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idarî ve tahrirî muamelât 
için Başvekâlet Müdevvenat 

Müdürlüğüne müracaat olunur 

8 HAZİRAN 1929 

CUMARTESI 
SAYI: 1210 

K A N U N L A R 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair kanun 

Kanun No: 1485 Kabul tarihi 3015/1929 

Madde 1 —Devlet inhisarında bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin kanun ve nizam-

nameleri mucibince bayiliği, başka isteyenlere tercihen, derece ve müracaat sırasiyle evvelen 

harp malûllerine, bulunmadıkları taktirde şehit yetimlerine, bunlarda bulunmazlarsa malûl müte-

kaitlere verilir. 

Bunların bayiliği filen kendilerinin yapmaları şarttır. 

Bayiliği veya menfaatini herne suretle olursa olsun başkalarına devredenler bu haklardan 

mahrum kalırlar. 

Madde 2 — Harp malûlleri de dahil olduğu halde, beyiye tezkeresi verilen herkesten 

muayyen olan beyiyenin üçte biri malûller ve şehit yetimleri menfaatine, inhisar idarelerince 

alakonularak her ay sonunda muntazaman Ziraat Bankalarına yatırılır. Bu paralar Ziraat bankalrınca 

«Harp malûlleri ve şehit yetimleri hesab» namile açılacak bir hesabı cariye kayit edilerek ertesi 

günden itibaren faize tabi tutulur. Bu faizin miktarı aynı şartlarla diğerlerine verilen azamî 

faizden aşağı olamaz 

Resmî 
T. 

Gazete 
m 
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Madde 3 — bir sene zarfında İnhisar idarelerinin yatırdıkları paralar Ziraat bankası şube

lerinde faizlerile birlikte toplanarak ertesi senenin birinci ayında Düyunu Muntazam idaresi 

emrine tevdi kılınır. Ziraat Bankasına bu hizmetlerinden dolayı masraf veya komisyon namile 

birşey verilmez. 

Madde 4 — Her sene beyiye üçte birleri tutarının yarısı terfih zammı nisbetine göre harp 

malûllerine, yarısı da şehit yetimlerine müsavat üzere dağıtılır. 

Şehitlerin kanunen maaşa hak kazananları bu, kanun mucibince « Şehit yetimleri» sayılmıştır. 

Bunlardan kadınlara evlenmelerine erkeklere yirmi yaşına varmalarına, tahsilde iseler tahsillerini 

bitirmelerine kadar verilir. 

Her sene toplanan paralar o sene mevcut olanlara aittir ve dağıtılmalar hayat kaydiledir. 

Madde 5 — Halen mevcut Malûl Gaziler heyetinin hesapları tasfiye olunup müesseselerine 

ait bütün eşyaları paraya çevrilerek toplanacak paralarla şimdiye kadar Ziraat Bankasında 

beyiye üçte birlerinden birikmiş paraların hepsi harp malûllerine dağıtılır ve bu taksimden 

20 mayıs 1333 tarihinden itibaren harp malûllerinden vefat edenlerin yetimleri de ölenlerin 

maluliyet derecelerine göre istifade ederler. 

Madde 6 — Beyiye hakkının ve kişe memurluğunun malûl gazilere tahsisi hakkındaki 

19 teşrinisani 1337 tarih ve 166 numaralı kanunla buna müzeyyel 21 şubat 1340 tarih ve 419 

numaralı kanun ve 6 eylül 1336 tarihli malûlini askeriyeye muavenet heyeti nizamnamesi mülgadır. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 8 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

4 /6/19^9 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında kanun 

Kaaun No: 1490 Kabul Tarihi:1/6/1929 

Madde 1 — Orta derecedeki mekteplerin askerlik derslerini veren muallimlere aşağıda yazılı 

olduğu gibi ücret verilir. 

Bir mektepte üç sınıf veya şubeye kadar tedrisat yapanlara ayda on beş lira, 

Bir mektepte beş sınıf veya şubeye kadar tedrisat yapanlara ayda yirmi lira, 

Bir mektepte yedi sınıf veya şubeye kadar tedrisat yapanlara ayda yirmi beş lira, 

Bir mektepte on ve daha fazla sınıf veya şubeye kadar tedrisat yapanlara ayda otuz beş 

lira. 

