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K A N U N L A R 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 3424 ve 38212 sayılı kanunlarda değişiklik 

yapılması ve bu kanunlara bazı hükümler 
ilâvesi hakkında kanun 

Kanun No: 4467 Kabul tarihi: 16/7/1943 

Madde 1 — 3822 sayılı kanunun 1 inci maddesine bağlı 1, 2 ve 3 
sayılı cetveller kaldırılmış ve yerlerine ıbu kanuna bağlı 1, 2 ve 3 sayılı 
cetveller konulmuştur. 

3822 sayılı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde Madde 2 -
değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün tayyarelerinde müstah
dem pilot, makinist, telsizci ve saire gibi mürettebatiyle meydan müdür, 
memur ve kâtipleri Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesindeki müteferrik müs
tahdemler meyanında sayılır. 

Madde 3 — 3424 sayılı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün bu kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelde ıgösterilen ücretli kadrolardaki memurlariyle bu ka
nunun 2 nci maddesinde ya.zılı müteferrik müstahdemlerinin tekaüt
lükleri hakkında Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresine ait Tekaüt Sandığı Kanunu hükümleri 'tatbik olunur ve teka
ütlükleri bu sandık tarafından yapılır. Bu memur ve müstahdemlerin 
aylıklarından kesilen yüzde beşlerle Devlet Havayolları bütçesinden 
bu paranın bir senelik baliğine muadil tahsis edilecek meblâğ ve yüzde 
yarım maluliyet tazminatı karşılığı, Devlet Demiryolları Tekaüt San
dığına yatırılır. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün tayyare üzerinde çalı
şan uçucu personeli, yalnız tekaüt maaşlarının hesaplarında nazarı iti-
ibara alınmak üzere uçucu olarak geçen her hizmet senesi için altı ay 
uçuculuk yıpranma zammı alırlar. 

OrdudaM mecburi hizmetlerini bitiren gedikli erbaşlardan Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğüne pilot, uçucu, telsizci ve uçucu makinst 
olarak tâyin edilmiş ve edilecek olanların ordudaki müktesep hakları 
mahfuz tutulur. Bunlara ve yetimlerine 100 lira ücret üzerinden, tekaüt 
ve yetim aylığı tahsis olunur ve tekaüt aidatı bu miktar üzerinden 
alınır. 

Bu madde mevzuuna girenlere tanınmış olan müktesep hak bun-
la.rm diğer daire ve müesseselerde tekaüde tâbi hizmetlere nakil ve 
tâyinlerinde nazarı itibara alınmaz. 

Madde 4 — 3424 sayılı kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

A) Devlet Havayolları Umum Müdürü Münakalât Vekilinin inhası 
ve İcra Vekilleri Heyetinin karariyle tâyin ve tebdil olunur. 

B) Muhasebe Müdürü Maliye Vekâletince tâyin olunur. 

C) Diğer memur ve müstahdemlerin tâyin ve tebdilleriyle İdare 
Encümeni ve İnzibat Komisyonunun sureti teşekkülü ve bunların va
zife ve salâhiyetleri ve idare muamelâtının sureti tedviri nizamname
lerle tâyin olunur. 

Madde 5 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünde sıhhi se
beplerle uçuştan menedilenler, münhal kadro varsa idare teşkilâtında 
diğer bir vazifeye tiâyin olunurlar. Bu takdirde bunların yeni vazife
lerinde^ maaş ve ücretlerinden başka geçirmiş oldukları beher uçuş 
hizmet senesi için pilotla/a beşer, uçucu telsizci ve uçucu makinistlere 
üçer lira aylık tahsisat verilir. Bu suretle verilecek tahsisatla alacakları 
aylıkları yekûnu uçuculukta aldıkları miktarı geçemez. 

Madde 6 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün nakliyat 
usul ve şartları ve işletmeyi alâkadar eden hususları Umum Müdür
lükçe tesbit ve Münakalât Vekâletince tasdik olunur. 

Madde 7 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü teşkilâtında 
maaş veya ücretle istihdam edilmekte bulunan herhangi bir memur 
veya müstahdem, teşkilât bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmaksı
zın, tâyine salahiyetli makamca lüzum ıgörülen yerlerde kullanılabilir. 

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
17/7/1943 

Derece 

[1] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maa 

Umûm Müdürlük 

2 Umum Müdür 
4 » » Muavini 

125 
90 

smî 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Umum Müdürlük Kalemi 

8 Müdür 
10 Kalem Amiri 
11 Seferberlik Memuru 
13 Kâtip ve dosya Memuru 

Fen Heyeti 

4 Yüksek Mühendis 
5 » » 
6 » » (veya Yüksek Mimar) 
9 Ressam 

13 Kâtip ve Dosya Memuru 

İsletme Müdürlüğü 

4 Müdür 
8 » Muavini 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
12 Kâtip ve Dosva Memuru 

Zat İşleri ve Sicil Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 » Muavini 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
12 Kâtip ve Dosva Memuru 

Levazım Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 •» Muavini 
8 Ayniyat Muhasibi 

11 Mutemet 
10 Depo Memuru 
12 » » 
12 Kâtip ve Dosya Memuru 
13 Ayniyat Kâtibi 

Muhasebe Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 » Muavini 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
11 Veznedar 
12 Kâtip ve Dosya Memuru 

Hasılat Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 » 

11 Memur 
12 Kâtip 

Muavini 

İdare Hekimliği 

6 Başhekim 
7 Hekim 

10 Sıhhat Memuru 
11 » » 
12 Hastabakıcı, hemşire 

Derece 

|2] N U M A R A L I ıCETVEL 

Memuriyetin nev'i 

3 Yüksek Tayyare Mühendisi 
5 Tayyere Mühendisi 
5 Telsjz Mütehassısı 
6 Meydan Mütehassısı 
6 Mütercim ( iki ecnebi lisan bilecek) 
8 Fen Memuru 

50 
35 
30 
20 

90 
80 
70 
40 
20 

90 
50 
35 
30 
25 

70 
50 
35 
30 
25 

70 
50 
50. 
30 
35 
25 
25 
20 

70 
50 
35 
30 
30 
25 

70 
50 
30 
25 

70 
60 
35 
30 
25 

Aded Ücret 

400 
260 
260 
210 
210 
140 

Derece 

[3] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş Ücret 

4 
5 
6 
3 
5 
5 

No. 

