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Kabul tarihi : 15/5/1940

Madde 1 — Cumhur Reisliği emrine tahsis edilecek otomobiller bu
kanunda yazılı kayidlere tâbi olmayıp ihtiyaca göre tesbit olunur.
Madde 2 — Emirlerine binek otomobili tahsis edilecek zevat ile
bu otomobillerin mikdar, asgarî miad ve azamî satın alma bedelleri
bağlı (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir.
Madde 3 — Makam hizmetlerine tahsis edilen binek otomobilleri
nin, tahsis edildikleri makamlarla mikdar, asgarî miad ve azamî satın
alma bedelleri bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilmiştir.
Madde 4 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cedveller dışında
askeri kıtaatı ve garnizonları ve sair müesseseleri teftiş hizmetinde kul
lanılmak üzere Millî Müdafaa Vekâleti emrinde beş binek otomobili bu
lundurulabilir.
Bu maddeye göre alınacak otomobillerin azamî satın alma bedelleri
2 500 lira ve en az kullanma haddi beş senedir.
Madde 5 — Başvekâlet emrinde, ecnebi misafirlere tahsis edilmek
ve tamir ve işletme masraflarile şoför ücretleri Başvekâlet bütçesine ko
nulmak üzere dört otomobil bulundurulabilir.
Madde 6 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cedvellerde tasrih
edilen zat ve makamlarla 4 ve 5 inci maddelerde yazılı otomobillerden
gayri Devletin bütün daire, teşekkül ve müesseselerile hususî idareler,
belediyeler, sermayesi Devlet tarafından verilen veya sermayesinin en
az yarısına Devletin iştiraki bulunan hükmî şahsiyetler, kurumlar ve
menfaat temin ettiği müesseseler, fabrikalar, bankalar ve umumî menfa
atlere hadim cemiyetler ve hayır cemiyetlerinde zat veya makama mah
sus binek otomobili ve diğer binek vasıtaları kullanılması memnudur.
Şu kadar ki, emniyet işlerinde kullanılması zarurî olan binek oto
mobilleri yukarıki fıkra hükmünden müstesna olup lüzum ve ihtiyaca
göre adedleri bütçe kanunlarında tesbit edilir.
Madde 7 — Devletin ve bu kanunda yazılı teşekküllerin devamlı
hizmetlerinin başarılabilmesi için kamyon, kamyonet, otobüs, motosik
let, deniz vasıtaları ve motorsuz diğer vasıtalar kullanılabilir.

Bu hizmetlerin ifası evvelemirde taahhüd suretile temin olunur.
Ancak, taahhüd suretile ifasına imkân olmadığı veya ifası daha paha
lıya mal olacağı anlaşıldığı takdirde birinci fıkrada yazılı vasıtalar
satın alınabilir.
Madde 8 —• Yukarıki maddede yazılı vasıtaların numarası, nevi,
markası, motor numarası, tahsis edildiği hizmetin mahiyeti, miadı, mu
bayaa bedeli ve tarihi tasrih edilmek suretile her yıl bütçesine bağlı
nakil vasıtaları cedvelinde müfredatlı olarak gösterilir.
Bütçeleri Büyük Millet Meclisinin tasdikından geçmiyen altıncı
maddedeki bilcümle teşekküllerin 7 nci maddeye göre kullanabilecek
leri nakil vasıtaları bağlı veya alâkalı bulundukları vekâletlerin cedvellerinde ayrıca gösterilir.
Madde 9 — Büyük Millet Meclisi emrine tahsis edilenlerden gayri
2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerdeki motorlu vasıtaların satın alma be
delleri Maliye Vekâleti bütçesinde açılacak bir fasılda ayrı ayrı olarak
ve tamir ve işletme tahsisatı da her daire bütçesinde açılacak fasıllarda
gösterilir. Diğer masraf tertiblerinden bu hizmetler için sarfiyat yapı
lamaz.
Şoför ücretleri bütçenin müteferrik müstahdemler
temin edilir.

tahsisatından

Umumî muvazeneye dahil olmayan daire ve müesseselerin satın ala
cakları nakil vasıtaları bedelleri kendi bütçelerinde gösterilir.
Madde 10 — Millî Müdafaa, Maliye, Nafıa, Iktısad, Münakalât ve
Ziraat Vekâletleri tarafından seçilecek mütehassıs birer zattan mürekkep
ve Maliye Vekâletinin veya vekilin tensibile Vekâlet Müsteşar veya
Umum Müdürlerinden birinin Reisliği altında teşekkül edecek bir ko
misyon marifetile satın alınacak bütün nakil vasıtalarının, tipleri, nevi
leri dördü geçmemek üzere, tesbit olunur.
Bu vasıtalar Maliye Vekâleti tarafından mer'i hükümler dairesinde
satın alınır.
Madde 11 — 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerdeki vasıtalardan miadlarını doldurub da kullanılamıyacak bir hale geldikleri sabit olan motor
lu nakil vasıtaları alâkalı dairelerce Maliye Vekâletine noksansız ve ol-
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duklari gibi teslim edilir. Maliye Vekâleti bunları mer'i hükümler daire
sinde satar.
Kadro ve bütçeleri Büyük Millet Meclisinden geçmeyen 6 nci mad
dedeki bütün müessese ve teşekküllerin motorlu nakil vasıtaları birinci
fıkradaki hallerin tahakkukunda aid olduğu dairelerce Arttırma ve Ek
siltme ve ihale Kanunu hükümlerine tevfikan satılır.
Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı otomobillerin kullanılmıyacak halde oldukları makine işlerinden anlar ihtisas sahibi en az iki zat
tarafından verilecek raporlarla tesbit olunur.
Bu raporların Maliye Vekâletince tasvibi şarttır.
Madde 12 — Bu kanunda yazılı her türlü motorlu nakil vasıtaları
nın belediye veya belediye makamına kaim olan dairelerle liman ida
relerine kaydedilmeleri mecburidir.
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bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte ellerinde bulundurdukları binek
otomobillerini, yenilenmesi lâzım gelen zamana kadar, 12 nci maddede
zikredilen plâkaları taşımak gartile kullanmakta devam ederler.
C) Umumî muvazeneye dahil olmıyan daire ve müesseselerin el
lerinde bulunup bu kanuna göre kullanamıyacakları nakil vasıtalarını
derhal satmağa mecburdurlar.
Madde 17 — 21/5/1928 tarih ve 1296 sayılı, 12/6/1930 tarih ve 1716
sayılı. 26/2/1931 tarih ve 1752 sayılı, 19/7/1931 tarih ve 1845 sayılı,
6/1/1937 tarih ve 3088 sayılı ve 11/6/1937 tarihli ve 3235 sayılı kanunlar
kaldırılmıştır.
Madde 18 — Bu kanun 1 haziran 1940 tarihinden muteberdir.
Madde 19 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
16/5/1940

