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PERŞEMBE 

K A N U N L A R 
Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 

Kanun No: 4081 Kabul tarihi: 2/7/1941 

Madde 1 — Bu kanuna göre korunacak çiftçi malları aşağıda ya-
zılıdır: 

I - Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen bütün nebatlarla Orman 
Kanununun şümulüne girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar, 

II - Ziraatte kullanılan veya ziraatle alâkalı olan her nevi menkul 
ve gayrimenkul mallar, 

III - Su arkları, set ve bentlerle hendek, çit, duvar ve emsali mani
alar, tarla ve bahçe yolları. 

Madde 2 — Bu kanunun hükümleri: 
I - Köy sınırları içinde, 
II - Şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde veya 

dışında bulunsun, ziraî mahsulât istihsal edilmekte olan sahalarda tatbik 
olunur. 

Madde 3 — Bu kanunda yazılı işlerden köylere taallûk edenleri ih
tiyar meclisi, ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı sahalara ait olan 
lan koruma meclisi tarafından ifa olunur. Her kaza ve vilâyet merke
zinde ayrıca bir murakabe heyeti de bulunur. 

Madde 4 — Murakabe heyetile koruma meclisine aza seçilebilmek 
iğin belediye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak 
ve aynı ziraî sahada ziraatle meşgul bulunmak şarttır. Şu kadar ki, bun
ların belde sakini olup olmadıklarına bakılmaz. Köy Kanununun 30 uncu 
maddesi bu seçimlerde de caridir. 

Koruma meclisi azaları Ticaret ve Sanayi ve Ziraat odaları bulunan 
yerlerde bunların da iştirakile toplanan belediye meclisi tarafından gizli 
reyle ve dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta beşi aslî, 
beşi yedek aza olmak üzere on kişi seçilir. Aslî azalar arasında inhilâl 
vukuunda yedek azadan en fazla rey alan boşalan yere geçer. Müsavi 
rey almış olanlar arasında kur'a çekilir. 

Koruma meclisi azaları aralarından gizli reyle bir reis ve bir reis 
vekili seçerler. 

Madde 5 — Murakabe heyeti, vilâyet merkezinde valinin idare 
mensupları arasından seçeceği bir zatın, kazalarda kaymakamın reisliği 
altında, ziraat ve veteriner müdür veya memurları ile dördüncü madde 
hükümleri dairesinde intihap olunan beş azadan teşekkül eder. Kayma
kamın ıbulunmadığı hallerde heyete ziraat veya veteriner müdür veya me
muru, bunların da bulunmaması halinde, kaymakamın tensip edeceği 
aza reislik eder. 

Madde 6 — Murakabe heyeti, koruma ve ihtiyar meclisleri mürettep 
aza adedinin ekseriyetile içtima ederler. 

Kararlar, mevcudun ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat halinde 
reisin bulunduğu taraf tercih olunur. Reis ve azalar kendilerinin veya 
Köy Kanununun 30 uncu maddesinde yazıl ı hısımlarının alâkalı oldukları 
işlerin müzakeresine iştirak edemezler. Bu gibi hallerde veya hastalık 
yahut diğer meşru mazeretler dolayısi le aza noksanı yüzünden içtima 
edemeyen heyet veya meclis yedek azalarla tamamlanır. 

Madde 7 — Koruma ve ihtiyar meclislerinin, çiftçi mallarını koru
ma bakımından, vazife ve salâhiyetleri şunlardır: 

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik koruma ücreti tarifele
rini tesbit ve her iki hususu murakabe heyetinin tetkik ve tasdikma 
sevketmek, 

II - Koruculuk için Köy Kanununda yazılı hükümlere göre bek
çi l iğe ehil gördüklerini seçerek tayinlerini vali veya kaymakamın tasdi-
kma arzetmek, bekçilerin adetlerini ve çalışma müddet ve şartlarını 
tesbit eylemek, vazife görecekleri mınlakaları ayırmak ve bunlara para 
veya mal olarak verilecek aylık veya yı l l ığ ı kararlaştırmak ve vazifele
rini iyi görmeleri için lüzumlu tedbirleri almak, hayvanlar için müşterek 
çoban tutmak, 

III - Suların mezruat ve yollara yapacağı tahribatı önlemek ve su 
arkları ve hendeklerle tarla ve bahçe yollarını tamir ettirmek ve bu yüz-
den doğacak masrafları bütçe harici olarak alâkalılar arasında istifade
leri nisbetinde taksim ve tahsil etmek (Alâkalı lardan fiilen çalışmak iste
yenler çal ışabil irler) , 

IV - Suların sivrisinek yetişmesine müsait birikintiler yapmasına 
'mâni olmak ve bu maksat için açılan kanallar ve mecraları ve kurutul-
muş olan toprakları muhafaza etmek, 

V - El l i liraya kadar olan zarar ve ziyan işlerine 26 ncı maddede 
yazılı hükümler dairesinde bakmak, 

VI - Ondörduncü maddede gösterilen inzibat cezalarını vermek ve 
bu kanunda yazıl ı diğer vazifeleri görmek. 

Madde 8 — Murakabe heyetinin vazife ve salâhiyetleri şunlardır: 

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik koruma bedeli tarifelerini 
tasdik veya bunlarda lüzumlu gördüğü tadilleri icra etmek, 

II - Mıntakaları dahilindeki köylerden malî ve ziraî durumları bir 
bekçiden ayrı olarak korucu tutmağa müsait olmayanlarını tayin etmek, 

III - Koruma ve ihtiyar meclisi kararlarına bu kanun hükümleri 
dahilinde yapılan itirazları tetkik etmek, 
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I V - Koruma ve İht iyar Meclisler inin bu kanunda gösterilen vazife 
ve salâhiyetlerini devamlı «bir nezaret ve 'murakabeye tâbi tutmak, 

V - Hayvanla r ın sureti muhafaza ve seviki idaresine ve geçeceği 
yol lar ın tayinine; tarla, bağ ve bahçe s ınır lar ının be l l i edilmesini veya 
bu yerlerin korunmasın ı temin için mahallince yapı lması mümkün ve 
mutat olan manialar konmas ına ; tarla yol lar ı , su a rk lar ı ve sınır hendek
lerinin set ve bentlerin evsaf ve sureti muhafazalar ına mütedair tedbir
lerin tesbitine dair koruma ve ihtiyar meclisleri taraf ından yapı lan tek
l if ler i tetkik ile karara bağlamak ve bu kanunda gösterilen diğer işleri 

görmek, 
V I - i k inc i maddenin ikinci f ıkrasında yazılı saha hudut lar ın ı tayin 

ve tesbit etmek. 
Murakabe heyeti lüzum gördüğü hallerde bu sahanın hudut la r ın ı 

değiştirebileceği gibi, yakınlık ve çiftçilik münasebetleri veya korumada 
kolaylık gibi mülâhaza la ra binaen bu kanunun tatbiki bakımından mez
kûr sahanın bazı parça lar ın ı veya tamamını en uygun gördüğü köye 
bağlıyabil ir . 

I, III ve V sayılı bentlerde yazılı muamelelerin bir ay zaı fmda 
neticelendirilmesi mecburidir. Koruma bedeli tarifelerinin tetkikatında 
(15) inci maddeye tevfikan yapı lan itirazlar da nazara al ınır . 

ihtiyar veya koruma meclisleri veya bunlardan b i r i i le diğeri ara
sında tekevvün eden ihtilâfları , her ikisinin tâbi bu lunduğu Murakabe 
heyeti, ayrı ayrı Murakabe heyetine tâbi iseler bunlardan en yakın olanı 
kat ' î olarak hal ve fasleder. 

Madde 9 — Murakabe Heyeti ile Koruma ve ihtiyar Meclisleri aza-
lar ına bu kanuna tevfikan yapı lacak hizmet ve muameil elerden dolayı 
koruma sandığından hiç bir ücret ve masraf verilemez. 

Uzak mesafeler için nakil vasıtası ücretile ehlivukufun zarurî mas-
rafları koruma sandığından verilir . Bu masraflar zarar yapandan alına
rak sandığa iade olunur. Şikâyetçinin iddiası sabit olmazsa yapı lan mas
raflar kendisine ödettirilir. 

Madde 10 — Bu kanunda yazılı istisnalar dışında koruma ve ihti
yar meclislerinin bu kanun hükümler ine tevfikan verecekleri kararlar 
aleyhine a lâkal ı la r tarafından kara r ın kendilerine tebliği tarihlinden i t i 
baren on gün zarfında murakaıbe heyetine müracaa t ve itiraz olunabilir . 
Müddeti zarfında aleyhine itiraz edilmeyen kararlar katileşir. Bu suretle 
kafcileşen veya murakabe heyetlerince itiraz üzerine verilen kararlar aley
hine hiç bir kanun yoluna müracaa t olunamaz ve bunlar derhal icra 
olunur. 

Madde 11 — Murakabe heyetile koruma ve ihtiyar meclislerinin 
muamelât ve mesaili va l i veya onun tavzif edeceği kimseler taraf ından 
devamlı surette teftiş edilir. 

Bu teftiş doğrudan doğruya Ziraat veya Dahil iye Vekâletlerince 
tensib edilen memurlar vasıtasile de yapt ır ı labi l i r . Bundan başka valiler 
bu kanunun i y i işlemesini murakabe ve kanunun tatbikatındaki hata
ların ıslahını murakabe heyetinden talep ederler. 

Madde 12 — Bekçilerin vazifeleri şun la rd ı r ; 
I - Çiftçi mal lar ın ı korumak, 

II - Çiftçi mal la r ına zarar iras edildiği hallerde 24 üncü maddede 
gösterilen muameleleri ve bu kanunda yazılı diğer vazifeleri ifa etmek. 

