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K A N U N L A R 

Devlet Demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel kanun 

Kan un numarası: 1607 Kabul tarihi: 151511930 

Madde 1 - 929 numaralı Devlet Demiryolları istimlâk 
kanununun hükümleri Hükümetçe mubayaa edilen ve edilecek 
olan demiryollarına da şamildir. 

Madde 2 — Mezkûr istimlâk kanununun üçüncü maddesi 
mucibince bu hatlar ve teferruatı için istimlâkine lüzum görülecek 
gayri menkullerin bedellerini tayinde işbu demiryolların mubaya
aları tarihindeki vergiler esas tutulur. 

Madde 3 — Devlet Demiryolları güzergâhında istimlâki 
lâzım gelen ve fakat bu demiryoİların inşasına ait kanunun neşri 
veya mubayaası tarihinde mevcut olmayıp sonradan yapılmış ve 
yapılacak olan emlâkin kıymetleri istimlâk tarihindeki vergilerine 
göre, vergileri konmamış ise emsallerinin yine istimlâk tarihindeki 
vergisine göre hesap edilir. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Nafıa, Dahiliye, 

Maliye Veki l ler i memurdur. 

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkında 
16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun 

bazı maddelerini muaddil kanun 

Kanun 1608 Kabul tarihi: 151511930 

Madde 1 — Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine 
kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salâhiyet 
dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle 
belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya 
emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara elli liraya kadar 
hafif para cezası tertibine ve üç günden on beş güne kadar 
ticaret ve san'at icrasından men'e ve Türk Ceza Kanununun 586, 
538, 557, 559 ve 577 inci maddelerile 553 üçüncü maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı cezaları tayine Belediye Encümenleri 
salâhiyettardır (şubelere ayrılan belediyelerde bu cezaları encü
men namına ve yerine şube müdürleri tayin ederler.) 

Madde 2 — Belediye meclislerinin ittihaz edecekleri mU-
karreratta noen veya yapılması emredilen hususların nevileri 
tasrih ve ceza miktarları tayin olunarak tenbihnamelerle mahal
linde ilân olunur. 

Madde 3 — Tenbihnaıöelerde miktarı maktu olarak tayin 
edilen para cezaları tenbihnameye muhalif harekette bulunanlar 
tarafından rızalarile verildiği halde belediye zabıta vazifesini 
ifa eden memurlar bu para cezalarını makbuz mukabilinde tahsil 
ederler. 

Rızasile para cezasını vermeyenlerle işledikleri fiil gayri 
maktu cezayı müstelzim olanlar hakkında zabıt varakası tutulur. 

Hüviyetini bildirmeyenler en yakın polis veya belediye 
mevkiine ve muhalefetleri halinde zorla götürülür, ve hüviyeti 
tesbit olunarak derhal serbest bırakılır. 

Ticarethane ve ikametgâhlarile müessesat ve alelûmum emâ-
kine ait zabıt varakaları her halde mahallerinde tanzim olunur. 

Madde 4 — Belediye suçlarına ait zabıt varakalarının bir 
aynı alâkadara tebliğ olunduktan sonra öbürü Belediye Encü
menlerine (şubelere ayrılan yerlerde şube müdürlerine) verilir. 

Suçlu tebliğden itibaren iki gün içinde belediye idarelerine 
veya encümene müracaat hakkını haizdir. Bu müracaat haklı 
görülürse ceza tayinine mahal olmadığına karar verilir. A k s i 
halde lâzımgelen ceza tayin ve tebliğ edilir. Bu kararın nihayet 
beş gün zarfında verilmesi mecburidir. 

Madde 5 — Ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren beş 
gün içinde mahsus hâkimlere ve olmayan yerlerde sulh hâkimine 
müracaatla şifahen veya tahriren itiraz olunabilir. İtiraz şifahî 
İse bir zabıt tutulur, ve muterize imza ettirilir. 

Ticaret ve san'attan men kararlarile para cezasını verme
diğinden dolayı hapse tahvil hükmünün infazı itirazın neticesine 
kadar tehir olunur. 

