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K A N U N L A R 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline dair 

olan 4085 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4594 Kabul tarihi: 19/6/1944 

Madde 1 10 temmuz 1941 tarihinde belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselerde ve Belediyeler Bankasında ve Belediyeler îmar Heyetine 
bağlı Fen Şefliğinde sicilde kayıtlı ve musaddak kadrolara dâhil daimî 
vazife görenlerden, 4085 numaralı kanuna tabi vazifelerde evvelce ge
çirdikleri hizmet müddetini kanunun koyduğu kayıtlar dairesinde say-, 
dırmak istiyenler, 1944 senesi nihayetine kadar mensup oldukları ida
reler vasıtasiyle sandığa müracaat edebilirler. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 _ Bu kanunun hükümlerini icraya, îcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
20/6/1944 

2/17451 

K a n u n : 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline dair kanun 

10/7/1941 
Nizamname : 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memur ve müstahdemlerinden vazife icabı malûl 
olanların maluliyet dereceleıini ve bunlara bağlanacak ma
luliyet maaşlarını gösteren Nizamname 11/3/1942 

Tertip 

K eşraf 

Sahlie Sayı 

Öğretmen Mebrure Baykal'm mahkûm olduğu cezanın 
affına dair kanun 

Kanun No: 4595 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 Beykoz'un Sanpmar Köy Okulu öğretmeni Mebrure Bay
kaPm Safranbolu Sulh Ceza Mahkemesince hükmedilip katîleşmiş bulu
nan üç ay hapis ve on lira ağır para cezası bütün hukuki neticelerine şâ
mil olmak üzere affedilmiştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur. 

22/6/1944 

Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik imtiyazlarının 
feshi hakkında kanun 

Kanun No: 4596 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik Türk Anonim şir
ketlerinin uhdelerinde bulunan imtiyazlar feshedilmiştir. 

Madde 2 Antalya Belediyesince Antalya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden ve Trabzon Belediyesince Trabzon Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden ve Malatya Belediyesince Malatya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden bütün hak ve vecibeleriyle satın ve devralınmış olan tesis
ler ve mallar bu belediyelerce ve mülhak bütçe ile idare edilir. 

Bu müesseselerin abonelerle olan münasebetlerine, hizmetlerin ifa
sına, tarifelerin tesbitine, tesislerin tevsi, tadil ve temdidine ve işletme ile 
ilgili sair hususlara dair olup halen tatbik edilmekte olan usul ve esaslar, 
Nafıa Vekâletince tadil veya yenilerinin vaz'ma kadar mer'idir. 

Madde 3 Bu işletmeler, Artırma, Eksiltme ve İhale ve Muhasebei 
Umumiye Kanunlarına tabi değildir. Bu müesseselerin yapacakları alım, 
satım ve tabi olacakları idare ve muhasebe usulleri Dahiliye ve Nafıa 
Vekilliklerince tâyin ve tesbit olunur. 

Madde 4 Bu işletmelerin kazanç vergisi bu vergiye tabi kârları
nın % 12 si nispetinde alınır. 

Muvakkat madde Bu kanunun neşri tarihinde bu müesseselerde 
müstahdem bulunanların müktesep hak ve dereceleri 3659 sayılı kanu
nun muvakkat birinci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin halen almakta oldukları 
aylıklar girdikleri derece aylığından fazla ise diğer daire ve müessese
lerde müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve terfi ile telâfi edilinceye 
kadar bu fazlalığın ödenmesine devam olunur. 

Madde 5 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 6 Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Nafıa ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

22/6/1944 

B u k a n u n d a s ö z ü gecenler : 
1050 Muha»ebei Umumiye Kanunu 14/6/1927 

2 4 9 İ Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 10/6/1934 
3659 Bankalar ve Devlet müeıseseleri memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkında kanun 11/7/1939 

1373 

1057 

1539 

697 

372» 

435» 
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Şeker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 
4385 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4597 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 15/1/1943 tarih ve 4385 sayılı kanunun 4 ve 5 inci madde
lerinin verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetinin 30/4/1943 
tarih ve 2/19843 sayılı ve 8/11/1943 tarih ve 3/1 sayılı ilişik kararlariyle 
şeker ve glikoz üzerindeki munzam istihlâk vergilerinde yapılan tenziller 
tasdik olunmuştur. 

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

memurdur. 22/6/1944 

K A R A R N A M E 

Sayı : 2/198^3 

Seker fiatlarımn tesbiti hakkındaki Maliye Vekilliğinin 29/4/1943 
tarihli ve 182110/4/3173 sayılı teklifi İcra Vekilleri Heyetince 30/4/1943 
tarihinde görüşülerek aşağıdaki karar ittihaz olunmuştur : 

1 Fabrika teslimi ambalaj masrafları hariç mevcut ve istihsal 
edilecek şekerlerden kesme şekerin toptan satış fiatı kilosu (238) kuruş 
ve toz şekerin toptan satış fiatı kilosu (235) kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

2 4385 sayılı kanunun birinci maddesine müsteniden memleket 
içinde istihsal edilen şekerlerden alınmakta olan munzam istihlâk ver
gisi, bu kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak, kilo başına kesme ve toz 
şekerde (135) kuruşa indirümiştir. 

3 . 1943 kampanyasında istihsal edilen kesme ve toz şekerin 
maliyetine (kâr dâhil) 3101 numaralı kanuna göre alınan istihlâk ve mun
zam istihlâk vergilerinin ilâvesi suretiyle elde edilecek miktarla 1942 ve 
1943 kampanyaları mahsulü şekerlerin satış fiatları arasındaki farktan 
tahsil olunacak mebaliğ, 1943 kampanyasında pancar mubayaa fiatlarına 
yapılması muhtemel zamla, fevkalâde haller icabı şeker maliyetlerinde 
Maliye ve İktisat Vekâletlerinin müşterek tetkikatı neticesinde kabul 
edilecek tezayütleri karşılamak ve mütebakisi munzam istihlâk vergisi 
olarak ödenmek üzere Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince 
şimdilik hususi bir hesapta muhafaza edilecektir. 

4 Glikozdan alınmakta olan munzam istihlâk vergisi 4385 sayılı 
kanunun 5 inci maddesine müsteniden kilo başına (55) kuruşa indirilmiş
tir. 

5 . Ticaretle iştigal eden bütün hakikî ve hükmi şahıslarla ticaret 
maksadiyle nezdlerinde şeker ve glikoz bulunduranlar ve bu maddeleri 
imalâtlarında kullanan bilûmum hakikî ve hükmi şahıslar, ticarethane, 
mağaza, dükkân, depo, ambar, fabrika ve imalâthanelerinde bulunup 
gerek 4385 sayılı kanuna göre munzam istihlâk vergisi ödenmiş ve gerek 
10/2/1942 tarih ve 2/18939 sayılı kararname ile meriyete giren K/399 
sayılı karara tevfikan beyannamesi verilip te henüz elden çıkarılmamış 
olan şeker ve glikozlarının nevi ve miktarlarını ve bulundukları yerleri 
ve taallûk ettiği partinin mubayaa tarihini, miktarını ve satıcısını göste
ren iki nüsha beyannameyi işbu kararnamenin neşrini takip eden günün 
akşamına kadar mahallin en büyük malmemuruna makbuz mukabilinde 
verecekler ve yoklamaya gelecek memurlara ibraz etmek üzere şeker ve 
glikozlarını nezdlerinde muhafaza edeceklerdir. 

6 14/2/1942 tarih ve 2/18940 sayılı kararname ile yürürlüğe giren 
K/400 sayılı kararın 1 inci maddesi mülgadır. 