Madde 2 — Yüksek mekteplerde askerî tedrisat yapanlara ayda kırk lira ücret verilir. 

Madde 3 — Bu ücretler münhasıran tedrisat ve kamp zemanlarında ve devam ettikleri 

müddetler için verilir. 
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Madde 4 — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı ücretler, mekteplerin merbut oldukları Ve-

kâletlerin 1929 malî senesi bütçelerinin maaş ve ücret fasıllarında vaki olacak eyyamı haliye 

tasarruflarından verilir. 

Madde 5 — 1928 senesi Teşrinievvelinden itibaren tedrisatta bulunmuş olan muallimlere 

mesbuk mesailerine mukabil birinci ve ikinci maddelerde yazılan nispetlere göre bir defaya 

mahsus olarak ikramiye verilir. 

Bu ikramiyeler 1929 bütçesinin 4 üncü maddede gösterilen tasarrufatmdan mahsup olunur. 

Madde 6 — Bu kanunun hükmü 1929 malî senesi nihayetine kadar mer'idir. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Maliye, Maarif, Nafia ve İktisat Vekilleri 

memurdur. 4/6/1929 

İdarei hususiyelere ait Maarif hissesinden San'at mekteplerine tefrik edilecek 
mebaliğe dair kanun 

Kanun No:1491 Kabul Tarihi:1/6/1929 

Madde 1 — 1454 numaralı kanun mucibince kazanç ve müsekkafat vergilerinden alınmakta 

olan Maarif vergisinin % 6 sını ve maarife ayrılan varidatı geçen senelerden fazla olanlardan 

% 25 ini tecavüz etmemek şartile Maarif Vekâletinin tayin edeceği miktar ; mevcut san'atlar 

mskteplerine muavenet karşılığı olmak üzere idarei hususiye bütçelerine vazolunur. 

Bütçelere konulacak miktar mecmuan dört yüz bin lirayı tecavüz edemez. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince tayin edilecek miktarlar tahsil edildikçe Maliye 

Vekâleti tarafından Maarif Vekâletinin tayin edeceği miktar ve irae edeceği Vilâyetler idarei 

hususiyelerine, San'at mekteplerine sarfedilmek üzere, gönderilir. 

Madde 3 — Kendilerine bu suretle tahsisat gönderilen vilâyetler bütçelerinde san'at 

mekteplerine muavenet namile bir fasıl kuşat edilir. 

Madde 4 — 2 6 Mayıs 1927 tarihli ve 1052 numaralı meslek mektepleri hakkındaki 

kanunun ikinci maddesi hükmü mülgadır . 

Madde 5 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden itibaren bir sene için muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye ve Maliye ve Maarif Vekilleri 

memurdur. 4/6/1929 
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18/mart/1926 tarih ve 788 numaralı memurin kanununun 8 inci 
ve 32 inci maddelerine birer fıkra ilâvesi ve 

2 teşrinievvel 1333 tarihli kararnamenin 
ilgası hakkında kanun 

Kanun No_ : 1496 Kabul tarihi 11611929 

Madde 1 — Memurin kanununun sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasının « şirketlerde » 

kelimesinden sonra aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

" Ticaret ve sanayi müesseselerinde " 

Madde 2 — Memurin kanununun otuz ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

" Sekizinci maddede yazılı fiilleri irtikâp etmek " 

Madde 3 — 2 Teşrinievvel 1333 tarihli kararname mülgadır. 

Madde 4 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

4/6/1929 

T E F S İ R 

1331 numaralı kanunun 7 inci maddsinin tefsiri No:146 "vazıyet edilen emlâkin iade olunmaya-

Tefsir No:146 cag. hakkında,, 

29 Mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı Temlik kanununun yedinci maddesi ile 13 eylül 1331 

ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunlara tevfikan vazıyet olunan ve edilecek olan emvali gayri men

kule Hazine namına kaydedilmiş hükmünde olduğu ve eshabının bunların ancak 1331 senesi 

iptidasındaki kıymeti mukayyedeleri üzerinden hakları mahfuz tutulduğu cihetle bu emvalin 

bilâhara ister muhtelif kanunlar mucibince tahsis, teffiz edilmiş, ister satılmış veya Hazine uh-

desinde muhafaza edilmiş olsun 13 eylül ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunların tatbiki aleyhine 