Madde 6 — Itirazen icra edilecek, tetkik, evrak üzerinde 
cereyan eder. 

Hâkim, itiraz edeni ve lüzumu halinde zabıt varakasını 
tanzim veya tasdik edenleri veya vekillerini celp ve davet eder. 
itirazın nihayet otuz gün içinde intacı mecburidir. 

İtiraz, cezanın salahiyetli olmayanlar tarafından tayin olun
duğu ve cezanın kanuna mugayir olduğu ve tutulan zabıt vara
kalarının sahteliği ve hükme müessir olacak fahiş maddî hataya 
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müstenit bulunduğu hususlarına münhasır olarak dermeyan edile
bil ir . Hâkim itirazı varit görürse ceza kararını iptal ve para ce
zası istifa edilmiş ise belediyenin iadesine de hükmeder. İtirazı 
varit görmezse kararı aynen tasdik eder. 

Madde 7 — İtiraz neticesinde hâkim tarafından verilecek 
kararlar kat'î olup temyizi kabil değildir. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 343 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Madde 8 — Türk Ceza Kanunile diğer kanunlarda mahke- ] 
melerce görülmesi yazılı olan belediyeye ait suçlarda belediye
ler tarafından kanunî takibat icrası talebile Cumhuriyet Müddei 
Umumiliklerine gönderilecek müzekkereler Ceza Muhakemeleri | 
Usulü Kanununun 164 üncü maddesinde yazılı istida mahiyetin
dedir. Bu hususlarda mezkûr kanunun bu maddesile müteakip 
maddeleri tatbik olunur. Kabahat nevinden olan suçlarda da i 
mezkûr kanunun 151 inci maddesi ile muvakkat ( A ) maddesinin 
5 numaralı bendinin son fıkrasındaki ihbar ve müracaat hük
münde olmak üzere belediyeler sulh hâkimlerine müzekkere 
gönderirler. 

Madde 9 — Bu Kanuna göre tutulacak zabıt varakalarile 
makbuz ilmühaberlerinin şekli hakkında Dahiliye Vekâletince bir 
talimatname yapılır. ; 

Madde 10 — Bu Kanunda yazılı para cezaları belediye idare-
lerile belediye zabıta vazifesini ifa eden memurlar tarafından ' 
infaz ve tahsil olunur. Cezayı vermeyenlerin hapis hükmü müs- ] 
tesna olmak üzere Tahsili Emval Kanunu mucibince mallarına mü
racaat edilir. I 

Cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler hakkında tayin ' 
edilmiş olan para cezasının her bir lira ve küsuru için bir gün 
hapsedihnek üzere belediye idarelerinin verecekleri müzekkereler i 
Cumhuriyet Müddei Umumiliklerince infaz olunur. \ 

Bu suretle hapsedilenler mahpus iken cezayı öderlerse mah
pus kaldıkları müddetin bir günü için bir lira tenzil edilerek 
mütebaki hapisten sarfı nazar olunur. 

Madde 11 — 16 nisan „1340 tarih ve 486 numaralı kanunun j 
birinci, ikinci , üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkâ- I 
mile 17 kânunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü ı 
mülgadır. 

Madde 12 — Bu Kanun 1 eylül 1930 tarihinden muteberdir. 
Madde 13 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Adl iye ve Da

hiliye Veki l ler i memurdur. I 

Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri | 
hakkında takip ve muhakeme usulüne dair kanun 

Kanun A L ? : 1609 Kabul tarihiJ5I'S11930 \ 

Madde 1 — İrtikâptan, rüşvet alıp vermekten, ihtilas ve 
zimmete para geçirmekten, gerek doğrudan doğruya ve gerek l 
memuriyet vazifesini sui istimal suretile kaçakçılıktan ve resmen \ 
vukubulan müzayede ve münakaşalara ve alım ve satıma fesat j 
karıştırmaktan ve Devlet hariciyesine ait mahrem evrakı veya 
şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet vermekten ve bu cürümlere 1 
iştirakten maznun olanlar hakkında memurin muhakematı kanunu 
cari değildir. 