Madde 13 — Bekçilerin bu kanunda yazılı vazifelerden gayri işler
de is t ihdamları , veya kısa bir zaman için dahi olsa kendi mmtaka la r ı 
haricine gönderi lmeler i yasaktır . 

Bunlar ancak umumî emniyet ve asayişin ve su baskını, zelzele ve 
yangın gibi umumî afetlerin zarurî kıldığı fevkalâde ahvalde bağlı bu
lunduklar ı yerin en büyük mülkiye âmir inin veya muhtar ın iznile kendi 
mıntaka lar ı veya yukar ıda gösterilen vazifeleri haricinde muvakkat ola
rak istihdam edilebilirler. 

Şu kadar k i mal î ve ziraî durumlar ı b i r bekçiden ayr ı olarak köy 
korucusu tutmağa kudreti olmadığı murakabe heyetince yapı lan tetkikat 
neticesinde tahakkuk eden köylerde köy korucular ına ait vazifeler bu 
bekçiye gördürülür . 

Madde 14 — Bekçilere Köy Kanununun 80 ve 81 inci maddelerine 
tevfikan verilecek cezalardan başka üç günden az ve on beş günden çok 
olmamak üzere ücret kesmek ve işten çıkarmak cezaları da tatbik oluna
bi l i r . 

Cezanın tayininde Köy Kanununda yazıl ı tertibe riayet mecburiyeti 
yoktur. 

Veri len ceza derhal infaz olunur. Bunlardan yalnız işten çıkarma 
ka ra r ına karşı murakabe heyetine itiraz olunabilir, işten çıkarı lan bekçi 
bir sene geçmeden yeniden vazifeye al ınamaz. 
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Madde 15 — Koruma tarifeleri her sene koruma ve ihtiyar meclis
leri tarafından mahall in örf ve âdeti ile iktisadî vaziyetine ve taal lûk 
ettiği arazinin verimine, mahsu lün nev'ine veya hayvan cinsine göre 
tanzim olunur. 

Bu tarifeler murakabe heyetine gönderi lmekle beraber ayni zaman
da köy veya kasabanın münas ip mahallerine de talik olunur. Alâkadar
lar talikten itibaren on gün zarfında koruma veya ihtiyar meclisleri va-
sıtasile veya doğrudan doğruya murakabe heyetine itiraz edebilirler. 
Tarifeler murakabe heyetinin tasdikile katileşir . 

Koruma bedelleri her mahall in istihsal vaziyetlerine göre tesbit olu
nacak en müsait zamanda ve Tahsi l i Emval Kanununa göre tahsil olu
nur. Ancak Tahsilat komisyonunun vazifeleri koruma ve ihtiyar meclis-
leri, tahsi ldarın gördüğü işler ikoruma heyeti reisinin veya muhta r ın ten-
sip edeceği kimse taraf ından i fa olunur. 

'Koruma tarifesi bir senelik bekçi ücre t ler inden başka peşin olarak 
ödenecek zarar ve ziyanlarla masraf karşı l ığı olarak bekçi ücret ler ine 
yüzde 30 u geçmemek üzere yapı lacak bir ilâveyi karşı layabilecek şekil
de tanzim olunur. 

Madde 16 — Köy sınır lar ı veya ikinci maddenin ikinci f ıkrasında 
yazılı saha içindeki ekilmiş arazi i le bağ, b a h ç e veya ağaçl ıklara f i i len 
tasarruf etmekte olanlardan ve gelip geçici olmayan ve kendi hayvan
larını idare edecek kadar şahsına aid veya icarla mer 'as ı bulunmayan 
sürü sahiplerinden 15 inc i maddede gösterilen tarifede yazılı senelik ko-
ruma paras ı veya bunun mukabil i olan mahsul veya mal al ınır . K o r u -
ma paras ına tâbi o lanlar ın bunun miktar ı hakkında kendilerine veya 
ikametgâhlar ına yapı lacak tebliğden itibaren on gün zarfında murakabe 
heyetine itiraz haklar ı vardır . 

Madde 17 — B u kanun hükümler ine tevfikan tahsil olunan para 
cezaları koruma sandığına irat kaydolunur. 

Madde 18 — Her koruma ve ihtiyar meclisi nezdinde 16 ve 17 nci 
maddelerde yazılı gelirlerden bir koruma sandığı teşkil olunur. Bekçi 
ücretlerinden başka zarar ve ziyan mukabili olarak tahsil edilmiş olan 
miktar, peşin olarak ödenen zararlar dolayısile tükendiği veya zarar ın 
ödenmesine kâfi gelmediği takdirde sandık mevcudu tarifede yazılı esas
lar dairesinde mükelleferden yapı lacak tahsilatla tamamlanı r . Bu su
retle yapı lacak tahsilatta zarar ve ziyan karş ı l ığı olarak 15 inc i mad
denin son fıkrasına göre tesbit edilmiş olan n'isbet daima muhafaza 
olunur. 

Madde 19 — 8 inci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı köylerde köy 
bütçesindeki korucu ücreti koruma s a n d ı ğ ı n a yatır ı l ı r . B u kanunun tat
b i k i dolayısile hasıl olacak vaziyete göre köy korucular ının adedi ihti-
yaç nisbetinde azalt ı labil ir . Bu suretle azalt ı lan koruculara aid ücret koy 
'bütçesinden koruma sandığına devrolunur. 

Madde 20 — Mezruat aras ında başıboş yaka lan ıp da on beş gün 
içinde sahipleri taraf ından a l ınmayan hayvanlar koruma ve ihtiyar mec
lisi ta raf ından münas ip görülecek bir pazar yerinde müzayede ile satı l ır 
ve keyfiyet bir zabıt i le tesbit olunur. Müzayedede 2490 sayılı kanun hü
kümler i tatbik olunmaz. Sahibi m a l û m olmayan hayvanlar için her ye
rin örf ve âdetine göre i lân yapıl ır . 

Bu hayvanlar için şarfedilen iaşe ve muhafaza masraflarile yapıla
cak diğer masraflar satış bedelinden tenzil olunduktan sonra bakiyesi 
bir sene müddetle emaneten saklanır . Satış bedeli bu müdde t içinde mü
racaat edilip a l ınmadığı takdirde koruma sandığına irat kaydolunur. 

Madde 21 — K o r u m a sandığındaki para la r ın sarfedilebileceği yer
ler şunlard ı r : 

I - Bekçilerin ücret leri , 
II - 29 uncu maddeye göre ödenecek zararlar, 

III - Her mahall in hususiyet ve iht iyaçlar ına göre koruma ve ihti
yar meclisleri taraf ından bu kanunun tesbit ettiği hizmetlerin ifası için 
yapı lacak zarurî masraflar. Bu masraf lar ın senelik yekûnu h iç bir hal
de bekçi ücret ler i yekûnunun yüzde onunu tecavüz edemez. 

Madde 22 — Koruma sandığının mevcudu Devlet ma l ı hükmün
dedir. Koruma gelirleri ve koruma sandığındaki paraya haciz konamaz 
Koruma sandığı gelirinin cibayet ive sandık mevcudunun sarf sureti ve 
her sene sonunda hesaplar ın nasıl kapat ı lacağı Ziraat Vekâletince tes-
bit olunur. 

Madde 23 — B u kanun ile vazifedar olanlar ın vazifeleri dolayı-
sile işledikleri suçlara Ceza Kanununun memurlar hakkındaki hüküm
leri tatbik olunur. 

Bu gibilerin ifa ettikleri vazifeden dolayı kendilerine karş ı işlenen 
suçlar memurlar aleyhine işlenmiş sayılır. 

(Resmî Gazete) 
k 
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Madde 24 — B i r inc i maddede yazılı çiftçi mallarına bir zarar vu
kuunda bekçiler f i i l i n devamına mâni olacak tedbirleri almakla bera-
ber husule gelen zararın tesbitine yarayacak deli l leri toplayarak keyfi
yeti koruma veya ihtiyar meclisine bildirmek mecburiyetindedirler. İm-
kân bulunan hallerde bir zabıt varakası da tutulur. 

Madde 25 — K o r u m a veya ihtiyar meclisinin seçeceği vukuf ehli 
f i i l i haber veren bekçi ile birl ikte en geç y i r m i dört saat zarfında vaka 
mahalline giderek zararın miktarını ve hangi şartlar altında yapıldı
ğını tahmin ve tesbit ve bunu bir zabıt varakasile tevsik eder. Mühim 
işlerde vukuf heyetine koruma veya ihtiyar meclisi azasından bir veya 
b i r kaçı katılır. 

Tutulacak zabıt varakaları ve işe müteallik evrak derhal koruma 
veya ihtiyar meclisine tevdi olunur. 

Zarar ve ziyanın tesbitine taallûk eden tetkikler Köy Kanunu hü-
kümlerine göre yapılır. 

Madde 26 — B i r inc i maddede yazılı çiftçi mallarına iras ediler 
ve miktarı e l l i lirayı geçmiyen zararların tazminine müteallik işleri 
koruma ve ihtiyar meclisleri K o y Kanunundaki usule göre tetkik ve 
hallederek b i r karara bağlar. 

Tazminat talebinin reddine ve y i r m i l iraya kadar olan kararlara 
karşı beş gün içinde sulh hâkimine itiraz edilebil ir . Şu kadar ki, zararı 
yapan tarafından vukubulan itirazlarda tazminine karar verilen para
nın koruma sandığına aynı müddet içinde depo edilmesi şarttır. Bu 
fıkraya taallûk eden işlerde mahkeme, tetkikatını evrak üzerinde icra 
ve itiraz olunan kararı tadil veya tasdik suretile işi b i r hafta içinde 
intaç eder. Maddî hata vukuu veya sahtelik iddiası halinde mahkeme, 
lüzum görürse duruşma yapabil ir . 

