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T . C . 

mı Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 -1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

KANUNLAR 
Harcırah Kararnamesine ek kanun 

Kanun No: 4101 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — 15 .mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesinin 19 uncu 
maddesi şümulüne dahil memur ve müstahdemlere mensubu bulunduk
ları dairelerin tensdbille muayyen mınttaıkalar içinde Vazife icabı olarak 
muayyen tarifeli vasıtalarla yapacakları yolculuklarda nakil ücreti 
verilir. 

Muvakkat Madde — 29/5/1941 tarihli ve 4042 sayılı kanunun be-
şinci maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

Madda 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
'12/8/1941 

tu. Tertib Cild 

15 mayıs 1335 tarihli harcirah kararnamesi 

[Tâdil ve zeyilleri 3 uncu tertıb 19 uncu cild düsturun 
1239 uncu aahifesinde munderlç 3442 »ayılı kanun altına 
tahşiye edılmıstir.1 

4042 1941 mali yılı Muvazene! Umumiye Kanunu 

Cater* 
Sahife Sayı 

Resmi 

T.V. 
261 3SSS 

3560 

22 637 4823 

Askerlik Kanununun 4 üncü maddesinin 
tadili hakkında kanun 

Kanun No: 4102 Kabul tarihi.-U/S/1941 

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 4 üncü maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından kıtaya duhule 
kadardır. 

Yoklama devrinde bulunup 8 inci madde mucibince askere istenmesi 
zamanı gelmemiş olanlarla 19 yaşında bulunanlar, seferberlik zamanla-
rında veya fevkalâde hallerde Millî Müdafaa Vekâletinin istemesi ve tera 
Vekilleri Heyetinin kabul ve Reisicumhurun tasdik eylemesile askere alı
nabilirler. 

Bu takdirde bunlardan yoklamaları yapılmış olanlar sevkolunurlar. 
Yoklamaları yapılmamış olanlar için Millî Müdafaa Vekâletinin tayin 
eyliyeceği her hangi bir zamanda askerlik meclisleri derhal toplanarak 
bunların yoklamalarını yaparlar ve askerliğine karar verilenler askere 
alınırlar. 

Bu suretle askere alınanların kanunen alınmaları lâzımgelen güne 
kadar yapacakları askerliği muvazzaf hizmetlerine mahsup edilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun 'hükümlerini icraya tera Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

12/8/194) 

1111 Askerlik Kanununun ek ve tadilleri 4858 sayılı Resmi Cazetede mönderic 4092 sayılı 
kanunun altına tabiiye edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı 

kanuna bağlı bir sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4103 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — 26/6/1940 tarih ve 3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmındaki dördüncü dereceden iki 
enstitü mütehassıs muavininden birinin unvanı (Enstitü Mütehassıs Mü
tercimi) şeklinde değiştirilmiştir. 

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

memurdur. 
12/8/1941 

Başlığı Tertib Cild Sahife Sayı 

3636 Devlet Memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
kanun 

3888 Devlet Memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 
3656 sarılı kanuna ek kanun 
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15 AGUSTOS 1941 
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Sayıfa : 1554 (Resmî Gazete) 15 AĞUSTOS 1941 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiyeye 
iltica edenler hakkında kanun 

Kanun No: 4104 Kabul tarihi : 11/8/1941 

Madde 1 — Yabancı memleketlerden Türkiyeye i l t i ca eden muha
rip yabancı ordu mensuplarının Türkiye topraklarına g i rd ik ler i tarihten 
itibaren iade olunacakları tarihe kadar n a k i l , iaşe, i lbas, iskân ve tedavi 
hususları Hükümetçe temin olunur^ 

Madde 2 — Mülteciler topraklarımıza ayak bastıklarında ve kara 
sularımıza girdiklerinde esliha, mühimmat ve sair harp vasıtalarından 
tecrit edi l ir ler . 

Madde 3 — Mültecilerin üzerindeki eşya i le beraberlerinde getir
d ik ler i zatî esvadan maada (kara, deniz ve hava) esliha, mühimmat, 
teçhizat, n a k i l vasıtaları, gemi, tayyare vesair askerî eşya ve her çeşit 
harp malzemesi orduca muhafaza altına alınır ve bunların muhafaza
ları için icab eden masraflar da yapılır. 

Madde 4 — Gözaltı edilmiş subay ve askerî memurlar la erlerin 
iaşe ve ilbasları ve kendilerine yapılacak yardım hakkında mensup o l 
dukları hükümetlerle mukavele akdine Hükümet mezundur. Mukavele 
bulunmadığı takdirde bu hususta yapılacak masraflar ve naktî yar
dımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu masraf lar la b i r i n c i maddenin 
istilzam ettiği sair masraflar hususî b i r hesaba kaydedilmek suretile 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin taallûk ettiği tertiplerinden ödenir. 

Madde 5 — Gözaltı edilen yabancı askerlerin idareleri Kızılay 
Cemiyetine devredilebilir . Devredildiği takdirde nak i l , iaşe, i lbas, is
kân ve tedavi g ib i bilûmum idare işleri cemiyet tarafından yapılır ve 
masrafları bilâhare Hükümetçe cemiyete iade olunur. 

Madde 6 — Gözaltı edilenler için tesis edilecek kamplardaki i n 
zibatın temini ve buna müteallik işlerin tanzim ve idaresi Türk Ordusu 
Dahilî Hizmet Kanununun esaslarına göre Millî Müdafaa Vekilliğince 
tesbit olunur. 

(Madde 7 — Gözaltı edilen yabancı askerî şahısların cezaî mua
meleleri Türk Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme Usu l l e r i Kanunlarına 
tâbidir. 

Muvakkat madde — B u kanunun neşri tarihine kadar Türkiyeye i l 
tica edip gözaltı edilenler için Millî Müdafaa Vekâletince yapılan mas
raf lar bu kanun hükümlerine göre kayit ve mahsup olunur. 

Madde 8 — B u kanun neşri tarihinden itibaren mer ' idir . 
Madde 9 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra V e k i l l e r i Heyeti 

memurdur. 
12/8/1941 

Düıtu' 
Ter t ib Cıld Sabite Sarı 

B u kamında bahs i geçen 
1631 Askerî M u h a k e m e Usulü K a n u n a 3 11 1004, 1519 

[1631 numaralı k a n u n u n ek ve tadılleıi 4817 savılı Resmî Gazete i l e 3 u n c u tertip düsturun 
22 n c i c i l d i n i n 608 i n c i sahi fesinde nıunderiç 4033 numaralı k a n u n u n altına tahşiye edilmiştir.] 

1632 Askerî Ceza K a n u n u 3 11 1085 1520 
[1632 numaralı k a n u n u n ek ve t a d i l l e r i 4809 sayılı Resmî Gazete i l e 3 u n c u tert ip düsturun 

22 nc i c i l d i n i n 561 i n c i sahifesinde munderiç 4026 numaralı k a n u n u n altına tahşiye edilmiştir 1 
2771 O r d u Dahilî H i z m e t K a n u n u 3 16 1319 3029 

O r d u mensuplarına bir er tayını istihkakı verilmesi 
hakkında kanun 

Kanun No: 4105 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — Seferberlikte seferin devamı müddetince ve fevkalâde 
hallerde bu hal ler in devamı müddetince, 

'Askerî kadrolarda müstahdem bilûmum subay ve askerî memur
l a r l a bunların yerlerinde ücretle çalıştırılan müstahdemlere ve ordu 
kadrosunda seferi vazifesinde müstahdem olanlara birer er tayını istih
kak olarak ver i l i r . 

Kısmî seferberlikte bu ist ihkak yalnız seferber olan kıtaat ve ka
rargâhları mensublarına ver i l i r . 

Madde 2 — B u er tayını istihkakı kazandan yemek suretile veya 
aynen veya bedelen ver i l i r . 

