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K A N U N L A R 

Belediye Y a p ı ve Yol lar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun 

Kanun Xo: 4585 Kabul tarihi: 12/6/1944 

Madde 1 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 9, 18, 
20, 28, 50 ve 51 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 9 Tasdikli imar plânlarına ve raporlarına göre tesis ve tevsi 
ve tanzim edilecek yol v e meydanların yanlarında yeniden yapılacak bina
ların n e v i , k a t adedi , k a t i r t i fa ı , a s g a r i cephe geniş l iğ i , â z a m i derinl iği , 
inşa tarzı ve arsalarının genişliği hakkında umumi mahiyette kararlar 
ittihazına Belediye Meclisleri salahiyetlidir. 

B e l e d i y e M e c l i s l e r i n i n b u k a r a r l a r ı n a h i y e ve k a z a l a r d a k a y m a k a 
mın ve vilâyetlerde valinin tasvibinden sonra Nafıa Vekâletinin tasdikiyle 
katîleşir. 

Madde 18 Resmî ve h u s u s i b ü t ü n yapıların proje v e inşaatı, nevi 
ve ehemmiyet v e büyüklük derecelerine göre fen adamlarının nezaret ve 
mesuliyeti altında yapılır. 

İnşaatın nezaret ve mesuliyetini üzerine almış olanlar, her hangi bir 
sebeple olursa olsun bu vazifeden çekildikleri takdirde derhal ruhsat tez
keresini veren makamı yazı ile ve resmen haberdar etmeğe mecburdurlar. 
Aksi takdirde inşaatın sonuna kadar kanuni mesuliyetten kurtulamazlar. 

İnşaat sahiplerinin yeniden gösterecekleri fen adamları da resmen 
mesuliyeti kabul ve deruhde etmedikçe inşaata devam edemezler. 

Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, fen memuru 
ve ehliyetli kalfalardan ibaret olan fen ve meslek adamlarından her biri
nin e l l e r i n e yapın ın n e v i ve e h e m m i y e t ve büyüklüğüne göre h a n g i b i n a 
ların mesuliyetini kabul ve deruhde edebileceklerini ve salâhiyet derece
lerini gösterir Nafıa Vekâleti tarafından tesbit edilecek esaslar dairesinde 
birer vesika verilir. 

Ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek maksadiyle icabeden yerlerde 
Nafıa Vekâletince kurslar açılır. 

Bu kurslara ait esaslar Dahiliye, Maarif ve Nafıa Vekâletlerince 
müştereken tesbit edilir. Bunun için icabeden tahsisat umumi muvazene 
ile temin e d i l i r ve h u s u s i i d a r e ve belediyelerce de b u kurslara yardım 

edilebilir. 
Binaların arasında bırakılacak mesafe ve 

bina istikametleri 

Madde 20 A) îmar plânına göre yapılacak olan binaların bitişik 
olmıyan her cephesinde komşu hudutlarından itibaren, demir ve kagir ise 
en aşağı üçer, yarım kagir, hımış, yarım ahşap ise en aşağı beşer ve ahşap 
ise en aşağı yedi buçuk metre aralık bırakılır. Binaların arka bahçele
rinde yapılacak müştemilât, irtifaları 2,50 metreyi geçmemek ve komşu 
duvar lar ı kagir o l m a k ve ası l b i n a d a n yapının nev'ine g ö r e yukarki fık
rada yazılı açıklıklar muhafaza edilmek şartiyle komşu hududu üzerin
de de yapılabilir. 

B) Henüz bina yapılmamış veya mevcut binanın büyük kısmı yan
mış veya yıkılmış arsalar üzerine yeniden yapılacak binalar imar planın
daki istikamete çekilir. 

Boş kalacak olan bu sahalar istimlâk tarihine kadar sahipleri ta
rafından ancak ön bahçe olarak kullanılabilir. 

C) Yukarki (A) ve (B) fıkralarında yazılı aralıklar bırakılmak su
retiyle bina yapmağa müsait olmıyan yerlerin iki tarafında sahipli ar
salar bulunursa 6 nci madde hükmünce muamele yapılır. 

