
İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
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CUMA 
S A Y I : 4881 

K A N U N 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü 

hakkındaki kanuna bağlı b i r sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Kabul tarihi: 4/8/1941 Kanun No: 4096 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı bir sayılı 
cetvelin Adliye Vekâletine aid Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlü
ğü kısmı ile vilâyet memurları kısmındaki kâtip unvanı ve kâtipler baş
lığı altındaki mahkeme kâtipleri kısmının derece, unvan, aded ve maaşları 
hu kanuna bağlı cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

6/8/1941 

Derece 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 
6 Muavin ve Birinci Şube Müdürü [1] 
7 İkinci Şube Müdürü 

1 100 
1 70 
1 60 

[1] Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar. 

Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 Mütedavil Sermaye Muhasibi 1 60 
10 Muhasip Refiki 1 35 

9 Şef 1 40 
10 Mümeyyiz 2 35 
12 Hesap Memuru 2 25 
12 Tetkik Memuru 2 25 
13 Kâtip 10 20 
4 Mühendis veya Mimar 1 90 
fi » » 1 70 

Vilâyet memurları 

11 Hâkim Namzedi ve Stajiyer Hâkim Namzedi 350 30 

Kâtipler 
9 5 40 

10 14 35 
11 Başkâtip ve Muavinleri ve Müddeiumumi ve Sorgu 20 30 
12 Hâkimi Kâtipleri ve Zabıt ve İcra Kâtipleri 69 25 
13 229 20 
14 606 15 
15 1533 10 

Resmi 
Düstur Gazete 

N o . Başlığı T e r t i b Cild Sahife Sarı 

3656 Dev le t Memurları Aylıklarının T e v h i d ve Teadülüne d a i r 
k a n u n 3 20 1397 4253 

T . B . M . M . K A R A R I 
Fenerler İdaresine verilecek tazminat karşılığının temin 

sureti hakkındaki 3302 sayılı kanunun 2 nci maddesi 
ile Bütçe Kanunlarının bu babtaki maddelerinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında 

Karar No: 1254 nabiden veya Hazine bonosu verilerek temin edilmek suretile ve İcra 
Vekilleri Heyeti kararile Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse 

3302 numaralı kanunun ikinci maddesinde «karşılığı 1937 senesi senetlerini satın olmağa Maliye Vekili mezundur» denildiği gibi 1938 ve 
Bütçe Kanununun üçüncü maddesinin son fıkrasında gösterilen me- anı müteakib yıllar Bütçe Kanunlarında «Hazinede mevcut millî esham 

T.C. 
Resmî Gazete 

Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 
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ve tahvilât karşılık gösterilmek suretile temin olunacak krediler veya 
bunların satış bedellerile ve İcra Veki l l e r i Heyeti kararile bu kabi l 
şirketlere aid hisse senetlerini satın almağa Mal iye V e k i l i mezundur» 
hükmü mevzu bulunduğuna göre Hazinenin ortaklığı bulunan şirket
lerdeki hisse senetlerinin Hazine tarafından yukarıda izah edildiği şe
ki lde mubayaası için ayrıca kanunî b ir mezuniyet ve tahsisat istihsaline 
lüzum görülmemektedir. 

Z i ra şirket heyeti umumiyesince şirket mevcudatının toptan satışına 
karar verilmesi halinde şirket matlubat ve düyunatına nazaran mevcu
data takdir edilecek bedelin ve şirketi hisse senetleri temsil ettiğine na
zaran bunlara isabet edecek kıymetin Hazinece tesviyesi suretile yapı
lacak muamele şirket hisse senetlerini ve binnetice şirket mevcudatını 

mubayaayı ifade edeceğine binaen ve yukarıda zikrolunan kanunî hü-
kümler İcra Veki l l e r i Heyeti kararile bu mubayaanın Mal iye V e k i l i 
tarafından ifasını âmir bulunduğundan ve tahsisat istihsaline de bu 
babdaki kanun maddelerinde iştira bedelinin tesviyesi için muayyen 
membalar gösterilmesi sebebile lüzum görülmediğinden ve hisse se
netlerinin de İcra Vek i l l e r i Heyeti kararile Mal iye V e k i l i tarafından 
mubayaası salâhiyeti tasrih kılındığından, tasfiyeyi b ir an evvei ikmal 
ve tasfiyenin devamı halinde tediye edilecek tasfiye masraflarından 
Hazineye isabet edecek masraf mikdarını bertaraf etmek maksadile ya
pılmak istenildiği anlaşılan bu muamelenin ifası İcra V e k i l l e r i Heyeti 
kararile Mal iye Vekâletinin salâhiyeti dahilinde bulunduğundan mad
delerin tefsirine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

