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KANUNLAR
Ankara, 25 ağustos 1944

Jandarma Kanununun 10 uncu maddesini
değiştiren kanun

Bay Elçi,

Kabul tarihi: 8/1/1945

Kanun No: 4693

Madde 1 1706 sayılı Jandarma Kanununun 10 uncu maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Jandarma teftiş mıntakaları Dahiliye Vekâletince tesbit olunur ve
bu mıntakalara albay, tuğgeneral veya tümgeneral rütbeleıınde müfet
tişler tâyin edilir.
Madde 2
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe tcra Vekilleri He
yeti memurdur
10/1/1945

Türkiye ile İsviçre arasındaki 4 ağustos 1943 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşması ile merbutlarının meriyetini, inkızaları tarihi olan 1 ey
lül 1944 tarihinden itibaren 1 birincikânun 1944 e kadar uzatmak husu
sunda Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetımekle şerefyabım.
Ekselansınızdan, yukardaki husus hakkında Hükümetinin mutaba
katını teyit eylemesini rica ederim.
Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi.
Ekselans,
M. Oevat Açikahrl
Mösyö Etienne Lardy
İsviçre Sefiri
Ankara
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Kanunlar :
Jandarma Kanunu
22/6/1930
Jandarma Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrasının ta
diline 'dan kanun
3/8/1931
Jandarma Kanununa mü/eyyel muvakkat madde hakkında
kanun
1/6/1933
Jandarma ^Kanununun 18 ıncı maddesinin değiştirilmesine
dair kanun
10/4/1937
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Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının
1 birincikânun 1944 tarihine kadar üç ay
müddetle uzatılması hakkında kanun
Kanun No: 4694

Kabul tarihi: 8/1/1945

Madde 1
4 ağustos 1943 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret ve Te
diye Anlaşmasının 1 birincikânun 1944 tarihine kadar uzatılması hak
kında İsviçre Sefareti ile teati edilen mektuplar kabul ve tasdik olun
muştur.
Madde 2
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
10/1/1945

Ekselans,
Zatı Devletlerinin, meali aşağıda naklolunan bugünkü tarinli mek
tuplarını aldığımı bildirmekle şerefyabım:
«Türkiye ile İsviçre arasındaki 4 ağustos 1943 tarihli Ticâret ve
Tediye Anlaşması ile merbutlarının meriyetini, inkızaları tarihi qlan 1
eylül 1944 den itibaren 1 birincikânun 1944 e kadar uzatmak hususunda
Hükümetimin mutabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmefele
şerefyabım.
Ekselansınızdan, yukardaki husus hakkmda Hükümetinin mutaba
katını teyit eylemesini rica ederim.»
Yukardaki husus hakkmda Federal Hükümetin mutabakatını Ekse
lansınıza bildirmekle tavzif edilmiş bulunuyorum ve keyfiyeti arza müsaraat eylerim.
En yüksek saygılarımı kabul buyurunuz, Bay vekil,
E

Lardy

Ekselans,
Bay Şükrü Saraçoğlu
Hariciye Vekili
Ankara
[Türkiye - isviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 5844 sayılı Resmi Gazete'ye ıliaık senelik
Fihristin 10 uncu sayfasındaki 4610 sayılı kanun baslığı altına tahşiye edılmnjtir.l
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(Resmî Gazete)
yerine getirilmesi milletvekilliği süresinin
killiği süresi içinde zamanaşımı yürümez.

Anayasa
Kanan No: 4695

Kabul tarihi: 10/1/1945
BİRİNCİ BÖLÜM
Esas

Madde 1

hükümler

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 20

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

Madde 4
Turk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tem
sil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.
Madde 5
Yasama yetkisi ve yürütme erki Buyuk Millet Mecli
sinde belirir ve onda toplanır.
Madde 6

Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır

Madde 7
Mecl's, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı
ve onun tâyin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır.
Meclis, Hükümeti heı vakit denetleyebilir ve düşürebilir
Madde 8
Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağım
sız mahkemeler tarafından kullanılır

Yasama

çoıevı

Madde 9 _ Türkiye Buyuk Millet Meclisi, özel kanununa gore mil
let tarafından seçilmiş milletvekillerinden kurulur
Madde 10
Milletvekili seçmek,
erkek her Turkun hakkıdır.

yirmi iki yaşını bitiren kadın,

Otuz yaşım bitiren kadın, erkek her Turk milletvekili

Madde 12
Yabancı Devlet resmî hizmetmde bulunanlar, terhiplı cezaları gerektiren suçlardan veya hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs suçlarından biriyle hüküm giymiş
olanlar, kısıtlılar, yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler, kamu hiz
metlerinden yasaklılar, Türkçe okuyup yazma bılmiyenler milletvekili
seçilemezler
Madde 13

Büyük Millet Meclisinin seçimi dört yılda bir yapılır

Suresi biten milletvekilleri

tekrar seçilebilirler

Eski Meclis, yem Meclisin toplanmasına kadar devam eder
Yeni seçim yapılmasına imkân görülmezse, toplanma
yıl daha uzatılabilir
Her milletvekili
vekilidir

sonuna bırakılır

Milletve

Milletvekillerinin yıllık ödenekleri özel kanunla gös

Meclis görüşmeleri herkese açıktır ve olduğu gibi ya

yılır.
Fakat Meclis, içtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar
dahi yapabilir. Kapalı oturumlardaki görüşmeleri yaymak Meclisin ka
rarına bağlıdır.
Madde 21 _

MecLs, görüşmelerini içtüzük hükümlerine gore yapar

Madde 22
Soru, gensoru ve Meclis soruşturması, Meclisin yet
kilerinden olup bunların nasıl yapılacağı içtüzükte gösterilir.
Madde 23
şemez.

Milletvekilliği ile Hükümet memurluğu bir kişide bırle-

Madde 24
Türkiye Buyuk Millet Mjclısı kamutayı her Kasım
ay başında kendine bir yıl ıçm bir Başkan, uç Başkanvekılı seçer
Madde 25
Seçim dönemi bitmeden Meclis, üyelerinin tam sayısı
nın saltçokluğu ile seçim yenilemeğe karar verirse, yeni toplanan Meclisin
seçim dönemi Kasım ayından başlar
Kasımdan önceki toplantı, olağanüstü toplantı sayılır

ÎKİNCÎ BÖLÜM

Madde 11
seçilebilir.

Madde 18
terilir.
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Madde 19
Araverme sırasında Cumhurbaşkanı veya Meclis Baş
kanı gerekli görürse Meclisi toplanmıya çağırabilir. Üyelerden beşte bi
rinin istemesi üzerine de Meclis Başkanı Meclisi toplanmıya çağırır.

