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idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

27 M A Y I S 1930 

S A L I 
SAYİ: 1504 

K A N U N-.L A R 
Askerî memurlar hakkındaki kanunun tadiline 

dair kanun 

K anun 1637 Kabul tarihi : 241511930 

Madde 1 — 1455 numaralı askerî memurlar hakkındaki 
kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

( Askerî msmurlar; askerî adlî hâkimler, hesap memurları, 
muamele memurları, rasat memurları, muallimler, haritacılar, 
İmamlar, makinistler, san'atkârlar ve muzika muallimleri kısım
larından teşekkül eder. ) 

Madde 2 — Mezkûr kanunun yedinci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu üzere tadil olunmuştur. 

( Mütekait zabit ve hesap memurlarından kifayeti görü
lenler kıdemlerile rütbelerine muadil memur kısımlarına alına
bilirler. Hizmetleri en az bilfii l y i rmi sene olan veyahut hizmet
leri kaç sene olursa olsun maluliyetleri muvazzaf zabitliğe mü
sait bulunmıyan ve fakat askerî memur vazifesini yapmağa 
elverişli olduğu fennen anlaşılan muvazzaf zabitler de askerî 
memur kısımlarına naklolunabilirler. Hizmet müddetleri her ne 
olursa olsun Binbaşıya kadar ( Binbaşı dahil ) zabitler ile as
kerî memurlardan hukuk tahsilini bitirmiş olanlar lüzumuna 
göre askerî adlî hâkimler kısmına ve askerî mekteplerdeki mu
allim zabitler muallimler kısmına ve rasat merkezlerinde müs
tahdem zabit ve memurlar rasat memurları kısmına nakloluna
bilirler. ) 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — B u Kanunun hükümlerini icraya Millî Müda-

dafaa ve Maliye Veki l ler i memurdur. 

Askerî nisbetlerinin kat'ı kararrı refedilmiş olanların 
tekaüt muamelâtına dair kanun 

Kanun Nl: 1638 Kabul tarihi: 24/5/1930 

Madde 1 — 347 numaralı kanun ahkâmına tevfikan Heyeti 
Mahsusaca,, nisbeti askeriyelerinin kat'ına karar verilmiş olupta 
sonradan A l i Karar Heyetince kararları ref edilmiş bulunanlar

dan Hükümetçe istihdam edilmeyerek tekaüde sevkolunanlara 
Heyeti Mahsusa kararı tarihinden itibaren ve o tarihteki istih
kaklarına göre tekaüt maaşı tahsis olunur. Bu gibilerden esasen 
mütekait bulunanların maaşları kat tarihinden itibaren ia'deten 
tahsis olunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa 

ve Maliye Veki l ler i memurdur. * 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin 
1930 malî senesi bütçe kanunu 

Kanun Nj> .- 1639 Kabul tarihi : 24/5/1930 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî ida
resinin 1930 malî senesinin masrafları için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği veçhile (53123 000) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Mezkûr idarenin 1930 malî senesi masrafları
na karşılık olan varidat (B) cetvelinde yazıldığı üzere (53 230 000) 
lira tahmin olunmuştur. 

Madde 3 — Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî ida
resi tarafından işletilmekte olan demiryollarının bütün varidat 
ve hasılatının; bunlara mahsus kanunlar ve nizamnameler daire
sinde tahsil ve iradına devam olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı Demiryolları için 1929 bütçe 
kanununun 3 üncü maddesine merbut (C) işaretli umumî tarife 
ahkâmı 1930 senesinde dahi mer' idi . Bu tarifede tenzilât icra
sına Nafıa V e k i l i mezundur. 

Y e n i inşa edilen demiryollarından resmen işletilmeğe açıl
mayanlar üzerinde merbut (F) işaretli muvakkat tarife mucibin
ce ücret alınmak şartile nakliyat icra edilebilir. 

Madde 3 — İsveç gurubuna ihale edilmiş olan hatlarla 
Samsun - Sivas, Kayser i - Sivas hatlarının inşası ve ihtiyat mal
zeme iddiharı için Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî 
İdaresi; ihtiyaç halinde bütçenin 11 inci faslına mevzu tahsisata 
ilâveten (5 000 000) liraya kadar daha sarfiyat icrasına ve meb
lâğı mezburun karşılığını temin için kısa vadeli istikraz aktine 
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ve kredi ile mubayaat icrasına ve Maliye V e k i l i de bu istikra
za ve mubayaata kefalete mezundur. 

Madde 5 — Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Nafıa ve Maliye 

Veki l ler i memurdur. 
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A - Cetveli 

Muhassasatın nev'i 
1930 

senesi için 
kabul edilen 

Birinci kısım — Umumî İdare 
Ücret ve yevmiyeler: 

1 Daimî memur ve müstahdemler 480 000 
2 Muvakkat memur ve müstahdemler 20 000 
3 Murakıplık masrafı 10 000 

Fasıl yekûnu 510 000 
Memurin ikramiyesi 20 000 
İdare masrafları: 