Bu vasıtalara Icra Vekilleri Heyetinin tasvibile tesbit edilecek şe
kil» renk ve alâmeti taşıyan bir plâka konulur. Bu plâkalar ikinci, üçün
cü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci maddeler hükümlerine göre kul
lanılacak vasıtalar için biri birinden ayrı olacaktır.
Belediyeler bu kanunda tesbit edilen vasıtalar haricinde hiç bir
makam ve şahıs için aynı şekil ve renkte resmî plâka ve numara vere
mezler.
Madde 13 — 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde yazılı motorlu nakil va
sıtaları tahsis olundukları makam ve işler haricinde kullanılamıyacakları gibi bunlardan başkaları da hiç bir suretle istifade edemezler ve
hizmete tahsis olundukları vilâyetler hududundan ve iş sahalarından
dışarı çıkarılamazlar.
Ancak zarurî ihtiyaç halinde alâkalı vekilin müsaadesile bu vasıta
lar vilâyetler hududundan ve iş sahalarından dışarı çıkarılabilir.
Merasim ve resmî davetlerde makamı işgal eden zatın refakatinde
ailesi de bulunabilir. Makama aid hizmetler için maiyetteki memurlar
da makamı işgal eden zatın refakatinde veya müsaadesile yalnız olarak
bu vasıtalara binebilirler.
Madde 14 — Elçiliklere mahsus otomobillerin, şoför ücretleri hariç
olmak üzere, işletme masrafları kendilerine aiddir.
Madde 15 — Bu kanunun 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yazılı oto
mobil ve motorlu nakil vasıtalarını her ne sebeble olursa olsun tahsis
olunduğu işin gayrısında veya şahsî hususlarda kullananlar veya Devlet
hizmetinde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama tahsis
olunmadığı halde hakikati tağyirle bu vasıtalardan istifade eden ve
ettirenler, bunların seyir ve seferine müsaade edenler ve kanun hilâfına
numara ve plâka verenler ve istimale elverişli olduğu halde miadını
doldurduğu bahanesile tecdid eden ve ettirenler ve bu hususlar için
masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara aid ita
emirlerini vize edenler vazifeyi suiistimal etmiş addolunarak hakların
da kanunî takibatta bulunulmakla beraber bu yüzden tahakkuk eden
masraf ve zararlar da kendilerine teselsülen ve üç kat olarak tazmin
ettirilir. Tekerrürü halinde cezaya müteallik umumî hükümlerin tatbikından başka tazmin ettirilecek masraf ve zararlar altı kat olarak istifa
olunur.
Madde 16 — Umumî veya kısmî seferberlik yahud manevra icrası
halinde, askeri daire ve müesseseler bu kanun hükümlerinden müstesna
olarak kendilerine aid mevzu usullere göre nakil vasıtası kullanabilirler.
Muvakkat madde — A) Bu kanunun meriyete girdiği tarihten ev
vel satın alınmış olup da bu kanun hükümlerine göre kullanılacak olan
binek otomobillerinin asgarî miadlan bu kanunun tesbit ettiği müd
detlere tâbidir.
B) Bu kanuna göre kullanılacak vesait haricinde kalacak olan bü
tün otomobil ve motorlu vasıtalar yedek ve bütün teferrüatile aid ol
dukları vekâlet ve daireler tarafından bütün vasıflarını ve varsa eksikle
rini tafsilli olarak gösterir şekilde tanzim edilecek bir makbuz muka
bilinde derhal Maliye Vekâletine teslim olunur.
Şu kadar k i ; 7 nci maddede yazılı daimî hizmetlerin başarılması
için binek otomobillerinden gayri vasıta kullanmağa salahiyetli olan ve
binek otomobillerini diğer vasıtalarla tebdile mecbur bulunan daireler

(1) SAYILI CETVEL
Beherinin
azamî
satın alma
bedeli

Aded

7 000
4 500
7 000
4 500
7 000
4 500
2 500
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 000

1
1
1
1
1
Birer
1
1
1
1
1
Birer
Birer
1
1
1
Birer

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
7

Aded

Asgarî istima
müddeti

Büyük Millet Meclisi Reisi

»

»

»

»

Başvekil
»

Genel Kurmay Başkanı
Vekiller
Hariciye Vekilinin ikinci otomobili
Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi
Devlet Şûrası Reisi
Divanı Muhasebat Reisi
Cumhuriyet Başmüddeiumumisi
Umumî Müfettişler
Ordu Müfettişleri
Genel Kurmay ikinci Başkanı
Donanma Komutanı
Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi
Elçilikler

Asgari istimal
müddeti

(2) SAYILI CETVEL •
Beherinin
azamî
satın alma
bedeli
Valilikler
Kolordu Komutanlıkları
Müstahkem Mevki Komutanlıkları
(Salâhiyetleri tümen ve daha yukarı
makam muadili olanlar)
Tümen Komutanlıkları
Jandarma Umum Komutanlığı
Ankara ve istanbul Emniyet Müdürlükl sri
No.
1296

1716
1753
1845
3088
3235

2 500
2 500
2 500

2 500
2 500

2 500

Baslığı
Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirket,
leıde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundu,
rulabilecek vesaiti nakliye hakkında kanun
Umumî veya mülhak bütçeden mubayaa olunacak otomo
biller hakkında kanun
Nakliy* vasıtaları hakkındaki kanuna merbut cedvellerin
tadiline dair kanunun
Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut cedvelin ta
diline dair kanun
Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek kanun
Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirket
lerde ve menaifii umumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanu
na ek kanunun

Birer

4
4
4

»

4
5
5

»

1
Birer
Düstur
Tertib

3

Cild

Sahife

Reso
Gazet
Sayı

9

973

90
152

11

1881

3

12

108

17'!

3
3

12
18

634
200

185
35C

3

18

1312

36-5

3
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Kararname No: 13457

Kararname No: 13469

Erzincan Valisi Osman Nuri Tekelinin açık bulunan Denizli Vali
liğine ve Maraş Belediye Reisi Dr. Sükûtî Tükelin Erzincan Valiliğine
tayinleri; Dahiliye Vekilliğinin 6/5/1940 tarih ve 3187 sayılı tezkeresile
yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince 13/5/1940 tarihinde ka
bul olunmuştur.
13/5/1940
REİSİCUMHUR
İSMET

Başvekil
Dr. R.

SAYDAM

Millî Müdafaa Vekili

Adliye Vekili
FETHİ

INÖNÜ

OKYAR

S.

Maliye Vekilliğinin gösterdiği lüzum üzerine Darphane ile Damga
Matbaasında günlük iş saatinin üç saate kadar artırılmasına ve bura
larda Hafta Tatili Kanununun tatbik edilmemesine dair olup Koordinas
yon Heyeti Reisliğinin 9/5/1940 tarih ve 70 sayılı tezkeresile gönderilen
Koordinasyon Heyetinin ilişik 24 numaralı kararnamesinin mer'iyete ko
nulması; icra Vekilleri Heyetince 14/5/1940 tarihinde kabul olunmuş
tur.
14/5/1940
REİSİCUMHUR

Dahiliye Vekili
FAYIK

ARIKAN

İSMET

ÖZTRAK

Başvekil
Maliye Vekili

Hariciye Vekili
§.

