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İdare ve yazı işleri içi» 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

K A N U N L A R 

Şirketihayriye'nin satm alınmasına dair olan Sözleş
menin onanması hakkında kanun 

Kanun No: 4697 Kabul tarihi: 15/1/1945 

Madde 1 Şirketihayriye'nin bütün imtiyazlariyle ortaklığa ait her 
Oövt mal, hak ve menfaatlerin satın almması İçin Hükümetle Şirketihay-
rtye Türk Anonim Ortaklığı arasında 20 Ekim 1944 tarihinde imza edil
miş olan Sözleşme onanmıştır. 

Madde 2 Birinci maddede sözü geçen mal, hak ve menfaatler im
tiyaz sözleşmesindeki süre ve kayıtlarla bağlı olmaksızın Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne geçer. Boğaziçinde 
muntazam vapur işletmesi tekel şeklinde Umum Müdürlük tarafından 
yapılır. 

Madde 3 Birinci maddede yazılı sözleşme ile satm alınan mal, 
hak ve menfaatler bedeli olarak tasfiye kuruluna ödenecek ve hissedar
lara intikal edecek paradan hiç bir vergi ve resim alınmaz. 

Madde 4 12 Mayıs 1944 tarihinde Şirketlhaynye hizmetinde bu
lunan memur ve müstahdemler, aldıkları aylık ve ücretlerin tekabül et
tiği derece aylıklariyle, Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü kadrolanndaki derecelere intibak ettirilir ve bu derece aylık
tan kendileri için müktesep hak olur intibak ettirildikleri derece aylık
ları evvelce aldıklan miktardan az ise farkı yüksek dereceye yükselme 
ile telâfi edilinceye kadar ödenir. Bu memur ve müstahdemlerin intibak 
ettirildikleri dereceden daha yüksek derecelere yükselmelerinde ortaklıkta 
aynı dereceye tekabül eden aylıklarla geçen hizmetleri hesaba katılır 

Madde 5 Ortaklık memur ve müstahdemlerine ait Tekaüt San
dığı, sandığa dâhil memur ve müstahdemlerin muvafakatları halinde 
Devlet Denizyollan ve Limanları Tekaüt Sandığına katma ve kendi tüzü
ğüne bağh olarak eskisi gibi devam eder. Adı geçen sandık kendi tuzuğu 
bükümleri gereğince tasfiye edildiği takdirde idareye intikal eden me
mur ve müstahdemlerin tekaütlük hak ve işlemleri sandığın tasfiye edil
diği tarihten itibaren Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Umum 
Müdürlüğü memur ve müstahdemleri hakkındaki kanun hükümlerine 
bağlı tutulurlar. 

Şu kadar ki bunlardan ortaklıkta ve ortaklık tekaüt sandığının de
vamı esnasında geçen hizmetlerini saydırmak istıyenlerin, tasfiye ne
ticesinde sandıktan aldıkları parayı tamamen adı geçen Umum Mudur-
İtBt Tekaüt Sandığına ödemeleri şartiyle, istekleri kabul olunur 

Geçici madde 1 Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Umum 
Müdürlüğü 1944 mail yılı bütçesinde (Şirketihayriye'nin imtiyaz, hak ve 
mallarının satm alınma bedeli) adı altında yemden açılacak 38 A faslına 
(2.550.000) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Geçici madde 2 _ Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1944 mail yılı bütçesinde (Şirketihayriye imtiyazının 
12 Mayıs 1944 tarihinden itibaren 1944 malt yılı sonuna kadar isletme ve 
mubayaadan mütevellit bütün giderler - ödenecek vergi, harçlar ve tavla 
bedeli dâhil -) adı ile yeniden açılacak 38 C faslına (3.500.000) lira olar 
ğanüstü ödenek konulmuştur. 

