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idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 1 

müracaat olunur. 

3 M A Y I S 1930 

CUMARTESİ 
SAYI: 1486 

K A N U N L A R 
Jandarma yüzbaşılarından Sabahattin Beyin 

affine dair Kanun 

Kanun N^: 1594 Kabul tarihi: 24/4/1930 

Madde 1 — jandarma yüzbaşılarından ( 2632 ) numaralı 
Sabahattin Beyin Temyiz Mahkemesinden musaddak A d a n a 
As l iye Ceza Mahkemesinin 25 nisan 1929 tarih ve 596 numaralı 
ilâmile mahkûm olduğu bir sene hapis cezası bütün hukukî 
netayicine de şamil olmak üzere affedilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya A d l i y e ve 
Dahiliye Vekil leri memurdur. 

Memurin kanununun dördüncü maddesinin 
(H) fıkrasına müzeyyel kanun 

KanunN^:1595 Kabul tarihi: 24-4-1930 

Madde 1 — 788 numaralı memurin kanununun dördüncü 
maddesinin (H) fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

A n c a k bu evsafta kimse bulunmadığı takdirde A , B, C , D , 
V , Z, fıklaralarında yazılı şartları haiz olanlar arasından on sekiz 
yaşını ikmal edenler dahi hizmete alınabilirler ve bunların yu-
karıki fıkrada yazılı evsafı ihraz edinciye kadar hizmette geçi
recekleri müddet namzetlik addolunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 

1223 numaralı Gazi Mustafa Kemal köprüsünün 
inşasına dair kanuna müzeyyel kanun 

Kanun N ± : 1596 Kabul tarihi: 24/4/1930 

Madde 1 — Gaz i Mustafa Kemal (Unkapanı) ve Karaköy 
köprülerinin daimî masraflarına karşılıK olmak üzere 1223 numa
ralı kanunun birinci maddesindeki resme otuz para ve ik inc i 
maddesindeki zam nisbetlerine ik i misli daha ilâve olunmuştur. 
Yük hayvanları, arabaları ve kamyonları bu ilâvelerden müs
tesnadır. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun üçüncü maddesi kaldırılmıştır. 

Gaz i Mustafa Kemal ( Unkapanı ) köprüsünün inşasına mü

teallik hükümler mahfuzdur. 

Madde 3 — Mezkûr kanunun dördüncü maddesi mucibince 
nakliye idare ve şirketlerine tahsilatları mukabili verilecek 
yüzde nisbeti bu kanunla yapılan zamlar da dahil olduğu halde 
iki b ıçuk kuruştur. 

Madde 4 — Gazi Mustafa Kemal (Unkapanı) ve Karaköy 
köprülerinden geçit parası (müruriye) alınmaz. 

Madde 5 - Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu Kanunun hükmünü icraya İcra Veki l ler i 

Heyet i memurdur. 

1 • 



Sayıfa : 8890 (Resmî Gazete) 3 M A Y I S 1930 

İ L A N L A R 
İktisat Vekâletinden : 

O r d u vilâyetinin Bolaman nahiyesinin Keçeli ve Çarmaşa 
ve Uzun A l i karyelerinde kâin çinko ile mahlut bakır madeni 
imtiyazı 23/3/930 tarihli ve 9017 numaralı kararname ile 99 
sene müddetle İzzet Pertev Karminati bey uhdesine ihale 
edildiği. 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLANLAR! 

İki yüz ton rezidü yağı kapalı zarfla münakaşaya konmuş
tur. Münakaşa 19 mayıs pazartesi günü saat 15 de A " k a r a d a 
Devlet Demiryalları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar müna
kaşa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
A n k a r a d a Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydapaşa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

Fevzipaşa - Diyarıbekir hattının 143 - 252 kilometrosu 
arası ray ferşiyatı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 26/5/30 pazartesi günü saat 15,30 da A n k a r a d a 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini on lira mukabilinde 
Ankarada , Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler. 