F.

SARAÇOĞLU

Nafıa Vekili

Maarif Vekili

AĞRALI

A. F.

YÜCEL

Dr. R.

SAYDAM

Adliye Vekili
FETHİ

H.

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili

ÇAKIR

R.

Dr. H. AL AT AS

Münakalât Vekili

Ziraat Vekili

A.

ERKMEN

Ş.

Maliye Vekili

SARAÇOĞLU

H.

Ticaret Vekili
N.

ÇETtNKAYA

S.

ARIKAN

FAYIK

ÖZTRAK

F.

Maarif Vekili

AĞRALI

Nafıa Vekili

YÜCEL

A. F.

CEBESOY

KARADENİZ

îktısad Vekili

M.

OKYAR

Dahiliye Vekili

CEBESOY

Hariciye Vekili
îktısad Vekili

İNÖNÜ

Millî Müdafaa Vekili

TOPÇUOĞLU

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili

ÇAKIR

Dr. H.

Münakalât Vekili

M.

A. ÇETİN KAY A

Karar sayısı:

Kararname No: 13468

Memlekette kâğıt stokunun azalması ve hariçten idhal imkânları
nın da daralması karşısında ilk tedbir olmak üzere gazete sayfalarının
tahdidine mütedair olarak alâkalı vekâletlerle ve Basın Birliğile bilistişare hazırlanarak Koordinasyon Heyeti .Reisliğinin 9/5/1940 tarih ve 69
sayılı tezkeresile gönderilen Koordinasyon Heyetinin ilişik 23 numaralı
kararnamesinin mer'iyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 14/5/1940
tarihinde kabul olunmuştur.
14/5/1940

ALATAŞ

Ziraat Vekili
ERKMEN

Gümrük ve inhisarlar Vekili
R.

KARADENİZ

Ticaret Vekili
N.

TOPÇUOĞLU

24

1 — Darphane ve Damga Matbaası iş yerlerinde Millî korunma
Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri dairesinde günde üç saate ka
dar fazla mesai yapılmasına müsaade verilmiştir.
2 —' Birinci maddede mezkûr iş yerleri Millî Korunma Kanununun
19 uncu maddesi hükümleri dairesinde Hafta Tatili Kanunundan istisna
edilmiştir.
3 — işbu kararname neşri tarihinden itibaren mer'idir.

REİSİCUMHUR
İSMET

Adliye Vekili

Başvekil
Dr. R.

SAYDAM

FETHİ

S.

OKYAR

Hariciye Vekili

Maliye Vekili

î.

F.

SARAÇOĞLU

Îktısad Vekili
H.

AĞRALI

Dr. H.

Münakalât Vekili

Ziraat Vekili
M.

ERKMEN

Karar sayısı:

A.

FAYIK

ÇETtNKAYA

ÖZTRAK

Nafıa Vı kili

Vlaarif Vekili
YÜCEL

ALATAŞ

2
Kararname No: 13471

Dahiliye Vekili

ARIKAN

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili

ÇAKIR

İNÖNÜ

Millî Müdafaa Vekili

A. F.

CEBESO)

Gümrük ve İnhisarlar Vekil
R.

KARADENİZ

Ticaret Vekili
N.

TOPÇUOĞLU

23

1 — Millî Korunma Kanununun 21 inci maddesindeki salâhiyete
müsteniden Resmî Gazete müstesna olmak üzere günlük gazetelerin sahife adedleri berveçhi âti tahdid olunmuştur:
a - Bir sahifesiriin eb'adı 0.42 X 0.58 metre yani sathı 0.2436 mu
rabba metre ve daha büyük olan gazeteler günde altı sahifeden fazla
intişar edemezler.
b - Bir sabİfesinin eb'adı (a) paragrafındaki mikdarlardan az
olanlar günde sekiz sahifeden fazla neşredilenıezler.
2 — Ulus Gazetesi, resmî tebligat ve ilânların çok yer işgal ey
lediği günler sekiz sahife olarak çıkabilir.
3 — Dahiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü bu tahdidin
tatbikini kontrol eder.
4 — Bu kararname neşrinden beş gün sonra mer'iyete girer,

Îktısad Vekilliğinin göstertiği lüzum üzerine bilûmum iplik ve do
kuma sanayi müesseselerinde ve Sümerbanka bağlı Devlet fabrikaları
nın hepsinde günde üç saate kadar fazla mesai yapılmasına ve bilûmum
sanayii müesseselerinin Hafta Tatili Kanunundan istisnasına dair ola
rak hazırlanan ve Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 9/5/1940 tarih ve 71
sayılı tezkeresile teklif edilen ilişik 25 numaralı kararnamemin meriyete
konulması; icra Vekilleri Heyetince 14/5/1940 tarihinde kabul olun
muştur.
14/5/1940
REİSİCUMHUR
İSMET

Başvekil
Dr. R.

SAYDAM

Hariciye Vekili
Ş.

SARAÇOĞLU

Îktısad Vekili
H.

ÇAKIR

Ziraat Vekili
M.

ERKMEN

S.

OKYAR

Maliye Vekili
F.

FAYIK

ARIKAN

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
ALATAŞ

Münakalât Vekili
A. ÇETİN KAY A

ÖZTRAK

Nafıa Vekili

Maarif Vekili

A. F.

YÜCEL

AĞRALI

Dr. H.

Dahiliye Vekil?

Millî Müdafaa Vekil

Adliye Vekili
FETHİ

İNÖNÜ

CEBESOY

Gümrük ve İnhisarlar Vekili
R.

KARADENİZ

Ticaret Vekili
N.

TOPÇUOĞLU
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Karar sayısı:

25

1 — Bilûmum sanaıyii iş yerleri Millî Korunma Kanununun 19 uncu
maddesi hükümleri dairesinde Hafta Tatili Kanunundan istisna edil
miştir.
2 — Her nevi iplik ve dokuma imalâthane ve fabrikalar: ile Sümer
Banka bağh bilûmum fabrikalarda Millî Korunma Kanununun 19 uncu
maddesi hükümleri dairesinde günde üç saate kadar fazla mesai yapıl
masına müsaade verilmiştir.
3 — îşjbu kararname neşıi tarihinden itibaren meridir.

