
KANUNLAR 
Kabahathlann Affı ve bazı Cürümlerin takibat ve cezalarının 

tecili hakkında kanun 
Kanun No .-J441 KMjanhijJ3/5/')'929 

Madde 1 — Umumî ve hususî kanunlarda yazılı kabahat ef'alinden maznun ve yahut gıyabın 

da veya vicahında mahkûm olanlar affedilmiştir. 

Madde 2 — Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci faslında yazılı 

vatan aleyhine ve ikinci faslında yazılı devlet kuvvetleri aleyhine ve üçüncü babının beşinci 

faslında yazılı imamlar, hatipler vaizlerle ruhanî reislere müteâllik ve beşinci babının birinci 

faslının 312 inci maddesinde yazılı suçlar ve ikinci faslında yazılı cürüm ikaı için cemiyet teşkil 

edenler ve sekizinci babının birinci faslında yazılı cebren ırza geçen ve küçükleri baştan çıkaran 

ve iffete taarruz edenlere ve ikinci faslında yazılı kız ve kadın ve erkek kaçıranlara ve beşinci 

fasılda yazılı zinaya ve dokuzuncu babının 455 inci maddesindeki suç hariç olmak üzere adam 

öldürmeğe ve onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma ve yol kesmek ve adam kaldırmağa 

mütedair cürümlerle eski ceza kanununda yukarıda yazılı fasıllar ve maddelere uyan cürümler 

müstesna olmak üzere diğer cürümlerden maznun veya gıyabında yahut vicahında mahkûm olan

ların haklarındaki takibatın icrası ve hükümlerin infazı tecil edilmiştir. 

Madde 3 — Memurların memuriyet vazifelerine müteâllik işledikleri cürümler ile efradı aske

riyenin askerlik vazife veya sıfatlarından mütevellit cürümleri tecile tabi değildir. 

Madde 4 — Irza, mala ve cana karşı vukubulan tasaddi ve taarruz üzerine adam öldürüpte kanun 
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esbabı muhaffife ile veya Irza, mala ve cana karşı işlenen cürümlede eski ceza kanununa göre fer'an 

zimethal ve türk ceza kanununa göre şeriki cürüm sayılarak asıl faillerden daha hafif bir ceza ile 

mahkûm olmuş veya ayni sebep ve suretlerle mahkûm olacaklardan cezalarının üçte birini 

bitirenlerin geri kalan cezaları tecil olunr. 

B — şapkayı vsile ederek devletin emniyeti dahiliyesini ihlâlden dolayı eski ve yeni ceza 

kanunlarının birinci baplarının ikinci fasıllarında yazılı hükümlere göre mahkûm olanların bakiyei 

cezalan tecil olunmuştur. 

Madde 5 — Hususî kanunlarda yazılı tazminat kabilinden olan para cezaları tecile tabi değildir. 

Madde 6 — Evelce neşredilmiş olan tecil kanunlarından istifade edenlerden tecil müddeti 

içinde ikinci bir cürüm işleyen ve mezkûr kanunlar hükümlerine göre her iki cürümden dolayı 

takibat veya muhakemeleri icra kılınmakta olanlar veyahut mahkûm edilenler tecilden 

istifade edemezler. 

Madde 7 — Tecilden istifade edenler, haklarındaki takibat ve muhakematın icrasını talep 

ederlerse mevkuf olmayarak tahkikat ve muhakemat icra olunur. Mahkûm olurlarsa cezaları tecil 

edilir. Bu maddenin hükmü 1239 ve 1316 numaralı tecil kanularınada şamildir. 

Madde8 — mevkuf olmayan maznunlar bu kanunun neşri tarihinden ve mevkuf olan maznunlarla 

mahkûmlar tahliyeleri tarihinden itibaren yaptıkları cürüm veya haklarındaki hükmün tabi olduğu 

müruru zaman müddetinin yarısı içinde ayni neviden veya daha ağır cezayı' «ıüstelzim bir cürüm 

işledikleri takdirde haklarında türk ceza kanununun memnu fiiller ile cezaların içtimai hakkındaki 

hükümleri tatbik olunur. 

