
azete 
idare m yom isleri için 

BaşmMm Neşriyat m Müdevvenat 
Umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1836 - 1920 

22 T E M M U Z 1944 

C U M A R T E S İ 
SAYI: 5763 

J 

KANUNLAR 
Yersarsmtısmdan evvel ve sonra alınacak 

tedbirler hakkında kanun 
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Madde 1 Tehlikeli yersarsıntısına maruz bölgeler Nafıa ve Ma
arif Vekilliklerinin müştereken ihzar ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdik 
edeceği listeler veya haritalarla tâyin olunur. 

îlk tedbirler 

Madde 2 Tehlikeli yersarsmtısı bölgesine dâhil olsun olmasın 
bütün vilâyetlerde aşağıdaki tedbirler alınır. 

Kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları 
söndürme, yıkıntıları temizleme ve felâketzedeleri iaşe gibi hususlarda 
kullanmak üzere vazife ve vazifelileri tâyin, içtima mahallerini tesbit 
eden bir program tanzim ve icabeden vasıtalar ihzar ve muhafaza olu
nur. Bu program Dahiliye, Nafia, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletle-
rince müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde yapılır. 

Madde 3 Yersarsmtısı vukuunda mahallin mülkiye âmiri, hâkim 
sınıfına dâhil memurlar haricinde, memur olsun veya olmasm lüzum gör
düğü kimselere vazife vermeğe, bedeli veya ücreti bilâhare ödenmek üze
re canlı veya cansız nakil vasıtalarına ve lüzumlu alât ve edevata el koy
mağa ve hiç bir kayıt ve merasime tabi olmadan tedavi, kurtarma ve ia
şe gibi işlerin icabettirdiği âcil mubayaaları yapmağa, tehlikeli binaları 
tahliye ve müsait bina ve meskenleri işgal etmeğe salahiyetlidir. 

Yersarsmtısı vukubulan yerlerdeki mülkiye âmiri yardım teşkilât 
ve vasıtalarının kifayetsizliği karşısında civarındaki vilâyet ve kazalar
dan yardım ister. Kendilerinden yardım istenilen vilâyet ve kazaların 
mülkiye âmirleri birinci fıkrada yazılı salâhiyetleri haiz olarak bütün 
imkân ve vasıtalariyle yardıma koşmağa mecburdur. Yersarsmtısı vu
kubulan yerdeki mülkiye âmiri civarındaki mülkiye âmirlerinin yukarıki 
fıkra mucibince yardımına lüzum görmeyip te yalnız bunlara bağlı bazı 
komşu koy ve kasaba halkının yardımına lüzum hissettiği takdirde bu 
köy ve kasaba halkmı yardıma çağırır, bunlar merbut bulundukları mül
kiye âmirinden emir beklemeksizin bütün imkân ve vasıtalariyle yardı
ma koşmağa mecburdurlar. Şu kadar ki, bu komşu köy ve kasabaların 
bağlı bulundukları vilâyet veya kazaya malûmat verilir. 

Mahallin mülkiye âmiri bu işlerin yapılmasında, lüzum halinde ge
rek o yerde ve gerek civarda bulunan asker, jandarma, gümrük muha
faza ve orman koruma kıtalarından ve bunların vasıtalarından da istifade 
•der. Bu takdirde bu kıta komutanları mafevklerinden emir beklemeksi
zin kendilerinden istenilen yardımı derhal yapmağa mecburdurlar. 

Bu maddede mülkiye âmirine verilen vazife ve salâhiyetler nahiye 
merkezi olmıyan belediyelerde belediye reisleri, köylerde muhtarlar ta
rafından kullanılır. 

Madde 4 Muhabere vasıtası bulunan şahıslarla resmî ve hususi 
idare ve müesseseler, yersarsmtısı vukuu hakkında edinecekleri haberi 
İlk vasıta ile mıntakanın mülkiye âmirine derhal bildirmeğe mecburdurlar. 

İlk yardımlar için çekilecek tel yazılarını ve telefon muhaberelerini 
posta, telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları ve askerî mu
habere teşkilleri parasız, tercihan ve acele olarak kabul etmeğe ve bu 
yazıyı alanlar da İlk vasıta ile yerine ulaştırmağa mecburdurlar. 

Madde 5 Yersarsmtısı vukuunda İlk yardımları temin maksadiyle 
yersarsmtısı bölgesine üçüncü maddede yazılı mülkiye âmirleri ile alâ
kalı makam ve müesseseler tarafından gönderilecek yardım ekipleri ve 
her türlü malzeme ve âletler Devletin veya Devlete bağlı idarelerle ser
mayesinin çoğu Devlete ait müesseselerin elinde bulunan nakil vasıtala
riyle bedeli sonradan Hükümetçe ödenmek üzere tercihan sevkedilir. 

Madde 6 Gerek yersarsmtısı esnasında gerek kurtarma ve yardım 
işlerinde çalıştırılırken yaralananlar veya sakatlananlar en yakm has
tane veya tedavi yerlerine sevkedilirler. Askerî hastane ve tedavi yerle
riyle Devlet, hususi idare ve belediyelere ve şahıslara ait bütün hastane 
ve tedavi yerleri bu yaralı ve sakatları hemen kabul ve tedavi etmeğe 
mecburdur. 

Resmî hastane ve tedavi evlerinde bunlara parasız bakılır. Resmî 
hastane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkânı bulunma
ması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi üc
retleri sonradan Hükümetçe ödenir. 

Madde 7 Yersarsmtısı vukuunda ilk kurtarma yerinde çalıştırı
lanlara bedenî hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Yalnız çalıştıkları 
müddetçe parasız ekmek ve katık temin edilir. Bunların beraberlerinde 
getirdikleri âlet ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelenler, masrafı 
Hükümetçe ödenmek üzere tamir ettirilir. Ziyaa uğrayanlar ile tamiri 
imkânsız olnaların bedeli mahallî rayiç üzerinden ödenir. 

Madde 8 Salahiyetli makamlarm verecekleri vazifeleri yapmayan
ları hastalık veya mâkul diğer bir sebep olmadıkça iş basma sevketmeğe 
mahallin mülkiye âmiri mezundur. Bu husustaki emirleri zabıta kuvvet
leri derhal ifa etmeğe mecburdurlar. 

îlk tedbirleri takip eden isler 
Madde 9 Yersarsmtısım mütaakıp Nafıa Vekâletince kurulacak 

fen heyetleri tarafından resmî ve hususi bütün binalar tetkik ve muaye
neye tabi tutulur. Bunlardan yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hak
kında fen heyetlerine» mahallin mülkîye âmirine rapor verilir. 
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Bu makamlarca bu binalar derhal boşaltılır. Yıkılması icabedenler 
için en çok 15 gün mühlet verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bil
dirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde keyfiyet mahallî vasıta
larla ilân edilmek suretiyle tebliğ yapılmış sayılır. Mal sahibi yıkmadığı 
takdirde bu binalar, yıkma parası yıkıntı bedelinden ödenmek üzere ma
hallin mülkiye âmirinin emriyle yıktırılır. 

Tehlikeli fakat ıslahı mümkün olan binaların fen heyetlerinin gös
tereceği şartlara göre tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve otu
rulmasına müsaade edilmez. Bu binalar bir sene zarfında tamir ettiril-
mediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukardaki esaslar dairesinde yık
tırılır. 

İtiraz vukuunda keyfiyet mahallî idare heyetlerince tetkik olunur. 
İtiraz sebepleri varit görüldüğü takdirde müddet daha iki seneye kadar 
uzatılabilir. 

Madde 10 _ Yersarsmtısı dolayısiyle büyük hasara uğrıyan şehir, 
kasaba ve köy yerlerinin Devlet hizmetinde bulunan veya hariçte çalışan 
jeolog ve sismologları da ihtiva etmek üzere Nafıa Vekâletinin teşkil ede
ceği mütehassıs fen heyetlerince değiştirilmesine lüzum görüldüğü tak
dirde şehir, kasaba ve köylerin yerleri bu raporlara müsteniden Nafıa 
Vekilliğinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin karariyle değiştirilir. 

Yukarda yazılı fen heyetlerince Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve Ziraat Vekâletlerinin mümessilleri de bulunur. 

Madde 11 — Yersarsmtısı bölgelerine dâhil şehir, kasaba ve köyler
de bina ve mesken inşası fen heyetlerince tehlikeli görülen mahaller yapı 
için yasak bölge sayılır. Belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, olmı-
yan yerlerde muhtar ve ihtiyar meclisleri bu yasak bölge hükmünü tatbik 
ile mükelleftirler. Hilâfına hareket edildiği takdirde yapılan veya yapıl
makta olan binalar vali ve kaymakamların emriyle yıktırılır. 

Madde 12 — Yersarsmtısı dolayısiyle hasara uğramış olan şehir ve 
kasabaların imar plânı mevcut olup da Nafıa Vekâletince tadiline lüzum 
görülmediği takdirde esaslı inşaata derhal müsaade edilir. 

Mevcut imar plânının tadiline lüzum görülen şehir ve kasabalarda 
bu tadilât plânları beş ay zarfında ikmal edilir. 

İmar plânı mevcut olmıyan yerlerin imar plânı âzami üç sene zarfında 
ihzar olunur .Bu plânlar yapılıncıya kadar müstakbel plânlara göre esaslı 
inşaat yapılmasına Nafıa Vekilliğince müsaade edilebilir. 

Yukarda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi icabeden şehir ve 
kasabalarda alâkalıların kendi arsaları üzerine ilk barınma tedbiri olarak 
muvakkat baraka inşasına izin verilir. 

Bu nevi muvakkat inşaatın, imar plânı mevcut olan yerlerde yersar
smtısı vukuundan, imar plânı olmıyan veya tadil edilen veya yerleri değiş
tirilecek olan şehir ve kasabalarda yeni plânların tasdikmdan itibaren üç 
sene içinde sahipleri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde masraf
ları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin mülkiye âmiri emriyle 
belediyelerce yıktırılır. 

