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K A N U N L A R 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
jdair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet-
yelde değişiklik yapılması ve Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı 

kanuna iki madde eklenmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4607 Kabul tarihi: 10/7/1944 

Madde 1 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış 
ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Madde 2 —_ Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 9/10/1935 tarih ve 2825 sayılı kanuna aşağıdaki iki madde ek
lenmiştir : 

E k madde 1 Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren yedinci 
ve daha yukarı derecelere dâhil olan memuriyetlere (Muayene sınıfında 
bulunanlar hariç) ve vekâlet müfettiş ve müfettiş muavinliklerine yeni
den tâyin edileceklerin Hukuk, İktisat, Fen Fakültelerinden ve Siyasal 
Bilgiler ile Yüksek Ticaret Okullarından ve Yüksek Ziraat Enstitüsün
den veya bu vasfı haiz yabancı yüksek mekteplerden mezun olmaları 
şarttır. 

Ancak bu kanunun meriyeti tarihinde »müstahdem olanlara 3656 
sayılı kanun ve bu kanunun ek ve tadilleriyle tanınmış olan haklar mah
fuzdur. 

E k madde 2 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti," merkez ve vilâyetler 
teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir 
memur veya müstahdemi, ifası vekâlete ait bir iş için orada vekâlet teş
kilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmaksızın 
kendi kadrosiyle dilediği yerde kullanabilir. 

Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 _ Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve İnhisarlar 

Vekili memurdur. 
12/7/1944 

D. 

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

Memuriyetin nev'i 

14 Memur 

13 Veznedar 

Memurlar 

Veznedarlar 

Aded Maaş 

1 15 

3 20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Muhasebe Memurları 
13 Memur 

İhtiyat Memurları 
13 Memur 

Kolcular 

14 İkinci Sınıf Kolcu 

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

D. Memuriyetin nev'i 

3 Müsteşar Muavini 

Gümrükler Umum Müdürlüğü 

5 Gümrükler Umum Müdür Muavini 

5 20 

2 20 

1 15 

Aded Maaş 

100 

Bağlığı 

80 

Guetc 

Kanun: 
2825 Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilât ve Vazifeleri hak

kında kanun 16/10/1935 

Duttur 
iertıp Cil i Snhıfc >s 

16 1617 3138 

Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara verilecek elbise 
ve teçhizat hakkmda kanun 

Kanun No: 4608 Kabul tarihi: 10/7/1944 

Madde 1 _ Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jandarma, gümrük 
ve orman muhafaza kıtalarında subay ve askerî memur olmak için okul
ları muvaffakiyetle ikmal ederek subay ve askerî memur nasbedilenlere 
ve hazarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subaylara bir defaya mah
sus olmak üzere bağlı cetveldeki eşya ve teçhizat aynen verilir. Bu eşya 
cinslerinde değişiklik yapmağa Millî Müdafaa Vekâleti salahiyetlidir. 

Madde 2 _ 2893 sayılı kanun hükümleri kaldırılmıştır. 
Madde 3 Bu kanun 1 haziran 1944 tarihinden mer'idir. 
Madde 4 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
12/7/1944 
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LİSTE 
Aded 

1 Takım 
1 Aded 

Cinsi 

» 
Çift 

Çift 
Aded 

Çift 
Aded 
Aded 

Kara Ordusu mensupları için 
Hâki elbise (bir ceket, kilot ve uzun pantolon, şapka) 
Kaput -
Muşamba (tedarikinde) 
Çizme ve mahmuz 
Büyük üniforma (sırma takımı ve kılıç ve rugan fotin) 
Bağlı fotin 
Manevra kayışı 
Portatif karyola 
Harita çantası 
Matra 
Kar gözlüğü 
Manevra sandığı 
Dü<!fiîk ve pusla 
Güderi eldiven 
Yün battaniye 
Yatak hurcu 

Deniz Ordusu mensupları için 
Takım Günlük elbise (ceket, pantolon ve şapka) 

Kaput 
Lâstik çizme 
Büyük üniforma (setre pantolon, şapka, kılıç ve sırma takımı) 
İskarpin 
Gemici muşambası ma başlık 
Yün battaniye 

» Bavul 
» Düdük 

Çift Beyaz güderi eldiven 
Aded Yatak hurcu 

Aded 
Çift 

Aded 
» 

1 Takım 
1 Aded 
1 » 
1 Çift 
1 Çift 
1 
1 Aded 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 
1 
2 
1 

Çift 
Aded 

» 

Hava Ordusu mensupları için 
Mavi elbise (ceket, pantolon, şapka) 
Kaput 
Muşamba (tedarikinde) 
Bağlı fotin 
İskarpin 
Büyük üniforma (sırma takımı, kılıç ve rugan fotin) 
Manevra kayışı 
Portatif karyola 
Matra 
Kar gözlüğü 
Bavul 
Güderi eldiven 
Yün battaniye 
Lâcivert gömlek ve kıravat 
Yatak hurcu 

Tertip Cilt Sthifr S.~ 

B u k a n u n l a ilga e d i l e n : 
2893 Subaylara ve askerî memurlara verilecek 

bedeli hakkında kanun 
elbise ve teçhizat 

25/1/1936 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanunun 18 inci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 4609 Kabul tarihi: 10/7/1944 

Madde 1 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Umumi, mülhak, hususi bütçelerle belediyeler bütçelerinden ve bun
lara tabi teşekküllerden maaş ve ücret almakta olan memurların hususi 
bir kanunda aksine sarahat olmadıkça bulundukları müesseselerin içinde 
ve dışında maaşlı veya ücretli ayrıca bir vazife almaları caiz değildir. 

788 sayılı Memurin Kanununun 8 inci maddesiyle 1496 sayılı kanu
nun birinci maddesi hükümleri ücretli memurlara da şâmildir. Maaşlı 
veya ücretli memurların uhdelerinde maaşlı veya ücretli yalnız bir daimi 
muallimlik bulunabilir. Şu kadar ki, asli vazifesi maaşlı olanların uhde
sindeki maaşlı muallimlikten alacakları para, ücret itibar olunur. Bu su
retle ilâveten bir muallimlik deruhde edenlere muallimliğin ücret veya 
maaş tutarının üçte ikisi verilir. 

Muallimlerden uhdelerinde rektörlük, dekanlık, müdürlük, enstitü 
müdürlüğü, başmuallimlik, muavinlik, başmuavinlik, lâboratuvar, mü

hendis mektebi ve sanat okulları atelye şefliği gibi ücretli idari bir va
zife bulunanların iki muallimliği cemetmeleri caizdir. Bunların idari va
zifelerine ait ücretlerinin ve muallimlik maaş veya ücretlerinden miktarı 
fazla olanların tamamı ve ikincisinin üçte ikisi verilir. (Müderris, pro
fesör, doçent ve lektör) tabirleri*bu kanuna göre muallimlik ifadesine 
dâhüdir. 