halk kapu arazisi denmekle maruf ve tahminen 100000 dönüm-
den' jbaret mer'anın otlakiye intifa hakkı üç sene müddetle 
ve kapalı zarf usulile 24/4/930 tarihinden itibaren yirmi beş 
gün müddetle müzayedeye vaz edilmiştir. Talip olanlar yevmi 
ihale olan 18 m?yıs 930 tarihine müsadif pazar günü saat on 
beşie kanunen kabulü mecaz ve üç senelik bedeli muhammen 
olan 25000 liranın yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminatı 
muvakkatelerini havi teklif zarflarını saatin hululünden evvel 
defterdarlıkta müteşekkil komisyon riyasetine tevdi etmelidirler. 
Saatin hululünden sonra teklif kabul edilmez. Teklifi muhtevi 
evrak bir zarf derununa vaz olunarak üzeri temhir olunduktan 
sonra teminat ile birlikte ikinci bir zarfa vazı edilecek ve 
üzerine hangi işe dair olduğu yazılacaktır. Daha fazla tafsilât 
almak isteyenler müddeti müzayede zarfında her gün Millî 
Emlâk dairesine müracaat etmeleri ilân olunur. 

§ 

Adananın Karataş nahiyesinde Karataş dalyanı namile ma
ruf hazinei celileye ait ve elye^m açık dalyan saydi semek 

, resmi ile birlikte mahfuz şartnamesi dairesinde yedi sene müd
detle ve kapalı zarf usulile 20 nisan 1930 tarihinden itibaren 
yirmi beş gün müddetle müzayedeye vazı edilmiştir. Talip olan
ların yedi senelik muhammen icar bedeli olan 50,000 liranın 
%7 buçuğu nisbetinde kanunen kabulü caiz muvakkat teminat
larını havi teklif zarflarını usul dairesinde yevmi ihale olan 15 
mayıs 1930 perşmbe günü saat onbeşten evvel defterdarlıkta 

! müteşekkil satış komisyonu riyasetine ita eylemeleri lâzımdır 
bu hususta tafsilât almak veya şartnameyi görmek ve suretini 

1 almak istiyenler müddeti müzayade zarfında her gün A d a n a 
Millî Emlâk dairesine müracaat edebilirler. 

Beş ton kalay kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
münakaşa 26 mayıs 930 pazartesi günü saat 15 te A n k a 

rada Devlet Demiyolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar münakaşa 
kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Taljpler münakaşa şartnamelerini ik i lira mukabilinde A n 
karada, Maliye ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

A d a n a Defterdarlığından: 

Adananın Karataş nahiyesinde ve Karataş dalyanı namile 
maruf dalyanın garp ve cenubu garbisinde kâin olup beynel-

Pazar Sulh Mahkemesinden : 

Pazarın Torduvat köyünden yangm oğlu Ziyanın vekili 
avukat Hasan Bey Pazarın H o t r u köyünden kadul oğlu kızı 
Seher aleyhine ikame eylediği boşanma davasından dolayı 
davetiye ile mahkemeye gelmiyen mezburenin gıyap kararı 
üzerine ikametgâhı meçhul olduğu karyesi ihtiyar heyetinden 
bildirilmiş olduğundan hakkında verilen gıyap kararının ilânen 
tebliğına ve muhakemenin 7/5/1930 çarşamba gününe talikına 
karar verilmiş olduğundan müddeialeyh Pazar Asl iye Hukuk 
Mahkemesinde saat 13 de ispatı vücut etmediği takdirde usulün 
405 inci maddesi mucibince muhakemeye kabul olunmayacağı 
ve 408 inci madde mucibince de hasmın dermeyan ettiği vak'a-
ları ikrar esmiş addolunacağı ilânen tebliğ olunur. 

ABONE ŞARTLARI 
- - o 

İLÂN ŞARTLARI 
o 

Abone seneliktir, Abone bedeli : 
Ankara için : 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 » 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 

Hususî » » 10 » 

Ecnebi memleketler için 1500 kuruş ücret alınır. 
oo 

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

senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte Yevmî nüsha 100 paradır. 
abone kaydolunduğu surette gazete bedeli iki misline iblâğ olunur. 

Yevmî nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Miidevvenft Matbaası 
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