K A R A R N A M E 
Sayı: 3/1 

Şeker fiatlarımn tesoiti hakkındaki Maliye Vekilliğinin 8/11/1943 
tarihli ve 182110/8/7733 sayılı teklifi İcra Vekilleri Heyetince 8 ikinciteş-
rin 1943 tarihinde görüşülerek aşağıdaki karar ittihaz olunmuştur: 

1 _ Fabrika teslimi ambalaj masrafları hariç mevcut ve istihsal 
edilecek şekerlerden kesme f3Kerin toptan satış fiatı kilosu (200) kuruş 
ve toz şekerin toptan satış fiatı kilosu (180) kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

2 4385 sayılı kanunun 1 inci maddesine müsteniden memleket 
içinde istihsal edilen şekerlerden alınmakta olan munzam istihlâk vergisi, 
bu kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak kilo başına kesme şekerde 
(102) kuruşa, toz şekerde (85) kuruşa indirilmiştir. 

3 İstihlâk vergisine nazaran kesme ve toz şeker fiatlarında kilo 
başına ayrıca yapılan 5 kuruş tenzilât karşılığı, 1942 - 1943 ve mütaakip 
kampanyalarda istihsal edilen ve edilecek olan kesme ve toz şekerin ma
liyetine, (kâr dâhil) 3101 numaralı kanuna göre alman istihlâk ve mun
zam istihlâk vergilerinin ilâvesi suretiyle elde edilecek miktarla bu ka
rarnamenin 1 inci maddesinde tesbit edilen satış fiatları arasındaki fark
lardan temin olunur. 

Bu farklardan işbu beş kuruşun tenzilinden sonra geriye kalan me
baliğ pancar mubayaa fiatlarına yapılması muhtemel zamla, fevkalâde 

haller icabı şeker maliyetlerinde Maliye ve İktisat Vekâletlerinin müş
terek tetkikatı neticesinde kabul edilecek tezayütleri karşılamak ve mü
tebakisi munzam istihlâk vergisi olarak ödenmek üzere Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketince şimdilik hususi bir hesapta muhafaza 
edilecektir. 

4 Ticaretle iştigal eden bütün hakikî ve hükmi şahıslarla ticaret 
maksadiyle nezdlerinde şeker bulunduranlar ve bu maddeyi imalâtlarında 
kullanan bilûmum hakikî ve hükmi şahıslar, ticarethan.3, mağaza, dük
kân, depo. ambar, fabrika ve imalâthanelerinde bulunup munzam istih
lâk vergisi 2/19843 numaralı kararnamenin ikinci maddesi mucibince (135) 
kuruş üzerinden verilmiş olan şekerlerin nevi ve miktarlarını ve bulun
dukları yerleri ve taallûk ettiği partinin mubayaa tarihini, miktarını ve 
satıcısını gösteren iki nüsha beyannameyi işbu kararnamenin neşrini 
takibeden günün akşamına kadar mahallin en büyük malmemuruna mak
buz mukabilinde verecekler ve yoklamaya gelecek memurlara ibraz etmek 
üzere şekerlerini nezdlerinde muhafaza edeceklerdir. 

5 . Dördüncü madde mucibince verilecek beyannamelere dar ve 
sabit gelirlilerle pancar müstahsillerinden satın alınan şekerler ithal 
edilmiyecektir. 

6 30/4/1943 tarihli ve 2/19843 numaralı kararnamenin birine», 
ikinci ve üçüncü maddeleri mülgadır. 

7 — işbu kararname neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
22/6/1944 

((̂  ^ 
Düstur l '-f 

hâı * * t h i f * 

I - K a n u n l a r : 
2785 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında kanan 

17/6/1935 3 16 1411 3030 
3101 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki 2785 nu

maralı kanuna müseyyel kanun 26/1/1937 3 18 251 3517 
4385 Seker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 3101 sayılı ka

nuna ek kanun 22/1/1943 3 24 343 5311 
II - Kararnameler : 

2/18939 Sekerin beyana tabi tutulması hakkındaki 399 sayılı kararın 
meriyetine dair 11/11/1942 3 24 6 5254 

2/18940 Fabrikalarda ambalajsız olarak kristal 480 ve küp sekerin 
500 kuruş olarak tesbiti hakkındaki 400 sayılı kararın 
yürürlüğüne dair 11/11/1942 3 24 30 5258 

2/19843 Şeker Hatlarının 218 ve 235 kuruş olarak tesbiti hakkında 
5/5/1943 — — — 5396 

3/1 Şeker fiatlarımn yeniden 200 ve 180 kuruş olarak tesbiti 
hakkında 9/11/1943 — — — 5551 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
Kanun No: 4598 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun birinci maddesinde gösterilen derecelerden 15 
inci derece kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete girdiği tarihte o derecede 
bulunan memurlar 14 üncü dereceye terfi etmiş sayılırlar. 

Madde 2 3656 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (A) ve (H) 
işaretli bentlerinde adı geçen 15 inci derece 14 üncü derece olarak de
ğiştirilmiştir. 

Madde 3 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Yukarı dereceye terfi için en az üç sene bir derecede bulunmuş 
ve bu kadar müddet o derece maaşını fiilen almış vc il.̂ t dereceye terfie 
ehliyet kazanmış olmak şarttır. 

Ehliyet, memurun meslekî bilgisi, başarıldığı, sicilli, âmir ve mü
fettişlerce yapılan tezkiyeler gözönünde tutularak takdir olunur. Bu 
hükmün tatbik şekli nizamname ile gösterilir. 

Hususi kanunların, ehliyetin tâyini hakkmdaki hükümleri mah
fuzdur. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir memuriyete tâyini 
icabedenler, müddetlerini dolduruncaya kadar eski derece maaşlarını 
alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz değildir. 
Şu kadar ki, kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil 
memur bulunmadığı takdirde yedinci ve daha yukarı derecelerden birine 
en çok iki derece aşağıdaki memurların tâyini caizdir. Bu suretle en 
çok iki derece yukardaki memuriyetlere tâyin olunanlara, o derece maaşı 
tutarı ve fevkalâde zamları ile hak kazanmış bulundukları derece maaşı 
tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tazminat olarak verilebilir. 

Altıncı madde hükümleri mahfuz kalmak üzere üçüncü ve daha 
yukarı derecelerdeki memuriyetlere tâyin edilebilmek için yüksek mek
tep mezunu olmak şarttır. 

Altıncı ve daha aşağı derecelerdeki memuriyetlere bu dereceler 
karşılık gösterilerek daha aşağı derece ile memur tâyini caizdir. 

Madde 4 Aynı kanunun sekizinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 
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Bulundukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları ve 
ehliyetleri şahit olduğu halde, hususi teşkilât kanunlarının koyduğu 
yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst dereceye 
geçirilemiyenlerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bu
lundukları halde kadroda açık yer olmamak veya bulundukları memu
riyette kalmalarına idarece lüzum görülmek veya bulundukları memu
riyetlerde üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyenlere bir 
üst derece maaşı ve bu derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı se
beplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiyenlere daha bir üst 
derece maaşı veri l ir . 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup ta bu suretle bir üst derece 
maaşı almış olanlardan bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara yüz l i r a aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerden bu derecede bir terfi müddetini dol
duran ve terfie hak kazananlara yüz lira. ve bunlardan ik inci bir terfi 
müddetini doldurarak terfie hak kazananlara daha yüz lira aylık taz
minat verilir. 

Bu madde hükmüne gröre yapılacak terfilerde memurun bulundu
ğu derece maaş,ını bir terfi müddetince müktesep hak olarak almış bu
lunması esastır. 

Madde 5 ... S656 sayılı kanunun onuncu maddesindeki on beşinci 
derece kaldırılmış ve on dördüncü dereceye ait muvakkat tazminat mik
tarı on beş l i raya çıkarılmıştır. 

Madde 6 _ A) Maaşlı ve ücretli memurlara (açık maaşı alanlar 
dâhil) her çocuk için beş l i ra aylık çocuk zammı verilir. Memur tarafından 
infak edilmekte olan üvey çocuklar öz çocuk sayılır. Ana ve babanın her 
ikisi de memur :se çocuk zammı babasına verilir. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1 - Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2 - On dokuz yaşını dolduran erkek, y i r m i beş yaşım dolduran kız 

çocuklar; (19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte bu
lunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tahsillerini ikmal 
edinceye kadar bu zammın verilmesine devam olunur.) 