4/8/1941 

K A R A R N A M E 
Dahil iye Vekâletinden: 

1 — Vekâlet Hukuk Müşavirliği Muavin i Saim Hazerin Mahallî İdare
ler Umum Müdür Muavinliğine, Nüfus Umum Müdürlüğü Dördüncü Şube 
Müdürü Zeki Köymenin Nüfus Umum Müdürlüğü Üçüncü Şube Müdür
lüğüne, Beşiktaş Kaymakamı A l i Rıza Ünalın Mahallî İdareler Umum 
Müdürlüğü Bir inc i Daire Reisliğine, Mi las Kaymakamı Mahmut Nedim 
Aker in Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü Üçüncü Daire Reisliğine, O f 
Kaymakamı Süleyman Asaf Sargutun Mahallî İdareler Umum Müdür
lüğünde Şube Müdürlüğüne, Marmaris Kaymakamı Rıfat Bingölün M a 
hallî İdareler Umum Müdürlüğünde Şube Müdürlüğüne, Bozüyük Kay
makamı Naci Rollasın Nüfus Umum Müdürlüğü Muavinliği ve B i r inc i 
Şube Müdürlüğüne, Düzce Kaymakamı Fahrettin Ünalın Nüfus U m u m 
Müdürlüğü İkinci Şube Müdürlüğüne, Sungurlu Kaymakamı Nurettin 
Özcebeğin Nüfus Umum Müdürlüğü Dördüncü Şube Müdürlüğüne, Mül
kiye Müfettişi Selim İmecenin Memurlar, S i c i l ve Muamelât Umum Mü
dürlüğü Bir inc i Şube Müdürlüğüne, Köyceğiz Kaymakamı Memduh Pay-
zının Memurlar, S ic i l ve Muamelât Umum Müdürlüğü İkinci Şube Mü
dürlüğüne, Emniyet Umum Müdür Muavin i Emin Kırışın Hatay V a l i 
Muavinliğine, Mahallî İdareler Umum Müdür Muavini H i l m i Yurdaku-
lun Söke Kaymakamlığına, Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü Şube 
Müdürlerinden Baha Koldaşın Düzce Kaymakamlığına, Mahallî İdare
ler Umum Müdürlüğü Bir inc i Daire Reisi Besim Tugayın Hendek K a y 
makamlığına, Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü Üçüncü Daire Reisi 
Fuat Kâmil Erkalın İskilip Kaymakamlığına, Mahallî İdareler Umum 
Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Vasf i Gergerin Mi las Kaymakamlığına, 
Nüfus Umum Müdürlüğü İkinci Şube Müdürü Dilaver Erginin Nallıhan; 

Kaymakamlığına, Nüfus Umum Müdürlüğü Üçüncü Şube Müdürü Nec
mettin Selenin Kövceğiz Kaymakamlığına, Memurlar, S ic i l ve Muamelât 
Umum Müdürlüğü Bir inc i Şube Müdürü İhsan Kâhyaoğlunun Edremit 
Kaymakamlığına, Memurlar , S i c i l ve Muamelât Umum Müdürlüğü İkin
ci Şube Müdürü Şükrü Alptekinin Bayramiç Kaymakamlığına, Nüfus 
Umum Müdür Muavini ve Bir inc i Şube Müdürü Fuat Yurddaşın Mar
maris Kaymakamlığına, Emniyet Umum Müdürlüğü Üçüncü Daire Re
isi Necip. Kandemirin Eceabat Kaymakamlığına, Emniyet Umum Mü
dürlüğü 9 uncu Şube Müdürü Tevfik Besim Bakuşun Of Kaymakam
lığına, Nallıhan Kaymakamı A r i f Davancın Sungurlu Kaymakamlığına, 
Balya Kaymakamı Sabri Sözerin Beşiktaş Kaymakamlığına, Hatay V a l i 
Muavin i A k i f İşcanın Osmaniye Kaymakamlığına, Söke kaymakamı İz
zet Örsün Mihalıççık Kaymakamlığına, Harran Kaymakamı Mehmet 
A t a Aksoyun Bozüyük Kaymakamlığına,Mülkiye Müfettişi Fuat Çoru-
ğun Balya Kaymakamlığına, Edremit Kaymakamı Şadan Altınokun Şem-
dinl i Kaymakamlığına, Şemdinli Kaymakamı N u r i Altıokun Artuva 
Kaymakamlığına, Osmaniye Kaymakamı İbrahim Vasfi Bagaturun Kan
gal Kaymakamlığına, Eceabat Kaymakamı Muhsin Güloğlunun Harran 
Kaymakamlığına naklen tayinleri tensib edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahil iye V e k i l i memurdur. 
27/7/1941 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. S A Y D A M 