Yukrdaki müddetler içinde diğer bir cürüm işlemeyenler evelki cürümleri işlememiş sayılır. 

Madde 9 — Bu knun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 10 — Bu kanunnurt hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

15/5/1929 

Konya Sulama İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu 

Kanun N^: 1442 Kabul tarihi: 13151)929 

Madde 1 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut A işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere 231 350 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

Madde 2 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1929 malî senesi masarifine karşılık olan 

varidat merbut B işaretli cetvelde gösterildiği üzere 23^ 350 lira tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — Mezkûr idarenin varidatı (c) cetvelinde gösterilen nispet dairesinde istifa olunuur. 

Madde 4 — Konya Sulama İdaresinin 1929 kadrosu merbut D cetvelinde gösterilmiştir. 

Madde. 5 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Nafia Vekilleri memurdur. 15/5/1929 
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A Cetveli 

1929 senesi için 

n/r ı i t * 
u Muhassesatın nevi Hükümetçe Encümence "O Muhassesatın nevi Hükümetçe Encümence 

tu i talep edilen kabul edilen 

1 Ücre t 

1 Memurin re müstahdemin ücuratı 57 180 66 420 

2 Müstahdemini muvakkate » 12 000 2 760 

3 Meclisi idare hakkj huzuru 1 820 1 820 

Fasıl yekûnu 71 000 71 000 

2 Masarifi idare 

1 Harcırah 3 000 3 000 

2 Kırtasiye \e evrakı matbua 300 300 

3 Fennî kitaplar bedeli 700 700 

4 Mefruşat 500 500 

5 Tenvir \e teshin 600 600 

6 Masarifi muhakeme 500 500 

7 Vesaiti nakliye masrafı 4 000 4 000 

8 Tahsil aidatı 6 500 6 500 

9 Müteferrika 2 000 2 000 

10 Bedeli icar 810 810 

Fasıl yekûnu 18 910 18 910 

3 Alâ t Ae edevat ı fenniye \e inşaiye 7 000 7 000 

4 Kanallar \e imalâtı sairenin tamirat \e 
tathiratı mütemadiye masrafı 20 000 20 000 

5 Tamirat \e tathiratı esasiye \e yeniden 
açılacak \e imâl edilecek kanallar \e 

120 340 104 440 imalâtı s ınaiye ve mebani inşaat masrafı 120 340 104 440 

6 Masarifi gayrı melhuza 5 000 5 000 

7 G e ç e n sene düyunu 5 000 5 000 

0 Kurs masrafı 20 000 0 

Umumî yekûn 267 250 231 350 
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B-Cetveli 

Varidatın nev'i 
1929 senesi için 

F
as

ıl 

M
ad

de
 Varidatın nev'i 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Encümence 
tahmin edilen 

1 Sulama ücreti 175 000 139 100 

2 D e ğ i r m e n ve fabrikalar su ücreti 250 250 

3 Hasılatı müteferrika 2 000 2 000 

4 Bakaya tahsilatı 10 000 10 000 

5 Umumî b ü t ç e d e n muavenet 80 000 80 000 

Umumî yekûn 267 250 231 350 

C cetveli - istif a edilecek varidatın enva ve mekadiri 

Sulama ücret i : Şebekei muntazamadan olan birinci, ikinci, üçüncü ve Elkaran ve Kara 

arsîan esas kanalları ve şuabatından müstefit olan hububat tarlalarından dönüm başına seksen 

kuruş, kısmen kendi taraflarından imâl edilen kanallardan istifade eden hububat tarlalarından 

dönüm başına elli kuruş. 

Suğîalardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm başına yirmi b e ş kuruş, bilumum 

şebekenin kanallarından istifade eden bostan, bağ, bahçelerden iki yüz kuruş alınacaktır. 

Suğîalardan istifade eden bostan, bağ, ve bahçelerden yüz kuruş. 