Madde 2
Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devlet
çi, lâyk ve devrimcidir Devlet dılı Türkçedır. Başkent Ankara'dır
Madde 3

^

donemi bir

Madde 26
Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yapmak, ka
nunları yorumlamak, kanunları kaldırmak, Devletlerle sözleşme, andlaşma ve barış yapmak, harb ilân etmek, Devletin bütçe ve kesmhesap
kanunlarını incelemek ve onamak, para basmak, tekellı ve akçalı yük
lenme sözleşmelerim ve imtiyazları onamak ve bozmak, genel ve özel
af ilân etmek, cezaları hafifletmek ve değiştirmek, kanun soruşturmala
rını ve kanun cezalarını ertelemek, mahkemelerden çıkıp kesinleşen ölüm
cezası hükümlerini yeııne getirmek gibi görevleri Büyük Millet Meclisi
ancak kendisi yapar.
iMadde 27
Bir milletvekilinin vatan hayınlığı ve milletvekilliği
sırasında yiyicilik suçlarından biriyle sanık olduğuna Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kamutayı hazır üyelerinin üçte ıkı oy çokluğu ile karar veri
lir yahut on ikinci maddede yazılı suçlardan biriyle hüküm giyer ve bu
da kesinleşirse milletvekilliği sıfatı kalkar.
Madde 28 — Çekilme, kanun hükümleri gereğince kısıtlanma, özür
süz ve izinsiz iki ay Meclise devamsızlık yahut memurluk kabul etme
hallerinde ımılletvekilı ğı düşer
Madde 29 _ Ölen yahut yukardaki maddeler gereğince milletve
killiği sıfatı kalkan veya düşen milletvekilinin yerme bir başkası seçilir.
Madde 30 _ Büyük Millet Meclisi, kendi kolluk işlerini
eliyle düzenler ve yürütür

Başkanı

yalnız kendmı seçen çevrenin değil, butun milletin
Ü Ç Ü N C Ü BOLÜM

Madde 14
rısız toplanır

Bıiyuk Millet Meclisi, her yıl, Kasım ayı başında çağ
Ytırutme

Meclis, üyelerinin memleket içinde dolaşmaları, inceleme yapmaları,
denetleme vazifelerine hazırlanmaları ve dinlenmeleri ıçm çalışmasına
yılda altı aydan fazla aVaveremez
Madde 15
Kanun teklif etmek hakkı, Meclis üyelerinin ve Ba
kanlar Kurulunundur
Madde 16

Milletvekilleri Meclise katıldıklarında şöyle andıçerler.

«Namusum üzerine söz veririm kı
Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine, milletin kayıtsız şart
sız egemenliğine aykırı bir amaç gutmıyeceğım ve Cumhuriyet esaslarına
bağlılıktan ayrılmıyacağım »
Madde 17 _ Bir milletvekili ne Meclis içindeki oy, düşünce ve de
meçlerinden, ne de Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerim Meclis dışında
söylemek ve açığa vurmaktan soıumlu değildir Seçiminden gerek önce
ve gerek sonra ustune suç atılan bir milletvekili Kamutayın kararı ol
madıkça sanık olarak sorgulanamaz, tutulamaz ve yargılanamaz. «Cina
yetten suçüstü yakalanma halı bu hukmun dışındadır. Ancak bu halde
yetkili makam bunu hemen Meclise bildirmek ödevmdedir. Seçiminden
once veya sonra bir milletvekili hakkında verilmiş bir ceza hükmünün

görevi

Madde 31
Türkiye Cumhurbaşkanı, Buyuk Millet Meclisi ka
mutayı tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için se
çilir. Cumhurbaşkanlığı görevi, yeni Cumhurbaşkanının seçimine ka
dar sürer Yeniden seçilmek olur.
Madde 32
Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır Bu sıfatla törenli
oturumlarda Meclise ve gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna Başkanlık
eder.ve Cumhurbaşkanı kaldıkça Meclis tartışma ve görüşmelerine ka
tılamaz ve oy veremez
Madde 33 — Cumhurbaşkanı, hastalık ve memleket dışı yolculuk
gibi bir sebeple görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve başka sebeplerle
Cumhurbaşkanlığı açık kalırsa Büyük Mdlet Meclisi Başkanı vekil olarak
Cumhurbaşkanlığı görevini yapar
Madde 34 — Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanını hemen seçer.

boş kaldığında

Meclis

toplanıksa

Meclis toplanık değilse Başkanı tarafından hemen toplanmaya çağ
rılarak Cumhurbaşkanı seçilir Meclisin seçim dönemi sona ermiş veya
seçimin yenilenmesine karar verilmiş olursa Cumhurbaşkanını gelecek
Meclis seçer
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Madde 35
. Cumhurbaşkanı
gün içinde ilân eder.

Meclisin kabul ettiği

kanunları

on

Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek
üzere gene on gün içinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri verir Anaya
sa ile Bütçe Kanunu bu hüküm dışındadır.
Meclis geri verilen kanunu gene kabul ederse Cumhurbaşkanı onu
ilân etmek ödevindedir.
Madde 36
Cumhurbaşkanı her yıl Kasım ayında Hükümetin ge
çen yıldaki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uygun görülen tedbir
ler hakkında bir söylev verir Yahut söylevini Başbakana okutur.
Madde 37
Cumhurbaşkanı, yabancı Devletler yanında Türkiye
Cumhuriyetinin siyasi temsilcilerim tâyin eder ve yabancı Devletlerin si
yasi temsilcilerini kabul eder.

8179

Madde 50
Bakanlardan birinin Yücedıvana yollanması hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen karar, kendisini Bakanlık
tan da düşürür.
Madde 51
İdare dâvalarına bakmak ve ıdaıe uyuşmazlıklarım
çözmek, Hükümetçe hazırlanarak kendine verilecek kanun tasarıları ve
imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları üzerine duşunuşunu bildirmek, gerek
kendi özel kanunu ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri yap
mak üzere bir Danıştay kurulur. Danıştay başkanlaıı ve üyeleri, daha
önce önemli görevlerde bulunmuş, uzmanlıkları, bilgileri ve görgüleriyle
belirgin kimseler arasından Büyük Millet Meclisince seçilir
Madde 52
Bakanlar kurulu, kanunların uygulanışını göstermek
yahut kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere içinde yeni hükümler
bulunmamak ve Danıştaym incelemesinden geçirilmek şartıyle tüzükler
çıkarır.

Madde 38
Cumhurbaşkanı, seçiminden hemen sonra Meclis, önün
de şöyle andıçer :

Tuzukleı Cumhurbaşkanının imzası ve ı l â n y l e yürürlüğe girer.
Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldükte bunun çözıjm yeri
Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

«Namusum üzerine söz veririm ki
Cumhurbaşkanı olarak, Cumhuriyet kanunlarını, milletin egemenlik
esaslarını sayacağım;

D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM

Ve bunları müdafaa edeceğim,

Yargı erki

Türk milletinin mutluluğuna bütün bağlılığımla, butun kuvvetimle
çalışacağım;
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en son şiddetle önlıypceğim;

Madde 53
gösterilir

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri kanunla

Türkiye'nin şanını, şerefini koruyup yükseltmek, üstüme aldığım
görevin isterlerini yerine getirmek içm olanca varlığımla çalışmaktan as
la ayrılmıyacağım.»