Bu üç senelik müddet, zaruret halinde Nafıa Vekilliğinin teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyetince lüzumu kadar uzatılabilir. 

Umumi hükümler 

Madde 13 Birinci madde mucibince tesbit edilen yersarsmtısı böl
gelerinde yeniden yapılacak veya değiştirilecek veya büyütülecek veya 
esaslı tamir görecek resmî ve hususi bütün yapıların tâbi olacağı şartlar 
Nafıa Vekâletince tanzim edilecek esaslar dâhilinde tâyin olunur. Bunun 
haricinde inşaat yasaktır. 

Bunun için: 
A) Belediye teşkilâtı olan yerlerde 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yol. 

lar Kanunu gereğince verilecek ruhsatiyelerde bu esasların gözönünde bu
lundurulması mecburidir. 

B) Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu hükmü 
tatbik etmekle mükelleftir. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılacak inşaat 9 uncu madde
de zikredilen usul dairesinde mahallin mülkiye âmirinin emriyle yıktırılır. 

Madde 14 Her ne suretle olursa olsun yeniden kurulacak köyler 
Dahiliye, Nafıa, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerinin birlikte tesbit 
edeceği esaslar dâhilinde Vilâyet Nafıa Müdürlüğünce tanzim olunacak 
plânlara göre kurulur. Ancak bu plân dairesinde inşaata müsaade edilir. 
Bu hükümler dışında köy kurulması yasaktır. Aksi halde yapılmış ve ya
pılmakta olan binalar yıktırılarak inşaat menedilir. 

Madde 15 Tehlikeli yersarsmtısı bölgesinden başlamak üzere Na
fıa Vekâletince tesbit edilecek program dâhilinde şehir, kasaba ve köyler
deki Hükümet konağı, hastane, mektep, fabrika ve iş yerleri gibi bir çok 

kimselerin toplandığı resmîj hususi bina ve müesseselerle sinema, tiyatro, 
gazino, kahvehane, han, hamam ve otel gibi umuma açık bulundurulan yer
lerin yersarsıntısına dayanıklı olup olmadıkları Nafıa Vekâletince tâyin 
olunacak fen heyeti tarafından tetkik ve muayene edilerek raporları ma
hallin mülkiye âmirine verilir. Bu raporlara nazaran mülkiye âmiri Bele
diye teşkilâtı olan yerlerde Belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclis
leri vasıtasiyle tehlikeli görülenleri derhal boşalttırır ve kapatır. Bunlardan 
tamir ve takviye suretiyle islam mümkün olmıyanlarm bu maksatlarla 
kullanılmasına müsaade edilmez. Tamir ve takviye ̂ edilerek ıslahı mümkün 
olanların fen heyetlerince gösterilen esaslar dâhilinde gereken tamirleri 
yapıldıktan sonra kullanılmasına izin verilir. 

Madde 16 — Birinci madde mucibince tesbit edilen bölgelerde yeni
den yapılacak sinema, tiyatro, otel, kahvehane, fabrika gibi umumi top
lantı ve iş yerlerinin projeleri Nafıa Vekâletine veya Nafıa Vekâletinin 
göstereceği dairelere tasdik ettirilir. Aksi takdirde bunların inşalarına 
müsaade edilmez. 

Madde 17 Yersarsmtısı dolayısiyle gerek yerleri değiştirilecek şe
hir, kasaba ve köylerin yeniden tesisi ve gerek mevcut şehir ve kasaba ve 
köylerin tevsii ve yersiz kalanlara yer temini için, İcra Vekilleri Heye
tince âmme menfaati namına istimlâk kararı verilen binalı binasız saha
ları değer pahası peşin verilmek suretiyle, bu şehir ve kasabalar beledi
yeleri ve bu köyler ihtiyar meclisleri istimlâke ve müstehiklerine paralı 
parasız tevzie salahiyetlidir. 

Madde 18 Şehir ve kasabalar için istimlâki kararlaştırılan saha
nın ve içindeki binalı binasız gayrimenkullerden her birinin 3710 sayılı 
Belediye İstimlâk Kanununun hükümlerine tevfikan haritaları tanzim ve 
gayrimenkullerin eski hallerine göre kıymetleri takdir olunarak istimlâke 
ait mütaakıp muameleleri yapılır. Şu kadar ki, gayrimenkullere takdir 
edilen bu kıymetler, belediye tarafından sahiplerine birer ihbarname ile 
tebliğ edilir. İkametgâhı meçhul olan gayrimenkul sahiplerine yapılacak 
tebliğler mutat vasıtalarla ilân suretiyle yapılır. İhbarnameyi kabul ve 
imzadan imtina edenler için tutulacak zabıt varakaları tebliğ hükmündedir. 

Gayrimenkulun miktar ve mesahası veya takdir edilen kıymeti hak
kında tarafların alâkalı mahkemelere müracaatla itirazda bulunmaları 
ve bu hususta duruşmanın başlamış olması, gayrimenkulun belediye na
mına tapuya kayıt ve tescüine ve elkonmasma hiç bir suretle mâni ola
maz. 

Madde 19 İstimlâk suretiyle belediyenin tasarrufuna intikal etmiş 
olan bu yerler yeni şehir veya kasabanın imar plânlarına göre parsellere 
ayrılır. Bu şehir plânına göre tiplendirilen arsalar tapu veya vergi kayıt
larına ve şehir ve kasabanın eski yerinde yer sarsıntısından zarar gören
lerin inşasını kabul ve taahhüt ettikleri bina tiplerine dair verecekleri be
yannamelere göre gruplara ayrılarak tasnif edilmek ve aralarında kura 
çekilmek suretiyle bedelsiz olarak tevzi edilir. 

Bundan başka eski şehir veya kasabada bir veya müteaddit bina 
veya arsaları bulunanlara da bu gayrimenkullerin cins ve nevilerine göre 
ve her parçasma mukabil bedelsiz ayrıca birer arsa daha verilir. 

Madde 20 Yersarsmtısı dolayısiyle, âmme menfaati namına is
timlâki kararlaştırılan gayrimenkullerin garek belediyeler namına devir 
ve ferağı ve gerek belediyeler tarafından istihkak sahiplerine tevzi ve 
tapuca tescil muameleleri, ferağ ve intikal harçlarından ve diğer her nevi 
harç ve resimlerden muaftır. 

Madde 21 İstimlâk sahası dâhilinde bulunan Devlete ait ve bir 
âmme hizmetine tahsis edilmemiş gayrimenkuller belediyeye bedelsiz 
olarak devir ve ferağ edilir. 

Madde 22 Köyler için istimlâk Köy Kanunundaki hükümlere tabi
dir. Köylerde istimlâk edilen bu yerler köy ihtiyar meclisi karariyle müs
tehiklerine paralı veya parasız tevzi olunur. Tevzi, şehir ve kasabalara 
tatbik edilen esaslar dâhilinde yapılır. 

Madde 23 Bu kanunun muhtelif maddelerinde yapılacağı ve öde
neceği tasrih edilen masraflar Nafıa Vekâleti bütçesine konulacak tahsi
sattan ödenir. 

Bu kanunun ikinci maddesi mucibince alınacak tedbirler için yapı
lacak masraflara Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletlerince müştereken tesbit edüecek esaslar dairesinde hususi ida
reler, Belediyeler ve köyler de iştirak eder. 

Madde 24 Nafıa Vekâleti bu kanun hükümlerinin tatbik suretini 
murakabe ile mükelleftir. 

Madde 25 _ Bu kanunun 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nci maddelerinde 
yazılı muamelelerden dolayı kazai mercilerde dâva açılamaz. 

Madde 26 Birinci derecede yersarsmtısı neticesinde harap olan 
veya zarar gören bölgelerin süratle inşasını ve kalkınmasını kolaylamak 
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ve ayrıca yurtta dayanıklı, fennî, sıhhi ve ucuz mesken yapılmasını sağ
lamak üzere 3460 sayılı kanun hükümlerine tabi ve Nafıa Vekâletine bağlı 
bir iktisadi Devlet teşekkülü kurulur. 

Madde 27 — Yersarsmtıları dolayısiyle sahip, zilyed, müntefi ve 
kiracı sıfatiyle ellerinde bulunan menkul ve gayrimenkul malları tamamen 
veya kısmen mahv ve harap olmuş veya hasara uğramış hakikî veya hük
mi şahıslar namına yer sarsıntısının vuku bulduğu mahallerde tahakkuk 
ettirilmiş olupta henüz tahsil edilmemiş bulunan Devlet, vilâyet ve bele
diyelere ait vergi, resim ve harçların, gördükleri zarar derecesine göre 
tamamen veya kısmen terkinine İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Yersarsmtısınm vukuu tarihine kadar olan zamana ait olupta henüz 
tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler hakkında da aynı surette 
muamele yapılır. 

Zararın miktarı ve nispeti mahallin idare heyetlerince tesbit olunur. 
Madde 28 Yersarsmtısmdan müteessir olan mmtakaların İcra Ve

killeri Heyetince tesbit olunacak mahallerde umumi muvazeneden maaş 
ve ücret alan memur ve müstahdemlerden yardıma muhtaç olacak derecede 
manen veya bedenen ehemmiyetli zararlara uğradıkları mahallî idare 
heyetlerince tasdik olunanlara maaş veya ücretleri tutarının iki misimi, 
tekaüt ve yetimlere maaşları tutarının üç mislini geçmemek üzere İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilecek miktarda avans verilebilir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimlere avans itasında 
yetim maaşına veya ikramiyeye müstenit olan memuriyet maaşları esas 
tutulur. 

Bu avanslar, maaş veya ücretlerde müsavi taksitlerle tevkif olunmak 
suretiyle tediye tarihlerinden itibaren en çok iki yıl zarfında istirdat olu
nur. 