Şurayı Devletçe bir hüküm verilmedikçe eshabına aynen iadesine imkânı kanunî olmadığı gibi 

28 mayıs 1928 tarihli kanunun gerek neşrinden evvel, gerek neşrinden sonra hükmen tahakkuk 

etmiş ve ya edecek müstahaklarına da aynen iadesine cevaz verilmiyerek ancak eshabına ve 

ya hükmen tahakkuk eden ve ya edecek olan müstahaklarına bu emvalin 15 Nisan 1341 tarihli 

kanuna tevfikan 1331 senesi iptidasındaki kıymeti mukayyedelerinin verilmesi ve bunda 

da 15 Nisan 1341 tarih ve 622 numaralı kanun ahkâmının nazarı itibara alınması maksuttur. 

2/6/1929 
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K A R A R L A R 
Karar No: 513 

Seyit ağa oğlu Topal Akif ve mandal oğullarından Süleyman oğlu Mustafanın 
idamları hakkında 

Kula kazasının Memet mahallesinden seyit ağa oğlu topal Akif ile kızıl kaya mahallesinden 

mandal oğullarından Süleyman oğlu Mustafanın aleyhlerindeki bir hırsızlık maddesini ihbar 

etmesinden mütevellit husumet üzerine Söğüt çayında oturan Hava kadın ile gelini Raz ve 

kızı Fatmayı müştereken ve teaammüden öldürmelerinden ve Akifin bir buçuk aylık çocuğunu 

Tabanca ile öldürmeğe teşebbüs etmesinden dolayı Kula Ağırceza Mahkemesince verilip Temyiz 

Mahkemesi tarafından tasdik edilmiş olan idam cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 

görülememiş olmağla Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezanın 

infazı, Heyeti umumiyenin 74 üncü inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

1/6/1929 

Akşehrin Eğrigöz köyünden Ahmet Haşimin idamı hakkında 

Karar No: : 514 

Akşehrin Eğrigöz köyünden Helvacı Süleymanı aralarında bir tarla davası bulunmasından 

ve Mehmet çavuşu da Süleymanı bu davaya teşvik etmiş olmasından dolayı beslediği husumet 

üzerine yollarını bekleyerek her ikisini öldüren mezkûr köyden 321 doğumlu Ahmet oğlu Haşim 

hakkında Konya Ağırceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş 

bulunan idam cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı 

Esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazı, Heyeti umumıyanın 74 inci 
inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

1/6/1929 

Hasan oğlu İbişin idamı hakkında 
Karar No: 515 

Silifkenin Harkarası köyünden muhacir hasan oğlu Süleymanı kansile gayri meşru münase-
btini idame etmek maksadile evinin damında uyurken teammüden ve canavarca öldüren 
Hasan oğlu İbiş hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde İçel Ağırceza Mahkemesince 
veriden ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş bulunan idam cezasının tahvil ve tahfifini 
müstelzim bir sebep görü'emediğinden Teşkilatı Esasiye kanunun 26ıncı rmaddesine tevfikan mez-
kûr cezanın infazı Heyeti umumiyenin 74 üncü in'ikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

1/6/1929 
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Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 numaralı kanunun 
yedinci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 

Karar No: 516 

Maluliyet maaşı, askeri tekaüt ve istifa kanununun 26 inci maddesinde yazıldığı veçhile 

malûlün rütbesine ve hizmet müddetine göre isabet edecek tekaüt maaşı üzerine işbu tekaüt 

maaşiyle malûlün rütbesi maaşı arasındaki farkın maluliyet derecesi her ne ise o dereceye 

mukabil tespit edilmiş yüzde nispetin zammiyle hasıl olacak yekûndur. 

551 numaralı terfih kanununun yedinci maddesi ise (bilcümle malûllerin her iki senede bir 

defa Heyeti Sıhhiyei Askeriye tarafından bilmuayene derecei maluliyetleri tahkik ve neticeye 

göre maluliyet ve terfih derecatı tecdiden tespit \e tashih olunur) demektedir. 