3424 

3822 

Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar 
Yüksek Tayyare Mühendisi 
Tayyare Mühendisi 
Telsiz Mütehassısı 

Basili 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
14/6/1938 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun 18/5/1940 

Düator 
Tertip 

70 

Cilt 

19 

21 

400 
260 
260 
Resm! 
Gaaetf 

Sahife Sarı 

1171 

815 

393J 

451Ï 

Devlet memurlar ı aylıklarmjn tevhit ve teadülü hak» 
kındaki 3656 ve buna ek 3888 saydı kanunlara 

bağlı cetvellerin DahiUye Vekâleti k ı smmda 
değişiklik yapılmasına dair 4446 

saydı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4468 Kabul tarihi; 16/7/1943 

Madde 1 — Devlet 'memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 4446 sayılı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelde derece, unvan ve maaşı yazılı 100 adet tahrirat 
kâtibi refiklerinin dereceleri 13 ve maaşları da 20 olarak tashih edil
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun 2 temmuz 1943 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 
memurdur. 

Bu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti 

17/7/1943 

Baslığı 
Düstur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Cilt Sahife Sarı 

4446 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 

2/7/1943 3 24 — 5445 
fDevlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanun ek ve tadilleri 

5280 sayılı Resmî Gazetede munderiç 1317 sayılı karar altına tahşiye edilmiştir.] 

4122 ve 4304 saydı kanunlarda değişiklik 
yapdması hakkında kanun 

Kânun No: 4469 Kabul mrihi: 16/7/1943 

Madde 1 — 4122 sayılı kanuna bağlı (4) ve 4304 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar kaldırılarak yerine ilişik 
'(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Madde 2 — 4122 saylı kanuna bağlı (3) sayılı cetvele bu kanuna 
ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar ve aynı kanunun muvakkat birinci 
maddesinde yazılı (5) sayılı cetvelin Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı 
işleri Müdürlüğü başlığı altındaki kısmına, ilişik (3) sayılı cetveldeki 
kadrolar eklenmiştir. 

Madde 3 — ilişik (4) sayılı cetvelde adet ve ücretleri yazılı kad
rolar, 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

Muvakkat madde — 4122 sayılı kanunun muvakkat birinci mad
desi hükmü 1944 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

17/7/1943 
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[1] SAYILI C E T V E L 

D. Memuriyetin nevi Adet Ücret 

6 öğretmen 1 210 
8 8 140 
9 25 120 

10 46 100 
11 88 85 
12 303 75 
13 133 60 
14 91 50 
11 Doktor 3 ıoo 
12 » 25 75 
14 8 50 
8 Müdür 1 210 
8 » 5 140 
9 1 120 

10 > 19 100 
12 44 75 
114 » 32 50 
15 7 40 
12 Müdür Muavini 2 75 
14 » » 22 50 
15 103 40 
8 Laboratuvar Şefi 1 140 
9 1 120 
8 Ambar Müdürü 1 140 

[2] S A Y I L I C E T V E L 

D. Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı işleri Müdürlü 

3 Başmühendis veya Başmimar 1 400 
4 Yüksek Mimar veya Mühendis 9 300 
9 Maketçi 1 140 

(3) S A Y I L I C E T V E L 

1). Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Meslekî ı)e Teknik Öğretim Yapı İşleri Müdürlüğü 
Kontrol İşleri 

3 Başmühendis veya Başmiar 
t Yüksek Mimar veya Mühendis 
9 Maketçi 

1) » 

400 
300 
140 
120 

(4) S A Y I L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Ücreı 

Meslekî ve Teknik öğretim Ydjsı İşleri Müdürlüğü 

Sü rveyyan 10 

TiöaAe't, kız sariai okulları ve 'enstitüleri ve bölge sanat okulları 
meslek ve bilûmum akşam ohulhan. 

Usta 5 
» 15 
» 15 
» 10 

170 

Baş I ıs ı 
Düaînr 
Tertip Cilt Sahife 

210 
170 
140 
120 
Resmî 
Gazete 

Sayı 

43 '4 

41 2 

Meslekî ve Teknik Okulları açılması ve mevcutların büyü
tülmesi hakkında kanun 20/8/1943 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına ve 1941 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununun (L) ve D işaretli cetvellerinin tadiline dair 
kanun 26/9/1941 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının 
büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 

kanuna ek kanun 

Kanun No: 4470 Kabul tarihi: 16/7/1943 

Madde 1 — Mesleki ve Teknik Okullar açılması ve mevcutlarının 
büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince 
yapılacak inşa, büyük tamir ve tesis işleri ve bunlarla i lgi l i her türlü 
alımlar 2490 sayılı 'Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi değildir. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı işlerin başarılması için mer
kezde ve lüzum görülecek mahallerde hususi komisyonlar teşkiline maa
rif Vekâleti mezundur. 

Bu komisyonlarda merkezde Maarif Vekâleti Muhasebe Müdürü ve 
taşrada da mahallerinin en büyük malmemurları veyahut tevkil edecek
leri memurlar âza olarak bulunur. 

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

Vekilleri memurdur. 
17/7/1943 

Bas hâl 
nSsttır 
Te.llp 

Resmî 
Gaset* 

SsMfe Sarı 

4304 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütül 
mest hakkında kanun 20/8/1942 

Ordu motorlu silâh ve vasıtalarında kullanılacak 
ücretli sivil makinist ve şoförlere er melbusatı 

ve teçhizatı verilmesine dair kanun 

Kanun No: 4471 •Kabul tarihi: 16/7/1943 

Madde 1 — Ordu motorlu silâh ve vasıtalarında kullanılacak üc
retli sivil makinist ve şoförlere Millî Müdafaa Vekâletince tâyin ve tes
bit edilecek şekil ve kıyafette, bu birlikler eratına verilen melbusat ve 
teçhizat parasız olarak verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa ve Malive 

Vekilleri memurdur. 
17/7/1943 

3834 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştiri lmesi 
hakkında kanun 

Kanun No: 4472 Kabul tarihi: 16/7/1943 

Madde 1 — 1702 ve 1«80 sayılı kanunları tadil eden 2517 sayılı 
kanuna bağlı olan ve 3043, 3413 ve 3834 sayılı kanunlarla değiştirilen 
cetvel kaldırılmış, yerine bu kanuna bağlı cetvel konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icrava Maliye ve Maarif Ve

killeri memurdur. 17/7/1943 

C E T V E L 

Lise, öğretmen ve ortaokul müdür, başmuavin ve muavinlerinin 
idari vazife ücretlerine ait kadro cetveli 

Müdür 
Adedi Ücreti 

3 150 
3 125 

20 100 
18 90 
20 89 
10 70 
40 60 
80 50 
26 40 

220 
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Başmuai'in ve Muavin. 