İkramiyeye müstahak olanların borçları ikramiyelerinden tevkif 
edilir. 

Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimlerden nüfus kâğıtları zıyaa 
uğramış bulunanların istihkak İddialarının tevsiki için İdare Heyeti maz
bataları da kabul olunur. Bu maddenin tatbiki için nüfus dairelerinden 
alâkalıların talebi üzerine verilecek metin suretleri ile İdare Heyetlerine 
verilecek mazbatalar her türlü harç ve resimden muaftır. 

Madde 29 Yukarıki madde mucibince İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilecek yerlerde mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve belediye
lerden ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseselerden maaş ve ücret alan 
memur ve müstahdemlerle mütekait ve yetimlerden yukarı maddede ya
zılı şekilde zarar gördükleri tasdik edilecek olanlara aynı maddede yazılı 
şekil ve miktarda avans ita ve istifasına alâkalı vekiller mezundur. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimler hakkında da yu
karıki madde hükmü tatbik olunur. Bu madde hükmüne tevfikan verile
cek avansların tediyesine malî istitaatı müsait olmayan belediyelerle vilâ
yet hususi idarelerine bu avansı karşılamak üzere Hazinece kefalet edil
mek suretiyle kredi açtırılır. 

Ceza hükümleri 

Madde 30 Yardıma davet anında şehir, kasaba ve köylerde bu-
lunupta sıhhi durumları elverişli olduğu halde makbul bir sebep olmak
sızın bu davete icabet etmiyenlerle gidip çalışmıyanlardan vali veya kay
makamın karariyle 25 liradan 100 liraya kadar ceza alınır. Ancak has
talığı sabit olanlardan bu ceza kaldırılır. Bu kararlar katidir. 

Devlet ve Devlete bağlı idarelerle sermayesinin çoğu Devlete ait 
müessese memurlarına yer sarsıntısı dolayısiyle verilen vazifeyi ifada 
ihmal veya suiistimallerinden veya bu maksatla kendisine verilen para 
ve malları zimmete geçirmelerinden veya sair fiillerinden dolayı Devlet 
memurları hakkındaki ceza hükümleri tatbik olunur. 

Madde 31 Yer sarsıntısı bölgelerinde felâketzedelere yardım mak-
sadiyle Devlet daire ve müesseseleriyle hususi idareler, belediyeler ve 
köyler ve âmme menafiine hadim hayır cemiyetleri tarafından bedelli 
veya bedelsiz olarak verilen inşaat malzemesi veya diğer alât ve edevatı 
satan veya başka maksatlarla kullananlar hakkında vilâyetlerde valiler, 
kaza, nahiye ve köylerde kaymakamlar tarafından 10 liradan 100 liraya 
kadar ceza alınmakla beraber bu mallar istirdat olunur. Mevcut olmıyan 
malların bedeli tahsil edilir. Bu karar katidir. Bu bedel hiç bir vakit 
malın maliyet fiyatından aşağı olamaz. Mal bedelinin tahsiline dair olan 
karar Tahsili Emval Kanununa göre icra olunur. 

Madde 32 Hasarı mucip yer sarsıntısı ve onu takip eden on gün 
zarfında mezkûr bölgelerde Ceza Kanununun ikinci kitabının 7 nci, 8 inci, 
9 uncu ve 10 uncu baplarında yazılı suçları işleyenler hakkında tâyin 
edilecek cezalar şiddet sebebi nazarı dikkate alınarak hükmedilir. 

Muvakkat madde 1 1938 senesindenberi yer sansıntısına maruz 
kalmış yerlerde de bu kanunun 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci 
maddeleri tatbik olunur. 

astsesMarstiKma 
Sayfa: 7 3 3 9 

Muvakkat madde 2 Tokat, Çorum, Balıkesir Vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 4386 sayılı kanunun neşrinden sonra vukubulan yer
sarsmtıları bölgelerinden İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yer
lerde : 

A) Sahip veya zilyedi bulunduğu veya kira ile oturduğu evi yıkıl
mış veya içinde barınılamıyacak dereeede mahv ve harap olmuş bulunan
lar namına mezkûr mahallerde 423, 797, 1833, 1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 
3843, 2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil ve tadilleri mucibince 
yersarsmtısınm vukuu tarihine kadar tahakkuk ettirilipte bu kanunun 
neşri tarihinde tahsil edilmemiş olan vergi ve resimlerle zamları terkin 
olunur. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar olan zamana ait olup henüz tarh 
ve tahakkuk ettirilmemiş olanlar tahakkuk ettirilmez. 

B) İkametgâhı yıkılmamış veya oturulamıyacak derecede mahv ve 
harap olmamış olanlardan ticarethanesi veya akarı yıkılmış veya mahv 
ve harap olmuş bulunanların yalnız bu ticarethane ve akarlardan müte
vellit vergiler hakkında da A fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat madde 3 Bu kanunun neşrinden önce 3908 sayılı ka
nun hükümlerine göre başlanmış olan işler o kanunun hükmü dairesinde 
neticelendirilir. 

Madde 33 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 34 Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
19/7/1944 

B*8İt?j 
Öüator 
Tertip Cilt 

ÎIMBIİ 

S»hif« S*T> 

B u k a n u n d a gözü g e ç e n k a n u n l a r : 
5 ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu 2 1 624 — 

423 Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu 3 S 642 — 7 

412 Köy Kanunu 3 5 696 765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 850 320 797 Veraset ve İntikal Vergisi hakkında kanun 17/4/1926 3 7 1116 348 1833 

Arazi Vergisi Kanunu 6/7/1931 
3 12 581 1 8 4 1 

1837 Bina Verşisi Kanunu 14/7/1931 3 12 604 1848 
1882 1525 numaralı Şose ve Köprüler Kanununun bazı maddele

rinin tadili hakkında kanun 2/8/1931 3 12 1086 1862 
1996 1890 numaralı İktisadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel 

kanun 31/5/1932 3 13 495 2112 
2290 Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 21/6/1933 3 14 1469 2433 
2395 Kazanç Vergisi Kanunu 25/3/1934 3 15 234 2662 
2416 İktisadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel kanun 

2/5/1934 

3 15 375 2690 2728 İktisadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel 2416 sayılı 
kanunu değiştiren karlun 29/5/1935 3 16 847 3015 

2729 Kazanç vergisine dair olan 2395 «ayılı kanuna ek kanun 
28/5/1935 3 16 848 3014 2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkında kanun 

1/6/1935 
3 16 1157 3017 

2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 29/1/1936 3 17 300 3218 
3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle 

kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkında kanun 4/7/1938 S 19 1306 3 9 5 « 

3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkında kanun 11/7/1939 3 20 1539 4253 3710 Belediye İstimlâk Kanunu 14/7/1939 3 20 1705 4258 
3843 Muamele Vergisi Kanunu 4/6/1940 3 21 '900 4526 
3908 Yeniden kurulacak Erzincan şehir yerinin istimlâkine dair 

kanun 10/8/1940 3 21 2051 4584 4386 Tokat, Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki yerearsıntısın-
dan müteessir olan mıtakalarlada zarar görenlere yapılacak 

yardım hakkında kanun 22/1/1943 3 24 347 5S11 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

olan 3656 sayılı kanunla eklerine bağlı cetvellerin 
Maarif Vekilliği kısımlarında değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

Kanun No: 4624 Kabul tarihi: 18/7/1944 

Madde 1 _ 3656, 4121, 4122, 4365 sayılı kanunlarla Maarif Vekilliği 
için kabul edilen kadrolardan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı olanlar kal
dırılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Madde 2 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Tef
tiş Heyeti kısmı altındaki kayıt bütün müfettişlere şâmil olmak üzere 
«Bunlardan dördü yabancı memleketlerde talebe müfettişi olarak istih
dam olunabilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 3 _ Bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde unvanları yazılı 
vazifeleri munzam olarak deruhte edenlere hizalarında gösterilen miktar
da munzam vazife tazminatı 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi hü
kümleri dairesinde verilir. 

Muvakkat madde 1 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmındaki iki aded 7 ve 
bir aded 14 lira ücretli yabancı memleketlerdeki talebe müfettişliği kâ
tipliği kadroları kaldırılmış ve bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar aynı cetvelin Maarif Vekilliği kısmına eklenmiştir. 



Muvakkat maadde 2 1944 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanunu
na bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmında Devlet Konser-
vatuvarı kadrosunda bulunan üçüncü dereceden bir öğretmenlik fiili kad
roya alınmış ve bu kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde derece, aded ve un
vanları yazılı memuriyetler aynı cetvelin Maarif Vekilliği kısmına eklen
miştir. 

Muvakkat madde 3 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maarif Veküliği kısmındaki tertipler arasında 
bağlı (6) sayılı cetvelde yazılı olduğu üzere (328.780) liralık tahsisat nakli 
yapılmıştır. 

Muvakkat madde 4 _ Bu kanuna bağlı (7) sayılı cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı kadrolara tâyin edilecekler hakkında 4122 sayılı 
kanunun 4469 sayılı kanunla 1944 malî yılı sonuna kadar uzatılan mu
vakkat birinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 5 Bu kanunun hükümlerini icraya icra VekÜleri Heyeti 
memurdur. 