Bu işletmeden elde -edilecek hasılat adı geçen Umum Müdürlük 1944 
malî yılı bütçesine bağh (B) işaretli cetvelde (Şirketihayriye işletmesi) 
adı ile yeniden açılacak 12 nci faslına gelir kaydolunur 

Madde 6 Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 7 Bu kanun hükümlerini Mlünakalât ve Maliye Bakanları 

yürütür. 
18/1/1946 

SÖZLEŞME 
BİRİNCİ FASIL 

Devir ve temlik 

İbra 

Madde 1 Hükümetle şifahen hasıl olan mutabakat üzerine taraf
lar arasında mevcut imtiyaz mukavelesinden doğan butun hak ve veci
belerden dolayı yekdiğerini mütekabilen ibra ederek aşağıdaki maddelerde 
yazılı kayıtlar mahfuz olmak üzere Hükümet Şirketi istihlâf etmeksizin 
mukaveleye ek listelerde gösterilen mallariyle Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları dahilindeki bütün hak ve menfaatlerini satın almayı, Şirket de sat
mağı kabul etmiştir 

Şöyle kı 
Şirket işbu mukaveleye ek listelerde gösterilen makineli, makinesiz 

bütün alâtı sabiha ve sabitesiyle her nevi emvali menkule ve gayrimen
kul esini ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bütün hak ve men
faatlerini bu mukavelede kararlaştırılan hükümler dairesinde ve Şirket 
mallarının satm almmasımn itibari tahakkuk tarihi olan 12 Mayıs 1944 
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tarihinden muteber olmak ve ipotek ve rehin ve saire gibi her türlü ka
yıtlardan âri olarak Hükümete devir ve temlik etmiş, Hükümet dahi bu 
devir ve temliki kabul eylemiştir 

Üçuncu şahıslara karşı haklat ve borçlar 

Madde 2 İşbu mukaveleye ek listelerde dercedılmıyen ve 12 Ma
yıs 1944 tarihine kadar Şirketin yaptığı butun akıt ve diğer fullerinden 
doğan borçlar ve mesuliyetler ve haklar tamamen Şirkete aittir. Ancak 
12 Mayıs 1944 tarihinden once Şirket tarafından yapılıp ta hükümleri bu 
tarihten sonraya dahi sân olan akitler, eskisi gibi mer'i olacak ve bu akit
lerden 12 Mayıs 1944 tarihinden evvel doğan hak ve borçlar Şirketçe, bu 
tarihten sonra doğacak hak ve borçlar dahi Hükümetçe ifa ve istifa olu
nacaktır. Şirket bu kabil mukavelelerin mahıyetlerıyle akitlerin isimlerini 
gösterir listeyi bu mukaveleye bağlamak üzere işbu mukavelenin imza
sından itibaren en geç on gün zarfında Hükümete verecektir. 

Şirket tarafından kiraya venlmış olan deniz vasıtasıyle gayrimen-
kullerının 12 Mayıs 1944 tarihinden sonraki zamana ait kiralarından ve 
diğer yolcu, hayvanat, eşya nakliyatından Şirketçe tahsil edilen mebalığ 
Devlet Denizyolları ve Limanlan idaresine verilecektir 

12 Mayıs 1944 tanhınden once Şirket tarafından tesellüm edilmiş 
olan her turlu malzeme bedelleri Şirketçe tediye edilecektir Şu kadar kı, 
mezkûr tarihten önce Şirket tarafından mubayaa ve tesellüm edilmiş olan, 
miktarı taraflarca malûm makine yağları bedelmden Şirketçe tediye edil
miş olan kısmından mütebakisi Hükümetçe ödenecektir. 

Şirket tarafından sipariş edilip te 12 Mayıs 1944 tarihine kadar Şir
ketçe tesellüm edilmemiş olan eşya bedelleri Hükümetçe tamamen tediye 
edilerek tesellüm edilecektir. 

12 Mayıs 1944 tarihinden sonraya muzaf olarak yolcu, eşya ve hay
vanat nakledilmesi için peşin olarak alınan ücretler dahi Devlet Deniz
yolları ve Limanları idaresine geri verilecektir 

Şirket memurları ve müstahdemleri 

Madde 3 12 Mayıs 1944 tarihinde Şirket hizmetinde bulunan bütün 
Türk vatandaşı memurlar ve müstahdemler gerek Şirket dahilî nizamna
mesi hükümlerine ve gerek bu hususta müttehaz Şirket usul ve kaidele
rine göre kendilerine tanınan ve memuriyet dereceleriyle almakta olduk-
lan veya alabilecekleri aylık ve unvanlara taallûk eden bilcümle mükte
sep haklariyle Devlet Denizyolları ve Limanlan idaresi emrine geçerler. 
Bu memur ve müstahdemleri idare istediği yerlerde ve kendi usullerine 
tabi tutarak istihdam eder. Bu memurların ve müstahdemlerin Şirkette 
geçen fiilî hizmet müddetleri intibaklarının icrasında nazara almır. 