Y i r m i l iradan yukarı olan tazmin kararlarına karşı alâkalılar, 
yukarıki fıkrada yazılı depo şartı olmaksızın beş gün içinde sulh hâ
kimine itiraz edebilir. Bu fıkraya göre yapılan itirazların tetkiki umu-
mî hükümlere göre yapılır. 

i t i razlar mahkemeye veya koruma ve ihtiyar meclislerine de ya
pılabilir. 

Meclisler itiraz evrakını derhal salahiyetli mahkemeye gönderir 
ve muterize bedava bir ilmühaber verir. 

Koruma ve ihtiyar meclislerinin itiraz olunmıyan kararları i le 
sulh hâkimlerinin itiraz üzerine verecekleri kararlar kat'î olup bunlar 
aleyhine hiç bir kanun yoluna baş vurulamaz. 

Madde 27 — Yukarıdaki maddede yazılı zarar tazminine taallûk 
eden işlere bakılması alâkalıların talep ve şikâyetine bağlı değildir. 

Zarar görenin feragati tahkikatı durdurmaz ve karar altına alınan 
meblâğ tahsil edilerek sandığa irat kaydolunur. 

Şu kadar k i koruma veya ihtiyar meclisinin tasvip edeceği tazmi
nat alâkalıya ödendiği takdirde tahkikata devam edilmez. 

Madde 28 — Koruma Ve ihtiyar meclisince verilen kararlardan 
20 l iraya kadar olanları Köy Kanununun 66 ncı maddesinde yazılı usule 
tevfiyan icra olunur.Şu kadar k i paranın ödenmesi çin yapılan ihbarın 
müddeti 8 gündür. 

İdare âmirleri bu husustaki salâhiyetlerini koruma veya ihtiyar 
meclisleri vasıtasile kullanabil ir ler . 

Madde 29 — Zararın f a i l i malûm olmadığı hallerde koruma veya 
ihtiyar meclislerince tesbit olunan zararın dörtte üçü koruma sandığından 
zarar görene Ödenir. Bilâhare fa i l taayyün ederse zararın tamamı ken
disine ödettirilir ve sandığın tediye etmiş olduğu mebaliğin mahsubu 
yapılarak geri kalan zarar görene veri l ir . 

Sandıktan peşin ödenen miktar hiç bir halde 20 lirayı geçemez. 
Zararın her hangi bir maksatla mal sahibi tarafından yapıldığı ta-
hakkuk ederse sandıktan ödenmiş olan paranın i k i misl i masraf ile 
beraber koruma veya ihtiyar meclisi kararile kendisinden tahsil olu
narak sandığa irat kaydolunur. 

Madde 30 — Zararı husule getiren hayvanlardan zarar mahallinde 
görülenler bekçiler tarafından yakalanarak zarar ödeninceye kadar mu
hafaza edi l i r 

Bu suretle yakalanan hayvanlar koruma ve ihtiyar meclislerinin 
karar ve icra hususunda haiz oldukları salâhiyet mahfuz kalmak şartilt, 
tazmin edilecek zararlara karşı teminat hükmündedir. 

Şu kadar k i hayvan sahibi koruma Veya ihtiyar meclislerinin ikinci 
fıkra hükümleri dahilinde takdir edeceği miktarı aynen veya nakten 
teminat olarak yatırır veya bu heyetlerin kabul edeceği bir müteselsil 
kef i l gösterirse hayvanları geri alabi l ir . 

Madde 31 — Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin beşinci ben-
dine tevfikan ittihaz edecekleri tedbirlere aykırı harekette bulunanlar
dan koruma veya ihtiyar meclislerince b i r liradan beş l iraya kadar 
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hafif para cezası alınır. Bu cezaya tebliği tarihinden on gün zarfında 
murakabe heyetine itiraz olunabilir . 

Koruma veya ihtiyar meclisi, mahall in âdet ve teamülü hilâfına 
başıboş bırakılan hayvanların beheri için sahihlerinden beş kuruştan 
e l l i kuruşa kadar alacağı parayı sandığa irat keydeder. Bu husustaki 
kararlar kat ' idir. 

Madde 32 — Bekçiler silâhlıdırlar. Silâh ve cephaneleri Devlet 
tarafından temin edilir. Kıyafet ve silâhlarının cinsi Dahi l iye Vekâleti 
tarafından tayin olunur. 

Madde 33 — Bekçiler, Köy Kanununun 77 nci maddesinde yazılı 
hallerde silâh kullanmağa salahiyetlidirler. 

Madde 34 — T o p l u olarak 100 hektar ve daha fazla arazi işleten
ler hususî bekçi kullandıkları takdirde koruma parası vermiyecekleri 
gibi koruma sandığından da hiç bir tazminat alamazlar. 

Şehir ve kasaba civarındaki ve köylerdeki sebze, çiçek, meyve ve 
dut bahçelerile fidanlıklarının hususi bekçi tutmak şartile koruma pa
rasını vermek mecburiyetinden istisnasına karar vermeğe koruma ve
ya ihtiyar meclisleri salahiyetlidir. Alâkalılar on gün zarfında bu ka
rara karşı murakabe heyetine itiraz edebilirler. Bu gibiler koruma san
dığından hiç b i r tazminat alamazlar. 

Hususî bekçiler bu kanundaki bekçilere verilen salâhiyeti haiz 
değildirler. 

Madde 35 — Bu kanun hükümlerine tevfikan yapılacak müracaat 
ve her türlü tetkik ve muadelelerden hiç bir resim ve harç alınmaz. 

Madde 36 — 20 temmuz 1330 tarihli Kır Bekçileri Kanununun bu 
kanuna uymayan hükümîerile Köy Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri 
i lga edilmiştir. 

Madde 37 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 38 — Bu kanun hükümlerini icraya Adl iye , Dahil iye, Ma

liye Ve Ziraat V e k i l l e r i memurdur. 
4/7/1941 

Resmî 
Duştur Gazete 

No. Baslığı Tertib Cild Sahife Sayı 

765 Turk Ceza Kanunu 3 7 850 320 
Bu kanımda bahsi geçen : 
[Koy Kanununun e k V e tadilleri üçüncü tertib düsturun 20 nci cildinin 1550 sayılı sahi-

fesi ile 4255 sayılı Resmî Gazetede munderiç 3664 numaralı kanunun altına tahsiye edilmiştir.) 

Türkiyenin (19400 Budapeşte Panayırı) na iştiraki 
masraflarını karşılamak üzere Macaristana gönderile-
cek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden T ü r k -

Macar kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükûmetile yapılan anlaşmanın tasdikma 

dair kanun 
Kanun No: 4082 Kabul tarihi: 2/7/1941 

Madde 1 — Türkiyenin (1940 Budapeşte Beynelmilel Panayırı) na 
iştirakinin icab ettirdiği masrafları karşılamak üzere Türk - Macar 
k l i r i n g i tarikile Macaristana gönderilecek 15 000 liranın tarih sırasını 
beklemeden tesviyesi için'5 mart 1940 tarihinde Macar Hükûmetile yapı
lan anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vek i l l e r i Heyeti memur

dur. 
4/7/1941 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Bay Elçi Ankara, 5 mart 1940 
26 nisandan 6 mayıs 1940 tarihine kadar devam etmek üzere açıla

cak olan Budapeşte Beynelmilel Panayırına iştirake karar veren Cum-
huriyet Hükümetinin bu iştirak masrafına karşılık olmak üzere Türk -
Macar K l i r i n g i tarikile Macaristana gönderilecek azamî 15 000 liralık bir 
meblâğın, 1 temmuz 1937 tarihinde i k i memleket arasında imzalanmış 
bulunan Tediye Anlaşmasının 6 ncı maddesinde tayin edilen, tarih sı
rası haricinde tediyesine Macaristan Hükümeti Kıraliyesi tarafından mu
vafakat kılındığı takdirde çok bahtiyar olacağını Ekselanslarının ıttı
laına arzla şerefyabım. 

Yukarıdaki husus hakkında Hükümeti Kıraliyenin mutabık oldu-
ğunu bana teyit eylemenizi Ekselansınızdan rica eder ve ihtiramlarımı 
teyit eylerim. 

Ekselans Bay Zoltan de Mariassy Hariciye V e k i l i Y . 
Macaristan Elçisi N. Menemencioglu 

Ankara 



Sayıfa: 1312 (Resmi Gazete) 10 TEMMUZ 1941 

Ankara, S mart 1940 
Bay Vekil, 
Ekselanslarının aşağıdaki hususu bana tebliğ eylemek üzere gön-

derdikleri bu günkü tarihli notayı aldığımı bildirmekle şerefyabım: 

«Bay Elçi, 
26 nisandan 6 mayıs 1940 tarihine kadar devam etmek üzere açıla-

cak olan Budapeşte Beynelmilel Panayırına iştirake karar veren Cum-
huriyet Hükümetinin bu iştirak masrafına karşılık olmak üzere Türk -
Macar kliringi tarikile macaristana gönderilecek azamî 15 000 liralık bir 
meblâğın, 1 temmuz 1937 tarihinde iki memleket arasında imzalanmış 
bulunan Tediye Anlaşmasının 6ncı maddesinde tayin edilen, tarih sırası 
haricinde tediyesine Macaristan Hükümeti Kıraliyesi tarafından muvafakat 
kılındığı takdirde çok bahtiyar olacağını Ekselanslarının ıttılaına arzla 
şerefyabım.. 