Yukarda sayılı idari vazifeleri olmıyanlara üç muallimlik verilebi
lir. Bunlar maaş veya ücretlerinden miktarı fazla olanının tamamını ve 
tâyin sırasiyle de ikincisinin üçte ikisini ve üçüncüsünün üçte birini alır
lar. 

Tabipler; iki meslekî vazifeyi veya biri idari, diğeri meslekî maaşlı 
veya ücretli iki vazifeyi deruhde edebilirler. Serbest tabip bulunmıyan 
vilâyet ve kazalardaki tabiplerin zaruret halinde o vilâyet ve kazaya 
ait üç muhtelif meslekî hizmet deruhte etmeleri caizdir. Bu takdirde bun
ların alabilecekleri ücret ve maaş nispetleri muallimler hakkında yu
karda konulan hükümlere göre hesap edilir. 

Yüksek mühendis ve mühendisler, yüksek mimar ve mimarlar ve 
veterinerler hakkında da bu hükümler tatbik olunur. 900 sayılı kanun 
hükümleri ile 3888 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

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

memurdur. 
12/7/1944 

Bas! ısı Tertip 

Resmi 
Gaxetf 

Sahife Sa-n 

K a n u n l a r : 
Memurin kanunu 31/3/1926 3 
Tekaüt maasiyle muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, 
baytar, mühendis ve kondüktörlük maaşlarının bir zat 
uhdesinde iç t ima edebileceğine dair kanun 14/7/1926 3 
18 mart 1926 tarih ve 788 numaralı Memurin Kanununun 
8 inci ve 32 nci maddelerine birer fıkra ilâvesi ve 2 teşri
nievvel 1333 tarihli kararnamenin ilgası hakkında kanun 

8/6/1929 3 
[Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ait 5739 sayılı 

Resmi Gazetede roünderiç 4598 numaralı kanun altında not vardır . ) 

788 
900 

1496 

10 

1065 

2655 

1593 

336 

420 

1210 

T. B. M. M. KARARLARI 
Kayseri'nin Kuşçu Köyünden Mehmet oğlu Halit 

Salur'un ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 

Karar No: 1413 

Kayseri'nin Muammerbey Mahallesinde mukim Eyüp oğlu Mustafa 
ile Hacıkılıç Mahallesinde mukim Ali oğlu Durmuş'u öldürmekten suçlu 
Kayseri'nin Kuşçu Köyünden Demircioğularından 1319 doğumlu Mehmet 
oğlu Halit Salur'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Kayseri Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Daire
sinden sâdır olan 17/2/1943 tarih ve 36 esas, 412 karar sayılı ilâm île 
tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

5/7/1944 

Mecitözü'nün Şıhlaı? Mahallesinden Hasan oğlu 
Muharrem Baban'ın ölüm eczasına 

çarptırılması hakkında 
Karar No: 1414 

Mecitözü Kazasına bağlı Palabıyık Köyünden Süleyman karısı Nazik 
Sakallı ve Süleyman kızı Arzu ile Süleyman oğlu Ahmed'i öldürmekten 
suçlu aynı kazada mukim Çulhaoğullarından Hasan oğlu 1322 doğumlu 
Muharrem Baban'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Çorum Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Daire
sinden sâdır olan 14/4/1943 tarih ve 689 esas, 960 karar sayılı ilâm ile 
tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

5/7/1944 



15 TEMMUZ 1944 (Resmî Gazete) öavia: 7291 

Ankara îcra Reis Muavini Derviş Nuri Ataç'a tahsis olunan 
tekaüt maaşı hakkmda 

Karar No: 1415 

Birincikânun .1939 : Şubat 1940 aylarına ait Divanı Muhasebat ra
porunun 5 inci maddesinde adı geçen Ankara İcra Reis Muavini Derviş 
Nuri Ataç'a tahsis edilen tekaüt maaşı hakkında yapılan tetkikat neti
cesinde : 

Derviş Nuri Ataç 55 lira maaşlı bir hâkim iken 1 eylül 1939 tari
hinde meriyete giren 3656 sayılı kanun mucibince 55 lira maaş kaldırılarak 
60 liraya iblâğ olunmasından dolayı, mumaileyhin maaşının da 1 eylül 1939 
tarihinden itibaren 60 liraya çıkmış ve 60 lirayı iki ay aldıktan sonra 3 
teşrinievvel 1939 da tekaüdünün icra edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Tekaüt Kanununun 6 nci maddesine göre tekaüde esas, son maaştır. 
Bu maaş üzerinden tekaüt aylığı tahsis edilebilmek için iki sene bu maaşı 
almak lâzımdır. İki sene alınmamış ise bu son maaşa tekaddüm eden maaş 
üzerinden tahsisi yapılır. Bu hükme binaen Divanı Muhasebat ekseriyeti 
Derviş Nuri Ataç'a iki sene almadığı 60 lira üzerinden değil 55 lira üze
rinden tekaüt aylığı tahsisi neticesine varmışsa da yeni Barem Kanuniyle 
55 liralık derece kaldırılarak 60 liraya kalbedilmiş bulunmaktadır. Yani 
55 liralık derece yerine 60 liralık derece kaim olmuştur. Bu kaim olma 
keyfiyeti o derece sarihtir ki, Tekaüt Kanunundan muahhar olan 3656 
sayılı kanunun muvakkat birinci maddesinde (Yukarki fıkra şümulüne 
giren veya girmiyenlerden birinci maddede yazılı cetvelde yapılan tadilât 
dolayısiyle maaş asılları değişmiş olanların gerek evvelki, gerek yeni de
recelerinde geçen hizmet müddetleri eski maaş asıllarına en yakın üst 
derecede geçmiş sayılır) denilmiştir. Bu hükme göre Derviş Nuri Ataç'ın 
55 lira maaşta geçirdiği müddet 55 liraya en yakın olan 60 lira maaşta 
geçmiş addolunur. Mumaileyh 55 lira maaşta 3 sene 18 gün geçirdiğine 
göre 60 liralık derecede bu kadar müddet kalmış sayılır. Binaenaleyh Der
viş Nuri Ataç'ın 60 liralık derecede 3 sene kalmış ve bu derecenin maaşını 
almış addedilmesi Tekaüt Kanunundan muahhar olan 3656 numaralı kanu
nun hükmü icabından bulunmasına göre mumaileyhe 55 lira maaşm muad
deli olan 60 lira üzerinden maaş tahsisinde kanuna mugayeret olmadığına 
karar verilmiştir. 5/7/1944 

Maaş Kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı madde
lerini değiştiren 4311 saydı kanunun 1 inci maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında 

Karar No: 1416 

Maaş Kanununun 4311 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
ikinci fıkrasının son kısmında ( müteferrik müstahdemlere ve belediye 
reisleriyle vilâyet encümeni azalarına silâh altına alındıkları tarihten 
itibaren âzami 45 gün için vazifeleri uhdelerinde ipka ve ücretleri tam 
olarak ita edilir) denilmekte ve aynı maddenin üçüncü fıkrasiyle de in
tihapla kazanılmış olan haklar mahfuz tutulmaktadır. 

