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K A N U N L A R 

Askerlik Kanununun 58 inci maddesine, ilâve edilen 
f ıkranın değişt ir i lmesi hakk ında kanun 

Kanun No: 3917 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 58 inci maddesine 3810 
sayılı kanun ile eklenen fıkra- aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Talim ve terbiye ve manevra maksadile silâh altına alınmış ve alı
nacak olan usta erat, fevkalâde hallerde, iki sene kaydına bakılmaksızın 
icra Vekilleri Heyeti kararile silâh altına alınabilir ve talim müddeti de 
lüzumu kadar uzatılabilir. 

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

memurdur. 
17/9/1940 

1111 sayıl) Askerlik Kanunu için 3 üncu tertib 21 inci cild düsturun 752 nci sahifesi ile 
4498 sayılı Resmî Gazetede munderie 3810 numaralı kanun haşiyesine bakınız. 

Devlet Demiryol lar ı î ş le tme Umum Müdür lüğü 1940 
mal î yılı Bütçe Kanununa ek kanun 

Kanun No: 3918 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Mü-
dürlüğü 1940 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cedvele aşağı
daki fıkralar eklenmiştir : 

Demiryol muhafaza taburları veya bu maksad için istihdam edilen 
diğer kıta mensu'bları ve bunların hasta ve yaralılarile lüzumlu vesait, 
levazım, teçhizat ve ağırlık ve hayvanları ve devamlı iaşeleri için celb 
ve tedarik ve tevzi edilecek yiyecek ve içecek-maddeleri tabur mıritakala-
rı dahilinde demiryolları üzerinde parasız nakledilir. 

Mezkûr kıtaların subayları ile karakol komutanlığı vazifesini ya
pan erbaşlarına ve erzak tevziine memur olanlara muayyen mıntakaları 
dahilinde yapacakları vazife seyahatleri için mıntaka hizmet kartı ve
rilir. 

Bu nakliyatın mıntakaları ve icra tarzları umum müdürlük ile as
kerî komisyon reisliği tarafından müştereken tesbit edilir. 

Madde 2 — Demiryolları muhafaza kıtalarının teşekküllerinden iti
baren bu kanunun neşri tarihine kadar birinci maddede yazılı işler do-
layısile yapılmış nakliyat için ücret tahakkuk ettirilmez. 

Madde 3 — Demiryolları muhafaza kıtalarının tabur ve bölük ko
mutanlarına vazife görecekleri mahallerdeki istasyon binalarında mesai 
odası tahsis edildiği takdirde kira alınmaz. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde S — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 

Vekilleri memurdur. 
,17/9/1940 

No. Basilin Düstür 
Terlik CHd 

Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdürlüğü 
1940 malî yılı Bütçe Kanunu 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

1398 

1940 mal î yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağl ı 
bazı daire bütçelerinde değiş ikl ik yapı lmas ı 

hakk ında kanun 

Kanun No: 3919 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde. 1 — 1940 malî yılı Maliye Vekâleti (bütçesinin 182 nci 
maaş faslının birinci (Memurlar maaşı) maddesinden 14 750 lira in
dirilerek 11 550 lirası Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının 
ikinci (Aza tahsisatı) maddesine ve 3 200 lirası aynı faslın dördüncü 
(Muvakkat tazminat) maddesine ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur 

17/9/1940 

Askerlik Kanunun 35 inci maddesinin (C) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3920 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — 1111 sayılı kanunun 35 inci maddesinin «C» fıkrası 
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

C) Askerî mebteblerle nizamname ve talimatnamelerine göre de
vam mecburiyeti olan resmî ve yüksek mekteblerle liseler ve orta mek-
teblerde ve tâli meslek mekteblerinde veya bu derecelerde olduğu Ma
arif Vekâleti tarafından veya müdürlüklerinden tasdik edilen hususî 
ve ecnebi mekteblerde ve aynı vasıfta bulundukları Maarif Vekâletince 
•tasdikli memleket harici mekteblerde okumakta oldukları anlaşılanlar 



m 
Sayıfa: 14706 (Resmi Gazete) 19 EYLÜL 1940 

(bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinciye kadar, uzar. 
Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, ik i sene üst üste sınıf 
geçemeyenler, yüksek bir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir 
mektebe veya ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve Üniversitenin 
bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler; ertesi seneye bı-
rakılmayıp asker edilirler. İşbu talebenin derslerine muntazaman de
vam etmeleri şartile tabsil saatleri baricinde memuriyet, vazife, san'at, 
ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mâni teşkil etmez.) 

Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek mem
leket içinde ve dışında daha yüksek mekteblere kabul zamanı olmadığın
dan dolayı girmemiş olanlar o sene içinde girerek lâzım gelen vesika
ları gösterdikleri takdirde ertesi seneye bırakılırlar. 

29 yaşına kadar ertesi seneye terkedilecek talebeler bir seferberlik 
halinde lüzum ve ihtiyaca göre» doğum sırasile asker edilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri He-Madde 3 

yeti memurdur. 
17/9/1940 

No. Başl ığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertİb Cild Sahife Sayı 

3899 
3917 

Askerlik Kanununun 94 uncu maddecini değiştiren kanun 
Askerlik Kanununun 58 ıncı maddesine ilâve edilen fıkra 
nın deriştirilmcsı hakkında kanun 
f 1111 sayılı Askerlik Kanununu tadıl ve ekleri ı ç m 3 uncu 
tertıb 21 ıncı cıld düsturun 752 ncı sahifesi ile 4498 sayılı 
Resmî Gazetede numaralı 3810 numaralı kanun haşiyesine 
bakınız. 

21 

21 

1993 4575 

4610 

€ 

evlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne 
İmr olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 ayılı kanuna 

bağlı ücretli kadroların Maarif Vekâleti kısmına bazı 
ilâveler yapılması hakkında kanım 

Kanun No: 3921 Kabul tarihi: 11/9/1940 

(Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne da
ir olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı ücretli memuriyet 
kadrolarının Maarif Vekilliği kısmına ilişik cedvelde derece, "aded ve 
ücretleri yazılı memuriyetler ilâve olunmuştur. 

Muvakkat madde — 1940 malî (yılı .Maarif Vekilliği bütçesinin 677 
nci (meslek ye ticaret kursları ve akşam okulları ücret ve bilûmum mas
rafları) faslından 15 300 lira indirilerek 629 uncu (Vilâyetler ücretleri) 
faslının birinci (memurlar) maddesine ilâve edilmiştir. 

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

memurdur. 
17/9/1940 

Derece 

13 
114 

CEDVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Öğretmen 
» 

20 
(10 

No. 