Ancak bu cürümlerden haberdar olan Cumhuriyet Müddei
umumileri maznun millî irade ile mansup memurlardan ise 
sorguya çekmeksizin yaptığı hazırlık tahkikat evrakını Adl iye 
Vekâleti vasıtasile memurun tâbi olduğu İcra Vekil ine gönderir ! 
ve kanunî takibat icrası için müsaade talep eder. İcra Veki l i 
lüzum görürse ayrıca tahkikat yaparak bu talebe azamî on beş gün 
içinde cevap vereceği gibi bu cürümlere muttali olduğu i 
halde dahi yine A d l i y e Vekâleti vasıtasile takibata salahiyetli ! 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine işi tevdi eder. 

Vilâyetlerin millî irade ile mansup olmayan memurlarile 
talî memurları hakkında Cumhuriyet Müddeiumumisi takibata 
lüzum görürse maznunu sorguya çekmeyerek hazırlık tahkikatı \ 
yapmakla beraber keyfiyeti Valiye bildirir. V a l i isterse ayrıca ! 
tahkikat ta yaparak azamî on beş gün içinde takibata muva
fakatini beyan eder. Muvafakat edilmediği takdirde Müddei- ! 
Umumî o memurun mansup olduğu Vekâletten A d l i y e Vekâleti | 
vasıtasile takibat icrasına müsaade edilmesini ister. | 

B û cürümlerden maznun olan kaza kaymakamları hakkında 
yapılacak takibatı o kazanın merbut bulunduğu vilâyetteki Ağır 
Ceza Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Müddei Umumisi 
bizzat yapar. 

Bu cürümler hakkında ilk tahkikat yapılmadan önce Müddei 
Umumiler tarafından icra edilecek hazırlık tahkikatı, maznunun 
mensup olduğu vekâlet ve vilâyetçe tahkikat yapılmasına ve 
maznunun işten elinin çektirilmesine mâni değildir. 

Vekâletlerin millî irade ile mansup olmayan memurları 
hakkında bu cürümlerden dolayı Cumhuriyet Müddei Umumilik
lerince lüzum görülecek takibat için Adl iye Vekâleti vasıtasile 
mensup olduğu İcra Veki l inin muvafakati alınır. 

Müsteşarlar ve valiler hakkında bu kanun hükmü cari 
değildir. 

Madde 2 — Muznunların vazifeleri dolayısile tâbi oldukları 
mahkemelere ait salâhiyet hükümleri mahfuzdur. 

Sorguya çekmek suretile hazırlık tahkikatının ikmali ve 
hukuku amme davasının açılması ve ilk tahkikatın ve karar 
hâkimliği vazifesinin yapılması bu salahiyetli mahkemelerde bu
lunan Müddei Umumilere ve Müstantiklere aittir. Vilâyet mer
kezlerinin iradei milliye ile mansup memurları hakkında tahkikat 
ve muhakeme icrası için lâzımgelen yakın bir vilâyet merkezi 
derhal Adl iye Vekâletince tayin olunur. 

Birinci maddede yazılı cürümlerden dolayı müfettiş ve mu-
hakikler tahkikat neticesinde kâfi deliller elde ettikleri takdirde 
işi salahiyetli Cumhuriyet Müddei Umumiliğine ihbar ve evrakı 
tevdi ederler. Cümhuriye Müddei Umumiliği müfettiş ve muhak
kikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde 
dahi evrakın taallûk ettiği iş hakkında takibat icrası için esbabı 
mucibe dermeyanile ait olduğu İcra Vekil inden müsaade 
isteyebilir. 

Madde 3 — Birinci maddede yazılı cürümlerden dolayı 
haklarında son tahkikatın açılmasına dair verilecek karar üzerine 
maznun derhal tavkif edilir ve mahktmede duruşma ınevkufen 
cereyan eder. 

