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I&ara ve yassı işleri için 

sSaşvşUMet Neşriyat ve Müdevvenat 

Wmum Müdürlüğüne 

m&raoaat olunur 

8 AĞUSTOS 1944 

S A L I 
SAYI: 5777 

K A N U N L A R 

Bazı suçlardan mahkûm bulunanların affına ve bu 
suçlardan maznun olanlar hakkında takibat 

yapılmamasına dair kanun 

Kanun No: 4627 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 Müttefik Devletler tebaasından bulunan eşhas tarafın
dan siyasi veya askerî saik ve gayelerle işlenen suçlardan mahkûm edi
len suçluların cezaları bütün hukukî neticeleriyle affedilmiştir. 

Yine bu şahıslardan bu kabil suçlarla maznun olanlar hakkında da 
takibat yapılmaz. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

4/8/1944 

Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkındaki 
3558 numaralı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4628 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkındaki 3558 
sayılı kanunun muvakkat maddesinde yazılı müddet beş sene daha uza
tılmıştır. 

Madde 2 _ Bu kanun 1/6/1944 tarihinden mer'idir. 

Madde 3 Bu kanunun hükümlerini«icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur, 

4/8/1944 

II«. B a j l ı î l Tertip CD« S»kU« Sarı 

8 5 5 8 Devim» »tt matbaaların birUstîr i lmeıi hakkında kanun 
18/1/1939 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve. teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Adliye 

Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun 

Kanun No: 4629 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayilı cetvelin Adliye Vekâleti kısmına 
ilişik cetvelde derece, unvan ve adedleri gösterilen memuriyetler eklen
miştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
4/8/1944 

D. 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Vilâyet memurları 

8 f Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, müddeiumumi ve ~| 
9 .j muavinleri, icra hâkim ve muavinleri, sorgu hâ- \. 

10 ^ kimleri, hâkim muavinleri ve temyiz raportörleri J 

Kâtipler 

11 ( Başkâtip, başkâtip muavinleri, zabıt kâtibi, zabıt "j 
12 ^ kâtibi muavinleri, kâtip 
13 L 

11 icra Memuru 

14 Mübaşir 

İcra memur ve muavinleri 

Muhtelif memur ve mübaşirim-

Ceza ve tevkif evleri 
12 Cezaevi Memuru 
14 Kâtip 

2* 169 41U [4633 sayılı kanun altında not vardıtj 

50 
40 

30 
25 
30 

29 
1» 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4630 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğüne ait kısmına üişik cetvelde derece, aded ve unvanları 
yazılı memuriyetler eklenmiştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 . Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 4/8/1944 

D. 
C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Tapu Sicil Muhafızı 
12 » » » Muavini 
13 » » Kâtibi 

f4638 sayılı kanun altında not vardır.l 

35 
25 
20 

Diyanet îşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 3665 

sayılı kanunun üçüncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4631 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 14 haziran 1935 tarih ve 2800 sayılı kanunun 5 temmuz 
1939 tarih ve 3665 sayılı kanunla değiştirilen 3 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Diyanet İşleri Müşavere Heyeti âzalarının tâyinleri 3656 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesi hükmüne tabidir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil ve Maliye 

Vekili memurdur. 
4/8/1944 

Düstur 
T e ı t i » 

Reim) 

I - K a n a n l a r : 
Diyanet İ t ler i Reislisi Teşkilât ve Vazifeleri hakkında kanun 

22/6/1935 
Riyanet İsleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri 
kananda bazı değişiklik yapılmasına dair kanun 
Diyanet İğleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri 
kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 
kanuna ek kanun 
Diyanet İsleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri 
kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 
kanunun 2 ncj maddesine bir fıkra eklenmesi 
kanun 
II - Nizamname : 

hakkındaki 
11/7/1939 

hakkındaki 
3665 sayılı 

4/1/1941 
hakkındaki 
3665 sayılı 

hakkında 
6/12/1941 

2/7617 Diyanet İğleri Reisliği Teşkilâtının 
Nizamname 

Vazifelerini gösterir 
16/11/1937 

Cilt Sabifc Say. 

16 1501 3035 

20 1552 4255 

22 138 4703 

23 51 4977 

19 23 3760 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşki
lâtı hakkındaki 3944 sayılı kanunun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4632 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 3944 sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Gümrük muhafaza memurluğuna hariçten gireceklerin: 
A) Yaşı otuzdan yukarı olmaması ve bedenî kabiliyeti gedikli erbaş 

olacaklar hakkındaki hükümlere uygun olması; 
B) Boyu 1,64 ten aşağı olmaması (Kadın muhafaza memurlarından 

boy haddi aranmaz); 
C) Memurin Kanununda yazılı diğer vasıfları haiz olması şarttır. 
Madde 2 Aynı kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir: 
Muhafaza başmüdür ve müdürleriyle mmtaka ve kısım âmirleri ve 

muhafaza memurları (Gümrük zabıtası) dır. Bunlardan başmüdür ve 
müdürlerden maadası mezun olmadıkları zamanlarda resmî elbise giy
meğe mecburdurlar. Bunların silâh ve cephaneleriyle resmî elbiseleri Ge

nel Komutanlıkça temin ve şekilleri kararname ile ve miatları Genel Ko
mutanlıkça tesbit olunur. 

Sivil kıyafetle vazifelendirilecek muhafaza memurları ile kısım ve 
mmtaka âmirlerine, miatları Genel Komutanlıkça tâyin edilecek birer si
vil elbise verilir. Bu elbiselerin bedelleri resmî elbise bedellerinden yukarı 
olamaz. 

Madde 3 3944 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvel yerine bu ka
nuna bağlı cetvel konulmuştur. 

Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 5 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve 

İnhisarlar Vekilleri' memurdur. 
4/8/1944 

D. 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

7 
8 
9 

10 
11 
(12 

13 
14 

Muhafaza Başmüdürü 
Muhafaza Müdürü 

» » 

Mmtaka Âmiri 
» » 

Kısım Amiri 
» » 

Muhafaza Memuru 

Muamele Memuru 

[1] 

1 
1 
4 
2 
5 

10 
30 

100 
350 

1287 
1 
4 
8 

14 
20 
30 
40 
35 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

[1] Lüzumu kadar ayniyat muhasibi, veznedar ve ambar memuru 
ayrılır. 

- . — — R«*nj< 
Catete 

Cilt Sabife S a r Ns>. Bağlığı 
Düstur 
Tertip 

3944 Cûmrük Muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilâtı 
hakkında kanan 24/12/1940 4694 

Belediye istimlâk Kanununun 9 uncu 
maddesini değiştiren kanun 

Kanun No: 4633 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanununun 9 uncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 9 Kısmen istimlâk olunan gayrimenkulun değer pahası 
aşağıda yazılı şekilde tâyin olunur. 