3 - Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık veya gündelik alan ço
cuklar; 

C) Bu maddeye göre çocuk zammı verilenlere 4178 sayılı kanunun 
üçüncü maddesi hükmü tatbik olunmaz. 

Madde 7 _ Maaşlı ve ücretli memurlardan (açık maaşı alanlar 
dâhil): 

A) Çocuğu dünyaya gelenlere; 
B) Memur olmayan karısı ölenlere; 
Son maaş veya ücretinin bir aylık tutarı; 
Ç) Memurun ölümü halinde sağlığında beyanname ile gösterdiği 

kimseye , eğer beyanname vermemişse ailesine, son maaş veya ücretinin 
iki aylık tutarı yardım olarak verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye Vekâleti memurları 
ile maaş ve ücretlerini aynı esaslara göre alan diğer daireler memur
larına taallûk eden yardımlarda memlekette aynı maaş derecesindeki 
memurlara verilen aylık tutarı esastır. 

Ana ve babanın her ik i s i de memur ise (A) fıkrasına göre verile
cek yardım parası yalnız babaya verilir. 

B u yardımlar muhasip!erce tediye emri aranmak? ızrn derhal öde
nir. 

'Madde 8 Bu kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince yapıla
cak yardımlar ile 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 58 inci 
maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyeleri hiç bir vergiye ve tevki-
fata tabi değildir ve bu yardımlar borç için haciz dahi edilemez. 

Madde 9 3656 sayılı kanuna tabi maaşlı ve ücretli memurlar
dan (açık maaşı alanlar dâhil) memleket içindeki resmî veya hususi 
sıhhat müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lüzumu fennen 
sabit olanların tedavi ve yol masraflariyle tedavi edilmekte iken ölen
lerin cenaze masrafları dairelerince ödenir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören hariciye memurları ile istih
kaklarını aynı esaslara göre alan diğer memurlardan yukardakl vaziyet
lerde bulundukları mahallî memleket resmî müesseselerince tasdik edi
lenlere Türkiye'de verilen muadil masrafları tecavüz etmemek üzere Ve
kâletlerinin takdir edecekleri tedavi ve yol masrafları aynı* bütçelerden 
verilir. 

B u madde hükmü, Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekillik
lerince tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak esaslar daire
sinde tatbik edilir. 

Madde 10 788 sayılı Memurin Kanununun 20, 69 ve 88 inci mad
deleriyle 84 üncü maddesinin 3335 sayılı kanunla değiştirilen (D) fıkrası 
ve 3656 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrasiyle muvakkat 16 
ncı maddesi kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde 1 Bu kanunun neşri tarihinde memur bulunan 
yüksek mektep mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere terfi müd
deti iki senedir. 

Terfi için üçüncü maddede yazılı ehliyet kayıt ve şartları mahfuz
dur. 

Muvakkat madde 2 3656 sayılı kanunun 8 inci ve muvakkat 16 ncı 
maddelerine göre kendilerine üst derece maaşı verilmiş olanlar bu maaşı 
aldıkları tarihte o dereceye terfi etmiş sayılırlar. 

Bu gibilerin, işbu kanunun 4 üncü maddesi mucibince ikinci üst dere
ce maaşı almaları için geçirmeleri lâzımgelen müddet o tarihten hesap 
olunur. 

Muvakkat madde 3 3 üncü maddenin tatbik şekli hakkındaki 
nizamnamenin en çok bir yıl içinde tanzimi mecburidir. Bunun tanzim ve 
tatbik mevkiine konmasına kadar yapılacak terfiler o maddede yazılı ehli
yet esaslarına göre yapılır. 

Muvakkat madde 4 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin 215 inci (teadül Kanununda yapılacak deği
şiklikler karşılığı) faslındaki tahsisatı o cetvelin (çocuk zammı), (tedavi ve 
yol masrafları) tertipleriyle aynı cetvelde bu kanunun 7 nci maddesi ge
reğince ödenecek yardımlar için yeniden açılacak tertiplere ve aynı cetve
lin (maaş ve ücret) tertipleri tasarruflarından ihtiyaç görülen miktarı 
aynı cetvelin (çocuk zammı) tertiplerine nakletmeğe Maliye Vekili me
zundur. 

Muvakkat madde 5 4564 sayılı kanuna bağlı [D] işaretli cetvelde 
yazılı on lira maaşlı müvezzi ve hat bakıcıları kadroları on beş liraya çı
karılmıştır. 

Bu kanunun meriyeti tarihinde on lira maaşta bulunan müvezzi ve 
hat bakıcıları on beş liraya terfi etmiş sayılır. 

Madde 11 Bu kanunun .6 ncı maddesi hükmü 1 ikinciteşrin 1944 
tarihinden ve diğer hükümleri 31 mayıs 1944 tarihinden muteberdir. 

Madde 12 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

22/6/1944 

Bashih 

3656 

788 
1683 
3335 

Kanunlar: 
A — Devlet memurları aylıklarının tevkil ve teadülüne 

dair kanun ve ekleri : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanun 8/7/1939 
(Bu kanunun ek ve tadilleri 5543 numaralı Resmî Gazeteye 
ekli 1943 senesi fihristinin 20 nci sahifesindeki 4496 sayılı 
kanun altına tahşiye edilmiştir .) 

B — Bu kanunda s ö z ü geçenler : 
Memurin Kanunu 31/3/1926 
Askerî ve Mülki ' Tekaüt Kanunu 11/6/1930 
Memurin Kanununun 84 üncü maddesinin D fıkrasiyle 85 
inci maddesini değiştiren kanun 17/3/1938 
Mamur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkında 
kanun . 30/1/1942 
Posta, Telgraf ve Telefon İsletme Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanunu 25/5/1944 
1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1/6/1944 

Tertip Cilt Sahile a * » 

3 20 1397 425J 

3 
3 

7 
11 

1065 
1582 

336 
1517 

3 19 397 3858 

3 23 223 5020 

— — 5713 
5719 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve 
müstahdemlere yapdacak yardım 

hakkında kanun 

Kanun No: 4599 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 . Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçele
rinden 3659 sayılı kanuna. tabi müessese ve teşekküllerden aylık alan
lardan: 

A) 3656, 3659 ve 3661 sayılı kanunlara tabi memur ve müstahdem
lere; 

B) 3173 sayılı kanuna tabi memur ve müstahdemlere; 
C) 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyonlarında çalıştırılanlara; 
Ç) 3656 sayılı kanunun 19 uncu ve 3659 sayılı kanunun 10 uncu 

maddeleri şümulüne giren müteferrik müstahdemlere; 
D) Kadroları 4454 sayılı kanuna göre tesbit edilen Posta, Telgraf 

ve Telefon başmüvezzi ve hat başbakıcılar-iyle, müvezzi ve hat bakıcıla
rına; 

E) Bütçeleri masraf tertiplerinden alman kadrolarda çalıştırılan
lara; 

F) 3238 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yazılı köy eğitmenlerine; 
G) 3803 sayılı kanunun hükümlerine tabi köy öğretmenlerine; 
H ) 4459 sayılı kanun mucibince yetiştirilen köy ebelerine ve seyyar 

sıhhat memurlarına; 
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I) 2624 ve 4504 sayılı kanunlara göre ücret alan yardımcı mual
limlere; 

J) Umumi muvazeneye dâhil dairelerle hususi idarelere ve beledi
yelere tabi daire, müessese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayılı kanun
lara tabi olanlara; 

K) Maaş ve ücretleri 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi dairelerle 
bunlara bağlı ve yine aynı kanunlara tabi daire ve müesseselerdeki müte-
davil sermayelerden ödenenlere; 

L) Cami ve mescit hademeleriyle vaizler ve dersiamlara; 
M) 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alanlara; 
N) Açık maaşı alanlara; 
O) Birinci ve ikinci derece askerî malûllere; 
P) 3663 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince evlenmeğe me

zun gedikli başçavuşlarla başgediklilere, deniz ve hava kadrolarında bu
lunan gedikli subaylara; 

R) 3949 sayılı kanunun 5 inci maddesi mucibince evlenmeğe mezun 
olanlardan evli jandarma gedikli erbaşlarla evli temditli erata; 

Fevkalâde hallerin devamı müddetine münhasır olmak üzere aşa
ğıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde aynî yardım yapılır. 