Madde 3 — B u kanun hükümleri Jandarma, Gümrük Muhafaza 
ve Orman Muhafaza Teşkilâtına da şamildir. 

Madde 4 — 881 sayılı kanun mülgadır. 
Muvakkat Madde — B u kanunun neşrine kadar 881 sayılı kanunun 

b i r inc i maddesi veçhile hususî ehemmiyeti İcra V e k i l l e r i Heyetince 
tasdik edilen zamana aid olarak haziran 1941 bidayetinden it ibaren 
yerilmeğe başlanan er tayını zammı kabul edilmiştir. 

Madde 5 — B u kanun neşri tarihinden itibaren mer ' idir . 
Madde 6 — B u kanun hükümlerini icraya İcra V e k i l l e r i Heyeti 

memurdur. 
12/8/1941 

N o . Başlısı 
Düstur 
T e r t i b C i l d 

B u k a n u n l a i l g a e d i l e n : 
881 Harekâtı asker iye h a l i n d e zabıtan ve m e m u r i n i askeri) eye 

nefer tayını v e r i l m e s i hakkında k a n u n 

Res. 
Gaze 

Sah i f e Say 

2603 

Örfî tdare K a n u n u n u n bazı maddelerini 
{değiştiren k a n u n 

Kanun No: 4106 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 —ı 3832 sayılı ör f î İdare Kanununun dördüncü ve be
şinci maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4 — Örfî idare altına alınan her ımıntakada bu kanun hü 
kümlerini tatbik etmek üzere hazarda Genel K u r m a y Başkanı ve se
ferde Başkomutanlık tarafından en az K o l o r d u komutanlığı yapmış biı 
komutan, örfî idare komutanı olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa 
Vekâletince tayin muamelesi yapılır. B u komutanın refakatine lüzumu 
kadar subay ve askerî adlî hâkim ve memur ver i l i r . 

Madde 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağıda yazılı şekilde teşek
kül eder : 

I - Örfî İdare Komutanlığı refakatinde Askerî Muhakeme Usulü 
Kanununun 31 ve 35 i n c i maddelerine tevfikan lüzumu kadar as 
kerî mahkeme teşkil olunur. B u mahkemeler toplandıkları mahal l i r 
i smini taşırlar. Her mahkeme teşkil olunan mıntakada Örfî İdare K o 
mutanının göstereceği lüzum üzerine Millî Müdafaa Vekâletince (tensip 
olunacak yüksek rütbeli b i r subay o yer Örfî İdare Mahkemesinin adli 
amirliğini yapar. 

Örfî idare mahkemesi kararları aleyhine örfî idare komutanı de 
tefhim tarihinden itibaren b i r ay içinde temyiz yo luna müracaat ede 
b i l i r . 

I ! - Örfî İdare Mahkemeler in in asıl ve yedek askerî ve askeri 
adlî hâkimleri, zabıt kâtipleri ve diğer memur ve müstahdemleri M i l l i 
Müdafaa V e k i l i tarafından intibah ve tay in olunur. Askerî adlî hâ 
kita'ler bunlardan b i l f i i l hâkimlik etmiş o lanlar arasından seçilir. 

I I I - Müstacel ve zarurî hal lerde Örfî İdare Mahkemeler i teessüs 
edinceye kadar mahallî hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumileri asker: 
adlî hâkim vazifesini görürler. 

Madde 2 — B u kanun neşri tar ihinden muteberdir. 
Madde 3 —• B u kanunun icrasına İcra V e k i l l e r i Heyeti memurdur 

(12/8/194.1 

No. 

3832 
K a r a r 
1196 

1199 

1209 

1631 

Başlığı 
Duştur 
T e r t i b C i l d Sah i f e 

Res 
Gaze 

Sa] 

Örfî İdare K a n u n u 

İstanbul, E d i r n e , Kırklareli , Tekirdağ, Çanakkale ve K o c a 
e l i Vilâyetlerinde örfî idare ilânına da ir 
Altı vilâyette ilân edilmiş o l a n örfî i d a r e n i n ü c ay daha 
temdid i hakkında 
Alt ı vilâyette ilân ve uç ay müddetle temdid edilmiş o l a n 
örfî i d a r e n i n uç ay daha t emdid i hakkında 
Alt ı vilâyette ilân ve i k i defa üçer ay müddetle temdid 
edilmiş o l a n örfî i dar en in altı av daha t emdid i hakkında 
Askerî M u h a k e m e Usulü K a n u n u 

[1631 numaralı k a n u n u n ek ve t a d i l l e r i 4817 sayılı Resmî Gazete 

22 
11 1004 

48 
15 

3 üncü tert ip düsturu] 
22 n c i c i l d i n i n 608 i n c i sahi fesinde münderiç 4033 n u m a r a h k a n u n u n altına tahşiye edilmiştir. ] 

Yedek Subay ve Askerî Memurlar K a n u n u n d a deği
şiklik yapan 3993 numaralı kanunun birinci 

maddesinin (B) fıkrasının tadiline 
{dair k a n u n 

Kanun No: 4107 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — 3993 numaralı kanunun b i r inc i maddesinin (B) fıkras 
aşağıdaki şekilde tadil edilmişür: 

B ) Yabancı memleketlerde Yüksek mühendislik ve mühendislik ta/h 
sil ine talebe olarak gönderilip görülen lüzum üzerine memlekete celj 



(Resmî Gazete) Sayıfa : 1555 

edilenlerin ecnebi memleketlerde yedek subay olmak için görecekleri 
.ahsil ve staja tekabül eden i k i senelik müddetin mütebakisini memleke-
.imizde tamamlayarak l iyakat ler i usulen tasdik edilenler yedek asteğ-
nen nasp edi l i r ler . 

Yabancı memleketlerde Yüksek mühendislik ve mühendislik tahsil i 
için yapılan müsabaka imtilıanlarında kazanan Askerî Lise mezunu tale
belerden fevkalâde ahval dolayısile ecnebi memleketlere gönderilemiyen-
l e r ; ecnebi memleketlerde yedek subay olmak için 'görecekleri i k i senelik 
bir tahsil ve staja tekabül eden müddeti memleketimizde tamamlayarak 
l iyakatler i usulen 'tasdik edildikten sonra yedek asteğmen nasp edil ir ler . 

Yedek asteğmenliğe nasp edilenlerin müteakip rütbelere terf i ler i 
muvazzaf subaylar g ib i icra edil ir . 

İki seneden evvel yedek asteğmen nasp edilmiş olanların i k i senede 
asteğmen olmaları kabul edilmek suretile müteakip terf i ler i bu kanuna 
göre yürütülür. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükmünü icraya i c ra V e k i l l e r i Heyeti 

memurdur. 
12/8/1941 

No 

3993 

Baalıih 
Düettir 
T e r t i b C l l d 

Resm! 
Gaze l s 

Sahi fe S o v 

Y e d e k Subay ve askerî m e m u r l a r hakkındaki k a n u n u n 3923 
sayılı k a n u n l a değiştirilen 3 üncü maddesine bazı hülumlct 
ilâvesine d a i r k a n u n 3 22 454 4782 

[1076 numaralı k a n u n u n ek ve t a d i l l e r i 4849 sayılı Resmî Gazetede mdnderiç 4073 numaralı 
k a n u n u n altına tahşive edilmiştir.1 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, çizme veya 
potin verilmesine dair kanun 

Kanun No: 4108 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusunun kara , deniz ve hava 
kısımlarile jandarma, gümrük ve orman muhafaza teşekküllerinde müs
tahdem bilûmum subaylardan hazarda takım ve bölüklerde ve sınıf okul
larında bulunan asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve ön yüzbaşıya; 
erata mahsus birer kat elbise, b irer kaput, b irer çift çizme veya potin 
ver i l i r . 

