
T . C 
esmı Gazete 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

idare ve yom işleri için 
BaşbuHankk Neşriyat ve Müdevvtmat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

9 TEMMUZ 1945 

PAZARTESİ 

K A N U N L A R 
Devlet memurları aylıklarrnm tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 saydı kanuna ek 4644 saydı kanunda deği-ı 

siklik yapdması hakkında kanun 

Kanun No: 4774 Kabul tarihi: 2/7/1945 

Madde 1 3/8/1944 tarihli ve 4644 sayılı kanunun 9 uncu madde
sinde yazılı (3) sayılı ek görev tazminatı oetvellne bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve yine (3) sayılı cetvelden ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

Madde 2 16/7/1943 tarihli ve 4472 sayılı kanun kaldırılmıştır. 
Madde 3 _ Bu kanun 1/6/1945 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 Bu kanunu ©akanlar Kurulu yürdttlr. 

4/7/1945 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANLIĞI 

Lme, öğretmen Okulu ve Ortaokul İdarecileri 

Müdür S 150 
1» 3 125 

20 100 

> 18 90 
20 80 
10 70 

> 40 60 
> 90 50 

26 40 
9 Başyardımcısı ve Yardımcı 3 80 

5 70 
ıe 60 
60 50 
70 40 

> > 100 35 
210 30 
87 25 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Kastamonu Devlet Hastanesi Baştabipliği 1 100 
famir Çocuk Devlet Hastanesi Baştabipliği 1 100 
Yozgat Devlet Hastanesi Baştabipliği 1 100 

(2) SAYILI CETVEL 
Görevin çeşidi Sayı Üeret 

Köy Okulu Başöğretmenliği 
Bölge Okulu Başöğretmenliği 
Bölge Gezici Başöğretmenliği 

1704 1© 
162 İS 
104 20 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun ve bunun 
31/10/1944 tarihine kadar yayımlanan ek ve değişiklikleri 5844 sayılı Resmi Gazete'ye İlişik yıllık 
Fihnatin 16 nci sayfasındaki 4673 sayılı kanun başlığı altına tahşiye edilmiştir 

31/10/1944 den aonra yayımlanan: Resmi 
l/ustur Gazete 

No Basili-, Tertip Cilt Santra San 

— - i m 

— 5989 

1 24 1599 5441 

4713 

4718 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair ol&n 
3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) ve (3) 
sayılı cetvellerin Ziraat Bakanlığı bölümlerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi 
4006 sayılı kanuna bağlı 
kanun 
Bn kanunla kaldırılan ı 
3834 savılı kanuna bağlı 
kanun 

12/4/1945 
kuruluşunda değişiklik yapan 

kadronun değiştirilmesi hakkında 
24/4/1945 

cetvelin değiştirilmesi hakkında 
21/7'1943 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine dair olan 
2996 sayılı kanunun bir fıkrasının değiştiril-

m esi hakkında kanun 
Kanun No: 4775 Kabul tarihi. 2/7/1945 

Madde 1 _ Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine dair olan 
29/5/1936 tarih ve 2996 sayılı kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıda yazılı şeküde değiştirilmiştir: 

Kontrol memurlarına, merkez ilçesi dışında çalıştıkları her gün için, 
zaruri giderleri karşılığı (250) kuruş gündelik ile gerçek yol paralan 
verilir. 

Madde 2 _ 16/12/1942 tarihli ve 4327 sayılı kanun hükmü, birinci 
maddede yazılı gündeliklere de uygulanır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür 

4/7/1945 

No. Batları 

2996 

9621 

4093 

4286 

2/4903 

2/7102 

I - Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine dair olan ka-
nun ve bu kanunun ek ve değişiklikleri ile tüzükleri: 
A - Kanunlar: 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun 

5/6/1936 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna 
ek kanun 2/6/1939 
Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 sarılı 
kanuna ek kamın 12/7/1941 
Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı kanun İle Devlet me-
murian aylıklarının tevhit ve taadülü hakkındaki 3636 ve 
buna ek 3888 ve 3968 sayılı kanunlara haili cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 14/8/1942 
B . Tüzükler: 

Maliye Vekâleti teşkilatının vazifelerini HÖBterir Nizamname 
7/7/1936 

Maliye Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Niaamna-
menin 32 nci maddesinin tadili hakkında Niaamname 