Yukarıdaki husus hakkında Hükümeti Kıraliyenin mutabık oldu-
ğunu bana teyit eylemenizi Ekselansınızdan rica eder ve ihtiramlarımı 
teyit eyelerim.» 

Yukarıdaki husus hakkında Macar Hükümeti Kıraliyesinin mutabık 
olduğunu Ekselanslarının ıttılaına arzla şerefyabım* 

En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederin Bay Vekil 
Z. Mariassy 

Ekselans Bay Şükrü Saraçoğlu 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 

Ankara 

Haliç Vapurları İşletme İnhisarına dair kanun 

Kanun No: 4083 Kabul tarihi: 2/7/1941 

Madde 1 — istanbul Limanının Galata Köprüsünden başlıyarak 
Halicin müntehasma kadar her iki taraf sahilinde mevcut veya âtiyen 
tesis edilecek iskelelere yolcu taşımak için gemi işletmek hakkı inhisar 
mahiyetinde olmak üzere Devlet Denizyolları işletme idaresine verilmiş
tir. 

Madde 2 — İmtiyaz mukavelesi mefsuh bulunan Haliç Vapur Şir
ketinden Devlete intikal edip halen İstanbul Belediyesine merbut muvak
kat bir idare elinde bulunan gemiler, iskeleler, tamirhaneler ve sair bil
umum işletme ve tamir vesait ve malzemesi ve demirbaş ve gayrimenkul-
ler ile mezkûr muvakkat idare zamanında tedarik ve bunlara ilâve edil-
miş olan emsali mevcudat bedelsiz ve her türlü borç ve teahhüdattan va
reste olarak Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğüne devir ve 
teslim edilmiştir. 

— Muvakkat idare zamanına ai: bilûmum muamelât ve 
hesabat İstanbul Belediyesince tasfiye edilecek ve bu tasfiyenin netayiç 
ve vecaibi mezkûr belediyeye raci bulunacaktır. 

Madde 4 — ikinci madde mucibince Devlet Denizyolları işletme 
idaresine intikal edecek olan mevcudat, takdir edilecek kıymetleri muka-
bilinde bu idarenin sermayesine ilâve edilir. 

Madde 5 — Bu kanun nejri tarihinden itibaren m er'idir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Dahiliye ve Mü

nakalat Vekilleri memurdur. 
4/7/1941 

Madde 3 

Hariçten satın alınan buharlı ye motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirtilecek eş-
yanın gümrük resminden istisnasına dair olan 3339 

saydı kanun hükümlerinin uzatılması' 
hakkında kanun 

Kanun No: 4084 Kabul tarihi: 2/7/1941 

Madde 1 — 3339 numaralı kanunun hükümleri 19-15 malî yılı sonuna 
Ladar uzatılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Münakalât ve 
Gümrük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 

4/7/1941 

No. Bağlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertlb Cild Sahife Sayı 

3339 Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu comtlerle mam. 
lekeıte yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın «um-
m V roam.inden İstisnasına dair kanun 19 404 386: 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüd sandığı 

teşkiline dair kanun 
Kanun No: 4085 Kabul tarihi: 2/7/1941 

Madde 1 — Belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde ve Bele
diyeler Bankasında ve Belediyeler imar heyetine bağlı fen şefliğinde 
sicilde kayıtlı ve musaddak kadrolara dahil daimî vazife görenler için 
bir tekaüd sandığı kurulur. 

Madde 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz olup Dahiliye Vekâleti-
nin nezaret ve murakabesi altındadır. 

Belediyeler Bankası idare meclisi bu sandığın da idare meclisidir. 
Banka Umum Müdürü bu sandığın müdürü ve umumî heyeti de umu
mî heyetidir. Bankanın murakıblan bu sandığın murakıblarıdır. 

Madde 3 — Sandığın idare meclisinin vazifeleri şunlardır : 
A) Sandık gelirini takib ve tahsilini temin ve mevcudunu idare 

ve sandık muamelâtını murakabe etmek, 
B) Tekaüd. maluliyet, yetim ve dul maaşlarile tazminat ve ikra

miyelere aid olarak belediyelerle müesseselerden gönderilecek evrakı 
tetkik ve tahsis muamelesini ifadan sonra tasdik ve tescil için Divanı 
Muhasebata tevdi etmek, 

C) Her sene sandığın bilançosunu banka bilançosu ile birlikte 
hazırlamak ve tetkik ve tasdik edilmek üzere banka umumî heyetine 
tevdi etmek, 

D) Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve masraflarını tasdik et
mek, 

E) Sandığın malî vaziyetini devamlı surette murakabe etmek ve 
yeni tedbirler alınmasını icabettiren ahvalde Dahiliye Vekâletine ra
porla bildirmek. 

Madde 4 — Sandık idare meclisi en az haftada bir defa içtima 
eder, karar müretteb azanın ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat ha
linde reisin bulunduğu taraf tercih olunur, idare meclisinin kararlan 

deftere kayıt ve içtimada bulunan aza tarafından imza edilir, idare mec
lisi, umum müdür ve murakıblar bu vazifeleri ücretsiz olarak ifa eder
ler. 

Madde 5 — Sandığı, mahkemelerle sair makam ve heyetlerde ve 
üçüncü şahıslara karşı sandık müdürü temsil eder. Banka hukuk mü
şaviri sandığın da ücretsiz hukuk müşaviridir. 

Madde 6 — Bu kanun mucibince tahsis edilecek tekaüd ve malu-
liyet ve yetim ve dul maaşlarile verilecek tazminat ve iade edilecek ai
dat ve ikramiyelere aid evrak, memurların mensub olduğu idareler ve 
belediyeler tarafından ihzar edilerek sandık müdürlüğüne gönderilir. 
Bu memurlardan tayinleri vekâletlere aid olanların tahsis muameleleri 
mensub oldukları vekâlet tarafından yapılarak tasdik ve tescil mua

melesi Divanca ikmal edildikten sonra bankaya tevdi olunur. 

Madde 7 — Sandığın veznedarlık işini ücretsiz olarak belediyeler 
Bankası ifa eder. 

Madde 8 — Tahsis edilen maaşlarla ikramiye, tazminat ve iade 
edilecek aidat Belediyeler Bankası tarafından müstehiklerine ikamet 
ettikleri mahallerde tediye ettirilir. 

Madde 9 — Sandığa aid hesap, yazı, tahakkuk ve tahsis gibi bil
cümle muameleleri yapmak için aylık ve masrafları sandığa aid olmak 
üzere lüzumu kadar memur ve müstahdem bulunur. 

Bankada bu hizmet için meccanen .çalışma yeri ayrılır. Sandık me
mur ve müstahdemleri umum müdürün inhası ve idare meclisinin tas-
dikile tayin olunur. Bu memur ve müstahdemler Belediyeler Bankası 
memurlarının ve müstahdemlerinin haklarını haiz ve onların mükelle-
fiyetlerine tabidirler. 
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Madde 10 — Sandığın gelirleri şunlard ı r : 
A ) Bu kanun hükümler inden istifade edecek memuriyet ve vazife

lere yeniden al ınacaklar ın i lk ayl ık lar ından kesilecek % 25, 

B) Bu kanun hükümler inden istifade edecek memur ve müstah
demlerin ayl ıklar ı tu tar ından her ay kesilecek % 5 ler, 

C) B fıkrasında yazılı memur ve müstahdemler in ayl ık lar ı tuta
r ından kesilecek % 5 lerin senelik baliğine muadil kendilerini tavzif 
eden belediye ve müesseseler bütçelerinden sandığa her sene tevdi edi
lecek mebaliğ, 

D) Sandık sermayesinin getireceği faizler, 
E) Terf i eden veya zam gören memur ve müstahdemlerden i lk aya 

aid tefrik edilecek terfi ve zam farkı , 

F) Belediyeler Bankası senelik bi lançosuna göre gayri safî kâ r -
dan tefrik edilecek % 2, 

G) Memur ve müstahdemler in ayl ık lar ından inzibatî mahiyette 
kesilecek para cezalan, 

H) 12 nci madde mucibince âmiri ita ve muhasiblerden cezaen alı-
nacak % 10 lar, 

I) Müteferrik gelirler. 
Madde 11 — Memurlara verilen ayl ıklar her hangi sebebi e eksik 

dahi verilse sandık tevkifatı ayl ıklar ın tamamı üzerinden yapıl ı r . 

Madde 12 — A ) Bu kanunun 10 uncu maddesinin A , B, E fıkra-
larında yazılı memur ve müstahdemler in ayl ık lar ından kesilen paralar 
tevkifatı müteakib en geç 15 gün içinde Belediyeler Bankasına gönde
r i l i r . 

Bu müddet içinde göndermeyen veya tevkifat yapmayan âmir i ita-
ile muhasibten Banka Umura Müdür lüğünden vaki olacak işar üzerine 
(vilâyet ve belediye makamlar ı aynı şahıs uhdesinde bu lunduğu takdirde 
Dahiliye Vek i l i , kazalarda aynı vaziyet mevcut olduğu takdirde de vali , 
aksi halde) mahallin en büyük mülkiye memuru taraf ından ceza olarak 
% 10 fazlasile tahakkuk ettirilerek Tahsi l i Emval Kanununa göre tah
sil olunur. 

B) H ve G f ıkra lar ında yazılı para, aidat, i rsalât i le birlikte gön
derilir. Bu f ıkralarda yazılı para la r ı vaktinde göndermeyen âmir i ita 
ve muhasiibler hakkında da yukarıki f ıkrada yazılı ceza hükümler i tat
bik olunur. 

