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KANUNLAR
Köy ebeleri ve koy sağlık memurları teşkilâtı yapılma
sına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
Kdnun No : 4459

Kabul tarihi: p/7/1943

Madde 1 — 3017 numaralı kanunun 26 nci maddesinin (D) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
D) Köy sağlık teşkilâtı :
1 - Köy hekimleri,
2 - Kpy ebeleri,
3 - Köy sağlık memurları.
1) Köy hekimleri: Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer
köy hekimi tâyin olunur.
2) Köy ebeleri : Gerekli olan köylere veya köy gruplarına birer
köy ebesi tâyin olunur. Bu ebeler göy gruplarına memur edildikleri
takdirde seyyar vazife görürler. Kendi gruplarına ait köylerdeki seyahatlarmdan dolayı bunlara merkezleri dışında geçirecekleri her gün
için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği bütçesinden 100 kuruşu geç
memek üzere yol masrafı verilir.
Köy ebeleri iki sınıftır.
Birinci sınıf köy ebeleri; Köy enstitüleri kız talebeleri arasından
Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince kararlaştırılacak
şartlar dahilinde köy ebesi yetiştirilmek üzere her yıl Maarif ve Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekilleri tarafından müştereken tâyin olunacak
adette ayrılıp köy ebe mekteplerinde tahsil ettirilenlerdir.
ikinci sınıf köy ebeleri; Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilliğince
açılmış olan ikinci derece ebe mekteplerine kabul olunup bu mektepler
de tahsillerini bitirenlerdir.
3) Köy sağlık memurları: Gerekli olan köylere veya köy grup
larına birer köy sağlık memuru tâyin olunur. Köy gruplarına tâyin
olunan sağlık memurları seyyar vazife görürler. Bunlar hayvan beslemek
mecburiyeti hakkındaki 4192 numaralı kanunun hükmüne tâbi değildir
ler. Bunlara kendi gruplarına ait köylerdeki seyahatlerinden dolayı mer
kezleri dışında geçirecekleri her gün için Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekilliği bütçesinden '100 kuruşu geçmemek üzere yol masrafı verilir.
Köy sağlık memurları; Köy enstitüleri talebeleri arasından Maarif
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince kararlaştırılacak şartlar
dahilinde her sene Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekillikleri ta
rafından müştereken tâyin olunacak adette ayrılıp hususi öğretime tâbi
tutularak yetiştirilir. Bunların tahsil esnasında tatbikat için hastanelere