Adedi Ücıeti 

3 80 
5 70 

15 60 
60 50 
70 40 

100 35 
210 30 
87 25 

550 
Duştur Gazeli 

Basili Tertip Cilt Sahife Sayı 

1702 tik ve Orta tedrıgıt muallimlerinin terfi ve tecTiyelerı 
hakkında kanun 29/6/1930 11 1826 1532 

1880 İlk ve Orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
hakkındaki kanunun ba7i maddelerinin tadılma da 

tecziyeleri 
ır kanun 

3/8/1911 3 12 1065 1863 
2317 1702 ve 1880 numaralı kanunların tadiline daıı ka nıın 

25/6/1934 15 1267 2735 
3043 1702 \ 1 1880 sayılı kanunların tadiline dajı 

sayılı kamınnn ikinci maddesinde sozu gçeen 
olan 2517 
çizelgenin 

değiştirilmesi hakkında kanun 20/6/1936 3 17 1367 3335 
3413 3043 sayılı kanuna 'bağlı çizelgenin değıstirılmes hakkında 

kanun 8/6/1938 3 19 1103 3928 
3834 3413 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında 

kanun 28/5/1940 21 866 4520 

Yamgm, yersarsıntısı, seylâp veya heyelan sebebiyle 
mahkeme ve adliye dairelerinde zıyaa uğrayan 

dosyalar hakkında yapdacak muamelelere 
dair kanun 

Kanun No: 4473 Kabul tariki: 16/7/1943 

Umumi hükümler 

Madde 1 — Yangın, \ ersarsmtısı, seylâp veya hevelân selbebivle 
mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi 
'bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılan hallerde bu kanunun tatbik 
edilebilmesi Adliye Vekâletinin kararına bağlıdır. Kara'r Resmî Gazete 
ve ayrıca mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân olunur. 

Madde 3 — Yenileme muamelesi: 
A) Taraflardan birinin; 
B) Dâvaya dâhil olanın; 
(C) İhbar üzerine dâvaya iltihak etmiş olanın; 
D) İcrada takip talebi yapanın; 
E) Cezada şahsi şikâyette bulunan veya müdahil olanın; 
F) Veya bunların yerine kaim olanların; 

talebiyle yapılır. 

BÎRÎNCÎ FASIL 

Hukuk ve ticaret dosyaları 

Madde 4 — Yenileme talepleri işe bakmış olan mahkeme tarafın
dan tetkik olunur. Lüzumuna göre bu vazife Adliye Vekâletince hâkim 
sınıfından ayrılacak kimselerden mahallinde teşkil edilecek bürolara 
veya mevcut mahkemelerden 'birine tevdi olunabilir. 

Madde 5 — Talep, imzalı bir beyanname ile yapılır. 
Beyanname : 
A) Yenileme talebinde bulunanların ad ve soyadlarını, ikamet

gâhlarına ve vekillerinin ad ve soyadlarını ve ikametgâhlarını; 
B) Dâvanın mzevuu; 
C) Dâvanın ikame tarihini; 
D) Dosya numarasını; 
E) İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, mahiyetini ve muhte

vasını; 
F) Tahkikat hâkimi huzurunda ve mahkemede ikame edilmiş olan 

diğer delilleri; 
G) Afet tarihine kadar ittihaz olunan kararları ve yapılan mua

meleleri; 
ıH) Hüküm verilmişse tarih, mahiyet ve mucip sebeplerini; 

ihtiva eder. 

(Beyannamedeki imzanın,, sahibine ait olduğu hâkim veya büro 
âzasından bir i tarafından tasdik edilir. Beyannamede eksik kalmış nok
talardan mümkün olanı ikmal ettirilir. 

Beyanname sahibine bedava bir vesika verilir. 
Madde 6 — Yenileme talepleri ikinci madde gereğince vâki neşiı 

ve ilân tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu müddet geçtikten 
sonra yapılacak müracaatlar umumi hükümlere tâbidir. 

Madde 7 — Beyannameyi verenin talebi üzerine alâkalılara da
vetiye gönderilir. Bu davetivede davetin sebebi hulasaten dercedilir ve 
yenileme muamelesi için tâyin olunan gün ve saatte gelmesi lüzumu 
bildiri l ir . Gelmediği takdirde kendisine ikinci bir davetiye gönderilir 
ve bunda, yine gelmediği surette gıyap 'kararı tebliğine lüzum olmak
sızın yenileme muamelesinin gıyabında bitirileceği ihtar olunur. An
cak gelmiyen taraf veya vekilinin itirazı halinde makbul bir mazeret 
sebebiyle gelemediği sabit olursa yenileme muamelesine huzurunda 
devam olunur. 

Aynı tarafın birden ziyade itiraz talebi kabul olunmaz. 
Madde 8 — Yenileme talebi vukuunda zayi olan dosyanın yeni

lenmesi için mahkeme veya büro icabeden tedbirleri alır. 
Madde 9 — Dâva, henüz lâyiha teatisi safhasında ise âfet tarihine 

kadar verilmiş lâyiha ve vesika suretleri taraflaıdan istenilerek dos
yaya konulur ve mütaakıp muamelelerin ifası için dosya ait olduğu 
mahkemeye tevdi olunur. Yenileme mahkemece yapılmışsa umumi hü
kümler dairesinde muameleye devam edilir. 

Madde 10 — Dâva, tahkikat veya muhakeme safhasına intikal et
mişse taraflardan âfet tarihine kadar teati olunan lâyihaların ve ibraz 
olunan vesikaların suretleri istenir. Gerek ibraz olunan vesikalar ve 
gerek âfet tarihine kadar cereyan eden muameleler ve ittihaz olunan 
kararlar üzerinde tarafların ifadeleri birlesirse keyfiyet zabıtla tesbit 
olunur ve taraflara imza ettirilerek ait olduğu mahkemeye verilir. 

Madde 11 — Âfetten evvel ibraz edildiğinde veya muhtevasında 
ihtilâf edilen vesikaların ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü delil 
ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmiş olduğuna 'kanaat hasıl olursa 
muhtevası hakkında şahit dinlenir. B i r vesikanın ibraz edilmiş iken 
mahkeme veya adliye binalarında zivaa uğramış olduğu hakkında bu 
kanuna göre verilmiş olan karara itiraz olunamaz. 