Madde 13 — Sandığın mevduat ına Belediyeler Bankasınca verile
cek faizin miktar ı bankanın ikraz mukabil i aldığı faizin bir noksanın
dan az olamaz. 

Madde 14 — Sandığın mevcudatı ile aidat ve mat lubat ı ve bun
ların getireceği faiz ve temettüler Devlet emvaline mahsus hak ve ruç-
han la r ı haiz olup bir gûna vergi ve resme tâbi değildir ve hiç bir su
retle haciz ve temlik edilemez. 

Madde 15 — Sandığın mevcudatı sandık namına hakikî veya hük
mî hiç bir şahsa ikraz edilemez. Ancak 2/6/1941 tarih ve 4060 sayılı 
kanun hükmü mahfuzdur. 

Madde 16 — Dahiliye V e k i l i her beş senede bir defa mecburî ola
rak ve lüzum görürse daha evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis for-
r ıü l le r in i mütehassıslarına tetkik ettirerek al ınacak neticeye göre san
dığın malî vaziyetinde darl ık veya muvazenesizlik görürse keyfiyeti Baş
vekâlete bi ldir ir . î c ra Vek i l l e r i Heyetince, memur ve müstahdemlerden 
yapılacak tevkifatın ar t t ı r ı lması veyahut aylık tazminata aid nisbetlerin 
eksiltilmesi suretile sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak kanu
nî tedbirler al ınmasına lüzum görüldüğü takdirde keyfiyet bir lâyiha 
ile Büyük Mil le t Meclisine arzedilir. 

Madde 17 — Bu kanuna göre tekaüd aylığı tahsis olunabilmek için 
bir inci maddede yazılı vazife görenler in : 

A ) 30 sene müddetle hizmet etmiş bulunmalar ı , 
B) Fiil î hizmetlerinin 20 seneyi ve yaşlar ının 60 ı, do ldurmuş bu

lunması, 
>C) Fiil î hizmetleri 20 seneyi doldurmuş bulunmak kaydile vazife 

ifa edemiyecek derecede malûl bu lunmala r ı şartt ır . 
Ancak tababet ve şuabatı sanat lar ı mensublarile eczacı ve kimya

gerler için yaş haddi 65 tir. (C) f ıkrasında yazılı vaziyette tekaüde sevk 
keyfiyeti memuru tayin eden idarece resen yapıl ır . (A) ve (B) fıkra
lar ında yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi arzularile tekaüdlükler ini 
isteyebilecekleri gibi kendilerini tayin eden idarelerce, de resen tekaüde 
sevk olunabilirler. 

Bu madde mucibince tahsis olunacak tekaüd ayl ıklar ının nisbet-
ler i aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir : 

Memur ve müstahdeminin 
tekaüde hak kazandığı 
tarihe kadar sandığa 

iştirak seneleri 

Tekaüd edilecek memur ve 
müstahdeminin son ay

l ıklar ının ,% 
nisbeti 

15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 

Şu kadar k i , bu memur ve müstahdemler in ayl ıklar ına ve hizmet 
müddetleYine ve yukar ıdaki cedvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edile
cek aylık miktar ı bir aşağı derecede bulunan ve aynı müddet le hizmet 
etmiş olan Devlet memur la r ına 1683 sayılı kanunun 4 üncü maddesine 
bağ l ı cedvel mucibince bağlanacak tekaüd maaşı miktar ını geçemez. 

Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık tahsisinde nazarı itibare alına
cak tekaüd aylığı da bu madde mucibince hesap olunur. 

Madde 18 — Hizmet müddet ler i 20 seneyi doldurmadan malulen 
veya sin tahdidi ile ayr ı lacaklara o tarihe kadar sandığa vermiş olduk-
lar ı paralar iade edilmekle beraber kendilerine her hizmet senesine mu-
kabi l bir aylık nisbetinde tazminat verilerek sandıkla a lâkalar ı kesilir. 

Madde 19 — Vazife esnasında vazifeyi ifa sebebile husule gelen 
hastal ık veya ar ızalardan mütevelli t maluliyetlerde memur ve müstah
demlere hizmet müddet ler ine bakılmaksızın son a ldıklar ı aylığın % 70 
i n i geçmemek üzere Dahi l iye ve Sıhhat ve İçt imai Muavenet Vekâlet-
lerince müştereken hazır lanacak nizamname ile tayin edilecek derecelere 
göre maluliyet maaşı tahsis olunur. 

Böyle bir arıza veya maluliyet neticesinde ölenlerin b ı rakacaklar ı 
dul ve yetimlere aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ l an ı r : 

A ) D u l kalan kar ıya veya muhtaç kocaya hayat ı müddetince ve
ya tekrar evleninceye kadar ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlât lardan her birine 18 yaşını dolduruncaya kadar bu ay
lığın % 15 i , çocuklar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis-
betinde aylık bağlanı r . 

A n a ve babadan yetimlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan ay
lık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıkarıl ır . 

Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlarsa ayl ıklar ı 19 yaşını 
bitirinceye kadar, yüksek tahsilde bulunuyorlarsa 25 yaşını ikmallerine 
kadar verilir . Ancak lise tahsilini 19 yaşında bitirip de yüksek tahsile 
devam edenler hakkında yukar ıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Yüksek tahsilini 25 yaşını doldurmadan bitirenlerin ayl ıklar ı ke
si l ir . 

Yukar ıdaki f ıkralar mucibince dul ve yetimlere tahsis olunacak 
ayl ıklar yekûnu hesaba esas olan aylığın % 60 m ı geçemez. 

Madde 20 — Fiilî hizmeti 15 seneyi doldurmaksızm ölen memur 
veya müstahdemin dul kalan kar ıs ına veya muhtaç kocasına 18 inci 
maddede yazılı tazminatın yarısı ve 18 in i geçmeyen her öz evlâda, dula 
isabet eden paran ın beşte b i r i tazminat olarak veril ir . 

Ancak çocuklar ın hepsi birden a lacaklar ı tazminatın yekûnu 18 inci 
madde mucibince verilecek tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. 
Ölen dul b ı rakmamış ise yukar ık i fıkra mucibince dulun hakkı olan 
tazminat ilâveten yetimlerine taksim olunur. Bundan başka ölenin mev
duatı da kalan dul ve yukar ıda gösterilen yetimler aras ında müsavatan 
dağıtıl ır . 

Madde 21 — Tekaüd aylığı son alman hizmet aylığı üzerinden he
sap edillir. Ancak kendi talebi üzerine rekaüdlüğü icra o lunanlar ın bu 
aylığı i k i sene a lmış o lmalar ı şartt ır . A k s i takdirde ayl ık miktar ı ve 
müddet i hizmeti de ne olursa olsun bu ayl ıktan evvelki aylığın tahsisi 
esas tutulur. 

Madde 22 — Fiilî hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra ölen me
mur ve müstahdemler in ve sandıktan aylık tahsis edildikten sonra ölen 
mütekaidler in dışı kalan kar ı l a r i l e yetimlerine ve muhtaç olan ana ve 
baba la r ına ve muhtaç kocalar ına dul ve yetim aylığı tahsis olunur. 
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Yetim aylığı ölüm esnasında hâmi le olan kar ının sonradan doğu
racağı çocuğa da veri l i r . 

Madde 23 — 'Fiilî hizmeti 15 seneyi doldurarak hizmette iken ve
ya tekaüd aylığı almakta iken ölen memur ve müstahdemlerden dul 
kalan kar ıya veya muhtaç kocaya tekaüd aylığının % 50 si hayat ı müd-
detince dul aylığı olarak verilir . D u l ka r ı yeniden evlenirse dul aylı
ğının i k i buçuk senelik tu t a r ı birden tazminat olarak veril ip sandıkla 
alâkası kesilir. Bu h ü k ü m 19 uncu maddedeki dul ayl ık lar ı hakkında da 
tatbik olunur. 

Madde 24 — Fiilî hizmeti 15 seneyi doldurarak hizmette iken ve
ya tekaüd aylığı almakta iken ölen memur ve müstahdemler in 18 ya
şını henüz doldurmamış Öz evlâdlar ından her birine son hizmet aylığı
nın % 10 u nisbetinde yetim aylığı veril ir . Çocuklar ana ve babadan ye
tim kal ıyorlarsa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur. % 10 nisbe-
tinde aylık bağlanmış çocuklar sonradan ana ve babadan yetim kalıyor
larsa bu tarihten itibaren ayl ıklar ı % 15 e çıkarılır . Yetim maaş ı alan 
çocuklardan lise veya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 19 uncu 
madde mucibince muamele olunur. 

ö l en in muhtaç dul anasile malûl veya 65 ve daha ziyade yaşta bu
lunan muhtaç babası dahi 1683 sayılı kanunun 48 inci muaddel mad
desinde yazılı şar t lar aranmak kaydile, talebi eri üzerine, yetim mua
melesi görürler . Bu takdirde bu kanun hükümle r ine göre verilecek 
maa'ş, tazminat veya iade olunacak aidattan hisseleri ayrı l ır . 

Bunlardan- hiç b i r i bu lunmadığ ı takdirde muhtaç olmasa dahi dul 
anaya yetim maaşı tahsis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekaıid, bir beyanname ile, dul anan ın 
da diğer maaş ve tazminata müstahak olanlar aras ına konmasını taleb 
edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstahak kimsesi olmadığı takdirde 
sandık aidat ı reş'id evlâdlar ına verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa 
irad kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, verilecek maaş ve taz
minat, istihkak kesbedildiği tarihten itibaren beş sene zarfında aran
madığı takdirde sandık lehine müruru zamana uğrar . 

