
SAYI: 4575 

K A N U N L A R 
Askerlik Kanununun 94 üncü maddesini 

değiştiren kanun 

Konun No: 3899 Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 94 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Madde 94 -
A) Askerliklerini bitirip terhis edilen efraddan 54 üncü madde mu-

cibince 3 ay içinde bir güna özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını 
şubelerine kaydettirmeyenlerden beş lira para cezası alınır. 

6) İlk veya son yoklama zamanlarında yapılan ilân üzerine yok-
lama memurlarına veya askerlik şubelerine ve elçilik ve konsolosluk
lara bizzat müracaatla veyahut yazı ile veya başka birisi vasıtasilc hü
viyet cüzdanını göndererek kanunî yoklamasını yaptırmayan ruhsatlı 
ve ihtiyat erat beş lira para cezasile cezalandırılır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
27/7/1940 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkındaki 3529 numaral ı kanunun bazı 

maddelerini tadil eden kanun-

Kanun No: 3900 Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde 1 — 3529 numaralı kanunun 16, 20 ve 30 uncu maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 16 — İkamet, müsaferet veyahud herhangi diğer bir mak-
sadla yanlarına, evlerine ve idareleri altında bulunan yerlere her hangi 
bir ecnebiyi kabul eden hakikî veya hükmî her şahıs, 24 saat zarfında en 
yakın polis veya jandarma karakoluna o ecnebinin adını ve soyadını, 
tabiiyetini ve mesleğini ve taşımakta olduğu hüviyetine aid vesikanın 
mahiyet, tarih ve numarasını ve yanındakileri bildirmeğe mecburdur
lar. Hiç bir menfaat mukabilinde olmayan ve müddeti yedi günü geç
meyen husûsî müsaferetler bu hükümden müstesnadır. 

Ancak Hükûmetçe lüzum görülen zamanlarda birinci fıkradaki 24 
saat zarfında haber verme mecburiyeti hususî müsaferetlere de teşmil 
olunabilir. 

Madde 20 — Ecnebilerin, girmekten ve ikametten kanunla menedil-
miş oldukları yerlerden başka memleketin muayyen mıntakalarında da-
hi münferid veya toplu bir halde ikamet veya seyahatleri İcra Vekilleri 
Heyeti kararile menolunabileceği gibi zabitadan müsaade istihsaline de 
tâbi tutulabilir. 

Madde 30 — 7,14,15,16,18 ve 19 uncu maddeler bükümlerine ve 
17 nci maddedeki ihbar mükellefiyetine makbul bir sebeb olmaksızın 
riayet etmiyenler 3 aya kadar hafif hapis ve 5 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezasile veya bunlardan biri ile cezalandırılırlar. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
27/7/1940-

Devlet memur lar ı aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 saydı kanuna bağlı (1) s a y ı l ı eetvelin 

Maarif Vekilliği kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun, 

Kanun No: 3901 Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekilliği kıs
mında (bölge sanat mekteplerile kız enstitüleri ve kız sanat, ticaret ve 
diğer meslek ve akşam mektebleri) ile (ticaret mektebleri) başlıkları 
altındaki kadrolardan bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded 
ve maaşları gösterilen öğretmenlik kadroları çıkarılmış ve yerine bu 
kanuna ilişik (2) numaralı cetvelde derece aded ve maaşları yazılı öğ-
retmenlik kadroları konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde derece, aded ve 
ücretleri yazılı daimî ücretli memuriyetler; 3888 sayılı kanuna bağlı 

31 TEMMUZ 1940 

Ç A R Ş A M B A 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracat olunur. 

T . C . 
Resmî Gazete 

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

No Başlığı CaMar Tarta) OM Cm*m SaUl» San 
titom TArkir«U ikMMt w Mrabatlari kakkı M* 1» İM* İMİ 

3 üncü tertip 21 inci cilt düsturun 752 nci sahifesi ile 4498 sayılı Resmi Gazetede münderiç 
2310 numaralı kanun hasiyesine bakınız. 
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(1) sayılı cetvelin Maarif Vekilliği kısmının (tecimjoz sanat okulları 
re enstitüleri, bölge sanat okulları ye ertik okulları muallim ve idare 
memurları ve müstahdemleri) kadrosuna ilâve edilmiştir. 

(Madde 3 — 1910 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(L) İşaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmının (bölge sanat mekteblerile 
kız enstitüleri ve toz sanat ve diğer meslek ve akşam mektebleri) baş
lığı altında mevcud 9 uncu dereceden 16 aded muallimlik 14 e indiril-
ınİStİr. 

Madde 4 — iBu kanun 31 ağustos 1940 tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti 

memurdur* 

dahilinde kalmak ve işbu hususî kanunda yazılı mikdarda akın terhin 
edilmek suretile Hazineye fevkalâde ve muvakkat mahiyette avans vere
bilir* Bu avans mukabilinde icabında bankaca yapılacak emisyon mrk-
darları kanunun muaddel 38 inci maddesinin 3 üncü bendinde yazılı 
komite tarafından tesbit olunur* 

tkinci Muvakkat Mtfdde — 1939 Avrupa harbinin hitamını takrb 
eden bir sene nihayetine kadar olan müddet içinde Cunrhuriyet Merkez 
Bankası» beynelmilel tediye vasıtası mahiyetini muhafaza edim ve tcra 
Vekilleri Heyeti kararile tayin edilecek olan dövizleri alıp satabilir ve 
bunlar mukabilinde emisyon yapabilir* Bu alım, satımdan doğacak kâr 
ve zarar 'Hazineye aiddir. Kâr ve z«!>rî£rın tayin ve tediyesi şekil ve 
zamanı Hazine ile banka arasında akdedilecek bir mukavele ile tayin 
olunur* 27/7/1940 

Derece 
CBDVEL [11 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Bölge sanat mekteblerile hz enstitüleri ve hz sanat, 
ticaret ve diğer meslek ve akşam mektebleri 

9 Muallim 

Ticaret mektebleri 
6 Mudur 
9 » Muavini 

12 Başmuid 
13 Muid 
01 Kimyahane Asistanı 

CBDVEL [2] 
Derece Memuriyetin nevi 

Bölge sanat mekteblerile hz enstitüleri v$ hz sanatjicaret ve 
diğer meslek ve akfam mektebleri 