Madde 54
Yargıçlar, bütün dâvaların görülmesinde ve hükmün
de bağımsızdırlar ve bu işlerine hiçbir turlu karışılamaz. Ancak kanun
hükmüne bağlıdırlar

Madde 39
Cumhurbaşkanının çıkaracağı butun kararlar Başba
kan ile birlikte ilgili Bakan tarafından imzalanır.

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar
Kurulu hiçbir türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, geciktiremezler ve
hükümlerinin yerine getirilmesine engel olamazlar.

Madde 40
Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce
varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından tem&ıl olunur. Harb
kuvvetlerinin komutası barışta özel kanuna göre Genelkurmay Başkan
lığına ve seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı ta
rafından tâyin edilecek kimseye verilir
Madde 41
Cumhurbaşkanı, vatan hayınlığı halinde BuyuE Millet
Meclisine karşı sorumludur Cumhurbaşkanının çıkaracağı butun karar
lardan doğacak sorumlar 39 uncu madde gereğince bu kararları imzala
yan Başbakanın ve ilgili Bakanındır.
Cumhurbaşkanının, özlük işlerinden dolayı sorumlahması gerekirse,
Anayasanın milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili 17 ncı maddesi hü
kümlerine uyulur.

Madde 55
Yargıçlar, kanunda gösterilen usuller ve haller dışında.
görevlerinden çıkarılamazlar
Madde 56
Yargıçların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenekleıı, nasıl tâyin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarılacakları
özel kanunla gösterilir
Madde 57
Yargıçlar, kanunla gösterilenlerden başka genel veya
özel hiçbir görev alamazlar.
Madde 58

Mahkemelerde yargılamalar herkese açıktır.

Yalnız yargılama usulü kanunları gereğince bir yargılamanın ka
palı olmasına mahkeme karar verebilir

Madde 42
Cumhurbaşkanı, Hükümetin teklifi uzerme, daimî ma
lûllük veya kocama gibi özlük sebeplerden dolayı belli kimselerin ceza
larını kaldırabilir veya hafifletebilir.

Madde 59
Herkes mahkeme önünde haklaımı korumak için ge
rekli gördüğü yasalı araçları kullanmakta serbesttir

Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tarafından sanıklanarak hü
küm giyen Bakanlar hakkında bu yetkiyi kullanamaz

(Madde 60
Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki dâvalara
bakmazlık edemez. Görev ve yetki dışında olan dâvalar ancak bir ka
rarla reddolunur

Madde 43

Cumhurbaşkanının ödeneği özel kanunla gösterilir

Madde 44
Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri
dan tâyin olunur.

YüceĞivan

arasın

Öteki Bakanlar Başbakanca Meclis üyeleri arasından seçilip tamamı
Cumhurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Meclise sunulur
Meclis toplanık değilse sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır.

Madde 61 _ Bakanları, Danıştay ve Yargıtay başkanları ve üye
lerim ve Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden dolayı
yargılamak ıçm Yücedıvan kurulur.

Hükümet, tutacağı yolu ve siyasi görüşünü en geç bir hafta'içinde
Meclise bildirir ve ondan güven ister.

Madde 62
Yücedıvan üyeliği içm, on bırı Yargıtay, onu Danıştay
başkanları ve üyeleri arasından ve kendi Genelkurulları tarafından ge
rekli görüldükte gizli oyla, yirmi bir kişi seçilir

Madde 45
Bakanlar, Başbakanın reisliği altında (Bakanlar Ku
rulu) nu meydana getirir.

Bunlar gizli oy ve salt çoklukla içlerinden birini Başkan ve birini
Başkanvekıli seçerler

Madde 46
likte sorumludur

Bakanlar Kurulu, Hükümetin genel politikasından bir

Madde 63
Yücedivan bir Başkan ve on dört üye ile kurulur ve
kararlarını salt çoklukla verir.

Bakanların her bırı kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden ve politikasının genel gidişinden tekbaşma sorumludur

Geri kalan altı kişi gerektiğinde kurulun eksiğim tamamlamak için
yedek uye durumundadır

Madde 47 — Bakanların görev ve sorumları özel kanunla gösterilir.
Madde 48

Bu yedek üyeler, üçu Yargıtay, uçu Danıştay'dan seçilmiş üyeler
arasından olmak üzere adçekme ile ayrılır

Bakanlıkların kuruluşu özel kanuna bağlıdır

Madde 49
Izmlı veya herhangi bir sebeple özürlü olan bir Ba
kana, Bakanlar Kurulu üyelerinden bir başkası geçici olarak vekillik eder.
Ancak bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez.

Başkanlığa ve Başkan vekilliğine seçilenler bu adçekmeye girmez
ler.
Madde 64
görülür.

Yücedivanın savcılık görevi, Başsavcılık

tarafından

Sayfa: 8180
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Madde 65

Yüeedivanın kararları kesindir.

Madde 66

Yücedivan kanunlara göre yargılar ve hüküm verir

Madde 67
Yücedivan gerekli görüldüğünde Türkiye Büyük Mil' let Meclisi karariyle kurulur
BEŞİNCİ BÖLÜM
Türklerin