İki tarafında arsa bulunmayıp ta binalar bulunursa bu yer şüyu-
landınlarak 6 nci madde mucibince kıymeti mukabilinde iki tarafındaki 
bina sahiplerine temlik olunur. 

Yapı nevileri ve inşa tarzları 

Madde 28 Yapılar; inşa malzemelerine göre, demir, kagir, yarım 
kagir, hımış, yarım ahşap, ahşap ve kerpiç nevilerine ayrılırlar. 

A) Demir iskelet araları tuğla veya diğer yanmaz madde ile kapalı 
inşaata demir: 

B) Çevre duvarlariyie bölme duvarları ve (çatıdan gayrı) döşeme, 
merdiven vo tavanları taş, tuğla, beton veya (kerpiçten başka) sair yan
maz malzemeden olan yapılara kagir; 

C ) Çevre duvarları tamamen taş, tuğla, beton veya (kerpiçten gay
rı) sair yanmaz malzeme ile yapılmış, keza çevre duvarları ahşap iske-
letli olup dışları yukarda yazılı yanmaz malzeme ile temelden saçağa 
kadar en a ş a ğ ı bir tuğla kalınlığında kaplanmış bulunan ve iç bölme du
varları ahşap olan yapılara yarım kagir; 

D) Duvarları ahşap iskelet ve iskelet araları harçlı olarak tuğla, 
taş, kerpiç veya başka yanmaz malzeme ile örülü ve sıvalı yapılara hımış; 

E) Duvarları ahşap iskelet üzerine çıta veya sair malzeme kaplı 
ve üzeri sıvalı yapılara yarım ahşap; 

F) Duvarları ahşap iskelet ve dış yüzleri ahşap kaplamalı veya ah
şap kısımları görünen yapılara ahşap; 

G) Duvarları kerpiç olan yapılara kerpiç; 
inşaat denilir. 

Her nevi binaların bodrum katı duvarlarının kagir olması şarttır. 
Kerpiç binalarda bodrumdan gayrı birden fazla ve yarım kagir, ya

rım ahşap ve h ı m ı ş binalarda bodrumdan gayrı ikiden fazla kat yapılmaz. 
Ahşap ve yarım ahşap binalar ancak münferit olarak ve hımış bi

nalar ise münferit veya aralarında kagir yangın duvarı bulunmak şar
tiyle bitişik olarak yapılabilir. 

Kagir binaların bitişik duvarları en az bir tuğla kalınlığında olarak 
çatının her yerinde kiremit hizasına kadar devam edecektir. 

Yarım kagir binaların bitişik duvarları ile hımış binaların yangın 
duvarları en az bir tuğla kalınlığında olarak çatının her yerinde kiremit
ten 50 santimetre yüksek yapılır. 
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Ahşap tavan ve döşeme kirişleri bitişik yan duvarlarına ancak, du
var dışından itibaren yarım tuğla kalınlığındaki kısmına geçmemek şar-
tiyle, istinat ettirilebilir. 

Madde 50 — Bu kanun hükümlerinin tatbikini gösterici nizamna
meler Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerince tanzim olunur. 

Madde 51 — Fırınların ve bazı gıdai maddelerin bulunacakları ma
hallerin yapılarına ait şartlar Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimaî M u a 
venet Vekâletleri tarafından tanzim olunacak nizamname ile tesbit edilir. 

Madde 2 _ 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 4 üncü 
maddesindeki mücbir sebeplerin takdiri salâhiyeti Nafıa Vekâletine aittir. 

Madde 3 — Hususi kanunlarına göre tonozlu kagir olarak yapılacak 
İnşaat beton olarak da yapılabilir. 

Madde 4 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 üncü maddesinin 
son fıkrasının hükmü ilga .edilmiştir. 

Muvakkat madde 18 inci muaddel maddede yazılı ehliyetli kalfa 
bulunmıyan yerlerde; bu ehliyeti haiz kalfalar yetiştirilinceye kadar, yapı 
nezaret ve mesuliyetini deruhte edecek olanlara, kabiliyetleri derecesine 
göre ve 1947 takvim senesi sonuna kadar muteber olmak üzere, Nafıa 
Vekâleti tarafından muvakkat birer ehliyetname verilebilir. 

Madde 5 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 6 Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe tcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
14/6/1944 

No. 