Madde 25 — B i r memur veya müstahdemin dul ve yetimlerine 
verilecek ayl ık lar ın yekûnu Ölenin alması icab eden tekaüd aylığını 
geçemez. Fazlası mütenasiben azal t ı larak bu hadde indi r i l i r . 

Madde 26 — Malul iyet için en az üç tabibden mürekkeb resmî 
bir sıhhiye heyeti taraf ından rapor verilmesi lâzımdır. 

İht isasa taal lûk eden hallerde mütehassısın bulunması şarttır . Ma-
luliyet rapor lar ı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin tasdikile 
kat'ileşir. 

Madde 27 — Bu kanunda geçen muhtaçl ık 1683 numara l ı Askerî 
ve Mülkî Tekaüd Kanununun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur. 

Madde 28 — Bu kanun mucibince tekaüd aidat ına tâbi olup da 
fiilen üç seneyi doldurmadan vazifeden ayr ı lan lara tekaüd a idat lar ı 
iade edilmez. 

Madde 29 — Alelı t lak ağ ı r hapis veya beş seneden ziyade hapis 
cezasile veyahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandır ı -
cılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, i r t i -
kâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı altı ay ve daha zi

yade hapis cezasile yeya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üzere 
mükerrer hapis cezalarını müstelzim suçlar la mahkûm olan veya Türk 
vatandaşlığını terkeden veya vatandaşl ıktan ıskat edilen memur ve müs
tahdemlere ayl ık lar ından sandık için tevkif edilen para temettüsüz iade 
edilerek hizmetle a lâka la r ı kesilir. 

(Bu kabilden olan mütekaidler in tekaüd ayl ıklar ı kesilir. Ancak 
bunlar ın Türkiyede kalan ve Türk vatandaşl ığını muhafaza eden ve bu 
kanuna göre ayl ık alması icab eden dul ve yetimlerin hak la r ı mah
fuzdur. 

Madde 30 — Her ne suretle olursa olsun tekaüd olanlarla tekaüd 
iken Ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek aylığın % 50 si avans 
olarak verilir . 

Madde 31 — Sandıkça bağlanacak maluliyet, tekaüt, dul ve yetim 
aylıkları idareden veya sandıktan alman ayl ığın tekabül ettiği ayın niha
yet bulacağı günün ertesinden başlar . 

Madde 32 — Bir inc i madde mucibince bu sandığa dahil memurlar
dan memuriyet vazifesinden ayr ı lan lar ın sandıkla a lâka la r ı kesilir. Tek
rar hizmete al ındıklar ı takdirde hukuk ve vecaip itibarile sandığa yeni 
dahil olmuş sayılır lar. Ancak idareden ayr ı ld ık la r ında her ne suretle 
olursa olsun sandıktan para a lmıyanlar ın veya a ldıklar ı pa ra la r ı % 5 
faizile birlikte sandığa yeniden girdiklerinde defaten ve tamamen iade 
edenlerin evvelki hizmet müddet ler i de tekaüt hesabına ithal olunur. Bu 
gibilerden evvelce kesilen vergiler de Hazinece sandığa iade edilir. 

Madde 33 — Yaş haddini dolduran memur ve müstahdemler in 
hizmetlerine, kendilerini tayin eden vekâlet ve idarelerce nihayet veril ir . 

Şu kadar k i , bunlardan bir müddet daha çal ışmalar ında fayda görülen
lerin beş seneye kadar daha is t ihdamlar ına Dahil iye V e k i l i müsaade ede
bi l i r . Ancak tayinleri diğer vekâletlere aid olanlar hakkında bu temdit 
a lâkadar vekaletlerce yapıl ır . 

Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müstahdemler in bir inci 
maddede zikredilen idarelere girdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanla
r ında yazılı olan yaş lar esastır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı 
o lmıyanlar için 1683 numara l ı Askeri ve Mülkî Tekaüt Kanunundaki 
hüküm tatbik olunur. Fiilî hizmetin hesabında altı ay ve ondan fazla ke
sirler b i r sene sayılır ve altı aydan eksik müddet ler nazarı itibara 
al ınmaz. 

Madde 34 — İhtisas mevkiinde bu lunanla r ın tekaüt lüğünde 3656 
sayılı kanunda mütehassısların tekaütlükleri için kabul edilen esaslar tat
bik edilir. 

Madde 35 — İtfaiye hizmetlerinde çal ışanlar ın b i l f i i l bu hizmette 
geçirdikleri her sene tekaüt lükler inde bir buçuk sene sayılır . 

Madde- 36 — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Teş
ki lâ t ı Kanununun 81 ve 82 nci maddelerinde yazılı hükümler mahfuzdur. 

Şu kadar k i , bu maaşl ı memur la r ın bu kanuna tâbi dairelerce teka
ütlükler i icra edildiği takdirde 1683 sayılı kanun mucibince verilecek 
haklar ı tekaüt sandığından tesviye edilir. 

Bu memur la r ı istihdam eden idareler, ayl ıklar ı tutar ının % 10 u her 
ay 12 nci madde mucibince kesecekleri ve verecekleri paralarla birlikte 
kendi bütçelerinden sandığa ödemeğe mecburdurlar. 

Kendilerinden sandık için para kesilmez. 
Madde 37 — 900 numara l ı kanun hükmüne göre istihdam edilecek

lerle umumî ve mülhak ve hususî idare bütçelerinden tekaüt olup ta bu 
kanunun bir inci maddesinde zikredilen idarelerde istihdam edilmekte 
bulunan memurlar sandıkla a lâkalandır ı lmazlar . 

Madde 38 — Sandıktan bağ lanan ayl ık lar üç ayda bir peşin verilir , 
peşin verilen aylık geri a l ınmaz. 

Madde 39 — Bu kanun 2264 sayılı kanun hükümler ine tâbi beledi
yelerle bunlara bağl ı müesseselere şamil değildir . 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun bir inci maddesinde yazılı memur
lardan sici l ler i mahallerinde bu lunan la r ın tescil suretleri Dahil iye Vekâ
letince hazır lanacak esaslar dahilinde tayin ve tesbit olunur. 

Muvakkat madde 2 — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte bir inci 
maddede yazılı memuriyet ve vazifelerde bulunanlardan bu kanuna tâbi 
vazifelerde evvelce geçirdikleri hizmet müddet i on seneden fazla olan
ların on senesi, on seneden az olanlar ın hizmet müddet ler ine müsavi bir 
müddet , aşağıdaki şar t lar dairesinde sandığa iştirak müddet inden sayı l ı r : 

A ) Bu müddet ler i hizmetinden saydırmak isteyenler kanunun meri
yetinden itibaren i k i ay zarfında mensup olduklar ı idareler vasıtasile 
sandığa müracaata mecburdurlar. 

B) Bu müddet ler zarfında a ldıklar ı ayl ıklar ın mecmuunun % 5 i 
sandıkça hesaplanarak kendilerine borç kaydedilir. 

Bu borç la r kanunun meriyetini takip eden dördüncü ay baş ından i t i 
baren her ay ayl ık la r ından % 5 olarak tekaüt a idat ına ilâveten ve aynı 
esaslar dahilinde kesilir. 

Borçlar ını tamamen ödemeden tazminat almak suretile bu kanunun 
umumî hükümler i dairesinde sandıkla alâkası kesilenlerin bakiye borç
lar ı a lacaklar ından indi r i l i r . 

Tekaüt olmak suretile ayr ı lanlar ın bakiye borç lar ı tekaüt aylıkla
r ından % 5 tevkifata devam edilmek suretile tahsil olunur. 

Ölenlerin borçlar ı sakıt olur. 
Muvakkat madde 3 — Bu kanunun meriyet tarihinde belediyelerce 

verilmekte olan tekaüt ve yetim maaş lar ı 1 haziran 1942 tarihine kadar 
alâkal ı belediyelerce tediye edilir. Bu tarihten itibaren bu maaş lar dahi 
sandıkça tesviye edilir. 

Madde 40 — Bu kanun 1 teşrinisani 1941 tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

Madde 41 — Bu kanunun hükümler in i icraya İcra Vek i l l e r i Heyeti 
memurdur. 4/7/1941 

No. Bağlığı 

Resmî 
Duştur Gazete 
Tertib Cild Sahife Sayı 

900 

3017 

4060 

Bu kanunda bahsi geçen : 
Tekaüt maaşile muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, 
baytar, mühendis ve kondoktorluk maaşlarının bir zat uh
desinde içtima edebileceğine dair kanun 
1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun ek ve 

tadilleri i ç in 4827 sayılı Resmî Gazetede manderıç . 4056 
numaralı kanunun haşiyesine bakınız. 
Sıhhat ve içt imaî Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanunu 
[3656 numaralı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhıd ve 
Teadülüne dair kanun ek ve tadilleri 4848 sayılı Resmî 
Gazetede munderiç 4069 numaralı kanunun altına tahşiye 
edilmiştir. 
Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun 

2655 32.1 

17 1217 3337 

22 4827 

3 7 

3 

3 
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İ L Â N L A R 
Ankara Val i ] iğ inden: 

1 — Ankara • Kırşehir yolunun 59+ 000 — 66+000 cı kilometreleri 
arasında yapı lacak esaslı şose tamirat ı işi 17/7/1941 tarihine rast l ıyan 
perşembe günü saat (16) da Vilâyet Daimî Encümeninde ihalesi yapıl
mak üzere kapal ı zarf usulü i4e eksiltmeye konulmuştur . 