kamu

hakları

Madde 68
Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet başkasına
zarar vermiyecek her şeyi yapabilmektir.
Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hür
riyeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer.
Madde 69
Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna
uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kal
dırılmıştır ve yasaktır.
Madde 70 . Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yol
culuk, bağıt, çalışma, mülkedinme, malını ve hakkını kullanma, toplan
ma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin
tabii haklarındandır.
Madde 71 _ Cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz.
Madde 72 . Kanunda yazılı hal ve şekillerden başka türlü hiçbir
kimse yakalanamaz ve tutulamaz.
Madde 73
İşkence, eziyet, zoralım ve angarya yasaktır
Madde 74
Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre anlaşıl
madıkça ve özel kanunları gereğince değer pahası peşin verilmedikçe
hiç kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz.
Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları devletleştirmek için alı
nacak toprak ve ormanların kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların
ödenişi özel kanunlarla gösterilir.
Olağanüstü hallerde kanuna göre yükletilecek para ve mal ve ça
lışma ödevleri dışında hiçbir kimse başka hiçbir şey yapmaya ve ver
meye zorlanamaz.
Madde 75
Hiçbir kimse felsefe inanından, dm ve mezhebinden
dolayı kınanamaz. Güvenliğe ve edep törelerine ve kanunlar hükümlerine
aykırı bulunmamak üzere her türlü din törenleri serbesttir.
Madde 76 Kanunda yazılı usul ve haller dışında kimsenin konu
tuna girilemez ve üstü aranamaz.
Madde 77
Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayımından
önce denetlenemez, yoklanamaz.
Madde 78 . Seferberlik ve sıkıyönetim hallerinin veyahut salgın
hastalıklardan dolayı kanun gereğince alınacak tedbirlerin gerektirdiği
kısıntıların dışında yolculuk hiçbir kayıt altına alınamaz.
Madde 79
Bağıtların, çalışmaların, mülkedmme ve hak ve mal
kullanmanın, toplanmaların, derneklerin ve ortaklıkların serbestlik sınırı
kanunlarla çizilir.
Madde 80
Hükümetin gözetimi ve denetlemesi altında ve kanun
çerçevesinde her türlü öğretim serbesttir.
Madde 81
Postalara verilen kâğıtlar, mektuplar ve her türlü ema
netler yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme kararı olmadıkça açı
lamaz ve telgraf ve telefonla haberleşmenin gizliliği bozulamaz.
Madde 82
Türkler gerek kendileri, gerek kamu ile ilgili olarak
kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili makamlara ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine tek başlarına veya toplu olarak haber
verebilir ve şikâyette bulunabilirler. Haber veya şikâyeti alan makam
kişi ile ilgili başvurmaların sonucunu dilekçiye yazılı olarak bildirmek
ödevindedir.
Madde 83
Hiç kimse kanunca bağlı olduğu mahkemeden başka
bir mahkemeye verilemez ve yollanamaz.
Madde 84
Vergi, Devletin genel giderleri için, halkın pay ver
mesi demektir.
Bu esasa aykırı olarak gerçek veya tüzelkişiler tarafından veya on
lar adına resimler, ondalık alınması ve başka yüklemeler yapılması ya
saktır.
Madde 85
Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır
Devletçe, illerin özel idarelermce ve belediyelerce almagelmekte olan
resimler ve yüklemeler, kanunları yapılıncaya kadar alınabilir
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Madde 86 — Harb halinde veya harbi gerektirecek bir durum başgösterdikte veya ayaklanma olduğunda yahut vatan ve Cumhuriyete
karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtiler
görüldükte Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak üzere yurdun bir
kesiminde veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen Mec
lisin onamasına sunar. Meclis sıkıyönetim süresini, gerekirse uzatabilir
veya kısaltabilir. Meclis toplanık değilse hemen toplanmaya çağırılır
Sıkıyönetim süresi ancak Meclisin karariyle uzatılabilir.
Sıkıyönetim, kişi ve konut dokunulmazlığının, basın, gönderişme,
dernek, ortaklık hürriyetlerinin geçici olarak kayıtlanması veya durdu
rulması demektir.
Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi hükümlerin uygulanacağı
ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, harp halinde de dokunulmazlığın ve
diğer hürriyetlerin nasıl kayıtlanabileceği veya durdurulacağı kanunla
gösterilir.
Madde 87
Kadın, erkek bütün Türkler ilk öğretimden geçmek
ödevindedirler. ilk öğretim Devlet okullarında parasızdır.
Madde 88
Türkiye'de din ve ırk ayırd edilmeksizin vatandaşlık
bakımından herkese « Türk» denir.
Türkiye'de veya Türkiye dışında bir Türk babadan gelen yahut Tür
kiye'de yerleşmiş bir yabancı babadan Türkiye'de dünyaya gelipte mem
leket içinde oturan ve erginlik yaşına vardığında resmî olarak Türk va
tandaşlığını istiyen yahut Vatandaşlık Kanunu gereğince Türklüğe kabul
olunan herkes Türktür
Türklük sıfatının kaybı kanunda yazılı hallerde olur
ALTINCI BÖLÜM
Türlü maddeler
tiler

Madde 89 _ Türkiye, coğrafya durumu ve ekonomi ilişikleri ba
kımından illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara bölünmüştür ve bucaklar
da kasaba ve köylerden meydana gelir.
Madde 90

İllerle şehir, kasaba ve köyler tüzelkişilik sahibidirler

Madde 91
İllerin işleri, yetki genişliği ve görev ayrımı esasları
na göre idare olunur
Memurlar

Madde 92
Siyası hakları olan her Türkün, yeterliğine ve hakedişine göre, Devlet memuru olmak hakkıdır.
Madde 93 Bütün memurların nitelikleri, hakları, görevlen, aylık
ve ödenekleri, göreve almmaları ve görevden çıkarılmaları, yükselme ve
ilerlemeleri özel kanunla gösterilir
Madde 94 Kanuna aykırı işlerde üstün emrine uymuş olmak me
muru sorumdan kurtarmaz
Maliye işleri

Madde 95 Bütçe Kanunu tasarısı ve buna bağlı bütçeler ve cet
vellerle katma bütçeler Meclise bütçe yılı başından enaz üç ay önce
sunulur
Madde 96

Devlet malları bütçe dışı harcanamaz

Madde 97

Bütçe Kanununun geçerliği bir yıldır

Madde 98 _ Kesinhesap kanunu, ilişkin olduğu yıl bütçesinin he
sap dönemi içinde elde edilen gelirle, gene o yılkl ödemelerin* gerçekleş
miş tutarını gösterir kanundur. Bunun şekli ve bölümleri Bütçe Kanunu
ile tam karşılıklı olacaktır.
Madde 99
Her yılın kesinhesap kanunu tasarısı o yılın sonundan
başlıyarak en geç ikinci yıl Kasım ayı basma kadar Büyük Millet Mec
lisine sunulur

Sayfa: 8181
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(Madde 100 Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelirlerini | Kanunu yerme mâna ve kavramda bir değişiklik yapılmaksızın Türkçeve giderlerini özel, kanuna göre denetlemekle görevli bir Sayıştay ku ! 1 eştirilmiş olan bu kanun konulmuştur.
rulur.
Madde 105 _ Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer
12/1/1945
Madde 101
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu
Reiir.'
kesinhesap kanununun maliyece Büyük Millet Meclisine verilmesi tari
Düstur
S.hılt
Tertip
Cllı
hinden başlıyarak en geç altı ay içinde Meclise sunar
1 - Kanunlar:

Anayasanın

Madde 102
bağlıdır:

dayanakları

Anayasada değişiklik yapılması aşağıdaki şartlara

T e ş k i l â t ı Esasiye Kanunu
24/5/1310
T e ş k i l â t ı E s a s ı v c Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair
kanun
14/4/1928
T e ş k i l â t ı Esasiye Kanununun 95 ı n c ı maddesinin
ladılıne
dair k ı n ı m
15/12/1931
T e ş k i l a t ı E»asıye Kanununun 10 ve 11 ı n c ı
maddelerinin
d e ğ ı ş t u ilmesine dair kanun
11/12/1934
T e ş k i l a t ı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin d e ğ i ş t i r i l i r
sine dair kanun
13/2/1937
T e ş k i l a t ı Esasiye Kanununun nazı maddelerinin
değiştiril
mesule d ı ı r kanun
1/12/1937
II - T e f s i r :
20 Nisan 1340 tarih ve 491 n u m a ı a l ı T e ş k i l â t ı Esasiye K a
nununun 23 unru maddesinin tefsiri
22/2/1927

3

5

1019

71

3

9

273

863

3

13

25

1976

3

16

36

2877

3

18

307

3533

3

19

37

3775

3

8

177

565

0

Değişiklik teklifinin Meclis tamuyesınin enaz üçte biri tarafından
İmzalanması şarttır.
Değişiklikler ancak tamsayımın üçte iki oy çokluğu ile kabul edi
lebilir.
Bu kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki bıııncı
maddesinde değişiklik ve başkalama yapılması hiçbir türlü teklif dahi
edilemez.
Madde 103 — Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane
ile savsanamaz ve işlerlikten alıkonamaz.' Hiçbir kanun Anayasaya ay
kırı oTamaz.