19/7/1944 

4 Âza 

ıa 
ı ı 
12 
13 
14 
15 

11 
13 
13 
14 

S 
11 
9 

11 
13 
14 
14 
14 

10 
11 

tl] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Talim ve Terbiye Dairesi 

Antikiteler ve müzeler müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Arkeolog 
9 Kalem Âmiri 

13 Evrak ve Dosya Memuru 
14 Kâtip 

Hukuk Müşavirliği 
6 Hukuk Müşaviri 

VİLÂYETLER 

Maarif daireleri 

Mümeyyiz 
» 

Başkâtip 
Kâtip 

» 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Müdür Muavini 
Kâtip ve Hesap Memuru 
Müze ve Kütüphane Memuru [1] 
İdare ve İntizam Memuru' 

Yüksek MuaMm Mektebi 
MÜdÜr 
Müdür Muavini 
Muallim 

•» 
Hesap Memuru ve Mutemet 
Ambar ve Depo Memuru [1] 
Kütüphane Memuru 

. Mubayaa Memuru 

Ankara Dil ve Tarih-Goğrafya Fakültesi 

Asistan 

Prevantoryum ve Sanatoryum 
Doktor (Dahilî Hastalıklar Mütehassısı) 

Aded Maaş 

3 
7 

25 
64 

105 
37 

00 

80 
50 
40 
20 
15 

80 

35 
30 
25 
20 
15 
10 

30 
20 
20 
15 

60 
30 
40 
30 
20 
15 
15 
15 

35 
80 

80 
70 

[1] Ayniyat muhasibi mutemetliğini göreceklerdir. 

Memuriyetin nevi 

6 
9 
8 
9 

12 
13 
8 
9 

12 
11 
11 
13 

4 
7 

10 
13 
11 

9 
11 
12 
12 
12 
12 

4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

D. 

Doktor (Çocuk Hastalıkları Mütehassısı) 
Doktor (Asistan) 

» (Bakteriyolog) 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Dâhiliye Şefi 
Hesap Memuru 
Ambar ve Depo Memuru 
Mubayaa Memuru 
Muallim 
Kâtip 

Teknik Okulu 

Müdür 
» Muavini 

Hesap Memuru 
Kâtip 
Kütüphane Memuru 
Dâhiliye Başmemuru 
Dâhiliye Memuru 

» > 
Ambar Memuru 
Levazım Memuru 
Hesap Memur Muavini 

Muallim 
> 
» 
» 
» Muavini 
» » 

Tedris Heyeti 

[2] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Talim ve Terbiye Dairesi 

Teftiş Heyeti 

Aded 

1 
3 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

3 
6 

15 
7 
5 
6 
6 

Aded 

3 Âza 
9 Kütüphane memuru 

4 Başmüfettiş 1 

5 Birinci sınıf müfettiş 1 
8 Kalem şefi 1 

Yüksek öğretim Umum Müdürlüğü 

7 Muamelât müdürü 1 

Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

8 Şube müdür muavini 1 

Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü 

3 Umum müdür 1 
8 Şube müdürü 3 
8 Etnğorafist 1 

10 Kütüphaneci 1 
11 Tescil memuru 1 
13 Dosya ve evrak memuru 2 
13 Kâtip 3 

Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı İşleri Müdürlüğü 

6 Müdür muavini 1 
4 Yüksek mimar veya yüksek mühendis 4 
6 Fen Memuru 2 
7 » 3 
9 Ressam 13 



22 T E M M U Z 1944 (Resmî Gazete) Sayfa: 7341 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Neşriyat Müdürlüğü 11 öğretmen 2 30 

7 Müdür muavini 1 60 10 Hesap Memuru ve Mutemet 1 35 

7 Şube müdürü 2 60 11 Kütüphane Memuru 1 30 

8 » » muavini 2 50 11 Mubayaa Memuru 1 30 
ur- o 11 Ambar Memuru 1 30 

-LU .Mümeyyiz 2 12 Depo Memuru ve Ayniyat Muhasibi 1 25 
Hukuk Müşavirliği 9 Spor öğretmeni 1 40 

4 Birinci hukuk müşaviri 1 90 Ankara Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
6 İkinci hukuk müşaviri 1 7© 

Ankara Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

10 Kalem şefi [1] 1 35 8 Asistan 7 50 Kalem şefi [1] 
9 » 8 40 

Seferberlik ve Askerlik öğretim Müdürlüğü Ankara Fen Fakültesi 

7 Müdür muavini 1 66 5 Profesör 1 SO 
12 Memur 2 25 6 Doçent 1 70 

Levazım Müdürlüğü 7 » 1 60 
12 Memur 1 25 7 öğretmen 3 60 
13 » 2 2» 7 Başasistan 2 60 

YİLÂYETLER 
Bahkesir Orta öğretmen Okulu öğretim Heyeti 

6 öğretmen 1 70 
Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri Müdürlüğü 7 

öğretmen 
1 60 

4 Yüksek mimar veya yüksek mühendis 6 96 8 3 50 

Maarif Daireleri İstanbul Arkeoloji Müzesi 

6 Müdür muavini 1 76 11 Hazırlayıcı 2 30 
7 » » 1 60 Anıtları Koruma Heyeti 
8 » » 1 56 

Anıtları Koruma Heyeti 
15 7 Muamelât müdürü 1 66 14 Kâtip 1 15 

8 » şefi s 50 Müzeler 
9 » » 8 40 

10 Mümeyyiz 16 35 (İdari memurluklar) 
11 » 3© 30 7 Memur 1 60 
12 Başkâtip 7İ 25 8 1 50 
13 Kâtip 11İ 20 11 1 30 
14 » 8« 15 13 » 6 20 

Derleme Müdürlüğü 
10 Tetkik memuru 1 35 İstanbul Teknik Okulu 

Prevantoryum ve Sanatoryum İdare Heyeti 

4 Doktor (İhtisas yeri, iç hastalıkları için) 1 90 8 Dahiliye Şefi 1 50 

5 Doktor (Istısas yeri, iç hastalıkları için) 4 80 9 Nakit İşleri Muhasibi 1 40 
5 Doktor (İhtisas yeri, çocuk hastalıkları için) 1 80 9 Ayniyat Muhasibi 1 40 
6 Doktor (İhtisas yeri Bakteriyolog: için) 1 80 11 Ambar Memuru 1 30 
6 Doktor (İhtisas yeri Röntgen için) 1 80 12 Kâtip 1 25 
7 Doktor (İhtisas yeri) 1 60 7 Kütüphane Şefi 1 60 
8 Doktor 2 50 9 Kütüphane Memuru 1 40 
9 » 3 40 11 Kütüphane Kâtibi 1 30 

10 » 1 35 11 Atelye Ambar Memuru 1 30 

8 Başeczacı 1 50 11 Şube Kâtipleri 4 30 

9 Eczacı 1 40 11 öğretim Bürosu Dosya Memuru 1 30 
11 Başhemşire 3 30 
12 Hemşire 8 25 
7 İdare ve Muamelât Müdürü 1 60 Yatı Yurdu Müdürlüğü 
9 Hesap Memuru 1 40 9 Hesap Memuru 1 40 

11 Ambar Memuru 1 30 10 İdare Memuru 1 35 
9 İdare ve Mubayaa Memuru 1 40 10 Mubayaa Memuru 1 35 

11 Depo Memuru 1 30 11 Ambar Memuru 1 30 
12 Kâtip 1 25 11 Depo Memuru 1 30 
11 öğretmen 3 30 12 Kâtip ve Daktilo 1 25 

Güzel Sanatlar Akademesi 

60 
öğretim Heyeti 

7 Müdür Muavini 2 60 
öğretim Heyeti 

11 Başkâtip ve Hesap Memuru 1 30 3 öğretmen 4 100 
12 Müze ve Kütüphane Memuru [2] 1 25 4 » 10 90 
12 İdare ve İntizam Memuru 1 25 5 » 22 80 
13 İdare ve intizam Memuru 3 20 6 » 27 70 

7 » 
» 

30 60 
Yüksek öğretmen Okulu 8 

» 
» 11 50 

9 Dahiliye Müdürü 1 40 9 » 6 40 

9 öğretmen 2 40 8 Lektör 4 50 
10 öğretmen 6 35 

[1] Müdürler encümeni ve inzibat komisyonu işleriyle de meşgul olacaktır. 9 Asistan 35 40 
[2] Ayniyat muhasibi mutemetliği vazifesini de yapacaktır. 11 46 30 



v.*fia: 7342 (Resmî Gazete) 22 TEMMUZ 1 1944 

D. Memuriyetin nsv'i Aded Maaş [5] SAYILI C E T V E L 

Erkek sanat enstitüsü ve okulları ile k%z enstitüleri, D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 
kıs sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam okulları, 

kız ve erkek gezici köy kursları 
8 Öğretmen 3 50 MERKEZ 
9 » 7 40 

MERKEZ 

1« > 19 35 5 Neşriyat Müdürü 1 89 
11 » 25 30 
12 » 148 25 Maarif Devreleri 

[3] SAYILI C E T V E L 8 Muamelât Şefi § 50 [3] SAYILI C E T V E L 8 Muamelât Şefi 50 [3] SAYILI C E T V E L 
9 8 40 

Munzam idarî vazife tazminatları 10 Mümeyyiz 12 35 

Ücret 
11 12 30 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 12 Başkâtip 18 25 
13 Kâtip 28 20 

Yüksek öğrtemen Okulu 

Müdür Muavini 1 120 îstaabul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

» » 1 100 3 öğretmen 3 
Müzakereci öğretme» 2 60 4 G 90 

Ankara Fen Fakültesi 5 > % SO 
6 > 10 70 

Enstitü Müdürü 1 100 7 13 60 
Teknik Okulu S 7 50 

Müdür 1 210 9 2 40 
öğretim Müdür Muavini 1 170 9 Asistan 33 40 
İdare Müdür Muavini 1 170 11 » 38 30 
Müdür Muavini 2 120 
Şube Şefi 4 17« 

Erkek sanat enstitüsü ve okullart ile kız enstitüleri, 
[6] SAYILI C E T V E L 

Erkek sanat enstitüsü ve okullart ile kız enstitüleri, 
[6] SAYILI C E T V E L 

kız sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam okulları Tenzil edilen Zammedilen 
kız ve erkek gezici köy kursları M. Muhassasatın nev'i kız ve erkek gezici köy kursları 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 
RMdâr 2 140 . — 