Madde 2 Yapılacak yardımın aylık tutarı (15) liradan az olma
mak üzere İcra Vekilleri Heyetince ve verilecek maddelerin nevi ve mik
tarları Dahiliye, Maliye, iktisat, Münakalât ve Ticaret Vekilliklerince 
müştereken tâyin olunur. 

Bu maddelerin bedelleri kâr gözetilmiyerek Hükümetçe tesbit olu
nur. 

Madde 3 Yardım her ay muntazaman yapılır. Ancak tevzi imkân
larını temin etme ve kolaylaştırma bakımından en çok üç aylık yardım 
tutarmı birleştirerek üç ayda bir tevzi yapmak caizdir. 

Madde 4 Yardımın aynen yapılmasına imkân bulunmayan haller
de ve mahallerde ikinci maddede yazılı miktarlar nakden ödenir. 

Üçüncü madde mucibince tevzi edilen aynî yardım tutarı ile ikinci 
maddede yazılı miktar arasında hâsıl olacak farkların mütaakıp tevzi
attaki aynî yardıma ilâvesi veya mütaakıp istihkaktan mahcubu veya bu 
farkların nakden ödenmesi caizdir. 

Madde 5 Devlet müessese ve teşekkülleri, Hükümetçe lüzum gö
rüldüğü takdirde dağıtma işlerini (bu hususta ihtiyar edecekleri masraf
lar hariç olmak üzere) parasız yapmağa mecburdurlar. 

Madde 6 Bu kanun mucibince yapılacak yardıma istihkakta 1108 
sayılı Maaş Kanunu ile ek ve tadillerinin maaşa istihkak için koyduğu 
hükümler tatbik olunur. Ancak vekil memurlara bu yardım yapılmaz ve 
yardım ölüm halinde geri alınmaz. 

Madde 7 tki veya daha ziyade vazifesi bulunanlara, yalnız bir ta-N 

raftan, asli vazifesinden dolayı yardım yapılır. 
(Karı ve kocadan her ikisi memur ve müstahdem bulundukları tak

dirde yardım yalnız kocaya yapılır. 
Madde 8 Daimi vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlar bu 

kanun hükümlerinden İstifade edemezler. 
Madde 9 —. Bu kanun hükümlerinin tatbiki sırasında gerek alâ

kalı daire ve müesseseler, gerek istihkak sahipleri tarafından tanzim ve 
imza edilecek beyannameler ve cetvellerle diğer her türlü evrak ve vesi
kalar damga resmine tâbi değildir. 

Madde 10 Bu kanun gereğince memur ve müstahdemlere yardım 
olarak dağıtılmak üzere Devlet müessese ve teşekküllerinden satın alı
nacak maddelerden dolayı mezkûr müessese ve teşekküllere ödenecek 
paralardan 2395 sayılı kanunun sekizinci maddesinin 3258 sayılı kanunla 
değiştirilen birinci fıkrası gereğmce vergi alınmaz. 

Madde 11 Bu kanunun tatbiki dolayısiyle hazırlanacak beyanna
me ve cetveller ile her türlü evrak ve vesikaları tamamen veya kısmen 
hakikat hilâfına veya sahte olarak tanzim veya bunları taklit, tahrif, tağ
yir edenler 3 seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezasına ve bu gibi tak
lit, tahrif, tağyir edilmiş sahte evrakı bilerek kullananlar iki, seneden 
sekiz seneye kadar hapis cezasiyle mahkûm edilirler. 

Suçtan husule gelen zararın on mislinden aşağı olmamak üzere ay
rıca ağır para cezası da hapis cezası ile birlikte hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçları işleyen memurlar hakkında bağlı bulun
dukları daireler tarafından yazılacak tezkere üzerine Cumhuriyet Müd-
deiumumiliklerince doğrudan doğruya umumi hükümlere göre takibat ya
pılır. 

Bu suçları işliyen subay ve askerî memurlarla gedikli subaylar, 
gedikli başçavuş ve başgedikliler hakkında takibat icrası Askerî Muha
keme Usulleri Kanununa göre salahiyetli mercilere aittir. 

Madde 12 _ Bu tevziatın tahakkuk, tediye ve bütçedeki tahsisatın
dan mahsup şekli icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Madde 13 Bu kanun gereğince yapılacak aynî ve nakdî yardım
lar hiç bir vergi ve resme ve tevkifata tabi olmadığı gibi borç için haciz 
dahi edilemez. 

Madde 14 3661 sayılı kanuna tabi olanlarla birinci maddenin 
(P) ve (R) fıkraları şümulüne girenlere yapılacak yardım mensup ol
dukları daire bütçelerinin tayinat tertiplerinden tesviye olunur. 

Madde 15 Mülhak bütçeli idareler, belediyeler ve hususi idare
lerle 3659 sayılı kanuna tabi teşekkül ve müesseselerin bu kanun muci
bince yapacakları aynî veya nakdî yardımlar kendi bütçelerinden ödenir. 

Madde 16 Bu kanunda yazılı aynî yardım, aile başına yan nis
pette, mütekaitlere, dullara ve yetimlere de yapılır. 

Muvakkat madde Mülhak bütçeli idareler, belediyeler ve hususi 
idareler, 1944 malî yılı bütçelerinin gerek maaş ve gerek masraf tertip-
lerindeki tasarruflarını hususi bir fasla naklen bu yardıma tahsise me
zundurlar. 

Madde 17 Bu kanun 1 temmuz 1944 tarihinden mer'idir. 
Madde 18 Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22/6/1944 

No. Baslığı 

1108 
1631 
175? 

2395 
2624 

3238 
3258 

3656 

3659 

3661 

3663 
3803 
3949 

4454 

4459 

Düstur 
Tertip 

Ga*t»'' 

B u k a n u n d a s ö z ü p e ç e n k a n u n l a r : 
Maaş Kanunu 2:77/1927 
Askerî Muhakeme Usulü Kanunu 14/6/1930 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hak
kındaki 1613 numaralı kanunun birinci maddesini muaddil 
kanun 11/3/1931 
Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek ineli tep pansiyon
ları hakkındaki 1838 numaralı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun 

16/6/1932 
Kazanç Vergisi Kanunu 25/3^1934 
Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalıştırılması 
hakkında kanun 26/12/1934 
Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Umum Müdür
lüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan ka
nunun bazı maddelerini değiştiren kanun 22/5/1937 
Köy Eğitmenleri Kanunu 24/6/1937 
Kazanç Vergisi Kanunu ile 1890, 1980 ve 2882 numaralı 

kanunların bazı hükümlerini değiştiren kanun 24/6/1937 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanun 8/7/1939 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarınım 
tevhit ve teadülü hakkında kanun 11/7/1939 
Subaylar ve askerî memurların maaşa tına dut olan 1453 
sayılı kanuna ek kanun 11/7/1939 
Ordu mensuplarının evlenmelerine dair kanun 11/7/1939 
Köy Enstitüleri Kanunu 22/4/1940 
Jandarma Erat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun . 27/12/1940 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdüılüğü teşki
lât ve Vazifeleri T * Memurları Kanuna 13/7/1943 
K ö y Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları teşkilâtı yapılmasına 
ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun 16/7/1943 
Orta öğretim okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması 
hakkındaki 2624 sayılı kanunun müddetinin uzatılması ve 
ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 31/12/1943 
1944 mali yılı Muvazenei Lmumi .e Kanunu 1/6/1944 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 3661 sayılı 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun 