Madde 4 — irtikâp veya rüşvet maznunlarile şeriklerine 
müstantik tarafından gerek kendilerinin ve gerekse karılarımı 
bütün servetlerini ve yaşayış tarzlarını menbalarile gösterir bir 
beyanname vermeleri emrolunur. Maznunlar bu beyannameyi ver
meğe ve beyannamede yazılı servete haklı bir surette malik ol
duklarını ispata mecburdurlar. Bu mecburiyeti ifa etmeyen veya 
ifada teallül gösteren maznunlar tevkif olunur. 

Son tahkikatın açılmasına karar vermek bu beyannameye 
müsteniden tahkikatın ikmaline bağlıdır. 

Bu maddenin hükmü 3/3/1926 tarih ve 766 numaralı hâkim
ler kanunu mucibince haklarında takibat yapılacak maznunlara da 
şamildir. 

Madde 5 — Dördüncü madde mucibince maznunların varmek 
mecburiyetinde bulundukları beyannamenin hilafı anlaşılırsa mah
kemece irtikâp ve rüşvetin takdiri delillerinden sayılmağa kâfi 
görülmese bile maznun hakkında rüşvet ve irtikâp davasını gören 
mahkeme tarafından karar neticesinde Ceza Kanununun 343 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası tatbik olunur. 

Madde 6 — Bu Kanunda yazılı cürümlerin tahkikat ve muha
kemeleri her davaya takdimen icra edilir ve nihayet iki ayda 
bitirilir. 

Mücbir sebepler altında davanın uzatılması mecburiyeti hasıl 
olursa keyfiyet esbabı mucibeli bir kararla tesbit edihr. 

Cumhuriyet Müddei Umumileri bu kararı derhal Başmüddei 
Umumiliğe bildirmekle mükelleftirler. Başmüddei Umumî sebepsiz 
gördüğü teahhürleri A d l i y e Vekâletine iblağ eyler. 

Madde 7 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekil leri 

Heyeti memurdur. 

Memurin kanununa müzeyyel kanun 

fÇanvnJV^J6fO Kabul tarihi: 15/5/1930610  
Madde — 1 Yalan yere beyanname vermekten mahkûm 

olanlar mensup oldukları Vekâletçe derhal memuriyetten çıkarı
lırlar ve bir daha Devlet memuriyetine kabul olunmazlar. Memur-
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lar hususî varidatları karşılık olmak üzere edecekleri istikrazlar 
ile bankalardan kredi üzerine alacakları mebaliğ müstesna olmak 
üzere bir senelik maaşlarının yarısmdan fazla borca giremeye-
cekleleri gibi iş sahiplerinden istikrazda dahi bulunamazlar. A k i s 
hareketleri sabit olanlar hakkında vaziyetinin ağırlığına göre in
zibat komisyonlarınca takdir olunacak inzibatî cezalardan her 
hangi biri tatbik olunur. 

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

Heyeti memurdur. 

Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim \e tazminat 
hakkında 1 haziran 1926 tarih ve 889 numaralı kanunun 

sekizinci maddesini muaddil Kanun 

Kanun A / ^ : 1611 Kabul tarihi : 151511930 

Madde 1 — 1 haziran 1926 tarih ve 889 numaralı kanunun 
sekizinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Hazarda ve seferde vazife ile uçuş esnasında şehit düşen
lerin maaş tahsisine müstahak ailesi efradına yedinci maddede 
yazılı esas dairesinde bir derece mafevk rütbe ve maaş üzerin
den aile maaşı tahsis olunur. 

Bu suretle şehit düşen zabit, küçük zabit ve efrat ile ücretli 
sivil pilot ve makinistlerin kanunî mirasçılarına irsî hisseleri 
nisbetinde tevzi edilmek üzere bir defaya mahsus olarak başkaca 
iki bin beşyüz lira nakdî tazminat verilir. 

