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KANUNLAR 
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değiştirilmesi hakkmda kanun 

Kanun No: 4757 Kabul tariki: 13/6/1945 

Madde 1 — 21/7/1931 tarihli ve 1861 sayılı Jandarma Erat Kanunu
nun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I - Jandarma gedikli erbaş kaynakları şunlardır: 
A) Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu; 
B) Jandarmada bulunan erattan en az orta okul derecesindeki tahsi

lini bitirmiş ve gereken şartları taşıyan istekliler; 
C) On sekiz yaşını ve orta okulu bitirmiş gönüllüler; 
Ç) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları süre en çok iki yılı geçmlyen 

gedikli erbaşlarla orduda yüklendiği süre bitince uzatmayı jandarmada 
yapmak istiyen gedikli erbaşlar; 

D) Yukardaki fıkralarda yazılı kaynaklar yetmez ve istekli bulun
mazsa açılacak müsabakalarda jandarma gedikli erbaş olmağa yeter bil
gi ve kabiliyette olduğu anlaşılan jandarma onbaşılariyle eşit şartları 
taşıyan ve jandarmadan ayrıldıkları süre iki yılı ve yaşları otuzu geç-
miyen istekli jandarma kıta çavuşları. 

II - Jandarma gedikli hazırlama prta okulunda okumakta olan öğ
rencilere gerek bu okulda ve gerek jandarma er okulunda onbaşı olun-
eaya kadar 1255 sayılı kanuna göre aylık verilir ve bunlar 2112 sayılı ka
nuna göre yedirilirler. Giyim ve teçhizleri 1861 sayılı kanunun 15 inci 
maddesine göre yapılır. 

III - Birinci fıkranın (A) kaynağına göre Jandarma Gedikli Erbaş 
Hazırlama Orta Okulunda yetiştirileceklerin okulda veya Jandarma Er 
Okulunda başarı göstermiyerek sağlık durumlarından başka sebeplerle 
çıkarılanlar on sekiz yaşını bitirmemiş iseler askerlik çağma girdiklerinde, 
on sekiz yaşını bitirmişlerse kanunda gösterilen terhisi gerektirici bir hali 
bulunmazsa, çıkarılınca derhal jandarma teşkillerine verilirler ve muvaz
zaflık hizmetlerini jandarmada yaparlar. Ahlâksızlıkları sebebiyle jandar
ma okulundan kayıtları silinenler bir daha asker okullarına ve jandarma 
hizmetine kabul edilmezler ve yaşıtlariyle işlem görmek üzere bu halleri 
bağlı oldukları askerlik şubelerine bildirilir. 

IV - On sekiz yaşını bitirmiyenler okul giderlerini tamamiyle verir
lerse çıkabilirler. 

V - Birinci fıkranın (B) ve (C) kaynaklarından alınanlardan Jan
darma Er Okulunda veya kıta stajında veya Jandarma Gedikli Erbaş 

Okulunda başarı gösteremiyenler muvazzaflık hizmetlerini veya uzatmala
rını bitirince terhis edilirler. 

Okula geliş ,ve gidiş için yolda geçen süreleri de katili olduğu halde 
(C) kaynağından olanlar, Jandarma Er Okulundan başlıyarak ve (B) 
kaynağından olanlar Gedikli Erbaş Okulundan başlıyarak geçirdikleri 
süre, muvazzaflık veya uzatılmış hizmetlerine katılmaz. Birinci fıkranın 
(D) kaynağından gelenler 1861 sayılı kanunun 10 uncu maddesin* bağlı
dırlar. 

VI - Jandarma Gedikli Hazırlama veya Jandarma Gedikli Erbaş 
Okullarına girdikten sonra yapılacak olan yaş düzeltmeleri bu kanun hü
kümlerine etki yapmaz. 

Madde 2 — Aym kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Jandarmaya girmezden önce haysiyet ve şerefe dokunan bir suçtan 
ötürü hükümlü olanlarla bunlardan başka bir suçtan dolayı üç aydan fazla 
hükümlü olanlar jandarmaya kabul olunmazlar. 

