
T.C 
Resmi Gazete 

T e s i s t a r i h i : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

12 TEMMUZ 1941 

C U M A R T E S İ 
S A Y I : 4858 

J 

KANUNLAR 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair olan kanuna bağlı bir numaralı cedvelin 
Maarif Vekilliği kısmında bazı değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

kanun No: 4086 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne da 
ir olan 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cetve-
lin Maarif Vekilliği taşra teşkilâtı kısmındaki kütüphaneler kadrosunda 
9, 10 ve 11 inci dereceler hizasındaki «Müdür» unvanı «Müdür ve müdür 
muavini» şeklinde değiştirilmiştir. 

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

memurdur. 
7/7/1941 

[3656 numaralı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair Kanunun ek ve tadilleri 4848 sayılı Resmî Gazetede münderiç 4069 numaralı kanunun altına tahşiye edilmiştir.] 

Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine 
müzeyyel 1495 sayılı kanunda değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4087 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — 1/6/1929 tarih ve 1495 sayılı kanunun birinci madde
sinde zikredilen (100 gram kuru sebze), (300 gram yaş veya 100 gram 
kuru sebze) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına Millî Müdafaa ve 

Maliye Vekilleri memurdur, 
7/7/1941 

No. Baslığı 
Düstur Tertib Cild 

Resmî Gazete Sahife Sayı 

1495 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci, maddesine müzeyyel kanun 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun 

ikinci maddesine bağlı üç numaralı cedvelin 
değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4088 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — 26/6/1940 tarih ve 3888 sayılı kanunun ikinci madde
sine ilişik (3) sayılı cedvelin Dahiliye Vekâletine aid (vilâyet memur
ları) kısmı kaldırılmış ve bu kanuna bağlı cedvel 3656 sayılı Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü hakkındaki kanunun (1) sa
yılı cedvelinin mezkûr Vekâlete aid (Vilâyet memurları) kısmı yerine 
konulmuştur. 

Madde 2 — 7/8/1940 tarih ve 3907 sayılı kanunun birinci maddesi 
kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
7/7/1941 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i Derece Aded Maaş 

Dahiliye Vekâleti Vilâyetler Memurları 
ıl Birinci Sınıf Vali 9 150 
2 İkindi » » 10 125 
3 Üçüncü » » 25 100 
A Dördüncü » ı» 13 90 
3 Vali Muavini 1 100 
4 » » 2 90 
5 » » 9 80 
6 » » 5 70 
6 Birinci Sınıf Mektupçu 3 70 
.7 İkinci » » 15 60 
8 Üçüncü » » 18 50 
9 Dördüncü» » 27 40 
9 Vilâyet Tahrirat Bürosu Şefi 4 40 
10 Tahrirat Mümeyyizi 5 85 
12 » Kâtibi 3 25 
13 » 1» 143 20 3 10 1593 1209 



Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 Evrak ve Dosya Mümeyyizi 2 80 
13 » Memuru 186 20 
4 İdare Heyeti Azası 6 ,90 
5 ^ » » 7 80 
6 » » » 8 70 
9 ı» » tBüro Şefi 3 40 

11 '» » (Mümeyyizi 1 30 
12 » ,» Kâtibi 18 25 
13 » > » 87 20 
9; Hususî idare Şefi 1 40 
n Seferberlik Müdürü 3 60 
8 » i» 5 50 
9. » ı» 9 40 

10 a> ,» 14 35 
11 » Memuru 27 30 
13 » Kâtibi 18 20 
7 Nüfus Müdürü 2 60 
8 » » 5 50 
9 » » 7 40 

10 7 35 
11 » » 42 m 

12 » Kâtibi 3 25 
13 » (» 158 20 
10 Tabiiyet Mümeyyizi 2 35 
11 » (Memuru 2 30 
13 ,» Kâtibi 3 20 
8 Umuru Hukukiye Müdürü 6 50 

12 » » Kâtibi •2 25 
13 » » ;» 11 20 
10 Maiyet Memuru f l ] 30 35 
11 » » [ i ] 70 30 
12 Şifre Memuru 2 25 
13 » » Refiki 2 20 
11 Daire Müdürü 2 80 
5 Kaymakam 60 80 
6 » 67 70 
7 » 76 60 
8 85 50 
9 » 95 40 

11 Tahrirat Kâtibi 100 ,30 
12 » » 200 25 
13 » » 141 20 
12 Kaza Nüfus Memuru 145 25 
13 » » » 442 20 
14 » » » 180 15 
10 Nahiye Müdürü 9 35 
11 » » 73 30 
12 » <» 153 25 
13 » » 681 20 
15 » Tahriraıt Kâtibi 238 ao 
14 » Nüfus Memuru 7 15 
15 » » » 231 10 

f l ] Maiyet memurları vekâlet ve vilâyette istihdam olunabilir. 
Retmi 

Düstur Garet* 
No. B*&lıih' Tertib f i l d SMfe Sûj) 

3656 

3888 

3907 

Bu kanunda bahsi «ecen : 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid 
kanun 
Devlet Memurları Aylıklarıma Tevhid 
kındaki 3656 sayılı kanuna ek kanım 
Devlet Memurları Ayhklaıımn Tevhid ve Teadülüne dair 
3656 sayılı kanuna ek kanun 

ve Teadülüne daû 

ve Teadülü hak-
3 20 1397 4253 

3 21 1781 45 48 

3 21 2050 4584 

Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 3 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4089 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — 9/6/1930 tarih ve 1700 sayılı Dahiliye memurları K a 
nununun 10/6/1935 tarih ve 2768 sayılı kanunla değiştirilen ikinci mad 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Dahiliye memurluğuna intisap ve terfide bu kanunda yazılı is-
tisnalar dışında umumi hükümler tatbik olunur. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı dördüncü veya daha yu-

karı sınıflardaki memuriyetlere geçebilmek ve tayin olunmak için Siya-
sal Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakültesinden mezun olmak şart-
tır. 

C) Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fakültesi mezunlarından Da
hiliyeye intisap edenler altı aylık namzetlik müddeti geçirirler. 

Bu müddetin sonunda dairesi amirliğince veya valilerce ehliyeti 
tasdik edihniyenler diğer bir dairede veya vilâyette altı ay daha namzet 
olarak istihdam olunabilirler. Bu ikinci devre sonunda ehliyeti tasdik 
edilmiyenlerin vazifelerine nihayet verilir. 

Yaşlan 29 u geçmemiş olup da ehliyetleri dairesi amirliğince veya 
valilerce tasdik edilenlerden, memleketin her yerinde vazife görmeğe 
ve her vasıta ile seyahat etmeğe kabiliyetleri bulunduğu hakkında, tam 
teşekküllü Devlet hastanelerindeki heyetlerce rapor verilenler kayma
kam olmak için tefrik ve maiyet memurluklarına tayin olunurlar. 

Bunlar maiyet memurluklarında iki senelik bir kaymakamlık sta
jına ve bundan sonra da akı aylık bir kaymakamlık kursuna tâbi tutu
lurlar. 