Bu gayrimenkulun : 
A) İstimlâke tabi olmayan kısmın kıymetinde istimlâk sebebiyle bir 

değişiklik hasıl olmamış' ise, gayrimenkulun tamamının halihazır kıyme-
tiyle bu kıymet arasındaki fark; 

B) İstimlâke tabi olmıyan kısmın kıymetinde istimlâk sebebiyle 
düşüklük hâsıl olduğu takdirde gayrimenkulun tamamının halihazır kıy-
metiyle istimlâk edilmeyen kısmın düşük kıymeti arasındaki fark; 

C) İstimlâke tabi olmayan kısmın kıymeti istimlâk sebebiyle artmış 
olursa, İstimlâk edilecek kısmın halihazır kıymeti; 

istimlâk bedelini teşkil eder. 
Bu son halde kıymeti artan kısmın şerefiyesi hakkında 21 inci mad

de hükümleri tatbik olunur. 
D) Bir kısmı istimlâk olunan gayrimenkulun geri kalan parçası Ya

pı ve Yollar Kanununa göre bina inşasına müsait olmaz veya istifade edil
mez bir hale gelirse, mal sahiplerinin istimlâk sırasında yazı ile vukubu-
lacak talepleri üzerine belediye bu gayrimenkulun tamamım istimlâke 
mecburdur. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 4/8/1944 

No. Basluh 
Dfistur 
Tertip 

R08!Eİ 

Cilt Sah'.fe Sayı 

3710 Belediye İstimlâk Kanunu 14/7/1939 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 «ayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4634 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 _ 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müessese
lerde mukavele ile profesör, öğretmen ve mütehassıs sıfatiyle müstahdem 
iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmiş veya edilecek 
olan yabancılardan mukavelelerinin bitiminden sonra da Devlet memuru 
olarak meslekleri dahilindeki vazifelere devamları uygun görülecekler 
hakkmda aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 

A ) Tahsil durumlarına ve son mukavelelerinin bittiği tarihe kadar 
yukarda yazılı daire ve müesseselerde geçen hizmet müddetlerine göre 
3656 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle muvakkat ikinci maddesinin (A) 
fıkrası esasları dairesinde alabilecekleri aylık miktarı tesbit olunur. 

Bir terfi müddetine baliğ olmaması dolayısiyle bu intibakın icra
sında nazarı itibare alınmıyan hizmet müddeti, tesbit edilen aylık de
recesindeki terfi sırasında nazarı itibara alınır. 

B) Son mukavele ile almakta oldukları ücret (A) fıkrasına göre 
tesbit olunacak müktesep haklardan fazla olanlara aradaki fark, terfi 
suretiyle telâfi edilinceye kadar ve bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
ödenmekte devam olunabilir. 

Ancak, aylık ve fark olarak verilecek istihkak yekûnu Teadül Ka
nununa göre birinci dereceye muhassas aylık yekûnunu geçemiyeceği 
gibi fark olarak ödenecek para da dairesinin bağlı bulunduğu vekâlete 
tabi alelûmum teşkilât haricindeki daire ve müesseselerde ve tekaütlük 
muamele ve hesaplarında müktesep hak teşkil etmez. 

Almakta oldukları ücretleri müktesep haklarından noksan olanlar; 
bu ücretleri 3656 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı derecelerden 
birine tekabül ediyorsa o dereceye, etmiyorsa en yakın dereceye, iki de
recenin tam ortasında ise üst dereceye ithal edilirler ve bu suretle ithal 
edildikleri derece aylığı almakta oldukları ücretten az ise aradaki fark 
terfi suretiyle telâfi edilinceye kadar kendilerine ödenebilir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
4/8/1944 

[4633 sayılı kanun altında not vardır . ] 

Devlet öğretim kurumlarmda çalıştırılacak yabancı 
profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla gelecek 

yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında kanun 

Kanun No: 4635 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 Her derece ve neviden Devlete ait öğretim kurumları
na almmış ve alınacak yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve usta
larla on yılı geçmemek üzere gelecek senelere geçici mukaveleler akdine 
bu kurumlarm bağlı bulundukları vekillikler mezundur. 

Madde 2 5 nisan 1934 tarih ve 2397 sayılı ve 4 temmuz 1934 
tarih ve 2557 sayılı ve 23 birincikânun 1934 tarih ve 2664 sayılı kanun
larla 22/9/1941 tarih ve 4121 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle Maarif 
Vekilliğine devrolunan yabancı mütehassıs ve profesör istihdamı salâ
hiyetine dair 26 mayıs 1939 tarih ve 3611 sayılı kanunun 31 inci maddesi 
hükmü ve diğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
4/8/1944 

N o . Bağlın 
Düstur 
Tertip Cilt Sablf« 

Rearo 
Gasett 

3611 
4121 

Kanunlar : 
İstanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi müte
hassıslarla iktolunacak mukavelelere dair kanun 10/4/1934 
Maarif Vekâletine bağlı mektep ve müesseselerde kullanı
lacak yabancı Devlet tebaasından muallim, mütehassis ve 
ustalar hakkında kanun 12/7/1934 
Ziraat Vekâletine bağlı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
ile mektepler ve müesseselerde kullanılacak yabancı D evi »t 
tebaasından profesör, mütehassıs ve ustalar hakkında kanun 

1/1/1935 
Nafia Vekâleti teşkilât ve vanifelerine dair kanun 30/5/1939 
İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ile Teknik Okulunun 
Maarif Vekilliğine devri hakkında kanun 26/9/1941 

3 15 296 2672 

3 15 1390 2750 

16 469 2895 
20 665 4219 

4922 

lyiuvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderile
cek erata harçlık verilmesine dair kanun 

Kanun No: 4636 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 Staj, kurs veya herhangi muvakkat bir vazifenin ifası 
maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen erata Türkiye hududu dı
şında bulundukları müddetçe iaşe, iskân, ilbas, tedavi, nakil masrafla
rından ve mevcut usul ve kanunlarına göre verüen diğer istihkaklardan 
başka günde bir lirayı geçmemek üzere Millî Müdafaa Vekilliğince tâyin 
ve takdir edilecek miktarda harçlık verilir. 