> 2 120 545 Maaşlar 
® 100 1 Memurlar maaşı 275 511 

15 75 546 Ücretler 
» Muavini 4 75 264 203 » Muavini 75 

1 Memurlar ücreti 264 203 
7 60 

1 Memurlar ücreti 
239 34 50 2 Müteferrik müstahdemler ücreti 58 239 

Laboratuvar Şefi 1 140 579 Meslekî ve teknik okullar açılması 
> > 2 12« ve mevcutlarının büyütülmesi hak

kındaki 4304 sayılı kanun gereğince 

[4] SAYILI C E T V E L yapılacak hizmetler 64 £77 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 328 780 328 780 

MERKEZ 
Yabancı Memleketlerdeki Talebe Müfettişliği Kâtipliği r 4 15 [7] SAYILI C E T V E L 

ı 4 10 
[7] SAYILI C E T V E L 

(Ecnebi olabilir. Mahallince seçilenleri müfettişin teklifi ve D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 
elçinin inhası üzerine Maarif Vekilliğince tâyin olunur.) 
Daktilo (Talim ve Terbiye Heyeti Kütüphanesi için) 1 85 
Daktilo (Seferberlik ve Askerlik öğretimi Müdürlüğü için) 1 85 MERKEZ 

VİLÂYETLER Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri Müdürlüğü 
Güzel Sanatlar Akademisi 

6 Müdür muavini 1 70 
Tezhip Öğreticisi 1 210 4 Yüksek mimar veya yüksek mühendis 4 90 
Eski Güzel Yazılar öğreticisi 1 210 

Yüksek mimar veya yüksek mühendis 
2 70 

Ebru, Ahar ve Cilt öğreticisi 1 210 6 Fen memuru 2 70 

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 7 » 3 60 
Eski Türk Lehçeleri öğreticisi 1 170 9 Ressam 13 40 

Yüksek öğretim Okulu 
Dosya Memuru vs Daktilo 1 75 VİLÂYETLER 

4 Yüksek mimar veya yüksek mühendis 6 90 
Erkek sanat enstitüsü ve okulları ile kız enstitüleri, kız sanat 

Yüksek mimar veya yüksek mühendis 

ticaret ve diğer meslek ve akşam okulları, kus ve Ticaret Öğretim Müdürlüğü 
erkek gezici köy kursları 

Ticaret Öğretim Müdürlüğü 

Bektor 1 100 4 Müdür 1 §0 

> 20 75 
> 6 60 

4 50 [Devlet Memurları a y l ı k l a r ı n ı n t e v h i t ve t e a d ü l ü n e d a i r 3656 s a y ı l ı kanunun tadil ve ekleri 
hakkında 5757 S a y ı l ı Resmî Gazeteye m u t ı d e r i ç 4609 s a y ı l ı k a n u n a l t ı n d a not vardır.l 
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Diyarbakır ve Elâzığ İstasyon]arından Irak ve İran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının inşası 

için istikraz akdine dair olan 4057 sayılı 
kanuna ek kanun 

Kanun No: 4625 Kabul tarihi: 18/7/1944 

Madde 1 — Diyarbakır ve Elâzığ- İstasyonlarından Irak ve İran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının inşası için istikraz akdine 
dair olan 4057 numaralı kanunun 1 inci maddesi ile verilen istikraz sa
lâhiyeti 85 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

19/7/1944 

ReamI 
Düstur Gazel-* 

No. Baslı j ı Tertip Cilt Sahlfe Saya 

4057 Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak »e İran hudut
larına kadar yapılacak demiryollarının inşası için istikraz 

akdine dair kanu» 6/6/1941 3 22 1301 4827 

» _ 

Memur meskenleri inşası hakkında kanun 

Kanun No: 4626 Kabul tarihi: 18/7/1944 

Madde 1 Lüzum -görülen yerlerde memurlar için mesken yaptır
mağa ve bu maksatla (25) milyon lirayı geçmemek ve malî programı 
taahhüde girişmeden evvel Maliye ve Nâfıa Vekilliklerince müştereken 
tâyin ve tesbit edilmek üzere gelecek yıllara geçici taahhüde girişmeğe 
Nafıa Vekili mezundur. 

Bu maksatla iki 'buçuk milyon liradan eksik olmamak üzere her 
sene Nafıa Vekâleti bütçesinin (Yapı ve imar işleri, inşaat, istimlâk ve 
esaslı tamirat masrafları) faslının Maliye Vekâleti tertibine yeter tah
sisat konur. 

Nerelerde kaç memur için ne büyüklükte ev yaptırılması lâzımgele-
oeği İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

Gazete) H a v * « • 7343 

Madde 2 Birinci maddede yazılı tahsisattan yeter kısmı, Anka
ra'da yapılacak inşaat için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Maliye Ve
killiğine devredilebilir. 

Maliye Vekili de bu inşaatı Emlâk ve Eytam Bankası vasıtasiyle 
yaptırmağa mezundur. 

Madde 3 İkinci madde mucibince Ankara'da yaptırılacak bina
ların proje ve plânları Nafıa Vekilliğince tetkik ve tasdik edilir. Bu in
şaat Ankara valisinin başkanlığı altında Maliye ve Nafıa Vekillikleri ile 
Emlâk ve Eytam Bankasının mümessillerinden müteşekkil heyetin neza
ret ve murakabesi altında yapılır. 

Madde 4 Bu kanunun tatbiki için lüzumlu görülecek gayrimen-
kuller 3710 numaralı Belediye İstimlâk Kanunu hükümlerine göre istim
lâk olunur. 

Madde 5 Bu kanun mucibince inşa ettirilecek evlere ait tahsisa
tın sarf şekli ve İnşası biten evlerin idare, kira ve tamir tarzları İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

Bu inşaatın yapıldığı şehir ve kasabalarda mesken veya akarı olan 
memurlar inşa edilen evlerden istifade edemezler. 

Devlete ait meskenlerde oturacak memurlardan alınacak kira, aylık
larından kesilmek suretiyle istifa olunur. 

Hazine uhdesindeki binalardan Maliye Vekilliğince bu maksada tah
sisine lüzum görülenler hakkında dahi yukardaki fıkralar hükmü tatbik 
edilir. 

Muvakkat Madde Umumi müfettişlikler mıntakalarmda bu ka
nun esaslarına göre yapılacak memur evleri için 1944 malı yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kıs
mındaki 622/C faslına mevzu tahsisattan sarfiyat yapılabileceği gibi Umu
mi Müfettişliklerce gösterilecek hizmetlere sarfedilmek üzere İcra Ve
killeri Heyeti karariyle bu tahsisattan hususi idare ve belediyelere yar
dım da yapılabilir. 

Madde 6 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

' Madde 7 Bu kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

19/7/1944 

Resmi 
D6»lur l>&«**t< 

N.>. Baslığı Tertip Cilt Sahife S » « 

3710 Belediye İstimlâk Kanunu 1 1 / 7 / 1 9 3 » 3 20 17»5 4258 

T. B. M. M. KARARLARI 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun 25 inci maddesinin 6 nci fıkrasının 

tefsirine mahal olmadığına dair 

Karar No: 1424 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun 25 inci maddesinin 6 nci fıkrasında; seferde tecile tabi olanlar 
tasrih edildiği halde, bu kanunun neşrinden sonra bazı vekâletlerde daire 
reislikleri ihdas edilmiş veya mevcut umum müdürlüklerden bazıları daire 
reisliğine çevrilmiş ve vazifeleri de aynı bulunmuş olmasına rağmen ka
nunda (Daire reisleri) isminin geçmemesi ve kanundaki kaydın mutlak 
olması yüzünden bunların tecilinde Millî Müdafaa Vekilliğince tereddüt 
edilmekte olduğu cihetle meselenin tefsir yoliyle halli zımnında Nafıa Ve
kâletinden vâki talep üzerine mevzuu daha evvel tetkik etmiş olan Adliye 
ve Bütçe Encümenleri; bunun tefsir yoliyle değil, ancak yeni bir tesis 
yapmak suretiyle hallini ve bu tesisin de İhtisas Encümeni sıfatiyle, Mîllî 
Müdafaa Encümeni tarafından yapılmasını gerekli görmüşlerdir,' 

Millî Müdafaa Encümenince de meselenin bir tesis mevzuu olduğu 
kanaat ve hükmüne varılmıştır. Ancak yalnız daire reisleri için yapılacak 
bir tesisle millî seferberlik mevzuunun çok önemli bir kısmını teşkil eden 
bu işin tamamen halledilmiş olmıyacağı da anlaşılmıştır. 

Çünkü; 1927 senesi neşredilmiş olan 1076 sayılı kanunun bu mad
desinin bu günkü ihtiyaçları karşılayamadığı görüldüğü gibi tatbikatta 
bazı vekâletlerin, hizmetlerin selâmeti bakımından mutlaka teciline zaru
ret gördükleri fakat kanunun şümulü içine girmiyen bir kısım mütehassıs 
memurları; kanunda müeccel tutulan makamlarda göstermek ve fakat 
başka vazifelerde istihdam etmek suretiyle idarei maslahat yolunu tut
tukları ve bunun şikâyetleri mucip olduğu da anlaşılmıştır. Kanunun neş
rinden beri aradan geçen on yedi senede dünya gidişine ve kendi tekâ
mül isteyen ve ilerleyen ihtiyaçlarımıza uyularak memlekette bir çok 
yeni teşkilât ve tesisat vücude getirilmiş olduğu derpiş edilerek kanunun, 
memleket evlâdının cephede vatan müdafaası vazifesine iştirakini sağ
laması kadar ordunun muvaffakiyetine ve millî müdafaa takatimizin 
artmasına esaslı âmil olan memleket içi hizmetlerinin ve bilhassa istih
sal, asayiş ve idare makanizmalarmın lâyıkı veçhile işleyebilmelerinin de 
temini icap edeceği ve bu mülâhaza ile, kanunda o zamanın icaplarına 
göre tecili derpiş edilipte şimdi daha ehemmiyetli işlere nazaran ikinci 
derecede kalmış olan bazı makam ve vazifeler varsa bunlar çıkarılarak 
veya miktarları tahdit edilerek yerlerine; yeni icap ve şartların mutlaka 
istilzam ettiği ilâvelerin yapılması doğru olacağı kararma varılmıştır. 