Jandarmada kullanılan uzatmalı er, onbaşı ve erbaşların aşağıda ya
zılı sebeplerle Jandarma Genel Komutanlığınca kayıtları silinir Tart ve 
rütbenin geri alınmasını gerektiren suçlardan biri ile veya cezalarla hü
kümlü bulunduklarında Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 nci maddeleri 
hükümleri uygulanır: 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 inci maddesinin (A) fıkrasının «1» 
numaralı bendinde yazılı cezalarla veya «2» numaralı bendinde yazılı suç
lardan biriyle veyahut «3» numaralı bendinde yazılı memuriyetten mahru
miyet cezasiyle üç aydan fazla hükümlü olanlar; 

II - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 nci maddele
rinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olanlar; 

III - Mülki, adli veya askerlik vazif elerini yaptıkları sırada İşledik
leri suçlardan veya Özel suçlardan altı aydan fazla hapse hüküm giyenler; 

IV - Hapisle birlikte üç aydan ziyade memuriyetten mahrumiyet 
cezasına hüküm giyenler; 

V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 153 uncu maddelermde 
yazılı haysiyet ve şerefe dokunan suçlardan birim işledikleri veya ar ve 
hayayı gerektiren bir harekette bulundukları, sıra amirlerince yapılan 
soruşturmalarla belli olanlar; 

VI - Mesleği ilgilendiren tavır ve hareket uygunsuzlukla!ı veya ikti
darsızlıkları üç sicil âmiri tarafından onanmış bulunanlar. 

Yukardaki sebeplerden dolayı muvazzaf er, onbaşı ve kıta çavuşları
nın kayıtları silinmez. Yalnız bunlardan sabit jandarma birliklerinde ça. 
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lıştırılanlar toplu jandarma teşkillerine naklolunurlar ve muvazzaflık hiz
metlerini bitirdikten sonra terhis edilenlerin jandarmada uzatma istekleri 
kabul olunmaz. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları 

yürütür. 
16/6/1945 

1861 sayılı Jandarma Eratı Kanunu ve bu kanunun ek ve değişiklikleri 5844 sayılı Resmi 
Gazete'ye ilişik yıllık Fihristin 3 uncü sayfasındaki 4519 sayılı kanunun başlığı altına tahşiye 
edilmiştir 

Gaıett 
Say» No Buhih 

Düıtuı 
Tartıp 

1632 
2112 

B — SozU gecen kanunlar: 
Gedikli Kuçuk Zabit ihzarı mektepleri talebesinin maaş 
lan hakkında kanun 21/5/1928 
Askerî Ceza Kanunu 15/6/1930 
Askerî Taymat ve Yem Kanunu muvakkatine müzeyyel 1325 
numaralı kanunun birinci maddesini tadil eden kanun 

1/4/1933 

Cılı Sahife 

9 844 894 
11 1065 1520 

14 420 2367 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ve 59 uncu mad
delerinin değiştirilmesine ve at vebasına tutulan hay

vanların öldürülmesine ve tazminine dair kanun 

Kanun No: 4758 Kabul tarihi: 13/6/1945 

Madde 1 Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki 3/4/1928 ta
rihli ve 1234 sayılı kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekUde değiştirilmiştir: 

Sığır vebası, ruam, keçi ciğer ağrısı hastalıklarından öldürülen hay
vanlarla keçi ciğer ağrısı, verem ve abortüs enzootlcus (Bang) hastalı
ğından kestirilen veyahut aşağıda yazılı sebeplerle ölen hayvanların sa
hiplerine Tarım Bakanlığı bütçesinden aşağıda yazılı nispetler içinde taz
minat verilir: 

Madde 2 Aynı kanunun 58 İnci maddesinin (P) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

P - Hastalıktan veya bulaştıklarından şüpheli bulundukları için öldü
rülen veyahut öldürülüp te otopsilerinde veya lâboratuvar muayenelerinde 
hastalığın özel afat ve âmilleri belirtilemiyen ve haber verme ödevliğini 
taşıyan hastalıklardan herhangi birisine karşı koruma maksadiyle yapılan 
telkih, banyo ve tedaviler yüzünden öldükleri otopsi ve lâboratuvar mua-
-yeneleriyle belirtilen hayvanların 60 ıncı madde gereğince tâyin edilecek 
kıymetlerinin tamamı. 