Kanunlar : 
1580 Belediye Kanunu 14/4/1930 
2290 Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 21/6/1933 

Yapı ye Yollar Kanununa bir madde ilâvesine dair kanun 
12/7/1934 

Düetar 
Tertip 

Re* ató 
Gaxel« 

SahiíV S i n 

161 
1469 

1471 
2433 

2555 

Ankara Belediyesi için isviçre'den satın alınacak 
otobüslere müteallik Anlaşmaya esas olan mek

tupların 5 inci numarasında derpiş olunan 
müddetin 30 haziran 1943 tarihine kadar 

uzatılması hakkında Kanun 

Kanun No: 4586 Kabul tarihi: 12/6/1944 

Madde 1 Bazı Türk mahsullerinin takası mukabilinde Ankara 
Belediyesi tarafından İsviçre'den mubayaa olunacak otobüslere müteal
lik Türk Hükümetiyle Federal Hükümetin murahhasları arasında Bern'de 
16/3/1943 de teati edilen mektupların 5 inci numarasında derpiş olunan 
müddetin 21 mayıstan 30 haziran 1943 tarihine kadar temdidi hususunda 
iki Hükümet arasında Ankara'da 20 mayıs 1943 tarihinde teati olunan 
mektuplarla yapılan anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 . Bu kanun ahkâmını tatbika İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
14/6/1944 

İsviçre Sefareti 
396/A 20 mayıs 19^3 

Bay Vekil, 
Bazı Türk mahsullerinin takası mukabilinde Ankara Belediyesi tara

fından İsviçre otobüslerinin mubayaasına müteallik Türk Hükümetiyle Fe
deral Hükümetin murahhasları arasında Bern'de, geçen 16 martta teati 
edilen mektupların 5 inci numarasında derpiş edilen tarihin 21 mayıstan 
30 haziran 1943 tarihine kadar temdidi hususunda Federal Hükümetin 
mutabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şeref kesbey-
lerim. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Vekil. 
E. Lardy 

N. Menemencioğlu 
Hariciye Vekili 

Ankara 

T. C. 
Hariciye Vekâleti 

7^85121 20 mayıs 19 >f3 

Bay Elçi, 
Ekselansınızın meali aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektuplarını 

aldığımı bildirmekle şeref kesbeylerim: 

«Bazı Türk mahsullerinin takası mukabilinde A n k a r a Belediyesi tara
fından İsviçre otobüslerinin mubayaasına müteallik Türk Hükümetiyle Fe
deral Hükümetin murahhasları arasında Bern'de, geçen 16 martta teati 
edilen mektupların 5 inci numarasında derpiş edilen tarihin 21 mayıstan 
30 haziran 1943 tarihine kadar temdidi hususunda Federal Hükümetin 
mutabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şeref kesbey
lerim.» 

Hükümetimin yukardaki husus hakkında mutabık bulunduğunu te
yide mü? a r a at eylerim. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 
A 7 . Menemencioğlu 

Son Ekselans 
Etienne Lardy 

İsviçre Sefiri 
Ankara 

Ankara Belediyesi tarafından İsviçre'den mubayaa 
olunacak otobüslere müteallik mektupta mukavelenin 

akdi için tesbit olunan müddetin 31/12/1943 
tarihine kadar temdidi hakkında kanun 

Kanun No: 4587 Kabul tarihi: 12/6/1944 

Madde 1 Muayyen Türk mallarının ihracı mukabilinde Ankara 
Belediyesi tarafından İsviçre'den mubayaa olunacak otobüsler için i k i 
Hükümet Heyeti Murahhasaları arasında Bern'de 16/3/1943 te teati edilen 
mektupta tesbit olunan müddetin 31/12/1943 tarihine kadar temdidi husu
sunda bu kere İki Hükümet Heyeti Murahhasaları arasında Bern'de 4 
ağustos 1943 tarihinde teati olunan mektuplar kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanun ahkâmını tatbika İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 14/6/1944 