Madde 2 — Bu Kanun hükmü tazminat verilmek icap eden 
ve henüz muamelesi intaç edilmeyenler hakkında da tatbik olunur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, 

Dahiliye ve Maliye Veki l ler i memurdur. 

1929 Bütçesinin bazı fasıllarına munzam tahsisat 
verilmesine ve bazılarında münakale 

yapılmasına dair kanun 

Kanun N±: 1628 Kabul tarihi: 19/5/1930 

Madde 1 — 1929 senesi Adl iye Vekâleti Bütçesinin 659 uncu 
hapisaneler masarifi faslının birinci tayinat maddesine (40 000) 
ve İktisat Vekâleti bütçesinin 816 ıncı geçen sene düyunu 
faslına (243 350) lira tahsisatı munzama olarak konulmuştur. 

Madde 2 — 1929 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasında 548 000 liralık münakale icra 
edilmiştir. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun icrasına Maliye V e k i l i memurdur. 

Cetvel 
<u 

— "O 
Muhassasatın nev'i 

Tenzili 
lâzım gelen 

Lira 

Zammı 
lâzım gelen 

Lira 

Dahiliye Vekâieti 
365 Masarifi idare 
366 Harcırah 
342 1 Tenvir ve teshin 
343 Merkez müteferrikası 

31 000 
29 000 

300 
1 000 

— "O 

i ^ Muhassasatın nev' 
Tenzili 

lâzım gelen 

Lira 

348 

349 

787 
801 

802 

805 
808 

809 
814 
819 

217 

556 

780 
781 
782 
783 
785 
787 

788 
789 
790 

793 
795 
815 

816 

1 Bedeli icar 
3 Defatir ve evrakı matbua [Mec

mua bedeli dahil] 
Fasıl yekûnu 

Harcırah 
1 Memurlar 
2 Müfettişler 

367 3 İşletme 
Fasıl yekûnu 

Yekûn 

İktisat Vekâleti 
Defatir ve evrakı matbua 
Dahilde hususî müessesatta tahsil 
ettirilen talebe masrafı 
Staj ve ihtisas için ecnebi mem
leketlere gönderilecekler masrafi 
Petrol taharriyatı masrafı 
Gülcülük ve taktirhaneleri ve fidan
lıklar masrafı 
Serum darülistihzarları 
Meadini saire 

1109 numaralı kanun mucibince 
tesis olunacak enstitüler ile alî 
mektepler masarifi umumiyesinin 
1929 tahsisatı 

Maliye Vekâleti 
Seyrisefaine verilecek tahsisat 

Hariciye Vekâleti 
Kongre, konferans, komisyonlar 
ve muvakkat siyasî heyetlerle 
beynelmilel temessükât tercüme 
ve tabı masrafı 

İktisat Vekâleti 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Tenvir ve teshin 
Merkez müteferrikası 
Tamir 
Tenvir ve teshin 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 

Fasıl yekûnu 
Memurlar harcırahı 
Mükâleme bedeli 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

2 Müstevli hayvan hastalıkları 
Amenajman ve teşcir 
788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
Geçen sene düyunu karşılığı 

Yekûn 
Umumî yekûn 

60 000 

1 000 

5 000 

10 000 
260 000 

8 000 
18 000 

2 000 

184 000 

Zammı 
lâzım gelen 

Lira 

3 700 

10 000 
13 700 

33 000 
10 000 

43 000 
2 000 

60 000 

184 000 

6 000 

1 400 
2 300 

800 
150 

1 000 
5 000 

45 000 
50 000 
60 000 

1 600 

500 
28 000 
14 000 

4 500 
133 750 

488 000 488 000 
548 000 548 000 
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İ L Â N L A R 

Millî Emlâk Müdürlüğünden: 

Ankarada inşa edilmekte bulunan mahzeni evrak binası 
zemin katından birinci kata çıkacak mermer merdiven ve tefer
ruatı ile zemin katı birinci ve ikinci kat koridor mermer döşe
meleri pazarlıkla yirmi dört mayıs 1930 cumartesi günü saat on 
altıda ihale edileceğinden taliplerin Maliye Vekâleti inşaat 
komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

Gümrükler Umum Müdürlüğünden : 

1 — Gümrük muhafaza motörleri için yirmi gün müddetle 
130 ton benzin kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. 