Bu harçlık gedikli erbaşlara verilmez. 
Madde 2 Birinci maddede yazılı harçlıklar eratın mensup olduk

ları daire bütçelerinin maaş tertiplerinden tesviye olunur. 
Madde 3 Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Ma

liye Vekilleri memurdur. 
4/8/1944 

Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler ilâvesine ve 
2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasma 
dair olan 3280 saydı kanunun 1 inci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu fıkraya bazı hükümler 

ilâvesi hakkında kanun 

Kanun No: 4637 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 3280 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) I. Harb ve Deniz Harb Okulları ve Üniversitenin muhtelif fa
külteleri ve Veteriner Fakültesi askerî okullarından ahlâk vasıfları iyi ol
duğu halde, imtihanda muvaffak olamıyanlar, Meslek ve Yedeksubay Okul
ları tahsillerini bitirmek suretiyle muamele memuru nasbolunurlar. 

n. Sağlık durumları subay olmağa gayri müsait, fakat askerî me
mur olmağa elverişli olan Harb've Deniz Harb Okulları ve Üniversitenin 
muhtelif fakülteleriyle Veteriner Fakültesinin birinci sınıfında bulunanlar 
istedikleri takdirde hâkim ve öğretmen olmak üzere Üniversitenin alâkalı 
fakültelerine gönderilip tahsillerini ikmalden sonra Yedeksubay Okulunu 
da bitirmek şartiyle hâkim veya öğretmen yetiştirilirler. 

Bunlardan askerî hâkim ve askerî öğretmen olmak istemiyenlerle 
buralarda da muvaffak olamıyanlar I inci bent esasları dairesinde mua
mele memuru olurlar. 

m . Üniversitenin Tıbbiye, Eczacı, Dişçi, Kimya ve diğer fakültele
riyle Veteriner Fakültesinin ve Teknik Üniversite Fakültelerinin ikinci ve 
daha yukarı sınıflarında iken sağlık durumları subay olmak şartını kay
bettiği, fakat askerî veya sivil memur olmağa müsait bulunduğu tam te
şekküllü bir sıhhi heyet raporiyle tespit edilen okurlardan arzu edenler iaşe, 
ilbas ve ibateleri mevcut yurt ve müesseselerde veya diğer suretle alâkalı 
vekâletler tarafından temin olunmak üzere bulundukları fakültede tahsille
rine devam ederler. Bu kabil okurlar, meslek tahsillerini ve yedeksubay-
hk hizmetini bitirdikten sonra hesabına tahsil gördükleri vekâlet emrin
de 15 sene mecburi hizmet yaparlar. Bunların tekaütlükleri mülki tekaüt 
kanunları hükümlerine göre yapılır. Bu okurlardan kendi fakültelerinde 
tahsile devam etmek istemiyenler ve bu fakültelerde muvaffak olamıyan
lar yine birinci bentteki esaslar dairesinde muamele memuru olurlar. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 _ Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili 

memurdur. 
4/8/1944 

[Askerî memurlar hakkındaki 1455 «ayılı kanunu» tadil ve ekleri 5686 sayılı Resmî Gazeteye 
münderiç 4545 sayılı kanun altına tahşiye edilmişt ir . ! 

Devlet memurları aylıkların m tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 ve buna ek 3888 saydı kanunlarm tadili 

hakkındaki 4446 saydı kanuna bağlı (2) sayılı 
«cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 4638 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 4446 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin, vilâyet me
murları kısmına ilişik cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 
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Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'dir. 

Madde 3 Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

4/8/1944 

Cetvel 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

12 
18 
14 

Nüfus Müdürlüğü Kâtibi 
Kaza Nüfus Kâtibi 
Nahiye Nüfus Memuru 

25 
20 
15 

[Derlet memurları arl ıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 »ayılı kanua hakkıada 5763 
«ayıl ı Kmmî Gazetede mündcriç 4624 numaralı kanon altında not vardır . ] 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair kanunda 
değişiklik yapdması hakkındaki 4600 sayılı kanunun 

2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanım 

Kanun No: 4639 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 _ 21/6/1944 tarihli ve 4600 sayılı kanunun 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Orgenerallik veya Oramirallikte üç yıl hizmet etmiş olanlar 40 sene-
flk fiili hizmet müddetini doldurmuş olmasalar da 100 lira aylık tazml-
fiati ve yemden üç seneyi ikmal edince ikinci yüz lira tazminatı alırlar. 

Madde 2 — Bu kanun 33 mayıs 1944 tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti me

murdur, 4/8/1944 

•Uslıfa Tertip 

4680 Subay ve Askeri Memurların maaşlarına dair 3661 «ayılı 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
kızı maddeler eklenmesine dair kanua 24/6/1944 

OU Saki!« 9 « 

— 5739 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü Tekaüt Sandığı hakkındaki kanuna ek 

4001 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 4640 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 — 21/4/1941 tarihli ve 4001 sayılı kanuna aşağıdaki muvak
kat madde eklenmiştir: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü memur 
müstahdemlerinden: 

A) Tekaüt aidatı vermeksizin ücretle mülga Hicaz Demiryolları 
idaresinde; 

B) imtiyazlı demiryolu şirketlerinde; 

Çalışmış daimi memurların bu idare ve şirketlerdeki hizmet müddet
lerinin; 

C) Eskişehir Demiryolu Aile Mektebinin Türk Maarif Cemiyeti em
rinde bulunduğu zaman zarfında vazife görmüş muallimlerle memur ve 
müstahdemlerin ücretli hizmet müddetlerinin; 

En çok son on yılı, bu müddet içinde almış oldukları ücretlerin tuta
rının yüzde onu, 4222 sayılı kanunun muvakkat ikinci maddesi hükümle
rine göre borçlandırılmak suretiyle tekaüde esas olan hizmet müddetlerine 
eklenir. 

Yukarki fıkralarda gösterilen memur ve müstahdemlerin ücretle ça
lışmış oldukları zamanlar için tekaütlük hizmetlerine gerek bu kanunla 
ve gerek diğer kanunlarla eklenecek müddetlerin yekûnu on yılı geçemez. 

Bu kanunun neşrinden sonra Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
Umum Müdürlüğü tarafından alâkalı her memur ve müstahdeme kanundaki 
bu hükümler üç ay içinde yazı ile tebliğ olunur. Üç ayın hitamından itibaren 
altı ay içinde hizmet müddetlerine ait kayıtları ve vesikaları Tekaüt San
dığına göstermiyenlerle borçlanma hükmünü kabul etmiyenler bu kanun 
hükümlerinden istifade edemezler. 

Tesbit edilen hizmet müddetlerine göre bu müddet zarfında aldıkları 
maaşın miktarını her sene için ayrı ayrı kayden tesbite imkân bulunmadığı 
takdirde kaydı bulunmıyan .senelerin maaş miktarları mütaakıp senelerde 
mevcut olan ilk kayda göre tâyin olunur. 

