
T.C. 
Resmî Gazete 

Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur-

17 KANUNUEVVEL 1942 

PERŞEMBE 
SAYI : 5285 

K A N U N L A R 

1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapdmasma 

dair kanun 

Kanun No: 4316 Kabul tarihi: 11/12/1942 

Madde 1 — 1942 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire . 
bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 164.629 liralık mü
nakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memur

dur. 

14/12/1942 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi 

1 2 Âza tahsisatı 

12 2 Melbusat 

28 Geçmiş yıllara ait tahsisatsız borçlar 

Riyaseticumhur 
41 Umumî masraflar, memur ve müstah

demler iaşesi 

57 878 

2 000 

4 200 

100 000 

Divanı Muhasebat 

45 1 Memurlar maaşı 551 

46 1683 sayılı kanunun 58 inci maddesi 
mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 551 

M. Muhassasatın nev'i 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

317 
Maliye Vekâleti 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 sa
yılı kanunlar mucibince çıkarılan bo
nolar ve bu mahiyetteki borçlar 

YEKÛN 

164 078 

164 629 164 629 

No. Bıslığı 

4227 
4228 

1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1/6/1942 
Millî Müdafaa Vekâleti 1942 malî yılı butçeaıne 
120 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında ka
nun 2/6/1942 
Duyunu Umumiye ve Münakalât Vekâleti 1942 malî yılı 
bütçeleri arasında 100 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun 17/8/1942 

Düstur 
Tertip Cilt Sahlfe 

Keaoı. 
Gazete 

Sayı 

23 689 5120 

23 1194 5121 

23 1785 5186 

Millî Müdafaa Vekâleti 1942 malî yılı bütçesine fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair 4228 saydı kanuna 

ek kanun 

Kanun No: 4317 Kabul tarihi: 11/12/1942 

Madde 1 — 4228 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle Millî Müdafaa 
Vekâleti (Kara kısmı) 1942 malî yılı bütçesinde (muhtelif müdafaa hiz
metleri) adiyle açılan fasla (60000 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

14/12/1942 

B a s l ı ğ ı 
Ü u e t u r 
T e r t i p C i l t S a h i l e 

Rcem 
Gazete 

Sayı 

4228 Millî Müdafaa Vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 120.000.000 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun 2/6/İ942 



Sayfa: 4150 (Resmî Gazete) 17 KÂNUNUEVVEL 1942 

Orman Umum Müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı 
katî kanunu 

Kanun No. 4318 Kabul tarihi: 11/12/1942 

Madde 1 — Orman Umum Müdürlüğünün 1939 malî yılı masarifi 
bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 4 488 421 lira 14 kuruştur. 

Madde 2 — Adı geçen Umum Müdürlüğün aynı yıl tahsilatı ilişik 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 4 494 728 lira 10 kuruştur. 

Madde 3 — Muhassasattan 1939 malî yılı içinde sarfolunmıyan ve 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 938 176 lira 63 kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunu icraya Ziraat Vekili memurdur. 

14/12/1942 

A - CETVELİ 

Muhassasat Sarfiyat 
îbtal olunan 
muhassasat 

F Muhassasalın nevi Lira K. Lira K. Lira K. 

1 Memurlar maaşı 1 434 672 1 197 648 26 237 023 74 
2 Müstahdemler ücreti 214 190 130929 12 83 260 88 
3 Muvakkat tazminat 30000 24884 19 5115 81 
4 Tekaüt, dul, yetim maaşları 42 000 36 752 58 5 247 42 
5 Tekaüt ikramiyesi 10000 9492 508 
6 2233 sayılı kanun mucibince 

askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 720 610 61 109 39 

7 Mefruşat ve demirbaş 6000 5 622 16 377 84 
8 Levazım 23000 19 569 95 3 430 05 
9 Mütenevvi masraflar 91250 80 871 97 10 378 03 

10 Mahkeme harç ve masrafları 140 000 64091 75909 
11 Daimî memuriyet harcırahı 25000 21608 95 3 391 05 
12 Muvakkat memuriyet harcırah ı 102 500 94725 39 7 774 61 
13 Müfettişler harcırahı 15000 8 521 70 6 478 30 
14 Muhabere ve mükâlemc 62186 60 530 07 1655 93 
15 Tedavi ve tazminat 6 500 3 625 98 2 874 02 
16 Mektepler ve kurslar 103 00a 90 830 19 12169 81 
17 Devlet işletmesi için müteda

vil sermaye 490 000 450000 40000 
18 Tahdit Ve sınırlama amenaj-

man, teşcir ve fidanlıklar, 
hastalıklar, haşereler ve yan
gınlarla mücadele, istimlâk, 
fennî tecrübeler, orman evleri 488 781 77 375 276 67 113 505 10 

19 Harita ve kadastro 165 310 0 165 310 
20 Ankara ve civarının teşciri 

ve Ankara fidanlığı 63 500 63 257 30 242 70 
21 Telifat ve neşriyat ve propa

ganda 3000 2945 92 54 08 
22 Ecnebi memleketlerdeki kon

gre ve konferanslara iştirak -
edeceklerin harcırah ve mas
rafları 10 0 10 

23 Arsa ve binaların mubayaa, 
istimlâk, inşa ve tesisatı ile 
mevcutlarının tamir ve tevsii 
ve inşaat ile esaslı tamiratın 
kontrol memurları ücreti ve 
sair masrafları 50 000 6 229 89 43 770 11 

24 Eondbi mütehassıs ve tercü
manları 20 000 0 20000 

25 Staj ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere 
yardım 40 640 20586 12 20 053 88 

26 Reddiyat 10000 9903 55 96 45 

Muhassasatın nev'i 
Muhassasat 

Lira K. 
Sarfiyat 
Lira K. 

Îbtal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

27 Masarifi gayrimelhuza 
28 Geçen yıl borç karşılığı 
29 1937 yılı borçları karşılığı 
30 Ziraat Vekâletine merbut Or

man Fakültesinden çıkacak 
orman mühendislerine 1437 
sayılı kanun mucibince veri
lecek avans 

31 Maaş 
32 Ücret 
33 Muvakkat tazminat 
34 1107 numaralı kanun muci

bince gedikli erbaşlara veri
lecek aile zammı 

35 Masarifi umumiye 
36 İstihbarat masrafı, daimî ve 

muvakkat ajan ücreti 
37 1715 sayılı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez Bankasına verile
cek itfa karşılığı 

10 
7 000 

43000 

4 500 
614 936 
79980 
6168 

5220 
977 298 

10000 

41226 

0 
6 770 51 

13 260 55 

2200 
605990 38 
59669 64 
5194 

1495 
974101 49 

0 

41226 

10 
229 49 

29739 45 

2 300 
8 945 62 

20310 36 
974 

3 725 
3 196 51 

10000 

Yekûn 5 426 597 77 4 488 421 14 938 176 63 

B - CETVELİ 

F. Varidatın nev'i 
Muhammenat 

Lira K. 
Tahsilat 
Lira K. 

1 Devlet ormanlarında mevcut mukaveleler 
ve yapılacak satışlar 

2 Vakıf ve hususi ormanlar 
3 Müteferrik hasılat 
4 Orta mektepler hasılatı 
5 1937 senesi varidat fazlası 
6 Umumî bütçeden yapılacak yardım 

Yekûn 

No. Bağlığı 

3 626 367 
100000 
30000 
7 500 

400000 
1143 096 

5 306963 

Düstor 
Tertip 

12 725 882 40 
104930 61 
117 629 70 

2430 
400000 

1143 855 39 

4 494 728 10 
Ream! 
Gaset* 

It Sahife S a n 

Orman Umum Mudurluğu 1939 malî yılı Bütçe Kanunu 
2/6/1939 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı katî kanunu 

Kanun No: 4319 Kabul tarihi: 11/12/1942 

Madde 1 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 1939 
malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 10.292.550 lira 
96 kuruştur. 

Madde 2 — Adı geçen Umum Müdürlüğün aynı yıl tahsilatı bağlı 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 13.058.542 lira 57 kuruştur. 

Madde 3 — Muhassasattan 1939 malî yılı içinde sarfolunmayan ve 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 3.970.873 lira 41 kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

Madde 4 —'Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunu icraya Münakalât Vekili memurdur. 

14/12/1942 



11 KÂNUNUEVVEL 1942 (Resmî Gazete) Sayfa: 4 l S l 

A - CETVELİ 
İptal olun."-

Muhassasat Sarfiyat muhassasat 
Muhassasatın nev'ı Lira K Lııa K. Lira K 

1 Maaş 5 487 428 4 606 823 72 1240 604 28 
2 1683 numaralı kanunun 

58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikrami
yesi 55000 54 576 424 

3 Merkez müstahdemleri üc
reti 77 730 50851 95 26878 05 

4 Vilâyetler müstahdemleri 
ücreti 486 336 337997 06 148 338 94 

5 Muvakkat tazminat 195 416 137 653 84 57 762 16 
6 Merkez mefruşat ve de

mirbaşı 10000 9925 68 74 32 
7 Merkez levazımı 13 000 10870 53 2129 47 
8 Merkez müteferrikası 3 500 3 242 57 257 43 
9 Vilâyetler mefruşat ve de

mirbaşı 88 200 75 023 73 13 176 27 
10 Vilâyetler levazımı 131500 129 221 23 2 278 77 
11 Vilâyetler müteferrikası 39 500 34 882 92 4617 08 
12 Mütenevvi masraflar 491 501 444457 03 47 043 97 
13 Daimî memuriyet harcırahı 121 50Q 97 737 25 23 762 75 
14 Muvakkat memuriyet har

cırahı 76 000 56 724 69 19275 31 
15 Müfettişler harcırahı 70 000 59168 23 10831 77 
16 Bütçe Kanununun 5 inci 

maddesi mucibince verile
cek ücret ve yevmiye ve 
primler 35200 27142 75 8 057 25 

17 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme masrafları 1750 617 04 1132 96 

0*8 Mukannen masrraflar 236490 72 222 081 07 14 409 65 
119 (Bilûmum bina, arsa istim

lâk inşaat, tesisat ve tami
rat bedelleri ile kontrol 
memurları ücret ve sair 
masrafları 600 000 408 678 59 191321 41 

20 Posta ması afları 522 841 395 822 11 127018 89 
21 posta pulu ve kartları 60 001 31 715 13 28 285 87 
22 Cevaplı kuponlar mukabi

linde veya vusulü ihbarlı 
telgrafnameler için yapış
tırılan veya battala kalan 
pullar bedeli 1500 775 55 724 44 

23 iNakil vasıtaları masrafları 237 212 105 848 37 131 363 63 
24 Telekomünikasyon masraf

ları 1 699 076 744 32.3 23 934 752 77 
25 Telsiz telgraf istasyonları 

için mubayaa olunacak ma
kine, alât, edevat ve mal
zeme bedelleriyle tesis, ta
mir, işletme nakliye ve sair 
masrafları ve amele yev
miyeleri 180 000 63 202 37 126 797 63 

26 Radyo diffüzyon istasyon-
lariyle istasyonların idare 
ve işletme masrafları 350000 323 894 89 26 105 11 

27 Mühendis, makinist ve sair 
fen memurlariyle mmtaka-
ları haricinde çalıştırılacak 
hat bakıcılarının muvak
kat memuriyet harcırahı 4C000 25 307 90 11692 10 

28 Telgraf ve telefon fabri
kası masrafları 57 000 62 834 47 4165 53 

129 Ecnebi (memleketlerdeki 
kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin harcı
rah ve masrafları 6000 799 38 4200 62 

(30 Talebe tahsisatı 60300 46100 4 200 

Ibtal olunan 
Muhassasat Sarfiyat muhassasat 

F. Muhassasatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K, 

31 Stajyerler ücreti 40 000 22 047 10 17 952 90 
132 3335 sayılı kanun muci

bince verilecek tedavi, yol 
ve saire masrafları 17000 7 514 30 9485 70 

33 Telgraf ve telefon fabrika-
siyle telsiz istasyonları ve 
P. T. T. Servis salonları 
için alınacak edviye bedeli 9 000 7 226 14 1773 86 

64 Vazife esnasında servis ka
zası neticesi ölen veya sa
katlanan müstahdemlerin 
kendilerine veya ailelerine 
verilecek tazminat ve bun
ların cenaze, sıhhi muave
net, levazımı edviye ve nak
liye masrafları 2 000 0 2000 

35 Mütekait, dul ve yetim ma
aşları 345 000 331 320 05 13 679 95 

36 Mahkûmunbih borçları 2 000 218 55 1781 .45 
37 Geçen yıl borçları 40000 38146 21 1853 73 
ı38 Eski yıllar borçları 11850 10394 31 1455 69 
39 1928 - 1933 senelerine ait 

ve müruruzamanı kesilmiş 
olan borçlar 1793 1218 20 574 80 

40 Seneleri bütçelerinde kar 
şılığı olmıyan borçlar 17 657 17 204 77 452 23 

41 1715 numaralı kanunun 8 
inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Ban
kasına verilecek itfa kar
şılığı 107 249 107 249 

A 41 Murakıpların devir harcı
rahı 30000 7 894 41 22105 59 

B 41 Kurs masarifi umumiyesi 59 404 14159 56 45244 44 
42 Maaş ve ücretler 370 736 308 572 60 62163 40 
43 Muhtelif ücret ve aidatlar 66 000 85 240 65 30 759 35 
44 Daimî memuriyet harcırahı 500 207 86 292 14 
45 Muvkakat memuriyet har

cırahı 3 000 896 09 2103 91 
46 3335 sayılı kanun mucibin

ce yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 500 56 09 443 91 

47 Muhtelif masraflar 29696 65 25 407 53 4 289 12 
48 Sabit kıymetler masrafı 65 850 25 710 05 40139 95 
49 Telefonlar tesis tamir ve 

işletme masrafları 575840 193 454 49 382 385 51 
50 Geçen yıl borçları 977 113 51 863 49 
51 1936 yılı borçlar karşılığı 22 21 29 0 71 
52 3054 sayılı kamın mucibin

ce verilecek taksit bedeli 125000 104 800 20 200 
53 1715 sayılı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cum
huriyet Merkez Bankasına 
verilecek itfa karşılığı 12 375- 12 375 