2
Kararname No. 13472

îktısad Vekilliğince gösterilen lüzum üzerine krom müstahsilleri
nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihraç iskelelerinde depo edilmiş
krom cevheri mukabilinde ve tesbit olunan nisbetler ve esaslar dahilinde
Eti Banka tahsis olunan mütedavil sermayeden avans verilmesine dair
olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 10/5/1910 tarih ve 72 sayılı tez
keresile gönderilen Koordinasyon Heyetinin ilişik 26 numaralı karar
namesinin mer'iyete konulması İcra Vekilleri Heyetince 14/5/1940 ta
rihinde kabul olunmuştur.
14/5/1940
REİSİCUMHUR
İSMET

20 MAYIS 1940

1934 senesinde memleketi terkle Arnavutluğa gitmiş ve Türkiye ile
alâkasını kesmiş olduğu anlaşılan Kırklareli Merkez Kazasının Pınarhisar Nahiyesine bağlı Islâmbeyli Köyü eski Muallimlerinden Mehmed
Necatiye verilen elbise ve şapka avansından bakiye kalan ve eşhas zimemine alman 1 lira 5 kuruş ki, cem'an 194 lira 18 kuruşun Kırklareli
Vilâyeti Hususî Muhasebe eşhas zimemi hesabından tenzili,
2 — Çiçekdağı eski Varidat Kâtibi Fahri ve Tahsildar Ahmede
ikramiye olarak verilen 14 lira 93 kuruşun tediyeyi müteakib ikramiye
verilmemesi hakkındaki tebligata tevfikan eşhas zimemine alınması
icab etmiş ve yapılan takibata rağmen tahsiline imkân bulunamamış
olduğundan meblâğı mezkûrun Kırşehir Vilâyeti Hususî Muhasebe eş
has zimemi hesabından tenzili,
3 — Hastahane Başhekimi Abdülkadire 1932, 1933 senelerinde rönt
gen ihtisası ücreti namile verilen mebaliğin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
Vekâletinin tayin emrine istinad etmediği cihetle mumaileyh namına
eşhas zimemine alındığı ve bilâhara mucibe iktiran ettirildiği ve mah
kemeden de hüküm istihsal olunduğu cihetle bakiyei zimmet olan 1475
lira 89 kuruşun Çankırı Vilâyeti Hususî Muhasebe eşhas zimemi hesa
bından tenzili mezkûr vilâyetler umumî meclislerince karara bağlan
mıştır. Vaki talebin kabulile yukarıda zikredilen sebebler dolayısile
Kırklareli, Kırşehir, Çankırı Vilâyetleri Hususî idarelerine aid cem'an
yekûn 1685 liranın İdarei Hususiyei Vilâyat Usulü Muhasebe Talimat
namesinin 50 nci maddesi ahkâmına tevfikan tamamen tenzili tesbit
kılınmıştır.
4 — işbu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
9/5/1940

İNÖNÜ

REİSİCUMHUR
Başvekil
Dr. R.

SAYDAM

Hariciye Vekili
§.

SARAÇOĞLU

îktısad Vekili
H.

ÇAKIR

Adliye Vekili
FETHİ

S.

OKYAR

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
ALATAŞ

Ziraat Vekili

Münakalât Vekili

M.

A.

ERKMEN

A. F.

ÇETtNKAYA

ıSMET

INÖNÜ

ÖZTRAK

Nafıa Vekili

YÜCEL

AĞRALI

Dr. H.

FAYIK

ARIKAN

Maarif Vekili

Maliye Vekili
F.

Dahiliye Vekili

Millî Müdafaa Vekili

Dr

Başvekil
R. SAYDIM

Dahiliye Vekili
FAYIK ÖZTRAK

CEBESOY

Gümrük ve İnhisarlar Vekili
R.

KARADENİZ

Ticaret Vekili
N.

TOPÇUOĞLU

Karar sayısı: 26
1 — Eti Bank, K/14 numaralı kararname ile kendisine tahsis
olunan 300.000 liralık mütedavil sermayeden ihraç iskelelerinde depo
edilmiş olan krom cevheri mukabilinde aşağıdaki esaslar dairesinde
avanslar yapabilir.
a) 45 tenörlü cevher için beher tonu 20 lira hesabile yüzde sek
sene kadar avans verilebilir.
b) 48 den daha aşağı tenördeki cevherler için beher ton kıymeti
tenöre göre hesap olunur.
c) Yapılacak satışlarda, fiatın noksan olmasından \eya tenorun ilk
gösterilen dereceden daha düşük zuhur etmeğinden dolayı, elde edile
cek bedelin verilen avansı kapatamaması halinde aradaki farkı ödeye
ceklerine dair müstahsillerden taahhüt senedi alınır.
2 — Eti Bank birinci maddedeki mütedavil sermaye için yalnız
senevî yüzde üç buçuk faiz ödeyecektir.
3 — işbu kararname neşri tarihiden itibaren mer'idir.

1 — Ankara Vilâyeti Umumî Meclisinin 25/3/1940 gün ve 85 sayılı
mazbatasında Beypazarı Eski Malmüdürü Hüseyin Hüsnünün 1931 ve
daha evvelki senelerde idarei hususiyeye aid hisseleri vaktinde teslim
eylememesinden hususî idarece mumaileyh namına 57 lira faiz tahak
kuk ettirilerek eşhas zimemine alınmış ise de bu zimmetin hükmen tah
sili için de hiç bir kanunî mesned olmadığından mezkûr paranın,
2 — Muş Vilâyeti Umumî Meclisinin 15/3/1940 gün ve 2 sayılı maz
batasında halen Van Vilâyeti Hususî Muhasebe Müdürlüğünde bulunan
Şükrü Aksoyun Muş Vilâyeti Hususî Muhasebe Müdürlüğünde müstah
dem iken Umumî Meclisçe 1932 bütçesile maaşına zam olunan beş lira
nın tasdika gönderilen kadro cetveline konmamasından dolayı mumai
leyhin 1932 yılından 1934 yılına kadar maaş farkından zimmetine alınan
274 lira 20 kuruşun tenzili istenilmektedir.
Yukarıda zikredilen sebebler dolayısile Ankara ve Muş Vilâyetleri
hususî idarelerine aid cem'an yekûn 331 lira 54 kuruşun İdarei Hususi
yei Vilâyet Usulü Muhasebe Talimatnamesinin 50 nci maddesi ahkâmına
tevfikan tamamen tensip kılınmıştır
3 — İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
9/5/1940
REİSİCUMHUR
ISMET

Başvekil

INÖNÜ

Dahiliye Vekili

'h R. SAYDAM

FAYIK

ÖZTRAK

Dahiliye Vekâletinden:
1 — 1341 senesinde vilâyet şoförlüğünde istihdam edilen Mustafaya elbise ve şapka avansı olarak verilip bilâhnra eşhas zimeıniııe nak

ledilmiş olan ve bütün araştırmalara rağmen mahalli ikameti meçhul
olması yüzünden müruru zamana uğrayan 10 lira 9 kuruş,
1938 senesinde vefat eden ve yapılan tahkikatta menkul ve gayri
menkul emvali olmadığı anlaşılan Hususî Muhasebe eski Tahsildar
larından Mehmed namına eşhas zimeminde kayıtlı 173 lira 2 kuruş,
Keza 13/2/1930 tarihinde vefat eden ve yapılan tahkikatta menkul
ve gayri menkul emvali olmadığı anlaşılan Hususî Muhasebe Piyade
eski Tahsildarlarından Tahsinin eylül 1928 maaşından fazlai mehuzu
olup eşhas zimeminde kayıtlı 10 lira 2 kuruş,