Dahil iye V e k i l i 
F A Y I K ÖZTRAK 

T A M İ M 
Devlet Demiryolları U m u m Müdürlüğünden: 

No: 3334/209-14728 
ÖZÜ: 

Erlere yazılan mektup v e kartların pul
suz kabul edileceği h. 

2721 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasında yazılı aile 

ve akrabaları tarafından, erlere gönderilen mektup ve kartların köy muh 
tarları yahut Kaymakamlık, Nahiye Müdürlüğü veya Askerlik Şubesi Re 
isliğince resmî mühürle tasdik olunanlarının istasyonlar tarafından pul
suz olarak kabul edilmesi ve katarlardaki posta seyyarlarına elden v e r i l 
mesi tamimen tebli olunur. 

S/7/1941 

İ L Â N L A R 
M . M . V . Satın Alma Komisyonundan: 
Pazarlıkla 200 liralık krom k a l i 1000 liralık Galipsolyağı 7500 l i ra -

ık sapokalasin yağı 5000^ liralık konstans 15000 liralık arap sabunu 6000 
liralık kemik yağı 500 liralık dinamo yağı alınacaktır. Bu yağlar toptan 
ve ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. Tal ip ler in ihale günü olan 11 ağus

tos 1941 pazartesi nü saat 15 de yüzde 15 teminatlarile birlikte komis* 
yona müracaatları 546/3-3 

Pazarlıkla 500485 ki lo 40 X 40 ebadında çubuk demir alınacaktır, 
tahmin olunan fiyat 136346 l i ra 64 kuruş olup teminatı 16134 liradır» 
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İhalesi 13/8/1941 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. T a l i p olan
ların komisyona müracaatları. 

628/2-1 

Tekerlek -taban demirile dingil demiri vekâletten verilmek üzere 
pazarlıkla 500 aded çift atlı nakliye arabasile 500 aded öküz arabası 
satın alınacaktır. Öküz arabası mevcut numune ve resmine göre at ara
bası komisyondaki evsaf ve şartnamesine göre olacaktır. B i r araba için 
tahmin olunan fiyat 145 liradır, öküz ve nakliye arabaları ayrı ayrı ta
liplere ihale edilebilir. Ta l ip ler in verecekleri arabaların tutarının ka-ı 
nunî olan teminatı katiyesile birlikte ihale günü olan 22/8/1941 cuma 
{günü saat 15 de komisyona müracaatları. 

629/4-1 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı (320) üç yüz y i rmi kuruş olan 
30.000 otuz bin k i l o yün çorap ipliği pazarlıkla münakaşaya konmuştur. 
Yün çorap ip l ik ler i için 10.000 kilodan aşağı olmamak şartile ayrı ayrı 
tekliflerde kabul edilir. îhalesi 11/8/1941 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Evsaf ve şartnamesi 480 kuruş mukabilinde M . M . V . Satın A l m a Komis
yonundan alınabilir, istekli lerin teklif edecekleri miktarlar üzerinden 
kanunî kat'î teminatları i le birlikte ihale gün ve saatında Komisyona 

gelmeleri. 
630/2-1 

M . M . V . Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

(5000) beş bin çift fotin pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 42 500 l i ra olup kat'î teminat miktarı 6375 liradır. Pazarlığı 11/8 / 
J942 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Hava Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün 215 kuruş mukabilinde komisyondan 
^alınabilir. İsteklilerin muayyen gun ve saatte komisyonda bulunmaları. 