ve diğer müesseselere gidiş geliş yol masrafları Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekilliği bütçesinden verilir.
Madde 2 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları köy
enstitüleri kanununun 7 nci maddesi gereğince köy öğretmenleri gibi
aylık alırlar. Ancak bunların aylıklarının arttırılması için adı geçen
maddede yazılı ders yılı, hizmet yılı olarak sayılır.
Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurlarına merkezleri olan
köylerde 3803 sayılı kanunun 16 nci maddesi gereğince öğretmenlere
yaptırılacak evler gibi birer ev yaptırılır. Bu evler bölgeye dahil bütün
köylerin bütçelerine bu maksatla konulacak tahsisatla meydana getirilir.
Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarının merkezleri olan köy
lerin sınırları içinde ziraat işlerine elverişli araziden ailenin geçimine
yetecek kadar arazi Köy Kanununa göre satın alınarak tahsis olunur.
Arazinin bedeli bölgeye dâhil bütün köylerin bütçelerine bu maksatla
konulacak tahsisattan ödenir. Yaptırılacak evlerle tahsis olunacak arazi
parçalan, bedeline ve işçiliğine iştirak eden bölgeye dâhil köylülerin
müşterek mallarıdır. Bu araziden intifa hakkı vazifede bulunduğu müd
detçe ebe ve sağlık memurlarına aittir. Bu arazinin tahsisi, satın alın-'
ması ve istimlâki 4274 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine göre
yapılır.
Birinci sınıf köy ebe ve sağlık memurlarına 3803 sayılı kanunun
11 inci maddesine göre istihsale yarıyacak aletler, ıslah edilmiş tohum,
çift ve ziraat hayvanları bu memurlukların demirbaşlarına geçirilmek
suretiyle Devletçe parasız olarak verilir.
Köy enstitülerinden mezun olan köy sağlık memurları askerlikleri
halinde köy enstitülerinden mezun öğretmenler gibi 3803 sayılı kanunun
9 uncu maddesi hükmüne tabidirler.
Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları 3803 ve 4274
sayılı kanunlarla köy öğretmenlerine temin edilen diğer her türlü hak
lardan da faydalanırlar.
İkinci sınıf köy ebeleri, birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık me
murlarının bu haklarından faydalanamazlar.
Madde 3 — Birinci sınıf köy ebesi ve sağlık memuru olacakların
3803 sayılı kanunun beşinci maddesi gereğince Maarif Vekilliğine karşı
taahhüt ettikleri mecburi hizmet, tahsillerinin bitiminde Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekilliğine devredilmiş sayılır. Mecburi hizmetlerini yapmıyanlar hakkında adı ıgeçen maddedeki müeyyideler ayniyle tatbik
olunur.
Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alınıp parasız tahsil gö
rerek yetiştirilen ikinci sınıf köy ebeleri dört sene müddetle Sıhhat ve
içtimai Muavenet Vekilliğinin göstereceği yerlerde köy ebeliği yapmıya mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirmekten kaçınanlardan
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kendileri için yapılan masraf nizamî faiziyle birlikte aynen, ve Tahsili
Emval Kanununun hükümlerine göre tahsil olunur.
Madde 4 — Köy ebeleri ve sağlık memurları münhasıran köylerde
vazife görürler. Bunların şehir ve kasabalarda sanatlarını icra etmiye
hakları yoktur.
Köy efbeleriyle sağlık memurları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killiğince tesbit edilecek esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy
gruplarmda doğum yardımı vapmak, cebelerin sağlık durumunu takip
etmek, çocuk bakımı işleriyle uğraşmak ve diğer sağlık işllerini gör
mekle mükelleftirler. Bunlar yapacakarı bu hizmete mukabil halktan
ücret alamazlar.
Madde 5 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları va
zifeli oldukları ebelik Ve sağlık işlerinden başka 4274 numaralı kanunun
10 uncu maddesinin (B) fıkrasında yazılı vazifelerden, Maarif ve Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince beraber tesbit edilecek olanları da,
yapmakla mükelleftirler. Vazifelerinin, ifası sırasında adı geçen kanu
nun 11 inci maddesindeki hak ve salâhiyetleri köy öğretmenleri gibi
kullanırlar.
Madde 6 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları bu
lundukları köyün veya köy grupu meıkezinin ihtiyar meclisinin tabiî
üyesidirler.
Madde 7 — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları mmtakalarına
dâhil oldukları köy hekimlerinin, köy hekimi bulunmadığı takdirde
nahiye veya kaza Hükümet tabiplerinin emri altındadırlar.
Vilâyet Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri de köy sağlık teş
kilâtının murakabe ve idaresiyle mükelleftirler. Valiler, kaymakamlar,
nahiye müdürleri köy ebeleri ve sağlık memurlarının vazifelerini iyi
görmelerini murakabe ederler.
Madde 8 — Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının vazifelerinin
yapılması sureti bağlı bulundukları köy hekimleri, nahiye veya kaza
Hükümet tabipleri, Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri ve müfettiş
leri tarafından teftiş edileceği gibi 4274 numaralı kanunun 10 uncu
maddesinin l,B) fıkrasında yazılı vazifeler dolayısiyle adı geçen ka
nunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince, gezici öğretmen, gezici
başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri tarafından teftiş ve murakabe
olunabilir.
Madde 9 — Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının disiplin işleri
4274 sayılı kanunun 7 nci ve 8 nci maddelerinde gösterilen disiplin ku
rulları tarafından görülür." Ancak köy ebe ve sağlık memurları hak
kında verilecek kararlar için adı geçen kanunun aynı maddelerinde
yazılı disiplin kurullarına iki köy ebesi ve iki sağlık memuru üyeliği
ilâve edilmiştir.
Köy ebeleri ve köy sağlık memurları hakkında karar vermek üzere
toplanan kurulların reisliği vilâyetlerde, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
müdürleri veya muavinleri, kazalarda Hükümet tabipleri tarafından
yapılır. Disiplin kurullarına seçilen köy ebe ve köy sağlık memurları
nın müddetleri ve ne suretle seçilecekleri aynı kanunun 9 uncu mad
desi hükmüne tâbidir.
Madde 10 — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları vazifelerini ya
parken gösterdikleri başarılar derecesine göre aşağıda yazılı şekillerde
taltif edilirler ve işledikleri disiplin suçlarının derecesine göre de aşa
ğıda yazılı şekilde cezalandırılırlar:
A) Mükâfat şekilleri şunlardır:
1 — Üstün başarılı sayılmak;
2 — Köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak;
3 — Köydeki bir tesise adı verilmek;
4 — Ülkü eri sayılmak.
1 — Üstün başarılı sayılmak:
Vazifelerini, bu meyanda gebe ve lohusaların sağlık durumlarını
ilgi ile takip edenler, çocuklara çiçek aşısı tatbikmda olağanüstü başarı
gösterenler için köy hekimi veya nahiye tabibi veya nahiye müdürünün
teklifiyle her yıl mart ayı içinde 'kaza Hükümet tabipleri tarafından
bir başarı listesi hazırlanarak vilâyet Sıhhat Müdürüne verilir. Sıhhat
Müdürleri de kanaatlerini yazarak listeyi valilik yoluyla Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekilliğine gönderirler. Vekillik listeye girenlerin ad
larını 'o yıl içinde 17 ni*an günü gazete ve radvo ile ilân eder.
2 — Köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak:
Havası fena, merkezlerden uzak, bulaşıcı hastalıkların beledî ola
rak hüküm sürdüğü köylerde vazife 'gören, mahallin güç şartlarını yene
rek doğum işlerini iyi bir surette takibeden ve bulaşık hastalıklara karşı
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münasip tedbirler almakla beraber bunları vaktinde haber veren ve bu
vazifeleri beş yıl olağanüstü bir başarı ile yapanlar ve kendilerine aslî
vazifelerinden gayri munzam olarak verilen kültürel, sosyal, ekonomik,
zirai ve sair köy kalkınmasına yarayan hizmetleri başarı ile yapanların
adları mezun oldukları köy enstitülerinde hazırlanan köye hizmet eden
ler anıtına yazılır.
Mahallî şartların güç olduğu yerler valilik disiplin kurulu tara
fından tesbit edilir ve ilgililere bildirilir.
3 - Köylerdeki bir tesise adı verilmek:
Yardım ettiği doğum sayısını arttırmağa, çocuk ölümünü azaltma
ğa; bu işlerde halkı aydınlatmağa muvaffak olan ve çocuk bakımı hak
kında annelere lâzımgelen bilgileri öğretmede başarı gösteren, temizlik
ve hıfzıssıhha kaideleri hakkında köylüyü iyice aydınlatan ve köyde
münasip bir temizleme yeri yaptırmağa muvaffak olanların ve köye
faydalı olacak işleri olağanüstü bir çalışma ile başaranların adları
bu köylerdeki yeni bir tesise verilir. Bu gibilerin adları tesisin uygun
düşen bir yerine daimî olarak kalacak şekilde yazılır.
4 - Ülkü eri sayılmak :
Yukarda yazılı üç maddedeki esaslara göre hareketle on yıl başarılı
hizmet görenler ve kurulun sıhhi ye içtimai eserlerin iyi korunmasını
sağlıyanlar ülkü eri sayılır. Bunlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilli
ğince münasip şekilde yaptırılıp kendilerine verilecek ay yıldızlı bir
alâmeti taşımak hakkını kazanırlar.
B) Ceza şekilleri şunlardır :
1 - İşinde kusurlu sayılmak;
2 - Ücreti kesilmek;
3 - Meslekten çıkarılmak.
1 - İşinde kusurlu sayılmak :
Vazifelerinde kusur veya noksanlıkları görülenlere ve mazaretsiz
olarak ihtiyar meclisi toplantılarına gitmiyenlere bu kusurlarını düzelt
meleri yazı ile bildirilir.
2 - Ücreti kesilmek :
Vazifesini aksatanların, çağrılan doğumlara ve sağlık yardımlarına
vaktinde icabet etmiyenlerin, memur oldukları köy gruplarındaki köy
leri sık sık dolaşmıyanların, aşıları zamanında yapmayanların, gebe ve
lohusalar hakkında lüzumlu ihtimamda bulunmıyanlarm, vazife yerini
sık sık terk ile başka yerlere gidenlerin, alâmeti gizlenemiyecek dere
cede sarhoş olanların üç günlükten on beş günlüğe kadar ücretleri ke
silir. Bu haller bir sene içinde ikinci defa tekrarlanırsa bu gibilerin altı
günlükten bir aya kadar ücretleri kesilir. Aynı haller bir yıl içinde üç
defa tekerrür ederse meslekten çıkarma cezası verilir.
3 - Meslekten çıkarılmak :
Kendi vazifesini yapmadıktan başka başkalarını da vazifeyi aksat
mağa tahrik edenler, ebelik ve sağlık memurluğu şeref ve haysiyetiyle
telif edilemiyecek ve âr ve hicabı mucip hareketlerde bulunanlar, ku
mar oynamağı ve sarhoşluğu âdet edinenler, iffetsizliği sabit olanlar,
meslekî vazife dolayısiyle öğrendiği şahsi ve ailevi sırları kanuni mec
buriyet olmaksızın ifşa edenler, kaçakçılık yapanlar meslekten çıkarı
lırlar.
Birinci sınıf köy ebeleriyle sağlık memurlarına bu kanunun beşinci
maddesinde verileceği söylenen munzam vazifelerin ifasından dolayı
taltif veya tecziyeleri lüzumu 4274 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri
mucibince gezici öğretmen, gezici başöğretmen ve ilk öğretim müfettiş
leri tarafından kaza hükümet tabi'bliğne teklif olunabilir.
İşinde kusurlu sayılma cezası köy hekimi, nahiye veya kaza Hükü
met tabibi veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü tarafından verilir.
Bu cezaya itiraz edilemez.
Diğer cezalar kaza disiplin kurulu karariyle verilir. Bu kurulların
kararına karşı 15 gün içinde üstkurula itiraz edilebilir. Üstkurulun ka
rarı ücret kesilmesi cezası hakkında kesindir.
Meslekten çıkarma cezası Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği İn
zibat Komisyonunca tasdik edilmedikçe tatbik edilmez. Bu kararlar iti
raz edilsin edilmesin vekâlet İnzibat Komisyonunca tetkika tâbidri.
İşlenen suç aynı zamanda Türk Ceza Kanunu mucibince takibatı
müstelzim bulunduğu takdirde faili hakkında ayrıca umumi hükümlere
göre kanuni takibat da yapılır.
Madde 11 — Köv ebelerine ve köy sağlık memurlarına tahsillerini
bitirdiklerinde zâti teçhizat bedeli olarak bir defaya mahsus olmak üzere
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği bütçesinden 60 lira verilir. Vazi
felerini görmeleri için lüzumlu âletlerle kitap ve sair sıhhi teçhizat ta
aynı vekillik bütçesinden tedarik ve aynen demirbaş olarak kendilerine
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teslim edilir. Bunlar seleften halefe devrolunur. Bu âletleri ve teçhizatı
ihmalleri yüzünden ziyaa uğratanlar ödemekle mükelleftirler.
Madde 12 — 'Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarına Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekilliği tarafından köy ebeliği 've sağlık memurluğu
diploması verilir. Bu diplomalar her türlü harç ve resimden muaftır.
Madde 13 — Köy ebe ve sağlık memurlarının bilgilerini yenile
mek için Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilliğince münasip görülecek
zamanlarda doğumevlerinde, hastanelerde ve diğer sıhhi müesseselerde
tekâmül kursları açılır. Bu kurslara gelip gitme yol masrafları ve kur
sun devamı müddetince yiyecek ve yatacak masrafları Sıhhat ve içtimai
Muavenet Vekilliği bütçesinden verilir.
Madde 14 — Köy sağlık memuru veriştirilecek talebenin teo"' i
için köy enstitülerine Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilliği tarafır.djn
lüzumlu tabib muallimler tâyin olunur. Bunlar 4274 sayılı kanunun
46, 47 ve 48 inci maddelerine göre vazife görürler. Disiplin işlerinde de
haklarında aynı kanunun 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 üncü maddeleri hü
kümleri tatbik olunur.
Köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının tâvin ve sair za\ muame
leleri Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilliğince vapılır.
Madde 15 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları ta
lebesinden meslekî tedrisat esnasında başarısızlıkları yüzünden aynı
sınıfta üstüste iki ders yılı kalanlarla ayrı ayrı sınıflarda iki defa ka
lanlar hakkında 4274 sayılı kanunun 63 üncü maddesi hükümleri tatbik
olunur.
Madde 16 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurlarının
tekaütlükleri köy enstitülerinden mezun köy öğretmenlerinin tâbi tutul
duğu hükümlere göre yapılır. Bunlar köy öğretmenleri için kurulan
sağlık ve içtimai yardım sandığından da aynı şartlar dahilinde fayda
lanırlar, tşbu ebe ve sağlık memurları tekaüt ve içtimai yardım sandık
larına âza yazılmağa mecburdurlar.
Madde 17 — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları yapacakları
posta, telgraf ve telefon muhaberelerinde 4274 sayılı kanunun 58 inci
maddesinden faydalanırlar.
Madde 18 — Birinci sınıf köy ebeleri ve köy sağlık memurları
4274 sayılı kanunun 62 nci maddesi mucibince kurulacak köv enstitüsü
ve köy okulu istihlâk ve istihsal kooperatiflerinden de faydalanırlar ve
bu kooperatiflere âza yazılmağa mecburdurlar.
Madde 19 — İşbu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen
memuriyetler 4258 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin maaşlı
memurlar kısmından çıkarılmış ve yine bu kanuna bağlı (B) işaretli
cetvelde gösterilen maaşlı ve ücretli memuriyetler 4258 sayılı kanuna
bağlı 2 numaralı cetvelin ait oldukları kısımlarına eklenmiştir.
Madde 20 — 4258 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvele işbu ka
nuna bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilen köy ebesi ve köy sağlık me
murları kadroları (Köy sıhhat teşkilâtı) unvanivle ilâve olunmuştur.
Madde 21 — 4258 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvele, işbu ka
nuna bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilen ihtisas mevkilerine ait kad
rolar ilâve olunmuştur.
Muvakkat Madde 1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (L) cetveline (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti) başlığı
altında ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
Muvakkat Madde 2 — 1943 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmına ilişik (2) sayılı cetvel
ilâve edilmiştir.
Muvakkat Madde 3 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
kısmının 457 nci faslının birinci memurlar ücreti maddesinden 107 332
lira tenzil edilerek 456 nci faslın birinci memurlar maaşı maddesine
nakil edilmiştir.
Muvakkat Madde 4 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmı
nın ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 119 095 lira munzam tah
sisat verilmiştir.
Muvakkat Madde 5 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
kısmının 476 nci (Mektep, müessese ve yurtlar) faslında (Köy sağlık
memurları yetiştirme masrafları) adiyle açılan 6 nci maddeye 10 000 lira
fevkalâde tahsisat konulmuştur.
Muvakkat Madde 6 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (R) cetvelinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmına
ilişik (4) sayılı cetvel ilâve edilmiştir.