64 Maaş ve ücretler 61340 61093 52 10 216 48 
55 Mesai saatleri haricinde 

çalışma ücreti 1000 378 30 621 70 
56 Daimî memuriyet harcırahı 500 0 500 
157 Muvakkat memuriyet harcırahı 2500 404 67 2 095 33 
58 3335 sayılı kanun mucibin

ce yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 500 16 484 

59 Muhtelif masraflar 6125 4 335 99 1789 01 
60 Sabit kıymetler masrafı1 16400 14 642 39 1757 61 
161 İzmir telefonu tamir, tecdit, 

tevsi, tesis ve işletme mas
rafları 69084 35168 25 53 915 75 



(Resmî 

Tahsisatın nev'i 
Muhassasat 

Lira K. 
Sarfiyat 
Lira K. 

iptal oluna; 
muhassa'j* 
Lira K 

62 

63 
64 

F. M. 

3375 numaralı kanun mu
cibince izmir Telefon Şir
ketine tediye olunacak se
nelik taksit 
Geçen yıl borçları 
1715 sayılı kanun mucibin
ce Cumhuriyet Merkez 
Bankasına verilecek itfa 
karşılığı 
Geçen ve eski seneler 
mahsubatı 

60000 
175 

2 376 

306 993 

57 347 98 
47 81 

2 376 

306 993 

2652 02 
127 19 

Yekûn 14 263424 37 10 292 550 96 3970873 41 

B - CETVELİ 

F. M. Varidatın nev'i 

3 
4 

5 
6 
7 

Posta ve telekomünikasyon hasılatı 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 
Radyo 
Resmî dairelerden maktuan alına
cak posta ve telgraf ücretleri 
Umumî bütçeye dâhil dairelerden 
Mülhak bütçeli dairelerden 
Mütenevvi hasılat 
Geçen senelerden müdevver nakit 
mevcudu 
istanbul telefon umumî varidatı 
izmir telefonu umumî varidatı 
Adli tebligat icrası için yapılacak 
teşkilât masrafları karşılığı olarak 
umumî muvazeneden yardım 
3560 sayılı kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince tahsil edilecek ücretler 

Muhammenat 
Lira K. 

2 850 000 
1825 000 

700 000 
775 000 
600 000 

2 380 615 
126 505 
75 000 

1500 000 
1250 000 

240 000 

500 000 

1025 000 

13 847120 

Tahsilat 
Lira K. 

2 913172 
2 154 440 

826 328 
1072 384 

670 994 

19 
24 
01 
08 
60 

1637 837 43 
100 652 80 
147 882 '92 

1500 000 
1423 816 30 

246077 61 

364956 39 

13 058 542 57 

Baslığı 

K e s e n 
D ü s t u r Gazete 

T e r t i p C i l t S a h i l e S a y ı 

3624 Posta, Telgraf ve Telefon Umumî Muduılugunun 1939 malî 
yılı Bütçe Kanunu 2/6/1939 

Mebus Seçimi Kanunu 

Kanun No: 4320 Kabul tarihi: 14/12/1942 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde mebus seçimi vilâyetler 
itibariyle yapılır. Her vilâyet bir seçim dairesi ve her nahiye bir seçim 
şubesi itibar olunur. 

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti halkından her (40 000) nüfus 
için bir mebus seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40 000) den aşağı 
olsa dahi bir mebus seçmek hakkıdır. Nüfusu (40 000) den yukarı olan 
seçim daireleri için aşağıda gösterilen muamele yapılır : 

(55 000) e kadar bir, (55 001) den (95 000) e kadar iki, (95 001) 
den (135 000) e kadaı uç. (135 001) den (175 000) e kadar dört mebus 
seçilir. 

Nüfus miktarı yükseldikçe mebus sayısı bu yolda artırılır. 

Seçmenler defterinin tanzimi 

Madde 3 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu ile muayyen seçim devresini ikmal etmiş veya aynı kanunun 25 inci 

maddesine göre seçim yenilenmesine karar vermiş bulunuyorsa keyfiyet 
Dahiliye Vekâletince vilâyetlere tebliğ olunur. 

Madde 4 — Valiler, seçime başlandığını ve vilâyet merkezleri de 
dâhil olduğu halde her kazada mevcut erkek ve kadın Türk nüfusunu 
havi birer esas defterinin tanzimini idareleri altındaki kaymakamlarla 
vilâyet merkezindeki belediye reisliğine ve vilâyet merkezine bağlı na
hiye ve köylere emir ve tebliğ ederler. 

Kaza kaymakamları da vilâyetin bu emrini kazaları içindeki bele
diye, nahiye ve köylere bildirirler. 

Madde 5 — Bu emir ve tebliğleri alan belediye idareleriyle köy
lerin muhtar ve ihtiyar meclisleri azaları, belde ve köylerinde yerleşmiş 
olan veya bu maksatla oturmakta bulunan umum erkek ve kadın nüfu
sunun defterlerini en çok on gün içinde tanzime mecburdurlar. Defter
lerin tanzimi sırasında tedavi ve seyahat gibi sebeplerle muvakkat olarak 
başka yerde bulunanlar, bulundukları yerlerin değil asıl ikametgâhları
nın bulunduğu yerlerin esas defterlerine yazılırlar. 

Bu defterlerde : 
A) Adı; 
B) Soy adı; 
C) Baba adı; 
Ç) Ana adı; 
D) Doğum yeri; 
E) Doğum tarihi; 
F) ikametgâhının bulunduğu mahalle ve sokağın adı ile numarası; 
J) Seçim hakkını haiz olup olmadığı; 
H) Sanat ve meşguliyet ve mülâhazat; 

sütunları bulunur. 
Madde 6 — Şehir ve kasabalarda, mahalle; ve köylerde köy itiba

riyle tanzim edilecek olan bu defteıler. biri yeni doğanlardan 22 yaşma 
kadar olanları (22 yaşını henüz bitirmemiş olanlar dâhil) diğeri de 22 
yaşını bitirmiş olanlardan başîıyarak daha yukarı yaşta bulunan nüfusu 
göstermek üzere iki bölüm olarak tanzim edilir. 

Askerî garnizonlarla müe^seselerindeki subay ve erat yekûnunun ne 
suretle tesbit ve defterlere ilâve olunacağı Millî Müdafaa ve Dahiliye 
vekâletleri arasında kararlaştırılır. 

Seçmenlik şartları 

Madde 7 — Birinci \e ikinci seçmen olabilmek için: 
1. Türk olmak; 
2. 22 yaşını bitirmiş olmak; 
3. Âmme hizmetlerinden menedilmiş olmamak; 
4. Mahcur olmamak; 
5. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bulunmuş olmamak; 
6. Yabancı bir devletin resmî hizmetinde bulunmamak; 

şarttır. 
Madde 8 — Silâh altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar, 

polisler, askerî memur ve askerî hâkimler ve askerî mektep talebeleri 
birinci ve ikinci seçmen olamazlar. 

Madde 9 —• Bu kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre birinci 
ve ikinci seçmenlik hakkını haiz olmıyanlarm bu durumları beşinci 
maddede tarif edilen seçmenler defterindeki isimlerinin hizasına ve 
(seçim hakkını haiz olup, olmadığı) sütununa açık olarak işaret edilir. 

Mebusluğa seçilmiyeoek olanlar 

Madde 10 — 
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunanlar; 
2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, 

emniyeti suiistimal ve hileli iflâs suçlarından biriyle mahkûm olanlar; 
3. Mahcurlar; 
4. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bulunanlar; 
5. Âmme hizmetlerinden menedilenler; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. 30 yaşını bitirmemiş olanlar; 

mebus seçilemezler. 
Madde 11 — Muallimler müstesna olmak üzere merkezden tâyin 

olunan umum memurlarla müftüler, hâkimler, Cumhuriyet müddeiumu
mileri, belediye reisleri seçime başlanmadan iki ay evvel ve seçimin yeni
lenmesi halinde yenilenmenin ilânından itibaren üç gün içinde istifa 
etmiş olmadıkça memuriyet mahallerinin içinde buluduğu seçim dairele
rinden mebus seçilemezler. 

Bunlardan başka: 
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A ) K a r a , deniz, hava, jandarma sınıflarına mensup subaylarla as-
'kerî memur ve askerî 'hâkimlerden istifa hakkını haiz olmıyanlar; 

B ) i s t i fa ye te'kaült hakkı bulunanlardan umumî seçimi ilânından 
itibaren nihayet on gün zarfında usulen istifa ve 'tekaütlüklerini talep 
efcmiyenler dahi mebusluğa seçilemezler. A k s i takdirde bu seçimler ya
pılmamış cayılır.. 

Ancak ara seçimlerinde, istifa veya tekaütlük hakkını haiz o lanlar
dan ilân edilen seçim gününden evvel istifa 'veya tekaütlüğünü talep 
etmiş olanlar «mebusluğa seçilebilirler. Bunlar y u t a r d a k i on gün kaydına 
bağlı Ideğildirler. 

Madde 12 — Yedaksubayların kısmi ve umumî mebus Seçimi sıra
larında gerek taliım ve manevra için olsun, gerekse harp sebebiyle olsun 
silâh altına çağırılmış ve orduda hizmet almış bulunmaları mebus se
ri lmelerine mâni değildir. 

Teftiş Heyetleri 

M a d d e . 13 — B u kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca köy ve 
ıma'halle i t ibar iy le hazırlanan defterler o köy sjveya. mahal le ler in bağlı 
bulundukları kaza veya vilâyet merkezlerindeki belediye' reis l iklerine 
gelmeye 'başladığı günden itibaren bu ımerkezlerde, vilâyet merkez ka-
zasiyle .vilâyete bağlı kazaların büyüklüğüne göre âzası 4 iden 10 a kadar 
olmak üzere bir teftiş heyeti kuru lur . B u .teftiş heyeti belediye reisinin 
reisliği akında olımak üzere, vilâyet merkezlerinde, vilâyet daimî encü-

>meni âzasiyle, belediye meclisince kendi aralarından seçilecek azalardan 
ve kazalarda yalnız belediye meclisince, aralarından seçilecek azalardan 
terekküp eder. Şayet kazaların büyüklüğü yüzünden daha b i r kaç âza 
alınmasına lüzum görülürse belediye mecl is i azalarından münasip mik
tarı teftiş .heyetine alınır. 

A n c a k fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda âza ve yedek 
âza kalmamış olmak g i b i suretlerle meclisin teşekkülü mümkün olmıyan 
veya kazanın yeni kurulmuş olması sebebiyle belediye meclisi seçimi 
henüz neticelenmemiş bulunan yerlerde, belediye sınırı içindeki mahal
leler halkından belediye âzalığı şartlarını 'haiz bulunanlardan çağırıla
cak ikişer zat belediye reisinin, veya Belediye 'Kanununun 90 ncı mad
desine göre nasbo'lunan reis veki l in in reisliği altında belediye binasında 
toplanarak aralarından veya dışarıdan nüfus miktarı 'gözönüne alınarak 
yukarda gösterilen miktarda teftiş heyeti âzası seçilir. 

Madde 14 — Teftiş heyeti, verilen defterlerin kanuna uygun olup 
olmadığını ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadığını tetkik eder. 

ıBû tetkikler sırasında lüzum görülürse icabedenler getirtilerek 
tahkikat yapılır. B u tetkikat ve -tahkikat kazanın büyüklüğüne göre beş 
günden sekiz güne kadar devam edebilir. B u müddet içinde teftiş heyeti 
her gün toplanır. 

Madde 15 — 14 üncü maddede yazılı müddetin bitmesinden sonra 
teftiş heyetince tetkik edilen defterlerden seçim hakkını haiz bulunanları 
gösteren kısımların birer sureti çıkarılıp bunlardan teftiş heyeti merke
zine ait olanlar Hükümet ve belediye daire ler inin münasip yerlerine ve 
herkesin görebileceği sair yerlere ve seçim şubelerine ait olanları da 
şubelere merkez sayılan mahallerdeki umumî yerlere asılır. 

B u defterlerin asıldığı gazete bu lunan yerlerde gazete i le ve bu lun-
mıyam yerlerde âdet olan vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve 
köy muhtar ve iht iyar meolislerince; bu defterlerin, bulundukları yer
lerde beş gün as i l i kalması temin edi l ir . 

'Defterler bu müddetin son günü akşamı saat 18 de belediye olan 
yerlerde bu idare ve seçim şubelerinde şube reisleri tarafından kaldırılır. 

Madde 16 — Defter ler in asılı kaldığı beş gün zarfında seçmenlerin 
adları, hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç 
yazılmamış veya adı yazılmamak lâzımgelirken yazılmış olduğuna dair 
i ler i sürülecek i t i raz lar , Teftiş Heyetince dinlenip b u heyet karar iy le 
lâzımgelen tashihler yapılır. Defter ler in kaldırılmasından sonra it iraz 
iddiası dinlenmez. Teftiş (Heyetince itiraz fvârit görülmediği takdirde 
ret kararının sureti, itiraz edene usulen tebliğ olunur. Teftiş Heyet inin 
kararına razı <ölmıyanların,kararın tebliği tarihinden it ibaren i k i gün, 
zarfında mahallî asliye mahkemesine, bulunmıyan-yerlerde sulh hâki
mine, Teftiş Heyeti karar iy le bir l ikte (müracaatla itiraz etmiye hakları 
vardır. B u müddet bittiken sonra it iraz hakkı kalmaz. Mahkeme i t iraz 
iddialarını en çok beş gün zarfında katı3 karara bağlar. 

B u ve daha evvelki maddelerde yazılı müddetlerin hesabında resmî 
tatil günleri sayılır. 

İtirazlar için mahkemelere vâki olacak müracaatlar ve bu bapta 
verilecek k a r a r l a r hiç b i r harca tabi tutulmaz. 