Madde 12 — Dâvaya dair hüküm verilmiş olduğu hususunda ta
rafların ifadeleri birlesirse mahkeme veva büro hükmün mahiyeti, de
lil leri , muhakeme safhaları, hüküm tarihi hakkında malûmat ve vesi
kaları ve ilânın tebliğ edilip edilmediği hakkında tarafların beyan
larını toplıyarak dosvavı mahkemeye verir. 

İki tarafın birleşmesi kâfi olan hâdiselerde mahkeme buna müste
nit hükmünü yenileme suretiyle yeniden ilâma bağlar. Bu ilâmda iddia 
ve müdafaa sebepleriyle hükmün istinat ettiği delil ve sebepler tekrar 
edilmek suretiyle yazılır. 

Alâkalılar, hükmün müddeti içinde temyiz edilmeksizin katileşti-
ğini birlikte ifade ve kabul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilâmın 
altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olunur. İlâmın tebliğ edildiğini 
inkâr eden tarafa diğerinin talebiyle mahkeme veya büro yemin verir. 

Madde 13 — Şahitler her halde davetiye ile çağrılır. Davetnamede 
şahitlerin davetiyeyi ve hüviyet cüzdanını veya hüviyetini isbat edebi
lecek bir vesikayı hamil olarak gelmeleri lüzumu yazılır. Mahkeme veya 
büro şahitlerin hüviyetini, hüviyet cüzdanlarına veya vesikalara, göre 
tâyin eder ve bu varakanın sureti alınıp dosyaya konur ve lüzum görürse 
şahit hakkında zabıtaca tahkikat yapı4ır. 

Madde 14 — Âfet tarihinden önce verilmiş ve redde uğramamış 
olan bir keşif raporunun mevsuk bir sureti bulunur veya münderecatın-
da iki tarafın ifadeleri birlesirse muteberdir. Aksi takdirde mümkün ol
dukça yeniden keşif yapılır. Buna imkân görülemezse ehlivukuf yeminle 
dinlenir. 

Delillerin tesbitine, imza hakkında yapılan tahkikata ve muhasebe 
rüyetine müteallik olan raporlar hakkında da aynı hüküm tatbik olunur. 

Madde 15 — Âfet tarihinden önce karar verilmiş olan hacizden 
maada, ihtiyati tedbirler kanununun o mahalde tatbik sahasına girdiği 
tarihten bir ay müddetle ve yenileme için müracaat edilmiş ise yeni

denle muamelesi netioeleninoeye kadar olduğu gibi kalır. Bu tedbirin 
uzatılması veya bu müddetten evvel kaldırılması mahkeme kararına 
bağlıdır. 

Madde 16 — Yenilenerek salahiyetli mahkemeye tevdi olunan 
dâvaların muhakemesi sırasında, bir hususun yenilenmediği anlaşılırsa 
işe el koyan mahkeme noksan kalan kısmı bu kanun hükümleri daire
sinde yeniler. 

Madde 17 — Adliye Harç Tarifesi Kanununun celse harçlarına 
-müteallik 14 üncü maddesi hükmü, bu fasılda yazılı yenileme muame
lelerinde de tatbik olunur. 
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İKİNCİ FASIL 
İcra ve iflâs dosyaları 

BÎRÎNCÎ K I S I M 
tct/a, dosyatan 

Madde 18 — icra dosyalarının yenileme muamelesi yazılı deliller 
ve vesikalar üzerine icra ve iflâs tetkik mercii vazifesini gören icra 
hâkimleri tarafından vapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri 
tesbit için şahit de dinliyebilir. 

Madde 19 — İnfazı katilesmesine bağlı olmıyan bir ilâm hükmü
nün müddeti içinde temyiz edildiei, ancak dosyası birinci maddede va
zıh sebeplerle zayi olduğundan dolayı Temyiz mahkemesine gönderile
mediği ve henüz yenileme muamelesi yapılın intaç edilmediği takdirde 
alâkalının talebiyle ait olduğu mahkeme veya bürodan ilâmın müstenit 
olduğu dosyanın yenilenmekte olduğunu mübeyyin bedava bir vesika 
verilir Bu vesikanın ibrazı halinde icra memuru ilâmın icrasını yeni
leme neticesine kadar geri bırakır. 

Nafaka ilâmları bu hükümden müstesnadır. 

Madde 20 — Bir mal veya alacak üzerine ihtiyati haciz konmuş 
olduğu vesika ile sabit olup ta borçlu talep ederse haciz koyana bu hu
susta mahkemeye müracaatla dâvasını açmak ve haczin devamı hakkında 
bir karar istihsal etmek üzere icra memuru tarafından bir ay mühlet 
verilir. 

Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden bu müddet geçtiği ve 
'tetkik mercii tarafından temdidi hakkında bir kanar verilmediği takdir
de haciz kendiliğinden kalkar. 

Madde 21 — İcrai haciz mahkeme ilâmına veya bu mahiyetteki 
vesikaya veya itiraz müddetinin geçmesiyle katileşen takibe müsteniden 
Konulmuş ise, refine dair borçlu tarafından bir mahkeme kararı getiril
medikçe bu haciz devam eder. 

Madde 22 — Haciz dereceleri bu vesika ile tesbit edilemezse haciz 
koyanlar aynı derecede sayılırlar. 

Madde 23 — İcra dairesinde tutulan muhasebe, vezne, kasa, hesabı 
cari, esas ve takip defterleri yenileme muamelesi için resmî vesika ve 
muteber esaslardandır. 

Madde 24 — Eski dosyaların yenilenmesi için müracaat şekli ve 
müddeti beşinci ve altıncı maddeler hükümlerine tabidir. 

Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika verilir. 

Madde 25 — Elinde haczedilmiş mal veya zimmetinde haczedilmiş 
alacak bulunan bakikî ve hükmi şahıslar, ayrıca 35 inci madde muci
bince istenilmiş ise, bu kanunun mahallinde tatbikma başlandığı tarih
ten iki ay içinde keyfiyeti ait olduğu icra dairesine yazı ile veya şifahen 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Bildirdiklerine dair kendilerine bedeva bir vesika verilir. 
Kanunun bu hükmüne riayet etmiyenler hakkında 35 inci madde 

hükmü tatbik olunur. 

İKİNCİ KİSİM 

İflâs dos^ataJj, 

Madde 26 — Yenileme muamelelerinde iflâs idaresi; tapu daire
leri, bankalar, ticaret odaları gibi alâkalı müesseselerle gazete ilânla
rından ve sair membalardan istifade eder ve bu husus için lüzumlu gör
düğü bütün tedbirleri alır. 