Muvakkat Madde 7 — Gerek 3238 sayılı
gereğince gezici öğretmen ve başöğretmenlere
birinci maddesinin (2) ve (3) üncü fıkraları
köy sağlık memurlerma verilmesi kabul edilen
âde halin devamı müddetine münhasır olmak
pılmıştır.

kanunun 4 üncü maddesi
ve gerekse işbu kanunun
gereğince köy ebeleriyle
yol masraflarına, Fevkal
üzere, yüzde elli zam ya

Muvakkat Madde 8 — 1943 malî yılı Mın azenei Umumiye Kanunu
nun 4 üncü maddesine bağlı (D) cetvelinin Maarif Vekilliği kısmında
ya/ılı köy enstitüleri talebesinin sayısı, 300 köy ebesi ve 300 sağlık me
muru yetiştirilmek üzere, 15 000 den den 15 600 ze çıkarılmıştır.
Madde 22 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 23 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
10/7/1943
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Memuriyetin nev'i
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MERKEZ
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B _ İŞARETLİ CETVEL
4258 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvele
eklenen kadro
Maaşlı

Memrlar

MERKEZ
Hususi Kalem

6

Müdür

70
Hukuk

4

Müşavirliği

90

Hukuk Müşavir
Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha Müessesesine
bağlı Serum Çiftliği

5
6
6
,11
10
12
12
13

80
70
70
30
35
25
25
20

Çiftlik Müdürü
Ziraat Mütehassısı
Veteriner
Hayvan Sağlık Memuru
Ayniyat Mutemedi
Mubayaa Memuru
Ambar Memuru
Kâtip
VİLÂYETLER