Şirket memurları ve müstahdemleri tekaüt sandığı 

Madde 4 Şirket memur ve müstahdemlerine ait tekaüt sandığı, 
sandığa dâhil memur ve müstahdemlerin muvafakatleri halinde Devlet 
Denizyolları ve Limanları Tekaüt Sandığına mülhak ve kendi statüsüne 
tabi olarak eskisi gibi faaliyetine devam eder. Ancak bu takdirde sandığa 
dâhil Şirket memur ve müstahdemlerinin Şirket Tekaüt Sandığı Nizamna
mesi mucibince haiz olduklan bütün müktesep hakları mahfuz kalır. Ve 
muvafakat etmiyen memur ve müstahdemler hakkında tekaüt sandığı ni-
Bamnamesinin 22 nci maddesi hükümleri Hükümetçe tatbik olunur. 

ÖCtNCl FASIL 

Şirket mameleki için tesviye edilecek bedel 

Madde 5 Şirketin mukaveleye ilişik cetvelde teferruatı gösterilen 
bütün mallariyle Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki hak ve men
faatlerine mukabil Şirkete her türlü rüsum ve tekâliften âri ve muaf ola
rak ıkı milyon beş yüz elli bin (2.550.000) lira bedel tesviye edilecektir. 

Mukavelenin tasdiki ve hükümlerinin icrası 

Madde 6 Taraflarca imza ve teati olunan işbu mukavele Hükü
metçe Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzolunacaktır. 

işbu mukavele imzası tarihinden itibaren üç ay zarfında Büyük Mil
let Meclisince tasdik edilmediği takdirde hükümsüz sayılacak ve Şirketle 
Hükümet arasındaki imtiyaz mukavelesi hükümleri hiç bir merasime mü
racaat edilmeden yeniden meriyete girecektir 

Tediye şekli 

Madde 7 Şirkete mukaveleye ek cetvelde gösterilen mallarına ve 
Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki butun hak ve menfaatlerine karşı tes
viye edilecek olan (Ikı milyon beş yüz elli bm) liradan tasfiyenin kanunen 
istilzam ettiği masraflarla tediyeleri karşılayacak bir meblâğ ayrıldık
tan sonra mütebakisi Şirketin aslı ve temettü hisse senetleri mecmuu olan 
(kırk bin) hisseye gore taksim olunur. Şu kadar kı, aslı hisse senetlerine 
verilecek olan meblâğ, her halde temettü hisse senetlerinden beş lira faz
la olacaktır 

Tediye zamanı 

Madde 8 _ Yukarda yazılı ıkı milyon beş yüz elli bm Turk lirası 
işbu mukavelenin Büyük Millet Meclisince tasdikim mütaakıp Şirket He
yeti Umumıyesimn vereceği fesih kararının ittihazı tarihinden itibaren 
on beş gun zarfında Hükümetçe Şirket tasfiye memurlarına tediye edile
cektir 

Müruruzaman 

Madde 9 Tasfiye müddeti esnasmda tasfiye memurlarına ibraz 
olunmıyan hisse senetlennm bedelleri, ibraz olunan senetlerin bedellerinin 
tediyesine başlanıldığı tarihten itibaren on sene geçmekle Hükümet lehine 
müruruzamana uğrar Tasfiye memurları ibraz olunmıyan hisse senet
lerinin bedellerini tasfiyenin sonunda ya kanunun emrettiği mercie veya 
Devlet Denizyollan ve Limanlan işletmesi Umum Müdürlüğü veznesine 
tevdi eyleyeceklerdir. 

Şirkete ait evrak ve vesikaların devir ve teslimi 

Madde 10 Şirket temlik ettiği makineli ve makinesiz edevatı sa-
biha ve sabitesi ile gayrimenkullerine ait ve elinde mevcut butun tapu 
senetleri ile ve gemi sicilleri, tasarrufa ait diğer vesikaları, emlâk ve 
araziye, iskelelere ait defterleri, plân, parseller, profil ve etütleri diğer 
bütün fennî evrakla memurlara ait sicil dosyalarını ve 2 ncı maddede gös
terildiği veçhile Hükümete lâzım olacak evrak ve istatıstiklen bütü* 
muhasebe defterleriyle meclisi idare ve umumi heyet kararlan ve bilû
mum ticaret defterleri, demirbaş defterlerini, fabrika ve iskelelere ve va
purlara ait proje ve etütleri ve her nevi defterleri diğer mallariyle bera
ber Devlet Denizyollan ve Limanları idaresine teslim edecektir. 