Denizde muadi l l er i vazifelerde bulunanlara erat elbisesi yerine 
deniz subaylarına mahsus iş elbisesile deniz erlerine mahsus birer ka 
put, b irer çift potin Veri l ir . 

Madde ,2 — Seferde bütün subaylara ve askerî memurlara ve kısmî 
seferberlikte seferber o lan 've büyük manevralarda manevraya iştirak 
eden b i r l i k ve müesseselerin subay ve askerî memurlarına b i r inc i mad
dede yazılı elbise, kaput, çizme veya potin ver i l i r . 

İcra V e k i l l e r i Heyetince verilecek karar üzerine fevkalâde hallerde 
bilûmum subay ve askerî memurlara ve her hangi b ir harekâtta harekâta 
iştirak edenlere ayni hükümler tatbik olunur. 

Madde 3 — Bunların miatları i le icabında yenilenmeleri erat mel-
busatı hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Madde 4 — 14 haziran 1935 tarih ve 2811 numaralı ve 4 mayıs 1936 
tarih ve 2962 numaralı ve 25 kânunusani 1937 tarih ve 3099 numaralı 
kanunlar mülgadır. 

Madde 5 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — B u kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, D a h i l i 

ye. Gümrük ve inhisar lar ve Ziraat V e k i l l e r i memurdur. 
12/8/1941 

Baslıi ı 

H a z a r d a varsubaydan yuzbasıja kadar b i r kısım subaylara 
vr- seferde bütün s u b a y l a r l a askerî m e m u r l a r a ver i l e cek e l 
bise , kaput ve çizme hakkında k a n u n 
H a z a r d a yarsııbaydan yüzbaşıya kadar b i l k^ım subay lara 
ve seferde butun subay lara , askerî m e m a r l a r a e lb ise kaput 
ve çizme v e r i l m e s i hakkındaki 11 /6 /1935 gıınlu ve 2811 sa
yılı k a n u n u n 1 i n c i maddes in i değiştiren k a n u n 
Jandarma ve Glımruk M u h a f a z a Umuın Komutanlıkları teş
kilâtında da 2811 sayılı k a n u n ve t a d i l l e r i hükümlerinin 
t a t b i k i hakkında k a n a n 

Keıml 
D.'ntur Ga/ete 
T r ı l i b C i l d S a h i l e Soy, 

16 1550 3036 

3 17 533 3299 

3 İS 250 3523 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkında kanun 

Kanun No: 4109 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle asker 
l i k hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. 

B u yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takıp 
eden 15 günün hitamında sona erer. 

Kanunî sebeb ve salâhiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ay
rılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmî ıttıla tari
hinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesi l ir . 

Madde 2 — Yardımdan istifade için: 
a) Asker in usul veya fıırııu, karısı, kız veya erkek kardeşi o lmak: 
b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edil 

mekte bulunmak; 
c) Mahallî rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne 

kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkânı bulunmamak şart
tır. 

Madde 3 — Yardım isteyenlerin talepleri, şehir ve kasabalarda be
lediye encümenleri, köylerde iht iyar meclisleri tarafından tetkik edilerek 1 

yardıma muhtaç olanların adedi, mahallî rayice göre her b i r nüfusa 
yapılacak aynî veya naktî yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit 
olunur. 

Yardım miktarı, her yerde asker a i le ler ini , en az oradaki asgarî 
maişet haddi içinde, geçindirecek derecede olacaktır. 

İhtiyaçlarının tamamını kendi ler i tedarik edemeyip ancak b i r kıs
mını temin edeceklere yapılacak yardım, mahallerine aid maişet haddi 
i le kendi ge l ir ler i arasındaki farkın ikmaline inhisar eder. 

Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgarî maişet haddi, vilâyet idare he
yetince tesbit ve tayin olunur, idare heyetinin bu kararı kat ' id ir . 

Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve kasabalarda Belediye E n 
cümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tesbit Ve onlar vasıtasile 
i fa olunur. 

(Büyük şehirlerde incelemelerin lâyikile yapılabilmesi için şehri 
lüzumu kadar semtlere ayırmağa ve ayrıca tal i heyetler teşkiline beledi
yeler salahiyetl idir . 

Madde 4 — B u yardım karşılığı olarak şehir ve kasabalarda be
lediye mec l i s l e r i : 

a) Belediye Verg i ve Resimler i Kanununun 1, 2, 18 ve 41 inc i mad
delerinde yazılı hisse, keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mez
kûr kanuna müsteniden alınmakta olan resimlere % 50 ye kadar ; 

b) Sınaî müesseselerde ve tramvaylarda kullanılan elektrik ve 
havagazı hariç olmak üzere belediye hududu içinde istihlâk olunan elek
tr ik ler in beher kilovatına b i r kuruş ve havagazının beher metre nrkâ-
bına 20 p a r a ; 

te) Şehir ve kasabalar dahilinde işleyen otobüslerin bilet bedellc-
lerine ve banliyö trenlerinin ve haliç vapurları hariç olmak üzere diğer 
muayyen tar i fe l i bilûmum naki l vasıtalarının b i r i n c i mevki biletlerine 
b i r kuruş zam yapmağa mezundur. 

Şu kadarki bu zamların hepsinin birden yapılması mecburî olma
yıp, ihtiyaçları nisbetinde ve hangisi münasipse ona zam yapmağı tak
dire, belediyeler salahiyetl idir . 

Bunlardan (a) işaretli fıkrada yazılı olanlar, asıllarile bir l ikte 
belediyeler, 

b) İşaretli fıkrada yazılı zamlar, faturalara zam suretile elektrik 
ve havagazı müesseseleri. 

c) işaretli fıkrada yazılı olanlar ise bilet bedellerine ilâveten na
k i l vasıtalarını işleten fertler ve müesseseler tarafından tahsil olunur. 
Bunlardan banliyö trenlerinde bilet bedellerine yapılacak zamlar, tah
si l edildiği aym nihayetinden itibaren 75 inc i günü akşamına kadar ve 
diğerleri tahsil ed i ld ik ler i ayın nihayetinden itibaren 45 inci günü ak-, 
samına kadar doğrudan doğruya bulundukları mahallerin belediyele
rine yatırılır. 

Belediye meclislerince konulan yardım zamanlarını tahsil etme
yen veya tahsil ettikleri yardımı paralarını yukarıda yazılı müddetler 
içinde yatırmayan fertler ve müesseselerden ve Devlete ve belediyelere 
aid müesseselerin âmiri ita ve muhasiplerinden, tahsil etmeğe veya 
yatırmağa mecbur oldukları paralar, % 10 zam i le ve T a h s i l i E m v a l K a 
nununa göre belediyelerce tahsi l ed i l i r . 

Madde 5 — Belediye mecl is leri asker ailelerine yardım için, t i 
yatro, sinema, konser biletlerine % 10 a kadar zam yapmağa salahi
yetl idir . B u zamlar biletler üzerinde gösterilebileceği g ib i bilet bedel
lerine de ilâve o lunabi l ir . B u zamlar da 3702 numaralı kanun hüküm 
ler i dairesinde Mal iyece tahsil olunarak belediyelere ver i l i r . 3702 nu
maralı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hallerde asker ailelerine 
yardım paraları d a mezkûr maddede yazılı cezalara tâbi tutularak yar-

' dım para lar i le cezalar ayni hükümler dairesinde tahsil ve belediyelere 
tevdi olunur. 



Madde 6 — 1076 sayılı kanunun 25 inci ve 1111 sayılı kanunun 63 
ve 64 üncü maddelerinde yazılı sebeblerle silâh altına alınmayanlardan, 

mahallî belediyeler ve ihtiyar meclisleri tarafından asker ailelerine yar-
dım karşılığı olarak beher müecceliyet senesi için beş lira tahsil olunur. 
8u suretle silâh altına alınmamış olanların listesi askerlik şubelerince 
mahalli belediyelere ve ihtiyar meclislerine verilin 

Malî yılın birinci yansından sonra askere davet edilip tecil edilmiş 
olanlardan o sene için senelik miktarın yarısı ve malî yılın ikinci yarı-
sından daha evvel dava edilenlerden tamamı alınır. 