Madde 2 
Madde 3 

memurdur. 

Bu kanun 1 temmuz 1944 tarihinden mer'idir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

4/8/1944 

2454 

2662 

2847 

2904 

4001 

2/5202 

2/11473 

3173 

Baalsb 
Düstur 
Tertip Cilt 

1te* <«1 
Caıtta 

Sahife 9er» 

I > Kanonlar : 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Umumi İdaresi 
Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu 30/5/1934 
2451 numaralı kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasını 
değiştiren kanun 29/12/1934 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun 

22/11/1935 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi 
Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı kanuna 
ek kanun 1/2/1936 
Devlet Demiryolları ve l i m a n l a r ı İşletme Umumi İdaresi 
Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
kanunlara bazı hükümler eklenmesi ve bu kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 26/4/1941 

II . Niremnnmeter s 
Devlet Demirvollan ve Limanlan İşletme Umum Müdür
lüğü Tekaüt Sandığı Nizamnamesi 2/9/1936 
İ 2 4 5 4 ve 2904 sayılı kanunlara _ istinaden hazırlanmıştır . ] 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletm6 Umum Müdürlüğü 
Tekaüt Sandığı Nizamnamesinin 13 üncü maddesinin tadi
line dair Nizamname lP'7/1939 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun 
4>azı maddelerini değiştiren kanun 22/5/1937 

Muamele Vergisi Kanununa bazı fıkralar 
eklenmesine dair kanun 

3 ıs 609 2714 
1 İd 468 2892 

9 17 İS 8163" 

S 17 334 S221 

1 22 482 4794 

s 17 1500 3391 

M 1803 4261 

* 18 032 »611 

Kanun No: 4641 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 _ 28 mayıs 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununun 10 uncu maddesine aşağıdaki 9 sayılı fıkra eklenmiştir: 
yeleri. 

9 - Darülaceze ve Yardım Sevenler Cemiyeti mütedavil sermaye 
atelyeleri. 

Madde 2 Aynı kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası sonuna 
aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Şu kadar ki, 16 yaşını bitirmemiş olanlardan, sanat öğrenmek üzere 
müessesede çalıştırılan beş işçi bu fıkranın tatbikmda itibara alınmaz. 

Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Maliye, iktisat 

ve Gümrük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 

4/8/1944 

Dün tur 
No» Bashfs T*rtSf> Cilt S«Mf« 

K a n u n l a r : 
3843 Muamele Vergisi Kanunu , 4/6/1940 S 21 900 4520 
3973 Muamele Vergisi Kanununa ek kamın 15/1/1941 3 22 170 4708 
4290 Muamele Vergisi Kanununun 12 nci maddesine ' bir' fıkra 

eklenmesine re 26 nci maddesinin fevkalâde hallerin deva
mı müddetince tatbik edilmemesine dair kanun 14/8/1942 5 23 1709 5184 

4507 Nebati mahsulleri ve pirinavı tâsır veya tasfiye eden sınai 4507 
müesseselerden muamele vereisinin aynen alınması hakkında 
kanun 16/11/1942 8 24 27 « 2 5 8 

4430 Muamele rerrcisi hakkındaki 3843 sayılı kanua ile 4307 nu
maralı kanuna ek kanun 7/6/1943 8 24 1332 5428 

Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvel ile 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

bağlı (D) ve (L) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 4642 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 isimleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı 
16 kaza teşkil olunmuştur. 

Bu kazaların sınırları 1426 sayılı Vilâyetler idaresi Kanununun 2 ve 
71 inci maddelerini değiştiren 4025 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (D) 
fıkrasına göre çizilir. 

Madde 2 ilişik (2) numaralı cetvelde derece, unvan ve adedleri 
gösterilen bu kazalar teşkilâtına dâhil memuriyetler 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde ait oldukları vekâlet ve dairelerin kadrola
rına eklenmiştir. 



Muvakkat Madde 1 _ ilişik (3) numaralı cetvelde gösterilen kad
rolar 1944 malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı (D) işaretli cet
velde ait oldukları Vekâlet ve daireler kısmına eklenmiştir. 

Muvakkat Madde 2 _ İlişik (2) numaralı cetvelde yazılı kadrolardan 
yine ilişik (4) sayılı cetvelde derece, unvan ve adedlerî gösterilen memu
riyetler 1944 malî yılı bütçesine bağlı ı(L) işaretli cetvelin alâkalı kısım
larına eklenmiştir. 

Muvakkat Madde 3 _ Teşkili kabul ediren kazaların maaş, ücret 
ve masrafları karşılığı olarak Maliye Vekâleti bütçesinin 217 nci faslına 
mevzu yüz altmış bin lira tahsisatın taallûk ettiği bütçelerin fasıl ve 
maddelerine ihtiyaç nispetinde nakli için Maliye Vekiline mezuniyet ve
rilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun 1 eylül 1944 tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanununun hükümlerini yerine getirmeğe icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
4/8/1944 

Kazanın adı 

[1] N U M A R A L I C E T V E L 

Merkezi Bağlı olduğu 
vilâyet 

Kırıkkale Kırıkkale Ankara 
Şabanözü Şabanözü Çankırı 13 
Kurşunlu Kurşunlu Çankırı 14 
Turhal Turhal Tokat 
Çekerek Hacıköy Yozgat 
Çayeli Çaybaşı Rize 
Kaman Kaman Kırşehir 
Yatağan Ahiköy Muğla 9 
Afşin Efsus Maraş 
Devrekani Devrekani Kastamonu 
ivrindi ivrindi Balıkesir 
Çaycuma Çaycuma Zonguldak 
Akyazı Akyazı Kocaeli 13 
tflus Ulus Zonguldak 
Taşova Yemlşenbükü Tokat 
Alaçam Alaçam Samsun 

[2] N U M A R A L I C E T V E L 

D . 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
11 
12 

9 
13 
13 
14 

Memuriyetin nev'l Aded Maaş 

Dahiliye Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat Kâtibi 
Nüfus Memuru 

> Kâtibi 

Maliye Vekâleti 

9 
10 

13 
14 

13 

Malmüdürü 
Varidat Memuru 
Tahsilat Memulu 
Veznedar 
Muhasebe Kâtibi 

> > 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Hükümet Tabibi 
Seyyar Sıhhat Memuru 
Muayene ve Tedavi Evi Sıhhat Memuru 
Hükümet Tabipliği Kâtibi 

Adliye Vekâleti 

Vilâyetler Memurları 

f Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâkimi, Müddeiumumi "j 
J ve Muavinleri, icra Hâkimi ve Muavinleri [ 
^ Sorgu Hâkimleri, Hâkim Muavinleri ve Temyiz f 
^ raportörleri J 

Kâtipler 

£ Başkâtip, Başkâtip Muavinleri, Zabıt Kâtibi} 
| Muavinleri, Kâtip £ 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Tapu Sicil Memuru 

16 

16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
8 
8 

16 
16 
*6 
16 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 
30 
25 

40 
20 
20 
15 

32 
16 

16 
16 

16 

40 
35 

20 
15 

20 

[3] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Odacı 

Tahsildar 
Odacı 

Hadem© 

Mübaşir 
Gardiyan 
Odacı 

Dahiliye Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Adliye Vekâleti 

16 

16 
16 

16 

16 
16 
16 

20 

85 
20 

30 

40 
30 
20 

D . 