Madde 27 — Henüz katileşmemiş olan iflâs hükümlerini mutazam-
mın ilâmların yenilenmesi 12 nci madde hükmüne tâbidir. 

Madde 28 — Tasdiki katileşmiş konkordatolara mütaallik mua
melelerin dosyası konkordato 'komiseri veya iflâs idaıesi tarafından, 
henüz katileşmemiş olan konkordatolara mütaallik hüküm, karar ve 
muameleler hangi safhada kalmışsa o safhayı tetkike salahiyetli makam 
tarafından yenilenir. 

Madde 29 — Evvelce yapılmış olan alacaklılar toplantısına ait 
zabıt ve vesikalar yenilenemediği takdirde alacaklılar yeniden toplan
mağa davet olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Geçen fasıllara ait müşterek hükümler 

Madde 30 — Afet tarihinden evvel ibraz edilmiş olup zayi olduğu 
bu kanuna göre tesbit olunan ve resmî yahut tasdikli bulunmıyan vesi
kaların taallûk ettiği dâvalarda gerek vesikanın yazısı, tarih ve imzası ve 

gerek vesikanın muhtevi bulunduğu akit' ve muamelenin vücudu hak
kında mahkeme veya büro şahit dinliyebilir. 

Mahkeme veya büro bu gibi şahitlerin kabul veya reddi hususunda, 
kendisine arzedilen diğer delil ve emarelere istinat suretiyle, geniş tak
dir hakkına maliktir. 

Madde 31 —• Dosyaların yenilenmesi için müracaat olunacak vası
talar şunlardır : 

Taraflarca ibraz edilen veya bunlardan ve diğer şahıslardan ve 
mercilerden alman varakalar ve senetler (Asıl veya suretler) ve delille
rin tesbiti hakkındaki kavıtlar, hâkimin, kâtibin notları, slcillerdeki ka
yıtlar, keza hâkimin veya memur veya kâtibin hatırası, tahkikat veya 
muamelelerde hazır bulunmuş kimselerin ifadeleri, taraflar vekillerinin 
notları ve dosyaların yenilenmesine yarayacak sair malûmat. 

Madde 32 — Yenileme iç ;n vâki olan müracaat üzerine son mua
mele tarihinden itibaren alâkalısı tarafından iş altı ay takip edilmezse 
yenileme hakkı sakıt olur ve umumi hükümler dairesinde muamele ya
pılır. 

Madde 33 — Yenileme muamelesi şırasında kanunların ve hâkim
lerle salahiyetli memurların tâyin 'ettikleri müddetlerin âfet tarihinden 
önce katedilmis olduğuna mütaallik iddialar iki ' tarafın ifade birliği 
veya vesika ile sabit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler kâfi kanaat 
vermezse müddetin kanun hükümlerine uygun surette muhafaza edil
miş olduğuna dair hâkim tarafından resen yemin ettirilebilir. 

Madde 34 — Son günü âfet tarihine te=adüf eden yukarıdaki mad
dede yazılı müddetler bu kanunun mahal!'nde tatbikma başlandığı ta
rihten itibaren bir ay uzatılır. 

Madde 35 — Bi r i?e s it \esika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi 
yapan merri ;n emriyle bu vesikayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca 
vesika asıllarının alıkonulmasına lüzum görülmezse suretleri alınarak 
aslı iade edilir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri bedava tasdik 
olunur. Mahkeme veya büro veya tetkik mercii tetkik ettiği maddeye 
mütaallik olarak hak'kî ve hükmi her şahıstan lüzum gördüğü her suali 
sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tâyin edilen müddette cevap ver
mek mecburidir. Bu müddet bes günden aşağı ve yirmi beş günden yu
karı olamaz. 

Yukarıda zikredilen makamlardan verilen emri mazereti olmak
sızın yerine getirmiyen şahıs hakkında mahkeme, büro veya tetkik mer
cii tarafından ve muameleyi isteyen komiser icra ve iflâs daire ve me
muru ise tetkik mercii tarafından on liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunup tefhim veva tebl :ğ olunur. Yeniden tâyin edilen 
müddet içinde vesika veya cevabı vermekten imtina edenlerle hakikate 
muhalif beyanda bulunanlar hakkında zikred'len makamlardan verilecek 
müzekkereler üzerine sallı ceza mahkemelerince duruşma yapılarak 50 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veva bir haftadan üç aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafından yapılmışsa doğru
dan doğruya veya yukarda zikri geçen makamlardan verilecek müzek
kere üzerine hakkında baro tarafından ayrıca disiplin cezası dahi tâyin 
olunur. 

Baro, disiplin cezası tâyini hususunda mahkemece verilecek beraat 
kararivle mukayyet değildir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Ceza dosyaları 

Madde 36 — Mevkuf olan \e olmıyan suçlulara ait olup ilk tah
kikat safhasına girmemiş veva ilk tahkikata tâbi tutulmasına kanunen 
lüzum bulunmamış olan işlere mütaallik hazırlık tahkikatı umumi hü
kümler dairesinde yenilenir. 

Şikâyete bağlı işlerde davacıların verecekleri şikâyetname üzerine 
yeniden amme dâvası açılır. Yenileme isinde zabıta kayıt ve dosyaların
dan ve suçtan zarar törenlerin şikâyet ve beyanlarından istifade olunur. 

Madde 37 — İlk tahkikat safhasındaki dâvalardan mevcut evraka 
göre tahk'katm devamına imkân olmıyan işler hakkında 36 nci madde 
dairesinde hazırlık tahkikatı tekrar yapılır. 

Madde \38 — Son tahkikat veva amme dâvası açılarak mahkemeye 
intikal etmiş olan islere mütaallik dosyaların nok=anı mahkemece ikmal 
edilir. 

Dosya yoksa veya" mevcudu duruşma yapılmasına imkân vermi-
yecek derecedeyse yukarıki maddelere göre hazırlık tahkikatı ve ilk 
tahkikat veniden vapılır. 

Madde 39 — Mahkemece hüküm verilmiş olanlardan: 
A) Hüküm gıyabında verilip iJâmı tebliğ edilmemiş olanlar hak

kında ; 
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ıB) ıBu suretle büküm verilipte ilâmı tebliğ edilmişse eski hale 
getirme talebi vukuunda dosya mevcuduna göre; 

C) Hüküm vicahlarında verilipte katileşmiş bulunduğu halde ilâ
mın müddeiumumiliğe verilmemiş olanlar hakkında; 
38 inci madd'e hükmü tatbik olunur. 

