
İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

12 KÂNUNUEVVEL 1942 

C U M A R T E S İ 
SAYI : 5281 

K A N U N L A R 

Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

Kanun No : 4311 Kabul tarihi: 7/12/1942 

Maddei 1 — 4161 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Hazarda muvazzaflık hizmeti haricinde talim ve manevra münase
betiyle silâh altma alınanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümle
rine tabi daire ve müesseselerden veya imtiyazlı şirket ve müesseselerden 
maaş veya aylık ücret alanlar silâh altında bulundukları müddetçe me
zun sayılarak aylıkları mensup oldukları daire ve müesseselerce tam ola
rak verilir. 

Ancak 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müstahdem tabipler, avu
katlar, eczacılar, kimyagerler ve veterinerler ile her bir teşekkül veya 
müessesenin hususi bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği inşaat 
ve işletme teknisyenleri birinci fıkra hükmüne tabi olmak üzere yukar
da zikrolunan daire, müessese ve şirketlerden aylık alan 3656 ve 3659 sa
yılı kanunların 10 uncu ve 19 uncu maddeleri meıvzuuna griren mütefer
rik (müstahdemlere ve belediye reisleriyle vilâyet encümeni azalarına si
lâh altına alındıkları tarihten itibaren âzami 45 ıgün için vazifeleri uh
delerinde ipka ve ücretleri tam olarak ita edilir. 

Belediye Reisleriyle vilâyet daimî encümeni âzalarının intihapla 
kazanmış olduğu haklar mahfuzdur. Şu kadar ki vilâyet daimî encümeni 
âzalarının bu haklarından istifadeye devam edebilmeleri encümende 
ekseriyet nisabının bozulmamasiyle mukayyettir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdemlerden askerî rütbeyi 
haiz olanların rütbe maaşı tutarı mensup oldukları daire ve müessese
lerden aldıkları aylık tutarından fazla olanlara aradaki farklar ve böyle 
bir maaş veya ücreti olmıyanların rütbe maaş ve muhassasatı silâh al
tında bulundukları müddetçe kıtaya iltihaklarından itibaren tamamen 
Millî Müdafaa Vekâleti tarafından verilir. 

Madde 2 — Aynı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Seferberlikte muvazzaflık hizmeti haricinde silâh altına alınanların 
askerî rütbelerine ait aylık veya muhassasatı Millî Müdafaa Vekâletince 
tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tabi dairelerden maaş alanlarla gerek 
3656 ve gerek 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi olup mezkûr daire 
ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde 

müstahdem tabipler, avukatlar, eczacılar, kimyagerler ve veterinerlerle 
her bir teşekkül veya müessesenin hususi bünyesine göre istihdamına 
lüzum göreceği inşaat ve işletme teknisyenleri askerî bir rütbeyi haiz 
olsun olmasın silâh altında bulundukları müddetçe mezun sayılırlar 
ve mensup oldukları daire ve müesseselerce haklarında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur: 

A) Yedek subay veya askerî memur olanlardan rütbe maaşları 
almakta oldukları memuriyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derecesindeki ücret tutarından 
eksikse aradaki farkların tamamı ve gedikli iseler yukarıki farkların 
yarısı mensup oldukları daire ve müesseselerce kendilerine veya aile
lerine verilir. 

B) (A) fıkrası haricinde kalanlara maaşlıların almakta oldukları 
maaş tutarının ve ücretlilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretinin yansı yirmi liradan aşağı olmamak.üzere men
sup oldukları daire ve müesseselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

C) (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tatbikında 3659 sayılı ka
nuna tabi yerlerde müstahdem tabipler, avukatlar, eczacılar, kimyager
ler ve veterinerler ile her hangi teşekkül veya müessesenin hususî bün
yesine göre istihdamına lüzum göreceği inşaat ve işletme teknisyenlerin
den aylıkları barem derecelerinden birine tetabuk etmiyenler hakkında 
aylıklarına en yakın derece aylığını alan ücretli memurlar gibi muamele 
olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
8/12/1942 

Re» »i 
Düstur (fiızet* 

N o . Baslığı Tertip Cilt S . b i f . S«y. 