Kanun No: 4600 Kabul tariki: 21/6/1944 

Cilt Sah(f<, L. , 

8 1682 622 
11 1004 1519 

12 113 1745 

13 638 2126 
15 234 2662 

16 86 2890 

18 632 3611 
18 1316 3639 

18 1399 3639 

20 1397 4253 

20 1539 4255 

20 1546 4255 
20 1549 4255 
21 692 4491 

22 103 4697 

24 1443 5454 

24 1499 5457 

5592 
— — 5719 

Madde 1 3661 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda yazıl
dığı veçhile değiştirilmiştir : 

Kara, deniz, hava, askerî fabrikalar, harita subay ve askerî me
murları (Askerî mektepler deki sivil muallimlerle maaşlı sivil memurlar 
hariç) ve jandarma subayla rının dereceleri ve her dereceye ait aylık 
tutarlariyle maaş asılları ve bu derecelere dâhil subaylar ve askerî me
murlar aşağıda gösterilmiştir : 

Maaş 
D. Rütbe aslı Tutan 

£ Orgeneral ve Oramiral 
* } Korgeneral, Koramiral ve muadili Askerî Memurlar 
2 Tümgeneral, Tümamiral ve muadili Askerî Me

murlar 
3 Tuğgeneral, Tuğamiral ve muadili Askerî Me

murlar 
4 Albay ve birinci sınıf Askerî Memurlar 
5 Yarbay ve ikinci sınıf Askerî memurlar 
6 Binbaşı've üçüncü sınıf Askerî Memurlar 
7 önyüzbaşı ve dördüncü sınıf Askerî Memurlar 
8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli beşinci sınıf Askerî 

Memurlar 
9 Yüzbaşı ve beşinci sınıf Askerî Memurlar 

10 Üsteğmen ve altıncı sınıf Askerî Memurlar 
11 Teğmen ve yedinci sınıf Askerî Memurlar 
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf Askerî Memurlar 
13 Askerî memur muavini 

150 
150 

125 

100 
90 
80 
70 
60 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

600 
600 

600 

400 
300 
260 
210 
170 

140 
120 
100 
85 
75 
60 
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Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve muhtelif kanunların maaş asıl
larına taallûk eden hükümlerinin tatbikatında bu cetvelin maaşı asli sü
tununda yazılı miktarlar ve emsali hasıla ait hükümlerde tutarı sütu
nundaki rakamlar esas tutulur. 

Madde 2 _ Hizmet müddeti 40 seneyi fiilen dolduran Orgenerallere 
ve Oramirallere ayda yüz lira tazminat verilir. Birinci tazminatı 3 sene 
almış olan Orgenerallerle Oramirallere daha 100 lira aylık tazminat verilir. 

Madde 3 Nasbından itibaren üç seneyi tamamlıyan yüzbaşılara 
kıdemli yüzbaşı denilir. Bunlara ve muadili kıdemli beşinci sınıf askerî 
memurlara 8 inci derece maaşı verilir. Kıdemli yüzbaşılıkta üç seneyi ta-
mamlıyanlara önyüzbaşı denilir. Bunlara ve muadili dördüncü sınıf as
kerî memurlara yedinci derece maaşı verilir. 

Ordu subaylarının terfiine dair 4273 sayılı kanunun 10 uncu mad
desinde Yüzbaşılar için kabul edilen altı sene asgari müddet 9 seneye 
çıkarılmıştır. Ancak hava ve deniz subaylarından, mevzu usullere tevfi
kan sekiz senede Binbaşı olacaklarm önyüzbaşılıktaki terfi bekleme 
müddeti iki senedir. 

Madde 4 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 numaralı kanuna ek 4598 numaralı kanunun 6, 7, 8 inci maddeleri su
bay ve askerî memurlar hakkında da tatbik edilir. 

Madde 5 __ 1464 numaralı kıdemli yüzbaşılık kanunu kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde Kıta hizmetleri, bu kanunun neşrinden evvel 
asgari terfi müddeti altı sene olduğuna göre tertip edilmiş olan Yüzbaşı
lardan dokuz senelik bekleme müddetini tamamlamış ve tamamhyacak 
olanların terfileri için kıta hizmetleri 2 senedir. Bu gibilerin 1944, 1945, 
1946 seneleri zarfında terfileri Millî Müdafaa Vekâletince bu esasa göre 
tertip edilir. 

Madde 6 Bu kanunun çocuk zammı verilmesine dair olan hükmü 
1 ikinciteşrin 1944 tarihinden ve diğer hükümleri 31 mayıs 1944 tarihin
den mer'idir. 

Rütbesi Maaşı asli Tutarı 

Madde 7 
memurdur. 

No. 

Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

22/6/1944 

Bnohftı 
Düstur 
Tertip 

Garat' 
$. ıh ; ı^ R K T I 

1453 

1477 

2617 

2702 

3146 

3278 

3661 

I - K a n u n l a r : 
A — Subaylar ve mskerî memurların maaşatına rfsıı 

olan. kanunla tadil ve ekleri : 

Zabitan ve askerî memurların maagatı hakkında kanun 
30/6/1929 3 1« 1157 1229 

Zabıtan ve askeri memurlar maagatı hakkındaki kanuna mü-
zeyyel kanun 30/6/1929 3 10 1538 1229 
1453 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin tadili hakkında 
kanun 23/12/1934 3 16 77 2887 
1453 numaralı kanunun bazı maddeleriyle 1 numaralı cetveli 
ve mezkûr kanunun 6 ncı maddesini tadil t den 2617 numa
ralı kanunun birinci maddesini tadil eden kanun 7/5/1935 3 16 765 2996 
Zabltan ve askeri memurların maagatı hakkındaki 1453 sayılı 
kanunun 10 uncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun 26/2/1937 3 18 430 3540 
2702 numaralı kanunda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun 16/12/1937 3 19 67 3784 

Subaylar ve askeri memurların maasatına dair olan 145S 
sayılı kanuna ek kanun 11/7/1939 3 20 1546 4255 

B Bu kanunla Um edilen 

12 haziran 1326 tarihli kanunun 5 inci maddesini muaddil 
kanun 30/6/1929 

C) Bu kanunda tizü gecenler: 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu 25/6/1942 

II . T e f s i r : 
Zabıtan ve askeri memurlar maafatı hakkındaki kanunun 
tehiri 2/1/1930 

10 1467 1229 

23 1566 5141 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit re teadülüne dair olan 3779 
numaralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4601 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 18/1/1940 tarih ve 3779 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz, Hava kısımlariyle 
Jandarma, Gümrük ve Orman Muhafaza teşekküllerinde müstahdem bilû
mum gedikli erbaşların maaş asıllariyle tutarları aşağıda gösterilmiştir: 

Gedikli Çavuş 
» Üst çavuş 
> Başçavuş 

Başgedikli 

15 
20 
25 
30 

50 
60 
75 

Madde 2 Aynı kanunun 6 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Başgediklilerin temdit tarihlerini takip eden ay başından itibaren 
alacakları maaşlar aşağıda gösterilmiştir : 

Maaşı asli Tutarı 

35 100 Birinci temdit 
40 120 İkinci temdit 
50 140 Üçüncü temdit 

Madde 3 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun 6, 7, 8 inci mad
deleri gedikli erbaşlar hakkmda da tatbik olunur. 

