
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

îâatâ ve yom işleri için 
J&ğvekâli$i Neşriyat ve Müdevvenut 

Umum Müdürlüğüne 
m&rmmt olunur 

18 EYLÜL 1944 

' A Z A R T E S I 
SAYI : 5811 

K A N U N L 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli 

cetvelin Hariciye Vekâleti kısımlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4665 Kabul tarihi: 11/9/1944 

Madde 1 Devlet 'memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Hariciye Vekâletine ait kısmı 
kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

Muvakkat madde 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı i(L) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti kısmı kaldırılmış ve yerine 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen memuriyet ve temsil tahsi
satı kadroları konulmuştur. 

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

memurdur. 14/9/1944 

ılı SAYILI C E T V E L 
D. Aded Maaş 

1 18 150 1 
2 17 125 2 
3 17 100 4 
4 24 90 4 

5 35 80 6 
6 75 70 6 
7 65 60 8 
8 70 50 10 
9 80 40 12 

10 90 35 20 
11 10 30 6 

12 10 25 

2 3 125 
3 4 100 
4 2 90 
6 18 70 
7 7 60 
8 12 50 
9 5 40 

10 15 35 

adedi ihtisas sınıfından olabilir. 
» » s> » 

adedi idare ve ihtisas sınıfından olabilir. 

adedi idare sınıfından olabilir. 

Yalnız idari memurlar 

,2) SAYILI C E T V E L 

Aded 

36 
18 

Fiilî kadro dışında kalan memurlara ait temsil tahsisatı 
Miktarı 

Lira 

5 ilâ 25 
26 » 50 
51 » 75 
76 » 100 

Basili, 

Kananlar : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanun 8/7/1939 
TBu kanunun ek ve tadilleri hakkında 5739 sayılı Resmi 
Gazetede münderiç 4598 numaralı kanvn altında not vardır . ] 
1944 malî y ı h Muvazenei Umumiye Kanunu 1/6/1944 

Düstur 
T e r t i p 

C »»(>*« 
Ssfeife 8 « * ! 

30 1397 425S 

Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3 3 1 2 saydı 
kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik 

yapılmasına dair kanun 
Kanun No: 4666 Kabul tarihi: 11/9/1944 

Madde 1 __ 14 ikincikânun 1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Ve
kâleti Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı cetvel kaldırılmış ve yerine, bu 
kanuna bağlı cetvelde gösterilen temsil tahsisatı kadrosu konulmuştur. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Hariciye ve Maliye Ve

killeri memurdur. 14/9/1944 
C E T V E L 

Miktarı 
Aded Lira 

220 5 ilâ 25 
45 26 » 50 
20 51 » 75 
15 76 » 100 

soo 

No. 
W «mr 

No. CMt SsaUe 

K a n a n l a r : 
3312 Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanuna 21/1/1938 t 19 2*1 3814 
4037 Hariciye -Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3512 «ayılı kanuna 

ek kanun 26/5/1941 3 2$ 628 4817 
4351 Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa »afih 5 sayılı cetvelin 

deüatirllrnatl hakkıada kanun 1 2 / 1 / 1 9 « 'i 2i 210 



îàarfa: 7646 (Resmî Gazete) 18 E Y L Ü L 1Ü4 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
kanuna ek kanun 

Kanun No: 4667 Kabul tarihi: 11/9/1944 

Madde 1 Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna aşağıda
ki muvakkat madde eklenmiştir: 

Muvakkat Madde Fevkalâde Hallerin devamı müddetine mün
hasır olmak üzere 3827 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı (1) sayılı 
cetvelde elçiliklere mahsus otomobiller için tâyin edilmiş olan satın alma 
bedeli ve asgari istimal müddeti, Hariciye Vekilinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Madde 2 3827 sayılı kanunun 14 üncü maddesi kaldırılmıştır. 
Madde 3 _ Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 _ Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
14/9/1944 

Kanunlar : 
3827 Nakil vasıtaları hakkında kanun f4514 iayılı Reamî Gazetede 

düzeltme vardır.] 20/5/1940 
1193 Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kannn 30/3/1942 

Düstur 
Tertip Cilt 

Reim' 
G u e t ; 

Sahih S*r> 

834 
400 

4513 
5076 

İ L Â N L A R 
airaat Vekâletinden : 

Soba alınacak 
1 Konya'nın Sarayönü'ndeki özden ve Niğde'nin Aksaray civa

rındaki Koçaş Teknik Ziraat Okulları için 1, 2, 3, ve 5 numaralı soba
lardan cem'an 80 adet taş kömürü sobası, 1600 adet boru ve 160 adet 
dirsek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktıı. 

2 . Soba, boru ve dirseklerin mecmu muhammen bedeli (10136) 
lira muvakkat teminat (761) liradır. 

3 Kapalı zarfla eksiltme 26/9/1944 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 15 de Ziraat Vekâletinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 . Bu işin şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden parasız 
olarak verilmektedir. 

5 . Taliplerin kapalı teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
mektubu ve Ticaret Odası vesikasını havi kapalı zarflarını ihale saatin
den bir saat önce komisyon reisliğine teslim eylemeleri ilân olunur. 

Postada vuku bulacak gecikme nazarı itibara alınmaz. 
1129/4-3 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinden : 

1000 metre küp kum alınacak 
1 Ankara Doğum ve Nisaiye Kliniği emanet inşaatı için 1.000 

metre küp kum kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 Kumlar ihalenin müteahhide tebliği tarihinden itibaren bir ay 

içinde teslim olunacak, yarısı teslim edildiğinde müteahhide istihkak 
.raporu verilecek ve taahhüt tamamen yerine getirilince ihale bedeli ta
mamen ödenecektir. 

