
Resmî Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

23 Ş U B A T 1930 

P A Z A R 
S A Y I : 1431 

K A N U N L A R 

Maaş Kanununun ikinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun 

Kanun N": 1559 Kabul tarihi: 15/2/1930 

Madde 1 — 1108 numaralı Maaş Kanununun ikinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

( A n c a k nakil ve tahvil edilen memurlara harcırah tediye 
emri verilmeksizin memuriyetleri tebliğ edilemez. Şu kadar k i 
harcırahsız veya müstahak olduğu harcırahın bir kısmı ile 
gitmeği rızalarile kabul edenler bu hükümden müstesnadır. ) 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i 
Heyeti memurdur. 

19/2/1930 

Gümrük Kanununa müzeyyel mevat hakkındaki kanunun 
beşinci maddesinin tadiline dair kanun 

Kanun N-%.: 1560 Kabul tarihi: 15/2/1930 

Madde 1 — 7 haziran 1926 tarih ve 905 numaralı Güm

rük Knununa müzeyyel mevat hakkındaki kanunun beşinci 

maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

İthalât beyannameleri taallûk ettiği eşyanın tâbi olduğu 
teklif ve resimlerin ve muayene neticesi terettüp edecek para 
cezalarının tediyesini icap ettirir bir taahhüt mahiyetindedir. 

Türkiyeye ithali memnu olduğu cihetle hudut haricine 

iadesi lâzımgelen eşyadan beyannamede gösterilmiş bulunmak 

şartile resim alınmaz. 

Türkiyeye ithal edilmek üzere gümrüğe beyannamesi 

verilen eşyanın ithalinden sahibi vaz geçecek olursa b u eşya 

gümrük müdür veya müfettişi dahil olmak üzere en az üç 

zatten mürekkep bir heyet tarafından birer birer muayene 

edilerek para cezasını ve müsadereyi icap ettirmediği sabit 
olduktan sonra talebi kabul olunur. 

Muayene neticesi para cezasını icap ettirir bir hal görü

lürse talebin kabulü, eşyaya terettüp edecek para cezasile 

sair teklif ve resimlerin tesviyesine bağlıdır. 

Şu kadar k i mal sahibi bu kabil eşyayı gümrüğe terketmek 
isterse kendisinden yalnız para cezası alınır. 

Muayene neticesi kaçak eşya görüldüğü takdirde müsa
dere ve kaçak hükümleri tatbik olunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye V e k i l i 

memurdur. 

1972/1930 

T.C. 
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İ L A N L A R 

Maliye Vekâletinden: 

Köprü kazası müsakkafat tahriri nizamı dairesinde tekem
mül ederek hitam bulmuştur. 

İstanbul Menkul Kıymetler ve K a m b i y o Borsası Komiser
liğinden: 

( Denizli İktisat Bankası Türk A n o n i m Şirketi) tarafından 
çıkarılmış olan, bedeli tamamen tediye edilmiş ve herbiri (5) 
Türk lirası kıymetinde (50,000) hisse senedi İstanbul Menkul-
KvymeÜerve K a m b i y o Borsası kotuna kabul ve tescil edilmiştir. 

A n k a r a Üçüncü Sulh Mahkemesinden: 

Katıl maddesinden sureti kat'iyede A n k a r a hapishanesinde 
mahpus olan aslan Vanlı olup A n k a r a Çubukun Kültarpi kar
yesinde mukim A l i oğlu kürt Mehmedin hapsinin nihayet bulaca
ğı müddete kadar bilûmum umur ve hususatını görmek üzere 
Çubukun Kültarpi karyesinden Sefer oğlu İsmailin 16/2/930 ta
rihinden itibaren vasi nasp ve tayin olunduğu Kanunu Medeni
nin 371 inci maddesi mucibince resmen ilân olunur. 

