya nizasız ve fasılasız yirmi seneyi 

mütecaviz malik sıfatile vaziulyet olup tapuca 

gayri mukayyet bulunduğundan namlarına tesci

lini talep eylemesine binaen istihkak iddiasında 

bulunan alâkadaranın muhakemenin muallâk \ 

bulunduğu 14 mart 1929 Perşenbe günü saat I 

9 dan evel kurayıseb'a sulh hukuk mahkeme- \ 

sine müracaat etmeleri ilân olunur. 

Kurayi seb'a nahiyesinin bayır köy kariye
sinden ekşi oğlu Mehmet efendinin kariyei me-
zkûrde kâin tarafları ekşi oğlu molla Harun 
veresesi tarlası ve ekşi oğlu Mahmut tarlası ve 
ekşi oğlu Halil ve bir taraftan tarikiam ile 
mahdut beşyüz kuruş kıymetinde bir kıt'a tarlaya 
nizasız ve fasılasız yirmi seneyi mütecaviz 
malik sıfatile vaziulyet olup tapuca gayri mu
kayyet bulunduğundan namına tescilini talep ı 

eylemesine binaen istihkak iddiasında bulunan 
alâkadaranın muhakemenin muallâk bulunduğu 
19 mart 929 salı gününden evvel kurayıseb'a 
sulh hukuk mahkemesine müracaat etmeleri 
ilân olunur. 

Kurayı sabı'a nah^vesiftin.,bayır köy kariye
sinden ekşi oğlu Hasan beyEjbip^.Caferin çam 
çavuşta kâin tarafları ekşi oğlu Bayram tarlası 
ve ekşi oğlu ibrahim tarlası ve hark ve cebeh 
ile mahdut beşyüz kuruş kıymetinde bir kıt'a 
tarlaya nizasız ve fasılasız yirmi seneyi müte
caviz malik ve vaziulyet olup tapuca gayri 
mukayyet bulunduğundan namına tescilini talep 
eylemesine binaen istihkak iddiasinda bulunan 
alâkadaranın muhakemenin muallâk bulunduğu 
10 mart 1929 salı gününden evvel kurayı seb'a 
sulh hukuk mahkemesine muracatetmeleri ilân 
olunur. 

ilân ve abone şartlan: 

Resmî ilânların satırından 5 
Hususî " " 10 

Kuruş ücret alınır. 

Abone : Seneliktir, abone bedeli 

Ankara için : 750 

Vilâyetler için 900 
Ecnebi memleketler için 1500 Kuruş 

Yevmî nüsha 100 Paradır. 

B. M. M. nin bir içtima senesine ait zabıt 
cerideleri bir senelik addolunur. Resmî gazete
ye zabıt ceridesi ile birlikte abone kaydolun-
duğu surette gazete bedeli iki misline iblağ 
olunur. 

Başvekâlet Matbaası 



24  Şubat 1929                                     RESMİ GAZETE                                                   Sayı: 1127  

                                                     

 

İÇİNDEKİLER 

  

   Sayfa 

 

Yasama Bölümü : 

 

Kanunlar 
 
1393    Memurin Kanununun Dördüncü Maddesinin ( Z ) Fıkrasının Tadiline  
             Dair Kanun                                                                                                                1 
 
1395   Gireson Belediyesince Celbolunan Elektirik Tesisatı Levazımına 
           Ait Gümrük Resminin Teşviki Sanayi Kanununa Tevfikan Affine  
           Dair Kanun                                                                                                                  2  
 
 
İlanlar                         2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