1 Harcırah 16 000 
2 Umumî idare namına şimendifer mektebine 

gönderilecek hareket şakirtleri 25 000 
3 Mebani icarı ve memurin ev kirası 1 000 
4 Kırtasiye, matbu evrak, mecmua bedeli 16 000 
5 Demirbaş tamir ve tecdidi 3 000 
6 Posta, telgraf, telefon ücretleri ve ilân mas

rafları 3 000 
7 Mebaninin mahrukat, tenvirat ve tathirat ve 

mevaddı müstehlike masrafları ve mualecat 
bedeli 10 000 

8 Mahkeme masrafları ve aidat 1 000 
9 Zarar ve ziyan 1 000 

10 Memurin tasarruf sandığına, memur ve müs
tahdemler ve ailelerinden hasta olanlara mua
venet ve cenaze masrafı 30 000 

11 Müteferrik masraflar 2 000 
Fasıl yekûnu 108 000 

Mütenevvi masraflar: 
1 Temsil masrafı 5 000 
2 Gayrı melhuz masraflar 35 000 
3 A v r u p a tetkik ve tahsil masrafı 25 000 
4 Beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak 

masrafı 10 000 
5 Semplon ekspresinin açığından Türkiye hissesi 5 000 

Fasıl yekûnu 80 000 
Birinci kısım yekûnu 718 000 

İkinci kısım — İşletme masrafları 
Ücret ve yevmiyeler: 

1 Daimî memur ve müstahdemler ( şimendifer 
mektebi kurs muallimleri ücretleri dahildir.) 4 350 000 

2 Muvakkat memur ve müstahdemler. 200 000 
Fasıl yekûnu 4 550 000 

İkramiye 200 000 
İdare masrafları: 

1 Harcırah ve kilometre ikramiyeleri ( şimen
difer mektebindeki katar memurları ikrami
yeleri dahildir) 365 000 

2 Mebani icarı ve memurin ev kirası 60 000 
3 Kırtasiye matbu evrak ve mecmua bedeli 100 000 
4 Demirbaş tamir ve tecdidi 140 000 
5 Posta, telgraf, telefon ücretleri ve ilân 

masrafları 10 000 
6 Mahkeme masrafları ve aidat 5 000 
7 Zarar ve ziyan 5 000 
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Muhassasatın Nev'i 
1930 

senesi için 
kabul edilen 

Memurin tasarruf sandığına, Ş . M . mektebi 
iaşesine, Eskişehir, mektebine, memur ve 
müstahdemler ve ailelerinden hasta olanlara 
muavenet ve cenaze masrafı 
Müteferrik ma* raflar 

Fasıl yekûnu 

İşletme masrafı: 
Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın yağ, 
mahrukat, tenvirat tathirat, sair müstehlik 
mevat masrafları ve mualece bedeli 
Muharrik ve müteharrik edevatın tamir 
masrafları 
Hat, köprüler ve telgraf hatlarının tamir 
masrafları 
Mebani tamir masrafı 
Lokomotif lerin manevre masarifi, elektirikli, 
elektiriksiz işaretler masrafları 
Transit vagonlarının edevat tatili ücreti 
kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazminatı 

Fasıl yekûnu 
Sigorta ücret ve sermayesi 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — iptidaî tesisat 

275 000 
30 000 

990 000 

2 575 000 

1 350 000 

1 800 000 
170 000 

120 000 
20 000 
10 000 

6 045 000 
~~5Ö~ÖÖÖ 
11 835 000 

İnşaat merkez dairesi ücret ve yevmiyeleri 200 000 
İnşaat 37 170 000 
A n a d o l u , Mersin - Tarsus - A d a n a hatları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtımı mubayaa 
taksiti 3 200 000 

Üçüncü kısım yekûnu 40 570 000 
UMUMÎ YEKÛN 53T73 000 

B — Cetveli 

Varidatın nev'i 

1930 
Senesi için 
kabul edilen 

Birinci kısım 

İşletme hasılatı: 
Y o l c u 
Ağırlık 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Tahmil ve ihraç 
A r d i y e 
Kantariye 

5 166 000 
365 000 
647 000 

9 095 000 
89 200 
18 000 
55 800 

Fasıl yekûnu 15 436 000 
Müteferrik hasılat 
Sıhhiye tevkifatı 
Derince limanı hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtım varidatı 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım 

249 000 
135 000 

80 000 
600 000 

16 500 000 

Mukaveleleri mucibince inşaat gruplarınca ve 
müteahhitlerce açılan \e açılacak olan kredi 8 830 000 
Umumî bütçeden muhassas mebaliğ 27 900 000 

İkinci kısım yekûnu 36 230 000 
UMUMÎ YEKÛN 53 230 000 
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F — Cetveli 

İnşa edilmekte olan Devlet Demiryollarından resmen 
işletilmeye açılmayan kısımlar üzerinde ameliyat katar

ları ile icra edilecek nakliyattan alınacak ücretleri 
gösterir muvakkat tarife 

1 ) Y o l c u : 
Y o l c u ve kilometre basma ( 3 ) kuruş 

2 ) Her nevi eşya ve malzeme: 
T o n ve kilometre basına ( 7 ) kuruş. 
(Kesir ler asgarî 100 ki logram itibar olunur. Mukavele
leri ile maccanen nakli teahhüt edilen inşaat malzemesi 
bu tarife hükmünden müstesnadır. ) 

3 ) A r a b a , otomobil , kamyon ve emsali: 
Beherinden kilometre başına maktuan ( 100 ) kuruş. 

4 ) Hayvanat: 
Beher baş için kilometre de ( 25 ) kuruş. 

A d e t 
1 

11 
11 
12 

1 

* 

Umumî mevat: 
1 - Kilometre kesirleri kilometreye iblağ edilir. 
2 - Nakliyat , ameliyat katarlarının müsaadesi nisbetinde 
icra edilir. 

