
esmı Gazete 
Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yem işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 

14 AĞUSTOS 1944 

P A Z A R T E S İ 
SAYI : 5782 

müracaat olunur 

J 

K A N U N L A R 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 

Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun 

Kanun No: 4653 Kabul tarihi: 7/8/1944 

Madde 1 3656 sayılı kanuna bağlı ı(l) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adliye Vekâleti kısmından -ilişik (1) sayılı cetvelde derece, unvan 
ve adedleri gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve yerine ı(2) sayılı cet
velde derece, unvan ve adedleri gösterilen memuriyetler konulmuştur. 

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

memurdur. 
9/8/1944 
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fl] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ MEMURLARI 
Ceza İşleri Umum Müdürlüğü 

Umunun Müdür 
Başmuavin 
Muavin 
Şef 
Mümeyyiz 

> 
Birinci Sınıf Tetkik Memuru 
İkinci > > » 
Kâtip 

Hukuk İşleri Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Başmuavin 
Muavin 
Şef 
Mümeyyiz 
Birinci Sınıf Tetkik Memuru 
İkinci > > > 
Kâtip 

100 
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20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maas 
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Zat İşleri Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Muavin ve Birinci Şube Müdürü 
İkinci Şube Müdürü 
Şef 
Mümeyyiz 

» 
Tetkik Memuru 
Kâtip 

Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Muavin ve Birinci Şube Müdürü [1] 
İkinci Şube Müdürü 
Mütedavil Sermaye Muhasibi 
Muhasip Refiki 
Şef 
Mümeyyiz 
Hesap M e m u r u 
Tetkik M e m u r u 

Kâtip 
Mühendis veya Mimar 

» > » 

Adli Sicil 

Müdür 
Mümeyyiz 

•» 
Kâtip 

> 

Kâtip 

> 

VİLAYET MEMURLARI 

Taşra Teşkilâtı 
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[1] Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar. 



Sayfa: 7498 

[1] Beden Terbiyesi Direktörlüğünü de yapar. 

Memleket içi düşmana karşı silâhlı müdafaa 
mükellefiyeti kanunu 

Kanun No: 4654 

D. 
[2] SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ MEMURLARI 

Ceza işleri Umum Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 1 ,100 
5 Başmuavin ve Birinci Şube Müdürü 1 80 
6 Muavin ve İkinci Şube Müdürü 1 70 
5 Muavin ve 3 üncü Şube Müdürü 1 80 

(Adil Sicil Müdürlüğünü yapar) 
6 4 üncü Şube Müdürü (Adli Sicil işlerini yapar) 1 70 
6 5 İnci Şube Müdürü (Adli Sicil işlerini yapar) 1 70 
6 6 ncı Şube Müdürü (Adli Sicil işlerini yapar) 1 70 
8 Şube Müdür Muavini 3 50 
9 Şef 4 40 

10 Mümeyyiz 7 35 
11 9 30 
12 Birinci sınıf Tetkik Memuru 11 25 
13 ikinci sınıf Tetkik Memuru 4 20 
13 Kâtip 9 20 

Hukuk işleri Umum Müdürlüğü 

3 Umum Müdür 1 100 
5 Başmuavin ve Birinci Şube Müdürü 1 80 
S Muavin ve İkinci Şube Müdürü 1 70 
9 Şef 2 40 

11 Mümeyyiz 1 30 
12 Birinci sınıf Tetkik Memuru 3 25 
13 ikinci sun/ Tetkik Memuru 1 20 
13 Kâtip 7 20 

Zat işleri Umum Müdürlüğü 

S U n u m Müdür 1 100 
5 Başmuavin ve Birinci Şube Müdürü 1 80 
ft Muavin ve İkinci Şube Müdürü 1 70 
9 Şef 3 40 

10 Mümeyyiz 3 35 
11 > 1 30 
%2 Tetkik Memuru 14 25 
13 Kâtip 26 20 

Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğü 

3 Umum. Müdür 1 100 
S Başmuavin ve Birinci Şube Müdürü [1] 1 80 
6 Muavin ve ikinci Şube Müdürü 1 70 
7 Mütedavil Sermaye Muhasibi 1 60 