506/4-4 

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

i l — Kapalı zarf usulü ile 1200 ton odun alınacaktır. Beher k i lo 
l u n a tahmin edilen fiatı 3 kuruş olup i lk teminatı 2700 liradır. 

2 — İhalesi 25/8/1941 pazartesi günü saat 15 de dir. 
3 — Tal ip ler in zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 

Satın A l m a Komisyonuna vermeleri şarttır. 
4 — Evsaf ve şartnamesi komisyonda her gün öğleden sonra gö-

ırülebilir. 
5 — Postada gecikmeler kabul edilmez. 

580/4- 2 

Nafıa Vekâletinden : 

Ü — Eksltimeye konulan dş: Ankarada Yüksek Zira-at Enstitülerinde 
yapılacak banyo tadilâtı dolap ve banko işidir. 

Keşfi: 14661.95 liradır. 
2 — Eksiltme 18/8/1941 pazartesi -günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

Yapı ye îmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapah zarî usulile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (73) kuruş bedel 
mukabilinde Yapı ve îımar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1099) bin doksan do
kuz l i r a 65 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale .günü olan 18/8/1941 pa
zartesi günü saat 14 de kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 557/4-3 

Jandarma Genel K . Ankara Satın A l m a Komisyonundan : 

B i r metresine e l l i kuruş fiat tahmin edilen (71.300) metre yataklık 
bez 26/8/1941 salı günü saat 15 de Ankarada J . Satın A l m a Komisyo
numuzda kapalı zarf eksiltmesile alınacaktır. 'Muvakkat teminat (2673) 
l i r a (75) kuruştur. Şartname Komisyonumuzdan ve İstanbul J . D ik im
evi i le Satın A l m a Komisyonundan (178) kuruş bedel karşılığında alı
nır. Numune Komisyonumuzda görülür. İsteklilerin ihale zamanından 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyonumuza vermeleri. 

631/4-1 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli 6500 l i ra olan 20 aded T. M . N . t ip i vagon 
38/8/1941 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü i le Ankarada 
İdare binasında arttırma suretiîe satılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 487,50 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada Te
sellüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 553/4-4 

Muhammen bedeli aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı kalorıîer te
s i s i n malzemesi 16/9/1941 sah günü saat 15 den itibaren sırasile ve ka
palı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin liste hizalarına yazılı muvakkat teminat 
i le kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Liste No. Muhamme bedel Muvakkat teminat 

1 
2 

57298,5 
68900 

4114,93 L i r a 
4695 » 

554/4-4 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı a y n 
gösterilmiş olan Ankara hastanesi çamaşırane ve mutfak tesisatının yap* 
tırûması işi 18/9/1941 perşembe günü saat 15 den itibaren kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında sıra ile ve ayrı ayrı eksiltmeye kon* 
muştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temi* 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saa*. 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

Yaptırılacak tesisatın ad 

Muhammen 
bedeli 

L i r a 

Muvakkat 
teminatı 

L i r a 

1 numaralı liste muhteviyatı çamaşırane te
sisatı-
2 numaralı liste muhteviyatı mutfak tesisatı. 

9375,00 
18750,00 

703,13 
1406,25 

569/4-3 

Muhammen bedeli 2700 ( ik i bin yedi yüz) l i r a olan 1500 ki lo 
kaynamış Türk beziri 19/8/1941 salı günü saat 15 de açık eksiltme ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 202,50 ( ik i yüz i k i l i ra e l l i kuruş) Ura-
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen ek
siltme saatine kadar Komisyonda isbatı vücut etmeleri lâzımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme Dairesinde görülebilir. 
570/4-3 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yazılı beg 
liste muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere ve kapah zarf usulü ile 20/8/1941 çarşamba günü saat 15 de A n 
karada Umum Müdürlük binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyo
nunca satın alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları i l e birlikte kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar K o 
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 