7 Muallim 1 60 
9 » 1 40 

01 > 18 30 
12 » K» 25 
02 Kâtib ve Hesap Memuru 1 25 
13 » » » B 20 

CBDVEL [3J 
Derece Memuriyetin nev*i Aded ücret 

Teebn hz sanat okulları ve ensütülerijbölge sanat okulları 
ve ertik okulları muaUim-ve idare memurları ve 

müstahdemleri 
9 Müdür 1 140 

12 » Muavini 0 75 

ftııat 
tU. BMİJI Tartt» CUd SaMfa Sar» 

M M S*rl*t w*—ılın aylıkUna» tarkid »e taadalt kakkıada 
kaaaa t M Uf7 42S$ 

M M Darla» »artın arlıkUttam tarUd v* taaddla kakkta-
daU M M «arüı buna* ak kama 3 21 — 4Mt 

2 
J08 

40 
20 

a 
ı 
ı 
4 
İL 

70 
40 
25 
20 
30 

Aded Maaş 

Cumhuriyet Merkez Bankası hakkındaki 1715 
saydı kanuna han muvakkat maddeler 

eklenmesine dair kanun 
Kanun No: 39Ç2 Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde 1 — Cumhuriyet Merkez Bankan hakkındaki 1715 sayılı ka
nona ayğıdaki muvakkat maddeler eklenmiştir: 

Birinci Muvakkat Madde — Cumhuriyet Merkez Bankası, 30/5/1940 
tarih ve 3850 sayılı kanunla Maliye Vekâletine verilen mezuniyet haddi 

Madde 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe tcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
27/7/1940 

da. Bafhiı TaRtk CUd Sikti* San 

1715 Tartdra Ctmaaıtrat Karina Baakan Kaaaaa t • 11 İMİ İS» 
M M « • • • ı t y l Maıkaa Baakaamea Hadaar* tki ftt *W aU-

ro» liralık {arkalâda arasa İtanaa dair kama t 21 U*0 İS» 

Orman Umum Müdürlüğünün 1937 malî yüı 
Hesabı Kat i Kanunu 

Kanun No: 3903 Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde* 1 — Orman Umum Müdürlüğünün 1937 malî yılı masarifi 
bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 2 971 588 lira 92 kuruştur. 

Madde 2 — Adı geçen Umum Müdürlüğün aynı yıl tahsilatı bitişik 
(fi) cedvelinde gösterildiği üzere 3 871 165 Ura 27 kuruştur. 

Madde 3 — Muhassattan 1937 malî yılı içinde sarfolunmayan ve 
bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 648 782 lira 8 kuruş 
tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun icrasına Ziraat Vekili memurdur. 

27/7/1940 

A 

r. 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

1$ 
14 
»S 
16 

MwhwM»atm nevi 

CEDVJXÎ 

M u h a M M a t 

Ura K. 

1115816 
276878 
25640 

Sat f i y a t 

Lir» K. 

995507 75 
66951 92 
14215 

Ortal onman 
tahsisat 

Lira K. 

120308 25 
209926 08 
11425 

17310 3175 82 14134 18 
5000 4808 192 

648 432 216 
4000 3822 82 177 18 
8000 6998 90 1001 10 

36828 33437 12 3390 88 
103000 61874 60 41125 40 

22000 19154 40 2845 60 

69000 59514 93 9485 07 
6000 2787 92 3212 08 

11800 10837 49 962 51 
64000 59267 76 4732 24 

110000 110000 

Memurlar maaşı 1 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Tekaüd, 'dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 
Tekaüd ikramiyesi 
2233 numaralı kanun muci
bince askerlik dersi mual
limlerine verilecek ücret 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Mütenevvi masraflar 
Mahkeme harç ve masrafları 
Daimi memuriyetler harcı
rahı 
Muvakkat memuriyetler har
cırahı 
Müfettişler harcırahı 
Muhabere ve mükâleme 
M&tebler ve kurslar 
Devlet işletmesi için müteda-
vil sermaye 



3İ TEMMUZ J9» (Resmî Gazete) Sayıfa: 14411 

Mtthmaııtre neti 

17 Tahdid *ve sınırlama, ame-
najman, teşcir ve fidanlıklar, 
hastalıklar, haşereler ve yan
gınlarla mücadele, istirnlâk, 
fenni tecrübeler, orman ev-

,leri 
18 Harita ve kadastro 
19 Ankara ve civarının teşciri 

ve Ankara fidanlığı 
20 Telifat,. neşriyat ve propa-

21 Ecnebi mutahassıs ve tercü-
manian 

22 Staj ve ihtisas için 1937 se-
-nesinden evvel yabancı mem
leketlere gönderilmişlere yar* 
dun 

23 Tedavi ve tazminat 
24 Açık maaşı ve ikramiye 
25 Orman koruma teşkilâtının 

maaş ve ücretleri 
26 Ormçn koruma teşkilâtının 

masarifi umumiyesi 
27 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhu
riyet Merkez Bankasına veri
lecek itfa karşılığı 

Mohatsasat 
Lira K. 

181000 
2 

73500 

2000 

48000 

35 III 

5000 
113 576 

414662 

845969 

25742 

Sarfiyat 
Uta K. 

YEKÛN 3620371 

0 

73488 41 

1986 55 

29329 07 
964 12 

42327 75 

843971 24 

25742 

Ibtal ohmaa 
tahsisat 

lira K. 

146 O'l 63 34966 37 

11 59 

13 45 

17867 57 30132 43 

5670 93 
4035 88 

71248 25 

337092 15 77569 85 

1997 76 

0 

2971588 92 648782 08 

B - CEDVELÎ 

Muhammen** Tahsflât 
Varidat» nert Ura K. Lira K. 

1 Devlet ormanlarında mevcud mukavele* 
ler ve yapılacak satışlar 2600000 3 066313 72 

2 Vakıf ve hususî ormanlar. 100000 110108 86 
3 Umumî bütçeden yapılacak yardım 743096 674742 69 

YEKÛN 3343096 3871165 27 

F. 

Orman Umum Mücförlüğü Teşkilât 
Kanununa ek kanun 

Kanun No: 39M' Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde 1 — Orman Umum Müdürlüğünde, hukuk müşaviri, lüzu
mu kadar tedkik memuru ve kâtipden mürekkeb olmak üzere bir hukuk 
müşavirliği kurulmuştun 

Hukuk müşavirliği: 
A) Umum müdürlüğün inkisara eylediği şubelerin tertrb ve tanzim 

edecekleri mukavele ve şartname projelerini tedkik ve bunların kanunî 
ve hukukî icablarım ve tatbikattan doğan ihtilâfların neticelerini tesbit 
ve memurların vazifelerinden mütevellid adlî ve inzibatî işlerle umum 
müdürlükten havale ve şubelerce tevdi edilecek sair işler üzerim hukukî 
mutalea dermeyen, etmek, 

B) Merkez ve vilâyetlerde umum müdürlüğe bağlı daire, müessese 
ve teşekküllere aid bütün dava işlerini her derecede takib, intaç ve icra 
ettirmek, 

C) Orman davalarının mülhakattan gelecek cedvellere göre sicil
lerini tutmak, 

Ç) Sair hukukî işlerle kanun ve nizamnamelerinin tasrih ettiği işleri 
yapmakla mükelleftir. 