3656 

3888 

Başl ığı 
Düstür 
Tertib Ci ld Sahife 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
kanun 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna ek kanun 

20 

21 

1397 

1781 

60 
50 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

425i 

4548 

Jandarma Subaylığından mütekaid yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutanlıklarında müteka-

iden istihdam edilebilecekleri hakkında 
kanun 

Kanun No: 3922 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — Yaş haddinden dolayı tekaüd edilerek ihtiyata geçmiş 
olan jandarma yüzbaşısı veya üsteğmenleri kadro ihtiyacı-sebebile ve 
Dahiliye Vekâletince lüzum görülecek müddetçe 1942 senesi nihayetine 
kadar kaza jandarma komutanlıklarında dahi istihdam edilebilirler 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü yürütmeğe Millî Müdafaa ve Da

hiliye Vekilleri memurdur. 
17/Q/1940 

Yedey subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun 3 üncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 3923 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — 1076 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir : 

Madde 3 — Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam veya 
sakat asker edilenlerden tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek dere 
cedeki meslek mektebleri, Yüksek Deniz Ticaret Mektebi ve muadili 
mekteblerden ve üniversiteden mezun olanlar, 8 inci maddedeki şart
ları haiz oldukları halde, yedek subay yetiştirilmek üzere tahsilleri ne
vine ve kabiliyetlerine ve Millî Müdafaa Vekâletince takdir edilecek 
ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar ve bunlar okullarda askerlik 
dersi ve kampını görüp görmediklerine göre aşağıdaki cedvelde yazılı 
müddetlerle talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Cetvelde gösterilen hizmet 
müddetleri mezun oldukları okullardan aldıkları diplomalarına göredir. 

Okul diplomaları 
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Bütün tahsilini yabancı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi ıgörmeyen yüksek okul 
mezunları. 

Bütün tahsilini yabancı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi gören yüksek okul me
zunları. 

Türkiyede orta okul veya muadili diploma
sını aldıktan sonra tahsillerini yabancı iller
de askerlik dersi görerek tamamlıyan yük
sek okul mezunları. 

Türkiyede lise veya muadili diplomasını al
dıktan sonra tahsillerini yabancı illerde as
kerlik dersi görerek tamamlıyan yüksek okul 
mezunları. 

Yabancı lise ve orta okullarla muadili okul 
mezunlarından, askerlik dersi görerek, Tür-
kiyeye gelenler, bulundukları yerdeki lise
lerden birinin kampına iştirak ettirilir ve 
imtihan sonundaki 'muvaffakiyetleri derece
sine göre kendilerine askeri ehliyet veya 
askerliğe hazırlık derecesini 'gösterir bir ve
sika verilir. 

18 

15 

14 

II 13 

* 

İşbu vesikanın bahşettiği hak 
tan istifade eder. 

Yedek subay yetiştirecek kadar tahsili olup 
da yalnız orta okul veya muadillerinden 
diploması bulunanlar. 

Lise ve muadili okullardan diploma almış 
olanlar. 

Üniversite ile yüksek okullardan diploma 
almış olanlar veyahut lise mezunları ve yük
sek okul ve üniversite müdavimlerinden 
(C) brövesi alanlar 

4 16 

2 14 

0 12 

Bunlardan cetvel mucibince kıta hizmetini yapan ve ikmal eden 
veya yüksek okullarda askerlik dersini ve kampını gördüğü diploma
sından anlaşılan tabibleri le veterinerler kamilen; kimyager, eczacı ve 
diş tabiblerinin en liyakatlılarından ihtiyaca göre Millî Müdafaa Vekâ
letince lüzum görülecek mikdarı tercihan kendi tatbikat mekteblerine 
ve lüzumunda askerî sıhhî müesseselere ve mühendisler ile sınaî kim
yagerlerden lüzumlu mikdarı kara, deniz, hava fabrikaları ve fennî 
müesseselerine ve harita mühendislerinden lüzumlu mikdarı da Harita 



19 EYLÜL 1940 Sayifa: 34707 

Genel Direktörlüğüne ve diş tabibi, eczacı ve kimyagerlerle mühendis
lerden ihtiyaçtan fazlası ile diğerleri tefrik edildikleri sınıfların yedek 
subay mektebine sevk ve buralarda altı aylık bir hizmet ve tahsile tâbi 
tutulurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, diş tabibi ve veterinerler kendi 
tatbikat mekteblefinde veya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tahsil 
ve hizmete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin nihayetinde asteğmen nasbedi-
lirler. 

Bu müddet zarfında bunlara idare, ilbasve .maaş hususunda harp 
qkulu talebesi, Yüksek Deniz Ticaret Mektebinden çıkanlara dahi deniz 
talebesi gibi muamele yapılır. 

İşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar ve liyakatsizlikleri anla
şılanlar Askerlik Kanununun 34 üncü maddesindeki şartları haiz ol
salar 'dahi sınıflarının muvazzaflık hizmetlerine aid müddetleri Asker
lik Kanununun 5 inci maddesine göre tamamlamak üzere çavuş rüt
besi ile sınıfları kıtaat ve müessseselerine gönderilirler. Bunların kıta
da ve mektebde geçen müddetleri askerlik hizmetlerinden mahsub edilir, 
fakat ellerindeki diploma müddetleri nazarı dikkate alınmaz. 

iktidar ve liyakatları tasdik kılınanlar, yedek asteğmen nasbedilir-
ler ve sınıfları takım komutanlığında (kıtası bulunmıyanlar sınıf ve 
mesleklerine aid işlerde), hava yedek subayları hava mektebinde altı 
ay daha hizmet görürler. Mühendislerden muharib sınıf subayı yetiş-tirilenler, yedek subay okulunu muvaffakiyetle bitirdikten sonra, görü
lecek lüzum ve ihtiyaç üzerine, altı aylık kıta hizmeti yerine kara, deniz, 
hava fabrika ve müesseselerinde çalıştırılabilirler. Bu müddeti muvaf
fakiyetle bitirenler muvazzaf asteğmenler hakkındaki şerait dairesinde 
teğmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet gösteremeyenler üç ay daha istih
dam olunarak yetiştirilirler ve liyakat gösterenler teğmenlikle, göster
meyenler asteğmenlikle terhis olunurlar. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa nakletmek isteyenlerden talimatname
sinde yazılı şartları haiz ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve müte
ahhit; olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş" balananların ihtiyaç halinde 
muvazsaf sınıfa nakilleri icra ve Harp Okulunda tahsilleri ikmal edilir. 

Yalnız, yedek subay olarak hizmete devam etmek isteyenlerin Millî 
Müdafaa 'Vekâletince lüzum görülürse 14 üncü maddenin 2 nci fıkra-
smda yazıldığı veçhile ik i devre müddeti kadar hizmetlerinin devamına 
müsaade edilir. Bu fazla müddetler hazarda devrei talimiyelerdeki müd
detlere sayılır. 