Madde 4 Bu kanunun çocuk zammı verilmesine dair olan hükmü 
1 ikinciteşrin 1944 tarihinden ve diğer hükümleri 31/5/1944 tarihinden 
mer'idir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini İcraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 22/6/1944 

No. Bağlığı 

K a n a n l a r : 
3779 Gedikli erbaşların maaılannın 

kanun 
4321 Gedikli erbaşların maaılannın 

3779 sayılı kanuna ek kanun 

r«rtit> ait ÜahM» i * 

tevait re teadülüne dair 
25/1/1940 3 

tevhit ve teadülüne dair 
17/12/1942 3 

430 

116 

4 4 1 « 

52*5 

Büyük Millet Meclisi Azasının tahsisat ve harcırahları 
hakkındaki 1613 saydı kanunun birinci maddesini 

değiştiren 1757 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4602 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 5 mart 1931 tarih ve 1757 sayılı kanunun birinci mad
desi gereğince verilen tahsisatın seneliği ve her ay tediye edilecek miktarı, 
1613 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle tekaüt hesabında esas tutulan 
maaş derecesinin aylık tutarına göre hesaplanır. 

Madde 2 Bu kanun 1 haziran 1944 tarihinden mer'idir. 
Madde 3 _ Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi tarafından 

icra olunur. 
22/6/1944 

[B . M . Meclisi azasının tahsisat ve harcırahtan hakkındaki kanunun tadil ve «kieri müteakip 
4663 sayılı kanun altına tahşiye edilmigtir.1 

2507 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4603 Kabul tarihi: 21/6/1944 

Madde 1 11/6/1934 tarih ve 2507 sayılı kanunun birinci maddesi 
hükmüne göre verilecek ölüm tazminatı bir gûna vergi ve resme tabi 
tutulamaz. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

22/6/1944 

Düstur 
Ret » t 

Gaset; 
No. Başlısı 

1757 

2507 

3135 

tahsisat ve harcırahları 
20/5/1930 

ve harc ı rahtan 
maddesini mu-

11/3/1931 
tadili hakkında 

18/6/1934 
ve harcırahları 

20/6/1936 
harcırahları 

I - K a n u n l a r : 
Büyük Mil let Meclisi azasının 
hakkında kanun 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat 
hakkındaki 1613 numaralı kanunun birinci 
addil kanun 
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin 
kanun 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat 
hakkındaki 1757 sayılı kanuna ek kanun 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat 
hakkındaki 1613 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine dair kanun 26/2/1937 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harc ı rahtan 
hakkındaki kanunun birinci maddesini değiştiren 1757 sayılı 
kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 30/3/1943 
Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelâtının tadili hakkındaki 
1846 sayılı kanuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun 23/6/1943 
II - K a r a r -. 
7 mart 1927 tarih ve 1757 numaralı kanunun 1 inci mad
desinin son fıkrası hakkında Heyeti Umumiye karan 

12/4/1933 

Tertip Cilt Sahife Sayı 

3 11 397 I 4 » 8 

3 12 113 1745 

3 15 1149 2730 

3 17 1365 3335 

3 İS 412 S540 

3 24 400 5 3 « 

3 24 1865 5437 

3 13 » 6 2075 
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İ L Â N L A R 

1 — Kum, çakıl, çimento, kereste, çivi, bağ teli, tuğla, Mreç ve de
miri idare tarafından bilâ bedel verilmek üzere Türkiye B. M. M. yeni bi-
aası Vî. ncı kısım inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli: (444.750,00) liradır. 
2 _ EksUtme 6/7/1944 perşembe günü saat 15 te Türkiye B. M. 

M. İdare Heyeti odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak «22,24-» kuruş 

bedel muknhü'nde Nafia Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alı
nabilir, 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
'21.540,00) yirmi bir bin beş yüz kırk liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı ve 
îmar İşleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri muktazidir. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İş
leri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu gibi işleri muvaffa
kiyetle yapmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika 
ibraz etmeleri şarttır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 6/7/1944 per
şembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve 
tmar İşleri Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilme?: 157/4-4 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 — Çimentosu İdare tarafından iş yerinde mütaahhide teslim edil

mek şartiyle Ağrı Vilâyetine bağlı Eleşkirt Hükümet konağı ikmali inşa
atı eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli: (66214.51) liradır. 
2 _ Eksiltme 11/7/1944 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve 

îmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (165) kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden ve Ağrı 
Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
«4557.26» dört bin beş yüz elli yedi l i ra yirmi altı kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa 
Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

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 (25.000) liralık bir 
iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri 
muktazidir. 

5 İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 11/7/1944 salı 
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisl i 
ğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 163/4-1 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 Çimentosu İdare tarafından iş yerinde mütaahhide teslim edil

mek şartiyle Ağrı Vilâyetine bağlı Doğubayazıt Hükümet konağı ikmal i 
inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (29643.42) liradır. 
2 Eksiltme 11/7/1944 salı günü saat 11 de Nafıa Vekâleti Yapı 

ve îmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapah zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak *74<> yetmiş 
dört kuruş bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve îmar İşleri Reis
liğinden ve Ağrı Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ^ısulü dairesinde 
(2223.26). iki bin iki yüz yirmi üç l i ra y i r m i altı kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Ve
kâletinden, alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az üç gün evvel b ir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat 
etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (20.000) liralık bir 
iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri 
muktazidir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü elan 11/7/1944 salı 
günü saat (10) a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisli
ğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 164/4-1 

Yapı ve imar işleri ilâm 
1 Çimento ve demiri idare tarafından iş yerinde mütaahhide tes

lim edilmek üzere Siirt Vilâyetine bağlı Kozlu Hükümet konağı ikmali 
inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli: (55.761,38) liradır. 
2 Eksiltme 10/7/1944 pazartesi günü saat 1-1 de Nafıa Vekâleti 

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

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (279) iki yüz yet
miş dokuz kuruş bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri 
Reisliğinden ve Siirt Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (4.038,07) 
dört bin otuz sekiz lira yedi kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu 
işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet 
vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etme
leri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (25.000) liralık bir iş yap
tığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri lâzımdır. 

5 İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 10/7/1944 pa
zartesi günü saat (15) e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .165/4-1 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 Çimento ve demiri İdare tarafından iş yerinde mütaahhide 

teslim edilmek şartiyle Siirt Hükümet konağı ikmali inşaatı eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli: (355.020,22) liradır. 
2 _ Eksiltme 10/7/1944 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

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

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (17,75) kuruş 
bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden ve 
Siirt Nafıa Müdürlüğünden alma bi l ir . 

4 Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin usulü dairesinde 
(17.950,81) on yedi bin dokuz yüz elli lira seksen bir kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduklarına dair 
Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bir kalemde b ı işe benzer (150.009) liralık bir iş 
yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika reptetmeleri muk
tazidir. 

5 _ İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 10/7/1944 pa
zartesi günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 166/4-1 

Ankara Valiliğinden : 

1 _ Ankara şehir hipodromunda mevcut demir tribünün üç sıra yu
karı kısmının sökülerek resmi geçit yolunun karşı tarafına monte edilmesi 
işinin ihalesi 26/6/1944 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Vilâ
yet D a i m i Encümeninde yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 19.388 lira 91 kuruş ve muvakkat teminatı 1.454 
lira 17 kuruştur. 

3 ... İsteklilerin teklif mektuplarım, muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzları ile Ticaret Odası vesikalarım ve ihale gününden en az üç 
gün evvel istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fennî ehliyet 
vesikalarını hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 e kadar Encümen 
Reisliğine vermeleri. 

4 Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde 
görebilecekleri. 45/4-4 
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M . M . V . 1 numaralı Satın A l m a 
Komisyonundan 

1 — Serum aşı evi için 26 bin kilo pancar kapalı zarfla alınacaktır. 
2 — Tahmin bedeli 6500 lira, ilk teminatı 487 lira 50 kuruştur. 
3 _ İhalesi 8 temmuz 1944 cumartesi günü saat 11,30 da M . M. V. 

binasında yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 — İsteklilerin kanuna uygun vesika ve teklif mektuplarını ihale

den 1 saat evveline kadar komisyona vermeleri. 175/4-2 

M . M , V . 2 n u m a r a l ı Satın Alma 

(453,246) metre mikâbı tomruk naklettirilecek 
1 Komisyonda mevcut şartnamesine göre Zonguldak istasyonuna 

(47) kilometre mesafeden (453,246) metre mikâbı tomruk nakletirile-
tektir. 