Talim ve manevra maksadiyle silâh altına alınmış olan mansup bir 
belediye reisi hakkında nasıl muamele olunacağı, müntahap olmayıp tâ
yin edilmiş olduğuna göre memur addedilerek maaşlarının verilmesi mi 
yoksa kanunun sarahatsizliği muvacehesinde verilmemesi mi lâzımgel-
diği hususuna gelince: 

Belediye reislerinin talim ve manevra maksadiyle silâh altına alın
maları halinde yalnız 45 günlük müddet için maaşlarının verileceği esa
sını kabul eden kanun hükmü sarih ve katidir. Yalnız vazıı kanun halkın 
seçme ve vatandaşın seçilme haklarına riayet prensibiyle şehir hizmet
lerinin haleldar olmaması prensibini telif etmiş ve bu sebeple de intihapla 
iktisap olunan hakları mahfuz tutmuştur. Talim ve manevra maksadiyle 
silâh altına alman mansup belediye reislerine, maaşlarının verilmesi Hü
kümetçe lüzumlu görüldüğü takdirde bu cihetin tesis yoliyle teminine gi
dilmesi lâzım geldiğine ve 4311 sayılı kanunun gayet açık olan birinci 
maddesi hükmünün tefsirine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

5/7/1944 
Reami 

Düstur 
No. Tertip ran S . M f c Say 

î - K a n u n l a r : 

1108 Maaş Kanunu (21 ve 12 nci maddeleri 4379 sayılı kanunun 
3 üncü raaddesivle kaldırılmıştır .) 2/7/1927 3 8 1682 622 

1538 Maaş Kanununun 8 inci maddesinin tadiline dair kanun 
28/12/1929 3 11 25 1382 

1559 Maaş Kanununun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun 23/2/1930 3 11 122 1431 

1574 1108 numaralı Maaş Kanununa müzeyyel kanun 29/3/1930 3 11 154 1457 
3041 Maaş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun 20/6/1936 3 1? 1365 3335 

Düstur 
Ream) 

Gaıste 
,Nı>. Bağlısı Tertip Cilt Sahife Sayı 

3969 Maas Kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun ü ç ü n c ü 
maddesini değiştiren kanun 14/1/1941 3 22 164 4707 

4161 Maaş Kanununa ek kanun 5/1/1942 3 23 126 4998 
4311 Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun 12/12/1942 3 24 73 5281 
4379 Maaş Kanununa ek kanun „ 21/1/1943 3 24 336 5310 

II - T e f s i r l e r : 
136 Maaş Kanununun 10 uncu maddesinin tefsiri 6/6/1928 3 9 1061 906 
147 Maaş Kanununun 11 inci maddesinin tefsiri 2/12/1929 3 11 11 1360 

III - K a r a r : 
Maaş Kanununun 17 ve Devlet memurları maasatmın tevhit 
ve teadülüne dair kanunun 6 nci maddelerinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında Heyeti Umumiye Kararı 

20/4/1930 

Aşkale'nin Çat Nahiyesinin Yavi Köyünden Abdurrahman 
oğlu Ahmet Işık'ın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkmda 

Karar No: 1417 

Aşkale'nin Bardakçı köyünden Ali oğlu Sabri'yi öldürmekten suçlu 
Aşkale'nin Çat Nahiyesine bağlı Yavi Köyünden Abdurrahman oğlu 1319 
doğumlu Ahmet Işık'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Erzurum 
Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dai
resinden sâdır olan 28/5/1943 tarih ve 1413 esas, 1387 karar sayılı ilâm 
ile tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci 
maddesi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

7/7/1944 

Seydişehir'in Kızılcalar Mahallesinden Ahmet oğlu 
Durmuş Çamur Sanoğlu'nun ölüm cezasına 

çarptırılması hakkmda 

Karar No: 1418 

Konya'nın Kumköprü bağlarında mukim Bakkal Mehmet Karısı 
Kâmile'yi öldürmekten suçlu Seydişehir'in Kızılcalar Mahallesinden Ah
met oğlu 1326 doğumlu Durmuş Çamur Sanoğlu'nun ölüm cezasma çarp
tırılması hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâdır olan 4/6/1943 tarih ve 1140 esas 
1466 karar sayılı ilâm ile tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 nci maddesi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

7/7/1944 

Kastamonu'nun Akkaya Nahiyesinin Ulyan Köyünden 
Kâmil oğlu Sadık Karandi'nin ölüm cezasına 

«çarptırılması hakkmda 
Karar No: 1419 

Kastamonu'nun Akkaya Nahiyesine bağlı Ulyan Köyünden Hasan 
oğlu İhsan karısı Hatice'yi öldürmekten suçlu aynı köyden Kâmil oğlu 
1326 doğumlu Sadık Karandi'nin ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Ceza 
Umumi Heyetinden sâdır olan 24/5/1943 tarih vê  1/53 esas, 51 karar sayılı 
üâm ile tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 n c i 
maddesi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

10/7/1944 

Sille Nahiyesinin Tat Köyünden Osman oğlu Ali 
Gönüllü'nün ölüm cezasma çarptırılması 

hakkmda 
Karar No: 1420 

Sille Nahiyesine bağlı Tat Köyünden kızı Aliye Gönüllü'yü öldürmek
ten suçlu aynı köyden 1320 doğumlu Ali Gönüllü'nün ölüm cezasma çarp
tırılması hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâdır olan 20/3/1943 tarih ve 129 
esas, 694 karar sayılı ilâm ile tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 nci maddesi hükümleri mucibince karar veril
miştir. 

10/7/1944 
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İ L A N L A R 
Nafıa Vekâletinden : 

Yapı ve İmar İşleri İlânı 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: J. G. K. Muhafız Taburu Gedikli Er

başları için Çankaya'da yaptırılacak dört aded bina inşaatıdır. 
Keşif bedeli (287181,56) liradır. 
2 _ Eksiltme 26/7/1944 çarşamba günü saat 15 te Nafia Vekâleti 

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

3 _^ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (1436) kuruş 
bedel mukabilinde Nafia Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alına
bilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için .isteklilerin usulü dairesinde 
(15237,26) on beş bin iki yüz otuz yedi lira yirmi altı kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafia 
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 Nafia Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (75000) liralık bir iş 
yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt etmeleri la
dır. 

5 _ İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 26/7/1944 
çarşamba günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde eksiltme Komis
yon Reisliğine vermeleri şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
412/4-3 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale Balıkesir yolunun 
1 + 020—12 + 980 kilometreleri arasında yapılacak şose esaslı tamiratı 
olup keşif bedeli (131.103) lira (28) kuruştur. 

2 Eksiltme, 24/7/1944 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 
da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksütme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (660) ku
ruş mukabilinde Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Hesap Büro
sundan tedarik edilebilir. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (7.805) 
lira (16) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek 
ehliyette olduklarına dair Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası almaları 
lâzımdır. Bu vesikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil 
günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida İle Nafıa Vekâletine müracaat 
etmeleri ve istidalarına bir kalemde (70.000) liralık yol, köprü ve buna 
benzer inşaatı âkit sıfatile muvaffakiyetle başarmış olduklarım gösterir 
işi yaptıran daireden verilmiş vesikalarını raptetmeleri şarttır. 