TEŞKİLÂTI

Hastaneler, Sıhhi ve içtimai Muavenet
müesseseleri Mütehassısları

5
6

Köy Sağlık Memurları

5

80
70

Birinci Sınıf Mütehassıs
İkinci
»
»
Tedrisatı

Muallimleri

Muallim
10

80
70

Hastaneler, Sıhhi ve içtimai Muavenet Müesse
seleri eczacıları

7

Birinci Sınıf Eczacı

60

Hastaneler, Sıhhi ve içtimai Muavenet Müesse
seleri Hemşireleri

11
12

Başhemşire
Birinci Sınıf Hemşire

30
25

_Sayfa_: 5524

("Resmi Gazete)

Derece

Memuriyetin nev'i

Aded

16 TEMMUZ 1943

Maaş

K

Hastaneler, Sıhhi ve içtimai Muavenet Müesse
seleri idari Memurları

11
12
12
13
13
13
14
13
15

idare Memuru
Mutemet ve Mubayaa Memuru
Ayniyat Mutemedi
Depo ve Ambar Memuru
Kâtip ve Mubayaa Memuru
Kâtip

»

Hasta kabul memuru
imam ve Gassal
İstanbul

13

1
1
1
J
1
1
1
1
1

30
25
25
20
20
20
15
20
10

ve Çocuk

90
70
30
20
20
25
20

MEMURLUKLAR

Aded Ücret

Baştabip ücreti

Köy Sağlık Memurları

60

12

mücadele

mıntakatarı

Sıtma mücadele sıhhat memuru

15

75

Aded

Ücret

500
300
200

20
30
40

C — İŞARETLİ CETVEL
Memuriyetin nev'i
Köy

Sıhhat teşkilâtı kadrosu

Köy sağlık

menfurları

Köy sağlık memuru
»
»
»
»
»
»

İkinci

Köy ebesi

1

70

Aded

Ücret

500
300
200

20
30
40

500
400

20
30

100
50

40
50

Birinci Sınıf Köy Ebesi

İkinci Sınıf Köy Ebesi

Köy Ebesi
[2] SAYILI CETVEL

Aded

Vazifenin nev'i

Ücret

50
50
25

10
10
60

Çamaşırcı
Âşçi
Hastabakıcı, Hizmetçi, vesaire
[3] SAYILI CETVEL
F. M .
Tahsisatın nev'i

Zam
30 390
10 000
78 705

456. 1 Memurlar maaşı
468 1 Daimî memuriyet harcırahı
475 6 Doğum ve çocuk bakım evleri
Ydkûn

119 095

[4] SAYILI CETVEL
Tertibi

475 Hastaneler, Sıhhat ve içtimai Muavenet Müesseseleri.
476 Mektep, müessese ve yurtlar.
Köy Enstitülerinden köy ebe mekteplerine nakledilecek talebenin
naklinin istilzam ettiği her türlü masraf 475 inci Ifaslın 6 nci maddesin
den tesviye edileceği gibi bunların iaşe, ibate, ilbas masrafları ve aylık
ları, gerek köy ebe mekteplerinden ve gerekse köy enstitülerinin sağlık
memurları sınıflarından mezun olacak talebeye verilecek zâti teçhizat
ve bunlar için alınacak demirbaş eşya bedelleri, köy enstitülerinden sağ
lık memurları sınıflan talebesinin staj için hastanelere gidiş, geliş yol
ve stajın devamı müddetince yiyecek ve yatacak masrafları da bu fasıl
ların alâkalı maddelerinden verilir.
E »«mi
Bas! liö

Bu

kanunda

500
400

20
30

250
150

40
50

sınıf köy ebesi

Salı'fe

Tertip

Cat

3

5

696

—

3
3
3

17
18
21

1217
1316
692

3337
3639
4491

3

23

392

5066

23

1503
1573

5137
5141

sdzü geçen :

Koy Kanunu
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât e Memurin
23/6/1936
Kanunu
24/6/1937
Köy Eğitmenleri Kanunu
3238
22/4/1940
Koy Enstitüleri Kanunu
3803
havvan
yem
Alelûnum
seyyar
kuçuk
sıhhat
memurlarına
4192
25/3/1942
bedeli v e r i İ T i e s i n e dair kanun
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâlet' Teşkilât e Memurin
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı maddeler eklenmesine dair kanun
20/6/1942
Koy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu
25/6/1942

442
3017

Birinci Sınıf köy ebeleri

Köy ebesi
»
»

70

Memurları

Köy Ebesi
»
»

F.

Asistan
Sıtma

1
Tedrisat Muallimleri

Memuriyetin nev'i

75

Hastaneler,Sıhhi
ve İçtimai Muavenet
müesseseleri asistanları

13

Maaş

Doğum ve Çocuk Bakım Evleri

70
60
30
25
25

Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet
müesseseleri baştabipleri

12

Aded

Ziraat Mütehassısı

25
20

Memuriyetin nev'i

60
70
80

»

Memuriyetin nev'i

teşkilâtı

Baştabip
Tabip
Ziyaretçi Başhemşire
Ziyaretçi hemşire
Kâtip ve ayniyat mutemedi

s

11
10
7

Sıhhat ve içtimai Muavenet Teşkilâtı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesine bağlı
Serum Çiftliği

Vermem mücadele dispanserleri

De

»

Köy Sağlık Memuru
Köy Sağlık Memuru

12 Sıhhat memuru
13 Kâtip

ÜCRETLİ

Maaş

[1] SAYILI CETVEL

Köy Sağlık

4 Baştabip ve Müdür
6 Çocuk hastalıkları mütehassısı
11 Başhemşire (Ebe)
13 Hemşire
13 Ebe
12 Ayniyat mutemedi ve ambar memuru
13 Kâtip ve mutemet

6
7
11
12
12

»

60
25

Bakımevleri

Tmhom mücadele

Aded

6 Muallim
11
26

Doğum

»

20

Doğumevlerine bağlı Köy Ebe Mektepleri Mü
tehassıs ve Memurları

7 Doğum Mütehassısı
12 Müzakereci Ebe

7
6
5

6

Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Kâtibi

CETVEL

Maaşlı ihtisas mevkileri
Köy ebe mektepleri mütehassıs ve memurları

Derece

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü
Kalemi

• - İŞARETLI

Memuriyetin nev'i

De

3
3
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16 TEMMUZ 1943
Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kânunu
nun 10 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine
ve iki muvakkat madde eklenmesine
dair kanun
Kanun

No: 4460

Sayfa: 552S

(Resmî Gazete)