Bu paralar mükelleflerin bulundukları mahallerin belediye veya 
ihtiyar meclisleri tarafından tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olunur. 

Madde 7 — Yukarda yazılı gelirlerden hasisi olacak miktar ihti
yaca kâfi gelmediği takdirde, eksik kalan kısmı Belediye Encümenince 
o şehir ve kasabada oturanlarla hükmî şahsiyeti haiz ticarî şirketlere, 
aynı belde dahilinde veya umumî surette aynı matrahlar üzerinde mü-
kerrer tarhiyata meydan vermeden tevzi edilir. 

Bu surede tevzi edilecek para, mükelleflerin o seneye aid kazanç 
ve bina vergilerile bunlar üzerinden alınan buhran, fevkalâde zam ve 
müdafaa vergileri mecmuunun % 25 inden fazla olamıyacağı gibi Dev
let, vilâyet ve belediyelerle bunlara bağlı ve sermayelerinin en az yarısı 
bunlar tarafından temin edilen daire ve müesseselerdeki bilûmum me-
mur've müstahdemlerin aylık maaş ve ücretlerinin de ita miktarlarının 
% 1 lini geçemez. İta muhtarları 50 lirayı geomiyen memur ve »müstah
demlerden bu yardım parası alınmaz. 

Kendilerine bu miktardan fazla yardım parası tevzi edilmiş olan
lar bu ciheti vesaik ile isbat etlikleri takdirde »Belediye Encümenince 
tevzi olunan miktar bu hadde indirilir. 

Bu suretle yapılmş tevziattan memur ve müstahdem maaşlarına taal
lûk edenler Belediyeler Bankası nezdinde Dahiliye Vekâleti emrine 
açılacak «umumî hesaba» yatırılır. 

Köylerde ve kasaba ve şehirlerde ziraat erbabından olan asker aile
lerine yapılacak yardım tercihan imece ve ayniyat sur etile temin edilir. 
Köylerde imece ve aynî yardımlardan başka muhtaç ailelere nakdî yardım 
yapılmasına da lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde mükelleflere tevzi 
edilecek para 3664 sayılı kanunun hükümleri dairesinde senesi içinde 
tevzi edilmiş olan salma haddini geçemez. 

Yardımla mükellef olacakların malî vaziyetlerinin müsait olması 
veya vücut sağlamlıktan şarttır. Belediye Encümenleri ve köy ihtiya: 
meclisleri tarafından tevzi olunan yardımı yapmaktan imtina edenlerdeı 
naktî yardımlar şehir ve kasabalarda belediyelerce Tahsili Emval K a 
nununa ve köylerde Köy Kanununun 66 ncı maddesi hükümlerine gön 
tahsil olunur. 

İmece ve aynî yardımı yapmaktan imtina edenlerden bu yardım 
lar mahallî rayice göre Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclisle 
rince kıymetlendirilerek bedeli yukarıdaki fıkra hükümleri dairesin d 
tahsil olunur. 

Belediye Encümenlerinin ve köy ihtiyar meclislerinin bu kanuna 
göre ittihaz eyliyecekleri kararlar aleyhine kararın tebliği tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında kaza ve vilâyet idare heyetlerine itiraz oluna-
bilir, îdare heyetlerinin kararlan fcat'id'r. 

Bu kararlar aleyhine herhangi bir kanun yolile itiraz edilemez. 
Madde 8 — 2256 sayılı kanunla gümrük resmine munzam belediye 

hissesine % 50 ye kadar ve şehir hududları haricindeki muayyen tari-
feli bilûmum nakil vasıtalarının birinci ve ikinci mevki bilet bedelle
rine yüzde üçe kadar tera Vekilleri Heyeti kararile zam yapılarak ha-
sılatı Dahiliye Vekâleti emrine Belediyeler Bankasında açılacak «umu
mî hesab» a yatırılır. 

Vekâlet «Umumî hesaba yatırılmış paraları kendi ihtiyaçlarını 
temin edemeyen belediye ve köylere yardım için kullanır. 

Madde 9 — İhtiyaç azaldıkça belediyeler ve köy ihtiyar heyetleri 
•tarafından bu kanun mucibince yurtdaşlara tahmil edilecek mükellefi
yetler de, ihtiyacı karşılayacak hadlere irca olunur. 

Madde 10 — Bu kanunun tatbikatından mütevellit muameleler do-
layısile tanzim olunacak bilcümle evrak ve alâkalılar tarafından vuku-
bulacak her türlü müracaat ve itirazlar bilcümle resimler, harçlar ve 
kaydiyelerden muaftır. 

Madde 11 — Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardıma, belediye 
ve hususî idareler bir sene evvelki naktî tahsilat yekûnunun azamî yüzde 
ikis i nisbetinde iştirake mecburdurlar. 

Madde 12 — Bu kanun mucibince tahsil ve tahsis olunacak para
lar belediye ve köy bütçelerinde açılacak hususî bir fasla varidat ve 
mukabili asker ailelerine yardım namile açılacak fasla sarfiyat kay
dolunur. 

B u paralar asker ailelerine yardımdan başka işlere ve maksat
lara sarfolunamaz. Senesi içinde sarfeddlemeyen paralar ertesi sene büt
çelerinde aynı fasla varidat kaydedilerek aynı hizmete tahsisen sarfo-
lunur. 

Madde 13 — Bu kanunun 4 üncü maddesinde belediyelerce Tahsili 
Emval Kanununa göre tahsil edileceği gösterilmiş olan paraların tahsili 
emrinde icabedecek haciz ve hapis kararlan Belediye Encümenlerince ve
rilir. Haciz kararlan belediyelerce, hapis kararlan Cumhuriyet Müd-
deiumumilerince infaz olunur. 

Madde 14 — 1101 sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 üncü mad
deleri mülgadır. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun neşrinden evvel belediye ve 
köylerce asker ailelerine yardım için yapılan istikraz ve tavizlerden ka-
lan borçlar bu kanunda yazılı membalardan hasıl olacak paralardan 
ödenir. 

Muvakkat madde 2 — Lüzum görülen vilâyetlerde, valilerin mu
vafakati ile, şimdiye kadar tatbik edilmekte olan usule tevfikan tahakkuk 
ettirilen tekâliften bu kanunun icabettirdiği ihzaratın ikmaline kadar 
azamî ik i ay müddetle tahsilata devam olunabilir. 