D e ğ i r m e n ve fabrikalar su ücreti: Kazanç vergilerinin azamî bir misline kadar Meclisi 

idarece takdir olunur. 

Kazanç verğisile mükellef tutulmamış olduğu bittahkik anlaşılanlardan su ücreti meclisi idarece 

re'sen takdir olunur. 

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

Emvali gayri menkule bedeli icarları. 

Emvali menkule satış ve icar bedelleri. 

Cezayi naktiler. 
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D - Cetveli 
Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Müşavir [ ecnebî ] 

Kâtip 

Su tevzi memurları 

Vesaiti nakliye kadrosu 

Adet 

3 Binek arabası 

1 Tatar » 

9 Araba hayvanı 

idare memurları 

Müdür 1 300 
1 700 

Mümeyyiz 1 80 
Evrak ve dosya memuru 1 65 
Merkez muhabere » 1 50 
Telefon makinisti 1 80 
Mıntaka muhabere ve anbar memuru 3 60 

Heyeti fenniye 

Merkez mühendisi 1 225 
Mıntaka » 2 200 
Kondoktor 6 120 
Mesaha memuru 2 100 
Ressam 1 8 0 

Heyeti hesabiye 

Muhasebeci 1 150 
Veznedar 1 90 

1 65 

Kanal memuru 14 50 
Savak » 6 40 
Ziraat ve fidanlık memuru 1 75 
Merkez odacısı 3 30 
Odacı 3 25 
Hat çavuşu 4 50 
arabecı 1 45 

1 40 
2 35 

Ahırcı 1 2 5 

Gece bekçisi 3 30 
Baraka » 12 25 
Savak ameleleri 8 25 
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Devlet demir yolları ve limanlan Umumî 
idaresinden: 

Fevzipaşa-Diyarbekir ve Ankara-Ereğli 
hatlarında yapılması icap eden binaların inşaatı 
5-5-929 tarihinden itibaren; Fevzipaşa hattına 
ait mebaninin 25-5-929 tarihine müsadif 
cumartesi günü; Ankara-Ereğli hattının 
Irmak kısmına ait mebaninin 27-5-929 tarihine 
müsadif pazartesi günü ve Filyos kısmına 
ait mebaninin 29-5-929 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar 
kapalı zarf usuliyle mevkii münakaşaya vaz
edilmiştir. 

Teklifnamelerin vakti mezkûre kadar Anka-
rada Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresi tahrirat müdürlüğüne tevdii lâzımdır. 

Talip olanların bir kısma ait mukavele, 
şartname, vahidi kıyasii fiat cetveli, münakaşa 
ve ihale şartnamesi ve mütemmim mebani 
şartnamesi ile teminatı muvakkate ve kat'iye 
mektupları numuneleri ve projeleri seksen lira 
mukabilinde ve iki kısma ait evrakı fenniyeyi 
seksen beş lira mukabilinde ve üç kısma ait 
evrakı fenniyeyi doksan lira mukabilinde 
almak üzere Ankarada Devlet Demiryolları 
ve Limanlan umumî idaresi maliye ve muhasebe 
işleri reisliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilân olunur. 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evi 
Müdürlüğünden : 

Kilo 
1,200 Et 

700 Pirinç 
150 Sade yağ 
100 Tuz 
250 Soğan 
500 Taze sebze 
200 Patates 

350 Sabun 
150 Soda 
250 Kesme şeker 
150 Kuru sebze 
50 Zeytin yağı 
7 Çay 

30 Makarna 
25 Pirinç unu 
20 Hoşaflık 

1,200 Süt 
100 Yoğurt 

50,000 Odun 
6,000 Kok 
1,000 Meşe kömürü 

50 (teneke) Petrol 
Ankara Doğum ve Çocuk bakım Evinin 

1/6/929 tarihinden 31/12/930 tarihine kadar 
ihtiyacı olan cins ve miktarları yukarıda yazılı 
erzak, mahrukat ve saire 20 gün müddetle 
münakaşaya konulmuş ve 27 mayıs tarihinde 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip
lerin mubayaat komisyonuna müracaatları ilân 
olunur. 