2 — Keşif bedeli (55700) l i r a (53) kuruş ve muvakkat teminatı 
(4035) l i r a (3) kuruştur . 

3 — is tekl i ler in: 
Muvakkat teminat mektup veya makbuzlar ın ı , ticaret odası vesi

ka la r ın ı ve ihale gününden en az üç g ü n evvel istida ile Vilâyet ma
kamına müracaat ederek bu i ş için a lacaklar ı fennî ehliyet vesikalarını 
hamilen; 

2490 sayılı kanun hükümler ine tevfikan hazır l ıyacaklar ı teklif mek
tuplar ını yukar ıda ad ı geçen günde saat (15) p kadar Daimî Encümen 
Reisliğine tevdi etmeleri. 

4 — Bu işe aİd keşif ve şartnameyi her gün Ankara Nafıa Mü-
Mürlüğünde görebilecekleri . 269/4-3 

1 — Ankara-Çubuk yolunun 7+400-43 + 700 üncü Klm. l e r i aras ında 
esaslı surette şose tamiratı işi 17/7/1941 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat «16» da Vilâyet Daimî Encümeninde yapı lmak üzere kapal ı zarf 
usulüle eksiltmeye konulmuştur . 

2 — Keşif bedeli «136437» l i ra «89» kuruş ve muvakkat teminatı 
«8071» l i ra «90» kuruş tur 

3 — İstekl i ler in: 
Muvakkat teminat mektup veya makbuzlar ını , Ticaret Odası vesi

kasını ve ihale gününden en az «3» gün evvel Vilâyet Makamına bir 
istida ile müracaa t ederek bu iş için a lacaklar ı fennî ehliyet vasikala-

r ını hamilen; 
2490 sayılı kanunun hükümler ine tevfikan hazır l ıyacaklar ı teklif 

mektuplar ın ı yukar ıda adı geçen günde saat «15» e kadar 'Daimî Encü
men Reisliğine tevdi etmeleri. 

4 — Bu işe aid keşif ve şartnameyi her gün Ankara Vilâyet Nafıa 
Müdür lüğünde görebilecekleri . 270/4-3 

— — • 

, \ i M . V. Satın Alma Komisyonundan 
Kısmen teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid nam ve hesabına cins 

ve miktar lar ı mevcut listelerinde yazılı ve her birinden beşer takım ol
mak üzere eczane ve kimya lâburatuvar ı aletlerile sair müteferr ik alet
ler 12 ağustos 1941 salı günü saat 11 de Ankarada M . M . V . Satın A l m a 
Komisyonunda açık eksiltme suretile ihale edileceğinden isteklilerin 
1350 'liralık i lk teminatları ile birlikte eksiltme gün ve saatmda mez
kûr komisyonda bulunmalar ı . Hepsine tahmin edilen fiyatı 18.000 l i ra
dır. 228/4-2 

Hepsine tahmin edilen fiyatı y i rmi i k i bin yüz y i rmi beş l i r a olan 
mevcut listesinde cins ve miktar lar ı yazılı 14 kalem veteriner i lâç 15 
temmuz 1941 salı günü saat 11 de Ankarada M . M . V . Satın A l m a K o 
misyonunda pazarl ıkla ihale edileceğinden isteklilerin 3318 l i r a 75 ku
ruşluk kat ' î teminat lar ı ile birlikte pazarl ık gün ve saatında mezkûr 
komisyonda bulunmalar ı . 229/4-4 

Beher metresine tahmin edilen fiatı (71) yetmiş b i r kuruş olan 
(300.000) üç yüz bin metre yazlık elbiselik bez pazarl ıkla münakaşaya 
konmuştur . Yazlık elbiselik bezler için 100.000 metreden aşağı olmamak 
şarti le ayrı ayrı tekliflerde kabul edilir. İhalesi 15/7/1941 salı günü 
saat 11 dedir. Evsaf ve şartnamesi 1065 kuruş mukabilinde M . M . V . 
Satın A l m a Komisyonundan alınabil ir . Tal ipler in teklif edecekleri mik
tarlar üzerinden kanunî kat ' î teminatları ile birlikte ihale gün ve saa
tında komisyona gelmeleri. 310/2-2 

Mevcut numunesine göre pazarl ıkla 1000 çift nakliye koşumu sa
tın al ınacaktır . Beher çiftine tahmin olunan fiyat 70 l i ra olup teminatı 
9500 l iradır . Topdan ve 500 çifden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı ta-
liplerede ihale olunur. İhalesi 15 temmuz 1941 salı günü saat 15 de 
yapılacaktır . Tal ipler in komisyona müracaat lar ı . 323/3-2 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı (920) dokuz yüz y i rmi kuruş olan 
(20.000) y i rmi bin çift okur kunduras ı pazarl ıkla münakaşaya konmuştur . 
İhalesi 12/7/1941 cumartesi günü ^saat 11 dedir. Kat ' î teminat ı (20900) 
l iradır . Evsaf ve şar tnamesi 920 kuruş mukabilinde M.- M . V . Satın A l m a 

Komisyonundan al ınabi l i r . İs tekli lerin kanunun emrett iği belgelerle 
ihale gün ve saatinde Komisyona gelmeleri. 324/2-2 

Muhammen keşif bedeli 30205 l i ra 77 kuruş tutan Ankarada bir 
ilâvei inşaat yaptır ı lacaktır . Bu inşaatın pazar l ığı 11 temmuz 1941 cuma 
günü saat on beştedir. Teminat ı 4530 l i ra 87 kuruştur . Buna aid şart
name 152 kuruş mukabilinde Komisyondan al ınabi l i r . İstekli lerin bel l i 
gün ve saatte teminatlarile birl ikte Komisyona müracaa t la r ı . 

333/2- 2 

Beherine tahmin edilen fia'tı (135) yüz otuz beş kuruş olam (300.000) 
üç yüz bin aidet yün kuşak pazar l ık la münakaşaya konmuştur . Yün ku
şaklar için 50.000 adeüten aşağı almamak şart i le ayr ı ayr ı tekliflerde ka
bul e d i l i n ihalesi 15/7/1941 salı günü saat 14 dedir. Evsaf ve şartnamesi 
20,25 l i ra mukabilimde' M . M . V . Satın A l m a Komisyonumdan al ınabi l i r . 
Tal ipler in teklif edecekleri mıikdarlar üzerinden kanunî kat ' î teminat lar ı 
ile birlikte ihale gün ve saatında Komisyona gelmeleri. 350/3-1 

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

1-— Aşağıda yazılı melbusat ve teçhizat satın al ınacakt ı r . İstek
l i ler in her gün nümuneler i le birlikte A m i r l i k Satın A l m a Komisyonuna 
müracaa t la r ı . 

2 — Elbiselik kumaş ciheti askeriyeden verilecektir. Yalnız ima-
liye ücreti müteahhide aid olacaktır . 

Melbusat cinsi Teçhizat cinsi 

Kılıç kemer ve sırma 
Battaniye 
Matra 
Hurç 
Portatif karyola 
Manevra kemeri 
Manevra sandığı 

Elbisel ik kumaş ve imal i 
Çizme 
Potin 
Kaputluk kumaş ve imal i 

298/7-7 

M . M. V. Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

Beş bin çift er fotini pazarl ıkla satın al ınacaktır . Muhammen bedeli 
otuz beş bin l i ra olup kat ' î teminat miktar ı beş bin i k i yüz e l l i l i ra
dır. Pazar l ığı 14/7/1941 pazartesi günü saat 11 de Ankara Hava Satın 
A l m a Komisyonunda yapılacaktır . Şar tnamesi her gün 175 kuruş mu
kabilinde Komisyondan al ınabi l i r . İstekli lerin ihale saatinde Komis
yonda bulunmalar ı . 245/4-4 • 

İzmir Ticaret Mahkemesinden: 

İzmirde Çatalkaya han ında kumüsyoncu Fuat Atay tarafımdan ve
rilen istidada 18/6/1941 tarihinde Devlet Denizyollar ı idaresinin İzmir 
vapurunun ikinci seferinde 5245 sayılı konşimentosile İzmirden İstambula 
yüklediği 60 çuval Çeltik İzmir vapurile sevk edi lmiş ise de bu mala ait 
konşimentonun ziyaa uğramış o lduğundan bahisle iptal i istenilmiş o l 
makla icra k ı lman tetkdkaıüta mezkûr 60 çuval çeltiğe ait konşimento su
reti ibraz edilmiş olduğundan Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mu
cibince ziyaa uğradığı iddia olunan konşimentomun 45 gün zarfında 
mahkemeye ibraz olunması ve ibraz edilmediği takdirde bu müddet in 
hi tamında konşimentonun iptaline karar verileceği ilâm olunur. 

(2532/4095) 
354/3-2 

Vakı f la r Umum Müdür lüğünden : 
i 1 . t 

Keşif bedeli (172 969,45) l i r a olan Ankarada İstiklâl caddesinde 
kâin İkinci Vakıf Apar t ıman dahilindeki sinema salonunun Devlet Kon-
servatuvarı tatbikat sahnesi haline ifrağ ve tadiline dair yapı lan kapa l ı 
zarfla münakaşa günü olan 2/7/1941 tarihinde talib ç ıkmadığından 
2490 sayılı ArttırrAa, Eksiltme ve İha le Kanununun 40 mcı maddesi 
uyar ınca 3/7/1941 tarihinden itibaren b i r ay müddet le pazar l ığa konul
muştur . Proje ve şar tnameler ini görmek istiyen taliblerin bu bir ay 
zarfında Ankarada Vakıf lar Umum Müdür lüğü İnşaat Müdüriyet ine 
müracaa t eylemeleri i l ân olunur. 317 

R 



Orman Koruma Genel K . Satın A l m a Komisyonundan: 

1 — Orman Koruma Genel K . b i r l ik le r i ihtiyacı için 65765 metre çama
şırlık bezin kapal ı , zarf usulile ihalesi 25/7/1941 cuma günü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde Orman Koruma Genel K . binasındaki Satın A l 
ma Komisyonunda yapılacaktır . 