Buna mukabil Ticaret Kanununun 452 nci maddesi hükmü gereğince 
tasfiyeden sonra Şirketçe on beş sene müddetle muhafaza edilmesi ica-
beden vesikalar Devlet Denizyolları idaresinde muhafaza edilecektir. 
Yalnız Şirket lüzumu halinde tetkik etmek veyahut tasdikli suretlerini 
almak hakkım haizdir. 

Damga resmi, vergi, harç ve evkaf taviz bedelleri 

Madde 11 Bu mukavele mucibince Hükümete devir ve temlik 
edilen bilûmum malların gerek ferağı ve gerekse İşbu mukavele ve ekleri 
hükümlerinin icra ve tamamlanması için verilmesi icabeden her nevi 
damga resmi, vergi, harç ve evkaf taviz bedellerinin tesviyesi tasfiye mua
melâtının neticesine kadar Hükümete aittir. 

20/10/1944 
S Akont H. Vasıf Temel A. F. Cebesoy 

— Ruarf 
Di» tur GaaeM 

No Baılıiı Tertip Cilt Sahile San 

Kanonlar : 
865 Ticaret Kanunu 28/6/1926 S 7 2251 4M 

4571 Devlet Demzrollan ve Limanlan Iıletme Umum Müdürlüğü 
1944 malî r ıh Bütçe Kanunu 2/6/1944 S 25 939 572» 

Muhasebe! Umumiye Kanununun 5 ve 34 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 4698 Kabul tarihi: 17/1/1944 

Madde 1 _ 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 5 İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bütçe yılı, Ocak ayının birindi gününden Aralık ayının sonuncu gü
nüne kadar olan on İki aylık süredir. 

Madde 2 — Aynı kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlayarak Haziranın so
nuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanı da kendi Ba-
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fcanlığınm gider bütçesi ile gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleşti
rerek Devletin bir yıllık genel bütçe tasarısını meydana getirir Bu tasarı 
Bakanlar Kurulunca incelenip onandıktan sonra Ekim ayı başında Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Geçıei Madde 1 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olan 
süre için yedi aylık bütçe yapılır Muhasebeı Umumiye Kanununun ellinci 
maddesinin ikinci fıkrasında yazılı işlerden iaşe ve muayyenat maddeleri 
İçin gelecek yıla geçici taahhütlere girişmek yetkisi bu surede bütçedeki 
tahsisatın bir misime çıkarılmıştır 

Geçici Madde 2 Bütçe yılının değişmesi mükelleflerin yıllık vergi 
ve resim ödevlerinde bir artırma yapılmasını gerektirmez. 

Madde 3 Bu kanun 1 Haziran 1945 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

19/1/1945 

[1050 say ı l ı Muhasebe ı Umumiye Kanununun ek ve d e ğ i ş i k l i k t e n 5844 s a y ı l ı Resmî Gazete'ye 
31i«ik senelik Fihristin 16 nc ı sayfas ındaki 4669 s a y ı l ı kanun bas l ığ ı a l t ına tahş iye ed i lmi ş t i r ] 

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun 

Kanun No: 4699 Kabul tarihi- 17/1/1945 

Madde 1 1833 sayılı Arazı Vergisi Kanununun ikinci maddesine 
aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiştir : 

E) Devlete ait olup Ziraat Bakanlığına bağlı haralara, Merinos Çift
liklerine ve sığır damızlıkhanelerine tahsis olunan ve icar edılmıyen arazı 

Geçici Madde Birinci madde gereğince vergiden muaf kılman 
arazi için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilmiş 
olup da henüz tahsil edilmemiş bulunan vergiler kaldırılmıştır. Bu za
mana ait olarak adıgeçen arazi için yeniden vergi tahakkuk ettirilmez. 