Vesaiti nakliye kadrosu 

Umumî müdürlük hizmet otomobili 
inşaat hizmet otomobili 
Mağaza ve inşaat kamyonu 
Mağaza ve inşaat daireleri .yük arabaları 
Sıhhiye paytonu 

I 1 
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Muhassasatın nev'i 
1930 

senesi için 
kabul edilen 

Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhakeme 
Vesaiti nakliye masrafı 
Tahsil aidatı 
Müteferrika 
Bedeli icar 
Reddiyat 

Fasıl yekûnu 
Alât ve edevatı fenniye ve inşaiye 
Kanallar ve imalâtı sairenin tamiratı mütema
diye masrafı 
Tamirat ve tathiratı esasiye ve yeniden açıla
cak ve imal edilecek kanallar ve imalâtı sına
iye ve mebani inşaat masrafı 
Masarifi gayrı melhuze 
Geçen sene düyunu 

UMUMÎ YEKÛN 

B — cetveli 

Varidatın nev'i 

400 
600 
300 
500 
500 
500 
810 
300 

17 910 
5 000 

20 000 

109 609 
2 000 
5 000 

231 359 

Sulama ücreti 
Değirmen ve fabrikalar su ücreti 
Hasılatı müteferrika 
Bakaya tahsilatı 
Umumî bütçeden muavenet 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
senesi için 
tahmin edilen 

139 100 
250 

2 009 
10 000 
80 000 

231 356 

Konya Sulama İdaresinin 1930 senesi bütçe kanunu 

Kanun No. : 1640 Kabul tarihi: 24/5/1930 

Madde 1 — K a n y a Ovası Sulama İdaresinin 1930 malî 
senesi masarifi için merbut (A)işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
231 359 l ira tahsisat ita kılınmıştır. 

Madde 2 — K a n y a Ovası Sulama İdaresinin 1930 senesi 
masarifine karşılık olan varidat merbut (B)işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 231 359 lira tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — Mezkûr idarenin varidatı (C) cetvelinde gös
terilen nisbet dairesinde istifa olunur. 

Madde 4 — K o n y a Sulama İdaresinin 1930 kadrosu mer
but (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Madde 5 — Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden mute
berdir. 

Madde 6 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye ve N a 
fıa Veki l ler i memurdur. 

~ TS 
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A — cetveli 

Muhassasatın Nev'i 

Ücurat 
Memurin ve müstahdemin ücuratı 
Müstahdemini muvakkate » 
Meclisi idare hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 
Masarifi idare 
Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Fennî kitaplar bedeli 

1930 
senesi için 
Kabul edilen 

67 080 
2 760 
2 000 

71 840 

3 000 
500 
500 

C — Cetveli 
Sulama ücreti: Şebekei muntazamadan olan birinci , ikinci , 

üçüncü ve Elkaran ve K a r a A s l a n esas kanallar ve şuabatın-
dan müstefit olan hububat tarlalarından dönüm başına seksen 
kuruş, kısmen kendi taraflarından imal edilen kanallardan isti
fade eden hububat tarlalarından dönüm başına elli kuruş. 

Suğlalardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm ba
şına yirmi beş kuruş, bilûmum şebekenin kanallarından istifade 
eden bostan, bağ, bahçelerden ik i yüz kuruş alınacaktır. 

Suğlalardan istifade eden bostan, Bağ ve bahçelerden yüz 
kuruş. 

Değirmen ve fabrikalar su ücreti; Kazanç vergilerinin azamî 
bir misline kadar meclisi idarece takdir olunur. 

Kazanç vergisile mükellef tutulmamış olduğu bittahkik an
laşılanlardan su ücreti meclisi idarece resen takdir olunur. 

Hasılatı müteferrika: Meyvalı, meyvasız ağaçlar, fidan ve 
meyva satış hasılatı. 

Emvali gayri menkule bedeli icarları. 
Emval i menkule satış ve icar bedelleri. 
Cezayı naktiler. 

D — Cetveli 
Memuriyetin nev'i Ücret 

A d e t L i r a 

İdare memurları 
Müdür 1 300 
Müşavir [ecnebi] 1 700 
Mümeyyiz 1 80 
Evrak ve dosya memuru 1 65 
Merkez muhabere » 1 50 
Telefon makinisti 1 80 
Mıntaka muhabere ve ambar memuru 3 60 
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Memuriyetin nev'i 

Heyeti Fenniye 

Merkez mühendisi 
Mıntaka » 
K o n d u k t o r 
Mesaha memuru 
Ressam 

Muhasebeci 
Veznedar 
Kâtip 

Heyeti Hesabiye 

Su tevzi memurları 

Kanal memuru 
Savak » 
Ziraat ve fidanlık memuuru 
Merkez odacısı 
Mıntaka odacısı 
Hat çavuşu 
Merkez körük arabacısı 
Mıntaka yaylı arabacısı 
Yük 
Ahırcı 
Gece bekçisi 
Baraka » 
Savak ameleleri 

Vesaiti nakliye kadrosu 

A d e t 
3 Binek arabası 
1 Yük 
9 A r a b a hayvanı 

Ücret 
A d e t L i r a 

1 
2 
6 
2 
1 

14 
6 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
3 

12 
8 

Tohumlukların gümrük resminden istisnasına 
dair kanun 

250 
200 
120 
100 

80 

1 150 
1 90 
1 65 

50 
40 
85 
30 
25 
50 
45 
40 
35 
30 
35 
25 
25 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 1930 malî senesi 
bütçe kanunu 

Kanun : 1644 Kabul tarihi: 26/511930 

Madde 1 — Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 1930 malî se
nesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile ( 373 317 ) l ira tahsisat ita kılınmıştır. 