Yedek subaylığa bidayeten ayrılanlar Askerlik Kanununun 34 üncü 
maddesindeki kısa hizmeti icab ettiren şartları haiz olsalar dahi işbu 
kanun ahkâmına tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleketlerde askerî yüksek 
mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere-seçilenler ik i ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile alâkadar askerî fab
rikalar veya sair müesseselerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve ki
fayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri yabancı memleketlere askerî 
talebe sıfatı ile gönderilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis "mekteblerinde en az iki 
senelik bir tahsilden sonra yapılan ön imtihanlarda ve mühendis mek
teblerinde buna tekabül eden devre imtihanlarında muvaffak olarak 
ik i sene tahsil senesini ikmal edenler yedek asteğmen nasbedilirler ve 
tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatı ile yabancı memleketlerde tahsilde iken muvaffak 
olamayanlar memlekete getirilerek askerî memur nasbedilmek üzere 
meslek tahsiline veya yedek subay mektebi tahsiline, tâbi tutulurlar. 
Bunlardan meslek veya yedek subay okullarından muvaffak olamayarak 
sıhhî hallerden gayri sebeberle çıkarılanlar kıtalara verilirler ve mu
vazzaflık hizmeterinden başka askerî okullarda meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek asteğmen olduktan sonra 
tahsilde muvaffak olamayanlar da memlekete getirilerek muayyen bir 
meslek kursuna tâbi tutularak askerî memur nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten sonra memleketimizdeki 
fabrika ve müessese stajlarında askeri yüksek mühendis veya mühen
dislik tahsilini takibe kifayeti görülmeyenler talebe sıfatile Harp Oku
luna sevkolunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarından olup da yüksek mühendis ve 
askerî mühendis yetiştirilmek üzere seçilmiyerek askerî sanatkâr yetiş
tirilmek üzere seçilenler ik i ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet ettik
ten ve sınıfları ile alâkadar askerî veya sair müesseselerde iki sene ça
lıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik olunanlar yedek asteğmen nasb-
edilir ve yedek asteğmen olanlar 1455 sayılı kanunun 4 üncü maddesine 
tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr muavini nasbedilerek kıtalara sevk 
olunurlar. 

Yedek Subay Mektebini muvaffakiyetle bitirdikten sonra altı ay 
berayi hizmet kıta ve müesseselere verilenlerin bu* hizmet müddetleri 
fevkalâde hallerde İcra Vekilleri Heyeti kararı ile lüzumu kadar uza
tılabilir. 

Madde 2 — 3701 sayılı kanun ile 3793 sayılı kanunun birinci mad
deleri kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanan neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
17/7/1940 

No. Başlığı 

Resmi 
Duştur Gazetc 
Tertib Cıld Sahife Sayı 

1111 
1455 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları hakkındaki 
1076 sayılı kanunun tadil ve ekleri için 4479 sayılı Res-
mî Gazetede m u x d e r i ç 3793 sayılı kanun bagiyesine ba
kınız.] 
Askerlik Kanunu 
Askeri memurlar hakkında kanun 

3 
3 

8 
10 

1696 
1166 

631 
1200 

Meclis içtimainin ikinci teşrinin birinci gününe 
talikine dair 

Karar No -1193 intihab dairelerinde tetkik ve teitışierıne imkan bırakmak üzere mele 

Büyük Millet Meclisinin ruznamesine dahil mühim ve müstacel ede içtimain 1 teşrinisani 1940 gününe tâlikma karar verilmiştir, 
lâyiha ve teklifler tamamen intaç edilmiş olduğundan sayın üyelerin 11/9/1940 

Adliye Vekâletinden: 100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian İstanbul Ağrı ceza Mahkemesi Reisi Refik Omay, 

|1 — 100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian Adliye (100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian Adliye Baş-
Başmüfettişi [Rahmi Anadol, müfettişi 'Bedri K-öker, 

100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian Bursa Hâkimi 100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian İstanbul Ti-
Galip Karayalçın, caret Mahkemesi Reisi Faiz Yürükoğlu, 

100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian İstanbul Ti- 100 lira maaşlı Temyiz Mahkemesi Azalığına terfian İzmir Ağır 
caret Mahkemesi Reisi Münür Akyürek, Ceza Mahkemesi Reisi Süreyya Orhon, 

Resmi Gazete 



Sayıfa: 14708 (Resmî Gazete ) 19 EYLÜL 1940 

90 lira maaşlı İstanbul Asliye Ceza Hâkimliğine İzmir Asliye Ceza 
Hâkimi Kemalettin Aksüt, 

90 lira maaşlı İzmir Hukuk Hâkimliğine terfian Uşak Hukuk Hâ
kimi A l i Okay, 

190 lira maaşlı Dördüncü Derece Afyon Ağır Ceza Reisliğine terfian 
o yer Ağır Ceza Reisi Yahya Sezai (Barış, 

190 lira maaşlı Dördüncü Derece Üsküdar Hukuk Hâkimliğine ter-
fian o yer Hukuk Hâkimi Murat Hulusi Türkmen, 

90 lira maaşlı Dördüncü Derece Üsküdar Ceza Hâkimliğine terfian 
o yer Ceza Hâkimi Mehmed A l i Akyol, 

90 lira maaşlı İstanbul Asliye Hukuk Hâkimliğine terfian Konya 
Asliye Hukuk Hâkimi Sabir "Erbil, 

90 lira maaşlı Kırşehir Ağır Ceza Reisliğine terfian Manisa Ağır 
Ceza Reisi Rasim Uz, 

190 lira maaşlı Sinop Ağır Ceza Reisliğine Eskişehir Ağır Ceza 
Reisi Etem Ertem, 

90 lira maaşlı Dördüncü Derece Kocaeli Hâkimliğine terfian o yer 
Hâkimi Nail Töre, 

190 lira maaşlı Dördüncü Derece Edirne Hâkimliğine terfian o yer 
Hâkimi Rüstem Niyazi Kayalar, 

90 lira maaşlı İstanbul Ticaret Mahkemesi Reisliğine İstanbul As-
liye Hukuk Hâkimi Zeki Ferel, 

190 lira maaşlı İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine Zonguldak 
Ağır Ceza Mahkemesi (Reisi Ekmel Kavur, 

80 lira maaşlı istanbul Ticaret Mahkemesi Reisliğine İstanbul Ka
dastro Hâkimi Kemal Bogacıoğlu, 

80 lira maaşlı İstanbul Ağır Ceza Reisliğine terfian İstanbul As
liye Ceza Hâkimi Burhanettin Öğen, 

80 lira maaşlı Tokat Ceza Hâkimliğine Temyiz Mahkemesi eski 
Raportörlerinden 'Fazıl Özoral, 

80 lira maaşlı Zonguldak Ceza Hâkimliğine terfian Başmüddei-
umumî Muavini Lütfü Tan, 

60 lira maaşlı Beşinci Derece Burhaniye Hâkimliğine terfian o yer 
Hâkimi Ragip Tenlik, 

80 lira maaşlı Ankara Ağır Ceza Mehkemesi Reisliğine Diyarbakır 
Ceza Hâkimi Sabri Yoldaş, 

180 lira maaşlı Elâzığ Ceza Hâkimliğine terfian İstanbul Asliye 
Ceza Hâkimi Cemil Tüzemen, 

I 
180 lira maaşlı Eskişehir Ağır Ceza Reisliğine terfian Sinop Ağır 

Ceza Reisi İbrahim Önder, 
80 lira maaşlı Beşinci Derece Bursa Hukuk Hâkimliğine terfian 

o yer Hukuk Hâkimi Lütfi Köker, 
r 

80 lira maaşlı Beşinci Derece Karaman Müddeiumumiliğine terfi
an o yer Müddeiumumisi A l i Riza Günal, 

130 lira maaşlı Beşinci Derece Kozan Ağır Ceza Reisliğine terfian 
o yer Ağır Ceza Reisi Asım Soysal, 

¡80 lira maaşlı Beşinci Derece Gürün Hâkimliğine terfian o yer 
Hâkimi Hulusi Güngör, 

