
Resmî Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

r 
idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Müdevvenat MüdürlüğüneNE 

müracaat olunur. 

28 KÂNUNUEVVEL 1929 

CUMARTESİ 
S A Y I : 1382 J 

K A N U N L A RR 

Maaş Kanununun sekizinci maddesinin 

tadiline dair kanun 

Kanun N°j^ 1538 Kabul tarihi: 1411211929 

Madde 1 — 20 haziran 1927 tarih ve 1108 numaralı Maaş 

Kanununun sekizinci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 

( Resmî bir vazife ifası için memuriyet mevkiinden ayrılan
ların ve memurin kanununun 78, 79, 84 üncü maddelerinde 
yazılı mezuniyetleri istimal eyleyenlerin yerlerinde vekâleten 
vazife görenlere üç aydan ziyade devam eden müddet için. 

V e refiki olmayan ve yahut ayni daire ve müessese için
deki refikleri arasında ihtisas veya zaman sebebile vazifesini 
ifa edebilecek kimse bulunmayan memurların mezuniyet veya 
muvakkat memuriyetleri halinde yerlerine hariçten getirilecek 
vekillere ve birinci fıkradaki ahval haricinde bir vazifeye vekâ
let edenlere işe başladıkları tarihten itibaren aşağıdaki şekiller
de maaş verilir. ) 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 
21/12/1929 

28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı Damga Resmi 

Kanununun on üçüncü maddesinin sekizinci 

fıkrasının tadiline dair kanun 

K^nN^^f54J541 KabulJarihi: ±411211929 

Madde 1 — 28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı Damga 
Resmi Kanununun on üçüncü maddesinin sekizinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

8 — H e r türlü ihale kararları ( İhale bedeli üzerinden bin 
kuruşta on para) 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve A d 
liye Veki l l e r i memurdur. 21/12/1929 

Teşviki Sanayi Kanununun 26 ve 42 inci maddelerinin 
tadili hakkında kanun 

Kanun N°_: 1543 Kabul tarihi: 1411211929 

Madde 1 — Teşviki Sanayi Kanununun 26 ıncı maddesi şu 
suretle tadil edilmiştir: 

Sınaî bir müessesenin ahara devir veya icarı takdirinde o 
müessesenin istifade ettiği müsaade ve muafiyetler dahi ayne"n 
yeni sahip veya müstecire intikal ve müessesenin başka yere 
nakli halinde muafiyetler aynen devam eder. A n c a k işbu nakil , 
devir veya icar muamelesinin altı ay zarfında tahriren İktisat 
Vekâletine ihbarı ve muafiyet ruhsatnamesinin tebdilinin talep 
edilmesi mecburidir. A k s i takdirde ruhsatname hükümsüz 
addolunur. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun 42 inci maddesi şu suretle 
tadil edilmiştir: 

Bu kanunun neşrinden evvel muafiyet ruhsatnamesi almış 
bulunan bilûmum müesseseler 1 kânunuevvel 1329 tarihli 
Teşviki Sanayi Kanunu muvakkatinin hitamı müddetine kadar 
eski müsaade ve muafiyetlerden istifadeye devam edebilirler. 
Bunlardan müracaat edenler sınıflarına göre ve bu kanun ah
kâmına tevfikan yeniden muafiyet ruhsatnamesi almak hakkını 
haizdirler. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

1929

 

Madde 4 — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 21/12/1929 

T.C. 



28 KÂNUNUEVVEL 1929 ( Resmî Gazete ) bayıfa : 8606 

İ L Â N 

Gümrükler Umum Müdürlüğünden; 

1 — Umum Müdürlük binasının cümle kapısında mevcut 
plâna tevfikan inşa ettirilecek lâstiklik bedeli keşfi olan 400 
l ira üzerinden 20 gün müddetle ve münakasai aleniye ile mü
nakaşaya konulmuştur. 

2 — Şartnameler Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım 
Müdürlüğünden alınabilir. 

3 — Talipler yüzde yedi buçuk teminat akçesi bulunan 
30 lirayı hamilen İ l kânunusani 1930 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 14 te Umum Müdüdrlükte müteşekkil mubayaa ko
misyonuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan umumî İdaresinden : 

225 adet masa, dolap, yazıhane kapalı zarfla münakaşaya 
konmuştur. 

Münakaşa 20 ikinci kânun pazartesi günü saat 13,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14 e kadar Umum Mü
dürlük kalemine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini 5 lira mukabilinde A n 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

§ 
470 meşe ve 200 çam travers kapalı zarfla münakaşaya 

konmuştur. 

Münakaşa 15 ikinci kânun 1930 çarşamba günü saat 15,30 
da A n k a r a d a Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar Umumî MüdürlÜK 
kalemine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini iki l ira mukabilinde A n 
karada malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
dan iedarik edebilirler. 