Kabul

tarihi: 12/7/1943

Madde 1 — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanunu
nun 10 ve 16 ncı maddeleri aşağıda gösterildiği veçhile değiştirilmiş ve
iki muvakkat madde eklenmiştir:
Madde 10 — Bütün subayların terfie hak kazanmalaıı için her rüt
bede fiili olarak en az bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir.
(İşbu müddetler harbde Başkomutanlığın göstereceği lüzum üze
rine yarısına indirilebilir) Harb takdirnamesiyle taltif edilenler ve
16 ncı maddedeki kıdemleri alanlar ve kazai ve idari kararlar neticesi
nasıpları tashih edilenler dabi bu müddetleri fiili olarak tamamlamıya
mecburdurlar. Ancak bu kanunun 16 ncı maddesi 'hükmüne göre al
dıkları kıdem zamlariyle veya kazai ve idari kararlarla nasıpları tas
hih edilenlerin ve iki harb takdirnamesi alanların emsalleri terfi etmiş
ve terfi şartlarım da haiz iseler hu asgari müddetler lüzumuna göre
yarısına kadar indirilerek emsallerinin terfi tarihinden itibaren derhal
terfileri yapılır.
Asteğmen
6 ay
Teğmen
3 sene
Üsteğmen
3 »
Yüzbaşı
6 »
Binbaşı
4 »
Yarbay
3 »
Albay
3 »
Tuğgeneral - Tuğamiral
3 »
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdikten sonra Albaylıkta
geçen Tugay Komutanlığının ve yardımcı sınıflarda kadrosu Albay :
Tuğgeneral olan ve kıta sayılan yerlerdeki hizmetin yalnız iki seneye
kadar olan müddeti Tuğgeneralliğin asgari müddetinden sayılır).
Hava Tuğgenerali
2 sene
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdikten sonra Albaylıkta
geçen Tugay komutanlığının yalnız bir senesi Tuğgeneralliğin asgari
müddetinden sayılır).
Tümgeneral - Tümamiral
3 sene
Korgeneral - Koramiral
3 »
Orgeneral - Oranıiral
3 »
Harb Okulunu muvaffakiyetle bitirenlere asteğmenlik rütbesi ve
rilir. Bunlar altı ay sonra gösterecekleri liyakate göre üstleri tarafından
yapılacak teklifle münhal aranmıyarak teğmenliğe nasbolunurlar.
Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizamî mazeretler hariç ol
mak üzere devamsızlığından veya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin
cezalariyle mahkûm olarak okullar talimatnamesi mucibince tahsile
devamları caiz görülmiyen ve imtihanda muvaffak olmamasından o
devrede tahsil hakları sakıt olup sonraki devreye iştirak ettirilmek
üzere kıtaya verilen subayların üsteğmenliğe terfileri, kıta sicilleri mü
sait olsa da tahsillerini normal bitiren emsallerinden bir sene sonraya
bırakılır.
Üniversitenin muhtelif fakültelerinin askerî kısımlarını muvaffa
kiyetle bitirenleıe teğmenlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil müddet
leri (altı) sene olan fakültelerden çıkanlar bir seneyi bitirdikten sonra
ehliyetleri tasdik edilenler üsteğmenliğe ve iki sene sonra yüzbaşılığa
terfi edilirler.
Tahsil müddetleri (beş) sene olan fakülteleri bitirenler bir sene,
tahsil müddetleri (dört) sene olan fakülteleri bitirenler iki sene ve
tahsil müddetleri (üç) sene olan fakülteleri bitirenler de üç sene sonra
sicil ile ehliyetleri tasdik edilmek şartiyle üsteğmenliğe terfi edilirler.
Tahsil müddetleri (altı) sene olan fakülteleri bitirenlerin yüzbaşı
lığa ve diğerlerinin üsteğmenliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, tat
bikat okulları, hasathaneler, kimyahane ve lâboraluvarlarda, kıta veya
müesseselerdeki hizmetleri Millî Müdafaa Vekâletince tertip ve tanzim
olunur. Tatbikat okullarında muvaffakiyetle imtihan veremeyenlerin
kıtalarda ve hastanalerde ehliyetleri tasdik edilinceye kadar üsteğmenlik
rütbesine terfileri yapılmaz.
Madde 16 — (I) Harp Akademisi tahsilini muvaffakiyetle bitiren
ler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye ayrılır ve kıdemleri buna göre
verilir. Bu ayrılış diplomalara aynen geçirilir.

A) Birinci zümre: Kurmay stajına birinci derecede ayrılanlar,
İkinci zümre: Kurmay stajına ikinci derecede ayrılanlar,
Üçüncü zümre: Kurmay stajına ayrılmıyan ve fakat kurmay yar
dımcı vazifelerde kullanılmaya elverişli olanlar.
B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene tahsil kıdem zammı verilir.
Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve kurmay stajına tâbi
tutulurlar. Bunlardan iki sene içinde kıtada ve kurmay vazifelerinde
ehliyet göstererek liyakatları tasdik edilenlere iki sene daha kıdem zam
mı verilir. (Bu zammın bir senesi ile «bir evvelki rütbesinde dahi» terfi
derecesine girenlerin bu kıdemleri yeni ve eski rütbelerinde birer sene
olarak yürütülür) bu iki senelik kıdemi alacaklardan verilecek tezi mu
vaffakiyetle yazan ve liyakatları üstleri tarafından sırası ile tasdik olu
nanlara tez talimatı şartlarına uygun"olarak bir sene daha kıdem zammı
verilir.
Üçüncü zümreye «Kurmay yardımcı vazifelere» seçilmiş olanlara
bir seneden başka kıdem zammı verilmediği gibi bunlar kurmay stajına
da tâbi tutulmazlar.
Bu iki sene tefriki işi 8/6/1929 tarihinden başlar.
C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık ve} a her hangi bir sebep
dolayısiyle dersleri anlamak ve ihata edebilmek kudreıini kaybedenlerle
devamsızlığı, tembellik ve kayıtsızlığı tesbit olunanlara diploma veril
mez.
D) Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kıdem zammı verilmez.
E) Tabib ve veterinelrlerden askerî doktor ve veteriner tatbikat
okullarında ve veterinerlerden bakteriyoloji ve sereloji müessesesinde
asistanlığa ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan verip mütehassıs dip
loması alacaklara bir sene kıdem zammı verilir. Bunlardan tatbikat
okullarında ve veterinerlerden bakteriyoloji ve seroloji müessesesinde
başasistanlığa ayrılıp başasistanlık devresini muvaffakiyetle bitirenlere
bir sene daha kıdem zammı verilir.
ıF) Eczacılardan askerî doktor tatbikat okulunda asistan ayrılan
lardan muvaffakiyetle imtihan verip mütehassıs diploması alacaklara
bir sene kıdem zammı verilir. Bunlardan askerî doktor tatbikat okulun
da başasistanlığa avrılıp başasistanlık devresini muvaffakiyetle bitiren
lere bir sene daha kıdem zammı verilir.
G) Yüksek Levazım Okulunu muvaffakiyetle bitirenlere bir sene
kıdem zammı verilir.
(II)Mühendis subayı yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere
gönderilerek yüksek mühendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren kara,
deniz ve hava subaylarına aşağıda yazılı şartlar dâhilinde dört seneye
kadar kıdem zammı verilir:
A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühendislik tahsilini ve muktazi fabrika ve müessese stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir
sene,
B) Bunlardan fen ve^sanat. Askerî Fabrikalar Umum Müdürlükleri
emirlerinde veya kendilerini tahsile ıgönderen müesseselerin nezdinde
istihdam edilerek iki sene zarfında mühendis subaylığa terfileri tasdik
olunanlara (mühndis subay) unvanı ile beraber daha iki sene,
C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser vücude getirerek
veya doktora yaparak emsalleri arasında temayüz edenlere daha bir
sene.
Halen orduda mevcut olup mühendis subaylık evsafını haiz bu
lundukları ait olduğu makamca tasdik edilenler de vukarda yazılı
haklardan faydalanırlar.
Yukardaki fıkralara tevfikan, kıdem zammı almış olanlar aldık
ları kıdem zamları ile tashihedilen nasıp tarihlerine nazaran emsalleri
terfi etmiş ve kendileri de rütbelerinin asgari müddetlerini fiili olarak
bitirmiş ve diğer şartları da haiz bulunmuş iseler (onuncu maddenin
ikinci fıkrasında gösterilen ahval müstesna) derhal, değilseler bu şart
ları tamamladıklarında terfi ettirilirler. Bu suretle terfi ettirilmiş olan
ların almış oldukları kıdem zamları ile nasıpları emsallerinin terfi tari
hine götürülür.
Muvakkat madde 1 — Hava Tuğgeneralleri için asgari bekleme
müddeti olarak kabul edilen iki sene 30/8/1942 tarihinde Tuğgenerallik
rütbesinde iki seneyi tamamlamış olanlara da tatbik edilir ve Tuğgenerallığa nasıpları da 30/8/1942 tarihinden itibar olunur. Geçmiş zaman için
maaş farkı verilmez.
Muvakkat madde 2
Bu kanunun neşri tarihinden evvel tatbikat
okullarında başasistanlığa ayrılarak muvaffak olmuş ve başasistanlık-
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tan kıdem zammı almamış olanların bu kanunun neşri tarihindeki rüt
beleri kıdemlerine bir sene zammolunur. Evvelce veteriner bakterioloji
ve sereloji müessesesinde asistanlığa ayrılarak muvakkat olup ta şim
diye kadar kıdem zammı almamış olanların bu kanunun neşri tarihin
deki rütbeleri kıdemlerine bir sene zommıolunur.