[4] N U M A R A L I C E T V E L 

Memuriyetin nev'l 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Muayene ve Tedavi Evi Sıhhat Memuru 
Hükümet Tabipliği Kâtibi 

Adliye Vekâleti 

Vilâyetler memurları 

Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâkimi, Müddeiumumi ve 
Muavinleri, icra Hâkimi ve Muavinleri, Sorgu Hâ
kimleri, Hâkim Muavinleri ve Temyiz Raportörleri 

Kâtipler 

Başkâtip, Başkâtip Muavinleri, Zabıt Kâtibi, Zabıt 
Kâtibi Muavinleri, Kâtip 

Aded Maaş 

16 
16 

20 
15 

32 

16 

40 

20 

Baahfr 
0 ü »Mır 
Tertip 

„ & S M t * 
Cilt SaMfe S*T> 

K a n u n l a r s 

1462 Vilâyet İdareıi Kanunu 5 / 5 / 1 9 2 » 

4025 Vilâyet İdareli Kanunuaua 2 Bei ye Tl tnel maddelerini 
değiştiren kanun 15/5/1944 

1» 

22 

842 1184 

Demiryollar ve limanlar inşaatı için gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4643 Kabul tarihi: 2/8/1944 

Madde 1 _ 3262 ve • 3813 sayılı kanunlar gereğince Irak ve I ran 
hudutlarına müntehi olmak üzere yapılmakta olan demiryollar inşaatı 
için mevcut salâhiyete ilâveten (40) milyon lira ile Sivas - Erzurum de
miryolunun uzatılması için (40) milyon, Maraş ve Gaziantep şube hatları
nın inşası için ı(10) milyon, ve Trabzon limanının inşaatı için (10) milyon kl 
ceman (110) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meğe Nafıa-Vekili ve faizleriyle birlikte bu suretle girişilecek taahhütler 
yekûnunu geçmemek üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2 inşaat bedel ve masraflariyle birinci madde gereğince 
çıkarılacak bonoların itfası için her sene Nafıa Vekâleti bütçesine kona
cak miktar Hükümetçe tesbit olunur. 

Madde 3 _ Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 4 Bu kanun hükümlerinin yürütülmesine icra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

4/8/1944 

Baalist 
fiü.ttır 
Tertip Cilt SaMfe 

Resmi 

San 

K a n u n l a r t 
Diyarıbakır İstasyonundan Irak re İran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryolları hakkında kanun 24/6/1937 
Diyarıbakır İstasyonundan İrak ve İran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryolları hakkındaki 3262 »ayılı kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun 10/5/1940 

3 18 1417 3639 

S 21 75C 4505 



S«YÎa t 7450 (Resmî Gazete) 9 AĞUSTOS 1944 

4*% İL. Â M İL Â 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

İ 1.560 kilo ağırlığında demir işleri yaptırılacak 
1 _ Ankara Doğum ve Nisaiye Kliniği binasında mevcut numunesi 

ve tafsilât resmi mucibince ve tahminen 11.560 kilo ağırlığında demir iş
leri vahit fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usuliyie eksiltmeye konul
muştur. 

2 — E u işler mütaahhidc ihalenin tebliği tarihinden itibaren 60 
gün içinde yapılacaktır. İşlerin yarısı bitince bedelin yarısı ve tamamı 
bitince ihale bedelinin tamamı ödenecektir. 

3 İhale 14/8/1944: pazartesi günü saat 15 te Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletinde yapılacaktır. 

4 — Şartname, keşif ve hususi şartlar cetvelleri ve tafsilât resim
leri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İçtimai Muavenet İşleri Daire
sinde ve İstanbul ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde görüle
bilir. 

5 — Muhammen bedel 15.028 ve muvakkat teminat 1127 lira 10 ku
ruştur. 

6 İsteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde içtimai Muavenet İşleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri. 

7 Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki Evrak Komis
yonca kabul edilmiyeceğl için b u kabil teminat vermek istiyenlerin daha 
evvel müracaatla bunları alâkalı Maîsandıklarına yatırmaları ve mak
buzunu Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

557/4- 4 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Kızılcahamam Kaza Merkezinde mevcut ilk okul binasında 
yaptırılacak tamirat işinin eksiltmesi 21/8/1944 tarihine rastlayan pa
zartesi günü saat 15 te Vilâyet Daimi Encümeninde yapılmak üzere ka
palı zarf usuliyie eksiltmeğe konulmuştur. 

2 Keşif bedeli (20.854) lira ve muvakkat teminatı (1.564) Ura 
(05) kuruştur. 

3 isteklilerin teklif mektupları muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzlariyle Ticaret odası vesikalarının ve istida ile müracaat ede
rek ihale gününden en az 3 gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
fennî ehliyet vesikalarını hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 de 
kadar Encümen Reisliğine vermeleri. 

4 Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde 
görebilecekleri. 

739/4-2 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü Satm 
Alma Komisyon Reisliğinden : 

Traveslik kayın kalas alınacak 
Muhammen bedeli 18.000 lira olan 2000. aded traveslik kayın kalas 

23/8/1944 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.350 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

758/4-1 

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

Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca 
9/8/1944 tarihinde yapılacağı evvelce ilân edilmiş bulunan 10 aded elek
trikli ,'kaynak cihazı eksiltmesi tehir edilmiştir. 