Bu sebeplerle 1076 sayılı kanunun 25 inci maddesinde esaslı bir de
ğişiklik' yapmayı istilzam eden ve şümullü tetkiklere dayanması lâzım-
gelen bu meselenin Hükümet tarafından ele alınması ve içinde bulundu-
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ğumuz nazik durum gözcnünde tutularak asgari bir zaman zarfında ha
zırlanacak yeni bir kanun lâyihasının Yüksek Meclise sunulması muva
fık olacak ve bu suretle daha salim ve eksiksiz bir neticeye varılabilecek
tir. 

12/7/1944 

Re«aı! 
I>ü«t«r G ı u t t 

No. Baslığı Tertip Cilt Sahile S m 

187j İhtiyat Zabitleri re İhtiyat Askeri Memurları Kanunu 
•/7/1927 3 8 1515 628 

Niksar'ın Bideze Köyünden Hüseyin oğlu Sabri Öztürk'ün 
ölüm cezasına çarptırılınass hakkında 

Karar No: 1425 

Çamiçi Nahiyesi Jandarma Karakol erlerinden Ali oğlu Süleyman 
Aydemir'i öldürmekten suçlu Niksar'ın Bideze Köyünden Hüseyin oğlu 
182© doğumlu Sabri öztürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Or

du Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinden sâdır olan 8/7/1943 tarih ve 1629 esas, 1763 karar sayılı ilâm 
ile tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncî 
maddesi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

14/7/1944 

Görele'nin Nefsi Aralıkoz Köyünden Halil İbrahim oğlu 
Mehmet İnce'nin ölüm cezasma çarptırılması 

hakkında 
Karar No: 1426 

Giresun'un Seferli Köyünden Abdullah oğlu Hüseyin Geveze'yi öl
dürmekten suçlu Görele'nin Nefsi Aralıkoz Köyünden Halil İbrahim oğlu 
1319 doğumlu Mehmet İnce'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Gi
resun Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ce
za Dairesinden sâdır olan 12/5/1943 tarih ve 1003 esas, 1206 karar sayılı 
ilâm ile tasdik olunan hükmün infazına Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2& 
ncı maddesi hükümleri mucibince karar verilmiştir. 

14/7/1944 

> • » — — 

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

Kararname No: 1167 

Ücretleri 1944 malî yılı Başvekâlet bütçesinin E cetveline dâhil 
71 inci faslının 1 inci maddesine konulan tahsisattan verilmek üzere Dev
let Matbaasında çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 
1/6/1944 tarihinden muteber olmak üzere tasdiki ve bu kadrolarda ça
lıştırılacakların fevkalâde zamdan istifade ettirilmeleri; Maliye Vekil
liğinin 29/6/1944 tarihli ve 11114/5/3181 sayılı mütalâanamesi üzerine, 
Muvazenei Umumiye Kanununun 13 üncü ve 4178 sayılı kanunun 7 nci 
maddeleri hükümlerine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 7/7/1944 tari
hinde kabul olunmuştur. 

7/7/1944 

Başvekil 
|. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekâleti V. 
S. SARAÇOĞLU 

İktisat Vekili 
FUAD SİKMEN 

Ziraat Vekili 
Ş.R.HATİPOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

Maliye Vekili 
F. AĞRAL1 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

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

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Nafıa Vekili 
SIRRI DAY 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 

Başvekâlet Devlet Matbaası l^hh malî yılı ücret kadrosu 

Başmürettip 

Başmakinist 

Daktilo 

Aded 

1 

1 

1 

1 

Aylık 
ücreti 

210 

190 

80 

70 

Müddeti 

12 ay 

Fevkalâde 
zamla 12 aylık 

tutarı 

2798,76 

2533,08 

1147,44 

1005,00 

Kararname No: 1182 

15/8/1942 tarihli ve 2/18577 sayılı kararname ile yürürlüğe girer* 
K/377 sayılı karar gereğince tahsil edilen ve edilecek olan şeker fiat 
farklarının Hazineye devri hakkındaki ilişik K/529 sayılı kararın meri
yete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 8/7/1944 tarihinde kabul olun
muştur. 

8/7/1944 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 

J. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekâleti V. 

§. SARAÇOĞLU 

Adliye Vekili 

R. TÜREL 

Maliye V e k i l i 

F. AĞRAL1 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekil? 

A. İL ARTUNKAL HİLMİ URA& 

Maarif Vekili 

YÜCEL 

Nafıa Vekili 

SIRRI DAY 

iktisat Vekili Sdıbat re İçtimai Muavenet Vekili 

FUAD SİKMEN Dr. H. ALATAŞ 

Zirnat Vekili 

§, R. HATİPOĞLU 

Münakalât Vekili 

A. F. CEBESOY 

Girarak ve İnhisarlar VekiB 

SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 

C. S. SİREN 

Karar sayısljJ>2p 

1 15/8/1942 tarih ve 2/18577 sayılı kararname ile yürürlüğe giren» 
K/377 sayılı karar gereğince tahsil edilen ve edilecek olan şeker fiat 
farklarının, aynı kararın 4 üncü maddesinin verdiği salâhiyete müsteni
den, Hazineye devri muvafık görülmüştür. 

2 îsbu karar nesri tarihinden itibaren mer'idir. 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip 

Gazel t 
Sahife Sayı 

Y E K Û N 7384,28 
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L À K LÀ 

M . M . V , 1 n u m a r a l ı S a t a A l m a 
Komisyonundan 

1 — Komisyonda bulunan şartnamesine göre iptidai maddeleri ci
heti askeriyeden verilmek üzere (un, turyağı, tuz) ve beheri (100 gram
lık) (294.450) paket çorbalık bakla unu komprimesi 2« temmuz 1944 çar
şamba günü saat 15 te pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 _ İmaliye için muhammen bedeli (35.334) lira olup teminatı 
(5.800) lira (10) kuruftur. 

3 _ İptidai maddeler karşılığı olarak ayrıca (11.457) lira teminat 
verilecektir. Şartnamesi komisyonda her gün görülür, isteklilerin Merkez 
veya Hazine muhasebeciliğine yatıracakları teminat mukabili makbuzla 
komisyona gelmeleri. 

515/4-2 

- — » - « j — • - • • - » 

M . M V , 3 n u m a r a l ı S a t a A l m a 
Komisyonundan 

Gergi ipi alınacak 
Beher metresine 35 kuruş fiat tahmin edilen 250.000 gergi ipi pa

zarlık sureti eksiltme ile 2/8/1944 çarşamba günü saat 15 te ihalesi ya
pılacaktır. 

(125.000) metrelik partiler halinde ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. Şartnamesi her gün öğleden evve komisyonda görülebilir. Muham
men bedeli (87500) lira olup kati teminatı (11.250) liradır. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte teminat mektubundan gayrı diğer teminatlarını 
hazine veya merkez muhasebeciliğine yatırdıktan sonra alacakları mak
buzla komisyona gelmelrei. 

553/4-1 

200 Tk. gizleme ağı alınacak 
Beher adedine 110 lira fiat tahmin edilen 200 Tk. komple gizleme 

ağı mütaahhit nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle 24/7/1944 pazar
tesi günü saat 16 da mubayaası yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisynoda görülebilir. 
Muhammen bedeli 22.000 lira olup teminatı (1.650) liradır. 
İsteklilerin teminat mektubundan gayrı diğer teminatlarım hazine 

veya merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzla muayyen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

571 .... 

M - M . V . 4 numarah Satır* \}mn 
Komisyonundan 

1350 ton portland çimento kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
(Çimentoların 250 tonu Mudanya, 585 tonu Yalova'ya, 656 tonu Kara
mürsel'e teslim edilecektir.) Muhammen bedeli 105.088,00 lira olup mu
vakkat teminatı 6.504,40 liradır. İhalesi 3/8/1944 perşembe günü saat 11 de 
M . M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Hususi ve 
fennî şartnameleri mukavele projesi 525 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırla
yacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabili Komisyona vermeleri. 

504/4- 2 

19.994 kilo saç levha pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
15.195,44 lira olup kati teminatı 2.279,52 liradır. İhalesi 4/8/1944 cuma gü
nü saat 11 de M . M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin banka mek
tuplarından başka teminatların Merkez veya Hazine veznelerine yatırıl
mış olması şarttır ve muayyen gün ve saatte katî teminatlariyle komis
yona müracaatları. 

514/4- 2 

Ankara Jandarma Gn. Komutanlık Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için beher kilosuna (7) kuruş kıymet 
takdir edilen evsaf ve şartnamesine uygun asgari (300.000), âzami 
(340.000) küo kuru odun kapalı zarf usuliyle 28/7/1944 cuma günü saat 
(15) te ihalesi yapılacaktır. İlk teminat (1.785) liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonumuzda görülebilir. Kanuni şartları haiz isteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evvel kanuni vesaikiyle beraber ilk teminat mak
buzu veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını komisyonumu -
za vermeleri. 

459/4-4 

Bıfehat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

Miktarı İlâcın adı 

5 kilo Argyrol 
3 > Acide phenique cristallisée 

400 Gr. Atropine sulfate 
50 kutu Cyanure de mercure ampuls 0,61 
50 Gr. Eserine sulfate 
50 kutu Huile camphre ampoule 

360 Gr. Novocaine 
50 kutu > adrenaline ampoule 166 adedlik 

2 kilo Oxyde de zinc 
3 » Protargol 

10 > Sulfate de zinc 
5 > Talc 

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

5 » Aelde acetyloseileyllque tablette (16 Or. tüp) 
27 » Bau Oxygeae 
50 » Clyeerine neutre 
50 » Lanoline 
50 kutu Nevocaine Ampoule a 0,62 

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 teşkilatı için yukarda cins ve miktarları yanlı 
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 alınamıyaeağından bunun daha evvel malsandığma 
yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konulması lâzımdır. 