2/8/1937 
II > Bn kanunda sözü gecen k a n a n ı 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde sam hakkında 
4178 «ayılı kanuna ek kanun 26/12/1942 

t>u*tnj 
Terde 

Resmi 
Gusts 

Sahile San 

17 1024 S322 

20 1032 4302 

22 1444 4tSf 

23 lo99 5194 

17 1399 |349 

18 1431 1(71 

24 146 539* 



Sayfa: 9030 (Resmî Gazete) 9 TEMMUZ 1946 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununun 84 üncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No- 4776 Kabul tarihi: 2/7/1945 

Madde 1 — 9/6/1936 tarihli ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dan Bakanlığı Kmuluş ve Memurları Kanununun 84 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Genel ve özel idare bütçelerine ve belediyelere bağlı bulunan has
taneler ve başka sağlık kurumlarının yapı, plân ve keşiflerinin hazırlan
ması, incelenmesi ve onanması ve bunların sıhhi ve fennî gereklere göre 
tertiplenmesinin sağlanması ve köy ve şehir sağlık işlerine ilişkin sıh
hi tesislerin plânlarının İncelenmesi ve onanması Bayındırlık ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte yapılır 

Bakanlığın merkezde ve İllerde doğrudan doğruya kendisine bağlı 
bütün sağlık kurumlarının yapı ve esaslı tamir işlerinde gerekli ödenekle
ri Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel bölümüne konularak bunlarm 
yapı ve denetleme işleri Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanları yürütür. 
4/7/1945 

[Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kurulusuna ilişkin 5917 sayılı kanun ile bunun ek ve de-
ğı^khklen 3844 sayılı Resmî Gazete'ye ılısık yıllık Fihristin 14 Baca sayfasındaki 4645 sayılı kanun 
baslığı atltına tahşiye edilmiştir 1 

Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununa 
ek kanun 

Kanun No: 4777 Kabul tarihi: 2/7/1945 

Madde 1 Orman Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 4/6/1937 
tarihli ve 3204 sayılı kanunun beşinci maddesine bağlı ve 13/5/1940 ta
rihli ve 3818 sayılı kanunla değiştirilen cetvele bu kanuna bağlı cetvelde 
dereceleri, görevleri, sayı ve aylıkları yazılı memuriyetler eklenmiştir. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 3 Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür 

4/7/1945 

CETVEL 
Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULUSU 

Sayı Aylık 

6 Birinci Smıf Orman Başmüfettişi 2 80 
6 » » » Müfettişi 3 70 
7 İkinci » » » 3 60 
6 Üçüncü > » » 8 50 4222 

9 Dördüncü» » * 13 40 «477 

10 Orman Müfettişi Yardımcısı 10 35 
3/1149 İLLER KURULUŞU 3/1149 

4 Birinci Sınıf Orman Başmühendisi 1 90 1«83 
6 İkinci » » » 2 80 2904 

6 Üçüncü » > > 4 70 
4001 T Orman Başmühendisi 2 60 4001 

8 ÎMnci Smıf Orman Başmühendis Yardımcısı 20 50 

D. Görevin çeşidi 

9 
10 
11 
10 
11 
12 
13 

3204 
3818 

Bırmcı Smıf Orman Mühendisi 
İkinci » » > 
Uçuncu > » » 
ikinci Smıf Orman Mühendis Yardımcısı 
Uçuncu » » > » 
Dördüncü > •» » » 

» » » > » 

Başlısı 

Orman Genel Miıdnrluğu Kuruluş Kanunu ve bu ka
nunun ek ve değişiklikleri: 
Orman Umum Mudurluğu Teşkilât Kanunu 14/6/1937 
Orman Umum Müdürlüğü Tegkılât Kanuniyle orta onnav 
mektebi teşkili ve muallimleri hakkındaki kanun ile Or
man Koruma Teşkilât Kanununda bazı değişiklikler yapıl
masına dair kanun 18/5/1949 
Orman Umum Müdürlüğü teşkilât kanununa ek kanun 

31/7/1940 

Duttur 
Tem» 

Sayı A.ylık 

50 40 
200 35 
100 30 

15 35 
.50 30 
100 25 
200 20 

Cilt Sah-f 

18 1175 363,! 