İstanbul Müessesatı Sıhhiye Mübayaat ko
misyonu Riyasetinden: 

Müessesatı Sıhhiyeye 1 haziran 929 tarihinden 
31 mayıs 930 tarihine kadar lâzım olan bir 
senelik sade yağı, et, pirinç, şeker, ekmek, 
mütenevvi mahrukat ve mekûlâtı hayvaniye ve 
sair erzakı mütenevvia tanzim edilen şartname
leri veçhile ve kapalı zarf usulile ihale edilmek 
üzere münakaşaya konulmuştur. Mezkûr erzaktan 
et, ekmek, süt, yoğurt, sebze 28 mayıs 929 sah 
günü saat 15 te alelumum erzakı saire ile 
mekûlâtı hayvaniye 4 haziran 929 salı günü 
saat 15 te ve sade yağı ile alelumum mahrukat 
dahi 11 haziran 929 salı günü saat 15 te fiatlar 
haddi layik görüldüğü takdirde ihale rdileceklir. 

Bu baptaki şartnameleri görmek ve fazla 
izahat almak isteyenlerin mezkûr komisyona 
müracaatları ilân olunur. 
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Giresun Jandarma Yeni Efrat Mektebi Müdürlüğünden: 

Giresun Jandarma Yeni Efrat Mektebinin 1929 senesi zabitan ve efrat iaşesi için ekmek, et, 
kuru ve yaş sebze ile arpa, kuru ot ve saman ve odunun listede gösterilen miktarları üzerinden 
münakaşaya çıkarılmıştır. Münakaşa şartnamesi mektepte müteşekkil komisyondan alınacaktır. 
Münakaşaya 5/mayıs/1929 tarihinden 25/mayıs/l929 pazar gününe kadar mektepte devam edilecektir. 

Giresun Yeni Efrat Mektebinin 1929 senesi için münakaşaya konulan ekmek, et 
kuru ve yaş sebze miktarını mübeyyin cetvel 

Nev'i Kilo Nev'i 
2,500 Patlıcan 135,000 ikinci nevi fabrika unundan ekmek 

150,000 Odun 12,000 Sığır eti 
500 Gaz ihtiyaten 2,500 Erkek koyun eti 

11,500 Arpa 8,500 Esbiye pirinci 
10,250 Saman 1,500 Bulgur 
1,200 Sabun 250 Zeytin yağı 
2,000 Kırmızı domates 4,500 Kuru fasulye 
2,000 Sakız kabağı 2,500 Nohut 
4,000 Yeşil fasulye 2,500 Makarna 
1,000 Taze bakla 2,500 Mercimek 
1,000 Kuru bakla 12,000 Patates 

250 Çalı fasulya konservesi 100 Kuru bamye 
250 Kabak konservası 2,500 Toz şeker 
250 Ayşe kadın konservesi 3,000 Üzüm 
250 Türlü 1,200 Zeytin 
500 Tel kadayif 500 Peynir 
300 Tahin helvası 100 Reçel 
500 Limon (adet) 6,000 Soğan 
250 Sirke 50 Kırmızı büber 

1,000 Ispanak 3,000 Pırasa 
250 Yeşil Soğan (demet) 

oOo 

Çarşamba icrasından: 

Çarşambanın çay mahallesinden kara veli 
zade Azmi efendinin çarşamba belediye idaresi 
sandığına medyun bulunduğu maa faiz ve mas
raf (1839) lira kırk kuruşun temini istifası için 
mahcuz ve füruhtuna karar verilen belediye 
meydanında canibi yemini Hacı Kad r zade ye-
sarı Hacı Müslim ef. zade Mehmet ef. dükkânı 
arkası belediye hamamı cephesi tariki âm ile 
mahdut (42) arşın bir bap mağazanın beş his