Madde 2 — Aynı kanunun 22/3/1934 tarih ve 2390 sayılı kanunla 
değiştirilen 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Kaymakamlık stajı maiyet memurlarına Dahiliye Vekâletince 
tesbit edilecek esaslar dahilinde vilâyetlerin muhtelif idare şubelerinde» 
kaza kaymakamlıkları refakatinde, kaymakamlık vekâletinde, nahiye 
müdürlüklerinde ve buralardaki belediyelerde fiilen çalıştırılmak sure-
tile yaptırılır. 

İki yıllık staj devresi sonunda kaymakam olmağa ehliyetleri staj 
gördüğü vilâyet valisinin iş'armdan ve vekâletin sair suretlerle yapa
cağı tetkiklerden anlaşılanlar kaymakamlık kursuna çağırılırlar. 

Kurs programı ile tatbik tarzı Dahiliye Vekâletince tesbit olunur. 
Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı 

kanunun birinci maddesinde yazılı maaş derecelerinin 9 uncu derecesi 
ile ve bunlardan mezkûr kanunun 3 üncü maddesinin (H) fıkrası mu
cibince yabancı dil imtihanını kazanmış olanlar da 8 inci derecesi ile 
kaymakamlığa tayin olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda kaymakam olmağa ehliyeti bulunma-
dığı anlaşılanlarla kaymakamlık kursunda muvaffak olamayanlar Dahi
liyenin diğer memurluklarına tayin edilirler. 

B) 3656 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (H) fıkrası mucibince 
yabancı dil imtihanını kazanmış olan kaymakamlar arasından her yıl 
müsabaka ile seçilecek beşi, Dahiliye Vekâletinin tayin ve tesbit ede
ceği yabancı memleketler müessese ve idarelerine tetkik için azamî bir 
sene müddetle gönderilebilirler. 

C) Kaymakamlık stajı sırasında nahiye müdürlüklerinde çalıştırı
lacak maiyet memurları, buralarda kendi maaşları ile ve nahiye mü
dürü unvanile istihdam olunurlar. Ancak bu takdirde nahiye müdür
lüğü kadrosu mevkuf tutulur. 

D) Bu maddenin (A) fıkrası mucibince tayin edilip üç sene kay-
makamlık edenlerden Riyaseti Cumhur ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Başvekâlet ve Devlet Şûrasında bir memuriyete tayin edilenlerin 
buralardaki hizmet müddetleri Dahiliye memurluklarında geçmiş sayı-
lır ve bunlardan Dahiliyeye avdet etmek isteyenler Dahiliyeden ayrıl-
dıkları sırada kendilerine müsavi kıdemde olanların derece ve sınıfla
rına muadil memuriyete tayin olunabilirler. 

Bu maddenin (A) fıkrası mucibince tayin edilen kaymakamlardan 
geçen cümlede yazılı yerlerdeki memuriyetlerle valilik haricinde diğer 
bir memuriyete tayin veya naklolunanların yeni tayin veya nakledil
dikleri memuriyetteki ilk terfi müddeti kaymakamlığa tayinleri sıra
sında iktisap ettikleri müddet farkı kadar uzatılır. 

Muvakkat Madde — Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fakültesi 
mezunlarından halen maiyet memurluklarında ve nahiye müdürlükle
rinde istihdam edilmekte olanların, bu kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrasına göre sıhhî vaziyetleri kaymakam olmağa müsait bulunduğu 
tevsik edilmek şartile haklarında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 
Şimdiye kadar bu hizmette geçirdikleri müddet namzetlik ve kayma
kamlık stajı müddetinden sayılır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

7/7/1941 

Resmi 
Kutun Dostu .t G&sete 
No. Başlığı Tertib Cild Sabife San 

1700 Dahiliye Memurları Kanunu 3 11 1795 1524 
2768 Dahilîye Memulları Kanununun 2 nci maddesini değiştiren 

2429 sayılı kanunun 1 inci maddesini değiştiren kanun 3 16 1317 3029 
2390 1700 numaralı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü 

maddesini değiştiren kanun 3 15 226 2662 
3656 Devlet Memurları Aylıklarısın Tevhid ve Teadülüne dair 

kanun 3 20 1397 4253 

Sayıfa : 1326 (Resmî Gazete) 12 T E M M U Z 1941 

memurdur. 



Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 numaralı 

kanuna ek kanun 

Kanun No: 4090 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — Devlet Demiryolları tarafından cibayet olunan nakil 
ücretlerile buna nrüteferri her nevi masrafların ve nakliyat resminin 
tahsilinde eksik alınan mikdarlar, her muamelede ücret, masraf ve re
sim ile birlikte 25 kuruşu geçmediği takdirde aramamağa İdare sala-
hiyetlidir. 

— Bu kanun neşri tarihindenı itibaren mer'idir. 
— Bu kanunun tatbikına Maliye ve Münakalât Vekilleri 

Madde 2 
Madde 3 

memurdur. 
7/7/1941 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertib Cild Sahife 

Resmi 
Gazele 

Sayı 

1042 Devlet Demiryolları ve Limanlan İdarei Umumiyesinin teş 
kilât ve vazifeleri hakkında kanun 8 1245 598 

Hatayın Anavatana ilhakından önce orada 
öğretmenlik yapanlara dair kanun 

Kanun No: 4091 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — Hatayın Anavatana ilhakı tarihinden önce bu mınta-
kada en az iki müteakib ders yılı muvaffakiyetle öğretmenlik yapan
lardan hiç bir zaman Türklük ve öğretmenlik haysiyet ve şerefini ihlâl 
eder harekette bulunmamış oldukları ve halen Türkiye Cumhuriyeti 
hududlaırı dahilinde bulundukları Maarif Vekilliği Müdürler Encümeni 
kararile tasdik edilenler, menşelerine bakılmaksızın mensub oldukları 
tedrisat zümresine göre ilk veya orta tedrisat öğretmenleri olarak tayin 
olunabilirler. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince tayin edileceklerin maaş 
dereceleri, 3888 sayılı kanunun muvakkat üçüncü maddesi hükmüne 
göre tesbit olunur. Bunların kıdem ve terfi muameleleri 3656 sayılı 
kanunun umumî hükümlerine tâbidir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunu icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekil

leri memurdur. 
7/7/1941 

No. Baslığı 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertib Cild Sahife Sayı 

3656 

3888 

Bu kanunda bahsi gecen : 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair 
Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne dair 
3656 numaralı kanuna ek kanun 

20 

21 

1397 

1781 

4253 

4548 

Askerlik Kanununun 35 inci maddesini değiştiren 
3920 numaralı kanunun «C» fıkrasına bazı 

hükümler ilâvesi hakkında kanun 

Kanun No: 4092 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin 
«C» fıkrasına aşağıdaki hükümler ilâve olunmuştur: 

Lise mezunu olup da olgunluk imtihanlarında muvaffak olamadık
larından dolayı senesi içinde yüksek bir mektebe girememiş olanların 
askere şevkleri bir yıl geciktirilir. Bunlardan ertesi yıl yüksek bir mek-
tebe girerek vesika gösterenler mektebe devam eden talebe hakkındaki 
hükümlere tâbi tutulurlar. 

Olgunluk imtihanlarında muvaffak olamadıklarından dolayı as
kerlik muamelesi yapılıp da kıt'aya -şevkleri icab edenlerden şimdiye 
kadar sevkedilmemiş ve bu sırada olgunluk imtihanını verip yüksek 
tahsile başlamış veya bu yıl içinde başlıyacak olanlar da yukarıdaki 
fıkra hükmünden istifade ederler. 