21 796 151i 

21 2008 4371 

Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı 
hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 inci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun 
Kanun No: 4778 Kabul tarihi: 2/7/1945 

Madde 1 Devlet Ekonomi Kurumlan Memurları Emekli Sandığı 
hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şeküde değiş
tirilmiştir: 

Emeklilik, malûllük, dul ve yetim aylıkları bağlanmasında, tazmi
nat verilmesinde sandığı ilgilendiren işlemlerle bu kanunda yazılı olmı-
yan hallerde (Sayıştaya ilgili hükümler hariç) 2904 sayılı kanunun üçün
cüden sekizinciye ve onuncudan yirmi üçüncüye kadar olan maddeleriyle 
otuz üç, otuz dört ve otuz dokuzuncu maddeleri ve 4001 sayılı kanunun beş 
ve on dokuzuncu maddelerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri uy
gulanır. 

Şu kadar ki, bu kanun hükümlerine göre bağlanacak emekli aylığı, 
eylemli hizmet süresi aynı olan bir alt derecedeki Devlet memuruna 1683 
sayılı kanun gereğince bağlanacak emeklilik aylığını geçemez. Ancak 
son bulunduğu derecede İki yükselme süresini dolduranlara, bu derece üze
rinden emeklilik aylığı bağlanır. Dul ve yetim aylıkları da bu hükme göre 
hesaplanır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

4/7/1945 
H »«ol 

No Baslığı 

memur lan 

Memurları 
ek kanun 

Tekaüt Sandığı 
25/5/1942 

Tekaüt Sandığı 
24/7/1943 

I • 4222 sayılı kanun ve bu kanunun ek ve değişik
likleri ile Tuctik: 
A - Kanunlar: 
İktisadi Devlet teşekkülleri 
hakkında kanun 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkındaki 4222 sarılı kanana 
B - Tüzük: 
İktisadi Devlet teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı Nı 
zam namesi 26/7/1944 
II - Sözii s eçen kanunlara 
Asker! ve Mülki Tekaüt Kanunu 11/6/1930 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşi cime Umumi İdaresi 
memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı kanuna ek 
kanun 1/2/1936 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Umumi İdaresi 
Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
kanunlara ban hükümler eklenmesine ve bu kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanan 26/4/1941 

Tertio n i ı Sahi f e Ssv-

3 23 647 3114 

3 24 1575 34*4 

3 İS 1146 5766 

3 11 1503 1517 

S 17 S34 3221 

3 22 482 47»* 

İ L Â N L A R 
Ankara Valiliğinden : 

1 _ Bayındırlık Müdürlüğü Atelye ve Garaj binalarının çevre du
varının İhalesi 17/7/1945 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te Bayuıdırlık 
Müdürlüğü odasmda toplanacak komisyon tarafından yapılmak üzere ka
pan zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Keşif bedeli 26.639,32 lira ve muvakkat teminatı 1.997,95 Ura
dır. 

3 İsteklilerin teklif mektuplarım muvakkat teminat mektup veya 
makbuzları ile Ticaret Odası vesikalarını ve ihale gününden en az üç gün 
evvel Valiliğe İstida ile müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesika
larım hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

4 _ Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Bayındırlık Müdürlü
ğünde görebilecekleri. 1688/4-3 

Şarköy Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Şarköy'ün Eriklice Köyünden AH karısı Ayşe Fidan'ın dâva olunan 
Gazi Köyünden ismail karısı Fatma özkurt, oğulları Mümin, Ali ve Hasan 
ve İbrahim karısı Hasene aleyhlerine açmış olduğu Gazi Köyünde tapu
nun 1/935 tarih ve cild 42 de kayıtlı on parça gayrimenkulun taksimi, kabil 
olmadığı surette şuyuun izalesi hakkındaki dâvanın yapılmakta olan yar
gılamasında: 

Dâva olanlardan Mümin özkurt'un ikametgâhının meçhul olmasın
dan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 inci maddesi mucibince 
Resmî Gazete ile yapılan tebligata rağmen dâva olunan Mümın'in icabet 
etmemesinden bu maddeye tevfikan ilânen gıyap 'kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan yargılama günü 25/7/1945 çarşamba günü saat 10 
olduğu ilân olunur. 

1T87/1-1 



9 TEMMUZ 1945 

Maliye Bakanlığından : 

4057 ve 4625 numaralı kanunlara dayanılarak geçen Ocak ayında 
satışa çıkarılan İkramiyen % 5 faizli 1941 demiryolu istikrazı dördüncü 
tertip muvakkat tahvillerin asıllariyle değiştirilmesine 10 Temmuz 1945 
tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Hamiller yukarda yazılı tarihten itibaren 6 ay müddetle ellerindeki 
muvakkat tahvilleri evvelce satın almış oldukları mahallerdeki Ziraat 
Bankası Şube ve Ajanlarına vererek mukabilinde aynı numarayı taşıyan 
asıl tahvilleri alacaklardır. 