Madde 3 _ Aynı kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğü gereğince sarf ve istihlâke bırakılan 
deri, et ve sair bedelleri geçer fiyat üzerinden kıymetlendirilerek tazmi

nattan indirilir. Resmî kurumlar İle belediyelere ilişkin olan veya sahip
leri tarafından hastalıkları haber verilmemiş veyahut hastalıklı oldukları 
bilinerek satın alınmış olan hayvanlar için tazminat verilmez. Yabancı 
memleketlerden yurda yeni sokulmuş olup ta hastalanan hayvanlardan, 
memleket dışında iken hastalık âmilini alarak, tefriti devrinde iken mem
lekete sokuldukları belirtilenlere tazminat verilmez. 

Madde 4 At vebası hastalığı hüküm süren yabancı memleketler
den kaçak olarak hudutlarımıza sokulan tek tırnaklı hayvanlarla bu nevi 
hayvanların ham maddeleri müsadere ve derhal tazminatsız olarak itlaf 
ve imha edilir. Memleket dâhilinde bu hastalığa tutulanlar itlaf ve tama
men imha edilerek 60 ıncı madde mucibince takdir edilecek kıymetlerinin 
tamamı tazmin edilir. 

Geçici Madde 1942 malî yılında uygulanan antraks aşısından ölen 
hayvanlar yukardaki 2 nci madde hükmüne göre tazmin edilir. 

Madde 5 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 Bu kanunu Adalet, İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve 

Tarım Bakanları yürütür. 
16/6/1945 

Re»j»J 
Düstur U M U 

1234 
1693 

11656 
12353 

13160 

14156 

2/27 

2/1764 

2/1836 

2/1932 

2/6158 

2/7721 

2/8202 

2/11388 

2/12968 

2/19688 

I - Kanunlar: 
Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkında kanun 14/5/1928 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 39 uncu maddesinin ta
diline dair kanun 17/6/1930 
Hayvanların Sağık Zabıtası Kanununun 22. 46 ve 48 inci 
maddelerinin tadili hakkında kanun 29/3/1931 

II • Tüzükler: 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi 17/9/1931 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin bazı maddelerinin 
tadili hakkında nizamname 22/3/1932 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında nizamname 30/7/1932 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesine muzeyyel nizamname 

22/4/1933 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin bazı maddelerini 
değiştiren nizamname 28/1/1934 
Hayvan Sağlık Zazıtası Nizamnamesinin birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair nizamname 5/1/1935 
2/27 numaralı kararname ile meriyete giren* Hayvan Sağlık 
Zabıtası Nizamnamesinin bazı maddelerini değiştiren nizam
namenin 11 inci maddesini değiştiren nizamname 19/1/1935 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin bazı maddelerini 
değiştrien nizamnamenin 10 uncu maddesiyle 495 inci mad
deye eklenmiş olan fıkranın kaldırılması hakkında nizam
name 7/2/1935 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin 1 inci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair nizamname 27/3/1937 
Mücadele sisteminde insan sağlığını da tehdit eden hastalık
ların da ihbarı mecburiyetine dair 3/12/1937 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve ikinci maddesinin kaldırılmasına dair 
nizamname 17/3/1938 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin 405 inci maddesini 
tadil eden nizamname 25/7/1939 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesine fDistomatosis ve 
HypodermoBİs hastalıkları hakkında) ek nizamname 

16/3/1940 
Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesine ek Nizamname 

27/4/1943 

Tertip Cilt âahife 3 ayı 

3 9 775 888 

3 11 1764 1522 

3 12 232 1760 

3 12 1143 1901 

3 13 144 2057 

3 13 1234 2161 

3 14 460 2382 

3 15 147 2614 

3 16 509 2898 

3 16 553 2907 

3 16 574 2924 

3 18 468 3565 

— — — 3775 

3 19 398 3858 

3 20 1840 4267 

3 21 546 4460 

3 24 417 5394 

İ L Â N L A R 
Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Beher kilo 
Miktarı tahmin fiyatı ilk teminat 

Cinsi Kilo Kuruş Lira 

Kuru-odun 280.000 7 1470 
Yukarda cins, miktar, beher kilosunun tahmin fiyatı ve ilk teminatı 

yazılı kuru odun kapalı zarf eksiltmesiyle 27 Haziran 1945 çarşamba günü 
saat (15) de alınacaktır. 