Madde 2 -
Madde 3 -

yeti memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden (muteberdir. 
Bu kanun hükümlerini yürütmiye icra Vekilleri He 

7/7/1941 
[1111 numaralı Askerlik Kanununun ek ve tadilleri 4708 sayılı Resmî Gazete ile 3 üncü ter

tib Düsturun 22 nci cildinin 169 uncu sahifesinde münderiç 3972 numaralı kanunun altına tahsiye 
edilmiştir.! 

Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2996 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4093 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — Belediye hududu içinde ayrıca kaza teşkilâtı bulunan 
vilâyet merkezlerinin Maliye teşkilâtı, defterdarın idaresi altında bir 
malî vahdet teşkil eder. Bu şehirlerdeki belediye hududu içinde bulu-
nan kazalarda muhasebe servisinden maada diğer bütün servisler def
terdarlığa bağlıdır. 

Madde 2-— Tahsilat müdürü bulunan vilâyet merkezlerinde tah
silat muamelâtından dolayı Divanı Muhasebata hesap vermek vazifesi 
tahsil şube şeflerile müştereken tahsilat müdürlerine, şube bulunmayan 
yerlerde ise doğrudan doğruya tahsilat müdürlerine aittir. 

Tahsilat müdürü bulunmayan vilâyetlerde Divanı Muhasebata he
sap vermek vazifesi defterdarlara aittir. Bu vilâyetlerde tahsilat şeflerile 
var ise tahsil şube şefleri bu hesaptan doğacak mes'uliyette defterdarla 
müşterektir. 

Madde 3 — 29/5/1936 tarih ve 2996 sayılı kanunun bu kanuna mu
halif hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde S — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memur-

dur. 
7/7/1941 

No. Başlığı 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertib Cild Sahife Sayı 

2996 Maliye Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri hakkında kanun 17 1024 3322 

Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 

taksitlendirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4094 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — Hazineye intikal etmiş olan Hatay Ziraat Bankasının 
tasfiyesinde, mezkûr bankanın 23/7/1939 tarihinde vadeleri gelmiş veya 
gelmemiş, yeni senetlere bağlanmış veya bağlanmamış ipotekli veya 
müteselsil kefaletli bütün ziraî alacaklarile Tunus Bankasının aynı ma
hiyeti haiz ve aynı şekilde teminatlı bütün ziraî alacakları hakkında, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ipotekli ve müteselsil kefaletli 
ziraî alacaklarının taksitlendirilmesine dair 14/6/1935 tarih ve 2814 sayılı 
kanun hükümleri, (4, 12, 13, 14, 15, 16 nci maddeler hükümleri hariç 
olmak üzere) tatbik olunur. 

Bu kanunun tatbikatından yukarıda adı geçen kanundaki (Banka) 
dan Hazine anlaşılır. — 

Madde 2 — Bu kanunun tatbikatında 14/6/1935 tarih ve 2814 sa
yılı kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 1936 senesi yerine 
1942 senesi -mebde ittihaz edilmiş ve ikinci maddesinde yazılı % 5 faiz, 
% 3e indirilmiştir. Bu had, senetde münderiç faiz nisbeti % 3 den 
fazla ise tatîbik olunur. Aksi halde faiz, senetteki nisbet üzerinden hesap-
lanır. 

Madde 3 — İskenderun Sancak Hükümetinin 31/12/1937 tarihli ve 
846 sayılı kararnamesi hükümlerinden istifade ederek borçlarını taksit-
lendirmiş olanlardan dileyenler bu kanun hükümlerine göre vaziyet 
lerini eski haline irca etmek suretile tashih ettirerek borçlarını yeniden 
taksitlendirebilirler. 

Madde 4 — Bankanın altın kaydını ihtiva eden alacakları beher 
altın lira 500 kuruş hesap edilerek tahsil olunur. 

12 TEMMUZ 1941 (Resmi Gazete) Sayıfa : 1327 

3 

3 

3 

3 



S a y ı f a : 1328 (Resmî Gazete) 12 TEMMUZ 1941 

Suriye evrakı nakdiyesini ihtiva eden alacaklar, işbu kanunun 
neşri tarihindeki kur üzerinden tahsil olunur. 

Madde 5 — Borçları 23 temmuz 1939 tarihinde mevcud ve hu ka-
nun hükümleri dahilinde tecile tâbi borçlulardan bu kanunun neşri 
tarihine kadar gayri menkulleri takibat neticesinde bankaca tefevvüz 
edilmiş olanların bu gayri menkulleri, alâkadarlarının ilânen yapılacak 
tebligat tarihinden itibaren altı ay zarfında müracaatları halinde ken
dilerine veya mirasçılardan istiyenlere iade olunarak namlarına tescil 
ve* borçları bu kanun hükümleri dahilinde tecil olunur. 

Madde 6 — 2814 numaralı kanunun 9 uncu maddesinde yazılı ara-* 
ziye kıymet takdirî, müsakkafatta olduğu gibi sureti teşkili adı geçen 
•maddede tasrih edilmiş olan komisyon tarafından yapılır. 

Madde 7 — Bu kanunun tatbikin mütedair bilcümle muameleler 
damga, tapu, noter ve sair her nevi harç ve resimden muaftır. 

Madde 8 — Müteselsil kefaletli ve ipotekli borçlulardan mevcud 
olanların hissesine düşen borç taksitlendirilir. Bunlardan aciz halinde 
olanların borçları terkin edilir. Tegayyüp edenlerle hiyar hakkını aleyh-
de kullananların borçlan kefillerinden aranmaz. Borçların takibatında 
3202 sayılı kanunun muvakkat sekizinci maddesi hükümleri tatbik 
olunur ve maddede yazılı beş senelik müddet bu kanunun meriyetinden 
başlar. 

Madde 9 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca hazine na-
mına tahsil olunan paralar umumî bütçeye irad kaydolunur. 

Madde 10 — Bu kanunun tatbikında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının ihtiyarına mecbur kalacağı masraflar hakkında Maliye Ve-
kâleti ile mezkûr banka arasında bir anlaşma yapılır ve bu masraflar 
Bankaca tahsil edilip hazineye tevdii icap eden mebaliğden tesviye olu-
nur. 

Madde 11 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He-

yeti memurdur. 
7/7/19*1 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertib Cild 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

2814 

3202 

Türkiye Ziraat Bankasının İpotekli ve Müteselsil Kefaletli 
Zirai Alacaklarının Taksitiendirilmesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

3 
3 

16 
18 

1552 
1124 

3036 
3629 

Uzunköprü - Svilengrad arasında Türk toprağı 
haricindeki demiryolu kısımlarının 

işletilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4095 Kabul tarihi: 4/7/1941 

Madde 1 — Türkiyenin gerek Edirne ve. gerek Avrupa ile olan 
demiryol münakalâtını temin maksadile Uzunköprü - Svilengrad arasında 
ve Türk toprağı haricinde kalan 66+895 kilometrelik demiryolu kısım-
larını işletmek için Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kısımların inşaat, tamirat, işletme vesair masraf-
lan mezkûr idarenin 1941 malî yılı büdçesindeki tertibi mahsuslarından 
ödenir. 