Bu tar hten sonra değiştirme ışı yalnız Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Ankara Şubesi tarafından yapılacaktır. 

Tahvillerin, 31 Temmuz 1945 tarihinde yapılacak birinci ikramiye 
Keşidesi ve onu takip edecek ikramiye ve amorti keşidelerinde isabet ede
cek ikramiye ve amorti bedelleriyle faizler ancak asıl tahvil ve kuponların 
ibrazı mukabilinde ödeneceğinden hâmillerin ellerindeki muvakkat tah
villeri bir an evvel Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarına ibraz ederek asıl 
tahvillerini almaları lüzumu ilân olunur. 

1740 

M . S- B. 1 numaralı Satm Alma 
K omisyon uml-ut 

1 — Seı om aşı evi ve hayvan hastanesi için 125 ton taze yonca veya 
yoşıl otun satm ahnmas' kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 

2 _ Eksiltme ve ihale (10 Temmuz 1945) pazartesi günü saat (31) 
de Komisyon binasında yapılacaktır 

3 _ Bir kilo yeşil yoncanın muhammen bedeli (7,50) kuruş olup 
muvakkat teminatı 704 ve bir k'lo yeşil otun muhammen bedeli ı7) kuruş 
>lup muvakkat teminatı 657 liradır. 

4 _ Evsaf ve şartlar her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
5 — İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek-

;uplannı komisyona vermeleri 1642/4-4 

1 — Garnizon dahilindeki birlik ve müesseseleri ıçm (120 ton ka-) 
oak), (72 ton domates) ve (120 ton taze fasulyenin) satm alınması ka
palı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ ihale 17 Temmuz 1945 salı günü saat (11) de Komisyon bina
lında yapılacaktır. 

3 — Teklif mektupları her madde için ayrı ayrı verilecektir. 
4 — Bir kilo taze kabağın muhammen bedeli (20) kuruş ve muvak

kat teminatı (1800) lira, ve bir kilo domatesin muhammen bedeli (35) ku
ruş ve muvakkat teminatı (1890) lira, ve bir kilo taze fasulyanın muham
men bedeli (45) kuruş olup muvakkat teminatı (4050) liradır. 

5 — Evsaf ve şartlar her gün öğleden sonra komisyonda okunabilir. 
6 — îsteklüerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek

tuplarım komisyona vermeleri. Kİ 1670/4-3 

1 Eknadağındaki birliğe teslim edilmek üzere (8) ton taze fasul
ye, (8) ton taze kabak, (4) ton kırmızı domates ve (8) ton patlıcanın sa
tm alınması kapalı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 İhale 25 Temmuz 1945 çarşamba günü saat (11) de komisyon 
binasında yapılacaktır. 

3 Bir kilo taze fasulyenin muhammen bedeli (45), bir kilo taze 
kabağın muhammen bedeli (20), bir kilo domates (25), bir kilo patlıcan 
<25) kuruştur. 

4 Taze fasulyenin muvakkat teminatı (270) lira, taze kabağın 
i 120) lira, kırmızı domatesin (75) lira, patlıcanın (150) liradır. 

5 Teklif mektupları her madde için ayrı ayrı verilecektir. 
6 Evsaf ve şartlar her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. 
7 İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek

tuplarını komisyona vermeleri. 
K. 1—1755/4-1 

1 Okul ve hastaneler için (78) ton ve garnizon birlik ve müesse
seleri için (120) ton patlıcanın satm alınması kapalı zarf usuliyle ve ayrı 
ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 ihale 25 Temmuz 1945 çarşamba günü saat (11) de komisyon 
binasında yapılacaktır 

3 Bir kilo patlıcanın muhammen bedeli (25) kuruştur. 
4 Okul ve hastanelere ait olan (78) ton patlıcanın muvakkat te

minatı (1.462) lira (50) kuruştur. 
5 Garnizon birlik ve müesseselerine ait olan (120) ton patlıcanın 

muvakkat teminatı (2.250) liradır. 