Türkiye ile İsviçre arasmda 4 ağustos 1943 tarihinde 
Bern'de imza olunan Ticari Mübadelelerin ve Tedi

yelerin Tanzimine Ait Anlaşma ile merbutu 
protokol ve mektupların tasdikına 

dair kanun 

Kanun No: 4588 Kabul tarihi: 12/6/1944 

Madde 1 Türkiye ile İsviçre arasında 4 ağustos 1943 tarihinde 
Bern'de imzalanan Ticari Mübadelelere ve Tediyelerin Tanzimine Müteallik 
Anlaşma ile merbutu protokol ve mektuplar kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 14/6/1944 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasmda 
Ticari Mübadeleler ve Tediyelerin Tanzimine 

müteallik Anlaşma 

İki memleket arasındaki ticari mübadeleleri inkişaf ettirmek ve 
tediyelerin tanzimini kolaylaştırmak arzusiyle, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ve İsviçre Konfederasyonu Hükümeti, 13 ilk kânun 1930 tarihinde 
Türkiye ile İsviçre arasmda münakit Ticaret Mukavelesinin mündereca
tına halel gelmeksizin aşağıdaki hükümlerin kabulünü kararlaştırmış
lardır : 

Madde 1 . Türkiye ile İsviçre arasında ticari mübadeleler her iki 
memlekette meri ithalât ve ihracat umumi rejimlerine tevfikan yapıla
caktır. 

Madde 2 1. İki memleket arasındaki ticari mübadeleler, satıcı
nın memleketine nasıl uygun gelirse ona göre hususi takas yoluyla veya
hut serbest dövizle yapılacaktır. 

2. İşbu Anlaşma mucibince hususi takastan- maksat, mal ihraç veya 
ithali mukabilinde müsavi kıymette başka mal ithal ve ihracı vecîbesini 
tahmil eden bir muameledir. 

Hususi takas muameleleri iki memlekette salâhiyettar makamların 
mütekaddim müsaadelerine tabi olacaklardır. 

Türk ve İsviçre makamları bu müsaadeleri Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası ve İsviçre Takas Ofisiyle doğrudan doğruya muhabere 
suretiyle birbirlerine göndereceklerdir. 

3. İşbu Anlaşma mucibince serbest dövizle satıştan maksat, satıcının 
memleketinde salâhiyettar makamlarca, mukabilinde bir ithalât yap-
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mak mecburiyeti tahmil edilmeksizin ihracına müsaade edilen malın 
satışıdır. 

Madde 3 . 1. Tşbu Anlaşma meriyete girdikten sonra îki Taraf
tan sevkedilen mallara iki memleketin salâhiyettar makamlarınca ver i l 
miş ve merbut numuneye uygun bir menşe şahadetnamesi terfik edile
cektir. 

2. Bedeli eUi Türk Lirasını veya başka bir para ile muadilini geç-
miyen irsalât için, menşe şahadetnamesi mecburi değildir. 

Madde 4 İşbu Anlaşma hükümlerine tevfikan münakiı hususi 
takas muameleleri ihracatı memleket hududu teslim kıymeti esasına göre 
cereyan edecektir. 

Madde 5 1. Türkiye menşeli olup gerek bir hususi takas mua
melesini icra zımnında, gerek serbest döviz tediyesi mukabilinde İsviçre'ye 
ithal edilmiş bulunan veya ithal edilecek olan malların bedeli, İsviçre 
Frangı olarak İsviçre Millî Bankasına tediye olunacak ve mezkûr Ban
kanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açacağı faizsiz bir İs
viçre Frangı hesabının matlubuna geçirilecektir. 

2. İsviçre menşeli olup gerek bir hususi takas muamelesini icra zım
nında, gerek serbest döviz tediyesi mukabilinde Türkiye'ye ithal edilmiş 
bulunan veya ithal edilecek olan mallar bedelini ödemek için Türkiye'deki 
borçlu lüzumlu bulunan İsviçre Frangı tutarını Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasından satın alacaktır. 

Türk borçlularına borçlarının tediyesi için lüzumlu İsviçre Frank
larım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işbu maddenin 1 numaralı 
fıkrasında mevzuubahis olup İsviçre Millî Bankası nezdinde küşade bu
lunan hesaptaki mevcudatından, muadil Türk Lirasının istifası mukabi
linde satacaktır. 