761 

Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Suşehri'nin Taklak Köyünden Veysi Eren tarafından elli altmış sene
den beri hüsnü niyetli bilâ fasıla tasarruf ve zilyedinde bulunan dokuz par
ça tarla ile dört kıta emlâkin tapuca kaydi olmadığından namına tesciline 
hüküm verilmesi talebiyle ikame eylediği dâvanın yapılmakta olan muha
kemesinde: 

Tapusuz tasarrufattan tescili istenen Suşehri'nin Taklak Köyünün 
Köyönü mevkiinde sarkan ismail garben Ali Kaya cenuben mera şimalen 
ark ile mahdut bir ve Köyönü'nde sarkan Şaban vereseleri garben Tahir 
cenuben ark şimalen yol ile mahdut bir ve Çoraklık mevkiinde sarkan is
mail garben Yusuf veresesi cenuben ismail, şimalen Mahmut ile mahdut 
bir ve Çoraklık mevkiinde sarkan Süleyman, garben ismail, cenuben Şaban 
vereseleri, şimalen Mahmut vereseleri ile mahdut bir ve Dereağzı mevki
inde sarkan izzet Kaya, garben Mehmet Ali, cenuben ismail, şima
len izzet ile mahdut bir ve Taklak boğazı mevkiinde sarkan ibrahim vere
sesi, garben izzet, cenuben ismail vereseleri, şimalen yol ile mahdut bir 
ve Inceparça mevkiinde sarkan Tevfik, garben mera, cenuben Yusuf vere
seleri, şimalen Recep ile mahdut bir ve Ormaniçi mevkiinde sarkan dere, 
garben Tahir, şimalen dere, cenuben orman ile mahdut bir ve Ormaniçi 
Taşbaşı mevkiinde sarkan Yusuf, garben dere, şimalen ve cenuben orman 
ile mahdut bir ki ceman dokuz kıta tarla ile yine köyde vâki sarkan Refik 
Duman, garben dere, şimalen ırmak, cenuben Tahir ile mahdut bir bap 
hane maahır ve sarkan Taş, garben Recep, cenuben ırmak, şimalen bayır 
ile mahdut bir bap ağıl ve samanlık ve sarkan Tahir, garben Eyüp şimalen 
değirmen arkı ile mahdut bir arsa ve sarkan Recep, garben Tahir ve Is-* 
mail, cenuben ismail, şimalen ırmak ile mahdut bir kıta sebzelikte halen 
bir hak iddia edenler varsa tarihi ilândan bilitibar bir ay zarfında mah
kemeye tahriren müracaat etmelerinin temini için keyfiyetin ResmA Ga
zete ile neşir ve ilâmna mahkemece karar verilmiş olduğundan keyfiyet 
ilân olunur. 

715 

Suşehri'nin Taklak Köyünden ismail Yılmaz ve Tahir Yılmaz ta
raflarından elli altmış seneden beri hüsnü niyetle bilâ fasıla tasarruf ve 
zilyedlerinde bulundurdukları on parça tarla ile beş kıta emlâkin tapuca 
kaydı olmadığından namlarına tesciline hüküm verilmesi talebiyle ika
me ettikleri dâvanın yapılmakta olan muhakemesinde: 

Tapusuz tasarrufattan tescili istenen Suşehri'nin Taklak Köyünün 
Köyönü mevkiinde sarkan bayır, garben Veyis Eren, cenuben ve şima
len ark ile mahdut bir ve yine Köyönü mevkiinde sarkan Veyis Eren, 
garben Hasan Tekin, cenuben hark, şimalen yol ile mahdut bir ve Ço
raklık mevkiinde sarkan Mahmut veresesi, garben Veyis Eren, cenuben 
Şaban veresesi, şimalen yol ile mahdut bir ve Dereağzı mevkiinde sarkan 
Hasan Tekin, garben Mehmet Ali, cenuben Recep, Veyis Eren ile mahdut 
bir ve Harküstü mevkiinde sarkan hark, garben Mahmut veresesi, cenu
ben Şakir veresesi, şimalen ibrahim veresestyle mahdut bir ve Yolcuydu 
mevkiinde sarkan Süleyman Şahin, garben Süleyman Şahin, cenuben is
mail Yılmaz, şimalen Süleyman Şahin ile mahdut bir ve yine Taşbaşı mev
kiinde sarkan Mahmut veresesi, batış' Hüseyin veresesi, kıblesi Hüseyin 
veresesi, poyrazı yine Hüseyin vereseleriyle mahdut bir ve Ormaniçi mev
kiinde sarkan dere, garben Recep, cenuben Veyis, şimalen yol ile mahdut 
bir ve Taşbaşı mevkiinde sarkan dere, garben Şerif veresesi, cenuben Pa
şa, şimalen orman ile mahdut bir ve Taşbaşı' mevkiinde sarkan Hüseyin 
vereseleri, garben Refik, cenuben Şaban vereseleri, şimalen Hüseyin ve
reseleri ile mahdut bir ki cem'an on kıta tarla ile yine Taklak Köyünde 
vâki sarkan değirmen, garben Veyis Eren, cenuben ibrahim vereseleri, 
şimalen hark ile mahdut sebzelik ve yine sarkan Hasan Tekin, garben 
Süleyman ve Ali, cenuben yol, şimalen ırmak ile mahdut bahçe maharman 
ve sarkan Veysi Eren, garben dere, cenuben Veyis, şimalen ırmak ile 
mahdut bir ahır ve sarkan Veyis, garben Veyis, cenuben Eyyüp, şimalen 
Eyyüp ile mahdut bir sebzelik ve doğusu Refik, batısı yol, cenuben Refik, 
şimalen Veysi Eren ile mahdut hanede halen bir hak iddia edenler varsa 
tarihi ilândan bilitibar bir ay zarfında tahriren Suşehri Sulh Hukuk Mah
kemesine müracaat etmelerinin temini için keyfiyetin Resmî Gazete ile 
neşir ve ilânına mahkemece karar verilmiş olduğu ilân olunur. 
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Nafıa Vekâletinden : 

15/8/1944 salı günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda (7000) lira muhammen bedeli Vekâletin neşretmekte olduğu 
Bayındırlık işleri Dergisinin birinciteşrin 1944 fevkalâde nüshasının ba
sım işinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat (525) liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin
den yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

604/4-4 

Yapı ve imar işleri ilânı 

1 Çimento ve demiri idare tarafından iş yerinde mütaahhide tes
lim edilmek şartiyle Çoruh Vilâyetine bağlı Borçka Hükümet konağı ik
mali inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

(Keşif bedeli: (71017,10) liradır. 
2 _ Eksiltme 15/8/1944 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

ve İmar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (356) kuruş 
bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğinden ve 
Çoruh Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(4800,86) dört bin sekiz yüz lira seksen altı kuruşluk muvakkat teminat 
vermelderi ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Vekâle
tinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) 3 gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine aynı teknik ehemmiyette iş yapmış olduklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt etmeleri muktazidir. 

5 istekliler teklif mektuplarına eksiltme günü olan 15/8/1944 
salı günü saat (14) e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
634/4-4 

Yapı v e imar işleri ilâm 

1 . Eksiltmeye konulan iş: Basın ve Yayın U. Md. Radyodüfizyon 
Postaları Etimesgut istasyonunda yapılacak ambar inşaatı v e emetör bi
nası ilâve inşaatı işidir. 