Madde 2 Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 _ Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Maliye, Dahiliye 

•e Ziraat Bakanları memurdur. 
19/1/1945 

No. Bağlın 
D» • tur 
Tertip Cilt 

Resmi 
Gaset« 

Sabif« Sayı 

1S93 

2567 

« 7 1 

1 - Kanunlar * 
Arazî Verem Kanunu 6/7/1931 
[Bu kanunun 2871 sayılı kanuna aykırı geçerliği, adıgeçen 
kanunun 16 ncı maddesiyle kaldırılmıştır.] 
Arazı Vergisi Kanununun muvakkat 3 uncu maddesi yerine 
kaim olan kanun 12/7/1934 
Arazı, bina vergileriyle binalardan al İnan iktisadı buhran 
vergisinin vilâyet hususi idarelerine devri hakkında kanun 

30/12/1935 

12 581 1841 

15 1412 2750 

17 118 3193 

Gase« 
Baslığı 

3726 

977 

12566 

2/4011 

Arazı Vergisi Kanununun bazı h ü k ü m l e r i n i n değ iş t ir i lmes i 
hakkınaa kamın 7/2/1939 
\ r a z ı \ c r g ı s ı Kanununun 2 ncı maddesine bir fıkra ı l - n e s ı n e 
dair olan kanun 5/10/1939 
II - Yorumlar : 
Arazı Vergisi Kanununun 5 ınc ı maddesinin tefsin 

26/11/1932 
Arazı Vergisi Kanununun 5 ıncı maddesinin tefsiri 19/3/1934 
III - T B M M . Kararı -
Arazı Vergisi Kanununun 5 ınc ı maddesinin tefsirine mahal 
o lmadığ ı hakkında 20/2/1937 
IV - Tüzükler • 
Arazı Vergisi Kanununun sureti tatbıkına dair Nizamname 

1/5/1932 
Arazı Vergisi Nizamnamesinin muvakkat 4 uncu maddesinin 
son f ıkrasının tavzihine dair kararname 21/2/1936 

Tertip Cilt Sahile San 

3 20 280 412» 

3 20 1878 432« 

S 14 7 2261 
3 15 216 26S7 

3 18 43S 3İ» 

3 13 287 2t)8* 

3 17 387 im 

Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanunun 
onuncu maddesinin 5 inci fıkrasının 

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No 4700 Kabul tarihi: 17/1/1945 

Madde 1 28 Mayıs 1940 tarih ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununun onuncu maddesinin 5 inci fıkrası ile bu fıkraya 29 Mayıs 1941 
tarihli ve 4040 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen fıkra aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Münhasıran halkın kendi ihtiyaçları için getirdiği hububat ve bak
liyatı öğüten, döğen, kıran veya ezen; fırınlara, zahire tüccarlarına veya 
kendi hesaplarına imalât yapmıyan yel ve su ile müteharrik valssız v© 
eleksiz değirmenlerle muharrik kuvveti kırk beygiri geçmiyen aynı şart
ları haiz valssız ve eleksiz motorlu değirmenler. 

Bu değirmenlerde zati ihtiyaç ıçm imal edilen adıgeçen maddeler 
satılığa çıkarıldığı veya bunlardan başka maddeler imal olunduğu tak
dirde bunların tesliminde vergi alınır. 

Geçici Madde Birinci madde gereğince vergiden istisna edilen 
maddelerin tesliminden dolayı 4040 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tas
rihten bu kanunun yayımı tarihine kadar olan süreye ait olmak üzere 
tahsil edilmiş bulunan muamele vergileri ve zamları geri verileceği gibi 
henüz tahsil edilmemiş olan vergi ve zamlar da silinir ve bu süreye ait 
olmak üzere yeniden tarhiyat yapılmaz. 

Madde 2 Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Bakanlar Kurulu 

memurdur. 
19/1/1945 

[3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun ek ve değişiklikleri 5844 sayılı Resmi Gazete'ye UifB£ 
senelik Fihristin 13 üncü sayfasındaki 4641 sayılı kanun baslığı altına tahaîye edUmi§tix.l 

T. B. M. M. K A R A R I 

Meclis çalışmalarına 5 Mart 1945 tarihine kadar ara verilmesi hakkmda 
Karar No: 1451 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ruznamesinde bulunan mühim ve 
acele tasarı ve teklifler tamamen sonuca ermiş olduğundan sayın üye

lerin memleket içinde dolaşmaları, inceleme yapmaları ve denetleme gö
revlerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri için 5 Mart 1945 pazartesi gö
nüne kadar çalışmaya ara verilmesi karar altına alınmıştır. 