I - K a n a n l a r .• 
1108 Maaş K a n u n u 2/7/1927 3 8 1682 622 
1538 Maaş K a n u n u n u n sek iz inc i maddes in in tad i l ine dair k a n u n 

28/12/1929 3 11 25 1382 
1559 Maaş K a n u n u n u n i k i n c i maddesine b i r fıkra ilâvesi hakkın

da k a n u n 23/2/1930 3 11 122 1431 
1574 1108 numaralı Maaş K a n u n u n a muzeyye l k a n u n 29/3/1930 3 11 154 1457 
3041 Maaş K a n u n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n değiştirilmesine da ir 

k a n u n 20/6/1936 3 17 1365 9335 
3969 Maaş K a n u n u n a muzeyyel 1574 sayılı k a n u n u n üçüncü mad

desini değiştiren k a n u n 14 /1 /1942 3 22 164 4707 
4161 Maaş K a n u n u n a ek k a n u n 5/1/1942 

II - Tefs ir ler : 
3 23 12« 4998 

136 Maaş K a n u n u n u n 10 u n c u maddes in in te fem 6/6/1928 3 9 1061 906 
147 Maaş K a n u n u n u n 11 i n c i maddes in in te fs i r i 2/12/1929 

III - K a r a r : 
3 11 11 1360 

561 Maaş K a n u n u n u n 17 ve Devlet Memurlaıı Maasatınm Tevhi t 
ve Teadülüne dair k a n u n u n 6 ncı m a d d e l e r i n i n tefs ir ine 

maha l olmadığı hakkında H e y e t i U m u m i y e Kararı 20/4/1930 3 11 244 1476 

Resmî Gazete 
Tesis tar ih i : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

T.C. 
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istiklâl H a r b i malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında k a n u n 

Kanun No: 4312 Kabul tarihi: 7/12/1942 

Madde 1 — İlişik cetvelde isim, künye ve maluliyet dereceleri ya
nlı yedi subay ve yirmi üç ere, 397 sayılı kanun mucibince verilecek 

5.100 liralık para mükâfatı, 1942 malî yılı Düyunu Umumiye bütçesinin 
322 nci (mütekait, dul, yetim maaşları ve tahsisatları) faslına mevzu tah
sisattan tesviye olunur. 

(Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

8/12/1942 

397 numaralı 'kanuna göre (İstiklâl harbi malûllerine mahsus) 25 nci Subay para mükâfat defteri 

6 subayın beşinci dereceden ve C fıkrasından istihkakı 6 X 300 — 1 800 lira 
1 Subayın dördüncü dereceden ve B fıkrasından istihkakı 1 X 600 = 600 > 

2 400 lira yekûnu. 

397 (numaralı kanuna göre (İstiklâl harbi malûllerine mahsus) 25 nci Erat para mükâfat defteri 

Sıra 
N o . Kıtası isim ve şöhreti Memleketi 

Maluliyet 
derecesi 

Mükâfat 
derecesi 

Mükâfat 
İmik tan 

Lira Mülâhazat 

X istiklâl (harbinde Kulvayi Milliye Milis teğmen Al i Fuadoğlu 
Mehmet Sakıp Gürmen. 1313 

Sicil : 336 - 346 

Siverek 5 C 300 istiklâl harbinde ma
lûl kaldığından. 

2 Trabzon Nakliyatı bahriye komu
tanlığı emrindeki Pireveze gam
botunda deniz güverte Yzb. 

Mehmet oğlu Ahmet Cemal 
Sancar. 1316 

Sicil : 1480 

Girit 5 C 300 » » 

3 Karaımursal taburunda Milis kuv
vetler K. Yzb. 

Hasan Habiboğlu Mustafa Ce j 

malettin Diren. 1315 
Sicil : 332 - 387 

Üsküdar S c 300 > > 

4 İstiklâl harbinde 143. alay, 2. Tb. 
Tabibi 

Tabip Albay Abdülgafur oğlu 
Abdullah Sıtkı önder. 1302 

Sicil : 330 - 56 

İlgaz 5 c 300 

S İstiklâl harbinde II. tümen, 
126. alay, 12 B l . Yab, 

Alioğlu Mustafa Hakkı Say-
gmer. 1318 

S i c i l : 337 - 264 

İstanbul 5 c 300 

6 İstiklâl harbinde 4 ncü (kor nak
liye Tb. Yzb. 