Mebus ve ikinci seçmen sayısının tesbiti ve seçimlerin 
ne yolda yapılacağı 

Madde 17 — Türk vatandaşlarından bütün erkek ve kadın nüfu
sunu havi olup beş ve altıncı maddelerde yazılı bulunan deftçrlerin 
Teftiş Heyetine verilmesi tamam olunca kazada mevcut nüfusun miktarı 
mazbata i le vilâyete b i l d i r i l i r . Bütün kazaların mazbataları geldikten 
sonra Tefiş Heyet i v a l i n i n veya vek i l in in reisliği altında toplanarak 
ik inc i maddede gösterilen suret ve nispete göre kaç mebus seçileceğini 
mazbata i l e tesbit ederek Dahi l i ye Vekâletine b i l d i r i r . Aynı zamanda 
keyfiyet vilâyet dahi l indeki teftiş heyetlerine kaymakamlar vasıtasiyle 
tebliğ ve gazete olan yerlerde gazetelerle, olmıyan yerlerde de âdet olan 
vasıtalarla ilân edi l ir . 

Madde 18 — Teftiş Heyetince kaza dahilinde ik inc i seçmen seçi
m i n i n çabuk ve kolaylıkla yapılabilmesi için kaza merkeziyle köy
lerinde nahiye teşkilâtı bulunmadığı veya bulunup ta nahiyeleri geniş 
ve nüfusça kalabalık bulunduğu takdirde kaza ve nahiyeler içinde ih 
tiyaç görüldüğü miktarda seçim şubeleri yapılabilir. B u takdirde de 
seçim şubeleri içinde beş ve altıncı maddelere göre yazılmış bulunan 
kadın ve erkek nüfus miktarına ve 19 uncu maddedeki nispete göre kaçar 
ik inc i seçmen seçileceği Teftiş Heyetince mazbata ile tesbit edilerek se
çim şubeleri re is l ik ler iy le kaza kaymakamlıklarına b i l d i r i l i r . Vilâyet 
merkezinde bu b i l g i vilâyet makamına ver i l i r . 

Madde 19 — Seçim şubesi dahi l inde bulunan kadın ve erkek nüfu
sundan her (400) kişi için bir , ik inc i seçmen seçilir. Nüfus miktarı bun
dan fazla olduğu takdirde fazlası için aşağıdaki g ib i muamele yapılır: 

(600) e kadar b i r , (601) den (1000) e kadar i k i , (1001) den (1400) e 
kadar üç ve fazlası için bu yolda ik inc i seçmen seçilir. 

Madde 20 — Teftiş 'Heyetince, belediye asıl ve yedek azalarından 
veya âzalık vasıflarını haiz hariçten birer zat seçim şubelerine reis ola
rak seçilir. Seçim şubesine dâhil bulunan köylerin muhtarları, belediye 
varsa belediye reisleri şube seçim heyetini teşkil ederler. Vilâyet ve kaza 
merkezlerinin büyük olması dolayısiyle bir kaç seçim şubesi ihdas ed i l 
mişse, kezal ik Teftiş 'Heyetince belediyenin asıl ve yedek azalarından 
veya hariçten âzalık vasıflarını haiz hemşeriler arasından seçilen üçer 
zat bu şubelerin seçim heyetlerini teşkil ederler ve reislerini kendi ara
larından seçerler. 

Madde 21 —• H e r seçim şubesi dahilinde mevcut ve seçim hakkını 
haiz olan erkek ve kadınların ikişer nüsha defteri teftiş heyetince tan
zim ett ir i l ip seçim şubeleri reislerine ver i l i r . B u defterlerin süratle tan
z imi için teftiş heyeti kazalarda kaymakamlardan, vilâyet merkezle
rinde val i lerden lüzumu kadar kâtip isteyöbilir. K a y m a k a m ve va l i l e r 
dairelerin bütün memur ve müstahdemlerini bu işte çalıştırabilirler. 
Bütün memurlar va l i ve kaymakamların bü işe dair emilirlerini i faya 
mecburdurlar. 

Madde 22 — 16 ncı maddede yazıldığı üzere itiraz vâki ise bun
ların mahkemece tetkiki için tâyin edilen müddetin bitmesi üzerine der
h a l seçim şubesinde ne kadar seçmen varsa teftiş heyeti tarafından o 
miktarda üzerine b i r kaç isim yazılacak kadar ufak pusulalık beyaz kâ
ğıtlar hazırlanıp teftiş heyetinin mühürü i le arkaları mühürlenerek se
çim şubesi reisi olan zata ver i l i r . Bundan başka b u zat teftiş heyetince 
yaptırılmış ve içine rey pusulaları atılmak için i k i k i l i t l i ve b i r i diğe
rine uymaz i k i anahtarlı muhkem ve şubenin pusulalarını a lab i l i r bü
yüklükte ve üzeri ufacık bir zarf girebilecek kadar de l ik l i b i r sandığı 
da seçim yerine beraberinde götürür. Sandığın anahtarlarından b i r i s i 
reiste, diğeri de azadan birinde bulunur. 'Lüzum görülen yerlerde reis
lere merkezden birer de kâtip ver i l i r . 

Madde 23 — Seçim şubesi reisi memur bulunduğu yere varınca 
şube seçim heyeti derhal toplanarak: 

A ) Her gün ne kadar seçmenin rey vereceğim; 
B) Buna göre seçimin kaç gün devam edeceğini; 
C) Sandığın sırasiyle hangi köy ve semtler halkının reyine arze-

dileceğini; 
Ç) Seçknin hangi gün, saat kaçta başlıyacağını; 
D) H e r gün hangi saate kadar reylerin kabul edileceğini; 

'kararlaştırır. 
B u karar seçim şubesini teşkil eden köylerde muhtarlar, varsa 

belediye tarafından halka ilân olunur..Mahallî Hükümet daireleri de 
bu hususta kendilerine lâzımgelen yardımı yapmağa mecburdurlar. K a 
za ve vilâyet merkezi olan şehir ve kasabalarda bu hususları karar altı
na almak ve halka ilân etmek teftiş heyetinin vazifesidir. 
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Madde 24 — Seçim, her seçim şubesinde ayrı ayrı yapılır. Bir seçim 
şubesi defterlerinde kayıtlı bulunan kimse diğer şubede rey veremez. 
Reylerin kabulü devam ettiği müddetçe seçim hakkı olanların isimlerini 
havi defterler salon duvarlarında asılı bulundurulur. 

Madde 25 — Tâyin edilen günde seçime başlanırken rey pusula
ları atılmadan önce seçim şubesi reisi, azalar^ ve sair hazıı bulunanlara 
sandığın boş olduğunu gösterdikten sonra, kilitleyip anahtarlarından 
birini kendisi alır, diğerini de seçim heyetindeki azadan birine veıir. 
Bundan sonra sandığın dört tarafından sicim geçirilip, düğüm yerleri 
mühürlenir. 

Madde 26 — Sandığın mühürlenmesinden sonra, önceden tesbit 
edilen prograna göre, seçmenlerin reyleri kabul olunur. Seçim yerine 
gelen seçmenlere mühürlü pusulalar dağıtılır ve bunlara: 

A) Seçim şubesi için ne kadar ikinci seçmen lazımsa o kadar kim
senin pusulaya yazılacağı; 

IB) Yazısı olmıyanların emniyet ettikleri kimselere yazdırabilecek-
leri: 

C) Şayet pusulada muayyen miktardan ziyade isim yazılır veya 
yazdırılırsa bu pusulanın başından başlıyarak yalnız istenilen adeddeki 
isimlerin kabul edilip, fazlasının hükümsüz sayılacağı; 

Ç) istenilen adedden daha az \sim yazılmış veya yazdırılmış ise 
yalnız yazılı isimlerin kabul ve kaydolunacağı; 

D) Pusulaya aynı isim bir kaç kere yazılmış ise bunun bir rey 
sayılacağı; 

E) Rey pusulalarına yazılan isimler ckunmaz <.eya mühürsüz pusu
laya yazılmış bulunursa hesaba katılmıyacağı; 

F) Pusulalara imza veya mühür konulmıyacağı; 
Sözle anlatılır ve seçim salonuna asılacak yazılarla da ilân edilir. 
Madde 27 — Seçim heyetine gelen her seçmene kâtip tarafından 

köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur. Seçmen tanınmış bir kimse ol
duğu veya nüfus hüvivet cüzdanım gösterdiği takdirde seçim defterindeki 
ismi yanına bir çizgi çekilip pusulayı sandığa atmasına izin verilir. 
Her seçmen kendi reyini getirip sandığa atmakla mükelleftir. Hiç bir 
sebep ve suretle başkasının namına rey pusulası sandığa atılmaz. 

Madde 28 — Köylü seçmenlerin seçim sandıkları başında lüzum
suz bekletilmemeleri için seçim heyeti tarafından gerekli tedbirler alınır. 

Madde 29 — Seçimi bir gün içinde bitmiyen seçim şubelerinde 
seçim heyeti dağılmazdan önce sandığın deliği üzerine bir kâğıt konur 
ve sandık dört tarafından sicim ile bağlanıp gerek bu sicimin düğüm 
yerleri ve gerek kâğıdın uçları ile anahtar delikleri seçim heyeti tara
fından mühür mumu ile mühürlenir. Sandık, heyetin karariyle emin ve 
münasip bir yere konularak muhafazasına itina olunur ve ertesi gün 
sandığın mühürleri heyetçe muayene edildikten sonra açılıp yine seçime 
başlanır. 

Madde 30 — 23 üncü maddeye göre tâyin olunan seçim zamanının 
sona ermesiyle artık rey pusulası kabul olunmayıp, bütün seçim heyeti 
âzası hazır iken sandık açılır ve atılan pusulalar birer birer sayıldıktan 
sonra tekrar sandığa konur ve (Seçim şubesine şu kadar seçmen gelip, şu 
kadar pusula atılmıştır) diye hemen bir kısa zabıt tutulur. 

Madde 31 — Sandıkta rey verenlerin sayısından ziyade pusula zu
hur ederse fazlası açılıp okunmadan yakılır. Fazla pusula atanlar hak
kında gerekli takibat yapılır. 

Madde 32 — Rey pusulalarının sayısı bittikten sonra pusulalarda-
ki isimler alfabe, sırasiyle büyük kâğıtlar üzerinde tasnif olunur ve bu 
esnada 26 ncı maddede yazılı hükümlere dikkat edilir. Tasnife başlan
dıkta muayyen zaman zarfında tasnif edilecek kadar rey pusulası san
dıktan çıkarılıp 29 uncu maddenin tarifatı dairesinde tekrar mühürlenir. 
Bu suretle devam olunacak tasnif muamelesi bittikten sonra seçim heyeti 
tarafından; (Seçime şu kadar seçmen iştirak etmiş ve sandık açıldığı 
zaman zuhur eden şu kadar rey pusulasının sayılıp tasnifi neticesinde 
filân şu kadar ve filân şu kadar rey almış ve filân, filân ekseriyet ka
zanmış olduklarını) gösterir bir mazbata tanzim olunup seçim evrakı 
ve sandıkla beraber teftiş heveti re'sliğine verilmek üzere merkezden 
seçim şubesine reis olarak gönderilmiş olan zata tevd> olunur. Ekseriyet 
kazanıp ikinci seçmen olanlara ayrıca seçim heyeti tarafından birer 
mazbata verilir. Bunlar bu mazbataları vilâyet veya kaza merkezlerin
deki teftiş heyeti reisliğine gösterip kaydettirirler. 

Bu sırada, mebus seçimi için teftiş heyetinin bulunduğu yerde han
gi gün ve saatte bulunmaları lâzımgeleoeği ikinci seçmenlere tenbih 
olunur. Mazbatasını kaydettirmek üzere gelmemiş olan ikinci seçmenlere 
de hangi gün ve saatte hazır bulunmaları lâzımgeleceği davetnamelerle 
ihtar olunur. 

Madde 33 — Mebus seçimi için tâyin edilen gün ve saatte hazır 
bulunacak ikinci seçmenlere arkaları teftiş heyeti mühürü ile mühürlü 
rey pusulaları dağıtılır, ikinci seçmenlerden her biri mebusluğa nam
zetlikleri seçim mahallinde asılmış olan kâğıtlarla ilân edilmiş olan 
zatlardan vilâyet için ne kadar mebus seçilecek ise o kadarını kendi 
pusulasına yazar, yazı bilmiyen olursa heyetin toplu olduğu mahalden 
çıkmamak şartiyle orada emniyet ettiği birine yazdırabilir. Pusulaya 
vilâyet için seçilecek adetten fazla veya noksan isim yazılırsa 26 ncı 
madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 34 — Teftiş heyetinin toplandığı odada masa üzerinde ve 
ortasında yalnız bir pusula girebilecek kadar delikli bir sandık bulunur. 
Rey pusulaları atılmadan önce sandık açılıp, içi boş olduğu hazır olan
lara gösterildikten sonra kilitlenir ve kilit üzerine büyücek bir kâğıt 
konulup üzeri teftiş heyetinin resmî ve mevcut seçmenlerden üçünün zatî 
mühürleriyle mühürlenir. 

Madde 35 — Sandık kapanıp, mühürlendikten sonra ikinci seç
menler sırasiyle davet olunup, ellerindeki pusulaları sandığın içine atar
lar. Atarken ellerinde bir pusuladan fazla olmamasına dikkat olunur. 

Madde 36 — Kaza dâhilinde ikinci seçmen seçilenlerin onda sekizi 
seçim gününde reylerini kullanmışsa sandık açılıp mebusluğa rey kaza
nanların isimlerini havi olarak vilâyet merkezindeki teftiş heyetine gön
derilecek mazbatanın tanzimine başlanır. Şayet muayyen olan günde 
mevcut olanlar kazanın ikinci seçmenlerinin mecmuunun onda sekizin
den az ise sandık açılmayıp deliğin üzerine bir kâğıt konulup teftiş he
yetinin resmî ve mevcut ikinci seçmenlerden üçünün zatî mühürleriyle 
mühürlenir. Hazır bulunmıyan ikinci seçmenler gelinceye kadar sandık 
emin bir yerde saklanır. Gelmiyen ikinci seçmenlere en kısa zamanda 
gelmeleri için gün tâyin ve Hükümet tarafından kendilerine tebliğ 
olunur. 