Madde 3 — Bu hat kısımlarının işletilmesinden elde edilecek ha-
sılat nevi ve mahiyetlerine göre Devlet Detmiryolları ve Limanları İş-
letme Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin aid olduğu fasıl 
ve maddelerine irad kaydedilir. 

Madde 4 — Uzunköprü - Svilengrad arasındaki Türkiye hududları 
dahilinde kalan kısma aid bilûmum inşaat ve tamirat ve işletme ihti-
yacı için hariçten celb ve tedarik edilecek veya Uzunköprü - Svilengrad 
arasındaki kısımlar için memleketten gidip tekrar iade edilecek her 
türlü malzeme, alât, edevat gümrük resmile Devlet ve Belediye ve Hu-
susî İdarelere aîd sair vergi ve resimlerden muaftır. 

Madde 5 - Mezkûr kısımlarda yapılacak inşaat ve tamirata muk-
tazi malzemenin mubayaası ve inşaat Ve tamirat işleri 2490 numaralı 
Arttırma ve Eksiltme ve İhale (Kanununa tâbi değildir. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
7/7/1941 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertib Cild Sahife Sayı 

2490 
4050 

Arttırma. Eksiltme ve İhale Kanunu 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür 
lüğü 1941 mail Yıl Büdçe Kamum 

15 1057 2723 

4825 

KARARNAME 
Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Haymana Kaymakamı M. Ali Alpsarın Beşiri Kaymakamlı
ğına, Suşehri Kaymakamı Hilmi Tuncelin Özalp Kaymakamlığına, Bey
koz Kaymakamı M. Sadettin Ertürün Sarıkamış Kaymakamlığına, Ko-
yulhisar Kaymakamı Feyzi Cöngerin Hizan Kaymakamlığına, Menemen 
Kaymakamı Ruhi Çalışlann Kalan Kaymakamlığına, Göksün Kayma
kamı Fehmi Kutlunun Doğubayazıt Kaymakamlığına, Kuşadası Kay
makamı Etem Necib Yetginerin Oltu Kaymakamlığına, Özalp Kayma-
kamı Niyazi Tokerîn Gevaş Kaymakamlığına, Serik Kaymakamı Ab-
dülkerim özdayın Kuşadası Kaymakamlığına, Bucak Kaymakamı Halid 
Raci Süzerin Çeşme Kaymakamlığına, Patnos Kaymakamı Behçet Sa
vaşın Çivril Kaymakamlığına, Ardahan Kaymakamı Fazıl Halûk Gök-
sunun Haymana Kaymakamlığına, Şiran Kaymakamı Sıtkı Uluğun Gök-
sün Kaymakamlığına, Doğubayazıt Kaymakamı Halil Tufan Ürkerin 
Şebinkarahisar Kaymakamlığına, *Ş. Karahisar Kaymakamı Feyzi Tu-
gayın Patnos Kaymakamlığına, Boğazlıyan Kaymakamı Fuat Ertuğ-
rulun Ardahan Kaymakamlığına, stajım bitiren Siirt Mektupçu Vekili 
ve Ankara Maiyet Memuru Nuri Altrokun Şemdinli Kaymakamlığına, 
stajını bitiren Cengerli Nahiyesi Müdürü Remzi Saragoğlunun Yusufeli 
Kaymakamlığına, stajını bitiren Tekirdağ Maiyet Memuru Fahrettin 
Akkutlunun Serik Kaymakamlığına, stajını bitiren Mürefte Nahiyesi 
Müdürü Rebii Başoğlunun Silivri Kaymakamlığına, Oltu Kaymakamı 

Azmi Gökçenin Şereflikoçhisar Kaymakamlığına, Silivri Kaymakamı 
Nail İlterin Beykoz Kaymakamlığına, stajım bitiren Kastamonu Maiyet 
Memuru Hilmi Toluğun Koyulhisar Kaymakamlığına, Sarıkamış Kay
makamı Niyazi Dolokayın Menemen Kaymakamlığına, Akçaabat Kay-
makamı Cemâl Göktanın Mudanya Kaymakamlığına, stajını bitiren 
Bursa Maiyet Memuru Arif Hikmet özgelenin Bucak Kaymakamlığına 

stajını bitiren Eskişehir Maiyet Memuru Şevket Esenin Şiran Kayma
kamlığına, stajını bitiren Zonguldak Maiyet Memuru İlhami Vadanın 
Boğazlıyan Kaymakamlığına, stajını bitiren Piraziz Nahiyesi Müdürü 
Cemil Polatsoyun Akçaabat Kaymakamlğına, stajını bitiren Bornova 
Nahiyesi Müdürü Enver Saatçioğlunun Ermenak Kaymakamlığına, Er-
menak Kaymakamı İbrahim Nabi Ersakanın Başkale Kaymakamlığına, 
Şereflikoçhisar Kaymakamı Ekrem Vardarlının Pülümür Kaymakamlı
ğına, Pülümür Kaymakamı Kâmil Yıldırımın da Suşehri Kaymakamlı-
ğına naklen ve yeniden tayinleri tensib edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
7/7/1941 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R, S A Y D A M 

Dahiliye Vekili 
F A Y I K ÖZTRAK 
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12 TEMMUZ 1941 (Resmî Gazete) Sayıfa: 1329 

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

Reisliğinden : 

Kızılcahamam Kazasına bağlı Akdoğan Köyü Orman 
sınırının tahdidine ait mazbata hülâsası 

Kızılcahamam Kazasının tahminen (14) kilometre cenubunda vaki 
Akdoğan Köyünün orman sınırı: Mezkûr kariyenin cihet şimaligarbi-
sinde bulunan ve köy hanelerine takriben (300) metre mesafesindeki 
harçlı taş dıvarla tesbit edilen (Sarıcakız Tepe) sathı mailindeki (914) 
numaralı tahdid rasat noktasından başlıyarak garp istikametinde devam 
eden orman sınırı (Sarıcakız ve Gökçedere) namile anılan mevkilerde 
mevzu işaretlerle taklip ederek (925) numaralı rasat noktasına gelince 
cenup istikametinde inhirafla garptan şarka ceryan eden İnciderenin halî 
ve mezru arazilerle iltisak peyda eylediği mevkilerden geçtikten sonra 
Lamlamdere ismindeki ve kuru taş dıvarla tesbit edilen (929) numaralı 
rasat noktasında mezkûr Akdoğan Köyünün orman sınırı hitam bulmakta 
olup ormanın vaziyeti meçe basit baltalığıdır. 

Orman sınır işaretleri hudud boyunda tesadüf edilen taşlarda kır
mızı yağlı boya ile işaretlenerek (914) numaradan (929) numaraya 
kadar devam eder. 