3 Muhammen bedel 14.000 lira, muvakkat teminat 1.050 liradır. 
4 . ihale 5 ilkteşrin 1944 perşembe günü saat 15 te Sıhhat ve İç

timai Muavenet Vekâletinde yapılacaktır. 
5 Şartname Sıhhat Vekâleti İçtimai Muavenet İşleri Dairesi Re

isliğinde görülebilir. 
6 İsteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını ihale saa

tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde İçtimai Muavenet İşleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri. 

7 — Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komis
yonca kabul edilmiyeceği İçin bu kabil teminat vermek isteyenlerin daha 
evvel müracaatla bunları alâkalı malsandığma yatırmaları ve makbuzunu 
komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

1191/4-1 

Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

4470 sayılı kanuna istinaden keşifnamesine göre Enstitümüz dâhi
linde tamirat ve merdiven inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif tutarı 
11.136 lira 45 kuruştur. Muvakkat teminatı 835 lira 23 kuruştur. İstek
liler keşifnameyi görmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de kanuni vesikaları ve bu gibi tamirat ve inşaatı yaptıkları
na dair resmî vesikalariyle birlikte 27/9/1944 çarşamba günü saat 15 de 
JBnstltü binasında toplanacak Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

1187/2-1 

Maliye Vekâletinden ı 

Tamirat ilânı 
İhale mevzuu: Adliye Vekilliği ve Temyiz Mahkemesi binasında ya

pılacak muhtelif tamirat. 
Keşif bedeli: 20133 liradır. 
Muvakkat teminat: 1509 lira 98 kuruştur. 
İhale şekli: Kapalı zarf. 
İhale zamam: 4 teşrinievvel 1944 çarşamba günü saat 15 de. 
İhale yeri: Millî Emlâk U. Müdürlüğünde müteşekkil Artırma ve Ek

siltme ve ihale Komisyonu. 
1 Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel komisyona tevdi edi

lecektir. 
2 Keşif evrakını görmek ve bedeli mukabilinde almak isteyenle

rin komisyona müracaatları. 
3 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekilliği Yapı ve İmar 

İşleri Reisliğinden alacakları ehliyet vesikasiyle 1944 yılı ticaret odasından 
alacakları vesikayı ibraz etmeleri lâzımdır. 

999/4- 4 

Tamirat ilâm 

İhale mevzuu: Adliye Vekilliği ve Temyiz Mahkemesi binasındaki 
kalorifer tesisatının tamir ve islâhı işi. 

Keşif bedeli: 31917 lira 30 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 2393 lira 80 kuruştur. 
İhale şekli: Kapalı zarf. 
İhale zamanı: 5 teşrinievvel 1944 perşembe günü saat 15 de. 
İhale yeri: Millî Emlâk Umum Müdürlüğünde müteşekkil Artırma 

Eksiltme ve İhale Komisyonu. 
1 Teklif mektupları ihaleden bir saat evvel komisyona tevdi edile

cektir. 
2 Keşif evrakını görmek ve bedeli mukabilinde almak isteyenlerin 

komisyona müracaatları. 
3 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekilliği Yapı ve İmar 

İşleri Reisliğinden alacakları ehliyet vesikasiyle 1944 yılı ticaret odasın
dan alacakları vesikayı ibraz etmeleri lâzımdır, 

1008/4-4 
••—»——— 

Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Müstahdemleri Yardım 
Birliğinden: 

Umumi Heyet toplantısı 

Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Müstahdemleri Yardım Birliği 
Umumi Heyeti 27 eylül 1944 çarşamba günü Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlük binasında ilk alelade toplantısını yaparak aşağıdaki ruz-
namede yazılı hususları müzakere edeceğinden murahhas azaların mezkûr 
tarihte saat 15 de Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlük binasında 
hazır bulunmaları ilân olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve 
Müstahdemleri Yardım Birliği 

İdare Heyeti 
R U Z N A M E 

1 _ 1941, 1942 ve 1943 hesaplarının tetkik ve tasvibiyle muvakkat 
İdare Heyeti ve murakıp raporlarının okunması. 

2 Muvakkat İdare Heyetinin ibrası. 
3 Yeni İdare Heyeti ve murakıplarının seçilmesi. 

1184 



18 E Y L Ü L 1944 (Resmî Gazete) Sayfa: 7647 

M . M . V . 1 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonundan 

1 — Kapalı zarfla 84 ton patates ile 42 ton kuru soğan alınacaktır. 
Patatesin beher kilosunun muhammen bedeli 30 kuruş soğanın 16 kuruş
tur. İlk teminat patates için 1890 soğan için 504 liradır. 

2 _ İhalesi 22 eylül 1944 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Patates 
ve soğan bir kişiye ihale edilebileceği gibi Patates ayrı soğan ayrı istekli
lere de ihale edilebilir. 

3 — Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuna uygun 
vesika ve teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 1040/4- \ 

1 — Cins, miktar, muhammen bedel ve sair hususları aşağıda yazılı 
iaşe maddeleri; okul ve hastaneler ihtiyacı İçin kapalı zarf ile'satm alı
nacaktır. İhalesi 5/10/1944 perşembe günü saat (15) de Ankara'da ya
pılacaktır. 

2 —- Süt ve yoğurt bir kişiye ihale edilebileceği gibi süt ayrı ve yo
ğurt ayrı kimselere de ihale olunabilir. 

3 İsteklilerin kanuna uygun vesika ve teklif mektuplarını ihale
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Muhammen bedeli 
Miktarı kilosu Teminatı 

Cinsi Kilo Kuruş Lira Kr. 

Süt 
Yoğurt 

78400 
112000 

67 
80 

3940 
6720 

00 
00 

K. „1167/4-1 

M . M . V . 2 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonundan 

(18) kalem Modül freze satın alınacak 
31/8/1944 günü isteklisi çıkmayan (18) kalem Modül freze satın alı

nacaktır. Hepsinin muhammen bedeli (20.061) lira olup ilk teminatı 
fi.504,58) liradır. Eksiltmesi 22/9/1944 cuma günü saat (15,30) da kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden vevel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin grup vesikaları ile birlikte kanuni teklif mektup
larını belli gün ihale saatinden bir saat evveline (14,30) a kadar makbuz 
karşılığı komisyona vermeleri. 