Madde 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 1930 malî senesi 
masarifatını karşılık olan varidat merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere ( 301 000 ) , ra tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 1930 malî se
nesi kadrosu merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4 — İdarenin 1930 malî senesine devredilecek 
mevcudu varidat bütçesinde bu nam ile açılacak bir fasla konu
lur. Bu mevcut ile mezkûr malî sene zarfmda tahakkuk edecek 
varidat fazlası masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat 
kaydolunarak yedeğile birlikte otomatik zıyah şamandıra ile 
sair tahlisiye vesaitinin mubayaasına ve yeniden vücude geti
rilecek asrî tahlisiye tesisatına ve tahlisiye hidemat ve vezaifi 
için lüzum görülecek mebani ve ve sait ve arazinin ve bir adet 
nakliye kamyonetinin inşa ve mubayaasına sarfolunabilir. 

Madde 5 — İdarenin Osmanlı Bankasında bulunan esham 
ve tahvilâtı bedelâtından tasfiye neticesinde tahakkuk edecek 
miktarı varidat bütçesinde açılacak bir fasla irat kayit ve bun
dan yine tasfiye neticesinde alacakları tebeyyün eden eşhasa 
verilecek mebaliğ masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat 
olarak vazı ve tesviye olunur. Tasfiye muamelesinin intacı için 
alâkadar hükümet delegelerile temas ve müzakereye memur 
edilenlerle hesabatın tetkik ve tesbitinde hizmetleri mesbuk 
olanlara İktisat Veki l in in takdirile ikramiye olarak verilecek 
mebaliğ dahi bu fasla konularak tesviye edilir. 

Madde 6 — Tahlisiye müstahdemini meyanındaki san'atkâr-
lardan tahlisiye mebani ve vesaitinin tamir ve inşasında ve 
icabında yaptırılacak sair işlerde çalıştırılacak olanlara ücretle
rine zamimeten beşinci faslın onuncu maddesine mevzu tahsi
sattan azamî bir lira yevmiye verilebilir. 

Madde 7 — 1929 senesi bütçe kanununun altıncı madde
sinin hükmü 1930 malî senesi zarfında dahi caridir. 

Madde 8 — Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden mute
berdir. 

Madde 9 — Bu Kanun hükümlerini icraya İktisat V e k i l i me
murdur. 

Kanun N°_: 1641 Kabul tarihi: 24/5/1930 

Madde 1 — Tohumlarımızın ıslah ve tecdidi için doğrudan 
doğruya İktisat Vekâleti veya vekâletin göstereceği lüzuma 
binaen Ziraat Bankası tarafından çiftçilere tevzi edilmek üzere 
ecnebi memleketlerden getirilecek bilûmum tohumluklar güm
rük resminden muaftır. 

Madde 2 — 1929 senesinde Ziraat Bankasınca çiftçilere 
kefaleti müteselsile ile tevzi edilmek üzere Bulgaristandan 
ve Kıbrıstan getirilen tohumluk buğdayların tahakkuk eden 
gümrük resmi affolunmuştur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye ve İktisat 

Veki l ler i memurdur. 

Seyrisefain idaresinin 1929 senesi bütçesine tahsisatı 
munzama ilâvesi hakkında kanun 

Kanun N_o_: 1642 Kabul tarihi : 24/5/1930 
Madde 1 — Seyrisefain idaresinin 1929 senesi bütçesinde 

1590 numaralı kanun mucibince yeniden açılan 11 inci (Yalova 
kaplıca ve plajları inşaat ve tahsisat masrafı) faslına (170000) 
l ira tahsisatı munzama vazolunmuştur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye ve İktisat 

Veki l ler i memurdur. 
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A — Cetveli 

Muassastın nev'i 
1930 

senesi için 
Kabul edilen 

7 164 
151 656 

8 634 

12 500 

Maaş ve tahsiasat: 
Umum Müdür maaş ve tahsisatı maktuası 3 000 
Memurlar maaşatı 4 164 

Fasıl yekûnu 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri 
Muhtelif masarif : 
Fener işaret gemisi süvari ve kaptan muavin-
lerile tayfanın tayın bedeli 5 652 
Sevahil müdür, tahlisiye kaptanı, hekim, sıhhiye 
memurlarının hayvan yem bedelierile roket 
beygirlerinin arpa, saman ve çayır ve ot 
esmanı 8 234 
Sevahil müdür, tahlisiye kaptanı, kâtip, maki
nist ve fener işaret gemisi süvari ve kaptan 
muavinlerinin sayfiye ve şitaiye elbise bedeli 1 020 
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— T3 
33 "O 
cd cd 

6 
7 
8 

9 
10 

0 
0 

Muhassasatın nev'i 
1930 

Senesi için 
Kabul edilen 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

Sevahil müstahdemini ile odacı ve fener 
gemisi tayfasının sayfiye ve şitaiye elbise, 
fotin, çizme, kasket, fanila ve iş elbise 
bedeli 
Tenvirat ve mahrukat esmanı 
Bedeli icar 
Mefruşat esmanı 
Tamirat masarifi 
Harcırah 
Merkezi idare, şubeler, tahlisiye mevkileri, 
fener işaret gemisi ve otoşeni için eşya ve 
mütenevvi levazım, eczayı tıbbiye, kırtasiye, 
memurin ve müstahdeminin hastane, mualece 
ve teçhiz ve tekfin masarifi, sis topu mevkiine 
hartuç, funya esmanı r telefon hatları için muk-
tazi bilcümle levazım esmanı ile telefon ücreti 
eşya ve saire nakli için römorkör, motor ve 
kayık ücreti, muvakkat ücurat, masarifi müte
ferrika, kazazedegânın ilbas ve mualece ve 
iaşe masarifi, müstahdeminin posta ve nakliye 
ücretleri, merkezi idare ile Ki lyos beynindeki 
telefon muhaberesinin temini zımnında hattın 
teftiş ve muayene ücreti, yarış masrafı ve 
sair masraf 