5 — İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde yazılı izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı satten bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine teslim etmeleri 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

414/4-3 

Şose inşaatı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Sirt - Kurtalan - Bitlis yolunun (14) ki

lometrelik toprak tesviyesi, sınai imalât ve şose işlerini ihtiva eden dör
düncü kısım inşaatı olup keşif bedeli (1.780.629) lira (90) kuruştur. 

2 Eksiltme, 31/7/1944 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da 
Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 50 lira 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 , Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (67.168) 
lira (95) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecekle
rine dair Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Bu ve
sikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az üç gün evvel 
(tatil günleri hariç) Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına 
1939 yılından evvel (1939 dâhil iki yüz bin liralık ve 1939 yılından son
ra da beş yüz bin liralık yol, demiryol, köprü ve benzeri inşaatı taahhüt 
edip muffakiyetle başarmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alın 
mış vesikalarını raptetmeleri muktazidir. 

5 , İsteklilerin, eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri
len izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci mad

dede yazılı saatten bir saat evve'vne kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Reisliğine teslim etmeleri lâzımdır,, 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
469/4-1 

Şose inşaatı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - İran transit yolunun 13 - 30 
kilometreleri arasında yapılacak şose esaslı tamiratı ile sınai imalât işi 
olup keşif bedeli (811.921) lira (34) kuruştur. 

2 Eksiltme, 1/8/1944 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Na
fıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (40) lira (60) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (36.226) 
lira (85) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecekle
rine dair Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Bu ve
sikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil günleri ha
riç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa, Vekâletine müracaat etmeleri 
ve istidalarına bir kalemde en az (300.000) liralık yol, köprü ve benzeri 
inşaatı taahhüt edip muvafakiyetle başarmış olduklarına dair işi yaptı
ran idarelerden alınmış vesikalarını raptetmeleri muktazidir. 

5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine teslim etmeleri lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
470/4-1 

« 
Maliye Vekâletinden : 

1 Maliye okulu için 25J0 aded tek kişilik demir karyola kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 Karyolaların beherinin muhammen fiatı 64 lira olup tamamı 
16000 liradır. 

3 _ Muvakkat teminat miktarı 1200 liradır. 
4 _ Eksütme 17/7/1944 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da 

Ankara'da Hükümet Caddesinde Defterdarlık binasındaki Maliye Okulun
da yapılacaktır. 

5 _ Teklif mektuplarının muvakkat teminat makbuzlariyle bir
likte en geç ihale günü saat 15 e kadar komisyona verilmesi lâzımdır. 
Bu saatten sonra verilen mektuplar kabul edilmiyeceği gibi 2490 sayılı 
kanun hükümleri veçhile mühürlenmiş ve kapatılmış olmayan mektup
larda kabul edilmiyecektir. 

6 Şartnamesi her gün Okul Müdürlüğünde görülebilir. 
327/4-4 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Etibanktan müessesemiz için tefrik edilmiş bulunan (974) ton ma
den ve kok kömürünün Esnaf Cemiyetinden alınan kamyonla nakliye, 
tahmil ve tahliye ve enstitüde yerlerine istif işi mütaahhide ait olmak 
üzere (580) kuruş beher tona fiat verilmiştir. Mezkûr fiat üzerinden 
kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

1 _ İhale 26/7/1944 çarşamba günü saat 11 de Rektörlük binasın
daki müteşekkil heyet tarafından yapılacaktır. 

2 Taliplerin ihaleden bir saat önce teminatlarını Y. Z. E . Muhase
be veznesine yatırıp makbuzlarını almaları 've kapalı zarflarının yine 
ihaleden bir saat önce Komisyon Reisliğine verip sıra numaralarını iste
meleri. 

3 . İhaleye gireceklerin kanuni vesaiki ibraz etmeleri. 
4 Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle 424 liradır. 
5 . Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyenlerin 

Enstitü Levazım Amirliğine müracaatları. 
432/4-2 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden : 

Leylî Tıp Talebe Yurduna kabul -şartları 
1 __ İsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları bağlıyacakları bir dilekçe 

ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine müracaatları, ve dilekçelerinde 
Tıp ve Eczacı kısımlarından hangisine gireceklerini yazmakla beraber 
daimi ve açık adreslerini bildirmeleri lâzımdır. 

Müracaatlar, evrakın tamam olarak Vekâlete gelişi tarihine göre 
sıraya konur. Vesikaları bağlanmamış veya eksik vesikalı dilekçeler, 
tamamlanmadıkça sıraya konulmaz. 

İstekliler kadro ihtiyacından fazla olursa yeniden müracaat edilme
mesi ayrıca gazetelerle ilân olunacaktır. 

2 — Aranılan vasıfları taşıyan ve sıraya konulanlardan F. K. B. 
sınıfına girmek istiyenler arasında Üniversite giriş imtihanını kazananlar 
Vekâletteki sıralarına göre Leylî Tıp Talebe Yurduna Almjrlar. 

Lise mezunları sıraya konulurken, tam evraklı müracaat tarihlerin
den başka, bitirme ve olgunluk dereceleri de göz önüne alınıp ve aşağıdaki 
tertibe tabi tutulur: 

1 — Olgunluk ve bitirme pekiyi 
II Olgunluk pekiyi, bitirme iyi 

III — Olgunluk iyi, bitirme pekiyi 
IV Olgunluk ve bitirme iyi 

3 Leylî Tip Talebe Yurduna kabul edilmek dileğinde bulunan
ların Üniversite giriş imtihanı için, ilkönce Leylî Tıp Talebe Müdürlü
ğünden bir imtihan namzet numarası almaları ve o numara ile Üniversi
teye müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları lâzımdır. 

4 Aranılan vasıflar şunlardır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 
b) F. K. B. sınıfı için Lise bitirme ve olgunluk imtihanlarını pekiyi 

veya iyi derece ile vermiş olmak, 
c) 'F . K. B. mezunları için aldıkları imtihan notları en aşağı iyi de

receyi bulmak, 
d) 3 üncü sömestr için F. K. B. sınıfı imtihanlarını ve vizelerini 

pekiyi veya iyi derece ile vermiş» askerlik ve yabancı dil imtihanlarından 
geçmiş olmak, 

e) Daha yukarı sınıflar için, bulunduğu sınıfı pekiyi veya iyi derece 
ile geçmiş, askerlik ve yabancı dil imtihanlarını vermiş olmak. 

5 Yaşları 22 yi geçkin olanlar; Tıp tahsiline devamına ve ileride 
mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir sakatlığı veya arızası bu
lunanlar; evliler kabul edilmezler. 