Madde 2 — Merkez ve vilâyetlerdeki orman dava ve hukuk işlerini 
takib ettirmek ve gördürmek için ücretli ve icabında aıdath veya lüzum 
görülen muayyen davalara münhasır olmak üzere Ziraat Vekâletinin 
muvafakatile mukaveleli avukatlar istihdam edilebilir* 

Beş avukat bulunmayan yerlerde ruhsatnameli dava vekillerinin 
de orman dava ve hukuk işlerinde kullanılması caizdir* 

Orman avukatı veya davar'vekili bulunmayan yerlerde ve zamanlar
da bunlara aid vazifeleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru, 
bulunmadığı takdirde onun nâmına imzaya salahiyetli orman memuru 
yapar* 

Orman avukatı ve dava vekili veya orman teşkilâtı bulunmayan 
yerlede tahaddüs edecek orman davalarında Hazine avukatı, Hazine 
avukatı da yoksa Orman Umum Müdürlüğünü, mahallî mal memuru 
temsil eder* 

Madde 3 — Orman avukatı ve dava vekillerinden mukaveleli olan
ların ücret ve aidatile bilûmum avukat ve dava vekillerinin harcırahları 
Orman Umum Müdürlüğü bütçesindeki mahkeme masrafları tertibinden 
verilir. 

Madde 4 — Orman avukatı ve dava vekilleri 3204 sayılı kanunun 
3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü ile 2265 sayılı kanunun 12, 
14 ve 15 inci maddeleri ve 2573 sayılı kanunun dördüncü maddesi hü
kümlerine tabidirler* 

Madde 5 — Orman Hukuk Müşaviri Ziraat Vekâleti tarafından alı
nacak kararname ile tayin edilir* Orman avukat ve dava vekillerinin 
tayini Orman Umum Müdürlüğüne aiddir* 

Madde 6 — istifa eden avukat veya dava vekili yenisi tayin olu* 
nuncaya kadar vazifeye devam eder* Yenisi bir aya kadar gelmediği 
takdirde idareyi haberdar ederdi vazifesini terkedebilir. Şu kadar İd, 
takib ettikleri davaların neticelerine müessir olacak hallerde iktiza eden 
kanunî tedbirleri almakla mükelleftirler* 

Madde 7 — Orman Hukuk Müşaviri ile orman avukatı ve dava ve
killeri 1389 sayılı kanunda yazılı haklardan istifade ederler. 

Madde 8 — Açılmasında fayda olmayan davaların ikamesinden sar
fınazar etmeğe ve idare leh ve aleyhinde açılıp takib ve intacında ve 
aleyhe verilen hükümlerin temyizinde menfaat mutasavver olmayan 500 
liraya kadar davalarla icra işlerinin takibinden ve verilen hükümlerin 
temyiz takibatından vaz geçmeğe veya bu kabil davaları sulhan halle ve 
dava fcayıdlarının terkinine umum müdür salâhiyettardır* 500 liradan 
yukarı olan dava ve icra takibleri hakkında Ziraat Vekilinin muvafakati 
şarttır* 

3000 liradan yukarı olanlar hakkında Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun hükümleri caridir* Ancak bu işlerde alâkalı avukat veya dava 
vekilleri müruru zamanla hakkın düşmesine mani tedbirleri almağa 
mecburdurlar* 

Madde 9 — 1050 numaralı Muhasebe! Umumiye Kanununun 136 
ncı maddesinin tatbikinde Hazine hukuk müşaviri yerine orman hukuk 
müşavirinin mütaleası alınır* 

Madde 10 — Orman Umum Müdürlüğü memurlarının sicil, ta* 
tahsis ve muamelât işlerile umum müdürlüğün merkez ve vilâ

yetler teşkilâtına aid levazım işlerini görmek üzere bir zat işleri*ve le
vazım müdürlüğü ve umum müdürlüğe aid evrakı kayid, sevk} dosya-
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larım tanzim ve muhafaza ile mükellef bir evrak müdürlüğü kurulmuş-
tur. 

Madde 11 - 3204 ve -3818 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunlarına bağlı (l) sayılı cedvele işbu kanuna bağlı (A) işaretli 
cedvelde derece, ünvan, aded ve maaşları yazılı memuriyetler eklenmiş 
ve 3818 sayılı kanuna ilişik (2) sayılı cedvelde hu kanuna bağlı (B) 
işaretli cedvelde derece» unvan, aded ve ücretleri yazılı memuriyetler 
çıkarılmıştır. 

Madde 12 — Orman Umum Müdürlüğü kadrosundan umumi mu-
vazeneye dahil veya mülhak bütçeli dairelerden birine veya bunların 
birinden Orman Umun Müdürlüğü kadrosuna nakletmiş ve edecek me-
murların bu yerlerde geçmiş ve geçecek hizmet müddetleri mütekabilen 
tekaüdlük için meşrut kanuni müddetin hesabında sayılırlar. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren 
uç ay sonuna kadar 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Ka-
nununun muvakkat yedinci maddesinin tatbikına devam olunur. 

Muvakkat madde 2 — Orman Umum Müdürlüğü 1940 mali yılı 
bütçesinin üçüncü faslının birinci «Memurlar» maddesine mevzu tahsisat-
tan 37 500 lira indirilerek birinci faslın birinci «memurlar maaşı» mad-
desine naklolunmuştur. 

Muvakkat madde 3 — 1940 malî yılı Orman Umum Müdürlüğü 
varidat bütçesinin 6 ncı «Devlet işletmelerinden alınacak orman tarife 
bedeli» faslındaki 410 000 lira, 584 600 liraya İblâğ olunmuştur. 

Muvakkat madde 4 — 1940 malî yılı Orman Umum Müdürlüğü 
bütçesinin birinci faslının birinci «memurlar maaşı» maddesine 174 600 
lira munzam tahsisat ilâve olunmuştur. 