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun
Kanun No: 4696

Madde 1
evvel ayı Aı alık
Madde 2
Madde 3

Madde 104 — 20 Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye

Kabul tarihi: 10/1/1945

Teşrinievvel ayı Ekim, Teşrinisani ayı Kasım, Kânunu
ve Kânunusani ayı da Ocak olarak değiştirilmiştir
Bu kanun yayım tarihinden yürürlüğe girer
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür
12/1/1945

T. B. M . M . K A R A R I
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 saydı kanunun 18 inci maddesinin
tefsirine mahal olmadığı hakkında
Karar No: 1450

3656 sayılı kanunun 18 ıncı maddesi, tabiplerin İki meslekî vazifeyi
veya biri idari diğeri meslekî, maaşlı veya ücretli iki vazifeyi deruhde
edebilmelerine ve serbest tabip bulunmıyan vilâyet ve kazalardaki ta
biplerin zaruret halinde o vilâyet ve kazaya ait üç muhtelif meslekî hiz
meti dahi deruhde etmelerine cevaz vermiş ve bu takdirde de alabilecek
leri ücret ve maaş nispetlerinin muallimler hakkında konan hükümlere
göre hesap edileceği esasını vazetmiştir.
3656 sayılı kanunun sivil memurların aylıklarının tevhit ve teadjlu
hakkında olması, burada mevcut bir hükmün askerî tabiplere de tatbiki

caiz olup olmadığı noktasında tatbikatta bir tereddüt hâsıl ettiğinden
keyfiyetin tefsir ve tavzihi suretiyle bu tereddüdün izalesi istenilmiştir
Yapılan tetkiklere göre, mevzuatta, askerî tabiplerin askerî hizmet
haricinde başka meslekî bir vazife deruhde etmelerim nehyeden herhangi
bir hüküm mevcut bulunmamaktadır. 3656 sayılı kanunun 18 inci mad
desinde tabipler hakkında mevzu ahkâm ise mutlak olup sivil ve askerî
tabip diye bir tefrik yapılmaksızın bu kanuna tabı kadrolarda yani sivil
hizmetlerde munzam vazife almak suretiyle istihdam edilecek bilûmum
tabiplere tatbiki mümkün esaslar konulmakta olduğundan kanunun bu
mutlak ibaresi karşısında tefsiri mucip bir cihet görülememiş ve bugüne
kadar yapılageien tatbikatın kanunun ruhuna ve 18 ıncı madde hükmü
nün sarahatine uygun olduğu neticesine varılmıştır
10/1/1945
[Devlet m e m u r l a r ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve t e a d ü l ü n e dair olan 3656 s a y ı l ı kanun ve eklen 5844
s a y ı l ı Resmi Gazete'ye ı l ı s ı k senelik Fihristin 16 nci s a y f a s ı n d a k i 4673 s a y ı l ı kanun b a ğ l ı ğ ı a l t ı n a
tahşiye e d i l m i ş t i r 1

TAMİMLER
Dahiliye Vekâletinden:

Dahiliye Vekâletinden
ÖZÜ
Elmalı Mahallesinin müstakil köy
olduğu H.

Kütahya Vilâyeti Tavşanlı Kazasının Menkez Nahiyesine bağlı Akçakilise Köyünün Elmalı Mahallesi 24/12/1944 gününden itibaren müsta
kil köy haline getirilmiştir

ÖZÜ .
Tepeköy Adiyle kurulacak koy H
Konya Vilâyeti Ereğli Kazasının Çakmak Nahiyesine bağlı
Şeyhömerli Köyünün Körosmanlı Mahallesi 23/12)1944 gününden itibaren
Tepeköy adiyle müstakil köy haline getirilmiştir

ildir ve Zeyt ineli Köylerinin idari
bağlılıkları H
îzmır Vilâyeti Çeşme Kazasının Barbaros Nahiyesine bağlı
ildir Koyunun Alaçatı Nahiyesine ve Alaçatı Nahiyesine bağlı Zeytine!!
Köyünün de Barbaros Nahiyesine bağlanmaları 28/12/1944 tarihinde onay
lanmıştır

ÖZÜ :
Çıhta Mahallesinin koy olduğu H
Çoruh Vilâyeti Şavşat Kazasının Ilıca Köyüne bağlı Çıhta Ma
hallesi 23/12/1944 tarihinden itibaren müstakil köy haline getirilmiştir

Sayfa: o 182

^Keamî Gazete)
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İLANLAR
Maliye Vekaletinden i
Sinop Vilâyetinin Boyabat Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı
yirmi bir cüzutamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütam
lardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı ka
nun hükmüne tevfikan mükelleflere tebliğ edilmiş, vâki itirazlar, sözü
geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen bma ve arazı ver
gileri itiraz komisyonunca incelenerek 1944 malî yılı içinde kararlara
bağlanmıştır
Bu cuzutamlarda bma veıgılelı -2802 numaralı kanun mucibince1945 malî yılından itibaren yem iratlar üzerinden alınacaktır
Çorakyüzü
Gokçeağacsakızı
Boyabuku
Kirencık
Alınca
Kurtlu
Gove
Sarıyer
Alpugan
Dereli
Sarıkadı

Koyu
»
»
»
»
»
//
>
»
>
»

Çeı'kezler
Yağbasan
Arduç
Oğlakçılar
Ço/e
Uzunçay
Tırnalı
Kaplango
Salarkolu
Akyörük

Köyü
»
»
»
»
»
»
»
»
v
35

Nafıa Vekâletinden :
1
Eksiltmeye konulan ış. Nafıa Vekâleti makam asansoıunun
Başvekâlete nakil ve montajı ısıdır
Keşif bedeli- (6.970,00) liradır
2
22/1/1945 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve
imar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında açık eksiltme usulıyle yapıla
caktır
3
Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı evrak Nafıa Vekâleti
Vapı ve imar işleri Reisliğinde görülebilir
4 _ Eksiltmeye girebilmek içm isteklilerin usulü dairesinde
1522,75) beş yuz yıımı ıkı lira yetmiş beş kuruşluk muvakkat teminat
vermeleri ve bu ışı yapabilecek durumda olduklarına dair Nafıa Vekâleti
Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri
?aıttır
Bu vesikayı almak ıçm isteklilerin tatil günleri Hariç olmak üzere
İhale tarihinden en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâleti Yapı ve
tmar işleri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu gibi işleri
vapmış olduklarına dair ışı yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri
lâzımdır
2499/4-4
Yapı işleri ilânı
1
Eksiltmeye konulan ış Hukuk Fakültesi konferans salonu sah
ne kısmının yaptırılması ısıdır
Keşif bedeli (19 921,57) lııadır
2 _ Eksiltme 25/1/1945 perşembe gunu saat 15 te Nafıa Vekâleti
Yapı ve lamr işlen Eksiltme Komisyonu odısında kapalı zarf usulıyle
yapılacaktır
3
Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı evrak (100) kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işlen Reisliğinden alınabilir
4
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(1 494,15) bin dört yüz doksan dört lira on beş kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair Yapı ve imar
işleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu
vesikayı almak için isteklilerin en az ihaleden üç gün evvel (tatil gün
leri hariç) bir istida ile Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğine
müracaat etmeleri ve dilekçelerine bu gibi teknik ehemmiyette bir iş
yapmış olduklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptet
meleri muktazidir.
5
isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 25/1/1945
perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komis
yonu Reisliğine vermeleri lâzımdır.
6
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
34/4-3