Zikri geçen sınırın orman ciheti istikametinde muhtelif mevkilerde 
dağınık surette mütevezzi tarlaların mevcudiyeti 20/5/1940 gününde gö
rülerek bermucibi tebligat sahipleri, vekilleri ve tahdid işine iştirak 
etmiş olan köy mümessilleri ehlivukuflar mezkûr tarlalara ait Tapu 
senedatı ibraz edemediklerinden ve esasen tarlaların ormanla muhat olup 
mukaddema icra edilmiş katıyat ve tahribat neticesi tarlalık ihdas edil
miş olmasından ve alâhalihi bırakıldığı surette kısa bir müddet içinde 
ormanlık hal Ve evsafına girmeleri mümkün olmasının bu misillû tar
laların cümlesini orman olarak tahdid edildiğini gösteren işbu mazbata 
hulâsasının tahdid sırasında mahallinde tutulan tahdid zabıt varakasına 
nazaran tanzim kılınmış olup mevkii meriyete giren 3116 sayılı 18 şubat 
1937 tarihli Orman Kanununun bahşettiği hak ve salâhiyete müsteniden 
alâkadarının yapılan tahdid işi hakkında bir güna itirazları vaki olduğu 
surette (3) ay müddet zarfında mahkemelere müracaatta muhtar bulun
duklarının usulen tutulan tahdid zabıt defterinden alınan tahdid maz-
batası hulâsasıdır. 

10/6/1940 
2 No. Iı O. T. K. R. Ormancı Aza Hukukçu Aza Kâtip 

İbrahim Gülsoy Fehmi Özensin Mustafa Süzer İhsan Akay 

Kızılcahamam: Pazar Nahiyesine bağlı Kerevil Köyüne aid 
orman sınırının tahdidi hakkında tanzim 

kdınan icmal mazbatası 
Kızılcahamam Pazar Nahiyesine bağlı ve tahminen Kızılcahamam 

Merkezine (20) kilometre uzaklığında vaki Kerevil Köyünden orman 
hududu: mezkûr köyün umumiyetle ciheti garbisinde vaki olup Lam-
lam Dere mecrası yanında taşlı dıvarla. gösterilen (929) numaralı tah-
did rasad noktasından başlayarak batı istikametinde devam eden or-
man sınırı muayyen ve tesbilt edilmiş olan hatlarla uğrar. 933 numaralı 
rasad noktasında orman sınırı şark istikametinde kırılarak Çalyatağın 
Deer mecrasına varılır. Ve Çalyatağın Dere ile Kumdereriin birleştiği 
mevkide orman sınırı cenuba inkisarla İnceoz yolunun Kumdere sathıima-
ıHinıi takip eder. Ve (939) numaralı rasad nafakasında mezkûr İnceoz yo
lunu bırakarak garp istikametinde inkisar ve Kerevil Köyünün Çambaşı 
denilen Deresini doğru hatla geçtikten sonra Süğütpınarı yolunu taki
ben (942) numaralı rasad noktasına gelir. Ve orada orman sınırı şark 
istikametine bil'inhiraf köy halkınca Kuşkayası denilen mevkie varıl-
mak- suretile Karaboyalık Dere üstündeki 945 rasad noktasında köy 
orman sınırı hitam bulmaktadır. 

Ormanın vaziyeti hazırası: Devlet meşe basit baltalıktır. Orman 
sınır işaretleri 934 sıra numarasından 945 numaraya kadar sınır boyunda 
tesadüf olunan kayalarda kırmızı yağlı boya ile irae ve tesbit edilmiştir. 

Salifülbeyan sınırın orman ciheti istikametinde ve ezcümle Süğüt
pınarı denilmiş yolun garbında dağınık. surette mütevezzi tarlaların 
mevcudiyeti 21/5/1940 tarihli tahdid gününde görülmüş olup bermucibi 

tebligat sahipleri, vekilleri ve tahdid işine iştirak etmiş olan köy mümes
silleri ehli vukuflar mezkûr tarlalara aid tapu senedatı ibraz edeme-
diklerinden ve esasen tarlaların ormanla muhat olup mukaddema icra 
edilmiş katiyat ve tahribat neticesi tarlalık İhdas edilmiş olmasından 
ve Halîle bırakıldığı surette kısa bir müddet içinde ormanlık hal ve 
evsafına girmeleri mümkün olmasının bu misillû tarlaların cümlesini 
orman olarak tahdid edildiğini gösteren işbu mazbata hülâsasının tah-
did sırasında mahallinde tutulan tahdid zabıt varakasına nazaran tan-
zim kılınmış olup mevkii mer'iyete giren 3116 sayılı 18 şubat 1937 ta
rihli Orman kanununun bahşettiği hak ve salâhiyete müsteniden alâ-
kadaranın yapılan tahdid işi hakkında bir güna itirazları vaki olduğu 
surette (3) ay zarfında mahkemelere müracaatta muhtar bulundukla 
rının usulen tutulan tahdid zabıt defterinden alınan, tahdid mazbatası 
hulâsasıdır. 

10/6/1940 
2 No. lı O. T. K. R. Ormancı Aza Hukukçu Aza Kâtip 

İbrahim Gülsoy Fehmi Özensin Mustafa Süzer İhsan Akay 

Kızılcahamam Kazasının Pazar Nahiyesine bağlı İğdır 
Köyünün Devlet orman sınırı hakkında 

tutulan mazbata hülâsası 

Kızılcahamam Kazasının Pazar Nahiyesi dahilinde ve tahminen 
Kızılcahamam merkez kasabasına (26) kilometre uzaklığında bulunan 
İğdir Köyünün orman hududu: Kısmı küllisi mezkûr köyün doğu tara
fında ve bir kısmıda cenubundadır. İğdir Köyünün ciheti şarkisindeki 
kısmın: İğdir Köyü evlerinin yanında şarka doğru akan mezkûr İğdir 
çayı ve köy yolunun kur'bunda harçlı taş dıvar üstünde yazılı (948) nu
maralı rasad noktasından bet ve şark istikametinde devam eden orman 
sınırı köy halkınca Sekicik namile yad edilen meşe ormanının etrafı 
erbaasını muayyen işaretlerle çevirdikten sonra şose üzerinde (982) nu
maralı rasad taşına gidilir. Ve oradan Ankara Kızılcahamam şosasını 
takiben iğdir «Deresini katetmek suretile mezkûr şosenin köprü üzerin-
deki-(995) numaralı rasad noktasında orman sınırı garp istikametinde 
inhiraf ve Kazğan dere mecrasını takip ve muayyen hatlarla geçmek su
retile Yumru Tepesinin (968) numaralı rasad noktasında orman sınırı 
şimal isitikametinde kırılarak îğdir Dere mecrasına vasıl olur ve yine 
İğdir Köyünün ittisalindeki Karanlık Dere yanıbaşında dıvarla tesbit 
edilen (956) numaralı rasad noktasından cenup istikametinde öztürk 
Açması Çamlık Çambaş mevkileri orman içerisinde bırakmak suretile 
Çambaş mevkiinin (961) numaralı rasad noktasına varılır. Ve bu nokta
da köy Devlet orman sınırı sona ermektedir. 