2 _ 1079/4-4 

(10000) ton mühimmat naklettirilecek 
4/9/1944 günü kapalı zarfla eksiltmesi bulunan Yahşıhan'da (10000) 

ton nakliye işine teklif edilen fiat pahalı görülmüş olduğundan bu nakli
yat bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli (60.000) 
lira olup kati teminatı (8.500) liradır. Eksiltmesi 25/9/1944 pazartesi günü 
saat (15) de pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi her gün saat (11 - 12) 
arasında komisyonda görülebilir. İsteklilerin kati teminatlarını Hazine 
veya Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları makbuzla 
birlikte ve grup vesikaları ile komisyona gelmeleri. 

K. 2_1158/3-> 

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

Battaniye alınacak 
Beher adedine 18 lira fiat tahmin edilen 1000 aded battaniye 25/9/1944 

pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü eksiltme ile isteklisine iha
le edilecektir. Şartnamesi her gün Öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

Muhammen bedeli 18 bin lira olup muvakkat teminatı 1.350 liradır 
Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını kanunun istediği vesaikle birlikte makbuz mukabilinde komis
yona vermeleri. 

3_1112/4-3 

M . M . V . 4 n u m a r a l ı Satın A l m a 
Komisyonundan 

Askerî fabrikalar ihtiyacı için 37 ton çinko levha kapalı zarfla iha
leye .konulmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 2 lira olup hepsi
nin muhammen bedeli 74.000 lira ve muvakkat teminatı 4.950 liradır. 
İhalesi 25/9/1944 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır; 5 tondan aşağı olmamak şartiyle par
tiler halinde ihale olunabilir. İsteklilerden talip olacakları miktara göre 
hesaplıyacakları muvakkat teminatlarını hazine veya merkez vezneleri
ne (banka mektuplarından başka) yatırmaları şarttır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili ko
misyona vermeleri. 

K.4_1066/4-4 

Eskişehir'de bir hastanenin elektrik ve sıhhi tesisatı mütaahhit nam 
ve hesabına açık eksiltme ile ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 424580 
lira olup muvakkat teminatı 20733 lira 20 kuruş olup ihalesi 2/10/1944 
pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 Numaralı Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif, ş a r t n a m e s i her gün öğleden sonra komisyonda 
görülebilir. Ve 10 lira 61 kuruşluk makbuz mukabili inşaat dairesinden 
alınabilir. Bu işe gireceklerin inşaat dairesinden asgari 7 gün evvel mü
racaat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. Banka mektuplarından 
başka teminatların hazine veya merkez veznelerine yatırılmış olması şart
tır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatları. 

K.4—1162/4- 2 

Kırıkkale'de bir su deposu ikmali inşasına teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden tekrar kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Birinci ihale 
tenzilâtı düşüldükten sonra geri kalan 15205,18 lira olup ilk teminatı 
1140,39 liradır. İhalesi 5/10/1944 perşembe günü saat 11 de Anakra'da 
M, M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe gi
receklerin mühendis veya mimar olmaları veya bir mühendis, mimara 
işin fennî kısmının deruhte ettirdiklerine dair noterden musaddak bir 
ehliyeti fenniye senedi almaları lâzımdır. Mühendis veya mimarların dip
loma suretlerini diğerlerinin aldıkları ehliyeti fenniye senetlerini zarf 
içerisine koymaları şarttır. Banka mektuplarından başka teminatların 
Hazine veya merkez veznelerine yatırılmış olmaları şarttır. Keşif, şart
name ve sair evrakı her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili ko
misyona vermeleri. 

K. „1188/4-1 

M . M . V . '5 n u m a r a l ı Satın A l m a 
Komisyonundan 
20 ton Gliserin alınacak 

Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde (20) ton 
Gliserin satın alınacaktır. Pazarlığı 25/9/1944 pazartesi günü saat (15) te-
dir. Şartnamesi ve evsafı her gün saat 14 - 15 arasında komisyonda gö
rülebilir. Vermeye isteklilerin teklif edecekleri fiat üzerinden % 15 hesa
biyle katî teminatlarını (Banka mektubu hariç) hazine veya merkez mu
hasebeciliği veznesine yatırdıktan sonra alacakları makbuzla komisyona 
müracaatları. 

K. 5_1148/3-2 

Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dahilinde (104) ka
lem ecza ve sıhhi malzeme satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel 
(30.000) lira olup katî teminatı (4.500) liradır. Parçalara bölünerek ihalesi 
caizdir. 

Pazarlığı 27/9/1944 çarşamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi ve lis
tesi her gün saat 14 -15 arasında komisyonda görülebilir. Vermeye istek
lilerin katî teminatlarım (banka mektubu hariç) hazine veya merkez vez
nesine yatırdıktan sonra alacakları makbuzla komisyona müracaatları. 

K.5__1168/3-1 

(50 ton Vazelin alınacak) 
Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde 150) ton 

Vazelin satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel 75.000 lira olup 
katî teminatı 10.000 liradır. Pazarlığı 29/9/1944 cuma günü saat 15 tedir. 