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

Muhammen Muvakkat 
Liste bedeli teminatı 
No. Malzemenin ismi L i r a L i r a 

1 A l âtı cerrahiye 5.615,00 421,13 
2 Ameliyathane masaları ve teferrruatı 20.000,00 1.500,00 
S Muayene ve pansuman masaları ve 

teferruatı 3.650,00 273,75 
4 Küçük sterlizasyon cihazları ve te

ferruatı 6.350,0Q 476,25 
5 Fiz ik tedavi banyoları ve teferruatı 4.905,00 367,88 

585/4- 5 

Muhammen bedeli 28.050 (yirmi sekiz bin el l i ) l i ra olan 10.000 
metre dekovil rayı 5000 adet dekovil traversi, 2000 adet dekovil cebi
resi çift ve takriben 1000 K g . cebire travers civatasile 100 aded va-
;onet 19 eylül 1941 cuma günü saat 15,30 da kapalızarf usulile Ankarada 
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2103,75 i k i bin yüz üç l i ra yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat i le kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek

l i f l er in i aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır. 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 

587/4-3 

Muhammen bedeli '(36.520) l i ra olan ¡25 kalem muhtelif Lokomotif 
ve adî ateş tuğlaları 23/9/1941 salı ıgünü saat 15 te kapalı zarf usulü i l e 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek isteyenlerin (2.739) liralık muvakkat teminat i le ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklif lerini aynı gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

{Şartnameler (180) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

'604/4-1 

Muhammen bedeli 150.000 (yüz e l l i bin) l i r a olan 3000 aded deri 
caket 25/8/1941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü i le A n 
kara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8750 (sekiz b in yediyüz el l i ) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif lerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 

625/4-1 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Merkez Hıfzıssıfeha Enstitüsü 
Satın A l m a Komisyonundan: 

1 — Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ihtiyacı için listesinde yazılı 652 
kalem ecza kapalı zarf usulile 30/7/1941 tarihinden itibaren eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Tahmin edilen bedel 10000 muvakkat teminat 750 liradır. 
3 — Şartname ve 'listeler Ankarada Hıfzıssıhha Enstitüsü satınalma 

komisyonundan parasız alınır. 
4 — Eksiltme 15/8/1941 cuma günü saat 11 de enstitüde müteşekkil 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Tekl i f mektupları muayyen günde saat ona kadar komisyona 

verilmiş olmalıdır. 
6 — Muvakkat teminat mukabil i nakit ve nakit mahiyetindeki evra

kın Mal iye Vekâleti Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırılması için 
taliplerin daha evvel komisyona müracaatla birer irsaliye almaları lâzım
dır. 

518/4-3 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 — Kurumumuz için Etibarik Kömür Şubesinden alman (600) ton 
kömürün 120 tonu gazhaneden ve 480 tonu vagondan tahmil ve Enstitüde
k i mahallinde tahliye edilmek üzere açık eksiltme suretile nakliye ihale 
edilecektir. 

2 — Muhammen bedeli beher ton için 225 kuruştur. 
3 — İhale 16/8/1941 cumartesi günü saat 11 de Rektörlük binasın

daki müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 — Teminat % 7,5 dur. 
5 — Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyenlerin» 

Daire Müdürlüğüne müracaatları. 
586/4-2 

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

1 — 7000 aded ekmek torbası kapalı zarf usulile eksiltmesi 19 ağus
tos 1941 salı günü saat 15 de Ankarada Yenişehir Orman Koruma Genel 
Komutanlık binasında yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 15400 l i r a olup muvakkat teminat 1155 
liradır. 

3 — Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin be l l i 
günde vesikaları i le birlikte teklif mektuplarını ihale saatmdan b i r saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

561/4-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Ankara Vilâyetince Çankaya İlkokulu semtinde 22 numaralı evde 
'oturan ve T. C. tebaasından ölüp Ankarada Atpazarında Çengel H a 
nında 173 numaralı mahall i ikametgâhı ticarî ittihaz ederek deri, tiftik, 
yapağı ticaretile iştiga'l eden ve Ticaret odasının 3129 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Sal ihin unvanı ticareti Sal ih Aktar olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli dahi Ticaret Kanununun 42 nci maddesi 
mucibince 2/8/1941 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