Madde 2 —-Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 —'Bu kanun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili
memurdur.
13/7/1943

Bu kıdemi alanlardan hakikî nasıplariyle terfi derecesine girenle
rin işbu kıdem zamları yeni rütbelerine yürütülür.

Duştur
Tertip

Cilt

R
Gase
Sahile S»;

S

23

1566

w

Bsshiı

Bu kıdem zamları sebebiyle yapılan nasıp ilerletilmelerinden ve
lerfilerden ötürü geçmiş zaman için kendilerine maaş farkı verilmez.

4273

•

Subaylar hevetıne mahsuı terli kanunu

25/6/1942

51

—

KARARNAME
Dahiliye Vekâletinden :

Giresun Mektupçuluğuna, Osmaniye Kaymakamı İdris Kemal Onat'nı
Bursa Mektupçuluğuna, Manavgat Kaymakamı Rıdvan Akmansoy'uıı
Kırklareli Mektupçuluğuna, Şereflikoçhisar Kaymakamı Azmi Gökge'nir
Kars Mektupçuluğuna, Vakfıkebir Kaymakamı İbrahim Hakkı Say'ınır
Maraş Mektupçuluğuna naklen tâyinleri ve lüzumu sabit olmasına bi
naen Çatalca Kaymakamı Sadık Tunçer'in vekâlet emrine alınması
tensip edilmiştir.
2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
5/7/1943

1 — Alucra Kaymakamı Kerim Tümay'm Kâhta Kaymakamlığına,
Keban Kaymakamı Hakkı Öney'in Bursa Umuru Hukukiye Müdürlü
ğüne, Silvan Kaymakamı Selim Ay bar'm Refahiye Kaymakamlığına,
Kartal Kaymakamı Adnan Aksel'in İslâhive Kaymakamlığına, Mahallî
idareler Umum Müdürlüğü Şube Müdür Muavinlerinden Ahmet Akbil'in Kartal Kaymakamlığına, Erciş Kaymakamı Fevzi Cönger'in Keban
Kaymakamlığına, Suşehri Kaymakamı Kâmil Yıldırım'm Cihanbeyli
Kaymakamlığına, Diyadin Kaymakamı Rifat Erdal'ın Aleşkirt Kayma
kamlığına, Çeşme Kaymakamı Hamdi Orhun'un Bergama Kaymakam
lığına, Kızıltepe Kaymakamı Kâzımı Atakul'un Söke Kaymakamlığına,
Giresun Mektupçusu Hüseyin Papuççuoğlunun Osmancık Kaymakam
lığına, Üçüncü Umumî Müfettişlik Yazı işleri Müdüıü Agâh Yüce'nin
r

REISICUMHUR
İSMET

Başvekil
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İNÖNÜ

Dahiliye Vekili

SARAÇOĞLU

HILMI
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İLÂNLAR
Maliye Vekâletinden:
Tuğla satın alınacak
Iş: 750 bin adet tuğlanın satın alınması.
Teslim yeri: Ankara - Çankırı Caddesinde 5 inci Ortaokul yanında
Maliye Meslek Okulu inşaatı şantiyesi.
Muhammen bedeli: Beher bini 65 liradan 48.750 lira.
Muvakkat teminat: 3.437 liradır,
ihale usulü: Kapalı zarf.
İhale yeri: Maliye Vekilliği Millî Emlâk Umum Müdürlüğü dai
resinde.
İhale günü: 28/7/1943 çarşamba günü saat 15 de. Şartname Millî
Emlâk Umum Müdürlüğünde tetkik edilebilir, almabiliı.
506/4-3
Nafıa Vekâletinden:
5 ağustos 1913 tarihinde perşembe günü saat 15 te Ankara'da JVafia
Vekâleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme
Eksiltme Komisyonunda (8100) sekiz bin yüz lira muhammen bedelli
(7500) yedi bin beş yüz kilo saf külçe kurşunun kapalı zarf usulü ile
eksiltmesi yapılacaktır.
Eksiltme şartname ve mukavele projesi Malzeme Müdürlüğünden
parasız olarak alınabilir.
Muvakkat teminat (607) altı yüz yedi lira (50) elli kuruştur.
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar eksiltmeyi yapacak
komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır.
500/4-1
Betonarme köprü inşaatı
1 —• Eksiltmeye konulan iş: Seyhan Vilâyeti dahilinde ve Adana
Karaisalı yolunun 19+000 uncu kilometresinde betonarme çakrt köp

rüsü inşaatıdır.
Demir ve çimento gibi malzeme idareye ait olmak üzere keşif be
deli (150 000) liradır.
2 — Eksiltme 31/7/1943 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden
evvel saat 11 de Nafia Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme
Komisyonu odasında kapalı 7arf usuliyle yapılacaktır.
3 —• Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (750) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir.
4 — İsteklilerin eksiltmenin yanılacağı günden (tatil günleri ha
riç) en az üç gün evvel bir dilekçe ile Nafia Vekâletine müracaatla bu
işe mahsus olmak üzere ehlivet vesikası almaları lâzımdır. Bu müddet
içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler.
5 — Eksiltmeye iştirak edecekler dördüncü maddede vazıh vesika
ile 1943 yılma ait ticaret odası vesikası ve (8750) liralık muvakkat te
minatı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacak
ları kapalı zarflarını (2) nci maddede yazılı saatten bir saat evveline
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
569/4-1
e