Keşif bedeli «123.430,87» liradır. 
2 _ Eksiltme 17/8/1944 perşembe günü saat 15 t e Nafıa Vekâleti 

Yapı ve imar işleri Reisliği eksiltme komisyon odasında kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (617) kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(7.421,54) yedi bin dört yüz yirmi bir lira elli dört kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa 
Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida İle Nafıa Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bu gibi teknik ehemmiyette iş yaptığına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika rapttemeleri muktazidir. 

5 , istekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 17/8/1944 çar
şamba günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu re
isliğine vermeleri şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
670/4-3 

Yapı ve imar işleri ilâm 
1 Eksiltmeye konulan iş: Yüksek Ziraat Enstitüsünde yaptırıl

makta olan İnönü alanı ikmal inşaatı işidir. 
Keşif bedeli (34896,27) liradır. 
2 Eksiltme 21/8/1944 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekâleti 

Yapı ve îmar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (87) kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınabilir. 
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4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(2.617,22) iki bin altı yüz on yedi lira yirmi iki kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa Ve
kâletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine buna benzer teknik ehemmiyette bir iş yapmış 
olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri 
muktazidir. 

5 istekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 21/8/1944 pa
zartesi günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
717/4- 2 

17/8/1944 perşembe günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda (800) lira muhammen bedelli 50 M* Ankara taşının açık eksilt
me usulü İle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Ma!aom« Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (60) liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar 
mezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

749/4- 2 

M . M . V . 2 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 
Komisyonun dan 

(40-50) bin ton yükleme ve boşaltma İşi 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (40-50) bin ton tahmil tah
liye işi yaptırılacaktır. Muhammen bedeli (75.000) lira olup ilk teminatı 
(5.000) liradır, ihalesi 10/8/1944 perşembe günü saat (16) da kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. Şartnamesi her" gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir, isteklilerin teklif mektuplarını (kanuni vesikalariyle birlikte) 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. 

573/4-4 

(15) ton karpit alınacak 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (15) ton karpit satın alına

caktır. Muhammen bedeli (18000) lira olup ilk teminatı (1350) liradır. 
Esiltmesi 11/8/1944 cuma günü saat (16) da kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir, is
teklilerin kanuni teklif mektuplarını belli gün ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

587/4-4 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (4000) ton malzeme nakil 
ettirilecektir. Muhammen bedeli, (20.000) lira olup ilk teminatı (1500) 
liradır. Eksiltmesi 15/8/1944 salı günü saat (16) da kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir, isteklilerin kanuni teklif mektuplarım, grup vesikaları da dâhil olmak 
şartiyle eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı komisyona vermeleri. 

623/4- 3 

Komisyonda mevcut numune ve şartnamesine göre (300) aded 
eczasiyle birlikte yangın söndürme makinesi, (600) aded «A» ve (600) 
aded «B» eczası ve (150) aded şişesi satın alınacaktır Hepsinin muham
men bedeli (31.725) lira olup katî teminatı (4.758,75) liradır. Eksiltmesi 
15/8/1944 salı günü saat (15) te pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi An
kara'da M . M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonunda ve istanbul'da 
M . M. V. Satın Alma Komisyonunda görülebilir, isteklilerin katî temi-
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natlarını hazine veya merkez muhasebeciliği veznesien yatırılarak ala
cakları makbuzla ve grup vesikaları ile birlikte komisyona gelmeleri. 

747/2-1 

M . V, 3 n u m a r a l ı Satın A l m a 
K" o m i «vorm r» i in n 

Kaputluk kumaş alınacak 
Beher metresine 797 Kr. 75 santim fiat tahmin edilen 300000 metre 

boz renkte kaputluk kumaş 12/8/1944 cumartesi günü saat 11 de pazarlık 
sureti eksiltme ile isteklilerine ihale edilecektir. (30.000 metrelik partiler 
halinde ayrı ayrı taliplerine de ihale edilebilir.) 

Şartnamesi her gün Komisyonda öğleden evvel görülebilir. Muham
men bedeli (2.393.250) lira olup katî teminatı (171.095) liradır. 

Taliplerin belli günde teminat mektubundan gayri diğer teminatlarını 
Hazine veya merkez veznelerine yatırarak alacakları makbuzla muayyen 
saatte komisyonumuza gelmeleri. 741/3-1 

Kışılk elbiselik Kumaş alınacak 
Beher metresine 684 Kr. 80 santim fiyat tahmin edilen 300.000 metre 

boz renkte kışlık elbiselik kumaş 12/8/1944 cumartesi günü saat 11,30 da 
pazarlık sureti eksiltme ile İsteklisine ihale edilecektir. 

30.000 metrelik partiler halinde ayrı ayrı taliplerine de İhale edilebilir. 
Şartnamesi her gün komisyonda öğleden evvel görülebilir. 

Muhammen bedeli (2.054.400) lira olup katî teminatı (150.764) liradır. 
Taliplerin belli günde teminat mektubundan gayrı diğer teminatlarını 
Hazine veya merkez veznelerine yatırarak alacakları makbuzla muayyen 
•aatte komisyonumuza gelmeleri. 742/3-2 

Defter bastırılacak 
Beher adedine, 160 kuruş fiat tahmin edilen 15 bin liralık sicil def

teri 14/8/1944 pazartesi günü saat 14 de pazarlık sureti eksiltme ile istek
lisine ihale edilecektir. Şartnamesi ve numunesi her gün komisyonda öğ
leden evvel görülebilir. 

Muhammen bedeli 15.000 lira olup katî teminatı 2.250 liradır. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat mektubundan gayri di

ğer teminatlarını hazine veya merkez veznesine yatırarak alacakları mak
buzla muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

746/3-2 

Kaputluk kumaş alınacak 

Beher metresine 797 kuruş 75 santim fiat tahmin edilen 9000 metre 
kaputluk kumaş 25/8/1944 cuma günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 71.797 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 4839 

lira 88 kuruştur. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını kanunun istediği vesaikle birlikte makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri. 

753/4-1 

Boz elbiselik kumaş alınacak 

Beher metresine 684 kuruş 80 santim fiat tahmin edilen 10040 metre 
boz elbiselik kumaş 25/8/1944 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihalesi 
icra edilecektir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedel 68.753 lira 92 kuruş olup muvakkat teminatı 4.687 

lira 70 kuruştur. Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını kanunun istediği vesaikle birlikte makbuz mu
kabilinde komisyonumuza vermeleri. 