Sayfa: 9031 

6 Evsaf ve şartlar her gun öğleden sonra komisyonda okunabilir. 
7 Teklif mektupları ayrı ayrı verilecektir 
8 — isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek

tuplarını komisyona Vermeleıı 
K 1 -1756/4-1 

1 _ Garnizon dahilindeki bir revir ıçm 3.000 kilo süt ile 3.000 kik» 
yoğurt satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ ihale 24 Temmuz 1945 salı günü saat (11) de komisyon bina
sında yapılacaktır. 

3 Bir kilo sütun muhammen bedeli (60) kuruş ve muvakkat te
minatı (135) lira ve bir kilo yogurt'un muhammen bedeli (70) kuruş mu
vakkat teminatı (157) lira (50) kuruştur. 

4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. 
| 6 isteklilerin ihale saatmdan bir saat evveline kadar teklif mek-
[ tuplarını komisyona vermeleri. 

1770/4-1 

M . S. B. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Komisyonda mevcut şartnamesme göre (3.000) ton mühimmat nakil 
ettirilecektir. Muhammen bedeli (16.500) lira olup ilk teminatı (1.237,50) 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel saat 11-12 arasında komisyonda 
görülebilir. Eksiltmesi 26 Temmuz 1945 perşembe günü saat (16) da ka
palı zarfla yapılacak. İsteklilerin kanuni teklif mektuplarını eksiltme sa
ati olan (16) dan bir saat evvelisi saat (15) şe kakadr makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. 

K. 2—1746/4-1 

Komisyonda mevcut fennî ve idari şartnamesine göre (25) ton karpit 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli (20.000) lira olup katî teminatı (3.000) 
liradır. Eksiltmesi 17 Temmuz 1945 salı günü saat (16) da pazarlıkla ya
pılacaktır. Şartnamesi hergün öğleden evvel saat 1(11-12) arasında komis
yonda görülebilir. İsteklilerin katî teminatlarını hazine veya merkez mu
hasebeciliklerine yatırarak alacakları makbuzla birlikte komisyona gel
meleri K. 2_1771/2-l 

M. S. B. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher metresine (790) kuruş fiyat tahmin edilen (58.000) veya 
(70.000) metre boz renkte kaputluk kumaşm 16 Temmuz 1945 pazartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

(3.000) metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir. Muhammen bedeli (553.000) lira olup katî teminatı (51.740) 
uradır. 

isteklilerin banka mektubu veya merkez veyahut da Hazine muhase
beciliklerinden alacakları teminat makbuzlarlyle birlikte belli günde 
komisyona gelmeleri. 

K.3—1770/2-1 

Bayındırlık Bakanlığından • 

«Modern Yollar» ve «Betonun ihtizaz ettirilerek sıkıştırılması» adlı 
iki kitabm baskı işinin Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binası içinde 
Malzeme Müdürlüğü odasmda toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun
da ayrı ayrı, açık eksiltme usuliyle eksiltmesi yapılacaktır 

Bunlardan: 
1 «Modern Yollar» adlı kitabın eksiltmesi 16,7/1945 pazartesi 

günü saat 11 de yapılacaktır. 
Oranlanan bedeli (1.380) bin üç yuz seksen liradır 
Geçici teminatı (103,50) yüz üç lira elli kuruştur. 
2 «Betonun ihtizaz ettirilerek sıkıştırılması» adlı kitabm eksilt

mesi 16/7/1945 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
Oranlanan bedeli (2.610) iki bin altı yüz on liradır 
Geçici teminatı (195,75) yüz doksan beş lira yetmiş beş kuruştur. 
Eksiltme şartlaşmaları bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alı

nabilir. 
İsteklilerin geçici teminatları ve şartlaşmalarında yazılı belgelerle 

birlikte aynı gün belirli saatte sözü edilen komisyonda hazır bulunmaları 
lâzımdır. 1691/4-4 

(Resmî Gazele) 



Sayfa: 9032 (Resmî Gazete) 9 TEMMUZ 1945 

Van Valiliğinden 

Eksiltmeye konulan ıs 
1 — Van 1lı dâhilinde yapılacak sarmam sula'na i .anı ı rinde v ı-

pılacak smaı iı.'alât ve tahkim ış)erı oluv keşif bedeli tiyi t va'^dı es,<>sı 
üzerinden i86 384) lua ve (03) kurusruı 