Madde 37 — Muayyen olan günde teftiş heyeti tarafından sandığın 
deliği açılır. Gelen ikinci seçmenler rey pusulalarını sandığa atarlar. Bu 
davetten sonra da gelmiyen ikinci seçmenler heklenmiyerek sandık açılır. 
Sandık açıldıktan sonra gelecek ikinci seçmenler artık reylerini kullana
mazlar. 

Madde 38 — Teftiş heyetinin huzurunda sandık açılınca ilk önce 
atılan pusulalar sayılır ve aynen birer, birer okunup, yazılan isimler 
kaydolunur. Bir isim pusulalarda tekerrür ettikçe ismin karşısına işaret 
olunur. Bu suretle pusulaların hepsi okunup yazılması bittikten ve 26 ncı 
maddenin C,ÇyD,E fıkraları nazara alındıktan sonra her bir zatın kazan
dığı reyler toplanıp mazbatası tanzim ve teftiş hey eti tarafından imza edilir. 
Bu mazbatada rey kazananların isimleri ve kazandıkları rey miktarları 
rakam ve yazı ile yazılır. Bundan başka kaza namına seçilen ikinci seçmen
lerin miktarı ile bunlardan kaçının seçime iştirak ettiği de mazbataya 
işaret olunur. Bu şekilde hazırlanacak mazbatanın bir sureti teftiş heye
tinde saklanıp asıl nüsha da kaza kaymakamlığı vasıtasiyle vilâyet mer
kezindeki teftiş heyetine gönderilir. Vilâyet merkezindeki seçim hakkın
da da bu suretle muamele olunarak mazbatası tanzim olunur. 

Madde 39 — Kaza Teftiş Heyetlerince tanzim edilip gönderilen 
mazabatalar tamam olunca vilâyet merkezindeki Teştiş Heyeti valinin 
reisliği altında toplanıp, seçilenlerin isimleri ve kazandıkları reyler tes
bit olunur. Bunlardan en ziyade rey alanların mebus seçildikleri maz
bata ile tesbit olunur. Şayet bu seçimlerden en az rey alanın aldığı reye 
müsavi rey almış başka biri ıvarsa heyet huzurunda aralarında kura çe
kilir. Mebus seçilenlere bu heyet tarafından imzalı birer mazbata veri
lir. Bu mazbataların ayrıca imzalı ikişer sureti vilâyetçe Dahiliye Vekâ
letine gönderilir. Vekâlet, vilâyetlerden gelen mazbataların birer tanesini 
Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi Reisliğine verilmek üzere Baş
vekâlete gönderir. 

Madde 40 — Umumî mebus seçimi esnasında bir zat muhtelif vilâ
yetlerden mebus seçilirse bunlardan hangisini tercih ettiği kendisinden 
sorulur. Mebus olan zat bu sorguya sekiz gün zarfında cevap vermeye 
mecburdur. Bu yüzden mebusların sayısından noksan hâsıl olan vilâ
yette yeniden seçim yapılır. 

Madde 41 — Seçimin bitmesinden sonra kaza ve vilâyet merkez
lerindeki teftiş heyetleri, seçime ait defterlerle sair evrakı gelecek umumî 
seçime kadar saklanmak üzere mühürlü bir sandık içinde belediye ida
resine teslim ederler. 

MadaL 42 — Teşkilâtı Esaa'ye Kanunu hükümlerine göre mebusluk 
hakkı zail veya sakıt olan veyahut vefat eden mebusların yerlerine di 
ğerlerinin seçilmesi için keyfiyet Dahiliye Vekâletince bunların mebusu 
bulundukları vilâyetlere tebliğ olunur. İkinci seçmenler davet olunarak, 
bu fasıldaki esaslar dairesinde seçim muamelesi neticelendirilir. Bu gibi 
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ara seçimlere başlamadan evvel yapılacak yoklamada ikinci seçmenler
den bir kıslmının vefat veya başka bir vilâyete nakletmeleri veya seçim 
haklarını kaybetmeleri dolayısiyle 36 ncı maddede yazılı nisabın kay
bolduğu anlaşılırsa ilk önce açılan ikinci seçmenlerin yerine ait bulun 
dukları seçim şubelerince diğerleri seçilir. 

Şu kadar ki ikinci seçmenlerin sayısı 36 ncı maddede yazılı onda 
sekiz nisabının aşağısına düşmediği müddetçte yapılacak ara seçimle
rinde, umumî seçimdeki ikinci seçmenler yekûnuna müstenit nisap aran-
mayıp, fiilen mevcut olan ikinci seçmenlerin onda sekiziyle iktifa edilir. 

Namzetlik ilânı 

ıMadde 43 — Bir vatandaşın namzetliği kaza teftiş heyetlerinin se
çim salonundaki levhaya yazılmak için vilâyet teftiş heyeti riyasetine: 

A) Vatandaşın siyasi parti tarafından isminin bildirilmesi; 
B) O intihap dairesi seçmenlerinden 300 kişinin yazılı bir varaka 

ile müracaat etmeleri; 
C) Namzetliğini istiyen ve seçim ehliyetini haiz olan vatandaşın 

bizzat istida ile talep etmesi; 
lâzımdır. 

Seçim masrafları 

Madde 44 — Teftiş heyetlerince merkez ve mülhakattaki seçim şubele
rine mamuren gönderilen zevatın nakil vasıtalar} ücretleri ile harcırah 
kararnamesine göre verilecek yevmiyeleri ve seçime ait sair bütün mas
raflar umumî muvazeneden verilir. 

Seçim cezaları 

Madde 45 — Sahte ad ve soyadı ve sıfat takınarak veya kanunen 
seçim hakkından mahrum olduğunu saklıyarak kendisini seçim defterine 
yazdıranlar veyahut adını ve soyadını kasıt ile mükerrer kaydettirenler 
bir aydan bir seneye kadar hapis ve on liradan elli liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 46 — Evvelki maddede gösterilen suretlerle kendisini seçim 
defterine kaydettirmiş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı bulunan 
diğer bir seçmenin ad ve soyadını ve sıfatını sahte olarak takınarak veya 
seçim hakkı olmadığı halde yanlışlıkla isminin defere geçirilmiş bulun
masından kasıtla istifade ederek rey verenler altı aydan iki seneye kadar 
hapis ve on lirdan yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 47 —• 26 ve 33 üncü maddelere göre seçmenlerin reylerini 
yazdırdığı kimseler, rey pusulasına seçmenlerin söylediklerinden başka 
bir şahsın adını ve soyadını yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis 
ve on liradan elli liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 48 — Mebus veya ikinci seçmen olmak yahut diğer bir 
şahsı mebus veya ikinci seçmen seçtirmek kastiyle seçmenleri her ne 
suretle olursa olsun korkutan veya bu suretle seçmeye teşvik için seç
menlere para, eşya ve sair menkul ve gayrimenkul mal verenler veya 
herhangi bir suretle menfaat temin veya vadedenler ve bu maksatla 
verilen malları veya vait veya temin olunan menfaatleri kabul edenler, 
veya bir kimse hakkında rey vermek veya verdirmek yahut vermekten 
imtina için, Devlet, vilâyet, belediye, köy veya bunların kurdukları her 
türlü daire veya müesseselerle sair âmme müesseseleri memuriyet veya 
müstahdemliği veya hususi hizmet vait ve kabul edenler iki aydan 18 
aya kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar ve bu suçları işliyenler memur iseler müebbeden veya 
muvakkaten memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur. 

Madde 49 —> Rey sandığını salâhiyeti haricinde açan, seçim işine 
ait defter ve resmî evrakı, teftiş veya şube seçim heyetlerince usulüne 
göre tâyin olunan müddet içinde açıkta duran ilânları ve seçim cetvel
lerini ve rey pusulalarını alan, koparan, parçalıyan veya çalanlar bir 
seneden üç seneye kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 50 — Gerek zor kullanmak suretiyle, gerek memuriyetten 
mahrum etmek veya şahsını yahut ailesini veya servetini zarara uğratmak 
tehdidiyle bir seçmeni rey vermekten vazgeçirenler veyahut rey ver-
miye icbar edenler üç aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 51 — Yalan haberler yayarak ve iftirada bulunarak ve sair 
hile ve desiseler yaparak seçim işlerini bozanlar veyahut bir veya daha 
ziyade seçmeni rey kullanmaktan vazgeçirenler yahut toplu ve korkutucu 
hareketlerle teftiş ve şube seçim heyetlerinin işlerini ihlâl ederek se

çimin yapılmasına ve her şahsın serbestçe rey vermesine engel olanlar 
üç aydan iki seneye kadar hapis -ve elli liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 52 — Teftiş veya seçim şube heyetlerine karşı seçim işle
rine mâni olmak için her ne suretle olursa olsun cebir ve şiddet kullac 
nanlar veya buna teşebbüs edenler üç seneden beş seneye kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. Cürüm birden ziyade teftiş veya seçim 
şube heyetlerine karşı icra olunmak üzere evvelce tertibedilrniş ve itti
fakla yapılmış bulunursa failleri beş seneden on beş seneye kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 53 — Seçim işinden doğan âmme hukuku dâvası seçimin 
bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde takibat yapı
lamaz. 

Madde 54 — İntihabı mebusan kanuniyle zeyil ve tadillerini ihti
va eden 320, 385, 1079, 1760, 2598, 2631 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

Madde 55 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 56 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri He

yeti memurdur. 
16/12/1942 

,No. 

320 
385 

1079 

1760 

2598 

2631 

Baslığı Temp 
Guett 

Sahile S s n 

20/9/1324 
B u kanun la k a l d ı r ı l a n : 
İntihabı Mebusan Kanunu 
I - K a n u n l a r : 
İntihabı Mebusan Kanununun bazı nıevaddını'muaddil kanun 
Buyuk Millet Meclîsine intihap edilen ve edilecek olan bil
ûmum mensubini askeriyenin 
kanun 
intihabı Mebusan Kanununun 
dair kanun 
intihabı Mebusan Kanununun 
eklenmesine dair kanun 
İntihabı Mebusan Kanununun 

tabı olacaklar] şeraite dair 

10 uncu maddesinin tadiline 
23/6/1927 

10 uncu maddesine bir fıkra 
11/3/1931 

bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 11/12/1934 
intihabı Mebusan Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 3 nisan 1339 tarih ve 20 savılı kanunun 
besinci maddesini değiştiren kanun 27/12/1934 
II - K a r a r : 
Kısmî intihabatta belediye reislerinin mebus olabilmeleri 
için iki ay evvel istifa etmiş olmaları lâzım gelmediği hak 
kında karar 15/4/1928 

12 

16 

18 

16 

T. V. 
1-5 

502 

1530 615 

176 1745 

35 2877 

98 2891 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne 
dair 3779 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No. 4321 Kabul tarihi: 14/12/1942 

Madde 1 — Gedikli subaylar da gedikli erbaşlar gibi 3779 sayılı 
kanunun 9 uncu maddesine göre iaşe ve ilbas edilirler. 

Madde 2 — 1010 ve 1453 sayılı kanunların gedikli subaylara birer 
er tayını verilmesine dair bulunan bükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 
16/12/1942 

No. 
Duslur 
Tertip cm 

Resmî 
Gazete 

Sahıfe Sayı 

B u kanunda sözü geçen : 
Berrî, bahrî, havai ve jandarma zabıtanıyle muamelât me
murlarına ve hesap memurlarıyle muavinlerine ve bahriye 
gedikli zabıtanına bir nefer tayını itası hakkında kanun 

3/5/1927 
Zabıtan ve askeri memurların maasatı hakkında kanun 

30/6/1929 
Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair kanun 

25/1/1940 

3 8 742 

3 10 1157 

3 21 430 

589 

1229 

4416 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 

tadiline dair kanun 

Kanun No. 4322 Kabul tarihi: 14/12/1942 

Madde 1 — 4104 sayılı kanunun dördüncü maddesi aşağıda yazılı 
olduğu gibi değiştirilmiştir: 
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Gözaltı edilmiş subay ve askerî memurlarla eratın iaşe ve ilbas-
ları ve kendilerine yapılacak yardım hakkında mensup oldukları Hü
kümetlerle mukavele akdine Hükümet tnezundur. 

Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta yapılacak masraflar 
ve nakdî yardımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu masraflar ile birinci 
maddenin istilzam eylediği sair masraflar Millî Müdafaa Vekâleti kara, 
deniz ve hava kısımları bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu 
tahsisattan ödenir. 

Madde 2 
Madde 3 

memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 

16/12/1942 

Duştur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sa7i 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Turkiyeye iltica eden 
ler hakkında kanun 15/8/1941 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1939 malî yılı 
hesabı katî kanunu 

Kanun No. 4323 Kabul tarihi: 14/12/1942 

Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1939 malî yılı masa
rifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 9 185 268 lira 80 kuruştur. 

Madde 2 — Adı geçen umum müdürlüğün aynı yıl tahsilatı biti
şik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 53 895 576 lira 63 kuruştur. 

Madde 3 — Mahallî idareler tayyare hissesi olarak müskirat satış 
kârından ayrılan paralardan 1939 malî yılı içinde tediye olunmayan ve 
(A) (B) cetvellerinde ayrı sütunlarda gösterilen 759 737 lira 80 kuruş 
varidat ve tahsisat bakiyesi 1940 malî yılına devrolunmuştur. 

Madde 4 — Muhassasattan 1939 malî yılı içinde sarfolunmıyan ve 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 36 4 721 lira 20 kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

Madde 5 — Umum müdürlüğün (C) cetvelinde gösterilen 1939 malî 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu kanunu icraya Gümrük ve İnhisarlar Vekili me

murdur. 
16/12/1942 

A - CETVELİ 

F. Muhassasatın nev'i 
Muhassasat 

Lira K. 