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü Mer
sez 9 uncu Satın Alma Komisyonu Reisliğinden
1
20 aded etüv makinesi satın alınacak
Yukarda isim" ve miktarı yazılı malzemenin mubayaası ışı kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2
Malzemenin muhammen bedeli 120 000,
lira ve muvakkat
teminat 7.250, liradır.
3
Şartnameler 100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa
veznelerinde satılmaktadır.
4 . Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 29/1/1945 pazartesi günü
saat 15 de yapılacaktır.
Taliplerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde
nihayet saat 14 e kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır
73/4-2
1
35 ton külçe kurşun.
Yukarda isıım ve miktarı yazılı malzemenin mubayaası ışı kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 . Malzemenin muhammen bedeli 70.000 (yetmiş bin) ve muvakkat
teminatı 4 750 (dört bin yedi yüz elli) liradır.
3
Şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa
veznelerinde satılmaktadır.
4
Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satın Alma Komisyonunca 30/1/1945 sah günü saat
15,30 da yapılacaktır.
Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde
nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır
97/4-1

Fethiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden
Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesinde mukim Marmarıslı posta ve tel
graf Şefliğinden mütekait ismail Hakkı Günduzalp karısı Kayseri Vilâye
tinin Cumhuriyet Mahallesinde Şeyhcami Fırını ittisalinde bekçi Mehmet'in
19 numaralı evinde Osman kızı Fatma Günduzalp aleyhine açtığı boşanma
dâvasından dolayı Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruş
mada muddeaaleyha Fatma Gündüzalp'm ikametgâhı meçhul bulunduğun
dan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve ilânen yapılan tebligat üzerine
duruşmaya gelmediği gibi bir vekili kanunide göndermemiş olduğundan
hakkında gıyap kararı verilmiş ve muhakeme 24/1/1945 çarşamba günü
saat 9 a talik edilmiş olduğundan mezkûr günde Fethiye Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunması ve3'a kanuni bir vekil göndermesi aksi tak
dirde gıyabmda duruşmanın yapılacağı ilân olunur
102/1-1

iskenderun Asliye Ticaret Hâkimliğinden
Hatay Yağları Türk Anonim Şirketi tarafından 14/9/1944 gunlu is
tida ile 6/1/1944 tarihinde 1, 2, 3 numaralı Adana'da Tüccar Alber Diyap
emrine muharrer bankaların birinde kırılmak üzere 3 kıta bono posta
ile gönderildiği halde bu bonoların Alber Diyap adına gitmediği araların
daki telefon ve mektup muhaberatından anlaşıldığından postada ziyaa
uğrayan bonoların asıllarının iptaline karar verilmesine dair mahkeme
mize ikame olunan dâvada
Mahkemece :
Yukarda numaraları yazılı, uç kıta bonunun iptali hakkındaki istek
kanuna uygun ve kabule şayan görülmekle keyfiyetin (45) gün müd
detle ilânına ve zikri geçen bonoların Resmî Gazete ile son ilân tarihinden
itibaren işbu müddet zarfında mahkemeye ibraz edilmediği takdirde ip
taline karar verileceği Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmüne
tevfikan ilân olunur,
2433/3-2

15 O C A K

M . M . V . 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
(100.000) aded sahra pili alınacak
Komisyonda mevcut şartname ve evsafına göre (100 000) yuz bin aded
sahra pili satın alınacaktır. Muhammen bedeli (220.000) lira olup katî te
minatı (24 500) liradır Eksiltmesi 18/1/1945 perşembe günü saat (15,15) de
pazarlıkla yapılacaktır. Şartname ve evsafı her gün öğleden evvel saat
(11-12) arasında komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte
katî teminatlariyle birlikte komisyona gelmeleri
K 2__37/3-3

M . M . V. 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
1 _ Beher kilosuna tesbit olunan fiyatlar aşağıda yazılı (20) ton
yataklık yıkanmış yun satın alınacaktır. Pazarlık suretiyle eksiltmesi
17/1/1945 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli Trak
ya malı için (59.200) lira, ince Anadolu malı için (52 800) lira ve İzmir
malı i*çin de (54.800) lira olup katî teminatlariyle sırasiyle (8.420), (7.780)
ve (7380) liradır.
2

Sayfa:

(Resmî Gazete)

1945

Şartnamesi her gün komisyonda öğleden evvel görülebilir

3
Şartnamesinde yazılı olduğu üzere 1944 -1945 mahsul mevsimi
devamı müddetince carı olmak üzere Ticaret, Ziraat ve İktisat Vekillik
leri tarafından 510 sayılı kararnameye tevfikan tesbıt edilmiş olan beher
randıman fiyatı, malın fiilî randıman adedine zarbedılmek suretiyle yün
lerin esmanı verildikten başka ayrıca da istihsal bölgesinden ambara ka
dar yapılacak nakliye masraflariyle ambalaj ücreti ödeneceği gibi mu
kavele aktinden mütevellit her türlü rüsum ve tekâlif ile banka teminat
mektubu noter ve buna mümasil masrafları ve toplayıcıların zaruri mas
rafları karşılığı olmak üzere yüzde beş nisbetinde bir meblâğ da taahhüt
fiyatına zammolunmak suretiyle ödenecektir.
4
İsteklilerin belli gün ve saatte teminat mektuplariyle veyahut
Hazine veyı Merkez Muhasebeciliklerinden alacakları teminat makbuzlarlyle komisyona gelmeleri
K 3 33/3-3
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dır. İsteklilerin teminat mektuplariyle veyahut Hazine veya Merkez Vez
nelerinden alacakları makbuzlarla muayyen gün ve saatte komisyona
gelmeleri
K.3_65/3- 2
Kılım alınacak
Beher adedine sekiz lira fiyat tahmin edilen beş bin aded kilimin
pazarlık suretiyle eksiltmesi 26 ikinci kânun 1945 cuma günü saat 15 te
yapılacaktır.
Şartname ve numunesi her gün komisyonda öğleden evvel görüle
bilir.
Kilimlerin tahmin bedeli (kırk bin lira olup) katî teminatı (altı bin)
liradır.
İsteklilerin muayyen gün ve saatte banka teminat mektubu veya
hut hazine veya merkez veznesinden alacakları makbuzlarla komisyona
gelmeleri
K. 3—90/3-1