2 EksJtme 12/7/1945 tarihine müsadif perşembe gvnıi s,ıat ' ı de 
Van Bayındırlık Mudurluğu b'na&mda teşekkül edecek eksıltn Komis
yonca kapalı zar-f usuhyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı diğer evrak Van Ba
yındırlık Müdürlüğüne müracaatla görülebilir 

4 Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin u^ul'i da resinde (5 569) 
Ura (20) kuıuş'uk muvakkat teminat vermeleri \e bu ışın teknik ehem
miyette diğer bir ışı muvaffakiyetle başardığına dair be'/elerle birlikte 
ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gun evvel bir dilekle ile 
Van Valiliğine baş vurarak bu işm eksiltmesine girmek ıçm y°te ıhk bel-
jfesi almalan ve bu belgeyi göstermeleri şarttır 

5 İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
otr saat öncesine k^ıdar makbuz mukabılmde komisyona teslim etmeleri 
lâzımdır. 

6 Postada olan gecikmeler kabul edilin^/. 1634/4- 4 

Tarım Bakanlığından: 

1 — Konya . Sarayönünde özden Teknik Ziraat Okulunda inşa etti
rilmiş bulunan iki yatakhane binasının sıcak ve soğuk su ve sıhhi tesisatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu tesisatın tahmini keşif bedeli (60.223) lira olup muvakkat 
teminat (4.262) liradır. 

3 — Eksiltme, Tanın Bakanlığı binasında toplanacak İnşaat Komis
yonunda 18 Temmuz 1945 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat (15) te 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak (3) lira mukabilinde Ba
kanlık Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyen mütaahhitlerin Bakanlıktan bir ve-
slka almaları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için resmî tatil 
günleri hariç olarak eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe İle 
Bakanlığa müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 
(otuz bin) liralık bir tesisat işini muvaffakiyetle ikmâl ettiklerine dair 
resmi idarelerden verilmiş vesikayı reptetmeleri şarttır. İsteklilerin gerek 
mail vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhütlerinde 
mevcut İş vaziyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işlerdeki 
derece! muvaffakiyetleri tetkik edilerek Komisyonca haklarında edinile
cek kanaatin müspet bulunması lâzımdır. 

B — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna 
göre taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarım ayrı bir 
earfa, Ehliyet Vesikası, Ticaret Odası Vesikası, ve şartnamede yazılı di. 
ger vesikalarını ve muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ayrı bir 
zarfa koyduktan sonra kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar Komisyon Başkanlığına teslim eylemeleri Hân olunur. Postada vuku 
bulacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

1709/1- 3 

1 Mersin - Alata Teknik Bahçıvanlık Okulunun içme suyu tesisatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu tesisatın tahmini keşif bedeli (122.470) lira (91) kuruş olup, 
muvakkat teminat (7374) liradır. 

3 — Eksiltme, Tarım Bakanlığı binasmda toplanacak İnşaat Ko
misyonunda 25 Temmuz 1945 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat (15) 
te yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak (6) lira mukabilinde Ba
kanlık Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek İstiyen mütaahhitlerin Bakanlıktan bir ve
sika almaları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri için resmî tatil 
günleri hariç olarak eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe ile 
Bakanlığa müracaat ederek dilekçelerinde bir kalemde bu işe benzer 
,(50.000) elli bin liraık bir tesisat İşini muvaffakiyetle ikmal ettiklerine 
Utalr resmî idarelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır, isteklilerin 
gerek malî vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve halen taahhütle
rinde mevcut iş vaziyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer bütün işler

deki derecei muvaffakiyetleri tetkik edilerek Komisyonca haklarında edi > 
ailecek kanaatin müspet bulunması lâzımdır. 

6 — Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktır. Buna 
göre taliplerin yazı ve rakamla yazacakları teklif mektuplarını ayrı bir 
zarfa, ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası ve şartnamede yazılı diğer 
vesikalarını ve muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ayrı bir zarfa 
koyduktan sonra kapalı zarf larını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
Komisyon Başkanlığına teslim eylemeleri ilân olunur. Postada vuku bu
lacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

1772/4-1 

Saray Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Saray'ın Büyükmanika Köyünden Sabrı karısı Halime Okkan tara
fından eşi aynı köyden Marangoz Sabri Ilkkan aleyhine açmış olduğu bo
şanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında; dâvâlının ikametgâh ad
resi belli olmadığından kendisine 7/6/1945 gününde duruşmada hazır bu
lunması için ilânen tebligat yapılmış olduğu halde gelmediğinden yine ilâ-
nen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan gıyap kararı maka
mına kaim olmak üzere kendisine ilânen tebligat icrasına ve bu kerre du
ruşmanın bırakıldığı 12/7/1945 gününde gelmediği takdirde hakkındaki 
duruşmanın gıyabında devam edeceği ilân olunur. 