Şartnamesi her gün çalışma saatleri içinde komisyonumuzda görü
lebilir. 

Eksiltmeye girmek isteğinde bulunanların kanuni vesikalariyle be
raber ilk teminat makbuzu veya banka mektuplarım muhtevi teklifleri 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

1399/4-4 

M. S. B. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Ankara Askerî Konak temizleme evinin kalorifer, sıcak su ve de-
zenfeksiyon sıhhi tesisatı ile elektrik ilâve tesisatı yaptırılacaktır. Mu
hammen bedeli 209.034,35 lira olup muvakkat teminatı 11.701 lira 72 ku

ruştur. Eksiltme kapalı zarf usulü ile olup 5 Temmuz 1945 perşembe gü
nü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Satın Alma Komisyonu blnasmda 
yapılacaktır: Bu işe girecekler kanuni vesikalardan başka bir defada 
100.000 liralık bir tesisat yaptığına dair vesika ibraz ederek ihale günün
den üç gün evveline kadar inşaat dairesine müracaatla ehliyet vesikası 
alacak ve mütaahhit kendisi makine ve elektrik yüksek mühendisi olma
dığı takdirde bütün fennî mesuliyetleri üzerine almak şartiyle bir makine 
ve elektrik yüksek mühendisinin işin bidayetinden nihayetine kadar iş 
başında bulunacağına dair noterlikten alacağı taahhütnameyi teklif mek
tubuna koyacaktır. Proje ve şartnameler her gün komisyonda öğleden 
sonra görülebilir. Kapalı zarflar 5 Temmuz 1945 saat 14,30 a kadar mak
buz mukabili komisyona verilecektir. K. 4 1566/4- 2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Trabzon Devlet Hastanesi ihtiyacı için, muhtelif servislere ait cer
rahi, fenni alet, ameliyathane masaları, lâboratuvar malzemesi, röntgen 
ve elektrikle tedavi cihazları, isterlizasyon cihazları satın alınacaktır. 
Listelerinin hazırlanmasına bir kaynak olmak üzere ingiltere, Amerika, 
Fransa, isveç ve isviçre fabrikalariyle iş yapan firmaların nihayet iki ay 
İçinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Sosyal Yardım İşleri Dai
resine başvurmaları ve kataloğlariyle birlikte fiyat listelerini vermeler^ 

1508/3- 3 
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Belediyeler İmar Kurulu Başkanlığından : 

Harita yaptırılacak 
Manisa tline bağlı Demirci Kasabasının meskûn ve gayri meskûn 

kısımlarının tutarı olan 65 hektar ve Salihli Kasabasmm meskûn ve gayri 
meskûn kısımlarının tutarı olan 200 hektardan ibaret pahalarının 1/2.000 
ve 1/1.000 ölçülerinde tesviye münhanill ve yalnız meskûn kısımlarının 
1/500 ölçüsünde muntazam haritalarının alımı işi kapalı zarf usuliyle ve 
götürü esası üzerinden toplu olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Her iki işia 
maktu keşif bedeli (9.750, ) lira olup geçici teminatı (731,25) liradır 
Eksiltme 3/7/1945 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de Ankara'da 
İçişleri Bakanlığı binasında Belediyeler imar Kurulunun toplantı salo
nunda yapılacaktır, isteklilerin en az üç gün evvel (ara verme günleri 
yok) yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu işin eksilt
mesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanuna uygun olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Ankara'da Belediyeler Bankası binasında Belediyeler Fen Kurulu Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermiş olmaları lâzımdır. 

Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve tekliflerle postada olacak ge
cikmeler dinlenmez. Eksiltme şartlaşmalariyle sözleşme ve ekleri Bele
diyeler Fen Kurulu Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

1459/4-3 

Su tasarısı yaptırılacak 
Bursa şehri içme su tesisatı şehir şebekesi ve isale hattiyle depo ta

sarıları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, işin keşif bedeli 
.{4.000,00) liradır. Eksiltme 10/7/1945 salı günü saat 11 de içişleri Bakan
lığı binasında Belediyeler imar Kurulu tarafından yapılacaktır. 

1 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (300 ) 
liralık geçici teminat vermeleri ve Yüksek Mühendis veya su tasarısı yap
mış mühendis olmaları. 

2 istekliler ihale gününden en az üç gün evvel (ara verme gün
leri yok) yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu işin ek
siltmesine girmek için adı geçen Bakanlıktan yeterlik belgesi almaları. 

3) Eksiltme şartlaşmasiyle diğer evrak Ankara'da Belediyeler Ban
kası binasında Belediyeler Fen Kurulu Müdürlüğünden parasız olarak 
alınabilir. 

4 Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tariflerine göre İhale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Belediyeler Fen 
Kurulu Müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. 

Zamanmda yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış tek
liflerle postada olacak gecikmeler dinlenmez. 1484/4-1 

Istanbul P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden: 

Harita yaptırılacak 
Kızılcahamam kasabasının meskûn ve gayri meskûn kısımları tu

tarı 8# hektara varan sahasının 1/2000 ve 1/1000 ölçülerinde tesviye mün
hanill ve yalnız meskûn kısmının 1/500 ölçüsünde muntazam haritaları
nın alımı işi kapalı zarf usuliyle götürü esası üzerinden eksiltmeye çıka
rılmıştır, işin maktu keşif bedeli (2.600,_) lira olup geçici teminatı 
(195,-i-) liradır. Eksiltme 3/7/1945 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de 
İçişleri Bakanlığı binasında Belediyeler imar Kurulu toplantı salonunda 
yapılacaktır, isteklilerin en az üç gün evvel (araverme günleri yok) yazı 
41e Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu işin eksiltmesine gire
bilmek İçin yeterlik belgesi almaları ve teklif mektuplarım 2490 sayılı 
kanuna uygun olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara'da 
Belediyeler Bankası binasında Belediyeler Fen Kurulu Müdürlüğüne mak
buz karşılığında vermiş olmaları lâzımdır. 

Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve tekliflerle postadaki gecikme
ler dinlenmez. Eksiltme şartlaşmalariyle sözleşme ve ekleri Belediyeler 
3Te« Kurulu Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

1531/4-3 

Yapılacak iş 

Muvakkat 
Keşif tutarı teminat 

Lira K. Ura K. 

İstanbul Paket Postanesi tadilât, tamirat ve 
elektrik tesisatı 100.422 52 6.271 15 
İstanbul Paket Postanesi kalorifer tesisatı 71.002 89 4.800 15 

Yukarda iki kalemde yazılı tamirat ve tesisat işi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28/6/1945 perşembe günü saat 15 te Büyük Postane binası 
birinci katta idari Muavihlik odasında toplanacak Başmüdürlük Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Yapılacak işlerin keşif bedeli ve muvakkat teminat miktarları yu
karda sıralarında gösterilmiştir. 

Bu iki kalem iş toptan ve mütaahhide ihale edilebileceği gibi teklif 
edilen fiyatlara veya taliplere göre ayrı ayrı ihale etmeğe komisyon sa
lahiyetlidir. Bu itibarla teklif mektuplarında tamirat ile kalorifer tesi
satı işi için bildirilecek fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 