Ormanın vaziyeti hazırası : Umumiyetle Devlet meşe baltalık or
manıdır. Orman sınır işaretleri (946) numaradan (982) numaraya ka
dar devam ederek sınır işaretleri tahdid hattının tesadüf ettiği taşlarda 
kırmızı yağlı boya ile irae edilmiştir. Salüfülarz sınırın orman ciheti 
istikametinde ve ezcümle muhtelif mevkilerde dağınık surette mütevezzi 
tarlaların mevcudiyeti tahdid gününde müşahede edilmiş olduğu ve 
ancak sahipleri vekilleri ve tahdid işine iştirak etmiş olan ehlivukuflar 
tarafından mezkûr tarlalara aid tapu senedi ibraz edemediklerinden 
ve esasen tarlaların ormanla muhat olup mukaddema icra edilmiş olan 
katiyat ve tahribat neticesi tarlalık ihdas edilmiş olmasından ve alâha-
lihi bırakıldığı surette kısa bir müddet içinde ormanlık hal ve evsafına 
girmesinin kabil olmak hasebile bu misillû tarlaların cümlesini orman 
olarak tahdid edildiğini mübeyyin işbu icmal mazbatası tahdid esna
sında mahallinde tanzim kılınan tahdid zabıtnamesine nazaran imla 
kılınmış olup mevkii mer'iyete giren 3116 sayılı ve 1 haziran 1937 tarihli 
Orman Kanununun (7) nci maddesinin bahşettiği hak ve salâhiyete 
istinaden alâkadaranın tahdid işi hakkında bir gûna itirazları olduğu 
takdirde (3) ay müddet içinde mahkemelere müracaatta serbest bulun
duklarının beyanile usulen (10) uncu tahdid zabıt defterinden icmal en 
alınmış tahdid mazbatasıdır. 

10/6/1940 
2 No. lı O. T. K. R. Ormancı Aza Hukukçu Aza Kâtip 

İbrahim Gülsoy Fehmi Özensin Mustafa Süzer İhsan Akay 



(Resmî Gazete) 

Nafıa Vekâletinden : Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 

Şose inşaatı 

1 — Siirt Vilâyeti dahilindeki Kurtalan-Siirt Haydarköprüsü yolu 
nun makadam şose inşaatı ile kârgir kuru dere ve Haydar köprüleri in
şaatı 380 000 lira keşif bedelli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 18/7/1941 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 
Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme ve Arttırma Komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafıa Ve-
kâleti Şose ve Köprüler Reisliğinde görülebileceği gibi 19 lira mukabi
linde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilecektir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin eksiltme tarihînden en 
az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikaları almaları lâzımdır. 

5 — İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile 18950 liralık muvakkat 
teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifat dairesinde hazır-
layacakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup 
posta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve mühürsüz 
zarflar kabul edilmez. 274/4-4 

1 — Irmak - Filyos hattı üzerindeki Somucak istasyonu ile Osman
cık Kazası arasında yapılacak takriben 145 kilometrelik demiryolu etüt 
ameliyatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 21/7/1941 tarihîne tesadüf eden pazartesi günü saat 
on altıda Vekâletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komis
yonu odasında yapılacaktır. 

3 — Bu işin muhammen bedeli 32000 ve muvakkat teminatı 2400 
liradır, 

4 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, güzergâh haritası, etüt umumî fennî şartnamesile diğer ev
raktan mürekkep bir takım münakaşa evrakı yüz altmış kuruş mukabi
linde Demiryollar İnşaat Dairesinden tedarik olunabilir. 

— Bu münakaşaya girmek isteyenler referans ve diğer vesikala-
rını bir istidaya bağlayarak münakaşanın yapılacağı tarihten en az üç 
gün evvel Vekâlete vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası İsteyecekler 
ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır .Münakaşa tarihinden en az 
üç gün evvel yapılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate alınmıyacaktır, 

6 — Teklif verecek olanlar teklif zarflarını 2490 numaralı kanunun 
ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlayarak münakaşanın 
yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde 
Demiryollar İnşaat Dairesi Arttırma, Eksiltme ve İhale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

305/4- 3 

1* 

Vezirköprü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Gümüşhacıköy Kabasının Bademli Köyünden Ahmedoğlu Mür-
selin Vezirköprünün Adatepe Köyünden Ar i f oğlu Al iKerem aleyhine Sulh 
Hukuk Mahkemesine açmış olduğu istihkak davası üzerine müddeaaleyh 
A l i Keremin bulunduğu mahal belli olmadığından dolayı ilânen tebligat 
yapılmasına mahkemece karar verildiğinden mumaileyhin 23/7/1941 
çarşamba günü saat 9 da bizzat mahkemede hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde muhakemenin gıyabında cereyan ede
ceği tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

337 

Cinsi 
Miktarı 

Kg-
Fiatı 

Kş. Sn. 
Tutan 

Lr . Kş. 

Muvakkat 
teminat 
Lr . Kş. 

Ekmek 77000 12 50 9625 00 722 N a k î î ? e a c 

rati dahil 
Sığır eti 1700 40 680 00 51 00 
Koyun eti 3000 50 1500 00 112 50 
Sadeyağ 2000 160 3200 00 240 00 
Zeytinyağı 750 85 637 50 47 87 
Toz şeker 2750 48 1320 00 99 00 
Gaz 2000 32 50 650 00 48 75 
Sabun 1000 55 -550 00 47 25 
Pirinç 2000 42 840 00 63 00 
Bulgur 2000 20 400 00 30 00 
Makarna 1000 50 500 00 37 50 
Kuru Fasulya 1500 22 330 00 24 75 
Nohut 1250 22 275 00 20 63 
Y. Mercimek 1250 22 275 00 20 63 
K. Soğan 3000 10 300 00 22 50 
Un 1000 25 250 00 18 75 
Patates 1500 12 180 00 13 50 
K . Bamya 200 120 240 00 18 00 
Tuz 1200 9 108 00 8 10 
Salça 500 35 175 00 13 13 
Arpa Şehriye 200 45 90 00 6 75 
Zeytin 750 50 375 00 28 13 
Beyaz Peynir 750 60 450 00 33 75 
İrmik 500 38 190 00 14 25 
K. Üzüm 500 48 240 00 18 00 
K Erik 500 30 150 00 11 25 
Pirinç unu 120 50 60 00 4 50 
Nişasta 100 50 50 00 3 75 
Reçel 200 60 120 00 9 00 
Cay 6 800 48 00 3 60 
Ihlamur 40 140 56 00 4 20 
Yumurta 10000 Aded 3 300 00 22 50 
Karabiber 5 200 10 00 00 75 
Sarımsak 70 60 42 00 3 15 
Sirke 750 20 150 00 77 25 
Çam fıstığı 25 120 30 00 2 25 
Kömür (Krible) 70 Ton 1137 54 796 28 59 72 
Kömür (Meşe) 500 8 40 00 3 00 
Odun 15000 2 50 375 00 28 13 
T. Fasulya 700 15 00 115 00 8 62 
Lâhna 1200 10 120 00 9 00 
Pırasa 1200 10 120 00 9 00 
Ispanak 900 15 135 00 10 13 
T. Kabak Sakız 400 10 40 00 3 00 
Patlıcan 1000 15 150 00 11 25 
Domates 1200 15 180 00 13 50 
Dolmalık Biber 350 15 52 50 4 00 
T. Üzüm 1500 25 375 00 28 13 
Armut 750 40 300 00 22 50 
Süt 1000 20 200 00 15 00 
Yoğurt 800 30 240 00 18 00 

YEKÛN 27635 28 

1 — Enstitümüzün 15 temmuz 1941 tarihinden sonraki ihtiyacı için 
yukarıda cins, mikdar ve muhammen bedeüerile muvakkat teminatları 
görülen yiyecek ve yakacak maddelerinin satın alınması 1 temmuz 1941 
tarihinden itibaren açık eksiltmeve konulmuştur. 