Madde 13 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 14 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Ve-

killeri memurdur. 
27/7/1910 

Derece 

A — CEDVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Merkez 

4 Hukuk Müşaviri 1 90 
7 Zat iğleri ve Levazım Müdürü 1 60 
8 Muhasebe Müdür Muavini 1 50 
9 Evrak Müdürü 1 40 

10 Birinci Mümeyyiz 3 35 
n Memur 11 30 
12 » 9 25 
n Hukuk Müşavirliği Tedkİk Memuru 2 30 
9 Ayniyat Muhasibi l 40 

12 Mutemed 25 

Taya 

11 Sınıf III Orman Mühendisi 30 30 
12 Sınıf IV Orman Mühendisi Muavini 25 25 
13 Sınıf V Orman Mühendisi Muavini 70 20 
13 Sınıf II Başkatip 24 20 
15 Sınıf III Kâtip 37 10 
9 Mesul Muhasib 5 40 

10 » » 5 35 
11 » » 6 30 
13 » » Kfttibi 32 20 

t B*«mt Han*» I 

B — CEDVELÎ 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Mesul Muhasib 1 170 
8 » » 1 140 
9 » » 6 120 

10 » » 8 100 
13 » Muhasiblik Kâtibi 32 60 

I mı fttMrf 
Duttur Caaatt 

Bati* Teri* OM Saklfa Sayı 
B« tam—da kmi «peaa kaa—Urı 

10SS Mafcaıehet Umrau>e kaaaaa S • 197* «t? 
İSO Deviat davalarıaı tatae «4ea avukatlara varllaeak «eratı 

vakfilet fcaMnada kana* ) 10 143 1118 
SİM Orauuı UMUM M«4»rt«i« Teşkilât Kaaaaa 3 19 117S 9S90 
991$ Omaa Uamo. Madariaja Teakılât KaaaaUe Oftm Otmaa 

Mektebi teekilt ve «Mİlİtalatİ haktaaâaki kuma İle Or* 
•taa Kerataa Teşkilât Kaaaaaajda kan âejtılklıkler yapıl* 
•MMM dair kaaaa $ 11 m «SİS 

1940 mali ydı muvazene! umumjyesine dahil bas 
daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine 

dair olan 3849 saydı kanuna ek kanun 

Kanun No: 3905 Kabul tarihi: 24/7/1940 

Madde 1 — 3819 sayılı kanuna bağlı cedvelin Millî Müdafaa Vekâ-
leti kara kısmı başlığı altındaki (muhtelif müdafaa hizmetleri) faslına 
(64 013 534) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — 3849 sayılı kanuna bağlı cedvelin Maliye Vekâleti baş
lığı altında (Atatürk anıtının istimlâk ve proje masrafı) adile açılan 
fasla 750 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya tcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
27/7/1940 

lâtat 
Metar Caaete 

Ha» Baahfc Tartib CSI^ Sebtfe Sayı 

390 1*40 atatt yılı aamamet aamtaty—faa «akil kası «ait* 
MUeelerlae 10942SJ90 lira fevkalâde takeSeet verilaMet 
kakkmtla kaaaa S Sİ 1499 4SS9 

MuhteUf su işleri için sarf edilecek paranm sureti 
temini hakkındaki 3483 numaralı kanunun 

2 nei maddesinin tadiline dair kanun 

Kanun No: 3906 Kabul tarihi: H/7/1940 

Madde 1 — Muhtelif %u işleri için sarf edilecek paranın sureti te
mini hakkındaki 3483 numaralı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir* 

Madde 2 — Mezkur otuz bir milyon İ r a d a n şimdiye kadar sarf e-
dilmeyen kısma teklbül edecek mikdarda banka tarafından çıkarılacak 
bono veya tahvillerin itfasına ve faiz ve kuponlarının tediyesine kefalet 
etmeğe Maliye Vekili mezundur. 

Ancak bankanın bir sene içinde çıkaracağı bono veya tahvil mikdarı 
yedi milyon lirayı geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye \e Nafıa vc 

Ziraat Vekilleri memurdur. 
27/7/1940 

Duttur GtMte 
Ne, Battalı TorUb OM Sekİfe 8a>ı 

3493 Mmktelİf am taleri Sata eatfedilecek u m a sureti tatalat 
kakkıada kaaaa S 19 1467 SMS 
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KARARNAME 
t 

Kararname No: 14025 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Nizamnamesine ilişik 
şekildeki gibi İki muvakkat madde ilâvesi; Ticaret Vekilliğinin 13/7/1940 
tarih ve 4/4251 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 22/7/1940 
tarihinde kabul olunmuştur. 

22/7/1940 
R E t S t C C V H l ' K 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye VekÜİ Millî Müdafaa Vekflİ Dahiliye Vekili 
Dr İt SAYDAM FETHİ OKYAR S. ARIKAN FAYIK ÖZTPAK 

Hariciye Vekflİ Maliye Vekili Mearİl Vekili Nafıa Vekflİ 
Ş. SARAÇOĞLU F. AÖRAU YÜCEL A. F. CEBESOY 

tkmad Vekflİ Sıhhat %e İçtimaî Muavenet Vekjli Cimruk ve İnhisarlar Vekili 
H. ÇAKİR Dr*H. ALATAŞ İL KARADENİZ 

Ziraat Vekflİ 
W ERKMEN 

Münakalât Vekflİ 
4. ÇETİN KAY A 

Ticaret Vekili 
N. TOFÇÜOĞLÜ 

NİZAMNAME 
Muvakkat birinci madde: 
Cumhuriyet Merkez 'Bankası hususi kanunla Maliye Vekâletine ve

rilen mezuniyet haddi dahilinde kalmak ve* işbu hususî kanunda yazılı 
mikdarda altın terhin edilmek suretile Hazineye fevkalâde ve muvakkat 
mahiyette avans verebilir. 

Bu avans mukabilinde icabında Bankaca yapılacak emisyon mik-
darları Nizamnamenin 32 nci maddesinin (d I) bendinde yazılı komite 
tarafından tesbit olunur. 

Muvakkat İkinci madde: 
1939 Avrupa harbinin hitamını takib eden bir sene nihayetine ka

dar olan müddet içinde Cumhuriyet Merkez Bankası, beynelmilel tediye 
vasıtası mahiyetini muhafaza eden ve İcra Vekilleri kararile tayin edi
lecek olan dövizleri alıp satabilir. Ve bunlar mukabilinde emisyon ya
pabilir. Bu alım satımdan doğacak kâr ve zarar Hazineye aiddir. 

Kâr ve zararların tayin «ve tediyesi şekil ve zamanı, Hazine ile 
Banka arasında aktedilecek bir mukavele ile tayin olunur. 