Savla; 764-H 18 E Y L Ü L 1944 

Şartnamesi ve evsafı her gün saat 14 - 15 arasında komisyonda görülebilir. 
Vermeye isteklilerin teminatlarını (banka mektubu hariç) hazine veya 
merkez muhasebesine yatırdıktan sonra alacakları makbuzla komisyona 
müracaatları. K . 5 _ 1169/3-1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

îkramiyeli % 5 faizli Milli Müdafaa istikrazı birinci tertip muvakkat 
tahvillerinden bazılarının tebdil gişeleri tarafından sehven başka bir mu
vakkat makbuza ait asıl tahville değiştirildiği anlaşılmış ve bu numaralara 
ikramiye isabeti halinde muvakkat tahviller hamillerinin hak sahibi ola
rak tanınacağı Resmî Gazete, Ulus Gazetesi ve muhtelif gazetelerle ilân 
edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonunda 528218 numaralı muvakkat makbuz 
.hariç diğerleriyle alâkalı yan1 ıslıklar düzeltilmiş olduğundan mezkûr ilân
ların 528218 numaralı muvakkat makbuzdan gayrileri hakkında hüküm
süzlüğü ilân olunur. 1144 

M. M . V . 5 n u m a r a l ı Satın A h ı m 
Komisyonundan 

Kapalı zarf usulü ile komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde dOi 
ton arap sabunu satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel (16.000) 
lira olup muvakkat teminatı (1.200) liradır. Parçalara bölünerek ihalesi 
caizdir. İhalesi 4/10/1944 çarşamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi ve 
evsafı her gün saat 14 -15 arasında komisyonda görülebilir. Vermeye is
teklilerin kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını muayyen gün 
ve saattan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

K. 5—1189/4-1 

Nafıa Vekâletinden: 

Betonarme köprü inşaatı 
1 Eksiltmeye konulan iş: Bolu Vilâyetinde Düzce - Hendek yolu-

aua 15 inci kilometresinde betonarme büyük Melen Köprüsü olup keşif 
bedeli (250.000) liradır. 

2 Eksiltme 28/9/1944 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da 
Nafıa Vekâletinde Şose ve K o p ; ü l e r Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı sarf usuliyle yapılacaktır. 

3 EksUtme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (12) lira 
158) kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3944 yılma mahsus tica
ret odası vesikası ile usulü dairesinde (13.750) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa Vekâletinden ehliyet ve 
elkası almaları lâzımdır. Bu vesikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme 
tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri harici bir istida i!e Nafıa 
Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına bu ehemmiyetteki inşa.-' • 
muvaffakiyetle başarmış olduklarını gösterir işi yaptıran daireden ala 
eaklan vesikalarını raptetmeleri şarttır. 

5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri 
îen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci nıadcledf 
yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Reisliğine teslim etmeleri lâzımdır 
Postada olacak gecikmeler kabui edilmez 

1068/4-1 

Betonarme köprü inşaatı 
1 Eksiltmeye konulan iş: Bursa - Gemlik yolunun 28+200 kilo

metresinde betonarme Engürücük Köprüsü olup keşif bedeli (160.000) 
liradır. 

2 Eksiltme, 20/9'1944 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (8) lira 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1914 yılma mahsus Ti-
earet odası vesikası ile usulü dciresmd? (9.250) liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve bu işi yapabileceklerine d lir Nafıa Vekâletinden ehliyet 
vesikası almaları lâzımdır. Bu vesikayı alabilmeleri için isteklilerin ek
siltme tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) bir istida, ile 
Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına bu ehemmiyetteki 
inşaatı muvaffakiyetle başarmış olduklarını gösterir işi yaptıran daire
den alacakları vesikayı raptetmeleri şarttır. 

5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde verilen 
izahat 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 edil
mez. 

1069/4-4 

Betonarme köprü inşaatı 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Bolu - Gerede yolunun 1+815 kilomet

resinde betonarme Kuruçay Köprüsü olup keşif bedeli (95.000)-liradır. 
2 Eksiltme 28/9/1944 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de 

Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (475) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1944 yılma mahsus Ti
caret odası vesikası ile usulü dairesinde (6.000) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa Vekâletinden ehliyet ve
sikası almaları lâzımdır. Bu vesikayı alabilmek için isteklilerin eksiltme 
•'irininden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) bir istida ile Nafıa 
vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına bu ehemmiyetteki inşaatı 
muvaffakiyetle başarmış olduklarını gösterir işi yaptıran daireden ala
cakları vesikalarını raptetmeleri şarttır. 

5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri-
:<?n izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ikinci mad
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis 
yon Reisliğine teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1070/4-4 

1 Eksiltmeye konulan iş: Gümrük ve İnhisarlar Vekâletiyle Tem
yiz Mahkemesi arasındaki yolun etrafına yapılacak tretuvar ve ihata du-
«tfi işidir. 

Keşif bedeli: (82.095,62) liradır. 
2 Eksiltme 28/9/1944 perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

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

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (4,10) kuruş be
le! mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (5.354,78) 
beş bin üç yüz elli dört lira yetmiş sekiz kuruşluk muvakkat teminat ver-
a.'eleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâletinden 
ılınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için 
İsteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel 
bir İstida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu işe 
!>eaze.r (40.000) liralık bir iş yapmış olduklarına dair işi yaptıran idare-
'?rden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 

5 İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 28/9/1944 
•perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu 
reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1132/4-4 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 „_ Eksiltmeye konulan iş: Bayburt'ta yapılacak Ortaokul inşaatıdır. 
Keşif bedeli: «212.680,67 liradır. 
2 Eksiltme 5/10/1944 perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

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

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak «10,63» kuruş 
bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alına
bilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde «11.884,03» 
on bir bin sekiz yüz seksen dört lira üç kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâletinden 
alınmış vesika ibraz etmeleri şarttır. 

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 bu gibi teknik ehemmiyette iş yapmış olduklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt etmeleri muktazidir. 

5 İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 5/10/1944 per
şembe günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır., 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1190/4-1 



Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Merkez 1. cl Komisyonundan 

inşaat yaptırılacak 
Ankara'da Cebeci - Saymakadm Varyant hattının ikinci kısım ikmal 

inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ve vahidi fiat esası üzerinden eksiltmeye 
donmuştur. 