''.ıriı i\ı

Vekâletinden:

1 - l'c^bıci dereceden Cenevre Başkonsolosu Ni?ametlin Ayaşlıııın Dördüncü. Msrkezde yedinci dereceden Ragıp İlsevenin altıncı, seki
zinci derece memurlardan merkezde Hilmi Kâmil Bayur, Reşat Hakkı
Karabuda: Filibe Konsolosu Fevzi Kortan, Kabil Büyük Elçiliği Başkuibi Hakkı Kentli, Selanik Konsolosu Idris Coranın yedinci; doku
zuncu derece memurlardan merkezde Server Zırçal. Abdullah Arıç, Hik
met Hr.yri Anlı. Ahmet İmar, Polonya Hükümeti nezdinde Türkiye Bü
yük Elçiliği ikinci kâtibi Kemal Koç, Moskova Büyük Elçiliği ikinci

( Resmî Gazete)
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kâtibi M u a m m e r H a m d i D a m b e l i n sekizinci; onuncu derece memurlar
dan merkezde M a h m u t H a m d i Erer,

Maliye Vekâletinden

K e n a n Gokart, H a y d a r iskender

Örs, L o n d r a Büyük Elçiliği üçüncü kâtibi H i c a b i E k i n c i , L o n d r a Baş
konsolosluğu kançıları

Sayıfa: 13833

Saffet Ömerî, A t i n a - P i r e Başkonsolosluğu

kançıları Z e k i C e m i l Karaca, Belgrat Büyük Elçiliği üçüncü kâtibi Şem

1 — Hazine tarafından Ramazan Akkoç ve arkadaşları aleyhine
açılıp Kütahya H u k u k Hâkimliğinin 1938/152 numarasında kayıtlı olan
tapu tashihi hakkındaki dava kaydının terkini tensib edilmiştir.
2 — İşbu kararnamenin icrasına M a l i y e V e k i l i memurdur.

settin A r i f M a r d i n i , B e r l i n Başkonsolosluğu kançıları Necip Sait Tam9/5/1940

boyun dokuzuncu dereceye terfileri icra kılınmıştır.

REİSİCUMHUR

2 — İşbu kararnamenin icrasına H a r i c i y e V e k i l i memurdur.

İSMET İNÖNÜ
9/5/1940)
Başvekil
REİSİCUMHUR

Dr. R. S A Y D A M

Maliye Vekili
F. A G R A L I

İSMET İNÖNÜ
Başvekil

Hariciye

Dr. R. S A Y D A M

Vekili

Ş. S A R A Ç O Ğ L U

1 — F i r a r i B e y l e r y a n Bedros ve karısı Arosyandan tamamı hazine
ye kalmış olan Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Bağdat caddesin
de bulunan 14/172 numaralı evi f i r a r i d e n evvelce almış olduğu vekâlet
nameye müsteniden k i r a y a vererek k i r a bedellerini tahsil etmiş olan Va
han Papazyanın ölümü sebebile mirasçısı kardeşi E d v a r Papazyan aley
hine murisinin zimmetinde kalan k i r a bedeli 3390 liranın tahsili talebile

1 — Sekizinci derece memurlardan Tebriz Konsolosluğunda Sait
A r a z merkeze ve yerine merkezden muavin konsolos A r i f O r derecelerile
n a k i l ve t a y i n edilmişlerdir.

istanbul A s l i y e i k i n c i H u k u k Mahkemesinde açılan davanın 805 l i r a y a
hasrile mütebaki 2585 liranın takibinden sarfınazar edilmesi muvafık
görülmüştür.

2 — İşbu kararnamenin icrasına H a r i c i y e V e k i l i memurdur.

2 — B u kararname hükümlerini icraya M a l i y e V e k i l i memurdur.

9/5/1940

Başvekil
Dr. R. S A Y D A M

9/5/1940
REİSİCUMHUR

REISICUMHUR

İSMET İNÖNÜ

ISMET I N Ö N Ü

Hariciye Vekili
Ş. S A R A Ç O Ğ L U

Başvekil
Dr. R. S A Y D A M

Maliye Vekili
F. A Ğ R A L I

T A L İ M A T N A ME
2/12669 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin
tatbikine aid ikinci talimatname
M a d d e 1 — Aramızda Ticaret ve Tediye veya Takas Anlaşması
bulunmayan ve ihracatımıza döviz takyidatı vazetmiş o l u p 2/12669 sayılı
kararnameye ek 11 mart 1940 tarih ve 2/13055 sayılı kararname hüküm
lerine göre tesbit olunan memleketler şunlardır:
1
2
3
4

- Almanya
- ispanya
- Iran
- Danimarka

Madde 4 — Türkiye Cumhuriyet M e r k e z Bankası, b u memleketlerin
her b i r i için hususî b i r e r hesap açar. Yapılacak idhalât bedelleri b u
hususî hesaplara yatırılır.
Madde 5 — Idhal malının menşe ve kıymeti hakkında talepname
lere merbut vesaik üzerinde icab eden tedkikatın icrasından sonra Takas
L i m i t e d Şirketi idhalâtın yapılabilmesi için alâkadar i d h a l gümrüğüne
keyfiyeti b i l d i r i r . Gümrük idaresi, şirketin b u iş'arı üzerine malın i d b a l i n e müsaade eder ve muamelenin intacını takib eden gün zarfında
keyfiyetten şirketi haberdar eyler.

İhracat vaziyeti

M a d d e 2 — B u memleketlerle yapılacak takas muameleleri işbu
i k i n c i talimatname hükümleri dairesinde Takas L i m i t e d Şirketi tarafın
dan i c r a olunur.

ldhalât vaziyeti
M a d d e 3 — (1) i n c i maddede yazılı memleketlerden yapılacak
idhalât Takas L i m i t e d Şirketine verilecek b i r talepnameye müsteniden
tescil e t t i r i l i r .

Madde 6 — B i r i n c i maddede yazılı memleketlere yapılacak ihra
cat Takas L i m i t e d Şirketine verilecek b i r talebnameye müsteniden tescil
ettirilir.
ihracat için verilecek talebnameye:
a) Gümrük ihracat beyannamesinin t a s d i k l i (3) üncü nüshası,
b) F a t u r a sureti,
c) Takas L i m i t e d Şirketince icabında taleb edilecek taahhudname
veya diğer vesaik
rabtedilir.

ldhalât için verilecek talepnameye:
a) Gümrük beyannamesi,
b) Fatura,
c) Satış mukavelenamesi,
d) Konşimento veya ordino,
e) Menşe şahadetnamesi,

Madde 7 — Takas L i m i t e d Şirketi, kendisine verilen talebnamelere
merbut vesikalar üzerinde ihraç malına a i d muktazi tedkikatı i c r a eder
ve(4) uncu maddedeki hususî hesabın disponibilitesini gözönünde tuta
rak, keyfiyeti alâkadar ihraç gümrüğüne b i l d i r i r . Gümrük İdaresi, şir
ketin bu iş'arı üzerine malın ihracına müsaade eder ve muamelenin in
tacını taki'b eden gün zarfında keyfiyetten şirketi haberdar eyler.

f) Takas L i m i t e d Şirketince icabında talep edilecek taahhüdname
veya diğer vesaik

M a d d e 8 — Mezkûr memleketlerin her b i r i için Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasında açılan hususî hesapların disponibilitesi müsaid
olmadığı ahvalde Takas L i m i t e d Şirketi, Ticaret Vekâletinden alacağı

raptedilir.