DSttdf CMtt# 
H» Mhh T«tn> OM StMfc S»r» 

11*71 Ttrtty Ohrtwılm Mtfcı Baajfcm tümm-m* EwW 190» 

TAMİM 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden': 

ÖZÜ: 
Sigara ve kopya kâğıtlarının fenni ev-
safı h. 

1 — Sigara ve kopya kâğıtlarının evsafı ve birbirinden tefrikine 
-dair esaslar: 

Sigara kâğıdı: İmalâta elverişli iyi iptidaî madde keten ve ken
dirdir. Piyasalarda ekseriyetle bulunanlar bu tiplerdir. Paçavralardan 
yapılma neticesi hamurlarında pamuk elyafı da bulunabilir, ispanyol 
tipi kâğıtlar (algodon kâğıdı) fazla miktarda (5-7 %) nisbetinde pa
muk elyafını ihtiva ederler. Keza Phormium Tenax (yeni Zelanda ke
teni), Jüt veya flint kendiri elyaf mı da ihtiva eden cinsleri mevcuttur 
Kâğıt fabrikalarında her nevi kâğıt hamuru işlendiğinden temizliğe dik
katsizlik bakımından % 2-3 nisbetinde odun hamuru da bulunabilir. 
Kâğıdın yanma kabiliyetini muntazam bir vaziyette devam ettirmek ve 
arttırmak için sigara kâğıtlarına dolgu konur. Dolgular iki kısımdan 
ibaret olup birincisi fizikî ve ikincisi kimyevî tesir icra ederler. 

Fizikî tesir icra edenler: Kalsiyum karbonat (CaCO$)ve magnezyum 
karbonat (MgCo,) sigara kâğıtlarında ekseriyetle kullanılan dolgu
lardır. Bunlardan magnezyum karbonatı havi sigara kâğıtları fevkalâde 
beyaz bir kül vermekle beraber, kalsiyum İcarbonatlı kâğıtlara nazaran 
yanma kabiliyetleri daha azdır. Dolgu olarak kaolen de kullanılır. Bu 
madde kâğıda donukluk verdiği gibi, aynı zamanda kokuyu da fena-
laştırır. Külünün rengi de gri esmer olur. Dolgu olarak kullanılan 
(MgCo,) ve (CaCos) miktarları ekseriyetle % on iki ilâ on iyedi kar
bonata tekabül eden % 8 ilâ 10 arasında bir kül verirler. Dolgu olarak 
alçı (Kalsiyum sülfat) aspestin. magnezyum silikatlar da kullanılabilir. 

Kknvevî tesir icra eden dolgular: Nitratlar ve peroksid metaller 
ve kloratlar. Bunlar, kâğıtlara, tütünü ve kâğıdı çabuk yakmak için 
konur. Kâğıdın kulü bir puro külü gibi sabit olarak durabilirse de acı 
ve hoş olmayan bir koku verir. 

Sigara kâğıtlarında yanma kabiliyeti: imalâtçıların tasnif ve ta
birleri veçhile çok zayıf, zayıf, orta, iyi ve çok iyi olarak beş derece 
üzerinden ayrılırlar. Yanma tecrübesi pratik olarak iki şekilde yapılır. 

A) Ufkî vaziyette tutulan bir tabaka kâğıda alevsiz bir ateşle do
kunulur. Bir ve ikinci dereceden olarlar küçük bir daire çizerek yanaı 

ve sonra sarımsı bir renk bırakarak sönerler. Daire muhitinde göze çar
par miktarda bif kül bırakırlar. 

Üç ve dördüncü «dereceden olanlar büyük daireler çizerek yanar, 
ve keza aşikâr bir kül bırakarak sönerler. (Beşinci dereceden olanlar 
ise mütemâdi surette çabuk olarak kâğıdın nihayetine kadar yanarak 
kül bırakırlar. 

b) Bir desimetre anurabbaı kâğıt sigara yapar gibi ve kabil ol
duğu kadar aralık bırakmadan sıkı bir vaziyette bükülür. Şakulî bir 
vaziyette tutularak aşağı kısmından yakılır. Aşağıdan yukarıya doğru, 
yanma kabiliyetine göre, muhtelif uzunlukta kül elde edilir. Kül, mag
nezyum ve kalsiyum karbonattan teşekkül etmiş ise beyazdır. 

Mannezyum karbonat külü sallamakla «toz halinde uçarak dağılır. 
Kalsiyum karbonat ise daha ağır olduğundan uçmadan dökülür, Kül 
kaolen veya sair silikatlardan ise gri've esmer olurlar. Nitratlı kâğıt
larda külün boyu daha uzar ve tutunur. 

Bu yanma tecrübeleri kimyagerlerin veyahut ehlihibrenin müma-
resesine ve icabında tip kâğıtlarla kryas ederek dereceleri hakikî olarak 
tesbit edilebilir. Tıp olmadığı takdirde, yanma kabiliyeti az, orta çok 
olarak tesbit edilir. Nitratlı kâğıtlar yıkandıktan sonra kurutulup tekrar 
yakılma yanma kabiliyetinin çok düştüğü görülürki bu suretle yakıcı 
cisimlerin mevcudiyetine iptidaî tecrübe ile kanaat getirilmiş olur. 

Sigara kâğıtlarının ağtrhğt: Ekseriyetle zayif yanma kabiliyeti 
olanlarda metre murabbaı 12-14 gr., ve yanma kabiliyeti çok olanlarda 
18, 5-21 gr. dır. Metre murabbaına isabet eden ağırlıklarda aşağı yu
karı % 5 nisbetinde bir değişmeyi yerinde görmek icap eder. Azamî 
metre murabbaı siklet 25 gr. dır. 

Sigara kâğıtlarının kalınhğı: Ekseriyetle 0.02 • 0.03 m/m olup en 
çok 0.04 m/m kadar olabilir. 

Sigara kâğıtlarının kopya etmek kabiliyeti: îyi yanabilmesi için 
fazla mesamiyyeti haiz olduğundan kopye etmek kabiliyeti yoktur. Üze
rine mürekkeble yazılmaz ve mürekkeb yayılır. 