Abdullah oğlu Mehmet Ziya 
Bal. 1311 

Harp ut 4 B 600 

7 İstiklâl harbinde 8. Tümen 
başhekimi yarbay 

Tabip Yarbay Al i Fevzioğlu 
Selim Fazıl Gerçek. 1306 

Sicil : 326 - 26 

istanbul i c 300 > » 

Sıra 
N o . Kıtası isim ve şöhreti ve memleketi 

Maluliyet 
derecesi 

Mükâfat 
derecesi 

Mükâfat 
taiktarı 

Lira Mülâhazat 

1 istiklâl haıibinde 66. alay 
1 Tb. 7.B1. erlerinden 

inebolu: Firistay köyünden 
Mehmet oğlu Satı Demircioğlu 

Doğumu: 1317 

6 c 100 istiklâl harbinde yaralana
rak malûl kaldığından. 

a î&tiklâl harbinde Milis kuv j 

vetler eratından 
(Edremit: Turanbey mahalle
sinden îsmailoğlu Mehmet Siy 

Doğumu: 1313 

S c 100 » » » 

3 istiklâl harbinde 4. alay 3. Tb. 9. 
Bl. erlerinden 

tGankın: Yapraklı nahiyesi 
Yüklü köyünden Hacı Arabo-
ğullarından Mehmet oğlu Mus
tafa Dağlı 

Doğumu : 1302 

6 c 100 » » » 

4 İstiklâl harbinde İskilip jandar
ma bölüğü erlerinden 

Çorum: Sofular mahallesinden 
Eşref oğul 1 arın dan Kâmil oğlu 
Abdullah Öztaş 

Doğumu: 1318 

3 B 200 » » » 
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Sıra 
No. 'Kıtası İsim ve şöhreti ve memleketi 

Maluliyet 
derecesi 

Mükâfat 
derecesi 

Mükâfat 
imiktan 

Lira Mülâhazat 

5 istiklâl harbinde 14. tümen ka
rargâhı Sv. Bl. erlerinden 

Serik: Aşağıova köyünden Os-
manoğlu Mustafa Kaya Gököz. 

Doğumu : 1315 

5 G 100 istiklâl harbinde yaralana

rak malûl kaldığından. 

6 İstiklâl harbinde 10. Sv. alay ma
kineli tüfek 10, Bl . erlerinden 

Tosya: Cepni köyünden Ço-
banoğullarmdan Hasan oğlu 
iRecep Değirmenci 

Doğumu : 1314 

5 C 100 > > 

7 istiklâl harbinde 53. Sv. alayı 
BL 3. erlerinden 

Eskişehir'in Güllük mahalle
sinden Abdulhayır oğlu Isme-
tullah Çaldemir 

Doğumu: 1315 

E c 100 > 

8 İstiklâl harbinde Kuvayi Milliye-1 

de Gazianteb müdafaası Yıldırım 
Tbj 4. Bl. erlerinden 

Gaziantep: Hıdırçavuş mahal
lesinden Hüseyinoğlu Yusuf 
Çor 

Doğumu: 1307 

5 L 100 

9 istiklâl harbinde Kafkas 18. alay 
karargâhı erlerinden 

Boğazlıyan : Develipınar kö
yünden Mehmet oğlu Ahmet 
Bıçakçı 

Doğumu : 1311 

fi C 100 » > 

10 istiklâl harbinde 55. Sv. alayı 3. 
Bl . erlerinden 

Gürün Telin köyünden imam-
oğullarından Mustafa oğlu Ha
san Hüseyin Orakçı 

Doğumu : 1315 

6 C 100 » » 

ı ı istiklâl harbinde Kuvayi milliye 
Kako Mehmedin müfrezesinden 

Salihli'nin Keli köyünden Be
kir oğlu Recep Ergün 

Doğumu : 1311 

6 C 100 

12 istiklâl harbinde 25. alay 2. Tb. 
8. Bl. erlerinden 

Tavşanlı : Ovacık köyünden 
Kaputçuoğull arından Hasan 
oğlu Himmet Özlü 

Doğumu : 1312 

6 C 100 » » 

13 istiklâl harbinde 4. tümen 132. 
alay L Tb. 2. Bl. erlerinden 

Safranbolu : Dibektaş köyün
den Halil oğlu Osman Altınsoy 

Doğumu : 1311 

5 c 100 » » 