6 Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar şunlardır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti (surette cüzdan numa

rası unutulmıyacak; 19 yaşından sonrakilerin askerlik sahif el erinde bir 
kayıt varsa yazılacak, böyle bir kayıt yoksa tahsiline engel olacak şekilde 
askerlikle alâkaları bulunmadığına dair askerlik şubesinden alınmış bir 
vesika bağlanacak.) 

b) F. K. B. sınıfı için Lise bitirme ve olgunluk diplomaları (diplo
malarını henüz ellerine alamamış olanlar, mezun oldukları Lise müdürlü
ğüne müracaatla bitirme ve olgunluk derecelerini sarahatle gösteren 
fotoğraflı ve resmî mühürlü bir vesika gönderteceklerdir.) Liseden bir yıl 
veya daha önce mezun olanlar, bu müddeti nerede ve ne suretle geçirdik
lerini ayrı bir resmî vesika ile bildirmeğe mecburdurlar. 

c) Tıp Fakültesi birinci sınıfı için F. K. B. imtihan notlarını; 3 üncü 
sömestr için F. K. B. notlariyle birlikte vize notlarını bildiren Dekanlık 
vesikası (bu vesikalarda talebenin aynı sınıfta dönmemiş olduğu da ayrıca 
tasrih edilmiş bulunacaktır.) 

d) İyi hal kâğıdı, 
e) Basılmış örneğine doldurulmuş ve üstünde tasdikli fotoğrafı bu

lunan bir sıhhat raporu. 
Muayeneler Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Haydarpaşa, Sivas, Nu

mune hastaneleriyle; İstanbul Çocuk hastanesinde; ve Adana, Aydın, 
Balıkesir, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, memleket hastanelerinde yapılır. 
Muayene için, istekliler, bu hastanelerin bulunduğu vilâyetlerin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederler. 

f) Cepheden alınmış altı aded vesika fotoğrafı. 
7 Kabul şartlarını haiz olup Üniversite giriş imtihanını kazanan 

ve yukarıki maddelerde yazılı sıralarına göre Leylî Tıp Talebe Yurduna 
alındıkları kendilerine tebliğ olunanlar; Yurda girerken aşağıdaki örne
ğine harfi harfine uygun ve Noterlikçe tanzim edilmiş bir taahhüt sene
dini birlikte götürmeğe mecburdurlar. 

Taahhüt senetsiz veya örneğine uymıyan senetle Yurda müracaat 
edeceklerin kabul muamelesi yapılmaz (giriş imtihanını kazandıktan 
sonra taahhüt senetlerini yaptırmak yüzünden vakit geçirmemek ve za
manında Yurda girmek istiyenler; senetlerini daha önceden dilekçeleriyle 
birilkte gönderebilirler.) 

Taahhüt senedi örneği 
Leylî Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fakülte

sinden Tabip olarak çıktığında 2000 sayılı kanun mucibince Yurtta ge
çirdiğim zamanın (tatiller de dâhil) üçte ikisi kadar bir müddetle [»] 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin lüzurçpı göreceği mahallerde hiz
met ifasını kabul etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti 
terk eylediğim takdirde Yurtta benim için sarfedilmiş olan paranın iki-
katını ödemeği, ve Tıp tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında Fa
külteden daimi olarak çıkarıldığım, yahut yurtta bir seneden az bir müd
det fcalarak yurdu terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan pa
rayı tamamen ödemeği; ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek 
paralar için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten İtibaren % 9 faiz 
yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hak
kımda tatbikini kabul ve tâahhüt eylerim. 

İmza ve sarih daimi ikametgâh adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan nın bu 
taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için 700 lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 4.200 [**] lirayi f 

ve iki katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 8.400 [***] liraya 
kadar parayı faiziyle beraber borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müş
terek müteselsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim. 

Kefilin meslek veya meşguliyeti 
ve daimi sarih adresi 

[*] Eczacı olmak istiyenlerin tanzim edecekleri senetler (Leylî Tıp Talebe 
Yurduna kabul edilerek Devlet hesabına okuyup eczacı çıktığımda 3989 sayılı kanun 
mucibince 3 sene müddetle Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin . . . . ilâh) 
şeklinde yazılacaktır. 

[**] Eczacılar için 2800 lira 
[***] Eczacılar için 5600 lira 

İstanbul Küçük Sıhhat Memurları Mektebine 
talebe kabul şartları 

1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 
26 dan yukarı bulunmamak (19 dan yukarı olanlar askerlikte ilişiği kal
mamış olduğuna dair askerlik şubesinden bir vesika gönderteceklerdir.) 

2 Orta okuldan pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıf
larında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla 
kadro, dolmazsa orta dereceler de alınır.) 

3 İstekliler bütün evrakını ^amamlamış olduğu halde, dilekçele
rini 1 eylül 1944 tarihine kadar leylî kısmı için Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekilliğine, nehari kısmı için İstanbul'daki okul müdürlüğüne gön
dereceklerdir. Kabul muamelesi tam evrak ile müracaat sırasına göre 
yapılır. Evrakı eksik olanlar, tamamladıkları tarihe kadar müracaat et
memiş sayılır ve haklarında muamele yapılmaz. 

Gönderilecek vesikalar şunlardır: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti. 
B) Orta okul diploması aslı (imtihanlarını verdikleri halde diplo

malarını henüz ellerine alamamış olanlar, orta okul müdürlüğünün - dip
loma derecesini gösteren - fotoğraflı ve resmî mühürlü bir vesikasını gön
dereceklerdir.) Daha fazla okumuş olanların diploma ile birlikte tahsil 
müddetlerini tasdik eden resmî vesika) 

C) Basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir sıhhat raporu (Bu raporu hastane baştabipleri zarflıyarak mühürle-
yecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde gönderilecektir.) 

Muayeneler, Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nu
mune Hastaneleriyle; İstanbul Çocuk Hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, 
Adana, Samsun, Balıkesir, Aydın memleket hastanelerinde yapılacak ve 
istekliler, bu hastanenin bulunduğu vilâyetlerin Sıhhat ve tçtimai*Mua-
avenet Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları okuldan veya mahallî polisinden alınmış iyi hal kâğıdı 
E) Cepheden alınmış üç vesika fotoğrafı, 
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4 Leylî kısmına kabul edildiği kendilerine tebliğ olunanlar oku
la iltihak ederken, örneği aşağıda yazılı ve Noterlikten tasdikli bir taah
hüt senedini birlikte götürmeğe mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya ör
neğine uymayan senetle ı ıüracaat edecekler kabul olunmazlar. 

-Taahhüt senedi örneği 
Leylî Küçük Sıhhat Memurları Mektebine alınarak tahsil edip me

zun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin tâyin edeceği 
vazifede beş yıl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip te muayyen 
müddeti bitirmeden*bıraktığım veya1 sıhhi sebepler dışında mektepten da
imi olarak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı ta
mamen ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek para 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütül
mesini kabul ve taahhüt eylerim. 

İmza ve sarih daimi ikametgâh adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan bu 
tahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için 550 lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1100 liraya ka
dar parayı faiziyle beraber borçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim. 