İkramiye ve mükâfatı naktiye 
Hayat ve kaza sigorta bedeli 

Fasıl yekûnu 
Reddiyat 
Mahkeme masrafı ve avukat ücreti 
Beynelmilel C a n Kurtaran Bürosuna iştirak 
hissesi 
Geçen sene düyunu 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Aidat 
1926 senesi düyunu karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

— "O 

cd J3 

B — Cetveli 

Varidatın nev'i 

Memuriyetin nev'i A d e t 

12 207 
6 570 
3 280 
2 000 

17 000 
2 500 

25 000 
3 000 
3 000 

_89_463 
200 

2 000 

100 
600 

1 000 
0 
0 

1 1445 numaralı kanun mucibince alınacak resim 
2 Muhtelif varidat : 

1 Bankalara hesabı cari suretile tevdi olunan 
mebaliğin faizi 

2 Müteferrik hasılat 
3 Memurin, müstahdemin, mütekaidin, eytam 

ve eramil maaşatmdan tevkif olunan aidatı 
tekaüdiye 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

273 317 

1930 
senesi için 
tahmin edilen 

293 500 

6 000 
500 

1 000 
7 500 

301 000 

C — Cetveli 
. . ,. Ücret Maaş 

Memuriyetin nev ı A d e t y r a y r a 

Umumî müdür [1] 

Umumî Müdürlük 

Muhasebe şubesi 
Müdür 
Mümeyyiz 

[1] Ayda ayrıca 150 lira tahsisatı maktua verilecektir. 

100 

50 
35 

Ücret Maaş 
L i r a L i r a 

Anadolu Mıntakası 

Müdür 1 125 
Birinci sınıf tahlisiye kaptanı 1 80 
İkinci » » » 1 70 
Tab ip 1 90 
Seyyar sıhhiye memuru 4 70, 
Kâtip ve ambar » 1 55 
Telefon » 60 
C a n kurtaran sandal mevki memuru '2 60 

» » » birinci muavini 2 50 
» » » ikinci » 2 48 
» » tayfası 24 42 

Roket mevki memuru 5 55 
» » » muavini 4 45 

Sis topu mevki memuru [1] 1 48 
Sis topçusu 4 42 
Roket tayfası 35 • 40 
Sıhhiye hademesi 2 40 
Odacı 1 20 

Rumeli Mıntakası 
Müdür 1 125 
Bir inci sınıf tahlisiye kaptanı 1 80 
İkinci » » » 1 70 
Tabip 1 90 
Seyyar sıhhiye memuru 1 70 
Kâtip ve ambar » 1 55 
Telefon » 1 60 
C a n kurtaran sandal mevki memuru 2 60 

» » » birinci muavini 2 50 
» » » ikinci » 2 48 
» » tayfası 27 42 

Roket mevki memuru 6 55 
» » » muavini 6 45 
» tayfası 47 40 

Sayren makine memuru 1 80 
Sayren makine lostromosu 1 55 
Sayren makine birinci yağcısı 1 42 
Sayren makine ikinci yağcısı 1 40 
Sıhhiye hademesi 2 40 
Şoför 1 90 

Muamelât kâtibi ve veznedar 1 30 
Tetkik memuru 1 25 
Kâtip 1 20 
Tahlisiye rüsumu kalemi âmiri 1 35 

» » kâtibi 1 15 

Yazı ve Evrak İşleri Şubesi 

Müdür 1 40 
Tahrirat kâtibi 1 15 
Evrak ve dosya memuru 1 15 

Zat İşleri Şubesi 
Mümeyyiz ve ayniyat muhasibi 1 30 
Muamelât katibi 1 15 
Levazım » 1 12 
Sici l » .1 10 
Mimar 1 50 
Tabip 1 60 
Daktilograf 1 60 
Merkez ambar memuru 1 50 

» odacısı 3 30 
K a v a k deposu odacısı 1 20 

[1] İcabında roket mevki memuru muavinliği vazifesini de yapacaktır. 
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Memuriyetin nev'i 
Ücret Maaş 

A d e t L i ra L i r a 

Odacı 
Kamyonet 

Ağva Mıntaksı 
İkinci sınıf tahlisiye kaptanı 
Tabip [1] 
Kâtip ve ambar memuru 
C a n kurtaran sandal mevki memuru 

» » » birinci muavini 
» » » ikinci » 
» » tayfası 

Kefken Mıntakası 
İkinci sınıf tahlisiye kaptanı 
Sıhhiye memuru 
Kâtip ve ambar memuru 
Roket mevki memuru muavini 

» tayfası 

Fener işaret gemisi 
Birinci posta kaptanı 
İKİnci » » 
Muavin kaptan 
Güverte lostromosu 
Fener » 
Tayfa 

Ereğli Mıntakası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

1 
1 
1 
1 

10 

1 
1 
2 
2 
2 

19 

1 
1 

10 

Roket mevki memuru 
» » » muavini 
» tayfası-

Fenerbahçe, Ahırkapı 
Kızkulesi sis düdükleri mevkii 

Sis düdüğü efradı 
[1] İcabında diğer müessesatı resmiyede müstahdem tabiplerden birine 

verilebilir. 