10 Muhasip Refiki 1 35 
9 Şef 2 40 

10 Mümeyyiz 2 35 
12 Hesap Memuru 2 25 
12 Tetkik Memuru 6 25 
13 Kâtip 9 20 
4 Mühendis veya Mimar 1 90 
6 Mühendis veya Mimar 1 70 

VİLÂYET MEMURLARI 

8 Adli Sicil Memuru 1 50 
12 Kâtip 15 25 

(Resmi Gazete) 14 AĞUSTOS 1941 

Kabul tarihi: 7/8/1944 

Madde 1 _ Fevkalâde hallerde ve seferde havadan kıta indirmele
rine, paraşütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara 

karşı o mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 16 yaşını bitirmiş ve 
60 yaşını ikmal etmemiş vatandaşlar ihtiyaca göre silâhla mukavemet 
etmekle mükellef tutulurlar. Yaş haddi kadınlar için yirmi İle kırk beş 
arasıdır. 

Madde 2 — Erkek vatandaşlar bu mükellefiyeti başarmak için İÜ. 
zum görülen mahallerde yılda en çok 72 saat ve dokuz günü geçmemek 
üzere ders ve talim görmek mecburiyetindedirler. 

Mükellef tutulabilecek kadın vatandaşların talimi, kendi köylerinden 
veya mahallelerinden yukarki fıkra mucibince talim görmüş öğreticüer 
tarafından kendi köy veya mahallelerinde müsait zamanlarda yaptırılır. 

Madde 3 Bunların sağlık durumlarının mükellefiyete elverişliliği ile 
vazifeleri dolayısiyle mükellefiyetten hariç tutulacaklar ve talim, terbiye 
ve istihdam tarzları ve bağlanacakları yerler ve bu teşkilâtla alâkalı me
murlara verilecek vazife ve salâhiyetler icra Vekilleri Heyetince tâyin 
ve vatandaşları mükellef kılan hükümleri ilân olunur. 

Kadınların gebelik, çocukluluk, kocalarının askerde bulunması gibi 
hususi vaziyetleri bu kararda gözönünde tutulur. 

Madde 4 — Bunların silâhlan, cephaneleri, talim ve terbiyeleri için 
gerekli bütün malzeme teçhizat ve ikametgâhlarından beş küometreden 
uzakta hizmete sevkedileceklerin iaşeleri ve icabında iskânları Milli Mü
dafaa Vekâleti bütçesinden temin olunur. 

Madde 5 Hizmet esnasında bu hizmet dolayısiyle hastalananlar 
ile yaralanan ve ölenler hakkında askerlik mükellefiyeti dâhilinde olan 
emsali gibi muamele yapılır. Bu vazifeleri gönüllü olarak yapanlar da 
aynı hükümlerden istifade ederler. 

Madde 6 Bu kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyet
lerde davete icabet etmiyenlerle icabetten sonra kaçanlar veya verilen 
vazifeleri ihmal edenler veya bu kanunun tatbikim her hangi bir şekilde 
zorlaştıranlar suçun derecesine ve ağırlığına göre beş liradan yüz liraya 
kadar para cezasına çarptırılır. Bu ceza, valiler ve kaymakamlar tarafın
dan tâyin edilir ve Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre infaz olunur. 

Cezanın infazı mükellefiyetin ifasını tehir etmez. 

Madde 7 Bu kanunun tatbikatı itibariyle halkı telâşa veya heye
cana düşürecek ve yahut yanlış tedbir almağa veya bir tedbir almamağa 
sevk suretiyle tehlikeye maruz kılacak şekUde kasten asılsız veya müba
lâğalı haberler yayanlar veya nakledenler üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezasına çarptırılır. 