Madde 40 — Hakkında hüküm hulâsası verilmiş olan suçlara ait 
hüküm, katileşince bu hulâsalar ilâm mahiyetinde telâk'ki edilerek infaz 
olunur. 

Kanun yoluna gidildiği suçlu tarafından be}an edilirse bu gibiler 
hakkında (38) inci madde hükmü dairesinde muamele vapılır 

Bu takdirde hü'kmolunan ceza miktarı bir seneden aşağı hap*ü 
istilzam ediyorsa mahkeme tahlive kararı verebilir. 

Madde 41 — Yenileme sırasında o işe dair eski dosya e'e geçerse 
yenileme muamelesi durur. Yenileme işi hükümle neticelendikten'sonra 
hükmü havi eski dosya bulunursa mahkûmun lehindeki hüküm infaz 
olunur. 

Madde 42 — Yenileme muameleleri için istenilen vesikaları ver
mekten ve bildiklerini söylemekten çekinenler hakkında I 35) inci mad
dedeki ceza hükümleri, (39) uncu maddedeki halde mahkemece ve ha
zırlık ve ilk tahkikata ait işlerde müddeiumumilerin talebi üzerine «uih 
ceza mahkemelerince tatbik olunur. 

Madde 43 — Takip müruruzamanivle umumi ve hususi kanun
larda şikâyet ve şahsi dâva için muayyen olan müruruzaman müddetleri 
ve diğer kanuni müddet ve mehiller bu kanunun mahallinde tatbikma 
başlandığı tarihten itibaren bir ay işlemez. 

Madde 44 — Bu kanunun ceza işlerine müteallik hüküm 1 eri as
kerlik adliyesine de şamildir. 

Bu takdirde Adliye Vekâletine verilen salâhiyetler Millî Müdafaa 
Vekâletine; 

Müddeiumumilere ait vazife ve salâhiyetler adli âmillere; 
Hâkim ve mahkemelere ait vazife ve salâhiyetler de askerî mah

kemelere ait olur. 

BEŞİNCİ FASIL 
Son hükümler 

Madde 45 — Bu kanunda tarif edilen yenileme muamelesi, mah
keme ve adliye binaları içinde iken birinci maddede yazılı hâdiselerden 

dolayı zayi olmuş veya okunamıyacafc dereceye gelmiş olan bütün ev
raka şamildir. 

Madde 46 — Yenileme işine müteallik bilcümle evrak, kayıtlar 
ve bun1 arın suretleri ve bu husustaki muameleler her nevi rüsum ve 
harçtan muaftır. Yenileme büroları veya mahkemeler tarafından veri
lecek vesikaların ibrazı üzerine noterler de, suretlerini çıkaracakları 
evrak için vazı ücretinden başka hiç bir resim ve harç ve ücret istive-
mezler. 

Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği diğer masraflar mah
keme masraflarına dâhi! edilmek üzere yenileme istiyenden alınır. 

Madde 47 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Madde 48 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He
yeti memurdur. 

17/7/1943 

1943 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı 
Â işaretli cetvelin Maarif Vekâleti k ısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4174 Kabul tarihi: 16/7/1943 

Madde 1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A işaıetli cetvelin Maarif Vekâleti kısmının 576 nci (Meslekî ve teknik 
okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanun gereğince yapılacak hizmetler) faslına (6 000 000) lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 — 'Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekil i memurdur. 
17/7/1943 

Dustm 
Terlik 

Resmi 
Gazete 

Cilt Sahife Say. 

jlî -vjli Mııvnreneı Umumiye Kanunu 1/6/1943 

K A R A R N A M E L E R 

Kararname No. 
2 

20269 

Görülen lüzuma binaen Solhan, Genç, Kiği ve Karlova Kazaları 
Belediye Reislikleri vazifelerinin Kaymakamlar uhdesine verilmesi; Da
hiliye Vekilliğinin 26/6/1943 tarihli ve 621-303/78X0 sayılı tezkeresiyle 
yapılan teklifi üzerine, 1580 sayılı kanunun 9 i uncü maddesinin B fık
rasına tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 8/7/1*513 tarihinde kabul 
olunmuştur. 

8/7/1943 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
S. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

Maliye Vekili 
F. AĞRALI 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. ARTUNKAL 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Dahıhve Vekil, 
HİLMİ URAN 

Nafıa Vekili 
SIRRI D AY 

İktisat Vekili 
FUAD SİRMEN 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. AL AT AS 

Gümrük ve İnhisarlar Vekil 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Kararname No: 20277 

Temyiz Mahkemesi Birinci Reisliğine, İkinci Reislerden Hal i l İb
rahim Ozyürük'ün intihabı; Adlive Vekilliğinin 12/7/1943 tarihli ve 
6870 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, 2556 sayılı kanunun 
66 nci maddesine tevfikan. İcra Vekilleri Heyetince 13/7/1943 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

13/7/1943 

REİSİCUMHUR 
İS MET İNÖNÜ 

Başvekil 
S. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

Maliye Vekili 
F. AĞRALI 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
A. R. ARTUNKAL HİLMİ URAN 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

ıMafıa Vekili 
SIRRI D AY 

iktisat Vekili Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
FUAD SİRMEN Dr. H. ALATAŞ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili lıcartt Vekili 
Ş. R. HATİPOĞLU A. F. CEBESOY C. S. SİREN 

Ziraat Vekili Münakalât Vekıh Ticaret Vekili 
Ş. R. HATİPOĞLU A. F. CEBESOY C S. SİREN 
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İ L Â N L A R 

M . M . V . 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına beher kilosuna 275 kuıuş tahmin olu
nan 6 ton İngiliz beziri 6/8/1943 cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile 
î atın alınacaktır, i lk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
3komisyonda görülebilir, isteklilerin mezkûr gün ve saatte Komisyona 
çelmeleri. 

609/4-1 

M. M. V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Ankara Garnizonundaki birliklerin 26 kalem vasati 41430 muhtelif 
parçadan ibaret bakır kapların senelik kalay işi 23/7/1913 cuma günü 
s ıat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme ile ihale edilecektir, 

Kapların liste ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Mu
hammen bedeli 81.125 lira olup ilk teminatı 5305 lira 25 kuruştur. Fiatlar 
her cins için ayrı ve bir aded üzerinden teklif edilecektir. 

isteklilerin belli gün ve saatten en az bir saat önce teklif mektup
larını makbuz karşıUğı Ankara M . M . Vekâleti 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonuna vermeleri. 