19/1/1945 

İ L Â N L A R 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığından: 

Lüzum görülen kinini Bakanlıktan verilmek ve diğer malzemesi 
mütaahhide ait olup beheri iki santimetre küpluk ampullerden olmak ve 
İçerisinde (0,50) gram klormaiyetıkinin ve (0,30) üretan bulunmak üzere 
(300.000) aded kinin ampulünün imâli Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur 

Beher ampulün muhammen bedeli (8) kuruş olup tamamının tah
mini fiyatı (24.000) liradır. 

Muvakkat teminat (1.800) lira olup ihale 7/2/1945 ÇarŞamba günü 
«aat 15 de Bakanlıkta müteşekkil komisyonda yapılacağından talip olan

ların muayyen saatten bir saat evvel komisyona müracaatla teklif zarf
larını vermeleri lâzımdır. 

Şartname hergün Bakanlıkta Hıfzıasıhha İşleri Dairesinde, İstan
bul'da Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. 

179/4-1 

Lüzum görülen kinini Bakanlıktan verilmek ve diğer malzemesi mü
taahhide ait olup beheri iki santimetre küp ampullerden olmak ve içer
sinde (1) gram klormaiyetikinin ve (0,60) üretan bulunmak üzere 
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(200.000) aded kinin ampulünün imali kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Beher ampulün muhammen bedeli (9) kuruş olup tamamının tah
mini fiyatı (18.000) liradır. 

Muvakkat teminat (1.350) lira olup ihale 7/2/1945 çarşamba günü 
saat 15 te Bakanlıkta müteşekkil komisyonda yapılacağından talip olan
lara! muayyen saatten bir saat evvel komisyona müracaatla teklif zarf
larım vermeleri lâzımdır. Şartname hergün Bakanlıkta Hıfzıssıhha İşleri 
J>airesînde; İstanbul'da Sıhhat Müdürlüğünde görülebilir. 

180/4-1 

• 
M . M . B. 1 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
1 Okul ve Hst. 1er için kapalı zarfla (80) ton koyun eti alına

caktır. Beher kilosunun muhammen bedeli (185) yüz seksen beş kuruş 
tik teminatı (8.650) lira sekiz bin altı yüz elli liradır. 

İhalesi 9 Şubat 1945 cuma günü saat (15) de Ankara'da Komisyo
numuzda yapılacaktır. 

2 Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuna uygun teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri. 

K.l_192/4-l 1 Ankara Garnizonu için kapalı zarfla (230) ton İki yüz otuz 
ton sığır eti alınacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli (130) yüz 
otuz kuruş ilk teminatı (15.710) on beş bin yedi yüz on Uradır. 

Eksiltmesi 10 Şubat 1945 cumartesi günü saat (11) de Ankara'da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebüir. 
3 _ İsteklilerin kanuna uygun teklif mektuplarım saat (10) ona 

kadar komisyona vermeleri. 
K.1 193/4-1 

M . M . B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher adedine (27) Ura (86) kuruş fiyat tahmin edilen komisyonda 
mevcut mühürlü numune evsaf ve şartnamesine göre (29.500) liralık tüfek 

»andığı 29/1/1945 pazartesi- saat 16 da pazarlıkla isteklisine ihale edile
cektir. 

Numune ve şartnamesi her gün komisyonda öğleden evvel görülebilir. 
Muhammen bedeli (29.500) lira olup katî teminatı (4.425) Uradır. îs-

tekülerin teminat mektuplariyle veyahut Hazine veya Merkez Veznele
rinden alacakları teminat makbuzlariyle komisyona gelmeleri. 

K. 3 114/3-3 

M . M . B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Ankara'da bir binanın kalorifer, sıcak su sıhhi ve elektlrik tesisatı 
İşleri kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Mukarrer bedeli 97.451 lira 73 
kuruş olup muvakkat teminatı 6.122 lira 59 kuruştur. İhalesi 19/2/1945 
pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif evrakı her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
Veya komisyona müracaatla 244 kuruşluk makbuz mukabUlnde İnşaat 
dairesinden satın alınabilir. Bu işe gireceklerin 50 bin liralık elektrik, 
su ve kalorifer tesisatı yaptığına dair resmî vesaik ibraz ederek ihale ta
rihinden en geç 10 gün evvel müracaatla Vekâlet inşaat Dairesinden eh
liyet vesikası almaları şarttır. İsteklilerin 2.490 sayılı kanunun ilgili mad
delerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarına usulüne göre pul ve 
İmzalanmış keşif evrakını da koyarak ihale saatinden en geç 1 saat ev
veline kadar komisyona makbuz mukabili vermeleri. 