Sayıfa :

13834

(Resmî Gazete)

talimata göre hareket eder. Disponibilite aynı tarihte vaki müracaat
ların tamamını is'afa kâfi gelmediği takdirde şirket keyfiyeti Ticaret
Vekâletine b i l d i r i r v e alacağı direktife göre hareket eder.
Madde 9 — Takas L i m i t e d Şirketinin şubesi bulunmayan yerlerde
yapılacak idhalât ve ihracata aid talebnameler taahhüdlü olarak posta
ile Takas Limited Şirketi Merkezine veya en yakın şubesine gönderilir.
Takas Limited Şirketi bu talepnameleri 3 ve 6 ncı maddelerde ya
zılı evrakı temamen ihtiva edip
etmediğini tetkik ederek tamam
olanlarını müracaat tarihleri sırasile tescil eder, noksan olanlarını
i t m a medilmek üzere alâkadarlara iade eder. B u suretle itmam oluna
cak evrak yeni müracaat telakki edilir. Talepnamelerin postaya atıldığı
gün müracaat tarihi addedilir.
Takas Limited Şirketi tesciline imkân görmediği talepnameleri red
eder ve red esbabını alâkadara bildirir. Takas Limited Şirketinin red
kararına karşı alâkadar Vekâlete müracaatla itirazda bulunabilir. Ve
kâletin kararı kat'idir.
Madde 10 — Takaslarda ihracatın F. O. B. kıymetile idhalâtın C.
î. F. kıymeti denkleşbirilir.
l

Madde 11 — Takas yolile ihraç edilen her mal için ihracattan evvel
mer'i mevzuat dahilinde alâkadar Ticaret Odasından menşe şahadetna
mesi alınır.
ihraç malının karşı memlekete b i l f i i l idhal olunduğu Türk menşe
şahadetnamesinin idhalâtçı memleket gümrük idaresince damgalı «B»
nüshası fiilî ihracat tarihinden en geç bir sene zarfında Takas Limited
Şirketine tevdi edilir.
İşbu memleketler gümrük idarelerinin malın kendi ülkelerine b i l f i i l
idhal edildiği hakkında Türk menşe şahadetnamelerine meşruhat vere
cek yerde bu hususu mübeyyin olmak üzere tanzim ettikleri ve damgalı
vesaik Ticaret Vekâletince tasvib edilmek şartile menşe şahadetnamesi
«B» nüshası yerine kaim olur.
Bu takdirde menşe şahadetnamesinin «B» nüshası da iptal edilmek
üzere mezkûr vesaik i l e birlikte Takas Limited Şirketine tevdi olunur.
Ancak ihraç edilen mallara aid menşe şahadetnamesi «B» nüshası
getirilemediğİ takdirde bu baptaki imkânsızlık veya esbabı mücbire, ev
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rakı müsbitesile birlikte Ticaret Vekâletine gönderilir ve Vekâletçe tas
dik edildiği takdirde mezkûr «B» nüshasının ibrazı mecburiyeti tecil
edilir
Madde 12 — Takas Tetkik Heyetlerine tescil ettirilerek başlamış
bulunan bilûmum takas muameleleri 2/8099 sayılı kararnamenin (2),
(3) ve (4) üncü maddelerinin tatbikine mütedair talimatname hüküm
leri dairesinde bu talimatnamenin neşri tarihinden itibaren b i r sene zar
fında tekemmül ve intaç ettirilmek suretile tasfiye edilir.
Madde 13 — Takas Limited Şirketine tescil ettirilerek ihraç olunan
b i r malın mücbir sebebler yüzünden k l i r i n g veya ahdî takaslı veya
2/7005 sayılı kararnamenin 4 üncu maddesine tâbi olup döviz takyidatı
vazetmemiş bulunan memleketlerden birine ihracına zaruret hasıl o h
ması gibi hallerde talepname iptal olunur ve keyfiyet Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına b i l d i r i l i r .
Madde 14 — Aramızda Ticaret ve Tediye veya Takas Anlaşması
olan veya 2/7005 sayılı G. İ. R kararnamesinin 4 uncu maddesine tâbi
olup döviz takyidatı vazetmemiş bulunan memleketlere vaki ihracat bi
lâhare birinci maddede yazılı memleketlere sevkedilemez.
Madde 15 — B u talimatname Resmî Gazete ile neşri tarihinden muteberdir.

No.

Baslığı

2/8099

Dıg ticaretteki takas muamelelerini tanzim, kontrol ve ta
kaa
mevzuatını bıtlegtırmak maksadıle hazırlanan karaıın
mer*ıyete konulması hakkında
2/8099 sayılı kararnamenin 2 ncı» 3 uncu ve dördüncü maddelerile 2/7005 sayılı kararnamenin 4 üncü maddesinin son
fıkrasının tadili hakkında
2/7005 sayılı kararnamenin 2/12699 numaralı kararname ılc
tadıl edilen dördüncü maddesi hakkında
Genel İdhalât Rejimi ile merbutu listelerin tasdıkına dair
kararname
(2/7005 numaralı kararnamenin tadil ve ekleri ıçnı 4391
sayılı Resmî Gazetedeki 2/12484 numaralı kararname haşiye
sine bakınız )

2/12669

2/13055
2/7005

Düstur
Tertıb

Cild

Sahİfe

Resmî
Gazete
Sayı

3824

4416
4462
3655

İ L A N L A R
A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden:

lis şartile 100 takım basit makas i l e b i r aded ray tekatuunun kapalı
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır.

S i c i l l i Ticaretin 1132 numarasında müseccel olan A n k a r a Şenevler
Yapı Kooperatifi idare Meclisinde vuku bulan değişiklik üzerine yeni
den tanzim ve Ankara İkinci Noterinden

tasdik edilen 308/3444) sayılı

sirkülerin ve şirket klişesinin vaki olan talebe mebni dairede mahfuz
vesaike müşteniden 15/5/1940 tarihinde tescil edildiği ilân olunur
2059

Eksiltme şartname ve teferruatı 13.30 on üç l i r a otuz kuruş be
delle Malzeme Müdürlüğünden alınabilir.
Muvakkat teminat 19950 liradır.
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde
yazılı vesaik i l e birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır.
1981/4- 3

S i c i l l i Ticaretin 1132 numarasında müseccel olan Ankara Şenevler
Yapı Kooperatifi Hissedarlar U m u m î Heyetinin 18/2/1940 tarihli alel
ade toplantısına aid zabıtnamenin ve bu zabıtnamede ve 2/5/1940 günlü
talepnamede yazılı olduğu veçhile mürakıbliğe N a i l İzgi i l e Rifat Gursoy ve Ziya önenin intihap edildiklerinin vaki olan talebe mebni daire
de mahfuz vesaike müsteniden 15/5/1940 tarihinde tescil edildiği ilân
olunur.
2060

Eksiltmeye konulan iş:
1 — Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekesîle sınaî imalâtı
ve işletime binaları inşaatı keşif bedeli (2 400 000) liradır.
2 — Eksiltme 20/6/1940 tarihine rastlayan perşembe günü saat
15 te Nafıa Vekâleti Su işleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında
kapalı zarf usulile yapılacaktır.