20 

70 
40 
50 
60 
50 
48 
42 

70 
60 
50 
45 
40 

85 
85 
65 
55 
52 
45 

65 
55 
35 

30 

1929 senesi bütçesine tahsisatı fevkalâde verilmesine 
ve bazı fasıllarda münakale yapılmasına dair kanun 

Kanun A f e : 1648 Kabul tarihi: 261511930 

Madde 1 — Rovelver ve av fişekleri inhisarı şirketi sermaye
sinin rubunu teşkil eden mebaliğden hazine hissesinin itası için 
1929 senesi Maliye bütçesinde yeniden açılan fasla (189 480) lira 
tahsisatı fevkalâde olarak konulmuştur. 

Madde 2 — 1929 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasında ( 51 5 0 0 ) liralık münakale icra 
edilmiştir. 

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

memurdur. 

Cetvel 

CÖ 

310 
319 

323 

v -o -a 
cö Muhassasatın nev'i 

Tenzili 
lâzım gelen 

Lira 

Zamm 
lazım gelen 

Lira 

558 

611 

620 

217 

556 

606 
614 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
500 
500 

1 500 

Merkez müteferrikası 
Tenvir ve teshin 
Sicil l i emlâk tesisi defatiri ve evrak 
masarifi 

Fasıl yekûnu • 
788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 

Dahiliye Vekâleti 

2 000 
^ 5 0 0 

519 2 Muayyenat 

Hariciye Vekâleti 
Muhtelit hakem mahkemeleri 
masarifi 

20 000 

3 000 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
Sari ve salgın hastalıklar 12 000 
Zührevî hastalıklar 12 000 

Fasıl yekûnu 24 Q00 
Tıp talebe yurdu 1 500 

Maliye Vekâleti 
Seyrisefaine verilecek tahsisat 

Hariciye Vekâleti 
Kongre , Konferans, Komisyonlar 
ve muvakat siyasî heyetlerle bey
nelmilel temessükât tercüme ve ta
bı masrafı 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
Bedeli icar 
Y e m bedeli 

Umumî yekûn 51 500 

23 00O 

3 000 

1 500 
24 000 
51 500 

K A R A R L A R 

Cebelibereket meb'usu Avni Paşa 
hakkında 

KararJV^j^567 
Zimmetinde mukayyet tütünü kaçağa sarfetmek madde

sinden maznun Cebelibereket Meb'usu A v n i Paşanın vukuu 

vefatına mebni hakkındaki hukuku amme davasının, Türk ceza 
kanununun 96 ıncı maddesine tevfikan, sukutu icap ettiğinden 
bu bapta bir muamele ifasına mahal olmadığına, Umumî Heyet in 
64 üncü in'ikadının 1 inci celsesinde karar verilmiştir. 

26/5/1930 
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Artvin meb'usu Mehmet Asım, Giresun meb'usu Hakkı 
Tarık, Sivas meb'usu Necmettin Sadık, Muğla meb'usu 
Yunus Nadi, Siirt meb'usu Mahmut, Balıkesir meb'usu 
Mehmet Akif, Denizli meb'usu Haydar Rüştü, Trab
zon meb'usu Nebi zade Hamdi, Afyon Karahisar 
meb'usu İzzet, Bitlis meb'usu Muhittin, ve İzmir 
meb'usu Mahmut Esat Beylerin teşriî masuniyetlerinin 

kaldırılmasına lüzum olmadığı hakkında 
Karar N°= : 56b 

1 — Istanbulda Erenköyünde mukim Nuriye Hanıma gazete 
ile tecavüzatta bulunduğn iddiasından dolayı Giresun meb'usu 
Hakkı Tarık Beyin, 

2 — Bandırmada mukim sabık reji muhakemat memuru 
Vedat H i l m i Efendiye madde tayini suretile hakarette bulunduğu 
iddiasından dolayı Balıkesir meb'usu A k i f Beyin, 

3 — Tırabzonl polis müdürü G«lip Beye hakaretten dolayı 
Trabzon meb'usu Nebi zade H a m d i Beyin, 

4 — Nurulkah Nafiz Beye hakaret iddiasından dolayı 
Giresun meb'usu Hakkı Tarik, A r t v i n meb'usu Mehmet Asım 
Beylerin, 

5 — (Yavuz denize indiriliyor) başlığı altındaki yazı esrarı 
askeriyeyi faş eder mahiyette görüldüğünden dolayı Siirt 
meb'usu Mahmut Beyin, 

6 — İzmir meb'usu Hacı Hüseyin ve Kars meb'usu Doktor 
Sadrettin Beylere hakaret ettiği iddiasile Denizl i meb'usu 
H a y d a r Rüştü Beyin, 

7 — İstanbul avukatlarından Haydar Rifat Beye hakaret 
iddiasından dolayı İzmir meb'usu Mahmut Esat Beyin, 

8 — N i y a z i Efendiyi darbettiği iddiasından dolayı Bitlis 
meb'usu Muhittin Beyin, 

9 — Hâbil A d a m Efendiyi neşren tahkir iddiasından dolayı 
Giresun meb'usu Hakkı Tarik ve A r t v i n meb'usu Mehmet 
Asım Beylerin, 

10 — İstanbul Polis Müdürü Şerif Beyi neşren tahkir i d d i 
asından dolayı Siirt meb'usu Mahmut Beyin, 