Ati seneye 
devrolunan Îbtal olunan 

Sarfiyat muhassasat muhassasat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

1 Memur ve müstah
demler ücreti 3 418 000 3 386 220 35 

2 Merkez ve taşra 
masrafları 674000 641804 04 

3 Daimî memuriyet 
harcırahı 85000 66 644 62 

4 Muvakkat memuri
yet harcırahı 45 000 37 429 95 

5 Müfettişler harcırahı 50 000 48 571 97 
6 Tecrübe, ıslah ve 

mücadele masrafı 79 000 74 049 28 
7 Kaçağı kovalama ve 

tütün ekimi masrafı 367 000 338 904 98 
8 Kaçak ihbariye ve 

ikramiyesi ve 2550 

31779 65 

32195 % 

18 355 38 

7 570 05 
1428 03 

4 950 72 

28095 02 

F. Muhassasatın nev'i 

sayılı kanun muci
bince verilecek taz-

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

minat 10 000 5411 01 
9 Sabit kıymetler mas

rafı 616000 530 389 57 
10 Depo ve imalâthane

ler, fabrikalar, tuzla
lar ücret ve masraf
ları 1150 260 1122 091 29 

11 Ecnebi mütehassıslar 
ücret ve harcırahları 30000 26 745 93 

12 Muhtelif masraflar 115 700 78 515 59 
13 Memurlar ikramiyesi 50 000 49 952 50 
14 Tekaüt sandığına iş

tirak 210 500 206416 32 
15 Reddiyat 4000 3 228 23 
16 Geçen yıl borçlan 50000 40212 12 
17 Eski yıllar borçları 13 800 11 666 23 
18 Mukannen aidat 8000 3 610 41 
19 Hükmolunmuş borçlar 10000 9280 46 
20 3530 sayılı Beden 

Terbiyesi Kanunu 
hükümlerine göre 
yapılacak masraflar 0 § 

21 Müskirat ve şarap 
fabrikaları inşa ve 
tesis masrafları 234 594 69 174 988 64 

22 1715 numaralı kanu
nun 8 inci maddesi 
mucibince Cumhuri
yet Merkez Bankası
na verilecek itfa 
karşılığı 

F.M. Bütçe Kanunun 8 
inci maddesi muci
bince 

F.M. Nâzrm sarfiyat 

85 708 85 708 

1349 905 31 1349 905 31 
1653 259 80 893522 

YEKÛN 10 309 727 80 9 185 268 80 

B - CETVELİ 

Âti seneye 
devrolunan Îbtal olunan 
muhassasat muhassasat 

Lira K. Lira K 

759737 80 

759737 80 

Muhassasatın nev'i 
Muhammenat 

Lira K. 
Tahsilat 

Lira K. 

Satış kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
İstirdat 

6 Tütün ve müskirat 
F .M. Müskirat satış kârından 

hususi idareler hasılatı 
» Müskirat satış kârından 

tayyare hasılatı 

Yekûn 

45 703 260 
700000 
50 000 

260000 
50 000 

4000000 

50763260 

47114138 28 
549 402 51 
55 361 54 

205 683 46 
39 328 77 

4 278402 27 

1242173 20 

411086 60 

53895576 63 

4588 99 

85Ö10 43 

28 168 71 

3 254 07 
37184 41 

47 50 

4083 68 
771 77 

9 787 88 
2133 77 
4389 59 

719 54 

59606 05 

364 721 20 

Âti seneye 
devrolunan 

varidat 
Lira K. 

529 825 20 

229912 60 

759 737 80 
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A K T İ F 

c. 9 

c. 10 

c. 11 

c. 12 

c. 13 

c. 14 

c. 15 

c. 16 

c. 17 

c. 18 

c. 7 

Hesaplar 

I. Sabit kıymetler 
a) Bütçeden 

1. Emlâk 13 393136 27 
2. Makineler 4 378002 20 
3. Demirbaş 

eşya 1 353 084 46 
4. Nakil vası

taları 187858 85 
5. Tuzla arazisi 1 

b) Mütedavil sermayeden 

334897 30 1. Emlâk 
2. Demirbaş 

eşy*a 
3. Fabrika 

al at ve ede
vatı 

4. Tesisat 
5. Nakil vası

taları 

1 009 868 44 

107 285 09 
51341 37 

41631 67 

11. Paralar 
a) Kasa ve bankalarda 
b) Ecnebi paralar 
c) Yolda 

III. Paraya çevrilebilen kıymetler 
a) Tütün 

1. Yaprak 

2. Mamul 

16170900 43 

2416455 68 

b) Müskirat 
1. Ham maddeler 918 297 58 
2. Yarı mamul 831511 72 
3. Mamul 

c) Tuz 
d) Barut 

1. Barut ve 
patlayıcı 
maddeler 

2. Fişek ve 
teferruatı 

1959307 00 

1313107 37 

458 269 98 

e) Ambalaj' ve levazım 

IV. Tahsil olunacak senetler 

V. iştirakler 

Türk tütün limitet şirketi: 

VI. Hazine hesabı 
1939 yılı irsalâtı 

1931 yılında Maliye Vekâleti 
Merkez muhasebeciliğine ya
tırılan avanstan bakiye olup 
mahsup edilen 

Müfredat 
Lira K. 

19 312 082 78 

1545023 87 

849 216 20 
1835 39 

1344 859 56 

18 587 356 11 

3 709116 30 

211259 48 
1771377 35 

4 084450 88 

C - CETVELİ 

Yekûn 
Lira K. 

20857106 65 

42 500 000 

116 93 

c. 6 

2 195 911 15 

28 363 560 12 
21 

c. 22 

149 990 16 

1 100 000 

42 500116 93 

Hesaplar 

I. Mü tedavi] sermaye 

II. Sabit sermaye 

III. Sigorta ihtiyatı 
31.V.1940 a kadar toplanmış 
olan sigorta primleri 
31.V.1939 a kadar Hazineye 
devredilmiş olan 

IV. Sabit kıymetler amortismanı 
a) 31.V.1940 a kadar 

bütçe sabit kıy
metlerinden hesap
lanan 5 415 728 96 
31.V.1939 a kadar 
Hazineye devre
dilen 4957 249 04 

b) 31.V.1940 a kadar mütedavil 
sermaye sabit kıymetlerinden 
toplanan 

V. Hazine hesabı 

VI. Müesseseler hesabı 
Malûl gaziler: 

VII. Alacaklı hesaplar 
a) Muhtelif alacaklılar 

1. Mütedavil ser
mayeden 1495 933 36 

2. Bütçeden 345 409 78 

b) Müraselât 
c) Muhtelif 

VIII. Nâzım hesaplar 
IX. Safi hasılat 

a) Sabit sermayeye 
ayrılan 

b) Müesseseler hissesi 
1. Hususi idareler 759 825 20 
2. Tayyare resmi 379 912 60 

c) Hazine hissesi 

Müfredat 
Lira K. 

PASİF 

Yekûn 
Lira K. 

3 794 661 63 

3 043 095 73 

458 479 92 

263 959 08 

1841 343 64 

76676 93 
1898958 56 

1 964 462 83 
1 139 737 80 

43 297 664 36 

30000 000 

17 347 619 95 

751565 90 

722 439 

543 410 16 

31097 

3816 979 13 

193 439 31 

46 401 864 99 
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e. 19 

(Hesaplar 

VII. Müesseseler hesabı 
1. Hususi İdareler 

(hissesi 230 000 

2. Tayyare resmi 150000 

VFÎI. Borçlu hesaplar 

a) Muhtelif borçlular 
1. Mütedavil ser

mayeden 3 158 870 52 
2. Bütçeden 10 723 53 

b) Müraselât 
c) Muhtelif 

IX.'Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Müfredat 
Lira K. 

3169 594 05 

256 943 09 
641753 98 

Yekun 
Lira K. 

380 000 

4068 291 12 

193 489 31 

99808465.44 

Hesaplar 
Müfredat 
Lira K. 

Yekûn 
Lira K. 

Yekûn 99 808 465 44 

MASRAF 

c. 5 

Hesaplar 
Müfredat 
Lira K. 

I. Bütçe masrafları 

a) Bütçe masraf tah
sisatından sarfi
yat 6941907 62 

b) Bütçe kanununun 
9 uncu ve 3811 sa
yılı kanunun 1 nci 
maddesi mucibin
ce tahsisat tasaır-
trufatın'dan yapı
lan mahsubat 1349 905 • 31 

C - CETVELİ 

Yekûn 
Lira K. 

8 291 812 93 5 200 950 68 

Hesaplar 

VARİDAT 

Müfredat 
Lira K. 

I. Satış kârları 
c. 30 a) Tütün 
c. 40 b) Müskirat 
c. 50 c) Tuz 
c. 58 d) Barut 

II. Bütçe varidatı 
a) Müdafaa vergisi 
b) Muhtelif rüsum 
c) Muhtelif varidat 

33 235 356 54 
8 444 317 19) 
4 904 212 10 

'530 252 45 

4 278 402 27 
549 402 59 
301 390 10 

Yekûn 
Lira K. 

47114138 28 

5129194 96 

indirilmesi icabe-
den masraflar 

a) imalât ve istihsa-
lât maliyetine gi
ren 1126 399 42 

b) Aktife alınan sa
bit kıymetler be-< 
deli 1964462 83 

II. Sabit kıymetler masrafı 
a) Amortisman 531 860 55 
b) Sigorta 56925 

3 090862 25 

III. Muhtelif masraflar 

Yekûn 

Safi hasılat 

UMUMÎ YEKÛN 

588 785 55 

51732 02 

5 841 468 25 
46 401864 99 

52 243 333 24 UMUMİ YEKÛN 52 243 333 24 
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Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelerin tanzimine 
dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli anlaşmaya ek anlaşmanın 

tasdikına dair kanun 

Kanun No: 4324 Kabul tarihi: 14/12/1942 

Madde 1 —12 haziran 1942 tarihinde Ankara'da imzalanan, Tür
kiye ile Almanya arasında ticari mübedelelerin tanzimine dair 9 ilkteş
rin 1941 tarihli anlaşmaya ek Anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

memurdur. 
16/12/1942 

Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine 
dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli anlaşmaya ek anlaşma 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin, tanzimine 
dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 1 ve 1 A listelerine müsteniden 
Türkiye ile Almanya arasında yapılacak ticari mübadelelerde fiyat te-
mevvüçlerini önlemek üzere, bu listelerde derpiş edilen mal teslimatının 
tamamen icra edileceğinden emin bulunan Türk Hükümeti ile Almanya 
Hükümeti âtideki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Türk Hükümeti 1 numaralı listede yazılı malların 
aşağıdaki fiatlar üzerinden temin edilmesine itina eyliyecektir. 

Ton metrik başına 
Türk lirası 

Bakır (Fob İstanbul) 900 
Krom cevheri (Fob Mersin) 

Maden nisbeti % 48 70.30 
beher vüzde fazlası için 2 TL, beher yüzde noksanı 
için 1,50 Tl. fiyat farkı 

Antimuan (Fob Samsun) 
Baz maden nisbeti % 50 316 

Zeytinyağı (Fob İzmir) 
«Sira» (%5 asitli) 1150 

Fasulya (Fob İstanbul) 320 
Bakla (Fob İstanbul 190 
Nohut (Fob İstanbul) 210 
Darı (Fob İstanbul) 145 
Süt tozu (Fob İstanbul) 3000 
Kepek (Fob istanbul) 105 
Yağlı tohumlar (Fob İstanbul) 
Yeni rekolte için muteber fiatlar pamuk tohumları: 

Cleveland 145 
Yerli 135 
Akala 155 

Araşit 540 
Keten tohumu 480 
Ay çiçeği tohumu 270 
Kenevir tohumu 345 
Susam tohumu 480 
Haşhaş tohumu 480 

a) Mavi 
b) Beyaz (yeni rekolte mavi tohumlarına göre 
fiyat tesbit edilecektir) 

Her nevi küsbe (Fob istanbul) 115 
Palamut (Fob izmir): 

Tırnak (% 42) 138 
Crible (% 36) 128 
Birsu (% 34) 119 
I natürel (% 32) 104 

II » (% 31) 9b 
I engin (% 30) 87 

Ton metrik başına 
Türk lirası 

II Engin '(% 28) 79 
Palamut hulâsası (Fob izmir) 380 
Afyon (Fob istanbul) 34500 
Deriler (Fob istanbul): 

Tuzlu koyun 2200 
Hava kurusu koyun 3d00 
Keçi 3200 
Kuzu 3 200 
Oğlak 3300 

Kenevir (Fob İzmir) 1400 
Keten (Fob İstanbul) 1300 
Kenevir döküntüleri (Fob İstanbul) 500 
Tiftik (Fob İstanbul): 

Oğlak I 3 600 
Oğlak II 3400 
Kastamonu 3 350 
Çengelli 3*250 
İnce 3200 
İyi 3100 
Konya dağ 3100 
Sira 2950 
Konya ova 2950 
Boz 2 750 
Deri 2 700 
Yağlı 2650 
Sarı 2650 

Diğer keçi kılları (Fob İstanbul): 
Tabak 1100 
Kırkım 2100 

Pamuk (Fob Mersin): 
Yerli I 950 
Yerli II 930 
Cleveland I 1100 

Cleveland II 1070 
Pamuk paçavraları (Fob İstanbul): 

Yeni amerikan beyaz 1100 
Yeni beyaz triko /l 030 
Yeni renkli 880 
Eski beyaz 560 
Eski renkli 500 

Yün paçavraları (Fob İstanbul): 
Beyaz çorap pala 800 
Renkli çorap pala 420 

İpek döküntüleri (Fob İstanbul): 
Kamçıbaşı 10 500 
Kaynamış tavadibi 2450 
Delikli koza 9150 
Esmer kamçıbaşı 8 500 
Ekistra ipek kırığı 5400 
Elvan ipek kırığı 1800 

Pamuk döküntüleri 
Fiyat, pamuk için tesbit olunan fiyatın artış yüzdesine göre tâyin 

olunacaktır. 
İhracata vazolunan vergi ve resimler yukpıdaki fiatlara dâhildir. 
Madde 2 — Türk malları için, bazı münferit hallerde, işbu Ek An

latmanın 1 inci maddesinde derpiş edilen fiyatlar üzerinden alış mu
kavelesi akit veya icra edilemediği takdirde Türk Hükümeti ile Almanya 
Hükümeti, her mukavelenin akdinden evvel, tâyin olunacak fiat üzerin
den uyuşacaklardır. 