Kefilin meslek veya meşguliyeti 
ve daimi sarih adresi 

210/4-3 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan : 

1 Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ihtiyacı için satın alınacak 713 
ton kömürün vagondan veya kömür müessesesinin göstereceği yerden tah
mil ve müessese deposuna nakil ve tahliyesiyle istif edilmesi işi açık ek
siltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 Muhammen bedel 2780 lira 70 kuruş muvakkat teminat 208 
lira 55 kuruştur. 

3 Eksiltme* 27/7/1944 perşembe günü saat 11 de müessesede top
lanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şartnamesini görmek isteyenler komisyona müracaat ederler. 
5 Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gün evvel 

komisyona müracaatla birer irsaliye almaları-ve eksiltmeye iştirak etmek 
için muayyen gün ve saatte müessesede hazır bulunmaları. 

436/4-2 • 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1 İdare ihtiyacı için 70 - 75 bin aded 2 numaralı demirsiz izolatör 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Muhammen bedeli 77.055 lira, muvakkat teminatı 5.103 lira 
olup eksiltmesi 26 temmuz 1944 çarşamba günü saat 11 de Ankara'da P. 
T. T. İşletme Umum Müdürlüğü binasında Emlâk ve Levazım Müdürlü
ğünde müteşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını belli gün
de eksiltme saatinden bir saat evveline kadar satın alma komisyonuna 
vereceklerdir. (Postada husule gelecek gecikme kabul edilmez.) 

4 Şartname Ankara'da P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlüğün
de, İstanbul'da Yeni Valde Hanında Umumi Depo Muhasipliğinde görü
lebilir. 

443/4-2 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Miktarı Bir kilosu Tutarı Teminatı 
Cinsi Kilo Kuruş Lira Lira 

Sığır eti 15000 120 18000 1860 

1 Yukarda tafsilâtı yazılı sığır eti Jandarma Subay Okulu ihti
yacı için 26/7/1944 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 Şartnamesi her gün iş saatlerinde komisyonda görülebilir. 
3* İsteklilerin ihale günü teminat mektup veya makbuzlariyle ve

sikalarını muhtevi teklif mektuplarını saat 14 e kadar komisyona ver
meleri. 

434/4-2 

M . M , V\ i numara 1 i S..i m A hm 
Komisyon un d-a r j 

Komisyondaki şartname ve evsafına göre 120 ton koyun eti 29 tem
muz 1944 cumartesi saat 11,30 da kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alı
nacaktır. Muhammen bedel 192.000 lira olup muvakkat teminat 10.850 
liradır. Şartname ve evsafı komisyonda her gün görülür. İsteklilerin 
Amirlik Muhasebesine yatıracakları teminat mukabili alacakları mak
buz ve kanuna uygun diğer vesaiki havi teklif mektuplarını ihaleden en 
az bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

428/4-2 

M . M V . 3 numarnlı Sshn Alnra 
Komisyon u n dan 

Kösele alınacak 

Beher kilosuna 800 kuruş fiat tahmin edilen 4.400 kilo sarı sabunlu 
kösele müteahhit nam ve hesabına »açık eksiltme suretiyle 18/7/1944 salı 
günü saat 14 te mubayaa edilecektir. 

ıŞartnamesi her gün komisyonda öğleden evvel görülebilir. 
Muhammen bedel 35.200 lira olup muvakkat teminatı 2.640 liradır. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte taliplerin (mektuptan başka) 

diğer teminatlarını merkez veya Hazine Muhasebeciliğine yatırdıktan 
sonra alacakları makbuzla komisyona müracaatları. 

271/4-4 

M . M , V . 4 n u m a r a l ı S ram Mms 
Komisyonu odan 

Cebeci Doktor Tatbikat Okulu Servis binasına yeniden ilâve edilen 
bir kata kalorifer tesisatı yaptırılması işine kapalı zarfla teklif olunan 
fiat makamca pahalı görüldüğünden tekrar açık eksiltme ile ihaleye ko
nulmuştur. % 2.11 (V. F.) tenzilâttan sonra baki kalan keşif bedeli 
48.344,81 lira olup muvakkat teminatı 3.62İ,86 liradır. İhalesi 18/7/1944 salı 
günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. Bu iş için 40 liralık çimento biiâ bedel verilecektir. Keşif ve şart
namesi 247 kuruş mukabilinde alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için 
tatil günleri hariç ihaleden üç gün evvel inşaat dairesinden ehliyet ve
sikası almak şarttır. İsteklilerin banka mektuplarından başka teminat
ların Hazine veya merkez veznelerine yatırmaları ve kanuni "belge! eriyle 
birlikte ihale gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

379/4- 4 

Çankırı'da bir binanın kalorifer tesisatı kapalı zarfla ihaleye konul
muştur. Keşif bedeli 418.335,60 lira olup muvakkat teminatı 20.983 lira 42 
kuruştur. İhalesi 31/7/1944 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. Ve 10 lira 46 kuruş mukabilinde alınır. Bu işe girebilmek 
için asgari ihaleden 3 gün evvel inşaat dairesinden ehliyet vesikası almak 
şarttır. Banka mektuplarından başka teminatların Hazine veya Merkez 
veznelerine yatırılmış olmaları şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

496/4-1 

Çankırı'da bir binanın ikmali inşaatı kapalı zarfla ihaleye konulmuş
tur. Keşif bedeli 110.809 lira 5 kuruştur. Muvakkat teminatı 6790 lira 45 
kuruştur. İhalesi 31/7/1944 pazartesi günü saat 15 te M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şartname ve sair evrakı 
her gün komisyonda görülebilir. Ve 277 kuruş mukabilinde alınabilir. Bu 
işe girecekler ihaleden asgari 3 gün evvel inşaat dairesinden ehliyet vesi
kası almaları şarttır. Banka mektuplarından başka teminatların Hazine 
veya Merkez veznelerine yatırılması şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona ver? 
meleri. 

498/4-1 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Satın Alma Komisyonundan : 

Muhtelif cins bilyalı yataklar alınacak 
Muhammen bedeli (4.561,92) lira olan 45 kalem muhtelif cins bilyalı 

yataklar 26/7/1944 çarşamba günü saat 15,30 da açık eksiltme usulü ile 
Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (342,15) liralık* muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ile birlikte aynı gün saat 15,30 da adı geçen 
komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa'da Te
sellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinde görülebilir. 440/4-3 

14 kalem muhtelif cins ve eb'atlı elektrot 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedelleri yekûnu 109.850 lira ve muvakkat teminat ye
kûnu 6.742,50 lira olan muhtelif cins ve eb'atta 14 kalem elektrot 28/7/1944 
cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında 
toplanan Merkez 9- uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu eksiltme mevzuunu teşkil eden elektrotların tamamı için teklif 
verilmesi mecburi olmayıp herhangi bir kalemin tamamı veya bir kısmı 
için dahi teklif verilebilir. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tâyin et
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar adı geçen komis
yon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Merkez ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. 441/4 - > 