2 — Şartnameleri görmek istiyenlerin Ankaranm Hasanoğlan Kö
yündeki Enstitü Dairesine müracaatları lâzımdır. 

3 — îhale 15 temmuz 1941 sah günü saat 14 te Köy Enstitüsü bina
sında yapılacaktır. 

İLÂNLAR 
áavifa : 1330 12 T E M M U Z 1941 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 

R 



4 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü 
maddelerindeki evsafı haiz olmaları ve ihale saatmdan önce muvakkat 
teminatı yatırılmış bulunmaları şarttır. 

5 — Eksiltmeye girecek olanların ihale saatında Hasanoğlan Kö
yünde Enstitü binasında hazır bulunmaları ilân olunur. 

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

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

bında teker teker müteahhitlere verilecektir. 
N o t : 2 
Muhammen bedelinin tutarı (5000) lirayı geçen ekmek kapalı 

zarf usuliie ihale edilecektir. B u cihet sehven evvelce çıkan ilânlara 
dahil edilmemiştir. Taliplerin nazarı dikkatine arz olunur. 

331/4- 3 

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

Pazarlıkla 1000 aded yem torbası beheri için 135 kuruş, 1000 aded 
belleme beheri için 400 kuruş, 200 aded çul beheri için 850 kuruş, 200 
aded tavla halatı beheri için 2400 kuruş, 100 aded nalbant takımı beheri 
için 2900 kuruştur. İhalesi 18/7/1941 cuma günü saat 10 dadır. taliplerin 
kanunî teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. Numuneler her 
gün komisyonda görülebilir. 

299/43 

1 — Pazarlıkla 75 ton K . Fasulya satın alınacaktır» 
2 — Beher kilosuna tahmin edilen 22 kuruş 50 santim olup ihalesi 

14/7/1941 pazartesi günü Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Ko* 
misyonunda yapılacaktır. 

3 — Taliplerin kanunî teminatlarile birlikte komisyona müracaat
ları. 

325/4-4 

Pazarlıkla (500) ton saman alınacaktır. Beher kilosuna tahmin 
edilen fiat üç kuruş 40 santim olup ihalesi 17/7/1941 perşembe günü 
saat 14 tedir. Taliplerin kanunî teminaltlarile birlikte komisyona müra
caatları. 373/4-2 

Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

Muvakkat 
Keşif bedeli teminat 

İnşaatın nev'i İhale günü ve saati l i r a l i r a 

24574 1843.05 

1156.17 

Adapazarında bir taımirha-
ne ve müştemilâtının inşa 
ve tesisi 28/7/1941 pazartesi 

15 
Küçük Yozgalbta yaptırı
lacak inşaat 28/7/194.1 pazartesi 15416.50 

15,30 
Yukarıda yazılı inşaat hizalarında gösterilen gün ve saatîarda As

kerî Fabrikalar Umumi Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Keşif bedelleri ve muvakkaıt teminatları 
hizalarında gösterilmiştir. ŞarSbnameleri parasızıdır. Taliplerin teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evvel getirmeleri. 335/4-2 

Malzemenin cins ve mifcdan 
İ h a l e Muhammen Kat'î 

gün ü saa ti bedel temina t 

7344 153 ton benzin 15/7/1941 sah 14 48.960 
Muhtelif numaralarda dokuz ka
lem ve cem'an 188 ton maden yağı 15/7/1941 sah 14.30 69.660 9466 

Cins ve mikdarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 

Alma Komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Kart teminatları ve 
muhammen bedelleri yukarıda gösterilmiştir. Benzinin şartname bedeli 
(2) lira (45) kuruştur. Maden yağının şartnamesi (3) lira (49) kuruştur. 

336/3-* 

.Şaritnaıme 
N o : Cinsi Mikdarı 

6 Ateş tuğlası Ve harçları 
* 

Ö.972 Ton 
16 Diffıonilaarrin 10 Ton 
18 Difenlilüretan 5 Ton 
20/a Erkekler Listede yazılı 
E l Elefctrod Nipel 300 er ad. 
24 Ferro Wolfram 10 Ton 
28/a 64 numaralı resme göre testere 100 aded" 

448 » » » 50 » 
44/b Makkaplar Listede yazılı 
48 Nikel 30 Ton 
50/ıa* Paftalar Listede yazılı 
55/1 Sanfbralit 1. 10 Ton 
55/2 Sanitraliilt 2. 10 Ton 
,70 Zımpara taşları Listede yazılı 
77/a Poligon malzemeli Lisbede yazılı 
86/2 Ofcoınotlar için çelik 104- Ton 
86/2 Yaylık çelik lamalar 2.000 K i l o 
•86/2 Çelik çekme boru 1.000 K i l o 
87 Ferro krom 25 Ton 
92/a Yaylık çelik teller 2.750 K i l o 
97 Fırçalık çelik ıtel 600 Ki lo 

111 Kobalit 10 Ton 
120 Çinko levha no: 19 200 Ton 
121 As pes boru 25 tmim. <j> 120 Metre 

Aspes ip 40 ınvm. <f> 100 -Metre 
Aspes Levha (Muhtelif eb'atta) 480 aded 

122 SW marka hadde gresti 5 Ton 
123 Deve tüyü Örgülü kayış (muhtelif eb'atta) 350 Metre 
124 örgülü keten kayışlar (muhtelif eb'atta) 16 Aded 
125 94 numaralı resme göre yılankavi tel hortum 

ve teferruatı 10 Takım 
126 Amerikan aynaları Listede yazılı 
127 237 numaralı resme göre balata 150 Aded 
128 294 numaralı resme göre zincir 30 Metre 
129 Raybalar Listede yazılı 
130 Modül Frezeleri Listede yazılı 
131 Dökümcü çivisi (muhtelif eb'atta) 2.000 Ki lo 
132 T 5 numaralı resme göre ocak içliği 24 Takım 
133 Galvanizli Demir Saç 35 Ton 

Galvanizli Demir Tel 15 Ton 
134 2921 numaralı resme göre akümlâtör pistonu 2 Aded 
135 Elektrik malzemesi Listede yazılı 

28/a - 64 numaralı resme göre testereler için 
Listede yazılı 

diş 3.000 Aded 

27 kalem A. E. G. amili mütehassıs 

27 kalem siemens amili mütehassıs 

5 Kalem Garbe Lahmayer Aachen amili mütehassıs 

Fabrikaları mamuîâtmdan alınacak elektrik maîzemesile beraber 
A. E. G. ve Siemen's veya her hangi bir fabrika mamulâtından olabile
cek 85 kalem elektrik malzemesi. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca Satın alınacaktır. Fen
nî şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. Verebileceklerin şart
larını ve Katlarını bildirir teklif mektuplarını kısa bir zamanda Umum 
Müdürlüğe vermeleri. 

379/4-1 

M M. V. Satın Alma Komisyonundan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı (350) üç yüz elli kuruş olan 

altı ton vaketa kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. İhalesi 14/7/1941 
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pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1575 liradır. Evsaf ve şartna
mesi M. M. Vekâleti Satın Alma Komisyonunda görülür. İsteklilerin 
ihale gün ve saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Komisyona vermeleri. 