Bu işe muktazi çimento idare tarafından verilecektir. 
1 — Bu işin muhammen bedeli (161.443) liradır. 
2 _ istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryolları 

Ankara Merkez Veznesinden ve Devlet Demiryolları Haydarpaşa istasyo
nunda 1 İnci işletme Müdürlüğü veznesinden (810) kuruş mukabilinde sa-
îin alabilirler. 

3 _ Eksiltme 27/9/1944 tarihinde çarşamba günü saat (16) da Devlet 
k Demiryolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat (İA) e kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. i 

A) 9.322,15 liralık muvakkat teminat, j 
B) 2490 sayılı kanunun tâyin ettiği vesikalar ile bu işe ait olmak i 

üjsere Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet ve- j 
sikası, ehliyet vesikası alabilmek için ihale tarihinden en az (3) gün evvel 
bir istida ile eksiltme şartnamesinde tasrih edildiği şekilde emsali inşaat 
işlerini muvaffakiyetle başardığına dair belge (v&saik) ibrazı suretiyle 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne müracaat olunması. 

• 1121/4-4 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
Eskişehir'de inşa edilmekte olan atelye binalarına ait elektrik tesi

satı ve teferruatının yaptırılması işi kapalı zarf usulü ile ve mütehavvil 
vahidi fiat esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 Bu işin muhammen bedeli (350.000) liradır. 
2 istekliler bu işe alt şartname vesair evrakı Devlet Demiryol

ları Ankara Merkez Veznesinden ve Devlet Demiryolları Haydarpaşa is
tasyonunda 1 inci işletme Müdürlüğü Veznesinden (17,5) lira mukabi
linde satın alabilirler. 

3 — Eksiltme 4/10/1944 tarihinde çarşamba günü saat (18) d& 
Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez 1 inci Komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin teklif mektuplariyle 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat (15/) e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

A - (17750) liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 sayılı kanunun tâyin ettiği vesikalar ile bu İşe ait olmak 

üzere Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası 
Ehliyet vesikası alabilmek için ihale tarihinden en az (7) gün evvel 

bir istida ile eksiltme şartnamesinde tasrih edildiği şekilde mümasili 
elektrik tesisatını müteahhit olarak muvaffakiyetle ikmal ettiğine dair 
belge (vesaik) ibrazı suretiyle Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunması. 

1154/4- 4 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü Merkez 
9 uncu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden : 

Üç bin metre lâstik hortum yaptırılacak 

Muhammen bedeli (8.040) lira olan 1500 metre asetilen için ve 1500 
metre de oksijen için olmak üzere 3000 metre lâstik hortumun ham kau
çuk ve bezi idare tarafından verilmek suretiyle imâl ettirilmesi 2/10/1944 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasın
da toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (603) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tâyin ettiği vesikaları ve bu tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

1159/4-2 

635 aded kızıl ve karaağaç kontroplâk alınacak 
Muhammen bedeli (5201,80) lira olan 635 aded kızıl ve karaağaç 

kontroplâk 4/10/1944 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (390,14) 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 temin 
olunur. 

1185/4-1 

Traverslik meşe kereste alınacak 
Muhammen bedeli (39185,58) lira olan 700 aded köprü ve 2000 aded 

dar hat traversi için meşe kereste 3/10/1944 salı günü saat 15 te kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyon
ca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2.938,921 liralık 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, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

1186/4-1 

a-

P. T.T. İşletme Umum Müdürlüğünden: 

1 idare ihtiyacı için 128 aded 100 amper saatlik. 128 aded de 12,8 
amper saatlik akkü levha takımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 17076 lira, muvakkat teminatı 1281 lira olup 
eksiltmesi 23 eylül 1944 cumartesi günü saat 12 de Ankara'da P. T. T. 
Umum Müdürlük binasında Emlâk ve Levazım Müdürlüğünde müteşekkil 
Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını belli günde ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

4 _ Şartnameler Ankara'da Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden ve 
İstanbul'da Yeni Valde hanında P. T. T. Umumi Depo Muhasipliğinden 
parasız olarak verilir. 

1106/4- 4 

1 Ankara Bahçelievler'de yaptırılacak P .T. T. binası kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltme 25/9/1944 gününe rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Ankara'da P. T. T. işletme Umum Müdürlüğü binasında toplanacak alım 
satım- komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Bu işin keşif bedeli 196.449,62 lira olup muvakkat teminatı 
11.072,48 liradır. 

4 _ Bu işe ait şartname ve teferruatı istanbul'da P. T. T. Umumi 
Depo Muhasipliği ile Ankara'da P. T. T. işletme Umum Müdürlüğü Emlâk 
ve Levazım Müdürlüğünden 983 kuruş mukabilinde verilir. 

5 _ isteklilerden 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı vesikalarla bu İşe benzer 100.000 liralık tek bir 
iş yaptığına dair resmî bir daireden alınmış bir vesika ve bu inşaatta bir 
yüksek inşaat mühendisi veya yüksek mimar istihdam edileceğine dair 
Noterlikçe tanzim edilmiş bir taahhütname aranır. 

6 _ Teklif mektuplarının ihale için tâyin edilen saatten bir saat 
evveline kadar Alım Satım Komisyonu Reisliğine tevdii lâzımdır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

1120/4-3 

Tarsus Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Tarsus'un Yeşil Mahallesinden ölü Sait ve ölü Hüsne'den olma 1933 
doğumlu Cemil Neiş ve 1935 doğumlu Meryem Neiş'in küçük olmaları 
dolayısiyle vasiliğe ehil olduğu bilmuhakeme sabit olan Tarsus'un Yeşil 
Mahallesi 229 sokak 10 numaralı evde mukim Ali oğlu Haydar Neiş'in 
Medeni Kanunun 361, 369, 371 ve 372 nci maddelerine tevfikan itiraz ve 
itirazı kabil olmak üzere 15/8/1944 gün ve 506/294 sayı Ue vasi tâyin edil
miş olduğu ilân olunur. 
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Maliye Vekâletinden : 

Tokat Vilâyetinin Reşadiye Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı 
yirmi sekiz cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütam-
larda bulunan binalara Tahrir Komisyonunca konulan iratlar 3692 numa
ralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, yapılan itirazlar, mez
kûr kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen bina ve arazi vergi
leri İtiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî yılı içinde kararlara bağlan
mıştır. 