Madde 8 Bu kanun hükümlerine göre müdafaa işlerinde kullanıl
mak üzere hazırlanmış veya bu İşe tahsis kılınmış olan tesisatı ve eşyayı 
kasten tahrip edenler veya hasara uğratanlar ve bu İşe tahsis edümiş 
olan esliha, cephane ve teçhizatı zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz 
seneye kadar ağır hapis cezasına çarptırılır. 

Eğer bu zararlar failin ihmaliyle vukua gelirse ceza altı aydan üç se
neye kadar hapistir. 

Madde 9 Kendisine tevdi edilmiş olan esliha ve her nevi eşyayı 
temellük edenler bir seneden üç seneye ve bunları kasten tahrip ve İmha 
edenler altı aydan iki seneye ve bu eşyanın her hangi bir suretle ziyama 
veya istifade edilmiyecek bir hale gelmesine kasten sebebiyet verenler üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 10 Bu kanun icabı verilecek silâhları, her hangi hususi ve
ya şahsi işlerde kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununda muayyen 
cezalar bir kat fazlasiyle hükmedilir. 

Madde 11 Yukarki maddelerde yazılı cezaları mucip suçlar hak
kında Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 3005 sayılı kanun 
hükümleri tatbik edilir. 

Madde 12 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 13 — Bu kanunun icrasına icra Veküleri Heyeti memurdur. 

9/8/1944 
Öüıtur 
Tertip Ciit Sabit* 

S »Mal 

S 4.71 

K a n u n l a r : 

Tahsili Emral Kanunu 

765 Türk Ceza Kanuna 

3005 Meşhut Suçlar ın Muhakeme Usulü Kanunu 

T . V . 

13/8/1325 2 1 624 313 

13/3/1926 3 7 8 5 « S20 

13/6/193* S 17 1185 3329 



14 A G U S T O S 1944 >(Resmî Gazete) Sayfa: 7499 

Münakalât Vekâletinin hazarda idare etmekte olduğu 
münakale ve muhabere ve mürasele işlerinin umumi 
veya kısmi Seferberlik halinde ve fevkalâde hallerde 

ne suretle ifa edileceğine dair kanun 

Kanun No: 4655 Kabul tarihi: 7/8/1944 

Madde 1* _ Münakalât Vekilliği, hazar zamanında idare et
mekte olduğu alelûmum münakale ve mürasele ve muhabere işlerini fev
kalâde hallerle kısmi veya umumi seferberlik zamanında dahi tedvire 
devam eder. Bu gibi hallerde memleket müdafaası istek ve ihtiyaçları ön 
plânda tutulur." 

Madde 2 — Birinci maddede yazıiı hizmetlerin sağlanması için Millî 
Müdafaa Vekâleti ve Genelkurmay Başkanlığının mütalâaları alınmak 
suretiyle hazarda Münakalât Vekâleti tarafından hazırlanacak projelere 
göre işletilecek nakil, muhabere ve liman vasıtalariyle bunlara lüzumlu 
malzeme, alât ve edevat, teçhizat ve fabrika ve atelyelerle personelden 
icabedenler Millî Müdafaa Vekâletince Münakalât Vekâleti emrine veri
lir. Bu suretle temin edilen eşya ve tesisata müteallik bedel ve tazminatın 
tediye ve mahsup tarzı Maliye ve Münakalât Vekilliklerince tesbit olunur. 

Madde 3 — Birinci maddedeki hizmetlerin muntazaman icrasını te
min için Münakalât Vekâleti camiasına dâhil işletmelerin seferberlik ilâ
nından en az üç ay evvel tâyin edilmiş olan memurlar, müstahdemler ve 
daimi amelesi ile mmtaka liman reisleri ve bunlara bağlı gemi muayene, 
ve mesaha ve tasnif fen heyeti reis ve âzalariyle liman reisleri ve bu 
kanunun ikinci maddesinde yazılı personel, Millî Müdafaa Vekâleti ve 
Genelkurmay Başkanlığının da muvafakatiyle seferde muvazzaf erat da 
dâhil olmak üzere tecil ve her türlü bedenî mükellefiyetten istisna edi
lirler. 