Madde 15 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 16 — Bu kanunun icrasına tera Vekilleri Heyeti memur
dur. 12/8/1941 

No. Baslığı 
Düstur Gazete 
Tertib Ci ld Sahife S a n 

442 

156 

2339 

2560 

2656 

3911 
423 

1236 

2551 

3539 

3702 

Kör Kanona 
f5 ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu 2 net tertib 
düsturun 1 İnci d id in in 624 uncu sahlf esindedir.! 
5 ağustos 1325 tarlbh Tahsili Emval Kanununun 3 uncu 
maddesinin tadiline dair kanun 
Tahsili Emval ve vergi kanunlarına gere teşkil edilecek 
komisyonlara tayin, edilen gayrı muvazzaf azalar i le ehli 
vukufa verilecek huzur ücretleri hakkında kanan 
5 ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanununa muze/yel 
kanun 
Tahsili Emval Kanununa ban maddelerin eklenmesine dair 
kanun 
Bası Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında kanun 
Belediye VeiRİ ve Resimleri Kanunu 
26 şubat 1340 tarihli Rüsumu Belediye Kanunnnun 20 ncı 
maddesi makamına kaim kanun 
Belediye Verici ve Resimleri Kanununa bir madde İlavesine 
dair kanan 
Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve Belediyelerce alınmakta 
olan Damga. Tayyare ve Belediye resimlerile Darülaceze 
hissesinin miktarına ve sureti istifasına dair kamın * 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve Belediyeler* 
ce alınmaktı olan Damım. Tayyaıe ve Belediye resimlerile 
Darülaceze hissesinin miktarına re sureti istifaa.no dair ka
nun 
Belediye vergi ve resimleri hakkındaki 26 tubat 1340 ta* 
rİhli ve 423 sayılı kanuna ek kanun 
Rüsuma Belediye Kanununun 24 uncu madde«lnin tefsiri 
Belediye Vergi «e Resimleri Kanununun tefsin 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 15 İnci maddesinin 
tefsin 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 5 İnci maddesinin 
tefsiri 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 22 ncl maddesinin 
son fıkrasının tefsin 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 41 İnci maddesi 
nm tefsin 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 14 uncu maddesi
nin tefsin 

Rüsumu Belediye Kanununun 19 uncu maddecinin tefsirine 
lüzum olmadığı hakkında 
Rüsumu Belediye Kanununun 13 uncu maddesinin tefsirine 
mahal olmadıjh hakkında 
Rüsumu Belediye Kanununun 1 inci maddcsıle müsakka
fatın iıadı gayri safilerimi» uç ve altı misline iblâğı i le 
vergilerinin ona göre tahakkuk, ve istifalarından bahis olan 
11 kânunusani 1339 tarihli kanunun 4 uncu maddesi arasın
da vaki mubayenetin tefsınne hacet olmadığı hakkında 
Belediye Vergi ve Reumleıi Kanununun 31 İnci maddesinin 
tefsirine mahal olmadığı hakkında 
Mektep binalarının Beledi)? Vergi ve reeimlt j Kanunnnun 
6 ve 7 ncı maddeleri hükmüne dahil ve resme tâbi olnp o l 
madığının tefsirine mahal bulunmadığına dair 
Belediye Verat ve Kesimleri Kano mı mm 6 ncı maddesinde
k i apartıman kaydına dair 
İhtiyat Zabitleri ve ihtiyat Askeri Memurları Kanımı 
ri076 numaralı kanunun ek vc tadilleri için 4849 sayılı 
Resmî Gazetede muıulene 4073 numaralı kanunun haşiye
sine bakınız.] 

İ l l i Askerlik Mükellefiyet! Kanunu 

f l l l l sayılı kanunun ok ve tadilleri ıcln 4838 sayılı Re*-
mü Gazetede munderie 4092 numaralı kanunun haşiyesine 
bakınız.l 

2256 1 haziran 1929 tarih \e 1499 numaralı Gamrtık Tarife Ka 
nununu defomun 31 mayıs 1°33 tarihli kanuna eklenen 
kanan 

3664 Köy Kanununa muaddil 2491 sayılı kanunun 1 İnci madde-
sinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâ
vesine dair kanon 
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15 AGUSTOS 1941 (Resmi Gazete) Sayrfa : 151/7 

inhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
36 500 000 liraya iblâğma dair kanun 

Kanun No: 4110 Kabul tarihi: 11/8/1941 

Madde 1 — 6/7/J939 tarih ve 3697 sayılı 'kanunla 31 500 000 l i ra ola
rak teshit ediımiş olan inhisarlar Umum Müdürlüğünün mütedavil ser-
nayesi 36 500 000 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Birinci madde ile lesbk -olunan mütedavil sermayenin1 

henüz temin e! il menus olan kısmı İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1938 
ve 1939 malî yılları varîdaıt fazlasından hazineye ödenmeyen bir buçuk 
milyon l i ra ve 1940 malî yılı varidat fazlasının henüz Hazineye ödenme

miş mllkdarı ile karşı lanır Mütebakisi 0L9M ve müteakip malî yıllar va
ridat fazlasından ma'mup edilmdk üzere Maliye ve Gümrük ve 'İnhisar
lar Vekâletince müştereken teshit edilecek esaslara »göre temin olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve 

inhisarlar Vekilleri memurdur. 
P2/8/1941 

No. Bmİi*. 

3697 Ankara Orman Ciftlföindeki Bira Fabrikan i le tcsı«at ve 
müştemilâtının ve arpa silosunun İnhibaıL.r Umum Mudur* 
lugnne devri hakkında kanun 

Düstur 
Tertib Cıld 

Resmi 
Catete 

Sabİfe Sarı 

20 1685 4257 

İLÂNLAR 
Maliye Vekâletinden: 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilân 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruşluk
larla bronz 10 paralıklar darp ve piyasaya kâfi miktarda çıkarılmış ol
duğundan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30/6/1942 tarihinden sonra 
tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Mezkûr ufak paralar 1 temmuz 1942 tarihinden itibaren artık teda
vül etmeyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız 
Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine ve Cumhuriyet 
Merkez Bankası şubesi olmuyan yerlerde Ziraat Bankası şubeleri tara
fından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları malsandıklarile 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine tebdil ettir
meleri ilân olunur. 356/15-3 

Emet Kazasına bağlı Çavdır, Yağmurlar, Yeğenler, Yenice, Armut
çuk, Hacıbekir, Zobo ve Tepecik köylerinde yapılan umumî bina tahri
rinde binalara mukadder iratların mükelleflere tebliği üzerine vaki iti
razlar 6692 numaralı kanun mucibince müteşekkil komisyon tarafından 
tetkik edilerek 1940 malî yılı içinde muktazi kararlara 'bağlanmış ve aynı 
kazaya bağlı Efeler, Halifeler, Esatlar ve tlcikviran köylerinde yapılan 
umumî bina tahririnde binalara takdir edilen iratlar da aynı suretle 
mükelleflere tebliğ edilmiş ve itiraz vaki olmadığından mezkûr iratlar 
muayyen itiraz müddetinin inkızası suretile kat'iyet kesbetmiş olduğun
dan mezkûr on bir köyde bina vergileri 2802 sayılı kanun hükmüne 
tevfikan 1941 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

668 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 — Kurumumuz için Etibank Kömür Şubesinden alınan (600) ton 
kömürün 120 tonu gazhaneden ve 480 tonu vagondan tahmil ve Enstitüde
ki 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. 
586/4-4 

Münakalât Vekâletinden : 

1 — Vekâlet Daireleri için (1250) lira muhammen bedelli (82) 
kalem evrakı matbuanın tab ve teclid işinin 5 eylül 1941 cuma günü 
saat 15 te açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Muvakkat teminat (93) lira (75) kuruştur. 
3 — Şartname parasız verilir. İsteklilerin kanunî vesikalarile bir

likte mezkûr gün ve saatte Levazım Müdürlüğündeki Komisyona mü
racaattan lâzımdır. 624/4-3 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U . MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli (36.520) lira olan 25 kalem muhtelif Lokomotif 
ve adî ateş tuğlalau ¿3/9/1911 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulü İle 
Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2.739) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e katlar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (180) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 604/4-4 

Muhammen bedeli 150.000 (yüz elli bin) lira olan 3000 aded deri 
caket 25/8/1941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
kara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8750 (sekiz bin yediyüz elli) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı 
gün saat-14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 625/4- 4 

Muhammen bedeli aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı Ankara Has
tanesi sıhhî tesisat malzemesi 26/9/1941 cuma günü saat 15 den itibaron 
sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında salın alınacaki:r. 