K. 4_113/4-2 

İzmit - Gölcükte Deniz Müsteşarlığınca gösterilecek yerde bir bina 
İnşaatı kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 51.535 lira 05 ku
ruştur. Muvakkat teminatı 3.826 lira 75 kuruştur. İhalesi 9/2/1945 cuma 

günü saat 16 da M. M. Bakanlığı 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif evrakı her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
Bu işe gireceklerin 30 bin liralık iş yaptıklarına dair resmî vesaik ibraz 
ederek ihale tarihinden 7 gün evvel müracaatla Bakanlık inşâat Daire
sinden vesika almaları şarttır, isteklilerin 2490 sayılı kanunun ilgili mad
deleri gereğince hazırlayacakları teklif mektubunu ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

K.4_194/4-l 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Komisyon Reisliğinden 

1 idaremizin Bayburt, Karaköse ve Gümüşane'deki otelleri için 
16 kalem 501 parça ahşap eşya ve mobilyanın mubayaası kapalı zarf 
uusulü ile eksütmeye konulmuştur. 

2 Malzemenin muhammen bedeli 74.814 (yetmiş dört bin sekiz 
yüz on dört lira) ve muvakkat teminatı (4990,70) liradır. 

3 Şartnameler 375 kuruş mukaJbiUnde Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde satılmaktadır. 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 5/2/1945 günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. 

TaUplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarım aynı günd* 
nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermelere 
lazımdır. 115/4-3 

1 334 aded 12 cins sert maden kalemi satın alınacak. 
Yukarda isim ve miktarı yazılı malzemenin mubayaası işi kapalı zam-. 

usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 Malzemenin muhammen bedeli (6.376,25) lira ve muvakkat te

minat (478,22) Uradır. 
3 Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinde» 

ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Başmüfettişliğinden temin olunur. 
4 Eksiltme Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9* 

uncu Satın Alma Komisyonunca 2/2/1945 cuma günü saat 15 te yapıla
caktır. 

TaUplerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği vesikalarım aynı güB 
nihayet saat 14 e kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır, 

116/4-4 

1 2 aded takım bilemeye mahsus zımpara tezgâhı: 
Yukarda isim ve miktarı yazılı malzemenin mubayaası işi (kapahv 

zarf) usulü ile eksiltmeye konulmuştur 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 5.700 (beş bin yedi yüz) Ura r 

muvakkat teminatı 427,50 (dört yüz yirmi yedi lira elli kuruş) liradır 
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinde» 

ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temi» 
olunur 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top-
lan an Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 5 Şubat 1945 günü saat 
15 te yapılacaktır. 

5 - Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynt 
günde nihayet saat 14 e kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır 

117/4-3 

1 — 60.000 aded çam normal hat traversi mubayaası işi kapalı zarf 
usulü Ue eksUtmeye konulmuştur. 

2 — Malzemenin muhammen bedeli 840.000 (sekiz yüz kırk kin) ve 
muvakkat teminatı 37.350 {otuz yedi bin üç yüz elli) liradır 

3 — Şartnameler beş yüz kuruş mukabiUnde Ankara ve Haydarpa
şa veznelerinde satılmaktadır. 

•4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 6/2/1945 salı günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Taliplerin teklifleri ile kanununun tâyin ettiği vesikalarım aynı gün
de nihayet saat 14 e kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

172/4- 2 
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KANUNLAR                                                                                                                  Sayfa 
 
4697  Şirketihayriye'nin Satın Alınmasına Dair Olan Sözleşmenin Onanması Hakkında Kanun   1 
 
4698  Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
          Kanun              2 
 
4699  Arazi Vergisi Hakkındaki 1833 Sayılı Kanunun İkinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine  
          Dair Kanun             3 
 
4700  Muamele Vergisi Hakkındaki 3843 Sayılı Kanunun Onuncu Maddesinin 5 inci Fıkrasının    
          Değiştirilmesine Dair Kanun           3 

 

T.B.M.M. KARARI 
 
1451  Meclis Çalışmalarına 5 Mart 1945 Tarihine Kadar Ara Verilmesi Hakkında Karar   3 
 
 
 

İlanlar             3 