Maarif Vekilliğinden
1 _ Erkek Meslek Okulları yatılı talebeleri için lüzumlu olup bez
leri Vekillikçe verilmek şartiyle 2.000 aded frenkgömleği, 2.500 aded iç
gömleği ve 2 500 aded iç pantolonun dikimi kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur
2
Muhammen bedeli 5 250, lira olup muvakkat teminatı 393,75
liradır
3
Şartname ve örnekler tatil günleri hariç her gün Büyük Evkaf
Apartmanı 4 üncü katta Vekillik Erkek Teknik öğretim Müdürlüğünde
görülebilir.
4 — Eksiltme 18/1/1945 tarihine rastlıyan perşembe günü saai
15,30 da Büyük Evkaf Apartmanı 4 üncü katta Vekillik Erkek Teknik
öğretim Müdürlüğü Dairesinde toplanacak olan Arttırma, Eksiltme vt
İhale Komisyonunda yapılacaktır.
Eksiltmeye gireceklerin kanunun lcabettirdıği vesaikle birlikte mu
ayyen gün ve saatte Komisyona müracaatlar
2493/4-4
»

. —

Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden
Nöbetçi kürkü alınacak
Beher aded ne (100) lira fiyat tahmin edilen (150) aded nöbetçi K U I
kunün 19/1/1945 cuma günü saat 15 te pazarlık suretiyle eksiltmesi ya
pılacaktır.
Numune ve şartnamesi her gun komisyonda öğleden evvel görülebilir
Tahmin edilen bedeli (15.000) lira olup katî teminatı (2.250) lııadır
İsteklilerin teminat mektuplariyle veyahut Hazine veya Merkez Mu
hasefoeciliklermden alacakları makbuzlarla komisyona gelmeleri.
K.3_38/3- i

Komisyonda mevcut numune ve şartnamesine gore (15.000) liralık
şerit kolan pazarlıkla 17/1/1945 çarşamba günü saat 15 te satın alınacak
tır. Şartname ve numunesi her gün komisyonda öğleden evvel görülebilir
Muhammen bedeli (15.000) lira olup katî teminatı (2 250) liradır.
İsteklilerin belli gun ve saatte teminat mektuplariyle veyahut Hazi
ne veya Merkez Veznesinden alacakları makbuzlarla komisyona gelmeleri
K3_43/3 3

(1.500) takım deri caket, eldiven ve başlık yaptırılacaktır
Bir deri başlık ve bir çift deri eldiven ile birlikte bir deri caket bir
takım teşkil etmek üzere beher takımı için (150) lira fiyat tahmin olunan
(1.500) takım deri caket, başlık ve eldiven yaptırılacaktır. Pazarlık su
retiyle eksiltmesi 22/1/1945 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır.
Numune ve şartnamesi hergün komisyonda öğleden evvel görülebilir.
Tahmin edilen bedeli (225.000) lira olup katî teminatı (25.000) lira

30 İkincıteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama
Munkasim Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de iş yapmasına
izm verilmiş olan ecnebi şirketlerinden «Şell Kompani Of Turkey Limited»
Şirketinin Türkiye umumi vekili bu kere Vekâlete müracaatla haiz ol
duğu salâhiyete binaen, şirket namına yapacağı işlerden doğacak dâ
valarda dâva eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak'
ve bazı işlerde münferiden ve bazı işlerde de müçtemıan hareket etmek
üzere Davıd Ailen Barry, Hugh Lionel, Frederıck Evin, A. Raufî Manyas,
Kadri Cenanı, Misel Vıçetiç ve Kudert'i ve bunlarla müştereken imza et
mek şartiyle Nızamettin Orhon ile Jorj Vasrloğlu'nu Türkiye umumi vekilli
ğine ve Sakı Kalyoncu ile Peter Galdies'ı müştereken imza etmek üzere
şirketin İzmir Şubesi Müdürlüğüne tâyin ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen
vesikaları vermiştir
Keyfiyet tedkik edilerek kanun hükümlerine uygun görülmüş oldu
ğundan ilân olunur
55/1-1

30 ikincıteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama
Münkasım Şirketler Kanunu hükümlerine gore Türkiye'de iş yapmasına
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden «Braıthvvaıte & Co.- Engineers
Ltd. - Breytveyt & Ko. Encınırs Ltd» Şirketinin Türkiye umumi vekili
bu kere Vekâlete müracaatla haiz olduğu salâhiyete binaen şirket na
mına yapacağı işlerden doğacak dâvalarda dâva eden edilen ve üçüncü
şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere istanbul'da İstiklâl Caddesinde
Yeniçeri Ağası Sokağında Yeni Handa 26/30 numarada oturan Ferdi
Hançerlı'yı vekil tâyin ettiğim bildirmiş ve lâzım gelen vesikaları ver
miştir
Keyfiyet tedkik edilerek kanun hükümlerine uygun görülmüş ol
duğundan ilân olunur
54/1-1

Sayfa: 8184

(,Resmî gazete)
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Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığından :

Cinsi

Asgari
miktarı
aded

Âzami
miktarı
aded

Tutarı
Beherinin Asgari Âzam
fiyatı Lira Lira
Lira

1

6000 12000
50
120
Ders sırası
100
2
Ders kursusu
200
400
Silâhlık
20
100
2000
17
Elbise dolabı
34
650
11050
22100
Yemek masası
20
210
4200
Yemek sırası
40
70
2800
Koltuk
1
90
90
Sandalya
12
35
420
Yazı tahtası
2
85
170
Komodin
100
200
40
4000
8000
1
Etejer
100
100
2
Yazı masası
70
140
Yazı makinesi masası
1
90
90
Dosya dolabı
1
350
350
2
Kütüphane dolabı
900
1800
1
Yukarda cinsi miktarı ve fiyatları yazılı 15 kalem yapılacak
olan mobilya keşif, şartname ve numunesine göıe 22 ikincıkânun 1945
pazartesi günü saat 15 de kapalı zaıf usulıle ihalesi yapılacaktır
2 _ Muhammen bedeli 54 660 liradır tik teminatı 3 983 liridir
3 _ Keşif şartname ve resmi her gün Ankara istanbul Jandarma
Satın Alma Komusyonlanle izmir Vilâyet Jandarma ve inegöl Kaza
Jandarma Komutanlıklarında görülebilir. Şartname bedeli 275 kuruştur
4 , Sözü geçen mobilyalar bir istekliye ihale edildiği gibi ayrı ayrı
isteklılerede ihale edilebilir.
5 _ İsteklilerin bu işle iştigal ve bu malzemeyi yapabilecek kabı
liyette olduğunu gösterir Nafıa Vekâletinden alınmış tasdikli bir vesika
ile ilk temmat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektup
larını belli gun ve saatten bir saat evveline kadar komisyonumuza ver
meleri
2517/4-3
4