Münaikalât Vekâleti mümkün oldukça tecilli şahıslar yerine asker
likle alakası olmıyanları peyderpey tedarik ve ihzarla mükelleftir. 

Madde 4 — Mevcut tahsisat yetmediği ve yeni tahsisat istihsalme de 
vakit müsait bulunmadığı takdirde Münakalât Vekâletine mevdu veya 
"bağlı münakale ve mürasele ve muhabere işlerinin durmaksızın görüle-
Mlmelerini sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun 58 inci 
maddesi hükmünü tatbika İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 5 Birinci maddede zikredilen ahvalde Münakalât Vekâle
tine bağlı işletmelerden 2490 numaralı kanuna tabi olanlar bu kanunun 
Millî Müdafaa Vekâletine mahsus hüküm ve müsaadelerinden istifade 
ederler. 

Madde 6 Vekâlet camiasına dâhil işletmelerin hususi mevzuatı ve 
umumi hükümler mahfuz olmakla beraber birinci maddenin şümulüne 
giren hizmetlerin ifası sırasında bu hizmetlerin ihlâlinden doğan suçların 
muhakemesi Münakalât Vekili veya salahiyetli kılacağı makamlar tarafın
dan talep edildiği takdirde bu suçları işleyen memur ve müstahdem ve 
amele ile 2 nci maddede yazılı personel askerî mahkemelerde muhakeme 
olunmak üzere en yakm vazifeli ve salahiyetli adlî amirliğe tevdi oluna
bilir. Bu takdirde suçluların muhakemeleri askerî mahkemelerde yapılır. 

Bu gibi maznunları muhakeme edecek askerî mahkemeler, maznu
nun veya maznunların en büyüğünün Teadül Kanunu derecesine göre al
dığı maaşa tekabül eden askerî rütbeye göre teşkil olunur. 

Madde 7 Birinci maddede yazılı hizmetlerde vazifeli memurlar, 
münakale, muhabere ve mürasele emniyet ve intizamını ihlâl edenleri 
yakalıyarak derhal en yakm zabıta memuruna teslim etmekle mükellef
tirler. 

Birinci fıkrada yazılı fiil ve hareketleri işliyenler askerî şahıslar
dan oldukları takdirde haklarında tatbik olunacak muamele^ Millî Müda
faa ve Münakalât Vekâletlerince tanzim ve tesbit edilecek esaslar dâhi
linde cereyan eder. 

Madde 8 3634 sayılı kanunun 46 ve 47 nci maddeleriyle bu ka
nuna muhalif diğer hükümler kaldırılmıştır. 

Madde 9 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 10 Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9/8/1944 

No. Baslığı 
Düstar 
Tertip Cilt 

Reim! 
Garet» 

Sahife Sayı 

K a n u n l a r : 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 
2490 A r t ı r m a , E k s i l t m e ve İ h a l e K a n u n u 

$634 M i l l i Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 

Şehir, Kasaba ve köylerin lüzumunda tahliye veya 
seyrekleştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4656 Kabul tarihi: 7/8/1944 

H/6/1927 
10/6/19S4 
16/6/1939 

8 1373 279 
15 1057 2723 
29 1139 4234 

Madde 1 Fevkalâde hallerde ve seferberliğe hazırlık kararında 
veya seferde muvakkaten tahliyesine veya seyrekleştirilmesine lüzum 
görülen yerlerdeki halk, canlı ve cansız vasıta, eşya ve malzeme, resmî 
dairelerle bilûmum müesseselerin para ve her türlü menkul kıymetleri, 
lüzumlu ve nakli kabil evrak ve eşyası İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
kısmen veya tamamen tahliyeye tabi tutulabilir. 

Tahliye ve seyrekleştirmenin, nakil ve yerleştirmenin tanzim şekil
leri ve eşhasın beraberinde götürecekleri eşya miktarı ve takip edecekleri 
yollar ve gidecekleri yerler İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

Çocuklar ve kimsesizler için lüzumunda kamplar tesisine ve kamp
larda yerleştirilecek olanların iaşe ve ibatesine Hükümet salahiyetlidir. 