14 İstiklâl harbinde Kuvayi Milliye-
de Maraış'da Çete Reisi Nuri Ka-
ya'nın müfrezesinden 

Cebelibereket: Osmaniye Ser
dar köyünden Eğri Mehmet-
oğullarından Mustafa oğlu Ha
lil Kara 

Doğumu : 1307 

5 c 100 » 

15 istiklâl harbinde alay 10. Tb. 1. 
Bl. 2. erlerinden 

Zile : Zincirlisüflâ Mahallesin
den Hamid oğlu Halil Mavuş-
göz 

Doğumu : 1314 

1 A 400, » » 

116 istiklâl harbinde 15 tümen hü
cum taburu 3. Bl. erlerinden 

jFatsa : Balman nahiyesi Buha-
ri köyünden Arif oğlu Abdul
lah Ünal 

Doğumu : 1316 

S C 10Q 

17 istiklâl harbinde Kuvayi milliye-
de Maraş taburu 4. Bl. erlerin
den 

Gaziantep : Hezek köyünden 
Al i oğlu Mehmet A l i Özyırtıcı 

Doğumu : 1317 

6 C 100 » » » 

18 istiklâl harbinde Hafik muzahe-
rat bölüğü erlerinden 

Hafik : Tömrük köyünden olup 
Kolyusuf köyünde oturan Meh
met oğlu Mehmet Bölükbaşı 

Doğumu : 1301 

6 C 100 

|19 İstiklâl harbinde Afyon nokta 
eratından 

Antalya'nın Bademağacı kö
yünden Hasan Çavuşoğlu Ha
li l Durak 

Doğumu : 1313 

6 C 100 

20 İstiklâl harbinde 135. alay 3.Tb. 
9. Bl . erlerinden 

Çal kazası Hancalar köyünden 
Habiboğlu Hapip Dinçer 

Doğumu : 1316 

6 c 100 » » 

Bl İstiklâl harbinde 56. alay 3. 
Tb. II Bl. erlerinden 

Terme kazası Emirhaç köyün
den Abdioğullanndan İbrahim 
oğlu Şakir Çetin 

Doğumu : 1315 

6 c 100 » 
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inhisarlar U m u m Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
63.000.000 liraya çıkarılması hakkında kanun 

Kanun No. 4313 Kabul tarihi: 7/12/1942 

'Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesi on 
sekiz buçuk milyon lira ilâve edilmek suretiyle altmış üç milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

Madde 2 —• Birinci madde mucibince ilâve olunan on sekiz milyon 
beş yüz bin lira, 1941 ve mütaakıp malî yıllar inhisarlar varidatı fazlala
rından mahsup edilmek üzere Maliye ve Gümrük ve inhisarlar Vekâlet-
lerince birlikte tesbit olunacak kararlara göre temin olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini İcraya Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 

8/12/1942 

K A R A R N A M E 

Kararname No: 19163 

İstanbul'da münteşir Vatan Gazetesinin, memleketin umumî siyase

tine dokunacak mahiyette neşriyatta bulunmasından dolayı, Matbuat 

Kanununun 50 inci maddesi mucibince 8/12/1942 tarihinden itibaren 

iki ay müddetle kapatılmasına icra Vekilleri Heyetince 8/12/1942 tari

hinde karar verilmiştir. 
8/12/1942 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
Ş. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCİOĞLU A. R. ARTUNKAL R. PEKER 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU F. AĞRALl YÜCEL A. F. CEBESOY 

İktisat V e k i l i Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Giımruk ve İnhisarlar V e k i l i 
SIRRI D AY Dr. H. ALATAŞ R. KARADENİZ 

Ziraat Vekili Münakalât Vekili Ticaret V e k i l i 
Ş. R. HATİPOĞLU F. ENGİN Dr. B. UZ 

Sıra 
N o . Kıtası İsim ve şöhreti ve memleketi 

Maluliyet 
derecesi 

Mükâfat 
derecesi 

Mükâfat 
miktarı 

Lira Mülâhazat 

!22 istiklâl harbinde 41. alay 1. Tb. Çankırı : Yapraklı nahiyesinin 6 c 100 istiklâl harbinde yaralana
2. Bl. erlerinden Bügetakseki köyünden Çakır- rak malûl kaldığından. 