Belediyeler imar Heyeti Reisliğinden
(içme su projesi yaptırılacak)
Tosya kasabası içme su projesi tanzimi işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur
Işın keşif bedeli 4.500,-. liradır Eksiltme 13/2/1945 tarihine rastla
yan salı günü saat 11 de Dahiliye Vekâleti binasında Belediyeler imar
Heyeti tarafından yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek içm isteklilerin:
1 __ Usulü dairesinde 337,50 lira muvakkat teminat vermeleri,
2 , Yüksek su mühendisi veya su projesi yapmış yüksek mühendis
yahut mühendis olmaları ve buna dair vesikaları ile birlikte ihale günün
den en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafıa Vekâletine müracaat
ederek eksiltmeye girebilmek ıçm ehliyet vesikası almaları lâzımdır.
Bu işe ait mukavelename ve şartname ile teferruatı Belediyeler Ban
kası binasında Belediyeler Fen Heyeti Müdürlüğünden parasız olarak alı
nabilir.
Teklif mektuplarının 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nunun tarıfatı dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Beledi
yeler Fen Heyeti Müdürlüğüne teslim edilmesi lâzımdır
(Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış teklif
lerle postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz
39/4-1
(içme su projesi yaptırılacak)
iskilip kasabası içme su proj'esi tanzimi işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur.
işin keşif bedeli 2.500, liradır. Eksiltme 13/2/1945 tarihine rastla
yan salı günü saat 11 de Dahiliye Vekâleti binasında Belediyeler imar
Heyeti tarafından yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
1) Usulü dairesinde 187,50 lira muvakkat temmat vermeleri.
2) Yüksek su Mühendisi veya su projesi yapmış Yüksek Mühendis
yahut Mühendis olmaları ve buna dair vesikaları ile birlikte ihale günün
den en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafıa Vekâletine müracaat
ederek eksiltmeye girebilmek için ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Bu
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işe ait mukavelename ve şartname ile teferruatı Belediyeler Bankası bi
nasında 'Belediyeler Fen Heyeti Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir.
Teklif mektuplarının 24*90 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nunun tarifatı dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Beledi
yeler Fen Heyeti Müdürlüğüne teslim edilmesi lâzımdır.
Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış tek
liflerle postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
40/4-1

•

Gürün Asliye Hukuk Mahkemesinden:
Gürün'ün Karayar Mahallesinden Çakır Mehmet oğlu Mevlût karısı
tsmihan ve kızları Hatice, Emine ve Keten Çayırı Mahallesinden Ali oğlu
Yusuf Baran vekilleri ismail Ertekın'ın; Gürün'ün Kızılburun Köyünün
Yazı mevkiinde sarkan dere, garben çal, şimalen Mustafa Aydoğan, cenu
ben Rrfat Aydoğan çevrili 30 lira değerli bir kıta tarla ve Yuva çayırı
mevkiinde sarkan kendi tarlası, garben, şimalen, cenuben boz ile çevrili
30 lira değerli bir kıta tarla, aynı mevkide sarkan kendi tarlası, garben
yol, şimalen Rıfat, cenuben tepe ile mahdut 30 lira değerli bir kıta tarla,
ve yine aynı mevkide sarkan yol, garben dere, şimalen Ali Polat, cenuben
Ali Aydoğanla çevrili 30 lira değerli bir kıta tarla, ve Emir oğlu mevki
inde sarkan Ali Keşçi, garben nalbant Ali oğulları Mevlût ve Muharrem,
şimalen sırt, cenuben yoncalık yolu ile mahdut 40 lira değerli bir kıta
tarla, ve köy içinde sarkan Osman ve Mustafa, garben Hacı Gedik, şima
len Mehmet Mustafa ve Abdullah Kekeç; cenuben yol ile çevrili 50 lira
değerli harman yeri, ve yine köy içinde sarkan Hacı Ahmet Keşçi, garben
yol, şimalen Hacı Ahmet Keşçi, cenuben Rıfat Aydoğan'la çevrili 150
lira değerli bir bap haneki ceman yedi parça gayrimenkul ölü murisleri
Çakır Mehmet .oğlu Mevlûttan kendilerine mevrus olup otuz seneden beri
bilâ fasıla ve bilâ niza tasarruf eylediklerinden tapuda kayıtlı olmayan
işbu gayrımenkullerin müvekkilleri namına tescili talebiyle ikame eyle
diği dâvanın yapılan muhakemesinde. Müddeabihler üzerinde bir hak
iddia edenlerin bir ay zarfında yazı ile mahkemeye müracaat etmelerinin
ilânına karar verilmiş olduğundan keyfiyet bu dairede ilân olunur.
52
Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesinden .
Bodrum'un Kumbahçe Mahallesinden Mehmet kızı Melek Çatko ta
rafından kocası Konya'da Kayıklı Kahve civarında Bakkal Ahmet Bekâr
yanında Hüseyin Catko aleyhine açılan ihtar dâvasının duruşmasında dâ
vâlı Hüseyin'in gösterilen adreste bulunmaması ve bu suretle ikametgâ
hının meçhul kalması hasebiyle ılânen tebligat icrasına ve muhakemenin
24/1/1945 çarşamba günü saat 9,30 a bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyhin mezkûr günde duruşmaya gelmesi için davetiye
makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
25/1-1
Beyoğlu Birinci Noterliğinden
Halihazır ikametgâhımızda mevcut eşya meyanında olup daireniz
den bugünkü tarih ve 22003 numara ile musaddak beyannamede müfredatı
yazılı kısmın mülkiyetinin karım Aliye Subula a"it bulunduğu üçüncü şa
hıslarca da bilinmek üzere tanzim kılınan bu ilânın Ankara'da çıkan Res
mî Gazetede neşrettirilmesin! dilerim.
istanbul Beyoğlu Kuledibi Büyük Hendek numara 41/2 Mehmet Sup
hi Subul.
Dilek veçhile neşredilmek üzere Ankara'da çıkan Resmî Gazeteye
gönderildi
T. C.
Resmî Mühür
Beyoğlu Birinci Noteri
Bahir Verdi

32/3-2
Kaş C. Müddeiumumiliğinden
Satılığa çıkaı dığı gıda maddeleri üzerine etiket koymamak suretiyle
Millî Korunma Kanununa muhalif hareketten suçlu, Kaş merkezinde Bak
kal Hüseyin oğlu 1328 doğumlu Mehmet Bilgin Kaş Asliye Ceza Mahke
mesinin 23/5/1944 gün ve 119/73 sayılı ilâmiyle 25 lira ağır para ceza
sına mahkûm edilmiştir. Hüküm katîleşmekle ilân olunur.
51
Başbakanlık Devlet Matbaası
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İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

4693 Jandarma Kanununun 10 uncu Maddesini Değiştiren Kanun

1

4694 Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 1 Birincikânun 1944 Tarihine Kadar Üç
Ay Müddetle Uzatılması Hakkında Kanun

1

4695 Anayasaya Dair Kanun

2

4696 Bazı Ay Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun

5

T.B.M.M. Kararı
1450 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanunun 18 inci
Maddesinin Tefsirine Mahal Olmadığı Hakkında Karar

5

Tamimler
Dahiliye Vekaletine Ait Müstakil Köy Kurulmasına ve İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair
Tamimler

5

İlanlar

6