Tediyelerin hak sahiplerine icrasını bilâ teehhür mümkün kılmak 
üzere, yukarda mezkûr hesabın beslenmesi lâzımgeldikçe Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası bu hesabı besleyecektir. 

3. Hak sahiplerine tediyat Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ve İsviçre'de İsviçre Millî Bankası tarafından ifa olunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İsviçre Millî Bankası hak 
sahiplerine tediyeleri mümkün kılmak üzere lüzumlu ihbarnameleri bir
birlerine günü gününe göndereceklerdir. 

Madde 6 — Türkiye veya İsviçre'ye mütekabilen ithal edilecek İs
viçre veya Türkiye menşeli malların mubayaası için avans olarak yapıla
cak teslimat ithalâtçı memlekete mensup salâhiyettar makamların mu
vafakatine tabi olacaktır. Bu teslimat işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan 
İcra edilecektir. 

Madde 7 İşbu Anlaşmanın muntazam bir tarzda işlemesini temin 
için alınacak tedbirler hakkında İsviçre Takas Ofisiyle Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası aralarında mutabık kalacaklardır. 

Madde 8 . 1. İsviçre M i l l i Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası tarafından tanzim edilen tediye emMer i İsviçre Frangı ola
rak tahrir olunacaktır. 

¡2. Türk Lirası üzerinden muharrer borçların bedeli olarak İsviçre 
Millî B a i ı k . ' - / " 1 ' yapılacak teslimat Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sınca tesbit edilmiş bulunan en son malûm rayiçle İsviçre Frangına tah
vil olunacaktır. Türkiye'de Türk Liralarının İsviçre Frankına ve İsviçre 
Franklarının Türk Lirasına tahvili Türkiye dahilî mevzuatına müstenit 
rayiç üzerinden yapılacaktır. 

3. Türk Lirasından veya İsviçre Frangından gayrı bir para ile mu
harrer borçların tahvil i alıcı ile satıcının müştereken tesbit edecekleri borsa 
veya piyasada mukayyet son rayiç üzerinden icra edilecektir. 

Madde 9 . i . a) İki memleket arasında t icar i mübadelelere mü
teallik nakliye, sigorta, antrepo ve gözetme masrafları; 

b) İlci memleket arasmda t icari mübadelelerden mütevellit olup 
Türk ihracatçılarının isviçre'deki mümessillerine borçlu bulundukları 
masarif ve komüsyonlarla İsviçreli ihracatçıların Türkiye'deki mümes
sillerine borçlu bulundukları masarif ve komüsyonlar; 

İşbu Anlaşma hükümlerine tevfikan serbest dövizle ödenecektir. 
2. İki memleket salâhiyettar makamları ve teşkilâtları bu meba-

liğin mahiyet ve ciheti istimalini tetkik ve murakabe etmek hakkını mah
fuz tutarlar. 

Madde 10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve İsviçre Millî 
Bankasına işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılan tediyat Türk ve 
İsviçre'li borçlu için ibra kuvvetini haiz olacaktır. 

Madde 11 İki Hükümetten herbiri ticari mübadelelerin işbu An
laşmaya tevfikan tahakkukunu temin için kendisine taallûk eden mu
vafık tedbirleri alacaktır. 

Madde 12 1. İşbu Anlaşmanın meriyeti müddetince müsaadeye 
iktiran etmiş ihracattan mütevellit karşılıklı alacaklar, bu Anlaşma hü
kümlerine tevfikan tasfiye olunacaktır. 

2. Bu Anlaşmanm mer'i bulunduğu müddetçe, muvafakate iktiran 
etmiş olup Anlaşmanın inkızasmda hitama ermemiş bulunan hususi takas 
muameleleri de kezalik bu Anlaşmanm hükümlerine tevfikan tasfiye 
olunacaktır. 

Madde 13 İsviçre Konfederasyonu ile Lischtenstein Prensliği ara
sında 23 mart 1923 tarihiyle münakit Gümrük Birliği Muahedesi muci
bince işbu Anlaşma -Lischtenstein Prensliği ülkesine de tatbik oluna
caktır. 