2 — Muhammen bedeli 19071 l i ra 85 kuruş olup muvakkat teminatı 
1431 l i radır . 

3 _ , Şartnamesi her gün Komisyonda parasız olarak görülebil ir . 
4 — İsteklilerin muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektupla

r ım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri i lân 
olunur. 355/4-1 

Ankara Hasanoğlan K ö y Enstitüsü Müdür lüğünden : 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 

-.insi 

Ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sadeyağ 
Zeytinyağı 
Toz şeker 
Gaz 
Sabun 
Pir inç 
Bulgur 
Makarna 
K u r u Fasulya 
Nohut 
Y . Mercimek 
K . Soğan 
U n 
Patates 
K . Bamya 
Tuz 
Salça 
Arpa Şehriye 
Zeytin 
Beyaz Peynir 
i rmik 
K . Üzüm 
K. Er ik 
Pirinç unu 
Nişasta 
Reçel 
Çay 
Ihlamur 
Yumurta 
Karabiber 
Sarmısak 
Sirke 
Çam fıstığı 
Kömür (Krible) 
Kömür (Meşe) 
Odun 
T. Fasulya 
Lâhna 
Pırasa 
Ispanak 
T. Kabak Sakız 
Patl ıcan 
Domates 
Dolmalık Biber 
T. Üzüm 
Armut 
Süt 
Yoğurt 

Miktarı 
K g . 

77000 
1700 
3000 
2000 
750 

2750 
2000 
1000 
2000 
2000 
1000 
1500 
1250 
1250 
3000 
1000 
1500 

200 
1200 
500 
200 
750 
750 
500 
500 
500 
120 
100 
200 

6 

40 
10000 Aded 

5 
70 

750 
25 
70 Ton 

500 
15000 

700 
1200 
1200 
900 
400 

1000 
1200 

350 
1500 
750 

1000 
800 

Fİatı Tutar ı 
Ka. Sn. L r . Kş. 

12 50 9625 00 
40 
50 

160 
85 
48 
32 50 
55 
42 
20 
50 
22 
22 
22 
10 
25 
12 

120 
9 

35 
45 
50 
60 
38 
48 
30 
50 
50 
60 

800 
140 

3 
200 

60 
20 

120 
1137 54 

8 
2 50 

15 00 
10 
10 
15 
10 
15 
15 
15 
25 
40 
20 
30 

680 00 
1500 00 
3200 00 

637 50 
1320 00 
650 00 
550 00 
840 00 
400 00 
500 00 
330 00 
275 00 
275 00 
300 00 
250 00 
180 00 
240 00 
108 00 
175 00 
90 00 

375 00 
450 00 
190 00 
240 00 
150 00 
60 00 
50 00 

120 00 
48 00 
56 00 

300 00 
10 00 
42 00 

150 00 
30 00 

796 "28 
40 00 

375 00 
115 00 
120 00 
120 00 
135 00 
40 00 

150 00 
180 00 
52 50 

375 00 
300 00 
200 00 
240 00 

Muvakkat 
teminat 

L r . Kş. 

722 N a k l i y e ü r 

reft dahil 

51 00 
112 50 
240 00 
47 87 
99 00 
48 75 
47 25 
63 00 
30 00 
37 50 
24 75 
20 63 
20 63 
22 50 
18 75 
13 50 
18 00 
8 10 

13 13 
6 75 

28 13 
33 75 
14 25 
18 00 
11 25 
4 50 
3 75 
9 00 
3 60 
4 20 

22 50 
00 75 

3 15 
77 25 
2 25 

59 72 
3 00 

28 13 
8 62 
9 00 
9 00 

10 13 
3 00 

11 25 
13 50 
4 00 

28 13 
22 50 
15 00 
18 00 

YEKÛN 27635 28 
1 — Ensti tümüzün 15 temmuz 1941 tarihinden sonraki ihtiyacı için 

yukar ıda cins, mikdar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatlar ı 
görülen yiyecek ve yakacak maddelerinin satın a l ınması 1 temmuz 1941 
tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 — Şartnameler i görmek istiyenlerin Ankaranm Hasanoğlan Kö
yündeki Enstitü Dairesine müracaa t la r ı lâzımdır. 

3 — İha le 15 temmuz 1941 sah günü saat 14 te Köy Ensti tüsü bina
sında yapılacaktır . 

4 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü 
maddelerindeki evsafı haiz o lmalar ı ve ihale saat ından önce muvakkat 
teminatı yat ır ı lmış bu lunmalar ı şarttır . 

5 — Eksiltmeye girecek olanlar ın ihale saatında Hasanoğlan Kö
yünde Enstitü binasında hazır bu lunmala r ı i lân olunur. 

1/7/1941 
Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdür . V . 

M. Tuğrul 
Not: 
Yiyecek ve yakacak maddelerinin her birinin şartnameleri ayrı olup ica

bında teker teker müteahhitlere verilecektir. 
[Not : 2 
Muhammen bedelinin tutar ı (5000) l irayı geçen ekmek kapa l ı 

zarf usulile ihale edilecektir. B u cihet sehven evvelce ç ıkan i lân lara 
dahil edilmemiştir . Ta l ip le r in nazar ı dikkatine arz olunur. 

331/4-2 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

İnşaat ın nev'i İ b a l e ıgünü ve saati 
Keşif bedeli 

L i r a 

Muvakkat 
teminat 

l i r a 

24574 1843.05 

Adapazarmda bir tamirha
ne ve müştemilât ının inşa 
ve tesisi 28/7/1941 pazartesi 

15 
Küçük Yozgalttta yaptır ı
lacak inşaat 28/7/1941 pazartesi 15415.50 1156.17 

15,30 
Yukar ıda yazılı inşaat h iza lar ında gösterilen gün ve saatlarda As

keri Fabrikalar Umum Müdür lüğü Merkez Satın A l m a Komisyonunca 
k a p a l ı zarfla ihale edilecektir. Keşif bedelleri ve muvakkat teminat lar ı 
h iza lar ında gösterilimi sjtir. Şar tnameler i parasızdır . Ta l ip ler in teklif 
mektup la r ın ı ihaleden b i r &aat evvel getirmeleri. 1335/4-1 

Malzemenin cins ve mikdar ı 
I ıh a 1 e 

günü saati 
Mubamımen 

bedel 
Kat ' ı 

teminat 

7344 153 ton benzin 15/7/1941 sah 14 48.960 
Muhtelif numaralarda dokuz ka
lem ve ceman 188 tan maden yağı 15/7/1941 sah 14.30 69M0 9466 

Cins ve mikdar ı yukar ıda yazılı malzeme hizalar ında gösterilen 
gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdür lüğü Merkez Satın 
A l m a Komisyonunca pazar l ık la ibale edilecektir. Kat ' î teminat lar ı ve 
muhammen bedelleri yukar ıda gösterilmiştir . Benzinin şa r tname bedeli 
(2) l i r a (45) kuruştur . Maden yağının şartnamesi (3) l i r a (49) kuru&tur. 

336/3-2' 
• — — -

D E V L E T DEMİRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Mulhammen bedeli 289.555,40 ( i k i yüz seksen dokuz bin beş yüz e l l i 

beş l i ra kırk kuruş) olan 40.000 ton linyit kömürü 25/7/1941 cuma günü 
saait 15.30 da kapa l ı zarf usulü î le Ankarada î d a r e b inas ında sat ın a l ı r a -
cakltır. 

OBu i§e girmek isteyenlerin 15.332,22 (On beş bin üç yüz otuz i k i l i ra 
y i rmi i k i kuruş ) l i ra l ık muvakkat teminat i le kanunun tayin ettiği vesi
kalar ı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Şar tnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tı lmaktadır . 353/4-1 

Muhammen bedeli 29.000 l i ra olan dör t kalem çinko levha 25/7/1941 
cuma ıgünü saat 15 de kapal ı zarf usulü ile Ankarada İ d a r e binasında 
satın al ınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 2175 liral ık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalar ı ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
'Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şar tnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesel lüm ve Sevk Şefliğinden dağıt ı lacaktır . 

368/44 

Devlet Matbaası 

Sanfa : 1316 (Resmi Gazete) 10 TËMMUZ 1941 
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             İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                                              Sayfa 

 
4081 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun       1 

 

4082 Türkiyenin 1940 Budapeşte Panayırı’na İştiraki Masraflarını Karşılamak Üzere 

         Macaristana Gönderilecek 15 OOO Liranın Tarih Sırasını Beklemeden Türk-Macar  

         Kliringinden Tesviyesi Hakkında Macaristan Hükümet ile Yapılan Anlaşmanın  

         Tasdikına Dair Kanun           3 

 

4083 Haliç Vapurlar İşletme İnhisarına Dair Kanun       4 

 

4084 Hariçten Satın Alınan Buharlı ve Motorlu Gemilerle Memlekette Yapılan Mümasilleri  

         İçin Getirtilecek Eşyanın Gümrük Resminden İstisnasına Dair Olan 3339 Sayılı Kanun 

         Hükümlerinin Uzatılması Hakkında Kanun        4 

 

4085 Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müesseseler ve Belediyeler Bankası Memurları Tekaüd 

         Sandığı Teşkiline Dair Kanun          4 

 

İlanlar             7 

 
 