603 

• 

Gerede İcra Memurluğundan: 
I- , , „.. | { . , „_t - -

Geredenin Kab i l l e r Mahallesinden Mustafaoğlu Hal id ' e : 
Konya Ereğlisinde Behiyeye Ibeş senelik müterakim 912 l i r a 50 k u 

ruş nafaka borcundan dolayı K a b i l l e r (mahallesindeki evdeki hissenin 
haczine karar verilerek 600 l i r a kıymet takdir edilmiş olduğu ve 103 üncü 
maddeye tevfikan adresine gönderilen davet varakası ikametgâhının meç
h u l olduğundan bahsile bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ilânen teb* 
ıligaft icrasına karar verilmiştir. Yapılan anuameleye ve takdir edilen kıy
mete bir itirazın varsa on gün içinde 1941/309 No. ile Gerede İcra Tetkik 
Merciine yazı ile Veya şifahen müracaatın lüzum ve aksi halde muame
leye devam olunacağı 103 üncü madde mucibince davet varakası yerime 
kaiım olmak üzere ilân olunur. 

588 

Sandıklı Asl iye Hukuk Hâkimliğinden: 

Sandıklının Çakır Mahallesinden Hasan Hüseyinoğlu müteveffa 
iMehmed A k i f karısı Rabia ile Hasan Hüseyinoğlu Ahmed ve kardeşi 
Hesna aralarındaki alacak davasının muhakemesi neticesinde: 

1059 l i ra 50 kuruşdan e l l i dokuz lirasının müddei de dahil verese 
olduğundan hissesinin veraset senedi mucibince tenzilile mütebakisinin 
müddeaaleyhlerden tahsiline ve bin l i ra hakkındaki davanın reddine 
dair verilen karar müddei tarafından temyiz olunmakla Temyiz M a h 
kemesi Pol is Mehmed A k i f i n imza ve yazısı Ankara Emniyet Müdür
lüğündeki yazısı ve imzasile tatbikat yapılması istenildiği halde talebi 
mezkûr kabul olunmayarak tapu defterlerindeki imzasının medar tat
b ik ittihaz edilmesi yolsuz olduğundan hükmün nakzına 18/11/1940 ta
rihinde karar verilmiş olduğundan işbu kararın davada gaip olan müd-
deaaleyh Hesnaya tebliğ olunamadığı ilân tarihinden itibaren on beş. 
gün zarfında tashihi karar hakkını istimal etmediği surette hakkını is-
kat etmiş olacağı ilân olunur. 
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Kararnameler 
16202 23/10/1940 Tarih ve 2/14573 Sayılı Kararnameye Ektir. 1(1441) 
16219 Adliye Vekilliğinden Yazılan 7/7/1941 Tarih ve 338/89 Sayılı Tezkere Hakkında 
Kararname 1(1441) 
16239 Hasan Basri Namındaki Şahsın Memleketimi Aleyhine Çalıştığı ve Beynelmilel Bir 
Casus Olduğu Anlaşıldığından Va tandaşlıktan Çıkarılması Hakkında Kararname 2(1442) 

Tevhidi İçtihad Kararları 
Temyiz Kudretinden Mahrumiyeti Tahakkuk Etmiş Olan Bir Şahıs Tarafından Yapılan 
Akidden 
Dolayı Vasiye Diğer Tarafın Suiniyetini Dahi İsbat Külfeti Tahmil Edilemiyeceği Hakkında 
Karar 2(1442) 

Tebliğler 
Orman Umum Müdürlüğü 10 numaralı Orman Tahdid Komisyonu Reisliğinden Tebliğ 
3(1443) 

İlanlar 5(1445) 

 
  

             İÇİNDEKİLER 

 

Kanun                                             Sayfa 

 
4096 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki Kanuna Bağlı Bir 

         Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun      1 

 

T.B.M.M. Kararı 

 
1254 Fenerler İdaresine Verilecek Tazminat Karşılığının Temin Sureti Hakkındaki 3302  

        Sayılı Kanunun 2 inci Maddesi ile Bütçe Kanunlarının Bu Babtaki Maddelerinin   

        Tefsirine Mahal Olmadığı Hakkında Karar        1 

 

Kararname 

 
Dahiliye Vekaletine Ait Tayin Kararnamesi        2 

 

Tamim 

 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne Ait Tamim        2 

          

İlanlar             2 

           

 