A n k a r a Mahkemei As l iye Birinci Hukuk Daires inden: 

Ankaranın dış hisarda demir fırka mahallesi imamı \e 
Diyanet İşleri Heyeti Müşavere Mümeyyizi A l i Rıza Efendinin5 
numaralı hanesinde mukime İsmet Hanım tarafına 

Kocanız Haz im Efendi tarafından aleyhinize ikame olunan 
boşanma davasından dolayı istidanın bir sureti on gün zarfında 
cevap vermeniz için ikametgâhınıza, berayi tebliğ gönderilmiş 
isede ikametgâhınızda bulnmadığınızdan dolayı bilâ tebliğ 
mübaşir tarafından ve mahalle heyeti ihtiyariyesinden, muta 
ilmühaberde de ikametgâhınızda da bulunmadığınız anlaşılmış 
ve müddeiye ilânen tebligat icrasını talep etmiş ve talebi 
muvafıkı kanun görülerek, tahkikat hakimliğince de iki buçuk 
ay müddetle ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilândan itibaren bir buçuk ay zarfında müracaat etmeniz 
aksi halde hakkınızda gıyaben muamele ifa olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

L A R 

A n k a r a Üçüncü Sulh Hakimliğinden: 

Akıl hastalığiyle malûl bulunan ve İmalâtı Harbiye Fişek 
Fabrikası ustalarından ( 295 ) tevellüdü Şükrü Efendinin şifa 
buluncaya kadar mezkûr fabrikada çalışan ( 108) numaralı 
tesviyeci kantarcı oğullarından İsmail oğlu Fehmi Efendinin 
16 teşrinievvel 1929 tarihînde vasi nasp ve tayin edildiği 
kanunu medeninin 371 inci maddesi mucibince ilân olunur. 

A n k a r a Merkez Eytam Müdiriyetinden: 

Eytam sandıklarından ve bu meyanda A n k a r a Eytam Sandığın
da emanet ve muhallefat ve veresei kibar ve gaip hisseleri hazineye 
devr edilmiş olmakla ashabı istihkakın 1513 numaralı kanun 
mucibince şubat 930 gayesinden evvel bulundukları mahallerin 
en büyük malmemurlarına istida ile müracaat etmeleri ve bu 
bapta müracaat vesikası almaları lüzumu ilân olunur. 

Kozaklı Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Ayılıdan İbrahim oğlu Refet ile Aksarayın kara ziyareet 
kariyesinden A l i oğlu İdris aralarında cereyan eden 171 buçuk 
lira alacak davasından dolayı müddeialeyh İdrisin gıyabında 
karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren beş gün zarfında 
Kozaklı Hukuk Mahkemesine müracaatla itirazını dermeyan 

ı etmesi ve yevmi muhakeme olan 29/12/1929 pazar günü 
| mahkemeye gelmesi aksi hâlde davaya sabit nazariyle bakıla-
. cağı ilân olunur. 

İzmirde Türkiye Palamutçuları A n o n i m Şirketinden: 

1 kânunuevvel 1929 tarihinde akti mukarrer fevkalâde 
heyeti umumiye içtimaında lâzımgelen nisabı ekseriyet hasıl 
olmadığından tekrar ayni ruznamei müzakerat ile 6 kânunusani 
1930 pazartesi günü saat on dört buçukta şirketin merkezi 
idaresinde içtima edilmesine karar verildiği ve binaenaleyh asa-

I 

leten veya vekâleten yüz hisseye sahip olan hissedaranı kiramın 

yevmi mezkûrdan lâakal on gün evvel şirket yazıhanesine mü

racaatla duhuliye varakaları almaları ilân olunur. 

I 
( Ylvaç As l iye Mahkemesinden : 

Yalvacın surk kariyesinden Hasan oğlu İbrahimin tescil 
davasının muhakemesinde kariyede vaki canibi yemini sahibi 
mülk misafirhanesi yesarı cephesi tarik arkası sahibi mülk ve 
yine kariyede cambi yemini misafirhane cephesi yol arkası 
dağ ve canibi yemini Bekir oğlu Hasan yesarı sahibi mülk ve 
tarik cephesi yine tarik ve yine kariyede tarafı râbü tarik ile 
mahdut dört bap hanenin tescilini talep etmiş ve mu-
amelei lazımesi de ifa bu baptaki muhakeme 30 kânunevvel 1929 
tarihine muallak bulunmuş olduğundan işbu dört bap haneye 
mülkiyet iddiasında bulunacakların tarihi itandan itibaren 15 
gün zarfında Yalvaç Hukuk Mahkemesine vesaiki resmiyeleriyle 

ı müracaatları ilân olunur. 

I Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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                                       İÇİNDEKİLER  

Kanunlar            Sayfa  

    
1538 Maaş Kanununun Sekizinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun  
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1541 28 Mayıs 1928 Tarih ve 1324 Numaralı Damga Resmi Kanununun 

On Üçüncü Maddesinin Sekizinci Fıkrasının  Tadiline Dair Kanun  
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1543 Teşviki Sanayi Kanununun 26 ve 42 inci  Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun  
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