432/4-4 

Ankaradaki Okul ve Hastahanelerin 26 kalem vasati 21.400 muh
telif parçadan ibaret bakır kapların senelik kalaylattırılması işi 23/7/1943 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü eksiltme ile ihale edilecektir. 
Kapların liste ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham-
rıen bedeli 50.400 lira olup ilk teminatı 3.770 liradır. Fiatlar her cins 
için ayrı ve bir adet üzerinden teklif edilecektir, isteklilerin belli gün 
; e saatten en az bir saat önceye kadar teklif mektuplarını makbuz kar
lılığında Ankarada M . M . V. 3 numaralı satın alma komisyonuna ver
meleri. 

433/4-4 
m 

M. M. V. 4 numaralı Salın Alma 
Komisyonundan 

Mütaahhit nam ve hesabına ihaleye konulup isteklisi çıkmayan 
Akköprü'de bir pavyon inşaatı açık eksiltme ile tekrar ihaleye konul
muştur. Keşif bedeli 37727 lira 6 kuruş olup muvakkat teminatı 2829 
lira 53 kuruştur. Açık eksiltme ile ihalesi 23 temmuz 1943 cuma günü 
saat 11 de M . M . V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi 189 kuruş mukabilinde alınabilir, isteklilerin kanuni 
belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

431/4-4 

Maarif Vekâletinden : 

1 — Erkek Orta Sanat Okullariyle Erkek Sanat Enstitüleri için lü
zumlu elektrik malzemesi, bob'n telleri, elektrik motorleri, elektrik ölçü 
aletleri ve saire kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 49700 lira olup muvakkat teminat 3727.50 
liradır. 

3 — Fennî evsaf ve şartnamesi tatil günleri hariç mesai saatleri 
dahilinde her gün 'Büyük Evkaf Apartmanı 4 üncü katta Vekillik Erkek 
Teknik Öğretim Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltme 9/8/1943 tarihine rastlayan pazartesi günü haat 15 te 
JBüyük Evkaf Apartmanı 4 üncü katta Vekillik Erkek Teknik Öğretim 
Müdürlüğü Dairesinde toplanacak olan Artırma, Eksiltme ve ihale Ko
misyonunca yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin kanunun icap ettirdiği vesaikle bir
likte muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

6 — Zarfların ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilmesi 
veva gelmiş olması şarttır, 

602/4-1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıf-
«ıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi için satın alınacak 800 ton kö
mürün üç partide Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi deposundan 
veya vagondan tahmil ve müessese deposuna nakil ve tahliyesiyle istif 
edilmesi 12/7/1943 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 27/7/1943 salı günü saat 11 de müessesede toplanacak 
Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Beher ton için tahmin edilen bedel 5 lira muvakkat teminat 
300 liradır. Şartnamesini görmek isteyenler, her gün komisyona müra
caat edebilirler. 

4 — Taliplerin eksiltmeye iştirak etmek üzere muayyen gün ve sa
atte ve muvakkat teminatı vatırmak için bir gün evvel komisyona mü
racaat etmeleri. 

526/4-4 

Nafıa Vekâletinden: 

Yapı ve İmar işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Radyo difüzyon postaları Etimesgut 
Ltasvonundaki lojman binalarının tamiriyle yeni binanın yapılacağı 
sahadaki fosseptiğin kaldırılması işidir. 

Keşif bedeli: (35083.77) liradır. 
2 — Eksiltme 29/7/1943 perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekâleti 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna mutöferri evrak (88) seksen sekiz 
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(2631.28) iki bin altı yüz otuz bir lira yirmi sekiz kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet vesi
kası ibraz etmeleri lâzımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat 
etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (30000) liralık bir 
iş vaptıklarma dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri 
şarttır. 

5 — istekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 29/7/1943 
perşembe günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komis
yonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
529/4- 4 

Ankara Valiliğinden: 

Aslen İsparta'nın Sütçüler kazasından olup Ankara'da Etlik bağ
larında oturan Mustafa oğlu Hamdi'nin parasını alarak müştereken tica
ret yaptıkları iddiasiyle maznun polis memuru 278 sayılı Besim Korkmaz 
ve 486 sayılı Osman Yurtsever'in meni muhakemelerine karar verilmiştir. 

Müşteki Haindi bulunamamış olduğundan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
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Sayfa : 5560 (Resmî Gazete) 21 T E M M U Z 1943 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Kapalı zarfla eksiltme ilânı 

I) Ankara'da Atatürk bulvarı üzerinde, Osmanlı bankası bitişiğin
de olup Eti Bank'm kirası altında bulunan Vakıf binanın üstüne bir 
kat ilâve edilecektir. Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II) Bu İnşaatın keşif bedeli kalorifer ve zil tesisatı dâhil (128528) 
yüz yirmi sekiz bin beş yüz yirmi sekiz lira (43) kırk üç kuruştur. 

III) Bu inşa ve tesisata ait fennî evrak şunlardır: 
A) Fennî ve eksiltme şartnameleri: 
B) Projeler ve keşif varakası, 
C) Mukavelename: Seri döpri cetveli 
IV) (3) üncü maddede gösterilen evrak Vakıflar Umum Müdür

lüğü İnşaat Müdüriyetinden (643) altı yüz kırk üç kuruş mukabilinde 
verilir. 

V) Eksiltme 3/8/1943 tarihine raslayan salı günü saat on beşte 
Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat Müdüriyetinde toplanacak İhale 
Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Teklif mektupları kararlaştırılan 
saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
verilmiş olacaktır. Posta gecikmeleri kabule şayan değildir. 

VI) Eksiltmeye gireceklerin (7676,12) lira muvakkat teminat ver
meleri ve aşağıda vazıh vesikaları haiz olmaları şarttır. Bu vesikaları 
ibraz edemiyenlere (3) üncü maddede yazılı evrak verilemez. 

A - (1943) yılma ait t-icaret odasından alınmış vesika; 
B - Nafıa Vekâletinden-alınmış müteahhitlik vesikası, 
C - En az (100,000) liralık benzeri inşaatı uygun bir şekilde ik

mal eylediğine dair i lg i l i makamdan tasdikli vesika ibrazı. 
Ç) İsteklinin Mimar veya Mühendis olması, 
VII) Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın hazırlanmasından ve 

teklif mektuplarının yazılışında ve bu zarfların tevdiine ve posta ile 
gönderilmesinde (2490) sayılı kanunun (32) (33) ve (34) üncü madde
lerine harfiyen riayet edilmesi lâzımdır. 