755/4-1 

Gergi ipi alınacak 

Beher metresine 35 kuruş fiat tahmin edilen 250 bin metre gergi ipi 
pazarlık sureti ile 14/8/1944 pazartesi günü saat 15,30 da isteklisine ihale 
edilecektir. 

125.000 metrelik partiler halinde de ayrı ayrı taliplerine ihale edile
bilir. 

Şartname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen 
bedeli 87.500 lira olup katî tecinatı 11.250 liradır, 

Isklilerin teminat mektubundan gayri diğer teminatlarını Hazine 
veya merkez veznelerine yatırarak alacakları makbuzla muayyen gün ve 
saatte komisyonumuza gelmeleri. 

757/2-1 

V . 4 n u m a r a l ı Satm A l m a 
Komisyonundan 

Askerî Fabrikalar ihtiyacı için 2200 aded kontrplâk alımı kapalı 
zarfla ihaleye konulmuştur. Beher adedine tahmin edilen fiat 11 lira olup 
mecmuunun tutarı 24.200 lira ve muvakkat teminatı 1.815 liradır. İha
lesi 16/8/1944 çarşamba günü saat 15,30 da M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin banka mektuplarından başka teminatların 
hazine veya merkez veznesine yatırılmış olmaları şarttır. Taliplerin 2490 
sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinin bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

679/4-3 

İstanbul'da Deniz Müsteşarlığına ait bir atelye binası inşaatı pazar
lıkla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 46.070 lira 45 kuruş olup katî te
minatı 6911 lira 57 kuruştur. İhalesi 12/8/1944 cumartesi günü saat 11 de 
M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe gire
ceklerin dairesinden (Vekâlette ait olduğu) ehliyet vesikası almaları şart
tır. Keşif, şartname projesi her gün komisyonda görülebilir. Banka mek
tuplarından başka teminatların Hazine veya merkez veznelerine yatırıl
maları şarttır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte katî teminatları ve 
kanuni belgeleriyle birlikte komisyona müracaatları. 

680/3-3 

Askerî Fabrikalar ihtiyacı için 400 ton kireç alımı kapalı zarfla iha
leye konulmuştur. Beher tonuna tahmin edilen fiat 45 lira olup mecmuu 
18.000 lira ve muvakkat teminatı 1.350 liradır. İhalesi 17/8/1944 perşembe 
günü saat 15,30 da M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif ve şartları her gün komisyonda görülebilir. Banka mek
tuplarından başka teminatların hazine veya merkez veznelerine yatırıl
ması şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfi
kan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Reisliğine vermeleri. 

681/4-3 

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğüne ait bir tamirhanenin tami
ratı su istilâsına karşı derenin ıslahı, işi kapalı zarfla ihaleye konulmuş
tur. Keşif bedeli 34.847 lira 95 kuruş olup muvakkat teminatı 2.613 lira 60 
kuruştur. İhalesi 19/8/1944 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe gireceklerin asgari 20 bin 
liralık hafriyat ve inşaat işi yapmış olması ve askerî fabrikalardan buna 
istinaden ehliyet vesikası almaları şarttır. Banka mektuplarından başka 
teminatların hazine veya merkez veznelerine yatırılmış olmaları şarttır. 
Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabili ko
misyona vermeleri. 712/4-2 

Ankara Jandarma Gn. Komutanlık Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Jandarma Birlikleri için beher kilosuna (35) kuruş fiat tahmin edi
len evsaf ve şartnamesine uygun (50) ton bulgur 14/8/1944 pazartesi günü 
saat 15 te kapalı zarf usuliyie ihale edilecektir. İlk teminat (1.312) lira 
(50) kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonumuzda ve Polatlı J. Eş. ve 
Levazım Ambar Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larla ilk teminat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi kapalı zarf 
tekliflerini belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyonumuza 
vermeleri. 632/4-4 
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Kanunlar                                                                                                                  Sayfa 
4627 Bazı Suçlardan Mahkûm Bulunanların Affına ve Bu Suçlardan 
        Maznun Olanlar Hakkında Takibat Yapılmamasına Dair Kanun    1 
4628 Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi Hakkındaki 3558 Numaralı  
         Kanuna Ek Kanun          1
4629 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 
        3656 Sayılı Kanuna Bağlı 1 Numaralı Cetvelin Adliye Vekâleti Kısmında 
         Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun       1 
4630  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 
         Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Numaralı Cetvelin Tapu ve Kadastro  
          Umum Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   2 
4631 Diyanet Îşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunda Bazı 
          Değişiklikler Yapılmasına Dair 3665 Sayılı Kanunun Üçüncü Maddesine  
          Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun        2
4632 Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilâtı 
         Hakkındaki 3944 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
         Değiştirilmesine Dair Kanun         2 
4633 Belediye İstimlâk Kanununun 9 uncu Maddesini Değiştiren Kanun    2  
4634 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656  
         Sayılı Kanuna Ek Kanun                    3 
4635 Devlet Öğretim Kurumlarmda Çalıştırılacak Yabancı Profesör, Öğretmen,  
         Mütehassıs ve Ustalarla Gelece Yıllara Geçici Mukaveleler Akdi Hakkında Kanun             3
4636 Muvakkat Bir Vazife ile Yabancı Memleketlere Gönderilecek 
         Erata Harçlık Verilmesine Dair Kanun        3 
4637 Askerî Memurlar Kanununa Bazı Maddeler İlâvesine ve 2505 Sayılı Kanunun 
        6 ve 7 nci Maddelerinin İlgasma Dair Olan 3280 Saydı Kanunun 1 inci  
        Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Fıkraya Bazı Hükümler 
        İlâvesi Hakkında Kanun            3 
4638 Devlet Memurları Aylıkların M Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 ve Buna  
         Ek 3888 Saydı Kanunlarm Tadili Hakkındaki 4446 Sayıl  Kanuna Bağlı (2) Sayılı 
        Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun        3 
4639 Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması  
         Hakkındaki 4600 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine  
         Dair Kanun            4
4640 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı  
          Hakkındaki Kanuna Ek 4001 Sayılı Kanuna Bir Muvakkat Madde Eklenmesine 
          Dair Kanun            4
4641 Muamele Vergisi Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun     4
4642 Yeniden 16 Kaza Teşkiline ve 3656 Sayılı Kanuna Bağlı Cetvel ile 1944 Malî 
         Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (D) ve (L) İşaretli Cetvellerde Değişiklik 
         Yapılmasına Dair Kanun          4 
4643 Demiryollar ve Limanlar İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere 
         Girişilmesi Hakkında Kanun          5
 
İlanlar             6 
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