Madde 3 — Bilfiil vâki Türk teslimatı dolayısiyle Türkiye ile Al 
manya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmanın 1 numaralı listesiyle tâyin edilmiş olan kontenjan
larda, hesapların tasfiyesi için tesbit edilecek tarihte, umumî pondere 
vasatın % 170 i aşmasını veya % 160 a varmamasını intaç edecek bir 
değişiklik hâsıl olduğu takdirde aşağıdaki tarzda hareket olunacaktır: 



Sayfa: 4160 

a) Umumî pondere vasatın % 170 i aşması halinde Almanya Hükü
meti lehine bir matlûp hasıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Türk 
lirası olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

b) Umumî pondere vasatın % 160 a varmaması halinde Türk Hükü
meti lehine bir matlup hasıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Rayş-
mark olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

Madde 4 — Almanya Hükümeti 1 A numaralı listede yazılı olup 
aşağıda gösterilen I ilâ VIII numaralı gruplara ayrılmış bulunan mallar 
fiatınm hiçbir veçhile Türkiye'ye vâki Alman ihracatı için tatb.'k edilen 
ve aşağıdaki yüzdelerle tezyit edilecek olan harp öncesi fiyatlarını 
(1938 den eylül 1939 a kadar) tecavüz etmemesini taahhüt eyler. 

JResmî Gazete) 17 'KÂNUNUEVVEL 1%2 

Kıymet 16 000000 RM. 
Grup: I 

Fiyat artışı % 300 
Ray, ray teferruatı, makas, bandaj, sigara kâğıdı, 
tayyare için makine ve âletler. 

Kıymet 17 000 000 RM. 

Grup: II 

Fiyat artışı % 250 

Bakır ve bakır halitası mamulleri, lama, çubuk, saç, örgüler, her 
cins tel (Elektrik telleri hariç), selüloz sanayii için bakırdan mamul 
nihayetsiz şeritler ve mümasil malzeme, boru ve armatürler, ocaklar 
gibi. 

Her cins saf ve hususi çelikler, başka madenlerle mahlut veya gay-
rimahlût (Makap, yay ve avadanlık çelikleri dâhil), profil demirleri, 
demir ve çelik lama, çubuk, saç, oluklu ve galvanizli saç, ambalaj çem
berleri, nal ve nal çivisi demirleri. 

Her cins boru, çekilmiş ve- dikişli, sürşöfer boruları, gaz ve saireye 
ait yüksek tazyika mütehammil borular (Rakorlar ve sair boru teferru
atı dâhil). 

Her cins tel (Galvanizli teller, filmaşin, kaynak telleri ve kaynak 
elektrodları dâhil). 

Her cins zincir ve kablolar, dişli ve zincirli transmisyonlar, çivi, 
perçin çivisi, civata, somun, pul, pim, vida, nal çivisi, pulluk uç demiri. 

'Dingil yayları, helezoni yaylar ve sair yaylar. 
Dökme demir ve dökme çelikten mamul malzeme (Borular, hususi 

kaplar - Creusets, kokiyler, haddeler ve resimlere göre dökülmüş çelik 
parçalar ilâh. dahil). 

Köprü inşaat malzemesi, baraj ve eklüz malzemesi. 
Sulama ve su tevziat işlerinde kullanılan malzeme. 
Dövülmüş parçalar. 
Ferşiyat malzemesi ( 1 numaralı grupa dahil oknıyan ), köprüler, 

dönme köprüler, seyyar hat malzemesi (Lokomotif ve vagonlar dahil) 
ve havai nakil hatları malzemesi, tamponlar. 

Elektrikle işliyenler dahil olmak üzere makine, tesisat ve aletler için 
her cins yedek parça ve teferruat (III üncü grupa dahil olan yedek par
çalar hariç). 

Merdaneli anrejistrür için kâğıt, kopya kâğıdı, termograf kâğıdı, je-
lâtinli kâğıt, mukavva, mukavva ve kâğıt mamulâtı. 

Grup: III 

Kıymet: 5 000 000 R. M. 

Otomobil yedekleri 
Elektrik tel ve kablolar 
Ambalaj kâğıdı 
Müstahzar olmıyan tıbbi eczalar 

Fiat artışı % 200 

Grup: IV 

Kıymet 40 000 000 RM. Fiat artışı % 187,50 

Harp malzemesi (1 inci ve VIII inci gruplarra dahil olmıyan) 
vagon (sarnıç vagonları dâhil), kazanlar. 

Bidon ve fıçılar, muhtelif ihtiyaçlara mahsus saçtan depolar mat
baa ve yazı kâğıdı, su geçmez kâğıt. 

Pancar tohumu. 

Grup: V 

Kıymet: 9 000 000 RM. Fiat artışı % 150 
Otobüs, kamyon (Elektrikle işlemiyen), otomobil 
Müteharrik itfaiye malzemesi ve arozöz 
Lokomotif, drezin 
Hassas a\adanhk (Elektrikle işlemiyen) 
Sellüloz 

Fiat artışı % 125 

Grup: VI 

Kıymet: 15 000 000 RM. 
Her nevi makine ve âletler (1 A numaralı listeye mütaallik mektup 

lahikasının 4 üncü grupunda mezkûr olanlar dahil) ve elektrikle işliyen
ler, elektrikli traktör ve truklar. 

Kıymet: 2 000 000 RM. 
(Müstahzar tıbbi ecza. 

Kıymet: 6 000 000 RM. 
Harp malzemesi. 

Grup: VII 

Grup: VIII 

Fiat artışı % 25 

Fiat artışı % 0 

Madde 5 — Her grupa ait tahminî kontenjanlar nazarı itibara alın
dıktan sonra, yukardaki maddede gösterilen fiat artış yüzdelerinin umu
mî pondere vasati % 160 dır. 

Bilfiil vâki Alman teslimatı dolayısiyle tahminî kontenjanlarda 
umumî pondere vasatın % 170 i aşmasını veya % 160 a varmamasını in
taç edecek bir değişiklik hasıl olduğu takdirde aşağıdaki tarzda hareket 
olunacaktır: 

a) Umumî pondere vasatın % 170 i aşması halinde Türk Hükümeti 
lehine bir matlup hasıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Rayşmark 
olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

b) Umumî pondere vasati % 160 a varmaması halinde Alman Hü
kümeti lehine bir matlup hasıl olacak ve buna mütaallik meblâğlar Türk 
lirası olarak mezkûr Hükümetin emrine verilecektir. 

Madde 6 — Şurası mukarrerdir ki 4 üncü maddede mezkûr Bekiz 
gruptan her birine ımuhassas kontenjanlar ancak tahminî olup münhası
ran fiat meselesi ve muhtemel olarak ta katî hesap tasfiyesi ile alâkadar
dır. Binaenaleyh, işbu kontenjanlar, ayrıca muameleye lüzum olmaksızın 
ve fakat Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine 
dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anla-şmanm I A numaralı listesiyle tâyin 
edilen çerçeve dahilinde kalmak şartiyle tecavüz olunabilir. 

Madde 7 — I A numaralı listede yazılı Alman ihracatı için 4 üncü 
madde mucibince tâyin edilecek fiatlar yerine göre For veay Fob olarak 
hesaplanacaktır, 

'Madde 8 — İhracatı kontrol etmekte olan Alman ihracatı Mura
kabe ofisleri (Prüfungsstellen) I A numaralı liste mucibince yapılacak 
teslimata ait teklif veya faturalarda âtideki şerhi vereceklerdir: 

K<İşbu mal Türkiye ile Almanya arasnda ticari mübadelelerin tan
zimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmadan madut bulunan 12 hazi
ran 1942 tarihli ek Anlaşmanın .... grupuna dahildir ve % ... bir fiat zam
mı ile satılmıştır.» 

Madde 9 — Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tan
zimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya tevfikan şimdiye kadar ak
dedilmiş sipariş mukaveleleri bu mukavelelerde derpiş olunan fiatlar 
üzerinden muteberdir. 

işbu mukaveleler mucibince verilen siparişlerin kıymetleri her iki 
tarafça ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaş
mada derpiş edilen kontenjanlara mahsup edilecektir; Alman teslimatı 
da işbu ek Anlaşmanın 4 üncü maddesinde zikrolunan kontenjanlara 
mahsup edilecektir. Bu malların fiaıtları, 1 inci ve 4 üncü maddeler mu
cibince kararlaşrırilan fiatlara göre dahil olacakları hesap tasfiyesi es
nasında, nazarı itibara alınmıyacaktır. 

iŞurası mukarrerdir ki, işbu ek Anlaşmanın hükümleri mezkûr An
laşmanın imzasından evvel akdolunan ve fiatlarının ek Anlaşma ile tes
pit edilecek olan fiatlara uydurulması hususunda bir kaydi ihtirazi ihlti-
vaeden mukavelelere de tatbik olunacaklardır. 

3 üncü ve 5 inci maddelerde mezkûr hesap tasfiyesi iki Hükümetin 
beraberce kararlaştıracakları bir tarihte yapılacaktır. 
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îşibu ek Anlaşma Türkive ile Almanya arasında ticari mübadelele
rin tanzimine dair 9 il'kteşrin 1941 tarihli Anlatmanın bir cüzünü teşkil 
eder. İmzası gününden muteberdir. 

Ankara'da on iki haziran bin dokuz yuz kırk iki tarihinde, Türkçe 
ve Almanca, her bir dil için ikişer asli nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

N. Menemencioğlu Frans V. Papen 

1009 

1689 

1863 

3569 

3570 

3600 

3639 

Bis lığı 

I - K a n u n l a r : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Mman Rayh Hükümeti arasında 
munakıd Ticaret Muahedenamesının tasdıkına dair kanun 

28/4/1927 
Türkiye - Almanya arasında munakıd Ticaret Mukavelename 
sının tasdıkına dair kanun 26/6/1930 
26 mayıs 1930 tarihli Türkiye Alman/a Ticaret Mukave 
lenamesine merbut B listesinin 136 B fıkrasının tadili hak 
kında kanun SO/7/1931 
Türkiye - Almanya Ticaret ve Seyriscfaın Muahedesine bağlı 
B listesinin nisan 1934 nihayetine kadar tatbıkma devam 
edilmesi hakkında akıd -ve imza edilen mukavelenin tasdiki 
hakkında kanun 22/12/1934 
Türkiye ile Almanya arasında munakıd 26 mayıs 1930 tarihli 
Ticaret Mukavelesine zeylen 15 nisan 1935 tarihinde imza 
lanan ikinci anlaşmanın tasdikma dair kanun 17/6/1935 
Berimde imza edilen (Türkiye - Almanya arasındaki ticari 
mübadelelere ait anlaşma) ile (Avusturya'nın Almanya ta 
rafından ilhakı üzerine yine Almanya ile aynı tarihte imza 
edilen ticari mübadelelere ve tediyata mutaallık protokol) 
un tasdıkına dair kanun 25/1/1939 
Türkiye AlmaDya Ticaret mukavelesine muzeyvel olarak 
Ankara'da 19 mayıs 1936 tarihinde tanzim ve imza edilen 
3 uncu itilâfın tasdiki hakkında kanun 30/1/1939 
Türkiye ile Almanya arasındaki mubadelâta \e tediyata 
mutaallık olup 30 ağustos 1937 tarihinde Berlin'de imzalan 
mış olan anlaşmanın tasdıkına ait kanun 30/1/1939 
Türkiye ile Almanya arasında 16 ıkıncıkânun 1939 tarihinde 
Berlin'de imzalanan kredi anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun 12/5/1939 
Türkiye ile Almanya arasında 31/1/1939 tarihinde Berlin'de 
imzalanan Sudet Alman menalıkı ile Turkıve arasındaki tı 
cari mubadelât ve tedıyatı tanzime mütedair protokolün 
tasdiki hakkında kanun 19/6/1939 
Almanya'ya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek mallar 
ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman mallarının kâffe 
sinin memleketimize ithal olunması hıkkmda kanun 

28/5/1940 
Almanya ile imzalanan ticari mübadelelere mütedair hususi 
anlaşma, ticari mübadelelere ait tediye anlaşması ile bun
ların muzeyyelât ve merbutlarının tasdıkına dair kanun 

10/8/1940 
Türkiye ile Almanya arasında imzalanmış, olan ticari müba
delelere mütedair hususi anlaşmaya bağlı «B 1» listesinde 
isim tashihi yapılmasına dair kanun 28/12/1940 
25 temmuz 1940 tarihli Turk - Alman Anlaşması Protokolle 
rınden 2 numaralı protokolde tamamen veya kısmen feshedı 
lecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsupların icrası için 
tâyin edilmiş olan dört aylık müddetin iki ay daha tem
didi ve aynı anlatmaya bağlı C listesindeki 1 000 000 lira 
lık uzum kontenjanının kaldırılması ve bunun ilâvesiyle ce 
vız ve fındık kontenjanının 2 000 000 liraya çıkarılması 
hakkında Alman Sefarctıyle teati olunan notaların tasdıkına 
dair kanun 8/5/1941 
Tuıkıye - Almanya arasında ticari mübadelelere mütedair 
hususi anlaşma ile Türkiye - Almanya arasında ticari mü
badelelere ait tedı>e anlaşmasında mevzuuhahs mense şaha 
detnameleri ile mûtat ticari müteferrik masraflar ve Alman 
ya'da serbest liman ve mmtakal ardaki Alman makamları 
muhur ve imzalarının Alman makamları muhar ve imzalan 
gibi kabulü hakkında Alman Sefaretimle teati olunan nota
ların tasdiki hakkında kanun 16/5/1941 