Bu işe girmek isteyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden I h y 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Liste Li ra Lira 

1 19808 1485,60 
2 6000 450 
3 9140 685,50 

647/4-3 

3 

R 



Sayıfa:1558 15 AĞUSTOS 1941 

M . M . V . Satın Alma Komisyonundan: 
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. Bir araba için 
tahmin olunan fiyat 145 liradır, öküz ve nakliye arabaları ayn ayrı ta
liplere ihale edilebilir. Taliplerin verecekleri arabaların tutarının ka
nunî olan teminatı katiyesile birlikte ihale günü olan 22/8/1941 cuma 
günü saat 15 de komisyona müracaatları. 629/4-3 

M . M . V . Hava Satın Alma 
Komisyonundan 

2000 (iki bin) adet battaniye pazarlıkla satın alınacaktır. Muham 
men bedeli 20.000 (yirmi bin) liradır. Kat'î teminatı 3000 liradır. Pazar 
lığı 1/9/1941 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Hava Satınalma Korniş 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İstek 
lilerin dhale saatinde komisyonda bulunmaları. 

670/4-1 

50.000 metre çamaşırlık bez pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 15950 lira olup kart teminatı 2392 lira 50 kuruştur. Pazarlığı 
20/8/1941 çarşamba günü saat 11 de Ankarada Hava Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin dhale saatinde komisyonda bulunmaları. 

679/2-1 

M . M . V . Deniz Merkez Levazım Satın 
Alma Komisyonundan 

1 — Beher metresinin tahmin edilen bedeli (155) kuruş olan 
(70.000) metre (Erat yazlık beyaz elbiselik) kumaşın pazarlık eksiltmesi 
21/8/1941 tarihine rastlayan perşembe günü saat (16) de M , M . V . 
Binasındaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 — (542) kuruş mukabilinde şartnamesini almak isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girmek isteyenlerin de belli gün ve saatte (6675) 
liralık i lk teminat ve kanunun istediği vesikalarla birlikte komisyonda 
hazır bulunmaları. 639/3-3 

1 — Beher metresinin tahmin edilen bedeli (150) kuruş olan 
(9000) metre (Talebe yazlık elbiselik) kumaşının pazarlık eksiltmesi 
21/8/1941 tarihine rastlayan perşembe günü saat (16) da M . M . V . 
Binasındaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 — Şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek 
isteyenlerin de belli gün ve saatte (1012) l i ra (50) kuruşluk i lk teminat 
ve kanunun istediği vesikalarla birlikte komisyonda hazır bulunmaları. 

"640/3-3 

1 — Beher metresinin tahmin edilen bedeli (165) kuruş olan 
(66.000) metre (işbaşılik hâki) kumaşın pazarlık eksiltmesi 21/8/1941 
tarihine, rastlayan perşembe günü saat (14) de M . M . V . binasındaki 
Komisyonda icra edilecektir. 

2 — (544) kuruş mukabilinde şartnamesini almak isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girmek isteyenlerin de belli gün ve saatte (6695) lira
lık i lk teminat ve kanunun istediği vesikalarla (birlikte Komisyonda ha
zır bulunmalan. 641/3-3 

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

1 — Kapalı zarf usulü ile 200 ton patates alınacaktır. Beher kilo
suna tahmin edilen fiat 12 kuruş olup muhammen tutan 24000 lira, ilk 
teminatı 1800 liradır. 

2 — İhalesi 19/8/1941 sah günü saat 11 dedir. 

3 — Talihlerin teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

4 — Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
552/4-4 

1 — Kapalı zarf usulü ile 1200 ton odun alınacaktır. Beher kilo
suna tahmin edilen fiatı 3 kuruş olup i lk teminatı 2700 liradır. 

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

Satın Alma Komisyonuna vermeleri şarttır. 
4 — Evsaf ve şartnamesi komisyonda her gün öğleden sonra gö

rülebilir. 
5 — Postada gecikmeler kabul edilmez. 

580/4-3 

1 — Kapalı zarf usulü ile 7000 kilo Ayva 12500 kilo Vişne ve 12500 
kilo Kayısı k i ceman 32000 kilo reçel satın alınacaktır. Beher kilosunu 
tahmin edilen fiatı 80 kuruş olup muhammen bedeli 25600 liradır. İha
lesi 26/8/1941 sah günü saat 11 dedir, taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Satın Alma Komisyonuna 
vermeleri şarttır. 

2 — Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Postada gecik
meler kabul edilmez. 

595/4-3 

1 — Aşağıda cins ve mikdarı muhammen fiatı ile tutarları ve i lk 
teminatları yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 23/8/1941 cumartesi günü saat 11 de Ankara L V . A . SA. 
A L . Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Taliplerin kanunî şekildeki zarflannı aynı gün saat 10 da 
Komisyona teslim etmeleri şarttır. 

4 — İşbu malzeme ayrı ayrı taliplerede verilebilir. Numunesi Ko
misyonda her gün görülebilir. Şartnameleri de görülür. 

Cinsi Mikdarı Muh. bedel Tutan İ lk teminatı 

Sit i l ip i 
Gergi ip i 
Tepe urganı 
Erkek Kanca 
Dişi Kanca 
Şerid kolan 
Kanaviçe 
Tahta kapu düğmesi 
Yuvarlak halka 
Balmumu 
Tahta çelik 

110000 M . 
40000 M . 
27000 M . 

150000 
26000 
18000 M . 
20000 

130000 
180000 

700 K L . 
200000 A . 

4 
22 
43 
3 
2,50 

50 
75 
1,50 
1,50 

200 
6 

Kuruş 4400 
8998 

11610 
4500 
650 

9000 
15000 
1950 
2700 
1400 

12000 

330 
675 
871 
338 
49 

675 
1125 
147 
203 
105 
900 

72208 5418 
606/4-3 

1 
muştur 

2 
3 

'Kapalı zarf usulü ile 100 ton taze üzüm eksiltmeye konul 

— Muhammen bedeli 18 kuruş olup ilk teminatı 1350 liradır. 
— İhalesi 25/8/1941 pazartesi günü saat 15 de Ankara Lv. A . 

Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Taliplerin usulüne tevfikan hazırlayacakları teklif mektup-

lann ı ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Satın Alma Komis
yonuna makbuz karşılığı vermeleri şarttır. İşbu işe aid evsaf ve şart 
nameler her gün Komisyonda görülebilir. 

617/4-3 

Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Korkuteli Sıtma Mücadele Sıhhat Memurlarından Neciboğlu Nec
mettin Canıtez i le kans ı Zeliha haklarında Korkuteli Asliye Hukuk 
Mahkemesinde boşanma davası açıldığından kendisine 16/7/1941 tari
hinde ilân suretile yapılan tebligata rağmen mahkemeye gelmediğin
den ilânca gıyab karan tebliğine karar verilmiştir. 

Mezbure Zeliha Canıtezin muhakemenin talik edildiği 6/9/1941 
tarihine müsadif cumartesi saat 10 da Korkuteli Asliye 'Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunmasının temini için gıyab kararı makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 
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15 A G U S T O S 1941 ( Resmî Gasete V Sayıfa: 1559 

Askerî Fabrikalar U . M ü d ü r l ü m ü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

200 M 3 Çam veya köknar tahta 
800 » 
700 » 
100 » 
100 » 
150 » 
700 » 
250 » 

3000 
200 » 
200 » 
200 » 
200 » 

3800 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

h 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

3.40: 4X0.25X0.025 
» 4X0.22X0.025 
» 4X0.15X0.025 
» 4X0.25X0.03 
» 4X0.22X0.03 
» 4X0.12X0.025 
» 4X0.18X0.025 
» 4X0.20X0.025 

eb'adında 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çam veya köknar kalas 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

3.50: X 0.22X0.06 
» X 0.18X0.05 
» X 0.20X0.04 
» X 0.25X0.08 

» 
» 
» 
» 

Tahmin edilen bedeli (200.640) lira olan cins ve miktar, eb'atlan 
yukarıda yazıl ı 12 kalem ve cem'an 3800 M 3 çam veya köknar tahtası 
ve kalası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonunca 25/8/1941 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname (10) lira (04) kuruştur. Muvakkat teminat (11282) 
liradır. Teklif mektuplarını mezkûr günde saat 15 e kadar Komisyona 
vermeleri. 627/4-4 

23 kalem takım çeliklerile yaylık çelik 4.el alınacak 
Tahmin edilen bedeli (62.900) lira olan yukarıda yazılı malzeme 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonun
ca 21/8/1941 perşembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (3) lira (45) kuruştur. Kat'î teminat (8790) liradır. 