oğullarından Mustafa oğlu 
Mustafa Çelebi 

Doğumu : 1315 

•23 İstiklâl harbinde Tortum jandar Tortum kazası Nihah merke 6 C 100 » >•> » 
ma süvari erlerinden zinde mukim Akif oğlu Hay

dar Şenlik 
Doğumu : 1313 

ıBir erin birinci dereceden ve A fıkrasından mükâfat miktarı 1 X 400 = 400 Lira 
iBir erin üçüncü dereceden ve B fıkrasından mükâfat miktarı 1 X 200 -= 200 » 

Dokuz erin beşinci dereceden ve C fıkrasırd an mükâfat miktarı 9 X 100 = 900 » 

On iki erin altıncı dereceden ve C fıkrasınd. an mükâfat miktarı 12 X 100 = 1200 » 

2 700 Lira yekûn 

Baslığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sabi f e 

Resm' 
Gazete 

Sayı 

397 İstiklâl mnharebatı esnasında malûl kalan muvazzaf, raute 
tekaıt, ihtiyat, milliı kuvvetler ve jandarma erkân, ümera. 
zabıtan ve memurin ve mensubini askeriye ile küçük zabıtan 
ve efrada naktî mükâfat itası hakkında kanun 3 5 524 — 

1556 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında 
kanun 10 şubat 1930 3 11 81 1420 

1581 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında 
kanun 17 nisan 1930 3 11 223 1474 

1814 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkının 
kanun 31 mayıs 1931 3 12 519 1810 

1964 1931 senesi bütçesinde münakale İması ve istiklâl harbi 
malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun 

19 mavıs 1932 3 13 340 2102 
2323 Malûl zabıtan ve efrada verilecek para hakkında kanun 

4 teşrinisani 1933 3 11 1795 2543 
2585 2323 numaralı kanunun 1 inci maddesine başlı cetvelde taa-

nih&t yapılmasına dair kanun 18 teşrinisani 1934 3 16 3 2857 

No. Baslığı 
Düstur 
T e r t i p C i l t Sahi fe 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

2633 1931 senesi bütçel inde münakale yapılması ve İstiklâl harb i 
malûllerine ver i lecek para mükâfatı hakkındaki kanuna bağlı 
3 numaralı c etvelde değişiklik yapılması hakkında k a n u n 

27 kânunuevvel 1934 3 16 102 2891 
2826 istiklâl h a r b i malûllerin, ve r i l e cek para mükâfatı hakkında 

k a n u n 19 teşnevvel 1935 3 16 1627 3136 
2954 istiklâl h a r b i malûllerine ver i l e cek para mükâfatı b ıkkın 

dakı 2826 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair k a n u n 29 nisan 1936 3 17 508 3291 

3233 istiklâl h a r b i malûllerine ver i lecek para mükâfatı hakkında 
k a n u n 23 haziran 1937 3 18 1299 3638 

3432 istiklâl h a r b i malûllerine ver i lecek para mükâfatı hakkında 
k a n u n 25 haz i ran 1938 3 19 1189 3943 

3632 istiklâl h a r b i malûllerine ver i lecek para mükâfatı hakkında 
kanun 16 haziran 1939 3 20 1122 4234 

3898 istiklâl h a r b i malûllerine ver i lecek para mukâfatı hakkında 
k a n u n 20 temmuz 1940 3 21 1977 4566 

Düstur 
Resmi 
Gazete 

No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

1660 M a l i y e Vekâleti tarafından idare o l u n a n ınhısaılar n a k k m d a 
k a n u n 2 /6 /1930 3 11 1295 1509 

2159 1660 numaralı kanuna muzeyyel k a n u n 8 /5 /1933 3 14 556 2395 
2480 B a r u t , mevaddı ınfılâkıye, fısek, av mühimmatı ve av saç

ması inhisarları i s le tme muvakkat idares in in 1934 malî senesi 
Bütçe K a n u n u 3 /6 /1934 3 15 1011 2717 

3421 i n h i s a r l a r i d a r e s i n i n mutedavıl sermayesi hakkında k a n u n 
14 /6 /1938 3 19 1167 3933 