Metrik gaz dişi ve vitvart ıklavuzlarla metrik 
pafta lokmaları alınacak 

Muhammen bedeli 9915 (dokuz bin dokuz yüz on beş) lira olan ce
man 36 kalem metrik, gaz dişi ve vitvart klavuzlarla metrik pafta lok
maları 4/8/1944 cuma günü saat'16 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 743,63 (yedi yüz kırk üç lira altmış üç 
kuruş) 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, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

473/4-1 

Normal freze takımı alınacak 
Muhammen bedeli 7880 (yedi bin sekiz yüz seksen) lira olan 17 

kalem normal freze takımı 4/8/1944 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankra'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 591 (beş yüz doksan bir) liralık muvak
kat 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, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

474/4-1 

Tolerans endikatörü ve rayba ayar halkası alınacak 
Muhammen bedeli 5388 (Beş bin üç yüz seksen sekiz) lira olan to

lerans endikatörü ve 68 aded rayba ayar halkası 4/8/1944 cuma günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 404,10 (Dört yüz dört lira on kuruş) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden temin 
olunur. 475/4-1 

Torna kalemi takımı satın alınacak 

Muhammen bedeli 2.450 lira olan 4 torna kalemi takımı 31/7/1944 
pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usuliyle Ankara'da idare bina
sında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 183,75 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ve saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Sayfa; 7295 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa'da Te
sellüm Başmüfettişliğinde görülebilir. ~ 494/4-1 

Trinatrium fosfat alınacak 
Muhammen bedeli 14.750 (on dört bin yedi yüz elli) lira olan 5 ton 

trinatrium fosfat 31/7/1944 pazaresi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında - toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1106,25 (bin yüz altı lira yirmi' (beş ku
ruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 495/4-1 

Cilalı parlak çini ve terminezon alınacak 
Muhammen bedeli 4.420 (dört bin dört yüz yirmi) lira olan 25.000 

aded cilâlı parlak çini ve 1000 aded terminezon 1/8/1944 sair günü saat 
15 de açık eksiltme usuliyle Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 
9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 331,50 (Üçyüz otuz bir lira elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ile birlikte 
aynı gün ve saatte adı geçen Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinden görülebilir. 
499/4-1 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

M. Teminatı Tutarı 
Cinsi Ton Lira Lira İhale tarihi 

Kömür nakliye ve istifi 1000 315 4200 31/7/1944 saat 11 de 
1 Ankara Numune Hastanesinin 1944 malî yılı ihtiyacı olan kö

mürün vagondan tahliye, hastaneye nakil ve hastanede istifi açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 Taliplerin yeni yıl ticaret odası vesikasiyle teminat mektubu 
veya makbuzu ile birlikte muayyen olan gün ve saatte komisyona müra
caatları. 

3 Şartname her gün hastane idaresinde görülebilir. 457/4-1 

Tokat Valiliğinden: 

Nafıa Vekâleti yapı işleri ilânı 
1 Eksiltmeye konulan iş: Yeni Erbaa'da yapılacak Hükümet ko

nağı inşaatı işidir. 
Keşif bedeli (259.381,74) liradır. 
2 Eksiltme 31/7/1944 pazartesi günü saat 15 de Vilâyet binasında 

Kızılay Yardım Komisyonu Reisliği odasında, kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (25) lira bedel 
mukabilinde Tokat Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

4 . Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(14.125,27) liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek 
ehliyette olduğuna dair Tokat Vilâyeti daimi ehliyet vesikası komisyo
nundan alınmış ehliyet vesikası ibraz etmesi şarttır. 

Bu vesikayı almak İçin isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Tokat Valiliğine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bir kalemde resen mütaahhit olarak (50.) bin li
ralık bir yapı işi yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış ve
sika raptetmeleri muktazidir. 

5 . istekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 31/7/1944 pa
zartesi günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 461/4-2 

Bolu Valiliğinden: 

Nafıa Vekâleti yapı ve imar işleri ilâm 
1 Eksiltmeye konulan iş: Kontrol ve murakabesi Nafıa Vekâleti 

Yapı ve imar Reisliğince yapılacak olan Bolu şehrinde inşa edilecek olan 
orta okul binası işidir. 

Keşif bedeli: (175.414,10) liradır. 
2 Eksiltme 19/7/1944 çarşamba günü saat 15 te Bolu Vilâyet 

binasında yapılacaktır. 

(Resmî Gazete) 



Sayfa; 7296 (fcesmî Gazete) 15 TEMMUZ 1944 
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Yapı ve İmar 

İşleri Reisliği ile Bolu İnşaat Amirliğinde her gün görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin usulü dairesinde (13.392.09) 

liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyette olduk
larına dair Bolu Vilâyeti Deprem Komisyonundan alınmış ehliyet vesikası 

ibraz etmeleri şarttır. 
Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 

günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Bolu Valiliğine müracaat etmeleri 
ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (100.000) liralık bir iş yaptıkla
rına dair işi yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 

5 İstekliler teklif mektuplarımeksiltme günü olan 19/7/1944 günü 
saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 401/3-2 

Dicle Köy Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Miktarı Mu. Bedeli Muvakkat Teminat 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. 

— — —7 
Ekmek 70.000 v 31,5 1592 64 
Erimiş sadeyağ 2.500 4 00 750 00 
Koyun eti 4.000 1 30 390 00 

1 Dicle Köy Enstitüsünün yiyecek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 14/7/1944 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 10 da Diyarbakır Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre lüzumlu vesika-
lariyle birlikte teklif mektuplarını en geç eksiltmeden bir saat evveline 
kadar Maarif Müdürlüğüne vermiş bulunmaları şarttır. 

3 Şartname Dicle Köy Enstitüsü ve Diyarbakır Maarif Müdür
lüklerinde bulunur. 

Taliplerin ihale günü Maarif Müdürlüğü binasında toplanacak ko
misyona baş vurmaları ilân olunur. 418/4-4 

Ziraat Vekâletinden : 

Bakır kap alınacak 
1 teknik Ziraat Okulları için bakırdan yapılmış. 

Aded 

1000 Karavana 
10200 Tabak 
3400 Kupa 
350 Sürahi 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 Bakır yemek ve su kaplarının hepsinin muhammen fiat tutarı 

(40.400) liradır. % 7,5 muvakkat teminat (3.030) liradır. 
3 Kapalı zaraf usuliyle eksiltme 24 temmuz tarihine ratstlayan 

pazartesi günü saat 15 te Vekâlette müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
4 Bu işe ait şartname (200) kuruş mukabilinde Vekâletimiz Le

vazım Müdürlüğünden ve İstanbul Ziraat Müdürlüğünden alınabilir. Ba
kır kapların numunesi Levazım Müdürlüğünde hergün görülebilir. 

5 Taliplerin kapalı teklif mektubu ile muvakkat teminata ait 
banka mektubu veya vezne makbuzu, Ticaret odası vesikasını havi ka
palı zarflarını münakaşa saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Reisliğine teslim eylemeleri ilân olunur. 