Madde 14 Tasdik edilecek olan işbu Anlaşma, iki Hükümetin mu
vafakatine iktiran kaydiyle 1 eylül 1943 te meriyete girecektir. Meriyet© 
girdiği tarihten itibaren bir sene muteber olacak ve iki Âkit Tarafın mu-
tabakatiyle temdit edilebilecektir. 

Bern'de 4 ağustos 1943 tarihinde Fransızca iki nüsha tanzim edil
miştir. 

Türk Hükümeti İsviçre Federal Meclisi 
namına namına 

B. Z. Sanus Ebrard 

Menşe şahadetnamesi numunesi 

Gönderen : Gönderilen : 

İsim : İsim : 
İkametgâh : İkametgâh : 
Sokak : Sokak : 

Malın cinsi : 
Ambalaj tarzı: 
Koli adedi : 
Marka numara 

Ağırlık 

Kıymet 

Sevk yolu : 

J Gayrı safi kilo 
| Safi kilo 
^ Franko hudut 
| Cif 

Yukarda gösterilen malların menşeli olduğu ve Tür
kiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasmda ticari mübadelelere 
ve tediyelerin tanzimine müteallik olarak 4 ağustos 1943 de imzalanmış 
olan Anlaşma hükümlerine tevfikan bu şahadetnamelerin verildiği tasdik 
olunur. 

(Mühür) 
Tarih : 

Menşe şahadetnamesini veren 
hiyetli makamın ismi ve imza 

[Türkiye ile isviçre arasındaki anlatmalar 5683 
kanun altına tahşiye edilmiştir . ] 

' y ı l ı Resmî Gazetede münderiç 4544 sarıSf 

T. C. 
B A Ş V E K Â L E T 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Sayı : 6-351/1637 

15/6/1944 

Reisicumhur'un Yüce Katına 

Haricî siyasetin idaresi için Hükümet erkâniyle Hariciye Vekili arasında zaruri gördüğü fikir birliğinin son zamanlarda sarsılmış oldu
ğunu müşahede ettiği cihetle Vekâletten ayrılmayı memleketin âli menfaatlerine en uygun şekil telâkki ederek istifa eden Hariciye Vekili Numan 
Menemencioğlu'nun istifasının kabulünü ve Haric iye Vekilliği işlerinin vekâleten tarafımdan görülmesini yüksek tasviplerine arzederim. 

Başvekil 
Ş . SARAÇOĞLU 



S a y f a : 7140 ( R e s m î Gazete) 17 HAZİRAN 1944 

T. C. RİYASETİ 15/6/1944 
Sayı : 4/475 

Y ü k s e k B a ş v e k â l e t e 

15/6/1944 tarihli ve 6/1637 sayılı yazı karşılığıdır. 

Hariciye Vekili N. Menemencioğlu'nun istifası kabul edilmiştir. Hariciye Vekilliğinin vekâleten tarafınızdan idaresi tensip olunmuştur, 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

İLÂNLAR 
Nafıa Vekâletinden : 

28/6/1944 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda (2350) lira muhammen bedelli (Yol Mühendisliği) adlı kitabın 
tabı işinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (176) lira (25) kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün ve saat 15 e kadar mezkûr komisyonda hazır bulunma
ları lâzımdır. 

72/4-3 

30/6/1944 cuma günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda Mut ve Gülnar Devlet Orman İşletmelerinden temin edilecek 
40000 adet çam traversten; 

20000 adedinin Göksu çayı kenarındaki Gazen deposundan, 
10000 adedinin Anamur çayı kenarındaki bir depodan, 
10000 adedinin de Göksu çayının Mut kolu üzerinde ve bu su kena

rındaki Hocantı ve Köprü başı mevkileri depolarından teslim alınarak 
Mersin'e nakil ve Mersin'de vagonda teslim şartiyle nakliyesi işinin 
(140000) yüz kırk bin lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usuliyle 

eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 7 lira bedelle Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 8250 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname
sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 e kadar mezkûr komis
yona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

105/4- 2 

M . M . V . 3 numaralı Sat ın Alma. 
Komisyonun dan 

15.000 aded boş çuval alınacak 

Mütaahhit nam ve hesabına beherine 230 kuruş fiat tahmin edilen 
15.000 aded boş çuval açık eksiltme suretiyle 19/6/1944 pazartesi günü 
saat 15 te mubayaa edilecektir. 

Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen 
bedeli 34.000 lira olup ilk teminatı 2587 lira 50 kuruştur. İsteklilerin mu
ayyen gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 

3642/4-4 

Kösele alınacak 

Beher kilosuna 770 kuruş fiat tahmin edilen 30.000 kilo kösele ka
palı zarf usulü eksiltme ile 7/7/1944 cuma günü saat 15 te mubayaası 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel görülebilir. 

Muhammen bedeli (231.000) lira olup muvakkat teminatı (12.800) 
liradır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup
larım kanunun istediği vesaikle birlikte makbuz mukabilinde komisyo
numuza vermeleri. 

153/4-1 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Yalnız kumaşı Umum Müdürlükten verilmek üzere zabıta memurları' 
için azı (7.000) çoğu 8.200) aded kasket kılıfı ile birlikte yazlık caketin 
dikim işi 29/6/1944 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te kapak> 
zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur. Kasket kılıfı ile birlikte bir adet 
yazlık caketin dikim işi için 350 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Numune ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin U m u m Müdürlük binasındaki Satın Alma 
Komisyonuna müracaatları. 

İsteklilerin 2152 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuzu veya banka- -
mektubunu muhtevi teklif mektubunu 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle-
birlikte eksiltme gününde saat 14 e kadar komisyona vermeleri. 

77/4-2 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Satın Alma Komisyonundan : 

30 ton külçe kurşun s at m alınacak 
Muhammen bedeli 30.000 (otuz bin1» lira olan 30 ton külçe kurşun 

29/6/1944 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında toplanan merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 22*50 ( ik i bin iki yüz elli) liralık muvak" 
kat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı güE 
saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

62/4-

Lâstik hortum alınacak 
Muhammen b e d e l i 8550 lira olan 1500 metre örneği gibi içi bezli 

lâstik hortum 30/6/1934 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle A n 
kara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 641.25 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
adi' geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Kay-» 
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Baş Müfettişliğinden temin olunur, 

124/4-2 

Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Yeniden açılmakta bulunan Erkek Teknik Öğretim Okulları tesi
satları için 4470 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 aded-
marangoz tezgâhiyle ambalajları işi 69.576 lira muhammen fiat üzerin
den pazarlıkla yaptırılacaktır. Muvakkat teminatı 5217 lira 52 kuruştur. 
İstekliler numune, şartname ve resimleri görmek üzere her gün şehirdeki 
Enstitü Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak edeceklerin de kanuni vesi
kaları ve bu yılki Ticaret Odası vesikaları ve bu gibi işleri ve benzerlerini 
yaptıklarına dair belgeleriyle birlikte 26/6/1944 pazartesi günü saat 15 te 
Enstitü binasında toplanacak Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

149/4-1 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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Kanunlar   Sayfa 
 
4585 Belediye Yapı ve Yollar Kanununun Bazı Maddelerinin 
         Değiştirilmesine Dair Kanun              1 
 
4586 Ankara Belediyesi İçin İsviçre'den Satın Alınacak Otobüslere  
         Müteallik Anlaşmaya Esas Olan Mektupların 5 inci Numarasında  
         Derpiş Olunan Müddetin 30 Haziran 1943 Tarihine Kadar 
         Uzatılması Hakkında Kanun               2
 
4587 Ankara Belediyesi Tarafından İsviçre'den Mubayaa Olunacak  
         Otobüslere Müteallik Mektupta Mukavelenin Akdi İçin Tesbit  
         Olunan Müddetin 31/12/1943  Tarihine Kadar Temdidi  
         Hakkında Kanun               2 
 
4588 Türkiye ile İsviçre Arasında 4 Ağustos 1943 Tarihinde Bern'de 
        İmza Olunan Ticari Mübadelelerin ve Tediyelerin Tanzimine  
        Ait Anlaşma ile Merbutu Protokol ve Mektupların Tasdikına 
        Dair Kanun                2 
 

      3 

İlanlar                4  

 
                

          
    
 
 
  
 
           
   
  
 

 

 
 
 
               
               
      
 
 

Vekil İstifası Hakkında İşlem 

Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu’nun İstifasının Onayı Hakkında  