11 — A n a d o l u gazetesinde münderiç mugayiri ar ve haya 

resimden dolayı Denizli meb'usu Haydar Rüştü Beyin, 
12 — Jan Jovafı döğdüğü iddiasından dolayı A f y o n meb

usu İzzet Beyin, 
13 — Resimli ay mecmuasında Reisicumhur Hazretlerine 

hakareti mutazammın ve cemiyetin muhtelif sınıflarının yekdi -
I geri aleyhine kin ve adavete tahrik edecek serette neşredilen 

makalelerden dolayı Trabzon mebusu N e b i zade H a m d i Beyin, 
! 14 — İhsan A l i Efendiyi neşren tahkir iddiasından dolayı 

Muğla mebusu Yunus N a d i Beyin, 
15 — İstanbulda yapılmakta olan rüşvet maddesine ait tah

kikat münasebetile müheyyiç neşriyatta bulundukları iddiasın
dan dolayı A r t v i n meb'usu Mehmet Asım, Gireson meb'usu 
HakkıTarık, Sivas meb'usu Necmettin Sadık, Muğlu meb'usu 
Yunus N a d i , Siirt meb'usu Mahmut Beylerin, 

Teşriî masuniyetlerinin ref'i iş'ar buyurulmuş isede muma-
ı ileyhime isnat olunan fiiller Teşkilâtı Esasiye kanununun 21 

ve 27 inci maddelerinde mevzuu bahsolan memnu fiillerden o l 
madığından haklarındaki takibat ve muhakemenin devre sonu
na talikına, Umumî Heyetin 64 üncü in'ikadının 1 inci celse
sinde karar verilmiştir. 26/5/1930 

Manisa meb'usu Saim ve Bahri ve Afyonkarahisar 
meb'usu Haydar Beyler hakkında 

KararJV^^ 568 

C e m ' i ianat nizamnamesine muhalif hareketlerinden dolayı 
Şûrayı Devletçe haklarında bir karar ittihazı lâzım gelen 
Manisa Vilâyeti sabık Sıhhiye Müdürü ve elyevm meb'us 
doktor Saim, sabık Manisa Belediye Reisi ve lâhik Manisa 
meb'usu Bahri ve sabık Manisa Maarif Müdürü ve şimdiki 
A f y o n meb'usu Haydar Beylerin maznunen ifadelerine müracaat 
edilmesi yolunda sarih bir talep ve iş'ar görülmemiş olduğun
dan evvel emirde bu cihetin izahı zımnında keyfiyetin Başve
kâleti Celi leye iblâğına, Umumî Heyetin 64 üncü in'ikadının 
1 inci celsesinde karar verilmiştir. 

26/5/1930 

İ L Â N L A R 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakaşası 16 hazi
ran 1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir
yolları İdaresinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 15 e kadar Münakaşa komisyonuna ver
meleri lâzımdır. 

Münakaşa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Mal i 
ye ve Muhasebe işleri dairesinden, istanbulda Haydarpaşa vez
nesinden tedarik edilebilir. 

259 kalem tıbbî ecza ve sairenin kapalı zarfla münakaşası 
16 haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet-
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. 

Münakaşa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne
sinden tedarik edebilirler. 

Travers hariç olmak üzere 29 kilometrelik yol malzemesinin 
kapalı zarfla münakaşası 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 15,30 a kadar münakaşa komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. 

Münakaşa şartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşa idare veznelerinden alınabilir. 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 

Hastanenin 930 senesi ihtiyacı olan zirde muharrer (28) 
kalem Melbusat, malzeme ve müteferrik mevat 20 mayıs 1930 
tarihinden 10 haziran 930 sah gününe kadar yirmi gün müd-
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detle alenî münakaşaya konulmuş olduğundan talip olanların 
yevmü mezkûrde saat ikide teminatlarile birlikte hastanede 
müteşekkil komisyona ve numune ve şeraitini öğrenmek için de 
her gün idare ve hesap memurluğuna müracaatları. 

Metro 
5000 Patiskaya yakın düzgün dokunmuş yerli Amerikan 

bezi. 
600 ince kefenlik yerli Amerikan bezi. 
750 Bijamelik yerli keten kumaş. 
150 Çift yün çorap. 
250 » tire » 
200 » Terlik. 
150 Adet tüylü havlu. 
150 » P e ç e t e . 
150 Adet Sürahi. 
300 » Bardak. 
250 » Çini yemek tabağı. 
200 » Çinko çorba tası. 
125 » Madenî kaşık. 
120 » çay fincanı 
20 » ufak kevgir 
20 » » kepçe . 
10 » ekmek biçağı 
25 » 30 santimlik müdevver küvet. 
15 » muhtelif kıt'ada mustatil küvet. 
15 » çinko güğüm. 
15 » lâzımlık 

100 Cam ördek. 
15 Muhtelif kıt'ada Aleminyom tencere. 

150 Kutu filit. 
10 Adet filit tulumbası. 

100 Ufak kutu Kaul. 
2 000 Metro sargılık yerli amerikan bezi. 

20 000 „ tülbent. 