180 lira maaşlı Beşinci Derece Şebinkarahisar Müddeiumumiliğine 
terfian o yer Müddeiumumisi Kadri Kayaalp, 

80 lira maaşlı Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine Ankara 
Hâkimi Rifat Alabay, 

80 lira maaşlı İzmir Asliye Ceza Hâkimliğine terfian Başmüddei-
umumî Muavini Halid Evren, 

70 lira maaşlı İstanbul Kadostro Hâkimliğine Temyiz Mahkemesi 
Raportörlerinden Hulusi Turan, 

70 lira maaşlı İstanbul Asliye Ceza Hâkimliğine Kocaeli Asliye 
Ceza Hâkimi Celâlettin Toksoy, 

70 lira maaşlı Kocaeli .Asliye Ceza Hâkimliğine Adliye Vekâleti 
Ceza İşleri Umum Müdür Başmuavini Seyfettin Uğur, 

f70 lira maaşlı Denizli Hukuk Hâkimliğine Maraş Hukuk Hâkim 
Osman Nuri Akpınar, 

70 lira maaşlı Erzurum Hukuk Hâkimliğine Reyhaniye Eski Ceza 
Hâkimi Hüsamettin Bengü, 

70 lira maaşlı Ermenak Hukuk Hâkimliğine Yalova eski Müddei
umumisi İzzet Belgin, 

70 lira maaşlı Ödemiş Ağır Ceza Reisliğine Ödemiş Hâkimi Münif 
Çağla, 

70 lira maaşlı Konya Asliye Hukuk Hâkimliğine Bergama Hukuk 
Hâkimi İsmail Ergüven, 

70 lira maaşlı Bolvadin Ceza Hâkimliğine Temyiz Mahkemesi Eski 
Raportörü Zühtü Uzman, 

70 lira maaşlı Bolu Ağır Ceza Reisliğine Temyiz Mahkemesi Rapor
törü Mustafa Pekiner, 

70 lira maaşlı Tunceli Ceza Hâkimliğine Üsküdar Müddeiumumisi 
Nuri Temizer, 

70 lira maaşlı İkinci Sınıf Adliye Müfettişliğine terfian Üçüncü 
Sınıf Adliye Müfettişi Şevki Tuna, 

|60 lira maaşlı Bilecik Hukuk Hâkimliğine Erzincan Eski Sulh Hâ
kimi Hasan Fehmi Eğmen, 

60 lira maşlı Ödemiş As'liye Ceza Hâkimliğine Adliye Vekâleti Ceza 
ve Tevkif Evleri Umum Müdür Muavini ve Birinci Şube Müdürü Muzaf
fer Tunç, 

60 lira maaşlı Kozan Azalığına İnegöl Ceza Hâkimi Tevfik Çelikel, 
60 lira maaşlı Bolu Kadastro Hâkimliğine Tokat Kadastro Hâkimi 

Hüsnü Türel, 
60 lira maaşlı Ankara Hâkimliğine Tokat Ceza Hâkimi Tahsin İs

tanbullu, 
60 lira maaışlı Üsküdar Müddeiumumiliğine İstanbul Sulh Hâkim

lerinden İzzet Akçal, 
50 lira maaşlı Mudurnu Ceza Hâkimliğine Bayramiç Müddeiumu

misi Cemalettin Pekcan, 
60 lira maaşlı Konya Müddeiumumi Muavinliğine Ankara Sulh 

Hâkimi Fehmi Tüzman, 
60 lira maaşlı Konya İcra Hâkimliğine Konya Sulh Hâkimi Vahdi 

Öğmen, 

50 lira maaşlı inegöl Ceza Hâkimliğine Hozat Müddeiumumisi 
Veysi Sezer, 

50 lira 'maaşlı Van Hukuk Hâkimliğine Ünye Hukuk Hâkimi Ne
cati Yavuz, 

50 lira maaşlı Gevaş Sulh Hâkimliğine Bucak Sulh Hâkimi Bahri 
Oktem, 

50 lira maaşlı Akşehir Sulh Hâkimliğine Zara Müddeiumumisi 
Cdhdi Kırçıl, 

50 lira maaşlı Urfa Müddeiumumiliğine Edirne Müddeiumumi 
Muavini Hakkı Madakbaşı, 

50 lira maaşlı Diyarbakır Müddeiumumiliğine Urfa Müddeiumu
misi Mahir Ülküsal, 

50 lira maaşlı Behisni Hâkimliğine Pertek Hâkimi Yusuf Ziya 
Uğurlu, 

50 lira maaşlı Hayrebolu Hâkimliğine Temyiz Raportörlerinden 
Saim BiseLnan, 

50 lira maaşlı Pertek Hâkimliğine Mihalıççık Eski Hâkimi Emin 
Değirmenci, 

50 lira maaşlı Reşadiye Hâkimliğine Midyat Eski Hâkimi Abdul-
halim Anbarlı, 

40 lira maaşlı Uşak Hukuk Hâkimliğine Gürün Hukuk Hâkimi 
Rifat Korkut, 

40 lira maaşlı Konya Sulh Hâkimliğine Konya Müddeiumumi Mu
avini Ahmed Efeoğlu, 

40 lira maaşlı Sarayköy Hâkimliğine Ankara Sulh Hâkimi Salih 
Enğin, 

40 lira maaşlı Uşak Ceza Hâkimliğine Diyarbakır Müddeiumumi 
Muavini İbrahim Kepecioğlu, 

40 lira maaşlı Maraş Sulh Hâkimliğine Bolvadin Ceza Hâkimi Ga
lip Tolunay 

40 lira maaşlı Nevşehir Sulh Hâkimliğine Akşehir Sulh Hâkimi 
Kemal Dirik. 

140 lira maaşlı Zile Hukuk Hâkimliğine Çumra Eski Müddeiumu
misi Azmi Altan, 

40 lira maaşlı Refahiye Hâkimliğine Cihanbeyli Eski Müddeiumu
misi Nedim Yelçok 

4-0 lira maaşlı Zafrarubolu Müddeiumumiliğine Oltu Müddeiumu
misi Ziya Yakut, 

40 lira maaşlı Bodrum Hâkimliğine Gürün Müddeiumumi Muavini 
Fazlı Onat, 

40 lira maaşlı Çal Ceza Hâkimliğine Nallıhan Hâkimi Mesut Sey-
hun, 

40 lira maaşlı Dokuzuncu Derece Edirne Sulh Hâkimliğine terfian 
o yer Sulh Hâkimi Abdulkadir Topuzlu» 



19 EYLÜL 1940 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: 14709 

35 lira maaşlı Ayaş Müddeiumumi Muavinliğine Burhaniye Eski 
Müddeiumumi Muavini Hüseyin 'Balkanca, 

35 lira maaşlı Akhisar Hâkim Muavinliğine Kırklareli Sorgu Hâ
kimi Mehmed Esat Çoğa, 

35 lira maaşlı Beypazarı Müddeiumumi Muavinliğine Devrek Müd
deiumumi Muavini Mehmed Türkmenoğulları, 

S5 lira maaşlı Zafranbolu Hâkim Muavinliğine Gerede Sorgu 
Hâkimi Emin Günay, 

35 lira maaşlı Karapınar Müddeiumumi Muavinliğine Akşehir 
Müddeiumumi Muavini Ömer K ö n ü , 