3697 A n k a r a O r m a n Cıftlıgındekı B i r a Fabrvka=ıyle tesisat ve müş
temilâtının ve arpa s i l osunun i n h i s a r l a r L m u m Müdürlüğüne 
devri hakkında k a n u n 13 /7 /1939 3 20 1685 4257 

4110 i n h i s a r l a r U m u m Mudurluğu mutedavıl sermayesinin 
36 500 000 l ira. iblâğına dair k a n u n 15 /8 /1941 3 22 1524 4887 

4223 K a h v e ve Cay inhisarı K o r , -mı 25 /5 /1942 3 23 655 5114 
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İ L Â N L A R 

iktisat Vekâletinden : 

Çanakkale Vilâyetinin Kartalkaya mevkiinde kâin ve imtiyazı 10 
nisan 1328 tarihli fermanla Helen Batus uhdesinde bulunan simli altın 
madeniyle mezkûr vilâyetin Ortaca Köyünde kâin olup 3 nisan 1328 
tarihli fermanla Helen Batus ve Yasent Tubini uhdelerinde bulunan 
simli altın madeni, imtiyazları İcra Vekilleri Heyetinin 16/11/1942 tarih 
ve 2/18988 numaralı karariyle feshedilerek, mekşuf madenler arasına 
konulmuşlardır. 

1706/3-1 

Nafıa Vekilliğinden : 

14/12/1942 pazartesi günü saat 11 de Ankara'da Nafıa Vekâleti 
binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda (695) lira muhammen bedelli Vekâlet telefon santralının 
tamirinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Malzeme Müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat temini! (52) lira (13) kuruştur. 
Muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı 

gün saat İ le kadar mezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 
1621/4-4 

1 —' Elâzığ'da evvelce inşa edilmiş olan (80) yataklı Memleket has
tanesinin ikmaline ait inşaat, sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik tesisa
tının 10/12/1942 tarihinde ihalesi kararlaştırılmışken gazetelerle yapılan 
ilânın noksan olması dolayısiyle mezkûr iş aynı bedel ve şartlarla ye
niden eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (209.092,23) liradır. 
2 — Eksiltme 25/12/1942 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (10) lira 45 ku
ruş bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğimden alınabilir. 

'4 — Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(11.704,61) on bir bin yedi yüz dört lira altmış bir kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehliyet ve^ 
sikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

IBu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat 
etmeleri ve istidalarına en az bir kalemde bu işe benzer (150.000) liralık 
bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptet
meleri muktazidir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 25/12/1942 cu
ma ıgünü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine -makbuz mu
kabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
,1698/4-2 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Adliye Sarayı kalorifer ka
zanlarının tamir işidir : 

Keşif bedeli: (2684.00) liradır. 
2 — Eksiltme 15/12/1942 salı günü saat 15 de Nafia Vekâleti Yapı 

ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Yapı ve İmar 
İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(201.30) iki yüz bir lira otuz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lâ
zımdır. 

1758 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı 
gösterilmiş olan muhtelif gıda maddeleri 25/12/1942 cuma günü saat 
15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında sıra ile 
ve ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

IBu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve teklifleri aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin edilir. 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 

Eksiltmeye konan malzeme Lira Lira 

1 numaralı liste muhteviyatı ekmek 1983.10 148.73 
2 » » » etler 7500.00. 562.50 
3 » » » süt, yoğurt 6200.00 465..00 
4 » » » taze sebze 

ve meyvalar 
5845.00 438.37 

5 » » » yağlar ve 
peynirler 

9340.00 700.50 

6 •M » » kuru erzak ve 
reçeller 

9125.00 684.57 

1724/4-2 

Muhammen bedeli 37.500 (otuz yedi bin beş yüz) lira olan 500 a'ded 
deri caket 28/12/1942 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında toplanan merkez 9 uncu Komisyonca 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2812,50 (iki bin sekiz yüz on iki lira 
elli kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Relisiğine 
vermeleri lâzımıdır. 

Şartnameler 188 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. 