2 — 20 Santigırat derecei hararette ve 720-730 sıkleti 
izafiyesinde benzin vermeğe talip olanların şartnamesini A n k a 
rada Gümrükler Levazım Müdürlüğünden, Istanhulda Muhafaza 
Müdürlüğünden almaları. 

3 — Teklifnamelerin kanunda gösterildiği üzere doldurulması. 
4 — İhale 24/5/1930 cumartesi günü saat (11) de İstanbulda 

Muhafaza Müdürlüğündedir. 

Evkat Umum Müdürlüğünden: 

Kastamonida saraçlar çarşısında yapılacak mağazaların inşa
atı kapalı zarf usulile 5 mayıs 1930 tarihinden itibaren mü
nakaşaya konulmuştur. İhalesi 26 mayıs 1930 tarihine müsadif 
pazartesi günü Kastamoni Evkaf müdürlüğünde yapılacaktır. 
Talip olanlar bu müddet zarfında Kastamoni evkaf müdür
lüğüne ve şartnameyi okumak isteyenler de her gün müdü
riyeti umumiye Levazım memurluğuna müracaat eylemeleri. 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarfla 
münakaşaya konulmuştur. 

Münakaşa 23 haziran 1930 pazartesi günü saat 16 da A n k a 
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakaşa Komis
yonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini 15 lira mukabilinde A n k a 
rada Maliye ve Muhasebe İşleri Reisliğinden, İstanbulda Haydar
paşa veznesinden alabilirler. 

2452 ton meşe, gürgen, çam odununun kapalı zarfla müna
kaşası 9 haziran pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi
natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakaşa Komisyo
nuna vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
Maliye de Muhasebe İşleri Reisliğinden, İstanbulda Haydarpaşa 
mağazasından tedarik edebilirler. 

1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakaşası 2 hazi
ran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demir
yolları İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakaşa Komisyonu kâtip
liğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde A n 
karada Maliye ve Muhasebe İşleri Reisliğinden, İstanbulda Hay
darpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakım E v i Müdürlüğünden: 

Ankara Doğum ve Çocuk bakım evinin 1930 senesi hazi
ranından 1931 senesi mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan et, 
ekmek, yaş ve kuru sebze, erzak, süt, yoğurt, odun, kok ve 
meşe kömürü 18 mayıs tarihinden itibaren mknakasaya vaz ve 

ı 12 haziran 1930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuş olmakla 
taliplerinin şeraiti anlamak üzere hergün öyleden euvel mües
sese müdürlüğüne ve ihale günü öğleden sonra da vilâyette 

I müteşekkil komisyona müracaatları ilân 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 
8. M. M. nin bir içtima senesine ait zabıt cerideleri bir 

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

Başvekâlet Müdevveuat Matbaası 



 

20 Mayıs 1930                               RESMİ GAZETE                                              Sayı :1498 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 
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Kanunlar                                                                                                                        Sayfa 

 
1607  Devlet Demiryolları İstimlâk Kanununa Müzeyyel Kanun                                                              1 

 

1608  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486  

          Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun                                                                    1 

 

1609  Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne 

          Dair Kanun                                                                                                                                       2 

 

1610  Memurin Kanununa Müzeyyel Kanun                                                                                             2 

 

1611  Hava Sınıfı Mensubinine Verilecek Zamaim ve Tazminat Hakkında 1 Haziran 1926  

          Tarih ve 889 Numaralı Kanunun Sekizinci Maddesini Muaddil Kanun                                          3 

 

1628  1929 Bütçesinin Bazı Fasıllarına Munzam Tahsisat Verilmesine ve Bazılarında Münakale 

          Yapılmasına Dair Kanun                                                                                                                  3 

 

 

İlanlar                                                                                                                                                      4 

 