638/3-3 

Ankara Numune Haslahanesi^Başhekimliğinden: 

Cinsi Ebadı 

Muvakkat 
Tutarı 'teminat ihalenin İhalenin 

Miktarı Lira Lira K. şekli tarihi 

Mezar tah- Beheri bir metre 25 M 3 1500 112 50 Açık 1/9/1941 
tası boyunda kesi lmiş saat 15 

0,25 eninde ve 2,5 
kalınlığında. 

1 — Ankara Numune Hastahanesinin 1941 malî yı l ı ihtiyacı için 
yukarıda evsafı yazıl ı 25 metre mikâp mezar tahtası eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Taliplerin yeni yıl Ticaret Odası vesikalarile teminat mektubu 
veya makbuzlarile birlikte yazılı gün ve saatte komisyona müracaat
ları. 

3 — Şartnameler her gün Hastahane İdaresinde görülebilir. 
637/4-1 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Burdur Vilâyetinin merkez kazasına bağlı Sultandere mevkiinde 
kâin şimalen Arapdere köprüsü başındaki beton sütundan Sarıburundaki 
beton sütuna hattı müstakim. Sarkan Sarıburundaki beton sütundan Çar-
dak alanı burnundaki beton sütuna hattı müstakim. Cenuben Çardak 
alanı burnundan Deveboynu tepesindeki beton sütuna hattı müsta
kim. Garben Deveboynu tepesinden hudud başlangıcı olan Arapdere köp 
rüsü başındaki beton sütuna hattı müstakim ile muhat 377,445 hektardan 
ibaret saha dahilindeki linyit madeni 99 yıl müddetle Keçiburlu Kükürt
leri Türk Anonim Şirketi uhdesine ihale edileceğinden Maadin Nizam
namesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bir itirazı olanların 1 ağus
tos 1941 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankarada İktisat Vekâletine 
ve madenin bulunduğu vilâyette vilâyet makamına arzuhal ile müracaat 
eylemeleri ilân olunur. 

571/4-1 

Ticaret Vekâleti îç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama 
Münkasim Şiıketler Kanunu» hükümlerine tevfikan Türkîyede çalış
masına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden S. A. Armamenti Ed 
Agenzie Marittime Şirketinin Türkiye umumî vekili bu defa müraca
atla haiz olduğu salâhiyete binaen, şirketin Türkiyedeki muamelâtını 
tatil ettiğini bildirmiş ve lâzım gelen vesaiki vermiştir. 

Mezkûr şirketle alâkası olanların İzmirde Atatürk Caddesinde 134 
sayıl ı binada mukim şirketin vekilleri olan W. F. Henry Van Der Zee 
Co. N. V. Müessesesi memurlarından Sami T. Görkan i'le keza aynı mü
essesede memur Jozef Eskinaziye müracaat etmeleri ilân olunur. 

3 kuruşluk pul üzerinde 
14 temmuz 3941 tarih 

T. C 

Ticaret Vekâleti î ç Ticaret 
Umum Müdürlüğü 

Resmî Mühürü ve 
Sadrettin Tosbi imzası 

işbu ilân suretinin görülen aslına ve dosyamızda alıkonulan müb-
rizi tarafından imzalı nüshasına uygun olduğunu tasdik ederim. Bin do
kuz yüz kırk bir senesi temmuz ayının yirmi ikinci salı günü. 

22/7/1941 

Resmî Mühür 

T. C. 

İzmir Üçüncü Noteri 
Süreyya Olcay 

544/3-2 

Biga Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Bi'ganm İstiklâl Mahallesinden Ahmedoğlu Gemicinin Tahsin'e : 
Karınız Elmalı Köyünden Ahmed kızı Fatma tarafından aleyhinize 

açılan boşanma davasının muallak bulunduğu 12/9/194] tarihinde saat 
onda Biga Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız hakkındaki 
dava arzuhalinin nerede olduğunuz belirsiz olması dolayısi le ilânen 
tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan mezkûr gün ve saatte 
mahkemeye gelmeniz, hazır bulunmadığınız takdirde muhakemenin gı
yabınızda yapılacağı ilân olunur. 

607 

Eltmah Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 
• — • • 1 — 1 * 

Elmal ın ın Selâmlar Mahallesinden Osımanoğlu Hüseyin Ş e n d i n 
müddeaaleyha karısı Elmal ın ın Gökpınar Köyünden Kara Süleyman 
kızı Zeliha Şenel aleyhine açtığı boşanma davasından dolayı tmüddea-
aleyhanın ikametgâhının meçhul olmasından muhakemenin muallâk 
bulunduğu 26/6/1941 ıgünü gelmesi veya vekil ıgöndenmesi 23/6/1941 
tarihli Resmî Gazete ile i lân edi ldiği halde yevmi mezkûrda gelmemiş 
ve (vekil de göndermemiş olduğundan hakkında gıyab kararı ittihaz 
edildikten sonra muhakemenin 15/9/1941 saat 9 a talikına karar veril
miş olduğundan yevmi mezkûrda da gedmediği veya vekil de gönder
mediği takdirde mahkemeye kabul edilmiyeceği ilânen tebliğ olunur. 

664 

İnegöl Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

jtnegölün Sinanfbey Mahallesinden Hakkı kızı 'Fevziye Tekin tara
fından kocası bu mahallede mukitm Yenişehirin Kemerdere Köyünden 
Hasan aleyhine açılan boşanma davasından dolayı icra kılınan (muha
keme sonunda : 

Müddeaaleyh 'Hasanın ikametgâhı meçhul olduğundan, boşanma
larına ve kabahatli olan müddeaaleyh Hasanın hüküm tarihi olan 
4/2/1941 iden itibaren bir sene müddetle evlen em em esine dair ittihaz 
olunan hüküm ikametgâhı meçhuH olan müddeaaleyhe i lânen tebl iğ 
olunur. 

665 



Resmi Gazete 15 AĞUSTOS 1941 

N a f ı a Vekâletinden : 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 —- Eksiltmeye konulan iş: Çankayada yapılacak olan Jandarma 

Muhafız Taburu temizleme evi ile mutfak kısmı tesisat işidir. 
Keşif bedeli: (17790,21) liradır. 
2 — Eksiltme 28/8/1941 perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şrtnamesi ve buna mfiteferri evrak (89) kuruş bedel 
mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1334) bin üçyüz otuz 
dört lira (27) yirmi yedi kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 
İşbu vesikayı almak üzere isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil günleri 

hariç) üç gün evvel bir istida ile Vekâlete müracaat etmeleri ve dilekçe
lerine en az bir kalemde bu işe benzer (10.000) liralık bir iş yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 28/8/1941 per
şembe günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 643/3-2 

Karaman C Müddeiumumiliğinden: 

Yapı ve imar işleri ilânı: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Dil, Tarih Ve Coğrafya Fakül

tesinde yaptırılacak merdiven divan, tretuvar ve hafriyatı işidir. 
Keşif bedeli: (6503.84) liradır. 
2 — Eksiltme 4/9/1941 perşembe günü saat 15 te Nafıa V&âleti 

Yapı ve İmar İşleri Komisyonu odasında açık eksiltme usûlile yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme evrakı ve buna müteferri evrak Yapı ve İmar İşleri 
Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (487) dört yüz seksen 
yedi lira (79) yetmiş dokuz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lâ

zımdır. 
663/4-1 

Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
— m - •< — I — . - I I I — — . . m . ! — . I -