Kopye xkâğwk: Sigara kâğıdı kalınlığında ve ağırlığmdadır. İyi cins 
kopye kâğıdları ekseriyetle keten ve kendir elyafından yapılır. Bazen 
odun ve saman sellülozu da karıştırılabilir. Kopye kâğıdları yanma 
kabiliyetini haiz değildirler. Alevsiz bir ateşle dokûnulursa sigara kâ-
ğıdarradaki siyahlıktan daha çok kuvvetli bir siyahlıkla ufacık bir 
daire şeklinde yanar, ve hemen söner. Dairenin siyah çizgi etrafı, esmer 
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san renkte karbonizasyondan ileri gelen hafif bir hâle bırakır. Kopye 
kâğıtları dolguyu ihtiva etmediklerinden kul mikdarı ekseriyetle % ikiyi 
geçmez. (Külün terkibi ne olursa olsun) üzerine murekkeble yazılan 
yazı yayılmaz. 

•Her hangi bir mûrekkeb yazısını ve keza daktilo kopye şeridi ya-
zısını nemli bir vaziyette orijinalinden yayılmadan tamamile kopye 
etmek kabffiyetini haizdir. 

Netice: Sigara ve kopye kâğıtlarının vasıfları hakkında yukarıda 
verilen bilgilere dayanarak birbirinden ayırtları için gözönünde tutu-
lacak cedvel: 

Sigara kâğıdı Kopye kâğıdı 

1) Yanma kabiliyeti 
(metoda göre ya
pılan denemede) 

2) Kül 
3) Kopye kabiliyeti 
4) Kalınlık 

Pozitif 
% 2 den yukarı 
Negatif 
0.04 m/m 
en çok 

Negatif 
% 2en çok (iki dahil) 
Pozitif 

5) Metre murabbaı 
ağırlık gr. 

6) Organoleptik mua-

0.04 m/m 
en çok H 

10-25 gr. 10-25 gr. 
Keskin geniz yakıcı adi Keskin geniz yakıcı adi 

yene: (kâğıda tü- kâğıd yanma kokusu ol- kâğıd yanma kokusu 
tun sararak içmek) mayacak. olur. 

2 — Bu genel yazı Resmi Gazetede neşrinden muteberdir. 
3 — Evvelce bu hususa dair gümrüklere, 3025 sayılı ve 20/6/1932 

tarihli genel yazile gönderilmiş olan Fen Heyeti raporu hükümsüzdür. 
Bu yolda iş görülmesini dilerim. 

17/7/1940 

f*J Muayene edilen kâğıt bir, iki, üç ve altı numaralı sigara Kâğıttan 
vasıflarına uyarsa kalınlık ve ağırlık nazatı itibara alınmaz 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Ö Z Ü : 
Manim Hükümet Şubesi H. 

Âdli tebligat evrakile adi ve taahhüdlü mektup kabul etmek ve 
Manisa P. T. T. Müdürlüğüne bağlı olmak üzere Manisa şehir dahilinde 

10/1/1940 tarihinden itibaren Hükümet şubesi açılmıştır. Merkez isim-
leri risalesine ilâve edilmesini dilerim. 

3/4/1940 

Ö Z Ü : 
Urfa Müdürlüğüne bağlı olmak 
Akçakale'de açılan merkez H. 

üzere 

Şimdilik adi ve taahhüdlü mektup kabul etmek ve üç muamele yap
mak ve Urfa Müdürlüğüne bağlı olmak üzere Âkçakalede 18/3/1940 ta-
rihinde bir merkez açılmıştır. 

21/3/1940 

ÖZÜ: 
Kütahya Müdürülüğüne bağlı olmak üzere 
Dumlupınar Köyünde açılan merkez H. 

Şimdilik adi ve taahhütlü mektupla telgraf kabul etmek ve adi gün-
lrde saat sekizden on ikiye, on dörtten on sekize ve pazar günleri de 
ondan on bire, on yediden on sekize kadar açık bulunmak ve Kütahya 
Müdürlüğüne bağlı olmak üzere Dumlupınar Köyünde 4/5/1940 tarihin
de bir merkez açılmıştır. 

11/5/1940 

ÖZO: 
Trabzon Müdürlüğüne bağlı olmak tbeıe 
Kadahor Nahiyesinde açılan m̂erkez H. 

Şimdilik dâhili, harici, adi, taahhütlü mektupla üç muamele yap* 
mak, adi günler saat yedi • on iki, on üç otuz • on yedi pazar günleri 
de sekiz • on ve on beş - <on altıya kadar çalışmak ve Trabzon Müdürlü
ğüne bağlı olmak üzere Kadahor Nahiyesinde bir P . J . T. Merkezi açıl
mıştır. 

ÖZÜ: 
Maraş Müdürlüğüne bağlı olmak üzere 
Efras Nahiyesinde açılan merkez H. 

Şimdilik adi ve teahhütlü mektup kabul etmek ve müraselâtı El-
bistana malen gönderilmek ve Maraş Müdürlüğüne bağlı olmak üzere 
Efsus Nahiyesinde 1 nisan 1940 da bir merkez açılmıştır. 

(Bu tamim ayrıca telgrafla da tebliğ edilmiştir.) 
8/3/1940 

İ L Â N L A R 

Burdur Vilâyetinin merkez kazasına bağlı Sultandere mevkiinde 
kâm ve şimalen Arapdere Köprüsü başındaki beton sütundan Sarıburun-
dald beton sütuna hattı müstakim, sarkan Sarıburundaki beton sütundan 
gardakalanı burnundaki beton sütuna hattı müstakim, cenuben Çardak-
alanı burnundan Deveboynu Tepesindeki beton sütuna hattı müstakim, 
garben Deveboynu Tepesinden hudud başlangıcı olan Arapdere Köp
rüsü başındaki beton sütuna hattı müstakim ile muhat 377,445 hektardan 
ibaret saha dahilindeki Linyit Madeni 99 yıl müddetle Keçiburlu Kü
kürtleri Türk Anonim Şirketi uhdesine ihale edileceğinden Maadin 
Nizamnamesinin 36 ve 37 nd maddeleri mucibince bir itirazı olanların 
ilân tarihinden itibaren iki ay içinde* Ankarada 
letine ve madenin 'bulunduğu vilâyette vilâyet makan 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

İktısad Vekâ-
una arzuhal ile 

349/4-2 

Yerli kok kömürü ilânı 

Vekâlet kalorüferi, için 120 tan yerld kok %nürü açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Yevmi ihale 12/8/1940 pazartesi günü saat 15 dediı. 
Vekâlet binasında Levazım Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Vekâlet Levazımına mü
racaat etmelidirler. 

Muvakkat teminat 243 liradır. Teminat ihale saatinden evvel usuli 
dairesinde malsandığına yatırılarak alınacak makbuz komisyona ibraz 
olunacaktır. 