Nafıa Vekâletinden

3 — istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık
işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 50 l i r a mukabilinde
Su işleri Reisliğinden alabilirler.

21/6/1940 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85 750 liralık muvak

binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksilt

kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün

me Komisyonunda 266000 l i r a muhammen bedelli ve Mersinde C i f tes

evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte b i r dilekçe i l e Nafıa Vekâ-

20 MAYIS

im

(Resmî Gazete)

S m f a : 13835

letine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır.

komisyondan verdidir. Talihlerin muvakkat teminat olan (5403) l i r a (56)

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iş
tirak edemezler,

komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan oldukların?

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten
bir saat evveline kadar Su işleri Reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lâzıfmdır.

caatları.

Postada olan gecikmeler kabul

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 uncu maddelerindeki vesaikle
dair Ticaret Odası vesikasile mezkûr gün ve saatte komisyoyona müra
2053/2-1

edilmez.
2074/4-1

1000 ton çubuk veya parça halinde
kükürt alınacak
Tahmin edilen bedeli (2ÖÛ.ÖÖÖ) l i r a olan 1000 ton çubuk veya par-

D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I U. M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N
Muhammen bedeli 6700 l i r a olan Sivasta yapılacak kablo ferşi
28/5/1940 sah günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi
nasında ihale edilecektir.

ça halinde kükürt Askerî Fabrikalar U m u m Müdürlüğü Merkez Satın
A l m a Komisyonunca 27/5/1940 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla
ihale edilecektir. Şartname (10) l i r a mukabilinde komisyondan verildr.
T a l i h l e r i n muvakkat teminat olan (11.250) l i r a ve 2490 numaralı kanu

Bu işe girmek isteyenlerin (502,50) liralık muvakkat teminat ile

nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile
mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları.

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır.
2015/4-4

Muhammen bedeli 2137,50 l i r a olan 150 aded demir fıçı 28/5/1940
salı günü saat 15,30 da açık eksiltme usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin (160,32) liralık muvakkat teminat ile
kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar komis
yonda isbatı vücut etmeleri lâzımdır.
Şartname Ankarada Malzeme

Dairesinde görülebilir.
2017/4-4

2054/3-1

istanbul A s l i y e Dördüncü Ticaret Mahkemesinden :
Denizyolları idaresinin tzmir Vapuruna Izmire nakledilmek üzere
13/4/1940 tarihinde yüklenen A. K. markalı 4000 k i l o sikletinde 200 te
neke beyaz peynire a i d 2725 numaralı konşimentonun postada zayi ol
duğundan iptaline karar verilmesi Y a n i Devletoğlu V e k i l i Galata Karaköy Paîâs Hanında Avukat Lâzaraki Kurkçuoğlu tarafından ba arzuhal
taleb edilmiş olmakla Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mucibince
zıyaı iddia olunan konşimentonun 45 gun içinde mahkemeye ibraz edil
mesi lüzumu, ibraz edilmediği takdirde bu müddetin hitamında iptaline
karar verileceği ilân olunur.

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan

2049/3-1

Keşif bedeli 125.964 l i r a olan benzin tankları inşaatı kapalı zarfla
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 6/6/1940 perşembe günü saat 11 dedir,
i l k teminatı 7.548 l i r a 20 kuruş olup keşif ve projesi 630 kuruşa ko
misyondan alınır. T a l i h l e r i n muayyen saatten b i r saat evveline kadar
zarflarım M. M. V. Satın A l m a Komisyonuna vermeleri.
2071/4-1

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan:
1 —
bin

Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen kırk binden elli

metreye kadar vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık bez kapalı zarf

usulü ile 20/5/1940 pazartesi günü saat onda satın alınacaktır.

Hepsine tahmin edilen fiatı 45.000 l i r a olan 150 ton tenekelerile
birlikte benzin pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27/5/1940 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Kat'î teminatı 6.750 l i r a olup şartnamesi 245
kuruşa komisyondan alınır. Talihlerin muayyen vakitte M. M. V. Satın
A l m a Komisyonunda bulunmaları.
2072/3-1

2 —

Şartnamesi yüz elli kuruş karşılığında Komisyondan alına

bilecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 2250 liralık ilk teminat ve
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksiltme
günü saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları.
1966/4-4

Balıkesir Sulh Hukuk Hâkimliğinden:

Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez
Satın Alma Komisyonundan
Müteahhit nam ve hesabına 118673i k i l o
elektrolit bakır alınacak
T a h m i n edilen bedeli (83071,10) Ura olan 118673 k i l o elektrolit
bakır müteahhit nam ve hesabına Askerî Fabrikalar U m u m Müdürlüğü
Merkez Satın A l m a Komisyonunca 24/5/1940 cuma günü saat 14,30 da
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (4) l i r a (16) kuruş mukabilinde

Örenli köyünden Halil kızı Fatma

tarafından

köyden Mehmed

Çavuş aleyhine açılan sulh teşebbüsü davasının yapılan duruşmasında:
Müddeaaleyh Mehmed Çavuşun ikametgâh mahalli meçhul bulunmasın
dan tebligatın ilân yolu ile yapılması karargir olmuştur. Duruşma günü
13/6/1940 saat 10 da mahkemede hazır bulunmadığı takdirde dava sulh
teşebbüsü olması dolayısile gıyab karan verilmeyerek bitirileceği ilân
olunur.

2057

Sayıfa: 13836

20 MAYIS 1940

(Resmî Gazete V

Devlet Hava Yolları U m u m Müdürlüğünden:

Balıkesir Tereke Hâkimliğinden:
Balıkesir Bigadiç nahiyesinin Orta mahallesinden İsmailoğlu H a k i

1 — Adana Tayyare meydanı pistleri inşaatı dort sistem üzerinden

Günerîn kânunuevvel 1939 tarihinde vefat ederek mirasçılarından Kâmil

ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — a) Sisteminin muhammen bedeli 272.173,07 lira olup muvak

kızı Zubeydenin vaki müracaatı üzerine terekesi deftere geçirilmiş oldu
ğundan mezkûr tereke üzerine hak ve borcu olanların tarihi ilândan iti

kat teminatı 14.637 liradır. (Beton)
b) l Sisteminin muhammen ıbedeli 279.655,17 lira olup muvakkat te

baren b i r ay içinde vesikalarile birlikte Balıkesir Hâkimliğine müra
caatları ilân olunur.

minatı 14.937 liradır. (Beton)

2058
c) Sisteminin muhammen bedeli 265.567,32 l i r a olup muvakkat te
minatı 14.373 liradır. (Asfalt)
d) Sisteminin muhammen bedeli 232.024,82 lira olup muvakkat te
minatı 12.852 liradır. (Asfalt)
3 — Eksiltme 29/5/1940 tarihine müsadif çarşamba gunu saat 11
de Hava Yolları meydanında kâin U m u m Müdürlük binasında topla
nacak komisyon tarafından icra edilecektir.