Develinin Everek Cami Cedit Mahallesinden Deli Eminoğlu Ah-
med karısı Hava vekili dava vekili Ahmed Ulus oy tarafından bilvekâle 
Develi Nüfus Memuru ile Ankara Karaoğlan Çarşısında Asri Kıraatha
ne Sahibi İsmail nezdinde Hasanoğlu Kâtmil aleyhlerine ikame olunan 
mumaileyh 'Kâmilin ölü Ahmed üzerinde kanunî merasim icra edil
meksizin yapılan evlât manevi kaydının iptali davasından dolayı müd-
deaaleyh Kâmilin ikametgâhı meçhul olduğu anlaşılmakla davetiyenin 
ilânen tebliğine (muhakemenin de 25/9/1941 perşembe günü saat 9.10 da 
icrasına karar verilmiş olduğundan mezkûr gün ve saatte bizzat Develi 
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya tarafından vekili 
kanuni göndermesi aksi takdirde hakkında gıyab karan ittihaz olunaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

glQ 

•Karacasu Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Karacasuyun Yaylalı Mahallesinden Süleyman kızı ve Ali karısı 
Fatma Çay tarafından kocası Yaylalı Mahallesinde iken ikametgâhı 
meçhul bulunan Kanbakoğlu Ali aleyhine ikame eylediği terk sebebile 
boşanma davasından dolayı cari muhakemede müddeaaleyh namına çı-
kanlan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmekle tebligatın ilânen icra
sına ve muhakemenin 23 eylül 1941 salı günü saat ona talikına karar ve
rilmiş olduğundan müddeaaleyhin muhakeme gününde bizzat hazır bu
lunması veya bir vekil göndermesi aksi takdirde Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu ahkâmınca gıyabında karar verileceğinden keyfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

622 

Belediyece tayin edilen fiattan fazlaya sadeyağ satmak suretile 
3780 numaralı Millî Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Karamanda 
Bakkal Hüseyin Ekizin 3005 sayrlı Meşhud Suç Kanununa tevfikan ve 
mevkuf en yapılan muhakemesi sonunda: 

Suçlu Hüseyin Ekizden 500 lira ağır para cezası alınmasına ve 
iki sene müddetle muvakkaten Adanaya sürülmesine dair Karaman 
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 4/7/1941 tarih ve 146 sayılı hük
mün Temyiz Mahkemesince tasdik edilerek Igs&i katiyet ettiği ilân 
olunur. 

656 

'Burhaniye İcra Memurluğundan : 

Edremidin Şebviran köyünden Ahmed Başoğluna (262) <Mra 30 ku
ruş ve aynoa yüzde on ücreti vekâletle harç ve masraf vermeğe borçlu 
Burhaniyenin Çoruk Köyünden ölü Mustafaya izafetle veresesinden kansı 
Sıdıka ve oğlu Mehmet ve Veysel ve kızlan Emine ve Zî hdiyenin işbu 
horlarının temimi için dairemizce tahtı hacze alınmış olan müteveffaya 
aid Burhaniyenin Çoruk köyünde Kara yerler sığır önü mevkiinde sar
kan Çakıroğlu İbrahim şimal en Mehmet, oenuben Feriha tarlaları gar-
ben şose yolu ile mahdut ve tapunun mayıs 1926 tarih ve 124/144 numa
rasında kayıdh ve 480 lira kıymeti muhammenelK kaydan beş dönüm üç 
evlek ve hailen on altı dönüm bir kıba .tarla açık arttırma \e peşin para 
ile satılacaktır. Birinci arttırma 1/9/1941 pazartesi günü scat 16 da Bur
haniye İcra Dairesinde yapılacaktır. Bu arttırmada fazlaya talip çıkmaz 
c/e yukanda yazılı kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci arıttırması 10/9/1941 çarşamba 
günü saat 16 da yapılacaktır. Bu arttırmada en çok arttıranın üzerinde 
bırakılır. Tarlanın vergi borcu ihale bedelinden ödenir. Sair dellaliye \ e 
damga pulu, ferağ* ihale ve teslim harçlan ve masraf lan müşteriye aH 
olup arttırmaya iştirak edenlerin bu şartlan bilerek arttırmaya gSrml 
sayılır. İşbu gayrimenkuldeki ipotek sahibi alacaklılarla diğer ta'lâkadaı 
ların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile fadz ve masrafa daS c 
olan iddialarını evrakı müsbitelerile on beş gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaştırmasından hariç bırakılır. Daha fazla malûmat almak iste 
yenlerin bu günden itibaren doldurulup herkese açık bulundurulan şart
namesini okumak isteyenlerin 1941/7 dosya numarasile İcra Dairesine 
müracaatları ilân olunur. 

655 

Bor Hukuk Hâkimliğinden 

Borun Çay Mahallesinden Durmuşoğlu Mehmed Çavuş karısı ve kü
çük çocuklan Hayriye ve Nadirenin velisi ve valideleri SMca ile Meh-
aned Çavuşoğlu Mustafa, Fehmi ve kızlan Nevriye ve diğer kızı İnayetin 
kocası Şemail Me müştereken mutasarnf oldukları sağı demirci AHioğlu 
Osman veresesi hanesi ve üç tarafı yoi dle mahdut hanenin aralarında 
taksimi kabil olmadığından bilmüzayede satılarak bedölkıin taksimi hak
kında (Bor Sulh Hukuk Mahkemesinden istihsal edip foat'ileşen 18/7/1934 
tarih ve 647/496 sayılı ilâma müsteniden mezkûr evin 4/9/1941 perşembe 
(günü saat on beşte Bor Mahkeme kaleminde birinci arttırmada kıymeti 
muhamminenin % 75 ini bulmadığı takdirde birinci arttıranın taahhüdü 
baki kalmak ve birinci arttırmayı takip eden on beşinci günü aynı sa
atte ikinci arttırma ile kat'î ihalesi yapılmak şartile satılacağından ma
lûmat almak isteyenlerin şartnamenin açık bulundurulduğu 31/7/1941 
(tarihinden itibaren onbeş gün müddetle 941/2 numaralı dosyaya ve her 
hangi (bâr istihkak iddiasında bulunanların da tarihi ilândan itibaren 
yirmi gün müddetle evrakı müsbitelerile birlikte daireye müracaatları 
ve aksi takdirde haklan tapu sicillile saibûıt olmadıkça paylaşmadan ha
riç kalacaktan ve talip olantlann satış gününde % 7*5 teminatı muvakka-
telerile birlikte arttırmaya iştirakleri lüzumu ilân olunur. 

¿14 

Devlet Matbaası 

Sayıfa : 156Ó 
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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 

Kanunlar                                                                        Sayfa 

 
4101 Harcırah Kararnamesine Ek Kanun         1 

 

4102 Askerlik Kanununun 4 üncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun     1 

 

4103 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki 3656 Sayılı Kanuna 

         Ek 3888 Sayılı Kanuna Bağlı Bir Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında  

         Kanun             1 

 

4104 Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında Kanun 2 

 

4105 Ordu Mensuplarına Bir Er Tayını İstihkakı Verilmesi Hakkında Kanun    2 

 

4106 Örfî İdare Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun      2 

 

4107 Yedek Subay ve Askerî Memurlar Kanununda Değişiklik Yapan 3993 Numaralı 

         Kanunun Birinci Maddesinin (B) Fıkrasının Tadiline Dair Kanun     2 

 

4108 Subay ve Askerî Memurlara Elbise, Kaput, Çizme veya Potin Verilmesine Dair 

         Kanun             3 

 

4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun     3 

 

4110 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Mütedavil Sermayesinin 36 500 000 Liraya İblâğına 

         Dair Kanun            5 

 

İlanlar             5 

 