432/42 

İktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden: Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

24/4/1940 



Sıhhat ve İçtima! Muavenet Vekftlcti Merkez Hıfzısıhha Müessesesi 
Satm Alma Komisyonundan: 

1 9000 
uıooo 
35000 
37000 

192000 
2 — Eksiltme 5/8/1940 pazartesi günü saat 11 de Ankara'da Mer

kez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Ampullerin cam evsafı Türk kodeksine uygun olacaktır. 
4 — Tahmin bedeli 836̂  lira İlk teminat 627 liradır. 
5 — Şartname ve numunesini görmek isteyenler ^Komisyona mü-

racaat ederler. 
6 — Muvakkat teminat bedeli nakit ve njtkit mahiyetindeki evrakı 

tâaliye Vekâleti Merkez Veznesine yatırılması için taliplerin bir güu 
evvel ve kanun! vesikalarile beraber belli gün ve saatte komisyona gel* 
meleri 

430/4-3 

Muhammen bedeli 30800 lira olan 12 kalem tazyiki hava âletleri 
13/9/1910 cuma günü saat 1530 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satm alınacaktır. 

Muhammen bedellerile miktar ve yerleri ve muvakkat teminatları 
aşağıda yazılı iki ocaktan çıkarılacak balastlar hizalarında gösterilen 
gün ve saatta ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. Eksiltme Ankara istasyonunda, İkinci İşletme Müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyonca yapılacaktır Bu işe girmek isteyenlerin 
hizalarında miktarları yazılı muyakat teminat makbuz veya idarenin ka
bul ettiği formüle mutabık banka mektuplarile kanun ve şartnamenin 
tayin ettiği vesaik ve tekliflerini eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankarada İkinci İşletme Komis
yonu ile Kayseri ve Yerköy İstasyonlarından parasız verilmektedir. 

1 Ankara-Kayaeri 102-
U0 

2 Ankara-Kayseri 204-
206 

lahmutlar 
Balışeyh 
Yerköy 

4000 110 330.00 15/8/1940 per
şembe saat 15.00 

3000 150 292İ0 » per-
ş#ffthy saat 1SJ5 

448/4-1 

günü saat 1530 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satm 
alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 108i" (bin seksen bir) lira 13 ku-
ruşluk muvâkkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle
rini aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden* Hay-
darpaşada Tesellüm' ve Sevk Şefiğinden, İzmit ve Eskişehİrde İdare 
mağazalarından verilmektedir. 

449/4-1 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 

1 — Elâzığ Tayyare Meydanı plân koteleri ile pist inşaatı iki sis* 
tem üzerinden ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — a) Sisteminin muhammen bedeli 31&883 lira 17 kuruş olup 
vakkat teminatı 16266 liradır. l ı l 

b) Sisteminin muhammen bedeli 261244 lira olup muvakkat te
minatı 11320 liradır. 

3 — Eksiltme 5/8/1940 pazartesi günü saatlide Havayolları Mey
danında kâin Umum Müdürlük binasında toplanacak Komisyon tara
fından icra edilecektir. 

4 — Bu işe aid fennî ve hususî şartnamelerle mukavele* proje ve 
resimler 16 lira mukabilinde Devlet Havayolları Tayyare Meydanında 
kâin Umum Müdürdük binasında bulunan Alım, Satım Komisyonundan 
temin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireoeklerin Münakalât Vekâletine İhale tarihin
den en geç sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası 
almaları şarttır. 

lladalara buna benzer işleri yaptıklarına dair; işi yaptıranlardan 
aldıkları vesikaları rabtedeceklerdir. Zamanında müracaat etmeyenler 
ve ehliyet vesikası almayanlar giremezler. 

6 — Talilerin teklif mektublarıru en geç ihale tarihinden bir 
saat evvel Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve 
hangi sistemi ne kadar tenzilâtla kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri 
lâzımdır. 

399/4-4 

M* V* Satıh Alam Komisyonundan 
Beher adedine tahmin edilen fiatı: 10,5 lira olan 6000-7000 aded 

hayvan velensesi pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlığı: 3/8/1940 cumar
tesi günü saat 11 dedir. Kart teminatı: 8800 lira olup şartnamesi 315 
kuruşa Komisyondan alınır. Talihlerin ı nuayycn vakitte M. M* V» Satm 
Alma Komisyonunda bulunmaları. 

421/3-5 

20.000 aded muhtelif boyda kazma İle 40.000 aded adi kürek pa
zarlıkla satm alınacaktır. Kamaların beher kilosuna ve küreklerin 
beher adedine 50 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Pazarlığı: 5/8/1940 pa
zartesi günü saat 14 dedir. Kat*! teminatı: 7500 lira olup şartnamesi 
23 liraya Komisyondan alınır. Talihlerin muayyen vakitte M. M. V. 
Satm Alma Komisyonunda bulunmaları. 

436/3-3 

M. M. V. Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

100 ton benzin pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(33500) lira olup kati teminat miktarı (5025) liradır. Pazarlığı 6/8/1940 
salı günü saat 11 de Hava Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. İdarî 
ve fenni şartname her gün öğleden sonra 168 kuruş mukabilinde komİs* 
yondan alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ye satta kati teminat ve ka
nunî belgelerile komisyonda bulunmaları. 

462/3-1 

31 TEMMUZ 1940 (Resmi Carete) Ssnfa: 14415 

2cc 
5» 

10» 
15» 

DEVLET DEMİRYOLLARI ü. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Muhammen bedeli 400 lire olan 20 aded piyakolis lty8/1940 pa

zartesi gBnfi saat lî*30 da pazarlık surçtile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktın 

jBn 19e girmek isteyenlerin aynı gün ve saatte Komisyon Reisliğine 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde görülebilir. 
418/4-3 

Su işe girmek İsteyenlerin 2310 lirlık muvakkat teminat İle kana* 
mm tayin ettiğf vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 1430 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lanındır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl
maktadır. 

443/4-2 

Müessesemiz için cins ve miktarı yazılı 192000 
aded sorum ampulü açık eksiltme suretile sa 
tın alınacaktır* 

Metre mîk'abı muhammen bedeli «50» elli lira olan takriben 251700 
m3 çam kala» ve dilme ile metre mik'abı muhammen bedeli «30» otuz 
lira olan takriben 56.024 metre mik'abı çam azman (16/8/1940 perşembe 
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Askeri Fabrikalar IX Müdürlüğü Merkez 
Sattn Alma Komisyonundan* 

41 kalem muhtelif eb'adda demir malzeme alınacak 
Tahmin edilen bedeli (75932) lira (50) kuruş olan 41 kalenr muh

telif eb'adda demir malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez Satın Alma Komisyonunca 9/8/1910 cuma gunfi saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) lira (80) kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan (5046) lira 
(63) kuruşu havi teklif ̂ mektuplarım mezkûr günde saat 14 e kadaı 
Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâ
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün 
ve saatte Komisyona müracaatları. 