Postada vukubulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz. 
396/4- 3 

1 Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına 23 kilometre mesafede 
bulunan Koçaş mevkiinde tesis edilmekte olan Zirai kombinalara ait 
Koçaş Çiftliğinin 795.685 lira 22 kuruş tahmini keşif bedelli birinci kı
sım binalar inşaatı vahidi fiat esası üzerinden açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 Eksiltme 27/7/1944 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 
de Ziraat Vekâletinde müteşekkil inşaat komisyonu huzurunda yapıl-
caktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 39,78 
lira mukabilinde Ziraat Vekâleti Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 35.578 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka bu işin eksiltmesi
ne iştirak edebilecek durumda olduklarına dair Ziraat Vekâletinden ve
sika almaları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için: 

a) Resmi tatil günleri hariç olarak) eksiltme tarihinden en az üç 

gün evvel bir dilekçe ile Ziraat Vekâletine müracaat ederek dilekçele
rine bir kalemde bu işe benzer (300 000) liralık bir inşaat işini mu
vaffakiyetle ikmal ettiklerine dair resmî idarelerden verilmiş olan ve
sika raptetmeleri. 

b) İsteklilerin gerek malî vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilât
ları ve halen taahhütlerinde mevcut iş vaziyetleri ve şimdiye kadar yap
tıkları diğer bütün işlerdeki derecei muvaffakiyetleri tetkik edilerek 
komisyonca haklarında edinilecek kanaatin müsbet bulunması lâzımdır. 

5 — 4 üncü maddedeki şeraiti haiz bulunan taliplerin 2 nci mad
de de bildirilen gün ve saatte Ziraat Vekâleti İnşaat Komisyonunda ha
zır bulunmaları ilân olunur. 

6 . Ziraat Vekâleti ihaleyi icrada tamamiyle serbesttir. 
500/4-1 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

Miktarı Hâcm adı 

5 kilo Argyrol 
3 » Acide phenlque cristallisée 

400 Gr. Atropine sulfate 
50 kutu Cyanure de mercure ampule 0,01 
50 Gr. Eserine sulfate 
50 kutu Huile camphre ampoule 

300 Gr. Novocaine 
50 kutu » adrenaline ampoule 100 adedlik 

2 kilo Oxyde de zinc 
3 » Protargol 

10 » Sulfate de zinc 
5 » Talc 

500 Gr. Adrenaline Solution (M. Nevzat) 10 Gr. şişede 
100 kilo Acide phenique ordinaire 

5 » Acide acetylosailcylique tablette (10 Gr. tüp) 
27 » Eau Oxygène 
50 » Clycerine neutre 
50 » Lanoline 
50 kutu Nevocaine Ampoule a 0,02 

2 kilo Oxyde jaune de mercure 
500 Gr. Pilocarpine chlorhydrate 
100 aded Sulfate de cuivre cray. 
30 kilo Sublime pastille 

100 » Vaseline 1 kiloluk kutu 

1 — Trahom mücadele teşkilâtı için yukarda cins ve miktarları yazılı 
24 kalem eczayı tıbbiyenin satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Tamamının muhammen bedeli 5758 lira 40 kuruş olup muvakkat 
teminatı 431 lira 88 kuruştur. Muvakkat teminat nakten veya tahvil 
olarak komisyonca alınamıyacağmdan bunun daha evvel malsandığma 
yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konulması lâzımdır. 

3 İhale 1/8/1944 günü saat 15 te Vekâlette müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

4 Buna ait şartname her gün Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Hıfzıssıhha İşleri Dairesinde ve İstanbul'da Sıhhat Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

5 Teklif zarfları 1/8/1944 günü saat 14 te komisyona verilmiş ol
malıdır. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi 
2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununun tarifi dairesinde hazır
lanmış ve mühürlenmemiş olan zarflar kabul edilmiyecektir. 493/4-1 

Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Davacı Sarayköy Kazasının Turan Mahallesinden muhacir İzzet kızı 
Saadet Eryüksel tarafından Buldan Kazasının Turan Mahallesinden Yö
rük Ali oğlu Hacı Ahmet Eryüksel aleyhine Sarayköy Asliye Hukuk Mah
kemesine açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapıl
makta olan duruşmasında : Müddeaaleyh Hacı Ahmet Eryüksel namına 
çıkarılan davetiyenin mumaileyhin nerede olduğu bilinemediği ve bu su
retle ikametgâhı meçhul bulunduğundan bahsile bilâtebliğ iade edildi
ğinden davetiyenin ilânen tebliğine ve hakkındaki duruşmanın 17/7/1944 
pazartesi günü saat dokuza bırakılmasına karar verildiğinden müddeaa
leyh Hacı Ahmet Eryüksel'in mezkûr gün ve saatte Sarayköy Asliye Hu
kuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunması veya kanuni bir vekil gön
dermesi aksi takdirde hakkında gıyap kararı verileceği davetiye maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur. 489 

Batvf&AJet Bari« Matbaaat 
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  Kanunlar                                                                                                                    Sayfa 

 
4607 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 
         3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Numaralı Cetyelde Değişiklik Yapılması 
         ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilât ve Vazifeleri 
         Hakkındaki 2825 Sayılı Kanuna İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun     1
 
4608 Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise 
         ve Teçhizat Hakkında Kanun           1
 
4609 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 
         Kanunun 18 İnci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun      2
 
T. B. M. M. Kararları 

 
1413 Kayseri'nin Kuşçu Köyünden Mehmet Oğlu Halit 
          Salur'un Ölüm Cezasına Çarptırılması  Hakkında 
           T. B. M. M. Kararı            2
 
1414 Mecitözü'nün Şıhlar Mahallesinden Hasan Oğlu 
         Muharrem Baban'ın Ölüm Eczasına Çarptırılması Hakkında 
         T. B. M. M. Kararı                      2
 
1415 Ankara Îcra Reis Muavini Derviş Nuri Ataç'a Tahsis Olunan 
         Tekaüt Maaşı Hakkında T. B. M. M. Kararı                        3
 
1416 Maaş Kanununa Ek 4161 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini 
         Değiştiren 4311 Saydı Kanunun 1 İnci Maddesinin 
         Tefsirine Mahal Olmadığı Hakkında T. B. M. M. Kararı                       3
 
1417 Aşkale'nin Çat Nahiyesinin Yavi Köyünden Abdurrahman 
         Oğlu Ahmet Işık'ın Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında 
         T. B. M. M. Kararı           3
 
1418  Seydişehir'in Kızılcalar Mahallesinden Ahmet Oğlu 
         Durmuş Çamur Sanoğlu'nun Ölüm Cezasına 
         Çarptırılması Hakkında           3
 
1419 Kastamonu'nun Akkaya Nahiyesinin Ulyan Köyünden 
        Kâmil Oğlu Sadık Karandi'nin Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında 
        T. B. M. M. Kararı                       3
 
1420  Sille Nahiyesinin Tat Köyünden Osman Oğlu Ali Gönüllü'nün  
          Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında T. B. M. M. Kararı      3
 
İlanlar             4  
          
                
  
 