2 __. Bu nakliyat motorlu taşıt İle nakledildiği takdirde muhammen 
bedeli (13.348,09) lira olup ilk teminatı (1.001,11) liradır. 

3 — Çift atlı araba ile nakledildiği takdirde muhammen bedeli 
(29.868,91) lira olup ilk teminatı (2.240,17) liradır. 

4 Eksiltmesi 3/7/1944 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin eksiltme günü saat (15) e kadar kanuni teklif mektuplarını 
makbuz mukabili komisyona vermeleri. 70/4-3 

V . 3 n u m a r a l ı Satın A l m a 
Komisyonundan 

1.000.000 çift % 25 pamuk karışık çorap alınacak 
Beher çiftine 69 kr. 50 santim f iat tahmin edilen 1.000.000 çifl 

% 25 pamuk karışık yün çorap (ipliği 497 kr . fiatla müteahhidine ve 
kâletçe gösterilen fabrikadan verilmek üz-.re) 26/6/1944 pazartesi günü 
saat 15 de pazarlıkla mubayaa edilecektir. ¡20.000) den aşağı olmamak 
üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen bede. 
695.000 lira olup kati teminatı 63.100 liradır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 
116/3-3 

Vaketa alınacak 
Beher kilosuna 675 kuruş fiat tahmin edilen 15.000 kilo vaketa ka

palı zarf usulü ile 7/7/1944 cuma günü saat 15,30 da satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel görülebilir. Muhammen bedel 

(101.250) lira olup muvakkat teminatı (6-312) lira (50) kuruştur. 
Taliplerin muayyen gün ve ihale saatinden cn az bir saat evveline 

kadar teklif mektuplarını kanunun istediği vesaikle birlikte makbuz mu
kabilinde komisyonumuza vermeleri. 152/4- } 

M . M * V . 4 numaralı Satın A l m a 
Komisyonundan 

Ankara'da bir okul binasının ikinci kısım inşaatı kapalı zarfla ihaleye 
konulmuştur. Keşif bedeli 218.404 lira 61 kuruş olup muvakkat teminatı 
12.170,23 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 7/7/1944 cuma günü saat 11 de M. 
M . V. 4 numaralı Sa- A l . Komisyonunda yapılacaktır. Bu iş için 1650 
liralık malzeme mütaahhidine bilâ bedel verilecektir. Keşif ve şartnamesi 
komisyona müracaatla alınacak 10 lira 92 kuruşluk makbuz mukabili 
inşaat dairesinden alınabilir. Taliplerin inşaat dairesine müracaat ederek 
ihaleden asgari 3 gün evveline kadar ehliyet vesikası almaları şarttır. 
Banka mektuplarından başka teminatların Merkez veya Hazine veznesine 
yatırılması lâzımdır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına 
tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 151/4-2 

M. M. V. ihtiyacı için iki cins 400 çift sandık yaptırılması mütaalı-
hit nam ve hesabına açık eksiltmeyle ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 
yekûnu 80.000 lira olup birinin 75 diğer cins sandığın beher adedi de 85 lira
dır. Muvakkat teminatı 5.250 liradır. İhalesi 6/7/1944 perşembe günü saat 
11 de M. M . V. 4numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, 
şartnamesi ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
banka mektuplarından başka teminatların hazine veya merkez veznesine 
yatırılmış olması şarttır. İhaleye iştirak edeceklerin ihale gün ve saatinde 
kanuni belgeleriyle birlikte komisyona müracaatları. 173/4-2 

Çankırı'da bir binanın kontropuval pencereleri ikmal inşaatı kapalı 
zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 50.949 lira olup muvakkat temi

natı 3.797,45 liradır. İhalesi 8/7/1944 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 
4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartname 
projesi 255 kuruş mukabilinde komisyona müracaatla alınabilir. Ve heı 
gun komisyonda görülür. Bu işe girecekler asgari 3 gün evvel İnşaat Dai
resinden ehliyet vesikası almak şarttır. Banka teminatlarından (mektup
larından) başka teminatların Hazine veya Merkez veznelerine yatırılması 
lâzımdır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar mak
buz mukabili komisyona vermeleri. 174/4-2 

P. T. T. İşletme Umum Müdürlüğünden: 

1 Ankara'da inşa ettirilecek otomatik telefon santralı binasının 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Keşif bedeli 887.577 lira 86 kuruş olup muvakkat teminatı 
39.253 Ura 11 kuruştur. 

3 Eksiltme 5/7/1944 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te 
Ankara'da P. T. T. İşletme Umum Müdürlüğü binasında müteşekkil alım, 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 Bu işe ait proje, keşif, şartname ve sair evrak Ankara'da P. 
T. T. İşletme Umum Müdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğü ile İstanbul'da 
P. T. T. Umumi Depo Muhasipliğinden 44,38 lira mukabilinde verilir. 

5 İsteklilerin 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı vesikalarla bir defada 500.000 liralık inşaat 
yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6 Teklif mektuplarının ihale İçin tâyin olunan saatten bir saat 
evvel Alım, Satım Komisyonu Reisliğine tevdii lâzımdır. 

Postadaki gecikmeire kabul edilmez. 
176/4- 2 

Devlet Demiryolları Ankara Hastanesi Başhekimliğinden : 

Yiyecek maddeleri alınacak 
Alınacak miktar 

Sıra 
No: Cinsi En az En çok 

Fiatı 
Kr. 

Tutarı 
Lira Kr. 

Muhammen 
teminatı 
Lira Kr. 

1 Koyun eti 8000 Kg. 12000 Kg. 180 21600.00 1620.00 
2 Tereyağı 1600 Kg. 2000 Kg. 660 13200.00 990.00 
3 İnek sütü 12000 Kg. 15000 Kg. 70 10500.00 787.50 
4 Yoğurt; 8000 Kg. 10000 Kg. 85 8500.00 637.50 
5 Ekmek 20000 Ad. 30000 Ad. 19 5700.00 427.50 

Devlet Demiryolları Ankara Hastanesinin senelik ihtiyacı için yu
karda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı iaşe 
maddeleri kapalı ^arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 İstekliler bunlardan bir tanesi için teklif verebilecekleri gibi 
bir- kaçı veya hepsi için de teminatları verilmek suretiyle teklifte bulu
nabilirler. 

2 İstekliler bu maddelere ait şartnameleri hastane idare memur
luğunda görebilirler. 

3 Eksiltme 5/7/1944 tarihine raslayan çarşamba günü saat 15 de 
Devlet Demiryolları Ankara Hastanesinde toplanacak olan komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle bir
likte icap eden teminatı ve 2490 sayılı kanunun tâyin ettiği vesaiki aynı 
günde saat 14 e kadar mezkûr komisyona vermeleri lâzımdır. 162 

Yiyecek maddeleri alınacak 
Alınacak miktar 

Sıra 
No: Cinsi En az En çok 

Fiatı 
Kr. 

Tutarı 
Lira Kr. 

Muhammen 
teminatı 
Lira Kr. 

1 Kuzu eti 1000 Kg. 3000 K g . 140 4200.00 315.00 
2 Patates 6000 Kg. 8000 K g . 30 2400.00 180.00 
o o Portakal 12000 Ad. 15000 Ad. 15 2250.00 168.75 
4 Tavuk 300 Ad. 675 Ad. 300 2025.00 151.88 
5 Elma 1500 Kg. 2000 K g . 100 2000.00 150.00 
6 Pancar 4000 K g . 5000 Kg. 30 1500.00 112.50 
7 Limon 12000 Ad. 15000 Ad. 10 1500.00 112.50 
8 Yumurta 15000 Ad. 20000 Ad. 7 1400.00 105.00 

Devlet Demiryolları Ankara Hastanesinin senelik ihtiyacı için yu
karda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı 
iaşe maddeleri açık eksiltmeye konmuştur. 
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1 İstekliler bunlardan bir tanesi için ve bir kaçı veya hepsi 
için de teminatları verilmek suretiyle açık eksiltmeye iştirak edebilirler. 