Taliplerin tamirata ait keşif, Şartname ve plânları beş lira üç ku
ruş, kalorifer tesisatına ait keşif ve şartnameleri 3 lira 56 kuruş bedel 
mukabilinde almak ve muvakkat teminatlarmı yaptırmak üzere çalışma 
günlerinde mezkûr Başmüdürlük idari Kalem Emlâk ve Levazım Şefliğine, 
eksiltme gün ve saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanunu tarifatma göre hazırlamaları lâzım gelen mek
tuplarını eksiltme gününden en az üç gün evvel tamirat için 100 bin lira
lık, kalorifer tesisatı için 50 bin liralık, bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istanbul P. T. T. Bölge 
Başmüdürlüğünden alınmış ehliyet ve 1945 yılına .ait Ticaret Odası vesi
kası, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ve teklif mek
tuplarım havi olarak Büyük Postane binası birinci kat idari Muavinlik 
odasında Komisyon Başkanlığına numaralı makbuz mukabilinde tevdi ey
lemeleri. 1501/4-3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Müessese hayvanlarının 1945 malî yılı ihtiyacı için 120 ton 
yonca kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Tahmin edilen bedel 9000 İlk teminat 675 Uradır. 
3 — ihalesi 2/7/1945 pazartesi günü saat 11 de Müessesede toplana* 

cak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Kanunun tarifi gibi yapılacak teklif mektupları belli gün saat 

ona kadar komisyona verilmelidir. Şartnamesini görmek istiyenler hergütt 
müracaat edebilirler. 1569/4-3 

Emirdağ Belediye Reisliğinden: 

Emirdağ Kasabası su tesisatının su deposu 
inşaat şartnamesi 

1 Kasabanın «fcıey cihetinde Bolvadin yolu kenarında yapılacak 
su deposu, 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 Muhammen bedeli keşfi (9141) lira 93 kuruştur. 
3 _ Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle (685) lira 64 kuruştur. % 15 

üzerinden (1371) lira 28 kuruştur. 
4 Bu işin 3/7/1945 tarihine müsadif salı günü saat 14 de istekliye 

ihalesi mukarrer bulunduğundan şartname ve keşif plânını görmek iste
yenlerin her gün emirdağ belediye encümen kalemine müracaatları, istek
lilerin de 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi sarahati veçhile tanzim ede
cekleri teklif mektuplarım ihale günü olan 3/7/1945 cuma günü saat 14 de 
kadar Belediye Dairesinde müteşekkil encümene vermeleri ilân olunur. 

1611/4- 2 

Emirdağ Belediyesince yaptırüacak gazhane 
binası şartnamesi 

1 — Kasaba doğusunda ve mezbaha kenarında yapılacak belediyey* 
alt gazhane 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksütmeye konul
muştur. 

2 — Muhammen bedeli keşfi (8.149) lira 16 kuruştur. 
3 Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle (611) lira 19 kuruştur. % 15 

üzerinden (1222).lira 36 kuruştur. 
4 — Bu İşin 3/7/1945 tarihine müsadif salı günü saat 14 te istekliye 

ihalesi mukarrer bulunduğundan şartname, ve keşif plânını görmek isti-
yenlerln her gün Belediye Encümen Kalemine müracaatları. 

isteklilerin de 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi sarahati veçhile 
tanzim edecekleri teklif mektuplarım ihale günü olan 3/7/1945 salı günü 
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saat 14 e kadar Belediye Dairesinde müteşekkil encümene vermeleri ilân 
olunur. 

1612/4- 2 

Asker! Fabrikalar Genel Direktörlüğünden: 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

38.000 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

38.000 00 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

2.850 00 Sığır eti 
1 Grup Müdürlüğü ihtiyacı için (38.000) kilo sığır eti eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 Tahmin bedeli 38.000 Ura olup muvakkat teminatı 2.850 liradır. 
3 _ Eksiltme tarihi 6/7/1945 cuma günü saat 16 dadır. 
4 — İştirak edeceklerin eksiltme gününde 2490 sayılı kanunun 2, 

1 üncü maddelerinde gösterilen vesikalariyle birlikte ihale günü ve saa
tinden" en geç bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarım Kırıkkale yol
lama binasında Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri. 