Binaen aleyh mezkûr iki maddenin delaletiyle maluliyet maaşlarının tahsisine, maluliyet 

derecelerinin esas tutulduğu ve bu derecelerin, muayyen zemanlardaki muayene neticesinde 

tebeddül vukuunda maluliyet maaşiyle ona merbut terfih derecelerininde değişmesi lâzım geleceği 

sarahaten anlaşıldığı cihetle keyfiyetin tefsirine mahal görülmediği, Heyeti Umumiyenin 75 inci 

inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

2/6/1929 

1338 numaralı kanununun tefsirine mahal olmadığı hakkında 

KararN^517 

Kanunun maddeleri sarih olduğu gibi 1484 numaralı kanunla da keyfiyet hal edilmiş 

olduğundan 1338 numaralı kauunun tefsirine mahal görülmediği , Heyeti umumiyenin 75 inci 

inikadının 1 inci celsesinde tekarrür etmiştir. 2-6-1929 

Sabık Ergani Valisi Rifat Beyin kırmızı şeritli İstiklâl madalyesi ile 
taltifi hakkında 

KararNo:518 

Müddeti kanuniyesi zarfında müracaat eden sabık Ergani valisi Rifat beyin gösterdiği 

fedakârane hizmetlere binaen olbaptaki kanunun maddei mahsusası mucibince kırmızı şeritli 

İstiklâl madalyesile taltifi , Heyeti umumiyenin 75 inci inikadının 1 inci celsesinde takarrür 

etmiştir. 2/6/1929 
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Şurayı Devlete intihap olunan iki zat hakkında 
KararNo: 519 

Şurayı Devlet Deavi Dairesi reisliğine Adliye Vekâleti müsteşarı Fuat ve Şurayı mezkûr 

azalığma da esbak Şurayı Evkaf âzasından Kemal Atıf Beylerin intihabı , Heyeti umumiyenin 

75 inci inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir . 2/6/1929 

Kabahatlerin af fi hakkındaki 1441 numaralı kanunun 
tefsirine mahal olmadığı hakkında 

Karar No:520 

Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci babının (geçen fasıllar arasında müşterek hüküm-

ler) serlevhalı dördüncü faslı müstakil hükmü havi olmayıp kendinden evelki fasıllarda yazılı 

cürümlere münatıf olduğundan matufunaleyh olan fasıllarda yazılı cürümler ise tecilden sarahaten 

istisna edilmiş ve 1441 numaralı kanundaki tecil dahi hükme muzaf olmayıp cürümlere izafe 

kılınmış olduğundan bu sarih Vaziyet karşısında tereddüde mahal bulunmadığı cihitle mezkûr 

kanunun tefsirine mahal olmadığı, Heyeti umumiyenin 76 ıncı inikadının birinci celsesinde ta-

karrür etmiştir. 

3/6/1929 

Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki beyanat üzerine İcra Vekilleri 
Heyetine müttefikan izharı itimat olunduğu hakkında 

Karar No: 521 

Başvekil ismet Paşa Hazretlerinin, Hükümetin siyaseti ve hattı hareketi hakkındaki beyanatı 

üzerine îcra Vekilleri Heyetine, Heyeti Umumiyenin 76 ıncı inikadının ikinci celsesinde (256) 

rey ile müttefikan izharı itimat edilmiştir. 3/6/1929 

Meclisi Âlinin tatili faaliyet etmesi hakkında 
Karar No: 522 

Teşkilâtı Esasiye kanununun 14 üncü maddesine tevfikan, Meclisi Alinin 3 Haziran 1929 

tarihinden 1 Teşrinisani 1929 tarihine kadar tatili faaliyet etmesi, Heyeti umumiyenin 76 ıncı 

inikadının 2 inci celsesinde takarrür etmiştir. 3/6/1929 
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İLANLAR 

Devlet Demir Yolları ve Limanları Umumî 

İdarecinden: 

5/5/929 tarihinden 29/5/929 tarihine kadar 

münakaşaya vaz edilen Ankara - Ereğli hattının 

Filyos - Balıkısık kısmında inşa edilecek me-

bani münakaşası görülen lüzum üzerine 

10/6/929 tarihine müsadif pazartesi gününe 

kadar temdit edilmiş olduğunban taliplerin 

evvelce ilân edilen şerait dairesinde evrakı 

fenniyesini mubayaa etmek üzere ankarada 

Delet demir yolları ve limanları idarei umu-

umumiyesi maliye ve muhasebe işleri dairesi 

reisliğine lüzumu müracaatları ilân olunur. 