35 lira maaşlı Çemişkezek Sorgu Hâkimliğine Çarşamba Eski Müd
deiumumisi Enver Ergin, 

35 lira maaşlı Darende Hâkim Muavinliğine Hassa Hâkim Muavini 
Akif Kop, 

35 lira maaşlı Hassa Hâkim Muavinliğine Darende Hâkim Muavini 
Naime Neyare Atasü, 

35 lira maaşlı Göynük Sorgu Hâkimliğine Nevşehir Sulh Hâkimi 
Nazım Akyüz tayin edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Adliye Vekili memurdur. 
22/8/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. A. SAYDAM 

Adliye Vekili 
FETHİ OKYAR 

Ticaret Vekâletinden: 

2/8099 sayılı kararnamenin birinci maddesinin 
sureti tatbikine mütedair talimatnameye yedinci 

müzeyyel talimatname 

Madde 1 — 2/8099 sayılı kararnamenin 1 inci maddesinin sureti 
tatbikine mütedair talimatnamenin on altıncı maddesine aşağı'daki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

«Bir sene zarfında tekemmül ve intaç ettirilemeyen takas muamele
lerinin makbul sebepler gösterilmek şartile Ticaret Vekâletince tasfiye

sine müsaade edilir.» 
Madde 2 — İşbu yedinci müzeyyel talimatname Resmî Gazete ile 

neşri tarihinden muteberdir. 

4402 sayı l ı Resmî Gazetedeki 5 inci müzeyyel talimatname haşiyesine bakınız. 

T E B L İ Ğ L E R 
Orman Umum Müdürlüğü 2 numaralı Orman Tahdid Komisyonu 

Reisliğinden: 

Dursunbey Kozas ının G o k ç e p u n a r köyü h u d u d u 
dahil inde yapı lan o rman tahdidine aîd 

mazbatalar icmali 
Dursunbey Kazasının cenubunda ve tahminen 25 kilometre mesa

fesinde Gökçepınar Köyü hududu dahilinde tahdid muamelesine 
18/7/1940 tarihinde başlanacağı ve 3116 sayılı Orman Kanununun 5 inci 
maddesi mucibince köylerinden ehliyeti kanuniyeyi haiz iki ehli vukuf 
intihabile tahdid günü Komisyonumuza iltihaklarının temini ve or
manla alâkalı mahallerde arazi ve emlâki bulunanların kanunu mez
kûrun 8 inci maddesi mucibince mülklerinin (hududunu gösterir vesaiki 
tahdid esnasında bizzat veya vekilleri tarafından Komisyonumuza ibraz 
etmelerinin usulü veçhile ilânı köy heyeti ihtîyariyesine yapılan 29/5/1940 
tarih ve 26 sayılı teblifgatta bildirilmiş olduğunu ve köy heyeti İhtiya-
riyesinin Komisyonumuza tevdi ettiği 30/5/1940 tarihli ilmühaberde 
köylerinden Mustafaoğlu 'Bayram Önder ile Hasanoğlu Kasım Yılmazı 
ehli vukuf intihab eylediklerini ve ormanla alâkalı mahallerde arazi 
ve emlâki bulunanlara usulü veçhile tebligat yapıldığının bildirilmiş 
olduğunu ve tahdid günü Komisyonumuza iltihak eden yukarıda isimleri 
yazılı ehli vukuflarla Kavak Köyü ile Gökçepınar Köyünün sınırlarının 
faslı müşterekinde bulunan Porsuklu dere ile Kâmil Çalışkan tarlası 
ittisalinde vaki 77 numaralı tahdid rasad noktasından tahdide başlanarak 
cenubu garbi istikametinde hattı münkesir olarak devamla Porsuklar 
mevkiinde İsmail Bulut, Mustafa Aydoğan, Osman Oktay Demircikaya 
mevkiinde Hüseyin Uzun, Seyit A l i Avcu, Mehmed Çelik, Mustafa Bulut 
tarlaları ve Mustafa Bulut tarlası ile Ahmed Özdemir tarlasının i t t i 
salinde 95 numaralı tahdid rasad noktasında cenubu şarkiye inhirafla 
hattı münkesir olarak devamla Ahmed Özdemir, Bayram Önder, tar
laları Karakuz deresi Seyit Özdemir tarlasile Karakuz deresi ittisalinde 
vaki 99 numaralı noktada dereden ayrılarak Hüseyin Özdemir, Değir
men yolu, Yassıkaya, Sabitkaya, Üçpınar mevkiinde Kasım Yılmaz tar
lası ve mezkûr tarla kenarında 111 numaralı tahdid rasad noktasında 
şimali şarkiye inhirafla Kuşpınar Çeşmesi, Çelikleryolu, Ahmed Öz
demir, Hüseyin (Bozkurt, A l i 'Barut, Mehmed Barut tarlaları, Bağbaşı 

mevkiinde Süleyman Gündbğan, Ahmet Özdemir, Harmanbaşı mevki-
inde Mehmed (Barut, Seyit A l i Avcu ve Mustafa Çelik tarlaları, Mustafa 
Çelik tarlası kenarında 128 numaralı tahdid rasad noktasından 131 nu
maralı rasad noktasına kadar Yassıören yolu ve mezkûr noktadan it i 
baren Ardıçkıranı mevkiinde Yukarı derenin intihasında 134 numaralı 
tahdid rasad noktasına kadar dere ve mezkûr noktada dereden ayrılarak 
şimale inhirafla Ardıçkıran mevkiinde: Ardıçkayakıran Darı Tepesi sabit 
kaya, Çalmalıkaya ve Kavga'lıkaya mevkiinde: Seyit A l i Avcu tarlası ke
narındaki sabit kayalar ve Kavgalıkaya: Dandun mevkiinde A l i Özde
mir, Hüseyin Yılmaz, tarlaları ve Tuzlakayası ve mezkûr kaya üzerinde 
vaki 149 numaralı tahdid rasad noktasında şarka inhirafla Kocatuzla 
kayası, Hüseyin 'Bozkurt tarlası, Deliağa tarlahaşı kayası, İsmail Yıldız, 
A l i Özdemir, İsmail İstim, tarlaları ve Kavak deresinin tahminen 20 
metre garbında İsmail İstim tarlası kenarında 128 numaralı tahdid ra
sad noktasında şimali garhiye inhirafla 'Bayram Önder Göktaş kayası 
yine Bayram Önder, İsmail Yıldız, Hüseyin Uzun, Osman Oktay, De-
ğirmenbası mevkiinde Hasan Özkan, Karabaş mevkiinde Göktaş Kayası, 
Hüseyin Özkan tarlası ve 167 numaralı tahdid rasad noktasında Kavak 
deresine iltisak etmek suretile yukarıda isimleri yazılı tarla ve nukatı 
sabitelerin komşu olarak orman sınırının tayin edildiğini ve mezkûr nok
tada Gökçepınar Köyünün sınırı hitam bularak değirmenciler Köyünün 
sınırının başladığını tayin edilen sınırın orman ciheti istikametinde Ka-
rakilise ve Oluk mevkilerinde ve sınırın diğer cihetlerinde muhtelif ma
hallerde kısmen toplu ve kısmen müteferrik surette m'ütevezzi ve halâ 
kısmen mezru ve kısmen metruk açıklıklar için ehli vukuflarca tasar
rufun kabulile sınır harici bırakılması hakkındaki vaki taleblerinin za
bıtlarda yazılı esbabı mucibe dolayısiyle sınır harici bırakılmasına ve 
tasarrufun kabulüne imkân görülemediğinden bu sebebden münfeil olan 
ehli vukuflar tanzim kılınan zabıtları imzadan imtina etmiş oldukların
dan yalnız ik i tarla için ibraz edilen ik i kıt'a tapu senedi de ehli vu
kufların zabıtları imzadan imtina etmiş olması dolayısile mezkûr se-
nedlerin kaydının icra ve tatbikına imkânı kanunî olmadığından kay
dının icra edilemediğini ve tahdidin mezkûr köy sınırı dahilinde hitam 
bulup mücaviri Değirmenciler Köyü sınırı dahilinde tahdide başlanması 
ve Gökçepınar Köyü hududu dahilinde tahdid gününün hitam bulmuş 
olması kayden tesbit edilmiş olmasından mezkûr iki tapu senedinin ehli 
vukufların bil'â sebeb imzadan imtina etmiş olması dolayısile de kay-