VIII) İşbu inşaatın bedeli vahit fiat esası üezrinden ödenecektir. 
IX) İnşaata lüzum olan çimento, müteahhitçe bedeli nakden ve 

peşin olarak ödenmek suretiyle maliyet fiyatı üzerinden Umum Müdür
lükçe temin edilecektir. 

493/4- 3 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Sabit sıra ve merdiven yaptırılacak 

1 — Eksiltmeye konulan iş Ankara Hukuk Fakültesinde 418 ki
şilik sabit sıra ve iki tane merdiven yapılmasıdır. Keşif bedeli 36.911 
lira 49 kuruştur. 

2 — Eksiltme 29/7/1943 perşembe günü saat 15 te Mektepler Mu
hasebeciliğinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna ait evrak Hukuk Fakültesinde 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeve girebilmek için şartnamesinde yazılı vesikalar ve 
2.768 lira 37 kuruş muvakkat teminatla eksiltme zamanından, bir saat 
evveline kadar müracaat lâzımdır. 

574/4-2 

Ankara Numune Hastahanesi Baştabibliğinden : 

Ki lo Fiatı Tutarı M . teminatı 
İhale tarihi Cinsi Gr. Lira Kr . Lira Kr . Lira Kr . İhale tarihi 

Ekmek 117000 aded 28 32760 00 1457 2/8/1943 saat 11 
Koyun eti 40O00 1 60 61000 00 4450 2/8/1913 saat 11 
Sadeyağı 4500 4 30 19350 00 1451 25 2/8/1943 saat 11 
Patates 20000 60 12000 00 760 2/8/1943 saat 11 
Pirinç 20000 1 40 28000 00 2100 2/8/1943 saat 11 

1 — Ankara Numune Hastahanesinin 1913 malî yılı için ihtiyacı 
olan beş kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koriulmuş ise de 
talip zuhur etmediğinden tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Taliplerin Kanunun tarifatı dairesinde teminat mektubu veya 
makbuz!ariyle muayyen olan gün ve saatte komisyona müracaatları. 

3 — Şartnameler her gün hastahane idaresinde görülebilir. 
589/4 2 

• 
Ticaret Vekâletinden : 

Yabancı memleketlerden hurma ithali, 2/15843 sayılı kararname
nin üçüncü maddesinin ikinci fıkrası ile verilen salâhiyete dayanılarak, 
önceden müsaade usulüne tabi tutulmuştur. 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

İkinci işletme memur ve müstahdemini için kumaşı ile astar ve 
kazalini idareden verilmek telâ, düğme s sırma, alâmeti farika vesair 
bütün harç ve masrafları müteahhide ait olmak üzere diktirilecek takri
ben 2200 takım resmî elbise, 1343 aded palto ve 2255 aded kasketin ima-
liyesi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26 tem
muz 1943 tarihinde pazartesi günü sat 16. on altıda Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muham
men bedeli (33890,25) otuz üç bin sekiz yüz doksan lira yirmi beş kuruş 
ve muvakkat teminatı (2541,77) iki bin beş yüz kırk bir lira yetmiş yedi 
kuruştur. Bu işe girmek isteyenlerin kanun ve şartnamenin tâyin ettiği 
vesaikle muvakkat teminat ve tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartname ve mukavele projeleri 
Ankara, izmir ve Sirkeci İşletme Müdürlüklerinden parasız alınabilir. 

450/4-4 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 5000 metre murabbaı kanavıVe 
30/7/1943 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 450 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 11 de kadar adı 
geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

537/4- 4 

Muhammen bedeli 170.595 lira olan aşağıda miktar ve cinsi yazılı 
7 kalem 2745 parça ahşap eşya 30/7/1943 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 9779,75 liralık muvakkat teminatla ka.-
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa Veznele
rinden temin olunur. 

75 aded Şef masası 
750 » Memur masası 

75 » Döner koltuk 
120 » Maroken sandalya 

1500 » Tahta » 
75 » Telefon etajeri 

150 » Defter » 
538/4- 4 

Beher metre mik'abının muhammen - bedeli 110 kuruş (yüz on) 
(boş oksijen tüplerinin idarenin nakil vasıtası içinden fabrikaya, dolu 
oksiejn tüplerinin fabrikadan idarenin nakil vasıtası içine kadar nakli 
masrafı karşılığı olarak beher metre mik'a'bı oksijen için ayrıca 10 ku
ruş muhammen bedel konulmuştur) olan 15000 metre mik'abı oksijen 
2/8/1943 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 (bin üç yüz elli) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tessellüm-ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

565/4-3 

Başvekâlet Devlet Matbaa» 
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Kanunlar                                                                             Sayfa 

 
4467 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilâtı Hakkındaki 3424 ve 3822 Sayılı  
         Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler İlâvesi Hakkında  
         Kanun                   1 
 
4468 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 3656 ve Buna Ek 3888 
         Sayılı Kanunlara Bağlı Cetvellerin Dahiliye Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılmasına  
        Dair 4446 Sayılı Kanuna Ek Kanun               2 
 
4469 4122 ve 4304 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun          2 
 
4470 Meslekî ve Teknik Okullar Açılması ve Mevcutlarının Büyütülmesi Hakkındaki 4304 Sayılı 
         Kanuna Ek Kanun                 3 
 
4471 Ordu Motörlü Silâh ve Vasıtalarında Kullanılacak Ücretli Sivil Makinist ve Şoförlere Er  
         Melbusatı ve Teçhizatı Verilmesine Dair Kanun             3 
 
4472 3834 Sayılı Kanuna Bağlı Cetvelin Değiştirilmesi Hakkında Kanun           3 
 
4473 Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde 
         Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun         4 
 
4474 1943 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı A İşaretli Cetvelin Maarif Vekâleti  
         Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun             6 
 
Kararnameler 

 
2/20269 Solhan, Genç, Ki  i ve Karlova         

       6
 

 

2/20277 Temyiz Mahkemesi Birinci Reisliğine, İkinci Reislerden Halil İbrahim 
              Özyürük'ün İntihabı Hakkında Kararname            6  
 
 
 
İlanlar                  7 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         
 
 

ğ Kazaları Belediye Reislikleri Vazifelerinin  
Kaymakamlar Uhdesine Verilmesi Hakkında Kararname 
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