400/4-i 

M. M. V* Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan 

1 — 6800 ton buğday öğütmesi pazarlığında talib çıkmadığından 
eksiltmesi 1/8/1940 saat 15 de Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 87000 lira ilk teminatı 5600 liradır. Şart
namesi 435 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile birlikte ve belK gün ve saatta komisyonda bulunmaları. 

460 

Ankara* Valiliğinden: 

1 — Ankara • Haymana yolunun 19+500-48+800 üncü kilometre
leri arasında yapılacak (262488) lira (82) kuruş keşif bedelli şose ve 
menfez inşaatı 19/8/1940 pazartesi günü saat 15 buçukta Vilâyet Daimi 
Encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı (14249) lira (56) kuruştur. 
3 — isteklilerin teklif mektuplarile birlikte ticaret odası vesika-

larmit muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını, Yüksek Mühendis 
veya mühendis olduğuna veyahutta işin hitamına kadar bunlardan bi* 
risile teşriki mesai edeceğine dair noterlikten musaddak vesika ve en «az 
bir defada 70 bin liralık şose inşaatı yapmış olduğunu gösterir vesika
larile birlikte ihaleden 8 gün evvel istida ile vilâyet makamına müra
caat ederek bu iş için alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte yu
karıda sözü geçen günde saat 1430 a kadar Encümen Reisliğine ver

meleri. Buna aid keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde gö
rebilecekleri. 

459/4-1 

Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Edirnenin Korucu Köyünden Ahmedoğlu Mehmed Merice: 
Karınız Hemitli Köyünden Tahir kızı Nadide Hatice Meriç tara

fından aleyhinize Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesine ikame edil
miş olan boşanma davasının yapılan muhakemesi sonunda:* 

Karınız tarafından aleyhinze açılan ihtar davasında tarihi tebliğ
den itibaren bir ay zarfında nezdine dönmediğinizden Kanunu Mede
ninin 132 nci maddesine tevfikan yekdiğerinizden boşanmanıza ve ka
bahatli olmanızdan 142 nci maddeye tevfikan bir sene müddetle yeniden 
evlenmemenize 28/6/1940 tarihinde karar verilmiş olmakla ikametgâ
hınızın belli olmamasından ilânen tebligat ifasına ve bir nüshasının 
mahkeme divanhanesine talik edilmiş olup tarihi tebliğden itibaren 
on beş gün içinde temyiz etmediğiniz takdirde mezkûr hükmün iktisabı 
kat'iyet edeceği ilânen tebliğ olunur. 

461 

Borsada 
Esham ve tahvilâtın 30/7/1940 tarihindeki 

kapanış fiatları 

L. Kr. & 

% 7 M 1983 l i rk Borcu Traa* II 18.10,-
% T M 19» Tİrk Bere* Traa* III 18.14-
% 7 1934 Sivas • Enurum II 19.98»-
% 7 1934 Sm-Eranram m indi lettfi»; 1998,-
Anadolu Demiryolu tahvili I H 3660,-. 

Kambiyonun 30/7/1940 tarihindeki 
kapanış fiatları 

ÇEKLER L. Kr. S. 

1 Sterlin 122,— 
100 Dolar 138.—,-
100 Fransız Frangı ^ —.—,— 
100 Liret -.— t— 
100 İsviçre Frangı _ 29.40,75 
100 Florin • * —.—t— 
100 Raysmark —.—•— 
100 Belga . -.— t— 
100 Drahmi 099,50 
100 Leva 167,25 
100 Çekoslovak Kuronu —.— 
100 Peseta 1384^0 
lOOZlod —.— 
100 PengÖ 2 7 8 i -
100 Ley 0>62£5 
100 Dinar 3J<X50 
100 Yen 3236.75 
100 İsveç Kuronu 3088*75 
100 Ruble —•—•— 
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ABONE ŞARTLARI 

Abone sendiktir. Abone beddi: 
Ankara • için : 7Jy Ura 
Vilâyetler » ; 9 » 
Ecnebi memleketler İçin İS Ura 

B. İL M. atat bir i«tiua «enerine aid Zabıt Cerideleri Ur 
•melik addafa—r. Resul Gaceteye Zabıt Ceridesi ile bbiıkte 
aboM kaydolandulu surette abone bedeli iki arisBae İMtf olunur. 

ÎLÂK ŞARTLARI 

Nüshası 2,5 kuruştur 

Devlet Matbaası 

Resmi İlanların satırından 5 kuruş 
Humd » » 20 » 
ücret alınır. 

100 kurusun fasit tedfeat 2 kuruduk 
«akbttt /«duna tabidir. 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

              

Kanunlar            Sayfa 

 
3899 Askerlik Kanununun 94 üncü Maddesini Değiştiren Kanun     1 
 
3900 Ecnebilerin Türkiyede İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki 3529 Numaralı Kanunun  
         Bazı Maddelerini Tadil Eden Kanun        1 
 
3901 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı Kanuna Bağlı  
         (1) Sayılı Cetvelin Maarif Vekilliği Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 
 
3902 Cumhuriyet Merkez Bankası Hakkındaki 1715 Sayılı Kanuna Bazı Muvakkat Maddeler 
          Eklenmesine Dair Kanun         2 
 
3903 Orman Umum Müdürlüğünün 1937 Malî Yılı Hesabı Kat'î Kanunu    2 
 
3904 Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununa Ek Kanun     3 
 
3905 1940 Malî Yılı Muvazenei Umumiyesine Dahil Bazı  Daire Bütçelerine Fevkalâde 
        Tahsisat Verilmesine Dair Olan 3849 Saydı Kanuna Ek Kanun    4 
3906 Muhtelif Su İşleri İçin Sarfedilecek Paranın Sureti Temini Hakkındaki 3483 Numaralı  
        Kanunun 2 nci Maddesinin Tadiline Dair Kanun      4 
 
 Kararname 
 
2/14025 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Nizamnamesine İlişik Şekildeki Gibi İki  
               Muvakkat Madde İlâvesi Hakkında Kararname      5 
 
Tamim 
 

       5 
 

        6 
 
 
 
 

 
İlânlar            6 
 
 
 

Sigara ve Kopya Kağıtlarının Fenni Evsafı Hakkında Tamim  

Bazı Yerlerde Açılan P.T.T. Merkezleri Hakkında Tamim   