. İktisat vekâletinden: 

Bilecik vilâyetinin Yenişehir kazasının 

kirazlı yayla karyesinde kâin olup halen hü

kümet mali bulunan Simli kurşun ve çinko 

madeninin bir sene zarfında teşkil olunacak 

( 250 000 ) lira sermayeli şirkete hukuku 

devredilmek ve teslim- tarihindeh itibaren bir 

sene zarfında eski imalat açılmak ve maden 

ocakları civarının 1 - 500 mikyasında muntazam 

topoğrafik haritası yapılmak ve mümkün 

olduğu kadar Jeolojik vaziyet irae edilmek j 

ve bundan maada tetkıkat netayicine göre , 

işletme projesi tanzim edilmek ve dördüncü 

seneden itibaren senevî asgarî ( 7500 ) ton | 

cevher çıkarılmak ve üçüncü sene nihayetinde 

maden ri-evkiinden İznik gölüne kadar olan 

yol veyal ut hava kblaosu inşa edilmiş bulun

mak ve bu taahhüdatı teminen millî Banka
lardan birinin 12 500 liralık teminat mektubu 
verilmek şarüyle mezkûr maden taliplerine 
ihale edileceğinden taliplerin 15/7/929 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 15 e kadar 
teminat mektuplariyle beraber kapalı zarfla 
İktisat vekâleti maden işleri umum müdürlü
ğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. 

Gönen Asliye Mahkemesinden: 
Gönenin Çiflik Alan kariyesinden İsmail 

Ağa ile Bandırmanın Paşa Bayırı mahlesinden 
Sadullah Efendi zevcesi Saniye ve hemşiresi 
Sabiha Hanımlar beynindeki alacak davasının 
cari muhakemesinde mezbure Saniye Hanımın 
ikametgâhı meçhul olduğu anlaşılmış olmakla 
ilânen tebligat icrasına karar verilerek 
muhakeme de 29 haziran 929 cumartesi günü 
saat ona talik kılınmış olmakla yevmi muallak 
mezkûrda mezbure Saniye Hanımın muhake
mede hazır bulunması aksi takdirde hakkın
daki muhakemenin gıyaben icra kılınarak Ka
nunu medeninin 405 inci maddesi mucibince 
ahiren muhakemeye kabul olunamıyacağı ilân 
olunur. 

Sivrihisar Asliye Mahkemesinden: 

Sivrihisarın Köseler Karyesinden Mehmet Ça
vuş Kerimesi Ayşe hanım ile zevci karyei mez-
kûreli olup Ankarada Koşunlar Karyesinde 
mukim iken tagayyup eden Mustafa Oğlu İsmail 

meyanlarında mütekevvin Davaya dair Sivrihisar 
Asliye Hukuk Mahkemesinden beynindeki nikâ
hın feshile boşanmalrna dair kabili temyiz ola
rak gıyaben verilen 5 / Kanunusani 929 Tarih 
ve 4 Numaralı İlâmın muhatabı İsmail Çavuşun 
ikametkahı meçhul kalmasından ilânen tebliği 
tensip edilmekle alelûsul keyfiyet ilçn olunur. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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519 Şurayı Devlete İntihap Olunan İki Zat Hakkında Karar      7 
 
520  Kabahatlerin Affi Hakkındaki 1441 Numaralı Kanunun Tefsirine Mahal Olmadığı 
        Hakkında Karar            7 
 
521  Başvekil İsmet Paşa Hazretleri Tarafından Vaki Beyanat Üzerine İcra Vekilleri Heyetine 
        Müttefikan İzharı İtimat Olunduğu Hakkında Karar       7 
 
522  Meclisi Âlinin Tatili Faaliyet Etmesi Hakkında Karar       7 
 
İlanlar             8 
 

 
 

İdarei Hususiyelere Ait Maarif Hissesinden San’at Mekteplerine Tefrik Edilecek  

Mebaliğe Dair Kanun 