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

4 _ Buna ait şartname her gün Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
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. 493/4-3 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıfzıs
sıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 _ Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin 1944 mail yılı ihtiyacı olan 
cins, miktar ve muhammen bedeliyle muvakkat teminatı hizalarında yazılı 
tuz ve iaşeler açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 _ Eksiltme 31/7/1944 pazartesi günü saat 11 de müessesede topla
nacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
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3 — Şartnamesini görmek istiyenler komisyona müracaat ederler. 
4 _ Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak için bir gün evvel ko

misyona müracaatla birer irsaliye almaları ve eksiltmeye iştirak etmek 
üzere muayyen gün ve saatte Müessesede hazır bulunmaları. 

Cinsi 

Deniz tuzu 
Sap saman 
Pancar 
Yeşillik 

Miktarı 
Ton 

36 
20 
30 
80 

Muhammen 
bedel 

4320 
1600 
3000 
4500 

Muvakkat 
teminat 

324 
120 
225 
337 50 

407/4-4 

İktisat Vekâletinde*: 

Tokat Vilâyetinin Turhal Nahiyesine bağlı Gcyran, Hacılar ve Elal-
mış Köylerinde; 

Şimalen: özdemir Antimuan Limitde Şirketi imtiyaz sahasının garp 
hududu noktasından biri olan (C) noktasındaki beton susundan (13. 64. 
63) grat semt zaviyesiyle (1.569,88 metre mesafeye dikili (D) beton sütu
nundan başlayıp bu noktadan (311.43.54) grat semt zaviyesiyle (1.279,98) 
metre mesafeye dikili (K) noktasındaki beton sütundan geçerek bu nok
tadan (285.49.66) grat semt zaviyesiyle (1.483,11) metre mesafede Başar
dı ç tepesine d i k i l i (XI) numaralı beton sütuna hattı münkesir, 

Garben: Başardıç tepesindeki (XI) numaralı beton sütun noktasın
dan (215.30.28) grat semt zaviyesiyle (2.239,70) metre mesafeye dikili 
(V) numaralı beton sütun noktasına hattı müstakim, 

Oenuben: (V) numaralı beton sütun noktasından (111.73.62) grat 
semt zaviyesiyle (2.783,72) metre mesafede Tilkilik burnundaki (2 R) 
numaralı beton sütuna hattı müstakim, 

Sarkan : Tilkilik burnundaki (2 R) numaralı beton sütun noktasından 
başlayıp (16.41.29) grat semt zaviyesiyle (754,44) metre mesafeye dikili 
(C) beton sütun noktasından geçerek bu noktadan (13.64.63) grat semt 
zaviyesiyle (1.569,88) metre mesafeye dikili hudut başlangıcı olan (D) 
beton sütunu noktasına hattı münkesir hudutlariyle mahdut (638) hektar
dan ibaret arazide, Elmacıoğlu Hüseyin ve Kadıoğlu Hüseyin Hüsnü ta
raflarından 1/1 numaralı, Mühendis Ahmet Kemal ve Şürekâsı Kolektif 
Şirketi tarafından 1/2 numaralı, İstanbullu Cemil, Ragıp özdemir, Lûtfi 
Genca, Mehmet Akıllı, Mevlüt Demirağ ve Mustafa Kendibaşma taraf
larından 45/22 numaralı ruhsatnamelere müsteniden aramakla meydana 
çıkarılan antimuan madenleri, müteharrilerine madeni bulma haklarına 
karşılık 4268 numaralı kanunun 4 üncü maddesine müsteniden tazminat 
verilerek mezkûr kanunun 3 ve 25 inci maddelerine tevfikan bir havza 
teşkiliyle imtiyazı 60 yıl müddetle Eti Bank uhdesine ihale kılınacağın
dan, Maadln Nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu İhale
ye itirazı olanların 7/6/1944 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara'da 
İktisat Vekâletine veya mahallinde vilâyet makamına bir istida ile mü
racaat eylemeleri İlân olunur. 

107/4-4 

Hatay Vilâyetinin İskenderun Kazasına bağlı Belen Nahiyesinin Kö-
mürçukuru Köyünde Beşirler mvekiinde şimalen: Beşirler Köyü değir
meninden (320) derecelik şimal zaviyesiyle (2000) metre mesafeye dikili 
«B» beton sütunundan başlayıp bu noktadan (230) derece şimal zaviye
siyle (2250) metre mesafeye dikili «A» beton sütununa hattı müstakim, 
garben: mezkûr «A» beton sütunundan başlayıp bu noktadan (140) derece 
şimal zaviyesiyle (4000) metre mesafeye dikili «C» beton sütununda hattı 
müstakim cenuben: «C» beton sütunundan başlayıp bu noktadan (50 dere 
şimal zaviyesiyle (2250) metre mesafeye dikili «D» beton sütununa hattı 
müstakim, sarkan: mezkûr «D» beton sütunundan başlayıp bu noktadan 
(320) derece şimal zaviyesiyle (4000) metre mesafeye dikili hudut başlan
gıcı olan «B» beton sütununa hattı müstakim hudutlariyle mahdut (900) 
hektardan ibaret arazide Sadullah Bilgin, Abdullah Bilgin, Şakir Seden 
ve Ayşe Seden taraflarından mülga Hatay Devletine ait 17/5/1939 tarihli 
ve 34/1137 numaralı muvakkat ruhsatnameyi tebdilen alınan 14/1/1941 
tarihli ve 1/6 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çı
karılan krom madeni (45) yıl müddetle yukarıda adı geçenler uhdelerine 
ihale olunacağından, Maadin Nizamnamesinin 36, 37 nci maddeleri mu
cibince bu ihaleye itirazı olanların 7/7/1944 tarihinden itibaren iki ay için
de Ankara'da İktisat Vekâletine veya mahallinde vilâyet makamına bir 
istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. 

243/4-1 

Trabzon Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden : 

1 Trabzon Numune Hastanesinin soğuk hava ve asansör tesisa-
tiyle elektrik ve sıhhi tesisat ve inşaat işlerinin ikmaline ait dördüncü 
kısım inşaat ve tesisatı (366.700,48) liralık keşfi üzerinden ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 İhale Trabzon Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü Daire
sinde toplanacak Sıhhat Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 27/7/1944 
perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 _ Muvakkat teminat (18418.02) liradır. 
4 Bu işe girmek için isteklilerin ihale gününden, tatil günleri 

hariç olmak üzere, en az üç gün evvel bir istida ile, bir defada en az (250) 
bin liralık tesisat ve (50) bin liralık inşaat işlerini muvaffakiyetle bitir
diğine dair iş yaptıran darelerden verilmiş vesikaları ibraz etmek sure
tiyle, Nafıa Vekâletine müracaat ederek vesika almaları şarttır. 

Bu vesikanın 1944 yılma ait Ticaret odası vesikasiyle birlikte dış 
zarfa konması lâzımdır. 

5 Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 18.34 
lira bedel mukabilinde Trabzon Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğün
den almabilir. 

6 Muvakkat teminat mektup veya makbuzu ile 4 üncü maddede 
yazılı vesikalar dış zarfa ve teklif mektubu ayrı bir zarf içinde dış zar
fın içine konacak ve her ikisi mühürlenecektir. 

7 Zarflar 27/7/1944 perşembe günü saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecek veya posta ile bu saatte varacak 
şekilde gönderilecektir. 

Postada vâki olacak teehhürler kabul edilmez. 
415/4-4 

israfta Vekâletinden J 

Şose inşaatı 
1 Eksiltmeye konulan iş : Trabzon - İran transit yolunun 360 + 514 

kilometreleri arasında yapılacak şose inşaatı olup keşif bedeli (526.710) 
lira (74) kuruştur. 

2 Eksiltme; 28/7/1944 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (26) lira 
(35) kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (24.818) 
lira (43) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabileceklerine 
dair Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Bu vesikayı 
alabilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir 
istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına bir kalemde 
en az (200.000) liralık yol, köprü ve benzeri inşaatı taahhüt edip mu
vaffakiyetle başarmış olduklarını gösterir işi yaptıran daireden alacakları 
vesikalarım raptetmeleri şarttır. 

5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde verilen 
İzahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reis
liğine teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

442/4-

Yapı ve imar işleri Reisliği ilânı 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gençlik Parkının İstasyon kar

şısındaki antre inşaatının ikmaliyle diğer antrelerde yapılacak sıva ve 
beton işleridir. 

Keşif bedeli: (54.237,01) liradır. 
2 Eksiltme 4/8/1944 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

ve imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (271) kuruş 
bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alı
nabilir. 

4 Eksiltmeye girebilemek için isteklilerin usulü dairesinde 
(3961,86) üç bin dokuz yüz altmış bir lira seksen altı kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna 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 aynı teknik ehemmiyette bir iş yaptığına dair, 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 
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5 — İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 4.8.1944 cuma 
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reis
liğine vermeleri şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. §37/4*2 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 _ Çankırı Tuzlası yol inşaatı işi 2490 sayılı kanuna göre keşif 
varakası, resim proje ve şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tamirat ve inşaatın keşif bedeli 49.330 lira 40 kuruştur. 
3 — Kapalı zarf eksiltme ve ihale muamelesi 4/8/1944 tarihinde cu

ma günü saat 15 de Ankara'da Bankalar Caddesinde İnhisarlar İdaresi 
binasında Başmüdürün reisliği altında toplanacak komisyonda yapıla : 

çaktır. 
4 Muvakkat teminat parası 3.700 liradır. 
5 — Şartnamesini ve evrakı keşfiyesini görmek istlyenlerin İs. 

tanbul'da İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ve Ankara'da İnhi
sarlar Başmüdürlüğü İnşaat Şefliğine Çankırı'da Tuzla Müdürlüğüne 
müracaatları, 

6 . Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek için: 
A) Taliplerin yüksek mühendis veya yüksek mimar olmaları, olma

dıkları takdirde bu gibi fen adamlarının iş başında bulunduracaklarına 
dair noterden musaddak bir taahhütname vermeleri, 

B) Asgari otuz bin liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet 
vesikası ibraz etmeleri, 

C) Nafıa Vekâletinden musaddak sair evrakı müsbiteleri de ver
meleri, 

D) İhale gününden nihayet üç gün evveline kadar İstanbul'da İn
hisarlar Umum Müdürlüğüne bizzat veya bilvasıta müracaatla eksilt
meye iştirak vesikası almaları lâzımdır. 