Duştur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Sahıfe Sayı 

3 8 702 588 

3 II 1608 1530 

3 12 948 1860 

3 16 57 2886 

3 16 1376 3030 

3 20 179 4120 

3 20 193 4124 

3 20 226 4124 

3 20 556 4206 

3 20 1199 4236 

3 21 873 4520 

3 21 2053 4584 

3 22 118 4698 

22 552 4803 

22 564 4810 

Baslıi 
D ü a f u r 
T e n ı p 

3801 

4499 

5158 

13255 

2/4261 

2/4685 

2/5608 

2/5612 

2/7450 

2/9411 

2/10393 

Bazı Turk mallarının Almanva'ya ihraçları ve Millî Banka 
Harca ıskonto edilmiş, bazı bonoların kontenjanlar fazlası 
olarak yapılacak tutun ve fındık mubayaasına tahsisi hu 
susunda teati olunan notaların tasdıkına dair kanun 

13/6/1941 
Türkiye ile Almanya arasındı tıea rı mübadelelere mütedair 
25 temmuz 1940 tarihli Anlaşmaya bağlı 2 numaralı proto 
kolun 4 uncu maddesinde tayın edilmiş olan müddetin ye
mden ıkı ay temdidi hakkında kanun 7/7/1941 
Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelere mütedair 
25 temmuz 1940 tarihli hususi Anlaşmaya merbut (C) l i3te 
sindeki 50 000 liralık mevan koku kontenjanının meı a n 
kc-ku yerine meyan hulâsasına ve balına tılı^ısı hakkında 
Alman Hukıımetıyle teati edilen notaların tasdikine dair 
kanun 25̂ 9/1941 
Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelere mütedair 
25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşma Protokollerinden 
îkı numaralı protokolün 4 uncu maddesinde yazılı müddetin 
iki ay daha uzatılması hakkında kanun 6/12/1941 
Türkiye ile Almanya arasında Ticari Mubadeleleıe mütedair 
25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşma protokollerinden ıkı 
numaralı protokolün dördüncü maddesinde yazılı muıî letin 
tekrar uzatılması hakkında Alman Hükümetiyle teati olunan 
notaların tasdiki hakkında kanun 6/12/1941 
Türkiye ile Almanya arasında Ticari Mübadelelere mütedair 
25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmanın menyet mudde 
tinin sona erdiği 9 ağustos 1941 den itibaren 2 ay uzatılması 
hakkında Alman Hükümetiyle teati olunan notaların tasdı
kına dair kanun 13/12/1941 
Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimi 
ile tediyelerin tanzimi hakkında 9 birincitegrin 1941 tari 
hinde Ankara'da akit \e imza olunan iki Anlaşma ile bu 
Anlaşmalara bağlı protokol ve mektupların tasdıkına dair 
kanun 22/12/1941 

II - Kararnameler : 
Almanya Hükümetiyle akdolunan Modus Vivendı ahkâm.nm 
altı ay daha uzatılmasına dair kararname 
Almanya ile akdedilen muvakkat ticaret mukavelesinin tem 
dıdıne dair kararname 
Almanya ile aktedılen muvakkat ticaret itilâf namesinin altı 
ay daha temdidi müddetine dair kararname 
Alman Sanayi Konsorsiyumu ile >apılan mukavele mucibin 
ce 1931 malî senesinde muhtelif limanlarımıza gelen ve 
1932 de gelecek olan Devlet Demiryollarına ait malzemenin 
kontenjandan ı«tibnaeıı ithaline müsaade olunduğu hakkında 

17/10/1932 
A İman Hükümetine bazı pozisyonlardan verilecek kontenjana 
dair 2/4/1936 
27 mayıs 1930 tarihli Ticaret Mukavelesine ek o1 arak 15 
nisan 1935 tarihinde Berlin'de imza edilmiş olan ikinci Turk 
Alman muzeyyel ıtılâfıyle aynı tarihli kliring itilâfı venn< 
kain olmak üzere Alman Hükümetiyle 19 mayıs 1936 tan 
hinde Ankara'da imzalanan uzlaşmanın tascıkı hakkında 

11 '1936 
19 mayıs 1936 tarihli Türkiye - Almama .uçuncu muzev\el 
Ticaret ve Kliring Anlaşmalarına bağlı nihai p.otokolun 
turkçe, fransızca ve almanca nushalarmt'd düzeltme yapıl 
masına dair « 3/12/1936 
19 mayıs 1936 tarihli Tarkıye Almanya Ticaret ve Klınng 
anlaşmasına bağlı 1 numaralı serbest listeye ilâve edilecek 
veaner camına dair 8/12/1936 
Türkiye ile Almanya arasındaki ticari mubadelâta ve tediye 
ye mutaallik \nlasma hakkında 22/10/1937 
Türkiye - Almanya aıasinda aktedılen ticari mübadelelere 
ve tediyata mutaallik protokol hakkında 15/10/1938 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında Beıhn'de imzala 
rıan Sudet Alman raenatıkı ile Türkiye arasında ticari mu 
badelât ve tedıyatı tanzime mütedair protokolün meriyeti 
hakkında 9/3/1939 

Cilt Sshifc Sa-

22 1316 4833 

22 1411 4853 

22 1549 4921 

23 53 4977 

23 55 4977 

23 59 4983 

23 93 4995 

7 2899 

8 50 

8 1174 

2228 

3269 

3475 

3479 

3741 

4038 

-e 6 e-

İ L Â N L A R 
Adliye Vekâletinden : 

1941 senesi gayri safi geüri 1898 lira 91 kuruştan ibaret olan Çar
şamba Noterliği açılmıştır. 

Mezıkûr Noterliğe imtihansız ve imtihanla noLer tâyin edilemediği 
cihetle imtihanla noter muavini (tâyin edilecektir. 

ıNoter muavini olmak vasıf ve sarılarını haiz taliplerin Nloter Ka j 

nununun değişen 9 uncu maddede yazılı evrakı müsbitelerivle birlikte 
bir ay içinde Adliye Vekilliğine müracaatlaırı ilân olunur. 

1794 

« 
İktisat Vekâletinden : 
Çanakkale Vilâyetinin Kartalkaya mevkiinde kâin ve imtiyazı 10 

nisan 1328 tarihli fermanla Helen Batus uhdesinde bulunan simli altın 
madeniyle mezkûr vilâyetin Orlaca Köyünde kâin olup 3 nisan 1328 
tarihli fermanla Helen Batus ve Yasent Tubini uhdelerinde bulunan 
simli altın madeni, imtiyazları îcra Vekilleri Heyetinin 16/11/1942 tarih 
ve 2/18988 numaralı karariyle feshedilerek, mekşuf madenler arasına 
konulmuşlardır. 

1706/3- 3 

Nafıa Vekilliğinden : 

Eksiltmiye konulan iş : 
1 — Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Müdürlüğü bölgesi içinde 

bulunan Amasya bahçeleri sulanması için yapılacak kanal ve imalâtı 
sınaiye inşaatı tahmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası üzerinden 
(1.044.666) lira (81) kuruştur. 

2 — Eksiltme 4/1/1943 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat (15) 
te Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İstekliler eksiltme Şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesi, umumî su işleri fennî şartnamesi ile hususi ve 
fennî şartnameleri ve projeleri (50) lira (00) kuruş karşılığında Su 
işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (45090) lira (00) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az üç gün evvel bir dilekçe ile Nafia Vekâletine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmiye gi
remezler. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
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k!r*aat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme-
İt A lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1673/4-3 

30/12/1942 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafia Vekâleti 
binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksilt
me Komisyonunda (19000) lira muhammen bedelli Erzurum makine de
posu için yaptırılacak 8 aded kapının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

•Muvakkat teminat (1425) liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

1766/1-2 

Karadeniz Ereğlisi limanında inşa olunacak Menderek yerinde ya
pılması gerekli sondaj ameliyatının 22/12/1942 tarihinde yapılacağı ilân 
olunan eksiltmesi görülen lüzum üzerine ve aynı şartlarla 29/12/1942 
tarihine rastlıyan salı günü saat 16 ya talik olunmuştur. 

Teklif zarfları aynı tarihte saat on beşe kadar kabul olunacaktır. 
1767/3- 2 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1— Eksiltmeye konulan iş: Ankara Jandarma Subay Okulu civa

rındaki Genel Komutanlık karargâh binasına yapılacak kat ilâvesi işidir. 
Ktfif bedeli (58.407,46) liradır. 
2 — Eksiltme 4/1/1943 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

Yapı ye İmar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
u-uliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (2) lira (92) 
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve Imiar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(4.170,37) dört bin yüz yetmiş lira otuz yedi kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası ib
raz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tari
hinden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Ve
kâletine müracaat etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde bu işe 
benzer (40.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 

5 — istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 4/1/1943 pazar
tesi günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Iİ776/4-1 
• 

M . M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komi syonundan 

1 — Kapalı zarf ile alınacağı ilân edilmiş olan 300 ton patatese 
istekli çıkmadığından bir ay zaıfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 — Muhammen bedel 105.000 lira katî teminatı 13.000 liradır. 
3 — Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 — isteklilerin belli gün ve saatte teminatları ile komisyona mü

racaatları. 
5 — İhalesi 23/12/1942 günü saat 15 tedir. 

1630/4-4 

1 — Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksilt-
jpeye konulan 200 ton kuru soğana istekli çıkmadığından bir ay zarfın
da pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 7/1/1943 günü saat 15 te Lv. Amir
liği binasında yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 45.000 lira muvakkat teminatı 3.375 liradır. 
3 — isteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesaik ve teminatları 

ile Komisyona müracaatları. 1757/4- 2 

1 — Okul ve hastahaneler ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 50 ton sığır etine istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazar
lıkla alınacaktır. 

2 — Pazarlığı 8/1/1943 günü saat 15 de Lv. Amirliği binasında ya
pılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli 35.000 lira katî teminatı 5250 liradır. 
4*— Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
5 — isteklilerin belli gün ve *aatte kanuni vesaik ve teminatları ile 

komisyona müracaatları. 
1775/4-2 

\1 KÂNUNUEVVEL 1942 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonun dan 

Beher tonu kırk lira tahmin edilen 500-1000 ton Dolamit numunesi 
evsafına 28/12/1942 pazartesi günü saat on beşte pazarlıkla satın alına
caktır. Hepsini vermeğe talip çıkmadığı takdirde parça parça da ihale 
olunabilir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Katî teminatı 
6000 liradır. İsteklilerin mezkûr gün ve saatte M. M. Vekâleti 2 numa
ralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1785/4-2 

Komisyonda mevcut fennî şartnamesine göre 200 : 300 litrelik 2.000 
aded galvanizli benzin bidonu 28/12/1942 pazartesi günü saat 15 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. Küçük bidonların beherinin fiatı 75, büyük 
boy bidonların beherinin fiatı 90 liradır, isteklilerin verecekleri büyük 
veya küçük boy bidonlara göre hesap edecekleri katî teminatlariyle bir
likte pazarlık gün ve saatinde Ankara'da M. M. V. 2 numaralı Satın 
Alma Komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi 750 kuruş mukabilinde satın 
alınabilir. 1788/4-2 

Komisyonda mevcut numune ve şartnamesine göre 400 aded gizle
me ağı 30/12/1942 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Komisyonda mevcut numuneye uygun olmak şartiyle yabancı ve yerli 
malzeme kullanılabilir. Bu ağları vermek isteyenlerin teklif edecekleri 
fiatlara göre hesap edecekleri katî teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatmda Ankara'da M. M. V. 2 numaralı Satm Alma Komisyonuna 
gelmeleri. Numune ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 

1803/4-1 • 
M . M . V. 3 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
Beher çiftine 11 lira 50 kuruş fiat tahmin edilen 10.000 çift er fotini 

21/12/1942 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 115.000 lira olup katî teminatı 14.000 liradır. Şart

namesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve saatte 
katî teminatları ile birlikte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri 1680/4-4 

Beher kilosuna 650 kuruş fiat tahmin edilen 7.500 kilo sarı vaketa 
23/12/1942 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 48.750 lira olup katî teminatı 7.312 lira 50 kuruştur. 

Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görüldbilir. istekli
lerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonunda bulunmaları. 

1688/4-3 

Beher kilosu 225 kuruş fiat tahmin edilen 10.009 aded mekkâri ur
gan 25/12/1942 cuma günü saat 16 da pazarlıkla satm alınacaktır. Mu
hammen bedeli 22.500 lira olup katî teminatı 3.375 liradır. 

Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda bulunmaları. 1762/3-

Yapılan pazarlığına talip çıkmayan 15.000 kilo sarı sabunlu köse
lenin yeniden pazarlığı 28/12/1942 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 97.500 lira olup katî teminatı 12.250 liradır. Şart
namesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve sasatte 
Ankar'da M. M. V. Satm Alma Komisyonunda bulunmaları. 

1789/4-2 

Beher metresine 560 kuruş fiat tahmin edilen 20.000 metre kaputluk 
kumaşın 28/12/1942 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihalesi yapıla
caktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 
112.000 lira olup katî teminatı 13.700 liradır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1802/4-2 

Aşağıda cins, miktarları ile muhammen bedel ve teminatları yazılı 
iki kalem battaniye ve kilimin 30/12/1942 çarşamba günü pazarlıkla mu
bayaası yapılacaktır. Şartnameleri her gün Komisyonda görülebilir. 

(Resmî Gazete) 
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Battaniye ve kilimler ayrı ayrı taliplerine ihale edilebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Ankara'da İM. İM. V. 3 numaralı Satın Alma Komis
yonunda bulunmaları. 

(Muhammen 
Miktarı bedeli Katî teminatı 

Cinsi Aded Lira Lira 

Battaniye 
Kilim 

10000 : 40000 
15000 :50000 

591200 
379500 

547% 
37860 

1823/4-1 

Aşağıda cins, mikdarları ile muhammen bedel ve teminatları yazılı 
iki kalem kumaışm 30/12/1942 çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla mu
bayaası yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Kumaşlar ayrı ayrı 
taliplerine de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da 
M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonunda »bulunmaları. 