T A L İ M A T N A M E 
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dinin icra edilmediğini mübeyyin işbu mazbatalar icmali tanzim kılınmış 
olan tahdid zabıtlarından telhisen istihraç edildiğini ve yapılan tahdid 
muamelâtına itirazı olanların 3116 sayılı Orman Kanununun 7 nci mad-
desi mucibince tarihi ilândan itibaren üç ay zarfında mahallî mahke-
meye müracaatta muhtar oldukları malûmları 'olmak üzere ilân olunur. 

12 No. h O. T. K. R. 
Şefik Özoral 

19/8/1940 

Ormancı Aza 
Niyazi Kırdıkaçlı 

Hukukçu Aza 
Ali Riza İkizoğlu 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazasının Değirmenciler 
köyü sınırı dahilinde orman tahdidine 

aid mazbatalar icmali 

Oursunbey Kazasının cenubunda ve tahminen 22 kilometre mesa
fesinde vaki Değirmenciler Köyünün sınırı dahilinde tahdit muamelesine 
25/7/1940 tarihinde başlanacağı ve 3116 sayılı Orman Kanununun 5 
inci maddesi mucibince köylerinden ik i ehli vukufun tayinile tahdit 
günü komisyonumuza iltihaklarının temini ve ormanla alâkalı mahal
lerde arazi Ve emlâki bulunanların mülklerinin tasarrufunu 'gösterir 
vesaiki tahdit esnasında sahihleri veya vekilleri tarafından komisyo
numuza ibraz edilmesinin alâkadarana ilânı köy heyeti ihtiyariyesine 
yapılan 30/5/1940 tarih ve 27 sayılı tebligatta bildirilmiş ve köy heyeti 
ihtiyariyesinin mütekabilen verdiği '2/6/1940 tarihli ilmühaberle köy
lerinden (Hasanoğlu Rifat Özcan, ile Alioğlu Mehmed Çoşkun'u, ehli vu
kuf intihap ettikleri ve ormanla alâkalı mahallerde arazi ve emlâki bu
lunanlara tebligatta bulundukları bildirilmiş olduğunu ve tahdit gününde 
Değirmenciler Köyüne gidildiğini ve komisyonumuza iltahak eden ehli 
vukuflarla Gökçepmar Köyüle Değirmenciler Köyünün orman itiba-
rile sınırlarının faslı müşterekinde »bulunan Kavak Deresi kenarında 
'167 numaralı tahdit rasad noktasında tahdide başlanarak şimali gaibi 
istikametinde hattı münkesir olarak devamla Yaylakıran Deresi civa
rında Değirmenciler Köyü mezarlığına kadar Değirmenciler tarla yolu 
ive mezkûr mezarlığın kenarında 172 numaralı tahdit rasad noktasında 
yoldan ayrılarak mezarlık Hakkı Kavuş tarlası ve mezkûr tarla kena
rında 173 numaralı tahdit rasad noktasından itibaren mezkûr derenin 
müntehasında Sacayak yolu kenarında 177 numaralı tahdit rasad nok
tasına kadar Çıbık Dere ve mezkûr noktadan itibaren Sacayak yolunu 
takip ile Hüseyin Bağ mevkiinde Hakkı Kavuş tarlası kenarında 179 

numaralı tahdit rasad noktasında yoldan ayrılarak Hakkı Kavuş, İs-
mail Ay doğan, A l i Özdemir tarlası, Kaygının Tokadı mevkiinde: İs-
mail Tekin tarlası ve mezkûr tarlada 184 numaralı tahdit rasad nokta
sında Sacayak yolunu kat ile Kırıklık mevkiinde Mustafa Öztürk tar
lası ve mezkûr tarla kenarında 187 numaralı tahdit rasad noktasında 
Döğmeli Deresine iltisakla mezkûr derenin müntehasında ve Akkaya 
namile maruf kayanın şarkında ve tahminen 80 metre mesafesinde vaki 
188 numaralı tahdit rasad noktasında Değirmenciler Köyünün orman 
sınırının hitam bularak Kavak Köyünün sınırının başladığını ve tayin 
ve tesbit edilen işbu sınırın orman ciheti istikametinde ehli vukufların 
ve köy halkından bazılarının tarlaları kalmış olmasından ehli vukuflar 
münfeil olarak tayin edilen sınıra aid zabıtları imzadan istinkâf etmiş 
olmalarından 3116 numaralı Orman Kanunun 11 inci maddesi muci
bince ekseriyetle karar itti'hazile zabıtların tanzim edildiğini ve köy 
halkından bazılarının orman dahilinde kalan tapulu tarlası için ibraz 
eyledikleri tapu senetlerinin kayıt ve tatbikinde ehli vukufların "im
zaları bulunması meşrut olduğundan imzadan istinkâf etmiş olmalar] 
dolayısile mezkûr tapu senetlerinin kaydile bunlar üzerinde tasarrufa-
tın tetkikine imkânı kanunî görülemediğini ve ehli vukufların bilâ se-
beb imzadan imtina etmiş olmaları dolayısile köy halkından bazıları
nın bu sebebten haklarının istirdadı için kanunî yollara müracaatla 
masraf ve zaman ziyanına sebebiyet vermiş olduklarını ve Değirmen
ciler Köbyünün şarkında Kıran Deresile Çıbrklık Deresinin arasında 
Vaki tahminen nısıf hektar vusatında ve orman sınırına komşu bulu
nan ve derununde meşe eşcarını havi olan mezarlığın kölyün halen me-
zarlık olarak kullanmakta bulunmasından ve başkaca mezarlıkları ol
madığından mezkûr mezarlığın 2644 sayılı Tapu Kanunun 16 ncı mad
desi mucibince köy şahsiyeti maneviyesi namına terk ile sınır harici bı
rakıldığını ve orman sınırı dahilinde kalan tapusuz tarlaların vergiye 
matrah oldukları cihetle sahihleri namına tasarrufun kabuli hususunda 
vaki talebin 2901 sayılı Arazi Tahrir Kanunun 11 inci maddesine tev
fikan red edildiğini mübeyyin işbu mazbatalar icmali ekseriyetle ittihaz 
edilen kararlardan telhisen istinbat edilmiş olduğunu ve* yapılan tahdit 
muamelâtına itirazı olanların tarihi ilânından itibaren üç ay zarfında 
mahalli mahkemeye müracaatta muhtar bulunduklarının malumları ol
mak üzere ilân olunur. 