7 Kapalı zarf eksiltmesine iştirak edeceklerin kapalı zarf teklif 
mektuplarını evrakı müsbiteleriyle ve aranılan vesikalariyle ve muvakkat 
teminat parasiyle birlikte ihale saatinden nihayet bir saat evveline kadar 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğüne tevdi etmiş olmaları, 

8 Postada vukubulaoak gecikmelerin kabul sdilmiyeceği ilân 
olunur. 

135/4-2 

Kalecik İcra Memurluğundan: 

Kalecik Belediye Reisi Ahmet Mumyakmaz'ın Kalecik sabık köycü
lük kâtibi Habip Gürel'deki maa masraf 129 lira alacağından dolayı borç
lu namına çıkarılan ve tebliğ için Kalecik postanesine tevdi edilen İcra 
emri borçlunun bulunamadığından ve ikametgâhının meçhul bulunduğun
dan bilâ tebliğ iade edilmiş olmasından dolayı ilânen tebligat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan icra emri tebliğ makamına kaim olmak üzere 
İlân olunur. 612 

Doyçe Bank İstanbul Şubesinden: 

Doyçe Bank istanbul Şubesinin 31 Birincikâmın 1943 tarihindeki bilançosu 

A K T İ F 

Kasa ve Merkez Bankası 
Bankalar Kanunu mucibince kanuni karşüık-
lar kasası 
Bankalar 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı : 

Hazine bonoları 
Tahvilât 

Borçlu cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Sair aktifler 

T. L. T. L. 

2.146.866,06 

1.983.600,_ 
1.050.639,03 

26.385,57 

2.900.000,— 
54.573,70 2.954.573,70 

2.522.902,79 
3.652.49 

865.481,46 

P A S İ F 

Sermaye 
İhtiyatlar : 

İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu mad. 31) 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Taahhütlerimiz : 

Muhabirlerimizin mevduatı 
Merkezimizin mevduatı 

Mevduat ve cari hesaplar : 
Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

T. L. 

80.422,43 
389.577,57 

T. L. 

1.100.0Q0,__ 

470.000,_ 

8.098,88 

124.056,02 
932.456,62 1.056.512,64 

491.987,62 
7.457.864,47 7.949.852,09 

Yskûn 11.554.101,10 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Yekûn 

553.256,58 
119.863,14 
263.147,96 
33.369,81 

11.554.101,10 

Nâzım hesaplar 9.934.232,39 Nâzım hesaplar 
Kefaletlerimiz [*] 9.934.232,39 

[*] Bu meblâğın T. L. 5.826.278,73 ti ih
racat beyannameleri ibrazını te
mine matufdur. 

Doyçe Bank İstanbul Şubesi 

Kurt Hausmann Hans Weidtman 

24/3/1944 tarihli bu bilanço altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri 
dairece maruf «Doyçe Bank İstanbul Şubesi» namına müştereken imzaya 
mezun müdürler (Kurt Hausmann) ve (Hans Weidtman) m olduğu tas
dik kılınır. Bin dokuz yüz kırk dört senesi haziran ayının on yedinci günü. 

17/6/1944 
Sirküler mahfuzdur. 

Resmî Mühür 
T. C, 

İstanbul Birinci Noter Vekili 
Hulusi Ktzilöz 
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Doyçe Bank istanbul Şubesinin 31 birincikânun 1943 tarihindeki kâr ve zarar hesabı 

Z I M M E T M A T L U P 
T. L. 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair. masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Muhtelif zararlar 

Kar 

784.598,20 
105.065,57 
117.411,56 
113.585,20 

8.580,84 
89.348,35 
1.536,07 

«3.369,81 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alman Ücret ve komüsyonlar 
Kambiyo kârı 
Muhtelif kârlar 

T. L. 

335.590,16 
234.067,78 
456.109,47 

5.414,83 
222-313,36 

Tekûn 1.253.495,60 Yekûn 1.253.495,60 

Doyçe Bank İstanbul Şubesi 

Kurt Hausmann Hans Weidtman 

24/3/1944 tarihli bu kâr ve zarar hesabı altındaki imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf «Doyçe Bank İstanbul Şubesi» namına müşte
reken imzaya mezun müdürler (Kurt Hausmann) ve (Hans Weidtman) m 
olduğu tasdik kılınır. Bin dokuz yüz kırk dört senesi haziran ayının on 
yedinci günü. 

Sirküleri mahfuzdur. 
17/6/1944 

Resmî Mühür 
T. O, 

İstanbul Birinci Noter Vekili 
Hulusi Ktztlös 

238 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Muhammen 
bedeli 
Lira K. 

Tutarı 
Lira K. İhale tarihi 

24/7/1944 Pazartesi 
Saat 15 

Koyun eti 40000 4450 00 64000 00 
Kuzu eti 1500 188 75 2250 00 
Sığır eti 10000 900 00 12000 00 

1 — Ankara Numune Hastanesinin 1644 mail yılı et ihtiyacı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Etleri Belediyenin her ay tâyin ve tesbit edeceği narh üzerin
den vermeğe talip olanların kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
mühürlü teklif mektuplarım ihale saatmdan bir saat evveline kadar has
tanede müteşekkil komisyona vermeleri. Koyun ve kuzu eti bir ve sığır 
eti ayrı ihale edilebilir. 

3 Şartnameler her gün hastane idaresinde görülebilir. 

395/4-4 

Cinsi Ebadı Adedi 

Muhammen 
bedeli 
U r a 

Röntgen 
filimi 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. İhale tarihi 

24 X 30 102 düzüne 17079 1280 93 1 ağustos 1944 
s- 30 X 40 396 » » » ealı saat 15 de 

1 Ankara Numune Hastanesinin 1944 mali yılı röntgen filmi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektubunun mez
kûr gün ihaleden bir saat̂  evveline kadar hastanede müteşekkil komisyo
na vermeleri. 

2 Alınacak filimler Kodak, Agfa, llford olacaktır. Şartnameler 
fcergün hastanede ve İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde 
görülebilir, 455/4-2 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Komisyon Reisliğinden : 

Travers alınacak 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları ile eksiltme gün 

ve saati aşağıda hizalarında yazılı çam normal hat ve çam makas tra
versleri ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binası içinde toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatin
den bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden Hay
darpaşa'da Tesellüm Şefliğinedn temin olunur.. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat Eksiltme gün ve 

Miktarı Cinsi Lira K. Lira K. saati 

I - (100) takım Çam makas tra- 2/8/1944 çarşamba 
versi. 126.000 00 7550 00 gün saat 15 den 

II - (20000) aded Çam normal itibaren 
hat traversi. 280.000 00 14950 00 

510/4-2 

Bolu Valiliğinden: 

19/7/1944 te ihalesi yapılacak olan Bolu orta okul birinci kısım inşaa
tının eksiltmesi yapılmadığından bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 
Açık eksiltme 28/7/1944 cuma günü saat 15 te Bolu Vilâyet makamındaki 
deprem eksiltme komisyonunda pazarlık suretiyle yapılacaktır. Keşif be
deli 175.414 lira 10 kuruştur. Muvakkat teminat 10.020 lira 70 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme tarihinden en az iki gün evvel Bolu'da 
Deprem inşaat Amirliğine müracaatla bu işi yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

583 

Başvekâlet Device Maafem« 
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   Kanunlar                             Sayfa 

 
4623 Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak 
         Tedbirler Hakkında Kanun          1 
 
4624 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne Dair 
       Olan 3656 Sayılı Kanunla Eklerine Bağlı Cetvellerin Maarif 
       Vekilliği Kısımlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    3 
 
4625 Diyarbakır ve Elâzığ İstasyonlarından Irak ve İran Hudutlarına 

         Kadar Yapılacak Demiryollarının İnşası İçin İstikraz Akdine 
         Dair Olan 4057 Sayılı Kanuna Ek Kanun       7 
 
4626 Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanun       7 
 
T. B. M. M. Kararları 

 

      7 

1425 Niksar'ın Bideze Köyünden Hüseyin Oğlu Sabri Öztürk'ün 
         Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında T. B. M. M. Kararı      8 
 
1426 Görele'nin Nefsi Aralıkoz Köyünden Halil İbrahim Oğlu 
       Mehmet İnce'nin Ölüm Cezas na Çarptırılması Hakkında 
       T. B. M. M. Kararı           8 
 
Kararnameler 
 

  8 

 

3/1182 Şeker Fiat Farklarının Hazineye Devri Hakkında Kararname    8 
 

İlanlar            9 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

1424 Yedek Subay ve Askeri Memurlar Hakkındaki 1076 Sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin  
         6 ncı Fıkrasının Tefsirine Mahal Olmadığına Dair T.B.M.M Kararı 

3/1167 Ücretleri 1944 Mali Yılı Başvekâlet Bütçesinin E Cetveline Dâhil Devlet Matbaasında  
            Çalıştırılacaklara Ait İlişik Cetvelde Yazılı Kadroların 1/6/1944 Tarihinden Muteber  
           Olmak Üzere Tasdiki ve Bu Kadrolarda Çalıştırılacakların Fevkalâde Zamdan İstifade  
          Ettirilmeleri Hakkında Kararname  

 

ı