—

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinden:
Münakaşa tehiri
Ankara Doğum ve Nisaiye Kliniği ihtiyacı için lüzumlu inşaat mal
zemesinden 16/7/1943 cuma günü ihalesi yapılacağı ilân edilmiş olan
30 ton beton demiri, görülen lüzum üzerine münakaşadan kaldırılmıştır.
535/2-1
—

—

Maarif Vekilliğinden:
1 _ Malatya Bölge Sanat Okulunun yeniden yapılacak bir katlı
tesviye atelyesi binası inşaatı (elektrik tesisatı hariç) mütehavvil fiyat
«sası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
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2 — Bu inşaatın keşif bedeli (542.284) lira (17) kuruştur.
3 — Eksiltme 20 temmuz 1943 salı günü saat 15 te Ankara'da bü
yük evkaf apartmamndaki Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığında
toplanacak vekillik ihale komisyonunda yapılacaktır.
4 — Bu inşaata ait proje ve şartnameler (27) lira (11) kuruş mu
kabilinde Ankarada Vekillik Yapı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.5 — Bu inşaat için lüzumlu olan çimento ve demir vekillikçe temin
olunacaktır.
,
6 — Eksiltmeye girebilmek için :
a)25441 lira 37 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatın 2490 sayılı
kanun hükümleri dahilinde verilmesi,
~ b) En az (150) bin liralık benzeri inşaatın taahhüt edildiğine ve
taahhüdün ifa olunduğuna dair vesika gösterilmesi,
c) İhale tarihinden uç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafıa Vekil
liğinden alınmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi.
d) 1943 senesine ait Ticaret Odasından vesika alınması şarttır.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 20 temmuz
1943 salı günü saat 14 e kadar komisyona vermiş veya göndermiş olma
ları lâzımdır.
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.
393/44

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Muhammen bedeli 3712,50 (üç bin yedi yüz on iki lira elli kuruş)
olan 2750 Kg. kurşun levha 27/7/1943 ¡salí günü saat 15 de açık eksiltme
usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komis
yonca satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 278.44 (iki yüz yetmiş sekiz lira kırk
lort kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları
iamilen aynı gün saat 15 de adı geçen Komisyon Reisliğinde hazır buunmaları lâzımdır.
Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde görülebilir.
462/4-3

Muhammen bedeli 45000 (kırk beş bin) lira olan 50 ton çinko üsübeçi 26/7/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara':1a İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır.
ıBu işe girmek isteyenlerin 3375 liralık muvakkat teminat ile kaıunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar
idi geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haylarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şafliğinden temin olunur.
492/4-4

Muhammen bedeli (160.000) lira olan 200 ton kuru fasulya
'5/7/1943 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara'da
dare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır.
Eksiltme mevzuu 200 ton kuru fasulye için 25 tondan aşağı olmanak şartiyle kısmî teklifler yapılabilir. Kısmî teklifte bulunacak taliper teklif ettikleri miktar için 80 kuruş muhammen bedel üzerinden
0.000 liraya kadar % 7,5 ve geri kalan için de % 5 hesabiyle muvakkat
aminat vereceklerdir. Eksiltmenin heyeti umumiyesi için muvakkat
.-inat 9.250 liradır.
Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlariyle kanunun tâyin
ttiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar adı geçen
-oımisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler (1) lira mukabilinde İdarenin Ankara ve Haydarpaşa
eznelerinden temin olunur.
501/4-3

Muhammen bedeli 22500 lira olan 1000 çift tur kayağı 27/7/1943
:1ı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında
•plañan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 1687,50 liralık muvakkat teminat ile
înunıın tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a
îdar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur.
504/4-3

Beher metre mik'abının muhammen bedeli 110 kuruş (yüz on)
(boş oksijen tüplerinin idarenin nakil vasıtası içinden fabrikaya, dolu
oksiejn tüplerinin (fabrikadan idarenin nakil vasıtası içine kadar nakli
masrafı karşılığı olarak beher metre mikabı oksijen için ayrıca 10 ku
ruş muhammen bedel konulmuştur) olan 15000 metre mik'abı oksijen
2/8/1943 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır.
Bu işe girmek-isteyenlerin 1350 (bin üç yüz elli) liralık muvakkat
teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat
14 de kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız -olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden,
Haydarpaşa'da Tessellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur.
565/4-1

Devlet Demiryolları Malatya 5 inci İşletme Müdürlüğünden :
1 — Kumaş, Kazalin ve astarı İdare tarafından verilmek ve tela,
- düğme ve alâmeti farikaları mütaahhide ait olmak şartiyle işletmemiz
memur ve müstahdemlerine diktirilecek aşağıda, cins, miktar ve mu
hammen bedelleri yazılı resmî elbise kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur.
2 — Hepsine birden verilecek muvakkat teminat 2627 lira 66 ku
ruştur.
• , .
3 — Eksiltme 29 temmuz 1943 perşembe günü saat 15 te Malatya'da
5 inci İşletme binasında yapılacaktır.
4 — İsteklilerin Belediye veya Ticaret Odasından alacakları sanat
vesikası ve İşletme merkezinde bir ay zarfında atelye açacaklarına dair
noterlikten tasdikli beyanname ile 2490 sayılı kanunun tâyin ettiği di
ğer resmi vesaiki ve muvakkat teminata ait demiryollar veznelerinden
alınmış makbuz veya formülüne uygun banka teminat mektubunu 2490
sayılı kanunun ahkâmı dairesinde hazırlayacakları teklif zarflariyle tâ
yin edilen gün en geç saat 14 de kadar Malatya 5 inci İşletme Satın Al
ma Komisyon Reisliğine vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. (Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez.)
5 — Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri Malatya.İş
letme kaleminden ve Diyarbakır, Elâzığ, Narlı, Eloğlu İstasyonlarından
ve Haydarpaşa ve Ankara garlarından isteklilere 176 kuruşa yerilir.

Adedi

Muhammen
bedeli
Lira Kuruş

1298

19470 00

137

1918 00

654
1535

9810 00
3837 50
35035 50

Cir

Açık yakalı (caket, yelek ve pantalondan mürek
kep) takım elbise
Kapalı yakalı (caket ve pantalondan mürekkep)
takım elbise
Palto
Kasket: 1435 adedi Elbiselik kumaştan ve 100 adedi
kırmızı çohadan.
Umumî yekûn
4*4/4-3

M . M . V. 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Mamakta Fen Tatbikat Okulu Erbaş okurlarının 96480 parçadan
ibaret yıllık çamaşırlarının yıkattırılması kapalı zarf usulü eksiltme
ile 19/7/1943 pazartesi günü saat 16 da ihale edilecektir. Muhammen
bedeli 23184 lira olup muvakkat teminatı 1738 lira 80 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir.
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İsteklilerin belli gün ve saatten en az bir saat önceye kadar teklif
mektuplarını Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komis
yonuna makbuz karşılığı vermeleri.
362/4- 4