sede üç hissesi, yine uzun çarşıda canibi ye
mini Hacı Raşit ef. mağazası yesarı kırmacı 
zade Hacı Tahir ef. vereseleri dükkânı cephesi 
tariki âm arkası Raşit ef. dükkânı ile mahdut 
bir bap mağaza maa gazinonun üç hissede bir 
hissesi bilmüzayede otuz bir günde ihalei ev-
veliyesi on beş gün sonra da ihalei kat'iyyesi 
icra kılınacağından talip olanların pey vurmak 
için yüzde on nisbetinde depozitolarını icraya 
tediye etmek suretile müracaat eylemeleri ilân 
olunur. 
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Çerkeş icra Memurluğundu: 

Miktarı 
Arşın 

Numarası Mevkii Cinsi eni boyu Hududu 

41 Yenihanda Mağaza 4,5 4 Yemini Aziz oğlu i tamları, arkası çakıl, yesari sahibi 

senet cephesi avlv 

42 » » 4,5 4 Yemini sahibi senet, arkası çakıl, yesari sahibi senet 

cephesi aylu 

43 » » 4,5 4 Yemini sahibi senet, arkası çakıl, yesari Zeynel zade, 

cephesi avlu 

Çerkeş evkaf idaresine medyun Çerkeş kasabasında mukim hcı Ömer ağa mahdumu 

hacı Osman efendinin mahcuz çerkeş kasabasının yeni handa kâin balâda mevkii ve hudut ve 

evsafı sairesi muharrer üç bap mahanın bil müzaide furuhtu mukarrer bulunduğundan tarihi 

ilândan itibaren otuz günün hitamında ihalei evveliyesi ve badehu onbeş günün hitamındada 

yüzde beş zam ile ihalei katiyesi icra kılınmak üzere müzayedeye kunmustur talip olanlan-

ların kıymeti muhammenesinin yüzde onu nisbetind pey akçasile çerkeş icra dairesine 

amüracaat eylemeleri ilân olunurr. 

Çerkeş icra Memurluğundan: 

Çerkeşte boz oğlu karyesinden deli kıl 

oğlu Mustafaya borçlu mezkûr karyeden çopur 

oğlu Ömerin mahcuz karyei mezkûre hududu 

dahilinde kümbet mevkiinde sarkan tarik ve 

sili oğlu ve deli kıl oğlu şimalen yol garben 

kara Osman oğlu ve Ramazan oğlu cenuben 

yol ve halî ile mahdut yirmi beş dönüm tar

lanın nısıf hissesinin bilmüzayede füruhtu mukar

rer bulunduğundan tarihi ilândan itibaren 

otuz günün hitamında ihalei evveliyesine ve 

badehu onbeş günün hitamında yüzde beş 

zamla ihalei katiyesi icra kılınmak üzere mü

zayedeye konulmuştur talip olanların kıymeti 

muhammenesinin yüzde onu nispetinde pey 

akçasile çerkeş icra dairesine müracaat eyle

meleri ilân olunur. 

Çerkeş İcra Memurluğundan: 

Şakir efendiye medyun atkaracala kariyeli 

vapurlu oğlu Ahmet ağa mahdumu Osman 

efendinin mahcuz kariyei mezkûrde çarşı da

hilinde saikan vapur oğlu garben vapur oğul

ları Apdülkadir ve Kerim efendiler şimalen 

Hasan oğlu nam diğeri çenesiz oğlu hanesi 

cenuben çarşı dahili ve tarik ile mahdut bjr 

kepenk dükkânının bilmüzayede füruhtu mu

karrer bulunduğundan tarihi ilândan itibaren 

otuz günün hitamında ihalei evveliyesinde on 

beş günün hitamında yüzde beş zamla ihalei 

katiyesi icra kılınmak üzere müzayedeye kon 

muştur, talip olanların kıymeti muhammenesinin 

yüzde onu nisbetinde pey akçasile belediye 

münadisine ve fazla malumat almak arzu eden

lerin dairei icraya müracaat eylemeleri ilân 

olunur. 

Başvekalet Müdcvvenat Matbaası 
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