Bu cüzü tamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne tev-
fikan - 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 
Megedün Köyü Karacaağaç Köyü 
Fardas Doğla 
Alime » Ficek 
Kündür Yoğunpelit » 
öküzlü > Dutdibi 
Abdurrahmanlı » T. Fındıcağı 
Sarsı îdrin » 
Gülburnu Ismailiye » 
Güney Gölcük* > Gök 
Ütük » Sazak 
Ortaköy Darıdere > 
Kuz Gölcük Bustankolu 
Eyyup » Tavara 
Selede » Feselek » 709 

Maraş Vilâyetinin Elbistan Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda ya
zılı kırk altı cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüzü-
tamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numa
ralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, yapılan itirazlar, mez
kûr kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen.bina ve arazi ver
gileri itiraz komisyonunca tetkik olunarak otuz altı cüzütamda 1943, 
on cüzütamda 1944 malî yılları içinde kararlara bağlanmıştır. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan - aşağıda gösterilen tarihlerden itibaren yeni iratlar üzerinden 

Köyü 

alınacaktır. 
1944 malî yılından itibaren 

Çağılhan Köyü Maraba 
Tılavşun Akveren 
Malap > Hasankendi 
Akpmar > K. Yapalak 
Cüblüce > Çiçek 
Celâ * B. Yapalak 
Yalak Til 
Emirli * Anbarcık 
Hurman Avlıya 
Beştepe İncecik 
Kokmuşkuyu Akhüyük 
Alemdar > Kösolar 
Kalaaltı Türkvereni 
Karaelbistan, Yoğunsöğüt 
Poskoflu Sevdili 
Altaş îğde 
Mehre t- Izgm 
Kabağaç » Toprakhisar 

1945 malî yılından itibaren 
Çoğluhan Köyü Büğet 
Sinekli Arıstıl 
Karagöz » Tüeksevini 
Çomudüz Tüekçayırı 
Bercenek Efsus 
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Bilecik Vilâyetinin Gölpazarı Kazası merkeziyle isimleri aşağıda 

yazılı seksen beş cüzütammda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu 
cüzütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 nu
maralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlarlan otuz iki 
cüzütamdaki binalar iratlarına itiraz edilip' geri kalan elli dört cüzü-
tamdaki binalar iratlarına itiraz edilmemiştir. 

İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edi
len bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî 
yılı içinde kararlara bağlanmış, itiraz etmeyen cüzütamlardan elli üçün
de mukadder iratlar - kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle - 1943, 
birisinde 1942 malî yılları içinde katîleşmlştir. 

Bu cüzütamlardan seksen beşinde bina vergileri - 2802 numaralı 
kanun hükmüne tevfikan - 1944, birisinde 1943 malî yıllarından İtibaren 
yeni iratlar üzerinden alınacaktır, 

Gölpazarı Kasabası 
Küçük Yenice 
Karaağaç 
Derecikviran 
Bolatlı 
Söğütçük 
Çukurviran 
Keskin 
Hacıdurmuşlar 
Urgancılar 
Yenipazar 
Kükürt 
Aşağıboğaz 
Gökçeözü 
Belkese 
Tohumlar 

Susuzlar 
Hamidiye 
Kuşaviran 
Akçakavak 
Taşçıahırlar 
Seyfiler 
Hacıdurmuşlar 
Küprücik 
Elmümin 
Akçeöküz 
Alıca 
Tonğurlar 
Büyük sürmeli 
Küçük sürmeli 
Çiftlik 
Köseler 
Dereli 
Karaahmetler 
Cansızlar* 
San Hacılar 
Nasuhlar 
Gözaçanlar 
Hacı 
Softalar 
Necinler 
Dokuz 
Yağcı 

İtiraz eden cüzütamlar 
1944 malî yılından itibaren 

Belenviran 
Köyü Danışment 

* Katran 
» Olucak 
» Aşağmardin 
» Türkmen 
» Kasımlar 
» Şahinler 
» Doğancılar 
» Çımişkı 

Nahiyesi Bedi 
Köyü Aktaş 

> Arıcaklar 
» Kümbet 
» Çengeller 
» Kurşunlu 

liiraz etmiyen cüzütamlar 
1944 malî yılından itibaren 

Köyü 

Köyü Baltalı 
Küçükbelen 
Armutçuk 
Sorcuncuk 
Tekeciler 
Kavanozlar 
Caf erler 
Ümitler 
Tayran 
Kavacik 
Yumaklı 
Kara Hasanlı 
Dere 
Kuşça 
Çöte 
Nasuhlar 
Yukarı Mardin 
Yukarı boğaz 
Büyükbelen 
Bayat 
Karacalar 
Gökçekaya 
Dumanlar 
İncirli 
Bostancılar 
Göldağı 

Üyük 
1943 malî yılından itibaren 

Köyü 844 

Yozgat Vilâyetinin Boğazlıyan Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda 
yazılı yirmi iki cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cü
zütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numa
ralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, itiraz vaki olmadığı 
için mukadder iratlar kanuni müddetin itirazsız, geçmesi suretiyle yedi 
cüzütamda 1943, on beş cüzütamda 1944 malî yılları içinde katîleşmiştir. 

Bu cüzütamlardan yedisinde bina vergileri - 2802 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan - 1944 ve on beşinde 1945 malî yıllarından itibaren yeni 
iratlar üzerinden alınacaktır. 