Madde 2 Mahallin en büyük mülkiye memuru, tahliyenin temini 
için hakikî ve hükmi şahısların elinde bulunan bütün nakil vasıtalarına 
ve bunları işletenlere mükellefiyet vazedebilir. 

Devlet ve Devlete bağlı idarelerle sermayesinin çoğu Devlete ait 
müesseselerin elinde bulunan bilûmum kara, deniz ve hava nakil vasıta
larından İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek esaslar dâhilinde isti
fade eder. 

Madde 3 Birinci madde mucibince mürettep mahallerine nakle
dileceklerin masrafları Devlet tarafından ödenir. Tahliyeye tabi tutulan
lardan mürettep mahallerine gitmek istemiyenler tahliyeye tabi mmtaka 
hududu dışında istedikleri yerlere kendi masraflariyle gidebilirler. Bu 
takdirde dahi tesbit olunan yolları takip etmeleri şarttır. Bu gibiler yal
nız Devlete ait nakil vasıtalarından meccanen istifade ederler. 

Madde 4 Mahallin en büyük mülkiye memuru, tahliyeye tabi 
tutulan halkın ve hayvanların barınması için tesbit olunan yollar üze
rindeki konaklama mahallerinde ve yerleştirme mıntakalarında bulunan 
Devlete, hususi idare ve belediyelere ait binalardan istifade edebüeceğl 
gibi hakikî ve hükmi şahıslara ait boş binalara ve bunların kifayetsizliği 
halinde sahiplerinin zaruri ihtiyaçlarından fazlasını tahdit suretiyle açı
lacak yerlere yerleştirmek salâhiyetini haizdir. 

Devlet işletmelerine ait binalardan İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacak esaslar dairesinde istifade olunur. Bu hususta Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun koyduğu tertip ve sıra esası tatbik olunur. 

Madde 5 Tahliyeye tabi tutulanların yollarda ve yerleştikleri 
yerlerde iaşe ve sıhhi murakabeleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tine, barındırılmaları Dahiliye Vekâletine ve muayyen mıntakalara yer
leştikten sonra çalıştırılmaları ve müstahsil hale getirilmeleri işi, bun
lardan ziraat erbabının Ziraat ve sanayi erbabının da İktisat Vekâletine 
aittir. 

Madde 6 Tahliye, nakil ve yerleştirme işlerinde mahallin mül
kiye âmiri Devlet ve Devlete bağlı idarelerle, sermayesinin çoğu Devlete 
ait müesseselerin ve hususi idarelerle belediyelerin bilûmum memur ve 
müstahdemlerini istihdam salâhiyetini haizdirler. 

Madde 7 Nakil vasıtalarına ve hakikî ve hükmi şahıslara ait bi
nalara bu kanun mucibince tatbik edilecek mükellefiyetler karşılığı olarak 
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda yazılı usul ve esaslar dâhilinde 
tazminat verilir. 

Devlete ait kara, deniz ve hava nakil vasıtalariyle yapılacak nak
liyat ücretleri, askerî nakliyata alt tarife gereğince Devletçe ödenir. Dev
let, hususi idare ve belediye daire ve müesseselerinin nakil ve yerleşti
rilmeleri de bu kanunda yazılı hükümler dairesinde temin olunur. 

Tahliye edileceklerin sevk, iskân, iaşe ve sıhhi bakım ve iade mas
raflariyle müstahsil hale getirilmeleri için lüzumlu görülecek masraflar, 
umumi muvazeneye dâhil daireler için Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında, mülhak bütçeli ida
reler için, bu idareler" bütçelerinde Maliye Vekilliğince açılacak hususi 
birer fasla tahsisat kaydı suretiyle ödenir. 

Bu suretle kaydolunacak tahsisat derhal Büyük Millet Meclisinin 
tasvibine arzolunur. 

Hususi idarelerle belediyeler yukarda yazılı masrafları bütçelerinde 
açacakları hususi birer fasla tahsisat kaydetmek suretiyle ödemeğe me
zundurlar. 