230/4-4 

Muhammen keşif bedeli (50 400) lira tutan muhtelif ebatta (840) 
metre mikâbı kereste kapalı zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 22 tem
muz 1941 salı günü saat on beştedir. İlk teminatı (5780) liradır. İsteklile
rin kanunî vasıfları haiz olmak şar.tile bildirilen gün ve saatten bir saat 
önce zarflarını komisyona vermeleri. 311/4-2 

Mevcut numunesine göre pazarlıkla 1000 çift nakliye koşumu sa
tın alınacaktır. Beher çiftine tahmin olunan fiyat 70 lira olup teminatı 
9500 liradır. Topdan ve 500 çifden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı ta-
liplerede ihale olunur, ihalesi 15 temmuz 1941 salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Taliplerin komisyona müracaatları. 323/3-3 

Beherine tahinin edilen fiatı (135) yüz otuz beş kuruş olan (300.000) 
üç yüz bin adet yün kuşak pazarlıkla münakaşaya konmuştur. Yün ku
şaklar için 50.000 adeüten aşağı olmamak şartile ayrı ayrı tekliflerde ka
bul edilir. İhalesi 15/7/1941 salı günü saat 14 dedir. Evsaf ve şartnamesi 
20,25 lira mukabilinde M . M . V. Satın Alma Komisyonundan alınabilir. 
Taliplerin teklif edecekleri rnikdarlar üzerinden kanunî kat'î teminatları 
ile birlikte ihale gün ve saatında Komisyona gelmeleri. 350/3-3 

(Beher metresine tahmin edilen fiatı (350) üç yüz elli kuruş olan 
(100.000) yüz bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla münakaşaya kon
muştur. Kaputluk kumaşlar için 50.000 metreden aşağı olmamak şartile 
ayrı ayrı tekliflerde kabul edilir. İhalesi 28/7/1941 pazartesi günü saat 
11 dedir. Evsaf ve şartnamesi 17,5 l ira mukabilinde M . M . V . Satın A l 
ma Komisyonundan alınabilir. Talihlerin teklif edecekleri rnikdarlar 
üzerinden kanunî ilk teminalarını havi teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatinden en az bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

367/4-1 

Beherine tahmin edilen fiatı (95) doksan beş kuruş olan (150.000) 
yüz elli bin adedN tımar fırçası pazarlıkla münakaşaya konmuştur. Tı
mar fırçaları için 10.000 adetten aşağı olmamak şartile ayrı ayrı teklif
lerde kabul edilir. İhalesi 17/7/1941 perşembe günü saat 11 dedir Evsaf 
ve şartnamesi 712,5 kuruş mukabilinde M . M . V . Satın Alma Komis-1 

yomından alınabilir. Taliplerin teklif edecekleri miktarlar üzerinden 
kanunî kat'î teminatları ile birlikte ihale gün ve saatında Komisyona 
gelmeleri. 

374/34 

Eksiltme günü talip çıkmıyan ve hepsine tahmin edilen fiatı otuz 
üç bin üç yüz elli l ira olan muhtelif hacimde dört milyon iki yüz el l i 
bin tane yena camından mamul boş ampul 29 ağustos 1941 cuma günü 
saat 11 de Ankarada M . M . • V . Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla 
ihale edileceğinden isteklilerin 5002 lira 50 kuruşluk katı teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatında mezkûr komisyonda bulunmaları. 

375/4-1 

Beher çiftine ıtahmin edilen fiatı (36,75) otuz altı kuruş yetmiş 
beş santim olan 50 000 elli bin çift pamuk ve yün karışık çorap pazar

lıkla münakaşaya konmuştur. Karışık çoraplar için 25 000 çiftten aşağı 
olmamak şartile ayrı ayrı tekliflerde kabul edilir. İhalesi 16/7/1941 çar
şamba günü saat 15 dedir. Evsaf ve şartnamesi M . M . V . Satın Alma 
Komisyonunda görülür. Taliplerin teklif edecekleri miktarlar üzerinden 
kanunî kati teminatları i le.birlikte ihale gün ve saatında komisyona 
gelmeleri. 

376/2-1 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli 289.555,40 (İki yüz seksen dokuz bin beş yüz elli 
beş lira kırk kuruş) olan 40.000 ton linyit kömürü 25/7/1941 cuma günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

'Bu işe girmek isteyenlerin 15.332,22 (On beş bin üç yüz otuz iki lira 
yirmi iki kuruş) liralık muvakkat teminait ile kanunun tayin ettiği vesi
kaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 353/4-2 

Muhammen bedeli 29.000 lira olan dört kalem çinko levha 25/7/1941 
cuma tgünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

368/4-2 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı cem'an 185 
kalem eczayı tıbbiye malzemesi 28/7/1941 pazartesi günü saat 15 den 
itibaren sırasile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

ıBu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de ka
dar Komisyon Reisliğine Vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara Ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 
Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No; Malzemenin ismi Lira Lira 

R1 141 kalem eczayı tıbbiye 43.185 3.238,88 
2 44 » » » 33.241 2.493,08 

365/4-1 

Muhammen bedeli (6076) l i ra olan 44 kalem dişçi alât ve edevatı 
'28/7/1941 'pazartesi (günü saat 15 de kapalı zarf usulü île Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (455.70) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

372/4-1 

Opvlel Matbuası 
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             İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                                           Sayfa 
 
4086 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı  
         Bir Numaralı Cedvelin Maarif Vekilliği Kısmında Bazı Değişiklik Yapılması  
         Hakkında Kanun          1 
 
4087 Tayinat ve Yem Kanununun Birinci Maddesine Müzeyyel 1495 Sayılı Kanunda  
         Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun       1 
 
4088 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı Kanuna 
         Ek 3888 Sayılı Kanunun İkinci Maddesine Bağlı Üç Numaralı Cedvelin  
         Değiştirilmesine Dair Kanun         1 
 
4089 Dahiliye Memurları Kanununun 2 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi  
         Hakkında Kanun          2 
 
4090 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin Teşkilât ve Vazifelerine  
         Dair 1042 Numaralı Kanuna Ek Kanun       3 
 
4091 Hatayın Anavatana İlhakından Önce Orada Öğretmenlik Yapanlara Dair Kanun  3 
 
4092 Askerlik Kanununun 35 inci Maddesini Değiştiren 3920 Numaralı Kanunun  
         «C» Fıkrasına Bazı Hükümler İlâvesi Hakkında Kanun     3 
 
4093 Maliye Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 2996 Sayılı Kanuna Ek 
         Kanun            3 
 
4094 Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve Müteselsil Kefaletli Ziraî  
         Alacaklarının Taksitlendirilmesine Dair Kanun      3 
 
4095 Uzunköprü - Svilengrad Arasında Türk Toprağı Haricindeki Demiryolu  
         Kısımlarının İşletilmesi Hakkında Kanun       4 
 
Kararname 

 
Dahiliye Vekâletine Ait Tayin Kararnamesi       4 
 
Tebliğler 

 
Orman Umum Müdürlüğü 2 numaralı Orman Tahdid Komisyonu Reisliğine Ait  
Tebliğ             5 
 
İlanlar            6 
 