Evciler 
Darılı 
Kapiç 
Kuruhüyük 

Boyalık 
Doburca 
Arpalık 
Kötüköy 
Kötüçepşl 
îsabey 
Aşağıtekke 
Karakışla 

1944 malî yılından itibaren 
Köyü Eskiören 

» Kayapmar 
» Çokumeşme 

1945 malî yılından itibaren 
Köyü Karabacak 

» Elçi 
» Y. Yahya Saray 
» Burunkışla 
» Çatak 
» Yahyalı 
» Kerpiççik 

Köyü 

845 
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Holantse Bank - Üni N. V. istanbul Şubesinin 30 haziran 1944 tarihli bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 
T. L. 

Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Kanunu mucibince) 
Bankalar 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Borçlu cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Sabit kıymetler: 
Menkuller (72.000,— lira üzerinden sigortalıdır) 
Sair aktifler 

622.849,33 
687.300,— 
702.880,18 

1.256.436,70 
3.218.087,82 

9.183,99 

1.848,85 
226.127,50 

Yekûn 6.724.714,37 

Türlciyeye tahsis edilmiş sermaye 
İhtiyatlar 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı (Ban
kalar Kanunu madde 31) 
Karşılıklar 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 

Tasarruf mevduatı 
(Diğer "mevduat 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Nâzım hesaplar: 
Kefaletlerimiz 

1.081.651,54 
2.811.983,66 

T. L. 

1.000.000,— 

32.986,03 
18.699,90 

725.206,14 

3.893.635,20 
17.673,44 

819.378,85 
138.864,40 
78.270,41 

Yekûn 6.724.71437 

445.930,42 

K â r ve zarar hesabı 

Z İ M M E T 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortismanlar 
Karşıhklar 
Kâr 

T. L. 

155.514,32 
10.645,44 
54.765,70 

154.243,12 
1.206,34 
4.430,38 

78.270,41 

M A T L U P 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alman ücret ve komisyonlar 
Kambiyo kârı 
Muhtelif kârlar 

T. L. 

232.589,58 
99.809,03 

107.165,24 
1.376.23 

18.135,63 

Yekûn 459.075,71 Yekûn 459.075,71 
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HOLLANDESCHE BANK-UNIE N. V. 

Willemstad (Kürasao) 
Hollanda haricindeki şubelerin 30 Haziran 1943 

tarihli bilançosu 

A K T İ F 

Kasada mevcut nukut -ve Devlet bankaları 
nezdinde alacaklar 
Hazine bonoları 
Banka ve bankerler 
Senetler 
Hesabı cari borçluları 
Esham ve tahvilât üz. avanslar 
Müşterilerin, verilmiş kefaletlerden ileri gelen 
mesuliyetleri 
Esham ve tahvilât cüzdanı : 

Ecnebi borsalarda resmen kote edilmiş 
olanlar 
Resmen kote edilmemiş afrmiar 

Sendikalar 
Gayrimenkuller 

Kür. F. 21.498.857,86 
2.596.113,68 

14.860.249,02 
9.845.915,08 

18.145.602,53 
540.346,58 

3.820.863,29 

579.739,66 

135.000,-.., 
1.589.900,50 

Kür. P. 73.612.588,20 

552.884,25 
26.855,41 

P A S İ F 

Holanda haricindeki şubeler ser
mayesi Kür. F. 4.020.000,__ 
Holanda haricindeki şubelerin 
serbest ihtiyatları 
Tevzi edilmemiş kâr 
'Holandadaki şubaler (hesabı 
.cari bakiyesi) 

1.222.500,_ 
1.082.652,43 

6.076.545,37 

Holanda haricinde işliyen sermaye 
yekûnu 
Keşide keyfiyetleri bildirilen senetler 
Mevduat 
Hesabı cari alacaklıları 
Müşteriler hesabına verilen kefaletler 
Yeni hesaba aktarılan kâr bakiyesi 

Kür. F. 12.401.697,80 
799.399,86 

> 9.094.485,43 
46.406.516,20 
3.820.863,29 

9 1.089.625,62 

Kür. F. 73.612.588,20 
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Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden : 

Evini fazla fiatla kiraya vermek suretiyle Millî Korunma Kanunu
na muhalif harekette bulunduğu iddiasile suçlu Akşehir'in Kileci Mahal
lesinden Mehmet kızı ve Mustafa karısı 313 doğumlu Hatice Telli hak
kında yapılan duruşma sonunda: 

Maznun Hatice'nin evinin üst kısmındaki iki odasının aylık kirasını 
dört liraya verdiği halde başka bir kiracıya on beş liraya vermek su
retiyle Millî-Korunma Kanununa muhalefette bulunduğu sabit olduğun
dan hareketine uygun görülen mezkûr kanunun 30 uncu maddesi delale
tiyle 58 inci madde mucibince kiraya verilen gayrimenkulun bir senelik 
icar tutarı olan 180 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair Akşehir 
Asliye Ceza Hâkimliğinden verilen 21/12/1943 tarih ve 446/374 sayılı Yük
sek Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle katîleşmiş olduğu 
ilân olunur. 

1126 

Fazla fiatla kumaş satmakdan suçlu Akşehir'in Ahicelâl Mahalle
sinden Manifaturacı Hüseyin oğlu 1925 doğumlu Fahrettin Yallagöz hak
kında yapılan duruşma sonunda: 

Maznun beher metresi meşru kâr ve masrafı dâhil olmak üzere 375 
kuruştan satılması lâzımgelen pantonluk çulaki kumaşın beher metresini 
650 kuruşa sattığı sabit olduğundan hareketine uygun görülen Millî Ko
runma Kanununun 32 nci maddesi delaletiyle 59/3 üncü ve yaşı dolayı-
sile Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddelerine tevfikan ve neticeden 4 lira 
10 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve yedi gün müddetle dük
kânının kapatılmasına ve satış yapılan mal ile dükkânından müsadere 
edilen mezkûr pantolonluk kumaşların satılarak bedelinin hazineye irat 
kaydına dair Akşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden verilen 29/7/1944 tarih 
ve 291/169 sayılı kararın katîleşmiş olduğu ilân olunur. 