Samsun Hukuk Mahkemesinden: 

Emrazı asabiye mütehassısı Dr . Eyüp Hikmet bey tarafından 
zevcesi A y ş e Seniha Hanım aleyhine ikame olunan boşanma 
davasında mezburenin ikametgâhı meçhul olduğu tebliğ memuru 
tarafından bildirilmiş ve muhakeme 27/5/30 salı gününe muallâk 
bulunmuş olduğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

Ayvalık Hukuk Hakimliğinden: 

Ayvalıkta Midillili ibrahim kızı Münire Hanımın İzmirde 
kinci muhabere alayının 2 inci taburunda marangoz Hasan ef. 

nezdinde Mehmet çavuş aleyhine ikame eylediği boşanma da
vasından dolayı yazılan davetiye varakası mumaileyhin kamet-
gâhı bulunamamasından tebliğ olunamamış ve ilânen tebligat 
icrasına karar verilmiş olduğundan muhakeme için yeniden tayin 
olunan 21/6/930 cumartesi günü saat onda müddeialeyhin A y 
valık Hukuk mahkemesine bizzat gelmesi veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde davanın gıyaben rüyet olunacağı ilân 
olunur. 

V i ç e Sulh Mahkemesinden : 
Katil maddesinden 12 sene ağır hapis cezasına mahkûm 

bulunan Viçenin Pishaulya kariyesinden Çırvat oğlu Mustafa Rize 
Müddei Uumumiliğinin iş'arına atfen Kanunu Medeninin 457 inci 
maddesindeki sebebe binaen kanunî mümessili olarak pederi 
Mehmedin vasi nasp ve tayin olunduğundan kanunu mezkûrun 
360-371 inci maddesi ahkâmı mucibince ilân olunur. 

Gölpazarı Sulh Mahkemesinden: 

Gölpazarının Bostancılar köyünden Selim oğlu 10 yaşında 
Osmanın tesviyei umuru için validesi Fatmanın vasi tayin edil
diği ilân olunur. 

Y a l v a ç Asliye Mahkemesinden : 

Ayuplar kariyesinden Mahmut oğlu Hasan A l i zevcesi Şerife 
ile müddeialeyh kariyei mezkûreden Mahmut oğullarından Hasan 
A l i oğlu Ahmet meyanelerinde mütekevvin gaiplik davasından 
dolayı cari muhakemede müddeialeyhin hayat ve mematı meçhul 
bulunduğundan bahsile davetiye bilâ tebliğ iade kılınması üze
rine ilânen tebligat ifa kılındığı halde gelmemiş ve tarafından 
dahi bir vekil göndermemiş olduğundan mahkemece müddeialeyh 
Ahmedin hayat ve mematından haberdar olanla •; ândan 
biltibar bir sene zarfında bu baptaki malûmatlarını bildirmeleri 
lüzumuna karar verilmiş olduğundan müddeialey Ahmedin hayat 
ve mematından haberdar olan eşhasın bir sene zarfında bu bap
taki malûmatlarını beyan eylemeleri ve muhakemenin 15 haziran 
1931 tarihine muallâk bulunduğu ilân olunur. 

Harmancık ve G ö k ç e d a ğ S u l h ' Mahkemesinden: 
Harmancık, eynehollar köyünden olup 20.3.930 tarihinde 

vefat eden Mustafa oğlu Nazım Beyin vereseleri arasında küçük 
bulunduğundan terekesi deftere geçirilmiş ve müteveffaya ala
caklı, borçlu olanların tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında 
Harmancık ve G ö k ç e d a ğ Sulh Mahkemesine müracaatla alacak 
ve borçlarını kaydettirmeleri ilân olunur. 

ABONE ŞARTLARI 
o 

İLÂN ŞARTLARI 

Abone seneliktir, Abone bedeli: 
— -o 

Ankara için: 750 kuruş Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Vilâyetler » : 900 » Hususî » » 10 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

oo 
ücret alınır. 

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

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 Müdevvenat Matbaası 
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Kanunlar            Sayfa 
 
 
1637  Askerî Memurlar Hakkındaki Kanunun 
 Tadiline Dair Kanun           1
 
1638  Askerî Nisbetlerinin Kat'ı Kararrı Refedilmiş  
Olanların Tekaüt Muamelâtına Dair Kanun        1 
 
1639  Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî 
 İdaresinin 1930 Malî Senesi Bütçe Hakkında Kanun      1
 
1640  Konya Sulama İdaresinin 1930 Senesi Bütçe 
Kanunu                    3
 
1641    Tohumlukların Gümrük Resminden İstisnasına 
Dair Kanun            4
 
1642  Seyrisefain İdaresinin 1929 Senesi Bütçesine  
Tahsisatı Munzama İlâvesi Hakkında Kanun       4
 
1644  Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 1930 Malî  
Senesi Bütçe Kanunu           4
   
1648  1929 Senesi Bütçesine Tahsisatı Fevkalâde 
Verilmesine ve Bazı Fasıllarda Münakale Yapılmasına 
 Dair Kanun            6
 
Kararlar 
 
567 Cebelibereket Meb'usu Avni Paşa Hakkında Karar      6
 
 
566 Artvin Meb'usu Mehmet Asım, Giresun Meb'usu Hakkı Tarık, Sivas  
Meb'usu Necmettin Sadık, Muğla Meb'usu Yunus Nadi, Siirt Meb'usu Mahmut,  
Balıkesir Meb'usu Mehmet Akif, Denizli Meb'usu Haydar Rüştü, Trabzon 
Meb'usu Nebi Zade Hamdi, Afyon Karahisar Meb'usu İzzet, Bitlis Meb'usu 
 Muhittin, ve İzmir Meb'usu Mahmut Esat Beylerin Teşriî Masuniyetlerinin 
Kaldırılmasına Lüzum Olmadığı Hakkında Karar       7
 
 
568 Manisa Meb'usu Saim ve Bahri ve Afyonkarahisar 
Meb'usu Haydar Beyler Hakkında Karar        7 
 
İlanlar            7 
 
 
 
 
 
 