Umumi ve mülhak bütçelerle hususi idare ve belediye bütçelerine 
bu suretle kaydedilecek tahsisatın sarf ve mahsup şekilleri İcra Vekilleri 
Heyetince tâyin olunur. 

Madde 8 Birinci madde mucibince tahliyeye mecbur olupta çık
mayanlar veya çıktıktan sonra müsaadesiz geri gelenler zabıta marife* 
t i y l e ç ıkar ı l ı r l a r . 



S&vfa- 7500 (Renml Gaxete) 14 AĞUSTOS 1944 

Madde 9 Bu kanun hükümlerine tevfikan îcra Vekilleri Heye
tince ittihaz edilecek kararları hazırlamak ve bu işle alâkalı vekâletler 
arasında işbirliği temin etmek üzere Dahiliye Vekâletinde ilgili vekâlet
lerin mütehassıs memurlarından mürekkep bir heyet teşkil olunur. 

Lüzumunda bu maksatla bir büro tesis ve yeter derecede memur 
İstihdam olunabilir. Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti karariyie 
tesbit olunur. 

Madde 10 A) Bu kanunun tatbikini zorlaştıranlar mahallin en 
büyük mülkiye âmiri tarafından beş liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezasına çarptırılır. Parayı ödeyemeyenlerin cezaları müddeiumumilik-
lerce hapse tahvil suretiyle infaz olunur. 

B) Tahliye, barındırma ve iade esnasında izdiham ve kargaşalıktan 
veya vaziyetin doğurduğu şaşkınlıktan veya koruma noksanından fayda
lanmak suretiyle bu kanun hükümleri mucibince tahliyeye tabi tutulanlara 

karşı, Türk Ceza Kanununun 7, 8, 9, ve 10 uncu baplarında yazılı suçları 
işliyenler hakkında tâyin edilecek cezalar iki kat olarak hükmolunur. 
Müebbet ağır hapis yerine ölüm cezası verilir. 

Bu suçlar hakkında Meşhut Suçlar Kanunu hükümleri tatbik olunur. 
Madde 11 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 12 Bu kanun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
9/8/1944 

Baslığı 
î>ft«raı 

K a n u n l a r : 

765 Türk Ceza Kanunu 
3005 Meşhut Suçlar ın Muhakeme Usulü Kanunu 
3634 Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 

13/3/1926 3 7 
13/6/1936 3 17 
16/6/1939 3 20 

Hesn" 

850 3 2 « 
1105 332S 
1139 423** 

İLÂNLAR 
M . M . V . 1 numaralı Satın A l m a 

Komisyonundan 
ihalesi pahalı görülen 21 ton sığır eti 17/8/1944 perşembe günü saat 

{(11) kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 
Muhammen bedel 26.880 lira olup muvakkat teminatı 2.016 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebüir. 
İsteklilerin belli günde hazırlıyacakları kanuna uygun teklif mek

tuplarım ihaleden en az bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 
682/4-4 

» 

M . M . V . 2 numaralı Satın A l ı m 
Komisyonundan 

(15) ton çinko üstübeci alınacak 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (15) ton çinko üstübeci sa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli (17.550) lira olup ilk teminatı (1316,25) 
Uradır. Eksiltmesi 22/8|l944 sah günü saat (15,30) da kapalı zarf usu-
liyle yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir .İsteklilerin grup vesikaları ile birlikte kanuni teklif mektuplarını 
belli gün ihale saatinlen bir saat evveline kadar makbuz karşılığı komis
yona vermeleri. 690/4-3 

18 kalem Modül freze satın almacaktır. 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (18) kalem Modül freze satm 

almacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (20061) lira olup ilk teminatı 
(1504,58) liradır. Eksiltmesi 31/8/1944 perşembe günü saat (15) te kapalı 
aarf usulü ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 
görülebilir, isteklilerin gurup vesikaları ile birlikte kanuni teklif mektup
larını ihale günü ihale saatinden bir saat evveline (14) e kadar komisyona 
yermeleri. 