Muhammen Katî 
Mikdan bedeli teminatı 

Cinsi Metre Lira Lira 

Kışlık elbiselik kumaş 
Kaputluk kumaş 

40000:150000 
20009:70000 

969.000 85.020 
538.300 50.564 

1824/4-1 

M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen 259 m 3 çam kereste 
alımı tekrar kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli 33.670 
lira olup ilk teminatı 2.525,25 liradır. İhalesi 28/12/1942 pazartesi günü 
saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Eb'at ve şartnamesi 169 kuruş mukabilinde her gün Komisyondan alı
nabilir. Parası mütaahhidine ait olmak üzere bu işte kullanılmak şar
tiyle vagon tedarikine tavassut edilecektir. İsteklilerin 2.490 sayılı ka
nunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
makbuz mukabili ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri. 1718/4-3 

17.552 lira 32 kuruş keşif bedelli Ankara'da iki ahşap garaj ve bir 
er pavyonu 25/12/1942 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. İlk teminatı 1.316 lira 43 kuruştur. Keşif ve şartnamesi 88 kuruş 
bedel mukabili İnşaat Dairesinden verilir. İsteklilerin ihale günü saat 
14 de kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Ko
misyonuna vermeleri. 

1720/4-3 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Gölcük'te bir pavyon 
inşası kapalı zarfla tekrar eksiltmiye konulmutşur. Keşif bedeli 99.176 
lira 50 kuruş olup ilk teminatı 6.208 lira 83 kuruştur. İhalesi 25/12/1942 
cuma günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif şartname projesi 495 kuruş mukabilinde her gün Ko
misyona müracaatla İnşaat Dairesinden alınabilir. İsteklilerin bu işe 
benzer asgari 50 bin liralık bir 'inşaatı muvaffakiyetle ikmal etmiş ol
maları ve ihaleye girebilmek için İnşaat Dairesinden vesika almaları 
ve 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına uygun teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

1721/4-3 

Ankara'da gösterilecek mahalde aşı ve serum evi inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 263.200 lira olup ilk temi
natı 14.278 liradır. İhalesi 30/12/1942 çarşamba günü saat 15 te M. M. 
Vekâleti 4 numaralı Satın Alma Komisyon Reisliğinde yapılacaktır. 
Keşif şartname proje ve sair evrakı 13 lira 16 kuruş mukabilinde Ko
misyona müracaatla İnşaat Dairesinden alınabilir. İhaleye girebilmek 
için İnşaat Dairesinden vesika almak şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını 
makbuz mukabili Komisyona vermeleri. 1727/4-2 

Gölcük'te 50 çift işçi evi yaptırılması kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. Hepsinin keşif bedeli 978.583 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 
42893 lira 34 kuruştur. Evler kül halinde ihale edilip parçalara bölüne
mez kapalı zarfla eksiltmesi 29/12/1942 salı günü saat 15 te M. M. V. 
4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 

48 lira 93 kuruş mukabilinde komisyona müracaatla inşaat dairesinden, 
alınabilir. Talip olanların yüz bin liralık bir inşaat işini muvaffakiyetle 
ikmal etmiş olmaları ve memnu mıntakada iş yapabileceklerine dair Em
niyet Müdürlüğünden veya Kocaeli Vilâyetinden veya inşaat dairesinden 
ehliyet vesikası almaları şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı -kanunun mad
deleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale, saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

1771/4-2 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Eskişehir Hava Hasta
nesi ikinci kısım inşaatı mütaahhit nam ve hesabına tekrar pazarlıkla 
ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 1.121.265 lira 56 kuruş olup katî temi
natı 97201,25 liradır. Pazarlığı 30/12/1942 çarşamba gönü saat 11 de 
M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi (50) lira mukabilinde Vekâlet İnşaat 'Dairesinden alınabi
lir. İsteklilerin ihaleden bir hafta evvel İnşaat Dairesinden vesika al
maları ve katî teminatlariyle birlikte muayyen gün ve saatte Komis
yonda bulunmaları. 1773/4-2 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Ankara Mevki Has
tanesi tevsii inşaatı pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 176.086 
lira 11 kuruş olup ilk teminatı 10.054 lira 31 kuruştur. Pazarlığı 
29/12/1942 salı günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. Keşif, şartname, proje ve teferruatı 881 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınabilir. İhaleye girebilmek için İnşaat Daire
sinden vesika almak mecburidir. İsteklilerin ilk teminatlariyle birlikte 
muayyen gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 1774/4-2 

57080 lira 03 kuruş keşif bedelli Etimesgutta sabit masa ve sıhhi 
tesisat yaptırılma işi 30/12/1942 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. İlk teminatı 4107 liradır. Keşif ve şartnamesi projesi 
286 kuruş bedel mukabili verilir. İsteklilerin ihale günü saat 10 na kadar 
teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Sa. Al . Ko. vermeleri. 

(1783/4-2 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Ankara'da gösterilecek 
mahalde bir pavyon inşaatı pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Keşif be
deli 166.276 lira 45 kuruş olup katî teminatı 9563 lira 83 kuruştur. İhalesi 
30/12/1942 çarşamba günü saat 14 te M. M. V. 4 numaralı Satm Alma 
Komisyonu Reisliğinde yapılacaktır. Keşif, şartname, proje ve sair ev
rakı her gün komisyonda 832 kuruş mukabilinde alınabilir, ihaleye gire
bilmek için inşaat dairesinden vesika almak şarttır. İsteklilerin katî te
minatlariyle birlikte belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

1801/4 2 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen 89.201 lira 20 kuruş 
keşif bedelli Kırıkkale'de bina inşası 4/1/1943 pazartesi günü 9aat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. İlk teminatı 5710 lira 06 kuruştur. Keşif 
şartname ve projesi 446 kuruş bedel mukabili verilir. Mühendis ve mimar 
olmıyanlann Askerî Fabrikalara müracaatla ehliyet vesikası almaları 
ve ihale günü saat 15 e kadar teklif mektuplarını M. M . "V. 4 ıtumaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

1821/4-L 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen 30.081 lira 90 kuruş 
keşif bedelli Kırıkkale'de 10 aded ambar inşası işi 4/1/1943 pazartesi 
günü saat 11 de M . M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 2256 lira 15 kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi 150 kuruş bedel mukabili verilir. Mühendis ve Mimar ol
mıyanlann Askerî Fabrikalara müracaatla ehliyet vesikası almaları 
ve ihale günü saat 10 a kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

1822/4-1 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Muhammen bedeli 37.500 (otuz yedi bin beş yüz) lira olan 500 aded 

deri caket 28/12/1942 pazartesi günü, saat 15,30 da kapalı «arf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında toplanan merkez 9 uncu Komisyonca 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 281230 (iki hin sekiz yüz. on iki lira 
elli kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Relisiğinc 
vermeleri lâzımıdır. 
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Şartnameler 188 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. 1761/4-4 

İdare iaşe teşkilât ihtiyacı için alınacak aşağıda ismi, muhammen 
beieli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gösterilmiş olan muhtelif gıda 
maddeleri 4/1/1913 pazartesi ^ u n ü sanı t 15 den itibaren kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında sıra iıe ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar Korrisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Daiıesinden ve 
H.ıydarpaşada Tesellüm Şefliğinden temin edilir. 

Muhammen Muvakkat 

Ek siltmeye konan malzeme 
'bedel 
Lira 

ıtemint 
Lira 

1 numaıalı liste mu hteviv atı kuru fasulye 60.000 4250.— 
2 >> » » » nohut 60.000 1250.— 
3 » » » pirinç 250.600 13750.— 
4 » » » bulgur 45.000 3375.— 
5 » » » kavurma 135.000 8000.— 
6 » 1» » mercimek 14.000 1050.— 

1812/4-1 

Demiryol Meslek Okulu iîıtiyaçı için alınacak aşağıda ismi. mu
hammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gösterilmiş olan «muh
telif gıda maddeleri 4/1/1943 pzartesi günü saat 15.30d.ın itibaren kapalı 
zarf usulü ile \nkara'da İdare binasında sıra ile ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temi-
nıt ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
11.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermefeıl lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşa'da Tesellüm Şefliğinden temin ed.iir. 

Muhammen Muvakkat 
bedel ıtemint 

Eksiltmeye konan malzeme Lira Lira 

1 numaralı liste muhteviyatı ekmek 
etler 
taze sebze ve 
meyvalar 
vağlar ve pe-nirleı 
kutu erzak 

2970 00 
9233.80 

3924.00 
8190.80 

15110.60 

222 78 
696 60 

247.05 
936.81 

1133.29 
1813/4-1 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden : 

1 ikincikânun 1943 tarihinden 31 ikincikânun'1943 akşamına kadar 
itibare alınması lâzımgelen ve borsada kote olan veya olmıyan döviz
lerin vasati fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 
Borsada kote dövizlerin teşrinisani 1942 ayına 

ait vasati çek fiatları 
Lira Kr. Santim 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fransız Frangı 
100 Liret 
100 İsviçre Frangı 
100 Florin 
100 Rayşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
İftO Leva 
Ku Çekoslovak Kuronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kuronu 
100 Ruble 

5 22 75 
130 82 75 

30 28 50 

12 90 875 

31 12 25 

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin teşrinisani 1942 ayına 
ait vasati çek fiatları 

Lira Kr. Santim 

100 Danimarka Kuronu — — — 
100 Norveç Kuronu — — — 
100 Finlandiya Markı — — — 
100 Estonya Markı — — — 
100 Rubi 39 08 50 
Yukarda yazılı (beş) döviz borsada kayıtlı bulunmadıklarından 

bunlardan biri için verilen fiat Anadolu Ajansı tarafından bildirilen 
Londra piyasasına göre hesap ve tesbit edilmiş olduğu cihetle Komiser
likçe hiç bir taahhüt ve mesuliyeti tazammun etmez. Diğer dört döviz 
için mezkûr Ajanstan haricî parite alınamamıştır. 

1826 

1 ikincikânun 1943 tarihinden 31 ikincikânun 1943 akşamına kadar 
itibare alınması lâzımgelen ve borsada kote olmıyan veya kote olmakla 
beraber ikinciteşrin 1942 ayı zarfında muamele görmemiş olan dövizlerin 
vasati fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

ilân olunur. 
100 Registermark Mukabili TL. 
100 Danimarka Kuronu » 
100 Norveç Kuronu » 
100 Arnavut Frangı » 
100 Hong Kong Doları » 
100 Arjantin Pezosu (ithalât için) » 
100 Arjantin Pezosu (ihracat için) » 
100 Riyal (Berlin üzerinden) 
100 Riyal (Londra üzerinden) 
100 Ruble 
100 Çek Kuronu 

1 Mısır lirası 
1 Kıbrıs lirası 
1 Filistin lirası 
1 Irak lirası 
1 Suriye lirası (Paris üzerinden) 
1 SuTİye lirası (Lyon üzerinden 
1 

21.7684 
26.4542 
28.7983 
41.6432 
32.6750 
32.6750 
38.7259 
7.3970 
4.0527 

24.6845 
5.2235 
5.3620 
5.2280 
5.2280 
5.2280 
0.5920 
0.5784 [1] _ _» 

-\1 tın Sterlin (Bankamız altın alış rayici 
üzerinden) » 10.2389 

1 Altın Sterlin (Londra'da altın rayici üze
rinden) > 10 2830 

1 Altın Rayşmark (Bankamız altın alış rayici 
üzerinden) » 0.5012 

1 Altın Pengö (Bankamız altın alış rayici 
üzerinden) » 0.3680 

1 Altın isviçre Frangı (Bankamız altın alış 
rayici üzerinden) » 0.2832 

1 Hind Rubyesi (Bombay) *Londra piyasasına 
göre mukabili Peni 17.96 dır. 

ihracata tatbik ithalâta tatbik 
edilen edilen 

1 Rayşmark mukabili kuruş 50.50 50.76 
1825 

[1] Cenevre piyasasında Fransız frangına 13 teşrinisani 1942 tarihinden iti
baren fiyat verilmemeğe başlanmış olmakla Suriye lirası için verdiğimiz bu fiyat 
Fransız frangının mezkûr piyasadaki on iki günlük vasatisine göre hesaplanmıştır. 

A n k a r a J a n d a r m a Sat ın A l m a K o m i = y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

Cinsi 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Ton Lira 

İlk 
teminatı 
Lira 

Gürgen odunu 200 12.000 900 
Muhafız Jandarma Taburu ihtiyacı için kapalı zarfla alınacak olan 

200 ton odunun eksiltmesi 24/12/1942 perşembe günü saat on beşte v. a-
pılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Ellişer tonluk 
partiler halinde ayrı ayrı kimselere de ihalesi caizdir. 

Kanuni şartları haiz isteklilerin aynı gün belli saatten bir saat 
önce teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

1684/4- 3 

Baıtek&let Uevlel M t t b n u — Aal j ra 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa 
 

4316  1942 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı Bazı Daire Bütçelerinde Değişiklik  

          Yapılmasına Dair Kanun           1 

 

4317  Millî Müdafaa Vekâleti 1942 Malî Yılı Bütçesine Fevkalâde Tahsisat Verilmesine Dair 4228  

          Sayılı Kanuna Ek Kanun           1 

 

4318  Orman Umum Müdürlüğünün 1939 Malî Yılı Hesabı Katî Kanunu      2 

 

4319  Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 1939 Malî Yılı Hesabı Katî Kanunu   2 

 

4320  Mebus Seçimi Kanunu           4 

 

4321  Gedikli Erbaşların Maaşlarının Tevhit ve Teadülüne Dair 3779 Sayılı Kanuna Ek Kanun   7 

 

4322  Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkındaki 4104 Sayılı  

          Kanunun Tadiline Dair Kanun          7 

 

4323  İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1939 Malî Yılı Hesabı Katî Kanunu     8 

 

4324  Türkiye ile Almanya Arasında Ticarî Mübadelelerin Tanzimine Dair 9 İlkteşrin 1941 Tarihli  

          Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Tasdikine Dair Kanun        11 

 

 

 

İlanlar       
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