1660 

Erzurum Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Davacı rzurum'un Veyisefendi Mahallesinde oturan Arif kızı ib
rahim karısı Naime tarafından dâvâlı Erzurum'un Dere Mahallesinde otu
ran Halil oğlu kocası İbrahim Güzeloğlu aleyhine açtığı boşanma dâva 
sının yapılan gıyabında yargılaması sonunda: 

Davacı Naime ile dâvâlı ibrahim Güzeloğlu'nun muhakemen İD 
26/3/1945 gün ve 246/148 sayılı karariyle birbirlerinden boş olmalarına 
karar verilmiş ve dâvâlının ikametgâhı belli olmadığından hükmün ga
zete üe ilâm tarihinden itibaren bir ay zarfında dâvâlının mezkûr hükmü 
temyiz eylemediği takdirde boşanmaya dair olan kararın kesinleşmiş s a-
yılacağı ilân olunur. 

1-658/1-1 

Davacı Erzurum'un Mithatefendi Mahallesinde mukim Ali kızı Ara
lan karısı Münire Çubukçu tarafından ikame edildiği gaiplik dâvasını» 
yapılan yargılanması sonunda: 

{Erzurum'un Sultanmelik Mahallesinde kardeşi Celâl'in 30 seneden-
beri İstanbul taraflarına giderek şimdiye kadar sağlığından ve ölüm im
den bir haber gelmediği, Kanunu Medeni hükümlerine göre Celâl'in ga 
ipliğine karaf verilmesi istenilmiş ve bu suretle Kanunu Medeninin 32 v< 
34 üncü maddeleri mucibince ölüme mütaallik haklar tıpkı gaibin ölümü 
tebeyyün etmiş gibi istimal olunmak üzere mahkemenin 4/5/1945 'gün ve 
59/250 sayılı karariyle Celâl'in gaipliğine karar verilmiş ve bu sebeple" 
hükmün gazete ile ilânı tarihinden itibaren bir ay zarfında mezkûr hük
mü temyiz etmediği takdirde gaipliğe dair olan kararın kesinleşmiş "iâ  
yılacağı ilân olunur. 

1657/1-1 

Kemaliye C. Savcılığından: 

Fazla fiyatla gazelina satarak İhtikâr yapmak suretiyle Millî Ko
runma Kanununa muhalif hareketten sanık Kemaliye'nin Geşe Köyün
den olup Kemaliye Dokumacılar Kooperatifi eski müdürü Bahattin oğlu 
Alâettin Uismangil hakkında bozmaya uyularak yapılan duruşması so
nunda: 

Sanığın suçu sabit olduğundan yaptığına uyan Millî Korunma Ka
nununun 59/2, 63 üncü maddeleri gereğince üç ay müddetle hapsine ve 
yüz lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve müsaderesine karar verilen 
713 buçuk metre gazelinanm şirkete ladesine, sanık hükümlü bulunduğu 
cezasını tamamen tutuk halinde geçirmiş bulunduğundan tutuk kaldığı 
müddetin hükümlü bulunduğu hapis cezasından tamamen icrayı mahsu
buna ve hüküm hulâsasının masrafı sanıktan alınarak yayımına ve 1700 
kuruş karar harcınm sanığa yükletilmesine dair Kemaliye Asliye Ceza 
mahkemesinden verilen 26/9/1945 günlü hüküm Yargıtay ikinci Ceza Da
iresince tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olduğu ilân olunur. 

(1656/1-1 

KasbakarılıJk Devlet Matbaan 
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                                                                   İÇİNDEKİLER     

     Sayfa 
 

 

 
 

Kanunlar  
 

4774   Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı 

           Kanuna Ek 4644 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    1 

 

4775   Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine Dair Olan 2996 Sayılı Kanunun 

           Bir Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun        1 

 

4776   Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununun 84  

           üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun       2 

 

4777   Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununa Ek Kanun      2 

 

4778  Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı Hakkındaki 4222 Sayılı 

          Kanunun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun     2 

 

İlanlar             2 

 
             

        
             

         

 
 

 

 
 
 

 