oğlu Hasan kavaklığı cenuben nehri cari ile mahdut «3445 N o : 
mahdut kavaklık ve tozlu yurtta sarkan cadde şimalen Meh
met çavuş tarlası garben hark cenuben Divittar zade Abdul lah 
Efendi tarlasıyla mahdut mastaba tarla ve Gübün kariyesinden 
Tozlu yurtta vaki sarkan A l i Ağa şimalen Köse Ahmet Zade 
Abdul lah Ağa tarlaları garben tariki âm cenuben su yoliyle 
mahdut mastapa tarlanın t a m a m ve Sadık Ağa mahallesinde 
kabirler altında 3845 numara ile mukayyet çevirme tarla de
mekle maruf nısıf tarla ve Hamidiye mahallesinde kelen çayı-

[ rında sarkan Cebeci Zade Hacı ve Ömer Ağalar hane ve bah-
| çesi şimalen tarik garben Billo Mehmet oğlu Nur i ve A v u n d u k 

zadeler hane bahçeleri ve tariki hasları cenuben Çavuş oğlu 
Mevlût bahçeleriyle mahdut ve derununda 2613/2549 numarada 
mukayyet bahçenin tamamı ve yine mezkûr mahalde canibi 
yemini A v u n d u k zadeler bahçesi yesari camii kebir tarlası ve 

! Sıranoş oğlu Ağop bahçesi arkası tarik cephesi eşkî oğlu O h a -
j nes ve Çavuş 'oğlu Mevlût bahçeleriyle mahdut 2613/549 nu

mara ile mukayyet fevkani 12 göz hane iki eyvan ve bir ey-
' vanı şamil hane bahçenin dörtte üç sehmi ve çakçur kilisede 

2987 numarada mukayyet orta tarlanın nısıf hissesi tarihi ilân
dan itibaren on beş gün sonra ihalei kat'ıyesi icra kılınacağın
dan taliplerin Gürün İcra Dairesine müracaatları ilân olunur. 

Gürün İcra Memurluğundan : 

A v u n d u k Zade Mehmet Efendinin Gürünün Gübün kariye-

sinde «300 vergi umum N° da mukayyet sarkan A v u n d u k Zade 

Mustafa Ağa tarlaları garben A v u n d u k Mehmet Efendi ve 

Şükrü Efendi tarlaları cenuben nehri cari ile mahdut tarla bir 

Sadık Ağa mahallesinde mezarlık altında 3816 numarada mu

kayyet sarkan A r a p oğlu Bedros ve üç tarafı vakıf tarlasiyle 

mahdut tarla bir ve yine mezkûr mevkide sarkan çeşmei kebir 

tarlası şimalen büyük ark garben A v u n d u k Zade Hasan ve 

A b u Ağa tarlası cenuben küçük ark ile mahdut tarla ve mez

kûr mevkide sarkan Hacı Zade Hacı Yusuf Ağa kavaklığı 

şimalen Kavas oğlu Mehmet Ağa tarlası garben K o c a oğlan 

H a v z a Asl iye Mahkemesinden : 

ı Mülga Havza eytam sandığı emanet ve muhallefat ve vere-

\ sei kibar ve gaip hesaplarında mukayyet olan mebalığ tasfiye 

edilerek Maliyeye devredilmiş olduğundan bunların 1513 nu

maralı kanun mucibince Maliyeden ahzi zımnında ashabı istih

kakın şubat 930 gayesinden evvel matluplarının hangi eytam 

sandığından olursa olsun kendilerinin bulunduğu mahallin en 

büyük malmemurlarına istida ile müracaat ederek müracaat 

vesikası almaları lâzım geldiği ve müddeti mezkûre zarfında 

müracaat etmeyenlerin matluplarının hazineye kalacağı ilân 

olunur. 

ABONE ŞARTLARI 
o 

Abo^e seneliktir, Abone bedeli: 
Ankara için: 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 » 
Ecnebi memleketler için: 1500 kuruş 

oo 

B. M . M. nin bir içtima senesine ait zabıt cerideleri bir 

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

abone kaydolunduğu surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

İLÂN ŞARTLARI 
o 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 
ücret alınır. 

oo 

Yevmî nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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