12 No. lı O. T. K. R. 
Şefik Özoral 

19/8/1940 

Ormancı Aza 
Niyazi Kırdıkaçlı 

Hukukçu Aza 
Ali Riza İkizoğlu 

P. T. T. Umum Müdürlüğündetn: 

1 — İdare ihtiyacı için 21 kalem Akkü malzemesi kapalı zarfla ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedel (25.000) muvakkat teminat (1875) lira olup 
eksiltmesi 30 eylül 1940 pazartesi günü saat 16 da Ankara 
apartmanının 3 üncü kapı 1 inci katında P. T. T Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek* 
tubile kanunî vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) e kadar 
mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Valide 
hanının 2 nci katında P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerin
den bedelsiz olarak verilecektir. 

535/4- 4 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Ankara İstasyonundaki alttan geçid şosasının asfaltlanması işi ka
palı zarf usulü ile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 — Bu inşaatın muhammen bedeli 24940 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname vesaîr evrakı Devlet Demiryol

larının Ankara ve Sirkeci Veznelerinden 125 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

3 — Eksiltme 3/10/1940 tarihinde perşembe günü saat 16 da An-
karada Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyo
nunca yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Ko
misyona tevdi etmiş olmaları lâzımdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun olarak 1870,50 liralık mu
vakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayın ettiği vesikalar, 
c) İsteklinin emsali işleri muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair 

vesika. 
759/4- 2. 

Nafıa Vekâletinden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Eti -Müzesi olarak tamir 
ve takviye edilmekte bulunan Mahmutpaşa Bedestanı restorasyonu üçün
cü kısmıdır. 

Keşif bedeli 7396 lira 34 kuruştur. 
2 — Eksiltme 30/9/1940 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâleti 

Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında açık eksiltme usu-
lile yapılacaktır. 

İLANLAR 

( Resmî Gazete ) 
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3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 20 kuruş bedel 
mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Bu işe girebilmek için isteklilerin (554) beş yüz elli dört lira 
(73) yetmiş üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâ
letinden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz et
meleri lâzımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel isteklilerin bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaatları ve 
dilekçelerine bu gibi işlerde ihtisası bulunduklarına dair Maarif Ve
kâleti Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğünden alınmış vesika raptetme
leri muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

720/4- 2 

/Yapı ve imar işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan i ş : Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü binası 
tamiratı işidir. 

(Keşif bedeli 7029 lira 40 kuruştur. 

(2 — Eksiltme 2/10/1940 çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekâleti 
Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasında açık eksiltme usu-
lile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 35 kuruş bede1 

mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 —. İsteklilerin bu işe girebilmeleri için (527) beş yüz yirmi yedi 
lira (21) yirmi bir kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. 

752/4 2 

Elâzığ-İran demiryolunun birinci, ikinci ve üçüncü kısımlar in
şaatı kapalı zarf usulile münakaşaya konmuştur. 

1 — Münakaşa 4/10/1940 tarilhine tesadüf eden cuma günü saat 
on altıda Vekâletimiz Demiryollar inşaat Dairesindeki Münakaşa Ko
misyonu Salonunda yapılacaktır. 

2 — Bu inşaatın (muhammen keşif bedeli beş milyon liradır. 
3 — Muvakkat teminat 191250 liradır. 
4 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri ge

nel şartnamesi, vabidi kıyasii fiat cetvelleri, plân ve profiller, fennî 
şartname, 91. C numaralı malzeme tipi , telgraf battı şartnamesi, beton 
arme şartnamesi, beton arme kontrol talimatnamesi, masif köprüler 
için hesap esasları, ahşap köprüler için hesap esaslarından mürekkeb 
bir takım (münakaşa evrakı el l i lira bedel mukabilinde Demiryollar İn-

_ r 

saat Dairesinden tedarik olunur. 
5 —-Bu münakaşaya girmek isteyenler referans ve diğer vesika-

larını bir istidaya bağlayarak münakaşa tarihinden en az sekiz gün ev
vel Vekâlete vermek suretile bu iş için ebliyet vesikası isteyecekler ve 
bu vesikayı teklif zarflarına koyacaklardır. Münakaşa tarihinden en az 
sekiız gün evvel yapılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate alınmıya-
caktır. 

6 — 'Münakaşaya iştirak edecek olanlar 2490 numaralı Arttırma, 
Eksiltme ve ihale Kanunu ile eksiltme şartnamesi mucibince ibrazına 
mecbur oldukları evrak ve vesaikin mezkûr kanun ve şartnamenin tari-
fatı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını 4/10/1940 cuma günü 
saat on beşe kadar numaralı makbuz mukabilinde Münakaşa Komisyonu 
Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 761/4-1 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 
Hepsine ta'hmin edilen fiatı: 105.000 lira olan 4.000 aded malzeme 

sandığı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi: 23/9/1940 pa

zartesi günü saat 14 dedir. İlk teminatı: 7.875 lira olup şartnamesi 525 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin ihale saatmdan bir saat evveline 
kadar zarflarını M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

680/4- 4 

Hepsine-tahmin edilen fiatı: 74.500 lira olan 2Ö00 aded varil ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi: 23/9/1940 pazartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı: 4.970 lira olup şartnamesi 375 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin ihale saatından bir saat evveline kadar zarf
larını M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 681/4-4 

Beher metresine tahmin edilen» fiyatı 85 kuruş olan yirmi beş bin 
metre harp paketi sarmak için bez 26 eylül 1940 perşembe günü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacağından isteklilerin 3187 lira 50 kuruşluk kat'î teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatında mezkûr komisyonda bulunmaları. 

701A 3 

Beherine tahmin edilen fiyatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye arka 
çantası 26 eylül 1940 perşembe günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Sa
tın Alma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 3900 
liralık kat'î teminatları ile birlikte pazarlık gün ve saatında mezkûr ko
misyonda bulunmaları. Şartnamesi 130 kuruş bedelle mezkûr komisyon
dan alınır. '702/4 3 

Beherine tahmin edilen fiatı 575 lira olan 150 aded seyyar etüv 
26 eylül 1940 perşembe günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satın Alma 
Komisyonunda kapalı zarf usulile ihale edileceğinden isteklilerin 5562 
lira 50 kuruşluk ilk teminatları ile birlikte" teklif mektuplarını ihale 
saatmdan behemehal bir saat evveline kadar mezkûr Komisyon Reisli 
ğine vermeleri. Şartnamesi 432 kuruş bedelle mezkûr komisyondan alınır 

703/4-3 

İhale günü talib çıkmadığından müteahhid nam ve hesabına be
herine tahmin edilen fiatı (79) yetmiş dlokuz kuruş olan 100.000 aded 
kar gözlüğü pazarlıkla münakaşaya korumuştur, ihalesi 14/10/1940 pa
zartesi günü saat on birdedir, Kat'î teminatı 10.400 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 395 kuruş mukabilinde M . M. V. Satın Alma Komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinde Ko
misyona gelmeleri. 760/2-1 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

1500 ton demir hurdası alınacak 
3284 sayılı kanun mucibince 1500 ton demir hurdası mahreç is

tasyonlarında vagon dahilinde teslim şartile beher tonu şartnamede izah 
edildiği veçhile 17 lira 50 kuruştan satın alınacaktır. Şartnameler Merkez 
Satın Alma Komisyonundan parasız olarak verilecektir. Taliplerin 
27 eylül 1940 cuma günü akşamına kadar teklif edecekleri demir hurdası 
kadar % 7,5 ğu nisbetinde teminatlarile birlikte şartnameyi kabul et
tiklerine dair kayıt ve sarahata havi fiat tekliflerini Merkez Satın Alma 
Kamisyonuna vermeleri. 