1127 

Fazla fiatla tereyağı satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa mu
halif harekette bulunduğu iddiasile suçlu Akşehirin Anıt Mahallesinden 
Abdil oğlu 1322 doğumlu Yunus Ünlü hakkında yapılan duruşma sonunda: 

(Suçlunun belediye narkı üzerinden 450 kuruşa katılması lâzım gelen 
tereyağının kilosunu beş lira üzerinden sattığı sabit görüldüğünden hare
ketine uygun görülen Türk Ceza Kanununun 59/3 üncü fıkrası mucibince 
beş lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve yedi gün dükkânın kapatıl
masına ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve keyfiyetin ilânına 
dair Akşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden verilen 24/6/1944 gün ve 240/148 
sayılı kararın katîleşmiş olduğu ilân olunur. 

1128 

Akşehir C. Müddeiumumiliğinden : 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareketten maznun Akşehir'de 
Kaytan Hanında Seyyar Manifaturacı ve aslen Yalvac'ın Hisarardı Ma
hallesinden Nuri oğlu 328 doğumlu Hasan Uysal'm beher metresi 170 ku-
ruşdan satılması lâzımgelen kırizetin beher metresini 200 kuruştan sat
mak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ettiği sabit gö
rüldüğünden hareketine uygun olan mezkûr kanunun 59/3 üncü fıkrası
na göre takdiren beş lira ağır para cezası ile tecziyesine ve kirizet be
deli olan 182,5 kuruşun müsaderesine maliyeye irat kaydına dair Akşehir 
Asliye Ceza Hâkimliğinden verilen 23/3/1944 tarih ve 181/56 sayılı kara
rın temyiz edilmiyerek katîleşmiş olduğu ilân olunur. 
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MILLI PIYANGO 
Çekiliş tarihi: 15/9/1944 

Çekiliş saati: 13,30 

Çekildiği yer: Ankara Sergievi 

386.858 numara 50.000 lira 
237.007 numara 20.000 lira 
209.490 numara 10.000 lira 
291.314 numara 10.000 lira 
291.710 numara 10.000 lira 
342.145 numara 10.000 lira 
009.713 numara 5.000 lira 
123.325 numara 5.000 lira 
218.421 numara 5.000 lira 
250.018 numara 5.000 lira 
372.962 numara 5.000 lira 
393.058 numara 5.000 lira 

tkiş«r bin lira İkramiye kazanan numaralar 

002021 002617 039997 055173 061896 075956 124278 147052 174219 
181225 189116 190797 194931 205495 205554 209527 239914 243390 
259511 259697 265444 295029 296303 304944 306359 326456 344812 
355593 383890 391185 

Biner lira ikramiye kazanan numaralar 

003000 004919 009177 019998 029904 038665 044058 046274 065537 
067206 076342 089974 123269 129276 130523 140387 149591 150118 
158466 161898 165269 165408 185388 187964 193105 211339 215060 
220110 220261 228424 238560 244819 246412 248386 249122 254231 
257769 257894 262327 266655 282469 283857 293544 298720 300599 
300869 301370 308841 324213 332715 333334 333342 339950 356672 
359477 366662 378795 397865 398232 398278 

Beşer yüz lira ikramiye kazanan numaralar 

Son dört rakamı 1752 ile nihayet bulan kırk numara beşer yüz lira 
Son dört rakamı 6718 ile nihayet bulan kırk numara beşer yüz lira 
Son dört rakamı 7799 ile nihayet bulan kırk numara beşer yüz lira 

Yüzer lira ikramiye kazanan numaralar 

Son üç rakamı 406 ile nihayet bulan dört yüz numara yüzer lira 
Son üç rakamı 554 ile nihayet bulan dört yüz numara yüzer lira 

Onar lira ikramiye kazanan numaralar 

Son iki rakamı 11 ile nihayet bulan dört bin numara onar lira 
Son iki rakamı 92 ile nihayet bulan dört bin numara onar lira 

Üçer lira ikramiye kazanan numaralar 
Son rakamı 3 ile nihayet bulan kırk bin numara üçer lira 
Son rakamı 7 ile nihayet bulan kırk bin numara üçer lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, çeyrek biletler ikramiyelerin dörtte birini alırlar 

Kaybolan biletler 
070592 T. 135811 Ç. 

D Ü Z E L T M E 
14 eylül 1944 tarihli ve 5808 sayılı Resmî Gazetenin 7636 ncı sayfasında münderiy 4644 numaralı kanuna ait düzeltmenin birinci fıkrası: 
1 Bu gazetenin 7474 üncü sayfasının ikinci sütununda 40 ve 41 inci satırları teşkil eden (Umumi muvazeneye dâhil dairelerde müstahdem 

olanların borçlarına ait tahakkuk ve takip işleri mensup oldukları dairelerce yapılabilir.) ibaresinin mükerrer olarak yazıldığı; 
şeklinde düzeltilir. 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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ithalât işlerine dair Sirküler 
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Kanunlar                                                        Sayfa 

 
4665 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı  
         Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin ve 1944 Malî Yılı Muvazenei Umumiye 
         Kanununa Bağlı (L) İşaretli Cetvelin Hariciye Vekâleti Kısımlarının 
         Değiştirilmesi Hakkında Kanun         1
 
4666 Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Hakkındaki 3312 Sayılı Kanuna Bağlı 
         2 Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun     1
 
4667 Nakil Vasıtaları Hakkındaki 3827 Sayılı Kanuna Ek Kanun     2
 
İlanlar            2  
 
 
  
 

 
 
 
                                                                                                                            
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
            
  
 

 
 

 
 

        

 

 
 
 
 