788/4-1 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyon Reisliğinden : 

Traveslik kayın kalas alınacak 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan 2000 aded traveslik kayın kalas 
23/8/1944 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.350 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 

adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay

darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

758/4-4 

10 aded elektrik kaynak cihazı alınacak 

Muhammen bedeli 81.250 (seksen bir bin iki yüz elli) lira olan 10 
aded elektrik kaynak cihazı 29 ağustos 1944 salı günü saat 15 de kapalı 
jsarf usulü ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Ko
misyonca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (5312,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve bu 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 Başmüfettişliğinde görülebilir. 

818/4-1 

iktisat Vekâletinden : 

Edirne Vilâyetinin Uzunköprü Kazasına bağlı Kestalbolu Köyünde 
kâin olup şimalen ve sarkan: Kale deresiyle Karabürçek deresinin telâ
ki noktasından Kale harabesi tepesine hattı müstakim, cenuben: Kale* 
harabesi tepesinden başlayıp Alibey deresiyle Armutlu deresinin telâki 
noktasından geçerek Maarif tarlası tepesindeki Nirengi noktasına hattı 
münkesir, garben: Maarif tarlası tepesindeki Nirengi noktasından hu
dut başlangıcı olan Kale deresiyle Karabürçek deresinin telâki noktasına 
hattı müstakim ile mahdut 405 hektar saha dahilindeki linyit madeni 
için; 

1 , İleride Vekâletimizce yapılacak tetkikler sonunda lüzum gö
rüldüğü takdirde istihsal miktarı tanzim ettirilmek ve lüzumlu görüle
cek teknik ve içtimai tesisler yapılmak, 

2 Madende çıkması muhtemel yangının söndürülrrtesi hususun
da icabeden masrafların yapılmasına karşılık olmak üzere beş bin lira
lık bir teminat mektubu alınmak, 

3 Ziraat Vekâletince Orman Kanunu bakımından dermeyan edi
len mükellefiyetlere riayet edilmek, 

Şartlariyle 4268 numaralı kanunun 13 üncü maddesine tevfikan ve 
beş sene müddetle zuhur edecek talibine bir kıta işletme ruhsatnamesi* 
verileceğinden taliplerin 17/7/1944 tarihinden itibaren iki ay içinde Ve
kâletimize müracaat eylemeleri ilân olunur. 

438/4- 3 

• • 
Nafıa Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Nafıa Vekâleti Zatişleri ve Sicil Mü
dürlüğü için yaptırılacak sabit dolap ve masa işidir. 

Keşif bedeli:' (21662,19) liradır. 
2 _ Eksiltme 28/8/1944 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekâleti 

Tapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf' 
usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (108) kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğinden alına
bilir. 

4 _^ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (J624.66) 
bin altı yüz yirmi dört lira altmış altı kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâleti Yapı-
ve imar işleri Reisliğinden alınmış vesika ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar 
İşleri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu gibi teknik ehem
miyette iş yapmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış ve
sika raptetmeleri muktazidir. 

5 — istekliler teklif mektupalrını eksiltme günü olan 28/8/1944 pa
zartesi günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksütme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
817/4-1 
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Kanunlar                                                                                                                    Sayfa 

 
4653 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 
        3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Adliye Vekâleti Kısmında  
         Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun       1
 
4654  Memleket İçi Düşmana Karşı Silâhlı Müdafa Mükellefiyeti Kanunu           2
 
4655 Münakalât Vekâletinin Hazarda İdare Etmekte Olduğu Münakale ve 
         Muhabere ve Mürasele İşlerinin Umumi veya Kısmi Seferberlik Halinde  
         ve Fevkalâde Hallerde Ne Suretle İfa Edileceğine Dair Kanun    3
 
4656 Şehir, Kasaba ve Köylerin Lüzumunda Tahliye veya 
         Seyrekleştirilmesi Hakkında Kanun        3
 
İlanlar            4
 
 
 
 
 
 
  
 

 
            
 
  
 
                
  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