1761/4-1 

Ankara Jandarma Satın M ma Komisyonu Başkanlığından : 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Cinsi Kilo Lira Kuru; Lira Kuruş 

Sade yağı 4336 19078 40 1430 85 

Muhafız Jandarma taburu ihtiyacı için mütaahhit nam ve hesabına 
kapalı zarfla yukarda tafsilâtı yazılı erimiş sade yağı alınacak ve ek
siltmesi 14/12/1912 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Kanuni 
şartlan haiz isteklilerin aynı gün belli saatden biı saat önce teklif raek-
tuplariyle teminat makbuzlarını Komisyona vermeleri. 

1608/4-4 

Muhammen İlk 
Miktarı bedeli teminatı 

Cinsi Ton Lira Lira 

Gürgen odunu 200 12.000 900 

Muhafız Jandarma Taburu ihtiyacı için kapalı zarfla alınacak olan 
200 ton odunun eksiltmesi 24/12/1942 perşembe günü saat on beşte ya
pılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Ellişer tonluk 
partiler halinde ayrı ayrı kimselere de ihalesi caizdir. 

Kanuni şartları haiz isteklilerin aynı gün belli saatten bir saat 
önce teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

1684/4.2 
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M . M . V . 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beherine 35 lira fiat tahmin olunan 1127 aded fişek doldurma 
aleti Komisyonda mevcut fennî şartnamesiyle plânları gereğince 
15/12/1942 sah günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Bunları 
vermek istiyenlerin 5.916 lira 75 kuruşluk katî teminatlariyle birlikte 
pazarlık gün ve saatinde M. M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna 
gelmeleri. Resim ve şartnamesi 198 kuruş mukabilinde alınabilir. 

1694/3-.3 

M . M . V . 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosuna 650 kuruş fiat tahmin edilen 7.500 kilo san vaketa 
23/12/1942 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 48.750 lira olup katî teminatı 7.312 lira 50 kuruştur. 

Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli gün ve saatte Ankara'da M . M . V . 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonunda bulunmaları. 

1688/4-2 • 
M . M . V . 4 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 

17.552 lira 32 kuruş keşif bedelli Ankara'da iki ahşap garaj ve bir 

er pavyonu 25/12/1942 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile

cektir. İlk teminatı 1.316 lira 43 kuruştur. Keşif ve şartnamesi 88 kuruş 

bedel mukabili İnşaat Dairesinden verilir, isteklilerin ihale günü saat 

14 de kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı Satm Alma Ko

misyonuna vermeleri. 
1720/4-2 

Ayvacık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ayvacık'm Paşa Köyü hududu dâhilinde Bozyer namı diğeri: Boz-
tepe mevkiinde kâin sarkan, Çerkeş'in Şakir ve Ayşe, garben Muhacir 
Süleyman, şimalen Selman Halil, cenuben Hafız Hasan ve Molla Kâmil 
tarlalariyle mahdut. 20 dönüm büyüklüğünde ve 250 ve)»a 350 lira kıy
metinde, kısmen tarla ve kısmen de zeytin ağaçlarını havi bulunan bir 
kıta tarlayı 30 senedenberi nizasız ve fasılasız tasarruf ettiğinden ve 
ziliyet bulunduğundan bahisle namına tescil ve tapu senedinin verilmesi 
hakkında Paşa Köyünden Mehmet Hadım oğlu vekili Zeki Sezgin tara
fından bilvekâle dâva ikame edilmiş ve muhakeme 23/12/1942 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 11 e bırakılmış bulunduğundan yukarda 
hudutları yazılı gayri menkulde her hengi bir hak veya alâkai tasarru-
fiye talep ve iddiasında bulunanların muayyen muhakeme gününe kadar 
Ayvacık Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 

1733 -• 
Mermeris Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Mermeris'in Tepe Mahallesinden Mustafa Ağa oğlu Abidin kızı 
Halil karısı Nesibe tarafından aynı mahalleden Haydar karısı Cemile 
Coşgun ve Yusuf kızı Hayriye aleyhine Beldibi Köyünün Ağalar bahçesi 
mevkiindeki bahçenin taksimi hakkındaki dâvanın icra kılınmakta olan 
muhakemesinde: Müddeaaleyhlerden Hayriye'ye ilânen yapılan tebligat 
üzerine muayyen günde mahkemeye gelmemiş olduğundan hakkında gı
yap kararı verilmiş ve ikametgâhının meçhul bulunmasından gıyap ka
rarının da ilânen tebliğine ve bu sebeple muhakemesinin 29/12/1942 
salı günü saat 10 a taliki kararlaştırılmış olduğundan kanuni müddet 
içinde itiraz etmediği ve muayyen gün ve saatte gelmediği takdirde 
muhakemenin gıyaben yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