746/4-4 

M. M. Vo Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan 

1 — Aşağıda cins" ve miktarları -yazılı 7 kalem muytabiye pazar
lığı 21/9/1940 saat 11 de Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. 

2 — Hepsinin muhammen bedeli 85350 liradır. Kat'î teminat 12802 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 

Cinsi Miktarı 

Çuval 
Belleme 
Kıl kolan 
Yem torbası 
İp yular başlığı 
Mekkâri urganı 
Gebre 

10,000 
8,000 

10,000 
10,000 
10,000 
6,000 

10,000 
763^2-2 
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M. M. V. Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

4 aded kârgir kemerli yeraltı deposu kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 21897 lira 40 kuruş olup i lk teminat mikdarı 
1643 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 26/9/1940 perşembe günü saat 
11 de Hava Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı her 
gün öğleden sonra 110 kuruş mukabilinde mezkûr Komisyondan alına
bilir. İsteklilerin kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte i lk teminat ve teklif mektuplarını muayyen saatten bir saat 
evveline kadar makbuz mukabili Komisyona vermeleri. 714/4-3 

Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan : 

1 — Ankara Yatılı Okullarının 1940 malî yılı ihtiyacı olan (333000) 
kilo ekmek alınacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ft — İstekliler, Belediyece tesbit edilmiş narh fiyatlarından indir
me yapmak suretile teklifte bulunacaklardır. 

4 — Eksiltmeye girecekler, 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun 
belgelerle komisyona başvuracaklardır. 

5 — Teklif mektupları, ihale saatından bir saat önce komisyon baş
kanlığına verilmek lâzımdır. 

6 — Muvakkat teminat 2747 lira 25 kuruştur. Teminatın eksiltme 
saatından daha önce Ankara Okullar Muhasebeciliği veznesine yatırıl
ması lâzımdır. 

7 — Eksiltme, Ankarada Okullar Muhasebeciliğinde 5/10/1940 
cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

776/4-1 

Borsada 
Esham ve 18 0/1940 tarihindeki 

kapanış fi 

L. Kr. 5. 

îkıamiyeh % 5 Faizli 1933 İstikran (Ergani) A. B. C 19.50,— 

Kambiyonun 18/0/1940 tarihindeki 
kapanış fiatları 

Ç E K L E R L. Kr. S. 

1 Sterlin 5 24 -
100 Dolar . 132 20, -
100 Fransız Frangı ,— 
100 Liret — •—.— 
100 İsviçre Frangı 29 60,50 
100 Florin - .—,— 
100 Raygmark —-—.— 
100 Belga —.— 
100 Drahmi 0.99,75 
100 Leva " 1-62 25 
100 Çekoslovak Kuronu —-— 
100 Pezeta 13 90,— 
100 Zloti —.— 
100 Pengö 26.53 25 
100 Ley - 0.62,50 
100 Dinar . . . . ; 3.17,50 
100 Yen 31,13.75 
100 İsveç Kuronu 31.00,50 
100 Ruble - . — . — 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdülüğünden 

Düsturlara aid fiat listesi 

Birinci tertib Düstur: 

Cild 

5 
6 

Bedeli 
L. Kr. 

2 00 
2 75 

İkinci tertib Düstur: 
Bedeli 

Cild L. Kr. 

8 2 20 
9 1 20 

10 1 00 
11 1 00 

Cild 

Üçüncü tertib Düstur: 
Bedeli 
L. Kr. 

1-4 2 00 
5 3 00 
6 1 20 
7 4 50 
8- 3 00 
9 2 50 

10 2 25 
11 4 00 
12 2 00 
13 1 50 
14 2 00 
15 1 75 
16 1 50 
17 1 50 
18 2 00 
19 2 50 
20 2 50 

1 25 

(iki kitap) { mevcutları-
( » ) S kalmamıştır. 

(iki kitap) 
( „ ) 

(iki kitap) 
( » ) 

Ociftrt tertib 1 - U İnci Cild Dûarurlara aid 
ımumt ve tahlil! fihrist. 

Satın almak isteyenlerin Ankara'da Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesine, Istanbulda Başvekâlet 
Arşiv Dairesine müraacat etmeleri bild: rilir. 

Devlet Matbaam 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

Kanunlar                            Sayfa 
 

3917 Askerlik Kanununun 58 inci Maddesine İlâve Edilen Fıkranın Değiştirilmesi 

         Hakkında Kanun           1 

 

3918 Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 Malî Yılı Bütçe Kanununa 

         Ek Kanun            1 

 

3919 1940 Malî Yılı Muvazene! Umumiye Kanununa Bağlı Bazı Daire Bütçelerinde 

          Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        1 

 

3920 Askerlik Kanunun 35 inci Maddesinin (C) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun  1 

 

3921 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna 

         Bağlı Ek 3888 Sayılı Kanuna Bağlı Ücretli Kadroların Maarif Vekâleti Kısmına Bazı 

         İlâveler Yapılması Hakkında Kanun         2 

 

3922 Jandarma Subaylığından Mütekaid Yüzbaşı ve Üsteğmenlerin Kaza Jandarma 

         Komutanlıklarında Mütekaiden İstihdam Edilebilecekleri Hakkında Kanun    2 

 

3924 Yedek Subay ve Askerî Memurlar Hakkındaki 1076 Sayılı Kanunun 3 üncü 

         Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun        2 

 

T.B.M.M. Kararı 

 
1193 Meclis İçtimainin İkinci Teşrinin Birinci Gününe Talikine Dair Karar    3 

 

Kararname 

 
Adliye Vekâletine Ait Kararname          3 

 

Talimatname 

 
2/8099 Sayılı Kararnamenin Birinci Maddesinin Sureti Tatbikine Mütedair Talimatnameye 

 Yedinci Nıüzeyyei Talimatname         5 

 

Tebliğler 

 
Dursunbey Kazasının Gökçepınar Köyü Hududu Dahilinde Yapılan Orman Tahdidine Aid 

Mazbatalar İcmali Hakkında Tebliğ          5 

 

Balıkesir Vilâyeti Dursunbey Kazasının Değirmenciler Köyü Sınırı Dahilinde Orman 

Tahdidine Aid Mazbatalar İcmali Hakkında Tebliğ        6 

 

İlânlar             6 

 

 

 

 

 

 

 

 