1543/4-.4 

Ovacık C Savcılığından : 

Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık Ovacık'm Nenl-
kuşağı Köyünden Ali oğlu Cemal Bor ile Budala kızı Aneray hakkınd.-
bu yer Asliye Ceza Mahkemesince, 3005 sayılı kanuna göre yapılan yar
gılama sonunda: 

Suçlulara M. K. K. 14- 1, 55: 1, 63 ve T. C. K. 29/S maddeleri ger
gince adlî tevbıh yapılmasına ve hüküm özünün yayımlanmasına da ;r 
kesin olarak verilen karar ilân olunur. 

1523 

M K. Kanununa Aykırı hareketten sanık Ovacık'm Mamilis Köyün
den Maksut oğlu Hüseyin Gül'atar hakkında hu yer Asliye Ceza Mahke
mesince 3005 sayılı kanuna göre yapılan yargılama sonunda: 

Suçluya M K. K. 14: 1, 55: 1, 63 ve T C. K. 29/Sf. maddeleri gere
ğince adlî tevbıh yapılmasına ve hüküm özunun yayımlanmasına dai' 
kesin olarak verilen karar ilân olunur 

1524 

T. G. Méritez Bankasından t 

A K T İ F 

Kasa i 
Altın: Safi Klg. 76.947.905 
Banknot 
Ufaklık 
Dahildeki muhabirler t 
Türk lirası 
Hariçteki muhabirler t 
•Um: Safi Klg. 130.007.509 
Mfeiai 

a - 3133 No. lı kanuna göre alınan 
• - 3902 > > > > 

Kliring borçluları 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
•asine tarafından vâki ödemeler 

Senetler cüzdanı Î 
Ticari senetler 

[Tahviller cüzdanı : 
f Deruhte edilen evrakı nakdlye-

A ' \ nln karşılığı esham ve tahvilât 
(. (itibari kıymetle) 

9 » Banka malı tahviller 

Avanslar t 
-Altın va dövU üzerine a vana 
faaviller üzerine avans 
Ibunneye kısa vadeli avana 
Hazineye S850 No. lı kanuna g»re açılan 
altın karşılıklı avans 

Hissedarlar 
HuhieMf 

THXON 

3 6 Haziran 1945 vaziyeti 

Lira 

108.233.384,30 
3.173.599,50 

414.603,79 

182.865.962,15 

49.857.316,91 
14.896.116,66 
2.2fe.ip2,82 

158.748.563 — 

33.160.077,— 

34.019.190,23 
11 738.605,19 

560,— 
5.140.519,64 

16 398,74 

243.000 000,— 

Lira 

111.821.587.59 

193.659,77 

249.905.498,54 

125.588.486,— 

587.031.326,74 

45 757.795,42 

248.157.478 38 

4.500.000,— 
22.108 944,56 

1.395.064.777,-

P A S İ F 

Sermaye 
ihtiyat akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 
Hususi (Bankamız kanunu madde 19) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan ı 
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan t 

a - S133 No. lı kanuna göre 
b - 8902 > > > 

Reeskont mukabili emisyona konulan 
Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. h kanun mucibince 
•misyona konulan 

Mevduat s 
Türk lirası 
Altın! Safi Klg. 5 305 107 

3850 No. Iı kanuna gore Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olunan 
altınlar: Safi Klg. 55 541.930 
Dovia taahhütleri : 

A - B133 No. lı kanuna göre almandan 
B-3902 >• > > » 

Kliring alacaklıları 

Muhtelif 

Lira 

98 326 016,55 
7.462.057,94 

15.302.578,26 
8.061.817,62 

13.131.468,43 

Lira 

15.000.000,— 

20.617.364,25 

14.595.157,86 
6.000.000,— 

22.206,39 

158.748.563 — 

) 33.160.077 — 
125.588.486,— 

184.102.980 — 

435.316.320,-

243.000.000,— 988,007.786,-

105.788.074,59 

78.124.16 ,:C 

36.495.8i.* L 

151.031.5 KS 

YEKÛN 

X Temmuz 1938 tarihinden İtibaren t 
lakeztt« kaddi % i Altın üzerine avans % s 

1 395.0647" 

1640 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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