2 İstekliler bu maddelere ait şartnameleri hastane idare memur
luğunda görebilirler. 

3 Açık eksiltme 6/7/1944 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
(10) da Devlet Demiryolları Ankara Hastanesinde toplanacak olan ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 Açık eksiltmeye girebilmek için isteklüerin aynı günde saat 
10 a kadar teminatları ile birlikte 2490 numaralı kanunun tâyin ettiği ve
saikle mezkûr komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. 162 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 

1 Lüzum görülen kinini vekâletten verilmek ve diğer malzemesi 
mütaahhide ait olup beheri iki santimetre mikâplık ampullerden olmak 
üzere içerisinde 0,50 gram Klor Maiyeti kinin ve 0,30 gram üretanı bu
lunmak üzere 100,000 aded ve bir gram Klor Maiyeti kinini ve 0,60 üre
tanı havi bulunmak üzere 100,000 aded ki ceman 200,000 aded kinin am
pulünün imali kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 0,50 gramlık ampulün beherinin muhammen bedeli 8 kuruş ve 
bir gramlık ampulün beherinin bedeli 9 kuruş olup 200,000 aded ampu
lün muhammen bedeli 17.000 liradır. 

3 İhale 7/7/1944 cuma günü saat 15 te vekâlette müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat miktarı 1275 liradır. Muvakkat teminat 
nakten veya tahvil olarak komisyonca alınamıyacağından bunun daha 
evvel malsandığına yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konulması 
lâzımdır. 

5 Şartname her gün Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Hıf-
zıssıhha İşleri Dairesinde, İstanbul'da Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. 

6 Teklif zarfları 7/7/1944 günü saat 14 de komisyona verilmiş 
olmalıdır. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları kabul edilemiyeceği 
gibi 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununun tarifi daire
sinde hazırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar kabul edilmiyecektir. 

161/4- 2 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Cinsi 
Miktarı 

M . mikâbı Evsafı 
Tutarı M. teminatı 
Lira K. Lira K. İhale tarihi 

Mezar tahtası 20 4000 00 300 00 5. temmuz 
1944 çar
şamba saat 
11 de 

îki santim kalınlı
ğında 15 ilâ 25 san
tim eninde ve be
heri bir metre bo
yunda kesilmiş ka
vak veya köknar 
tahtası. 

1 Ankara Numune Hastanesinin 1944 malî yılı mezar tahtası 
ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 îşbu tahtaları vermeğe talip olanlar yeni yıl ticaret odası vesl-
kaslyle teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte muayyen gün ve sa-
atta hastanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

3 Şartnameler hergün hastane idaresinde görülebilir. 

131/4-1 

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 4 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 1944 -1945 malî yılı iaşeleleri 
Lçin ilişik listede cins ve miktarı yazılı yiyecek maddelerinin Ticaret 
odasından alman muhammen fi at lar üzerinden kapalı zarfla ihaleleri 
yapılacaktır. 

1 İhale 26/6/1944 pazartesi günü gruplar hizalarındaki saat
lerde Rektörlük binasında müteşekkil heyet tarafından yapılacaktır. 

2 Fiatları hükümetçe tesbit edilmiş bulunan maddelerin vergi 
ve damga resimleri müessesemiz t ar af m dan ödenip ve hükümetin tesbit 
ettiği bugünkü fiat üzerinden alınır. 

3 Muvakkat teminat % 7,5 üzerinden hesaplanarak gruplar hi
zasında gösterilmiştir. 

4 İhaleye gireceklerin kapalı zaflarını ihaleden bir saat önce 
Komisyon Reisliğine ve teminatlarını Enstitü Muhasebe Veznesine ya
tırarak makbuzlarım almaları. 

5 İhaleye gireceklerin kanuni evsafı haiz olmaları ve Ticaret 
odasından aldıkları yeni seneye mahsus vesikaları İbraz etmeleri. 

6 Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyenle
rin Enstitü Levazım Müdürlüğüne müracaatları. 

Fiatı Miktarı Tutarı Teminat 
Grup Cinsi kuruş Kg. Aded Lira Lira 

1 Ekmek 19 76. 000 ad. 14.440 

2 Toz şeker 197 5. 000 Kg. 9.850 
Kesme şeker 219 2. 100 4.599 

14.449 

3 Sade yağ 465 7. 000 > 32550 
Zeytin yağı 270 5. 000 13.500 

46.050 
4 Sığır eti kemikli 140 5. 000 7.000 

Koyun eti 180 30. 000 » 54.000 
Kuzu eti 160 2. 000 > 3.200 
Ciğer 45 100 ad. 450 
İşkembe 15 100 > 150 
Kuyruk yağı 220 3. 000 Kg. 6.600 

1083 

3454 

5 Tavuk 300 
Yumurta 6,5 

6 Pastırma 220 
Beyaz peynir 175 
Kaşar peyniri 300 
Zeytin tanesi 100 
Tahan 160 
Pekmez 80 
Tahan helvası 198 

80. 

3. 
2. 
2. 
2. 
2. 
1. 

100 ad. 
000 > 

500 Kg. 

71.400 
300 (Saat 14,30 da 

5.200 
413 

000 
000 
000 
000 
000 
500 

5.500 

1.100 
5.250 
6.000 
2.000 
3.200 
1.600 
2.970 

22.120 

(Saat 15 de) 1659 

Pirinç 120 15. 000 » 18.000 
Kuru fasulye 75 8. 000 > 6.000 
Nohut 65 5. 000 3.250 
Mercimek 80 2. 000 > 1.600 
Pirinç unu 120 500 > 600 
Patates 25 17. 000 4.250 
Kuru soğan 20 15. 000 3.000 
Sarımsak 50 200 > 100 
Salça 100 2. 000 "2.000 
Yeşil sabun 140 3. 000 » 4.200 
Soda 30 3. 000 » 900 
Kalın tuz 11 3. 000 » 330 
Kırmızı biber 370 5 18, 
Kuru kayısı 180 500 » 800 
Kuru erik 80 500 400 
Fıstık içi 300 10 » 30 
Ceviz içi 130 20 26 
Kuru bamye 400 600 2.000 

47.604 
47/4-4 

Başvekalet Devlet Matbaan 
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Kanunlar  Sayfa 

 
4594 Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müesseseler ve Belediyeler 
        Bankası Memurları Tekaüt Sandığı Teşkiline Dair 
        Olan 4085 Sayılı Kanuna Ek Kanun           1
 
4595 Öğretmen Mebrure Baykal'ın Mahkûm Olduğu Cezanın 
         Affına Dair Kanun              1
 
4596 Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik İmtiyazlarının 
         Feshi Hakkında Kanun                          1
 
4597 Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi Hakkındaki 
          4385 Sayılı Kanuna Ek Kanun              2
 
4598 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 
         Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
         Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun            2
 
4599 Fevkalâde Hallerin Devamı Müddetince Memur ve 
        Müstahdemlere Yapdacak Yardım Hakkında Kanun           3
 
4600 Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına Dair 3661 Sayılı 
        Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine 
       ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun          4
 
4601 Gedikli Erbaşların Maaşlarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3779 
         Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
         Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun          5
 
4602 Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları 
        Hakkındaki 1613 Sayılı Kanunun Birinci Maddesini 
        Değiştiren 1757 Sayılı Kanuna Ek Kanun            5
 
4603 2507 Sayılı Kanuna Ek Kanun              5  
 
İlanlar                 6
      
   
 
 
 
 
                
               
 
 