Beher metresine 739 kuruş 25 santim tahmin edilen 110.000 metre
kışlık elbiselik kumaş ile metresine 898 kuruş 84 santim fiat tahmin
edilen 70.000 metre kaputluk kumaş 19/7/1943 pazartesi günü saat
15,30 da kapalı zarf usuliyle isteklisine ihale edilecektir.
Kışlık elbiseye ait muvakkat teminat 36, 277 lira ve kaputluk ku
maşa ait ilk teminatı 28,917 lira 52 kuruştur. Taliplerin zarflarını
ihale saatinden bir saat evveline kadaı Ankara M. M. V. 3. No.
Sa. A l . Komisyonuna vermeleri.
379/4-4

Beher metresine 739 kuruş 25 santim fiat tahmin edilen 66.000
metre kışlık elbiselik kumaş ile metresine 898 kuruş 84 santim fiat tah
min edilen 13.000 metre kaputluk kumaş, 19/7/1943 pazartesi günü saat
15 te kapalı zarf usuliyle isteklisine ihale edilecektir.
Kışlık elbiseye ait muvakkat teminat 23.266 lira 20 kuruş ve ka
putluk kumaşın ilk teminatı 19.210 lira 5 kuruştur. Taliplerin zarflarını
ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara'da M. M . Vekâleti 3
numaralı Satın Alma Komisyonununa kanunun istediği vesaikle birlikte
vermeleri.
380/4-4

M . M . V. 4 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Müteahhit nam ve hesabına Kütahyada bir garaj ikmali inşaatı açık
eksiltme ile ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 70744,65 lira olup muvak
kat teminatı 4787,25 liradır. İhalesi 23/7/1943 cuma günü saat 11 de M.
M. V. 4 numaralı Sa. A l . Komisyonunda yapılacaktır. Keşif şartname
proje ve sair evrakı komisyona müracaatla 354 kuruşluk para makbuzu
mukabilinde inşaat dairesinden alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için
inşaat dairesinden ehliyet vesikası almak şarttır, isteklilerin kanun bel
geleriyle birlikte ihale günü ve saatinde komisyona müracaatları.
361/4-.4
Mütaahhit nam ve hesabına ihaleye konulup isteklisi çıkmayan
Akköprü'de bir pavyon inşaatı açık eksiltme ile tekrar ihaleye konul
muştur. Keşif bedeli 37727 lira 6 kuruş olup muvakkat teminatı 2829
lira 53 kuruştur. Açık eksiltme ile ihalesi 23 temmuz 1943 cuma günü
saat 11 de M. M V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
Keşif ve şartnamesi 189 kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin kanuni
belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde komisyonda bulunmaları.
431/4- 3

24/7/1943 tarihinde ihalesinin yapılacağı ilân olunan 77359 lira 67
kuruş keşif bedelli on bir aded ambar inşaatı ıgörülen lüzum üzerine
şimdilik ihaleden kaldırılmıştır. (İlân olunur.
567

Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden :
30 ikinciteşrin 1330 tarih «'Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama
Münkasim Şirketler Kanunu» hükümlerine tevfikan Türkiye'de çalış
masına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden «Şenker Und Kompani
A. G.» bu defa müracaatla Türkiye şubesi imzaya mezun vekillerinden
Alfons Majohrzak ile Adolf Schaupp'm vazifelerinden ayrılmaları dolayısiyle kendilerine verilmiş bulunan salâhiyetlerin iptal edildiğini
bildirmiştir.
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş ol
makla ilân olunur.
539
Boyabat Hukuk Hâkimliğinden:
Ormandan izinsiz ağaç kesmekten mütevellit tazminat bedeli olan
951 kuruşun tahsili hakkında Emir oğlu köyünden Hamza oğlu Esen'in
ikametgâhının meçhul bulunduğu namına gönderilen ve tebliğsiz iade
kılınan davetiyedeki meşruhattan anlaşılmış ve ilânen tebligat yapıl
ması iddia kılınmış ve duruşmada 21/7/1943 çarşamba günü saat 10 na
bırakılmış bu günde Boyabat Sulh Hukuk Mahkemesine gelmez veya
bir vekil gönderilmez ise tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
572
Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Tosya'nın Kargı Mahallesinden 27 hanede Ekmekçioğlu Hüseyin
kızı Safiye Göktaş tarafından kocası Tosya'nın Dere Mahallesinden Benderli oğullarından İsmail oğlu Mehmet Göktaş aleyhine açılan ihtar dâ
vasının cari muhakemesinde: Müddeialeyhin namına çıkarılan daveti
yenin gösterilen adreste bulunmadığından bahisle bilâ tebliğ iade edil
miş olması sebebiyle ikametgâhı meçhul kalan müddeaaleyh namına
ilânen tebligat icrasına ve muhakemenin 8/9/1943 günü saat 14 e talikına
karar verilmiş olduğundan mumaileyhin mezkûr gün ve saatte Tosya
Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini temsil
ettirmesi ve aksi takdirde hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 398 ve müteakip maddelerinin tatbik edileceği ilân olunur.
534

•

Eşme İcra Memurluğundan:
Eşme Belediyesine ba ilâm ve maa masraf 682 lira 87 kuruş verme
ğe borçlu Eşme'de değirmenci Hikmet Germen namına çıkarılan icra
emri üzerine asker bulunan borçlunun hali firarda olduğunu kıtası
komutanlığı tarafından bildirilmekte ve ikametgâhının da meçhul bu
lunmakta olmasına binaen bu bapta icra emri tebligatının ilânen icra
sına karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren yedi gün zarfın
da borcu olan 682 lira 87 kuruşu vermediği takdirde İcra Kanunu hü
kümlerine göre muamele yapılacağının tebliğ makamına kaim olmak
üzere ilân olunur.
551
Yıldızeli C. Müddeiumumiliğinden:
Hükümete borçlandığı % 25 hububatını tâyin edilen müddet zar
fında teslim etmeyip bu müddetten sonra teslim etmek suretiyle Millî
Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Menteşe Köyünden Mahmut
oğlu Ethem Topçu'nun Yıldızeli Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan
duruşması sonunda suçu sabit görüldüğünden Millî Korunma Kanu
nunun 14, 55/1 inci ve T. C. Kanununun 59 uncu maddelerine tevfikan
iki ay hapis ve 166 lira 60 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine
dair verilen karar katiyet kesbetmekle ilân olunur.
566
Malatya Sulh Hukuk Mahkemesinden:

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Komisyonda mevcut şartname ve numunelerine göre 590 takım ka
dar Amerikan ve muhtelif mahfe satın alınacaktır. Muhammen bedeli
42.000 liradır. Pazarlığı 26/7/1943 pazartesi günü saat 16 dadır. Kat'i
teminatı 6300 liradır. İsteklilerin Ankarada M M. V. 2 numaralı satın
alma komisyonuna gelmeleri.
498/42

Malatya'nın Tekmezar Mahallesinden Abdullah oğlu İbrahim Şa
hin ile Cevheri Mahallesinden Mehmet oğlu Şevki ve Zeynep Aytemir
ve Abdullah karısı Emine ve Hasan karısı Fatma ve A l i Kemal annesi
Saadet ve saire aralarındaki izalei suyu dâvasının duruşmasında :
Bulundukları yer belli olmıyan Emine, Fatma, Saadet'in daveti
yelerinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma 16/7/1943 saat 9 dadır. O gün "gelmedikleri takdirde
duruşma gıyaplarında cereyan edeceği ilân olunur.
595
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