Nevşehir A s l i y e H u k u k Mahkemesinden :
Nevşehirin Camicedit Mahallesinden Haramyemezoğlu
Hüseyin mahdumu i b r a h i m tarafına

4 — B u işe aid fennî ve hususî şartnamelerle mukavele projesi ve

(Nevşehirin Kayacami

resimler 14 l i r a mukabilinde Devlet Hava Yolları Tayyare meydanın

Mahallesinden

Sarıgedikoğlu Kâzım kızı

daki Umum Müdürlük binasında bulunan Alım Satım Komisyonundan

zevceniz Eminenin aleyhinizde açtığı ihtar davası üzerine ilânen ya*

temin edilir.

pılan daveti kanuniyeye icabet etmediğinizden hakkınızda gıyap kararı

5 — Eksiltmeye gireceklerin Münakalât Vekâletine ihale tarihin
den en geç sekiz gun evvel istida i l e müracaat ederek ehliyet vesikası

verilerek muhakemeniz 11/6/1940 salı günü saat 9 za talik kılınmış o l 
duğundan yevm ve vakti mezkûrde bizzat ve veyahud tarafınızdan b i r
vekili kanunî veya ilân tarihinden itibaren beş gun zarfında Nevşehir

almaları şarttır.
istidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair, işi yaptıranlardan
aldıkları vesikaları raibt edeceklerdir. Zamanında müracaat etmeyenler

A s l i y e H u k u k Mahkemesine itiraz etmediğiniz takdirde mahkemeye ka
bul

olunmayacağınız malûm olmak ve gıyab kararı makamına kaim

bulunmak üzere keyfiyet ilân olunur.

ve ehliyet vesikası almayanlar giremezler.

2051

6 — Talihlerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden b i r
saat evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve han
gi sistemi ne kadaı tenzilâtla kabul ettiklerini sarahaten göstermeleri
lâzımdır.
Keban Sulh Hukuk Mahkemesinden :

2023/4-4

—

....

.

—

•*

..

Bayindir Kariyesinden Osman kızı Ayşe E m i k tarafından babasın
dan irsen intikal etmiş olan Tirmılıel Kariyesinde sarkan Gülustanoğlu
garben Yusufoğlu şimalen Tellioğlu A l i cenuben Molla Mustafa hududı
larile mahdut b i r kıta kırk l i r a değerindeki susuz tarlasını biraderi muddeaaleyh

Nevşehir Asliye Hukuk Mahkemesinden .

Osmanoğlu A z i z tapuca kedisini ketmi veraset etmek sure-

tile kendi üzerine tapu yaptırdığından tapuca olan kayıde kendisininde
Nevşehirin Camii Atık Mahallesinden Uncu oğullarından Hasan

isminin tescilini kardeşi A z i z aleyhine Keban Sulh Hukuk Mahkemesine

oğlu Huseyinin, Nevşehir Nüfus Memurluğu aleyhine açtığı ismi ve soy

açtığı duruşmada muddeaaleyh Osmanoğlu A z i z i n m a h a l l i ikameti meç

adının değiştirilmesi hakkındaki davasının cari muhakemesi sonunda:

hul

Mahzuru kanunî olmadığı subut bularak ber mucibi iddia ve taleb
davacının (Hüseyin) isminin (Avni) olarak ve evvelce alınmış olan

olduğundan tebligatın ilân suretile icrasına karar verilmiştir. Ber-'

mucibi karar muddeaaleyh

Osmanoğlu

A z i z i n muddeaaleyh sıfatile

muhakemesi tayin kılman 26/6/1940 çarşamba gunu saat onda Keban

(Altıntuğ) soy adının dahi (Uncuoğlu) olarak değiştirilmesine ve key

Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunması veya kanunî b i r ve

fiyetin Kanunu Medeninin 26 ncı maddesi veçhile Resmî Gazete ile ilâ

k i l göndermesi lâzımdır aksi takdirde muhakemesi arkasından cereyan

nına mahkemece 12/3/1940 tarihinde karar verilmiş olmakla ber mucibi

edeceğinden gıyab kararı makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilânen

karar ilân olunur.

tebliğ olunur.
2056

ABONE

ŞARTLARI

Abone seneliktir. Abone bedeli
Ankara için : 7,5 Ura
Vilâyetler > ; 9
»
Ecnebi memleketler için 15 lira

2076

İLÂN

ŞARTLARI

Resmî ilânların satırından 5 kuruş
Hususî
»
*
10 *
ücret alınır

Nüshası 2,5 kuruştur.
3
eeuelık

M

M

nın bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir

addolunur.

Resmî Gazeteye

Zabıt Ceridesi ile birlikte

abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur.

*'Ö0 kuruştan fazla tedıyat 2 kuruşluk
makbuz puluna tabıdır

Devlet Matbaa»

20 Mayıs 1940

RESMİ GAZETE

Sayı : 4513

İÇİNDEKİLER
Sayfa
Kanunlar
3827 Nakil Vasıtaları Hakkında Kanun

1

Kararnameler
2/13457 Erzincan Valisi Osman Nuri Tekelinin Açık Bulunan Denizli Valiliğine ve
Maraş Belediye Reisi Dr. Sükûtî Tükelin Erzincan Valiliğine Tayinleri
Hakkında Kararname

3

2/13468 Memlekette Kâğıt Stokunun Azalması ve Hariçten İdhal İmkânlarının da
Daralması Karşısında İlk Tedbir Olmak Üzere Gazete Sayfalarının Tahdidine
Mütedair Kararname

3

2/13469 Maliye Vekilliğinin Gösterdiği Lüzum Üzerine Darphane İle Damga Matbaasında
Günlük İş Saatinin Üç Saate Kadar Artırılmasına Dair Kararname

3

2/13471 Sümerbanka Bağlı Devlet Fabrikalarının Hepsinde Günde Üç Saate Kadar Fazla
Mesai Yapılmasına Dair Kararname

3

2/13472 İktisad Vekilliğince Gösterilen Lüzum Üzerine Krom Müstahsillerinin
İhtiyaçlarını Karşılaması Hakkında Kararname

4

Dahiliye, Hariciye ve Maliye Vekaletlerine Ait Kararnameler

4

Talimatname
2/12669 Sayılı Kararnamenin 2 nci Maddesinin Tatbikine Aid İkinci Talimatname

5

İlanlar

6