1728 

Sivrihisar Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Sivrihisarm Cumhuriyet Mahallesi 18 hanede mukim Hafız Meh
met Zeki kızı Nazmiye Sökmen'in İstanbul Kasımpaşa Sahaf Muhittin 
Mahallesi Camiişerif Sokak 12 hanede kayıtlı Ömer oğlu Süleyman Sök
men aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının duruşması sonunda: 
Müddeaaleyhin ikametgâhı bulunamadığından Resmî Gazete ile yapılan 
ilânen tebligata rağmen müddeaaleyhin mahkemeye gelmediği ve din
lenen şahitler müddeaaleyhin halen nerede oğluğu belli olmadığını ve 
davacıyı aramadığını ve bu suretle kabahatin müddeaaleyhde olduğunu 
beyan ve şahadet etmiş olduklarından tarafların boşanmalarına ve ka
bahati olan müddeaaleyhin bir sene müddetle evlenmekten memnuiye-
tine ve işbu 'kararın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine temyiz yolu açık 
olmak üzere 12/11/1942 tarihinde karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

1729 • 
Tercan C Müddeiumumiliğinden: 

Fazla fiatla bez satmak suretiyl Millî Korunma Kanununa muhalif 
hareketten maznun Tercan'nm Hular köylü olup kasabada (Tercan) 
tüccar Arif oğlu 297 doğumlu Ahmet Işık'ın Tercan Asliye Ceza Mah
kemesinde 3005 sayılı kanuna göre yapılan açık duruşma sonunda: 

Metresi 54 kuruş olan diril bezinin metresini Fazıl Aksuluta muhik 
sebep olmaksızın 62 kuruştan satarak iki metresinde 17 kuruş fazla kâr 
temin ettiği sabit olduğundan Millî Korunma Kanununun 32/A, 59/3, 
59/4 ve 63 üncü maddeleri mucibince beş lira ağır para oezasiyle yedi 
gün dükkânının kapatılmasına ve bu müddet ticaretten menine ve suç 
mevzuunu teşkil eden diril bezinin cinsinden bakiye olarak dükkânda tes-
'bit edilen 168 metre bezin müsaderesine, hüküm hulâsasının Ulus Gazete
siyle ilânına ve dükkânın görünen yerine asılmasına ve müşteri Fazıl'a 
teslim edilen bezin kendisinde bırakılmasına ve 17 kuruş İfazlaı verdiği 
paranın müşteri Fazıl'a iadesine ve 108 kuruş bez bedelinin hazineye ve
rilmesine 9/6/1942 gününde verilen karar katiyet kesbefcmekle ilân 
olounur. 

1730 • 
Akşehir C Müddeiumumiliğinden : 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ettiği iddiasiyle suçlu 
ve halen mevkuf bulunan Akşehirin Yıldırım Mahallesinden Mehmet 
oğlu 1303 doğumlu ve Akşehir'de Park civarında bakkallık yapan ve 
evvelce aynı suçtan bir ay on beş gün hapis ve yirmi beş lira ağır para 
cezasına mahkûm olduğu anlaşılan Mahmut Berber hakkında yapılan 
duruşma sonunda : 

Suçlunun dükkânında on yedi şişe seksen beşlik inhisar rakısı ve 
yirmi yedi kilo yüz elli gram çekirdek kahve ve bundan başka bir aded 
açılmamış sandık kesme şekeri bulunduğu halde muhik bir sebep yok 
iken satışa arzetmemek ve saklamak suretiyle Millî Korunma Kanununa 
muhalif harekette bulunduğu sabit olduğundan hareketi mezkûr kanunun 
32 nci maddesinin (D) bendi delaletiyle 59/3, 32/D, delaletiyle 59/2 ve 
Türk Ceza Kanununun 81/1 ve 81/3 ve yine 32/D bendi delaletiyle 81/1, 
81/3 ve 69 uncu maddelere tevfikan ve içtimaen ve neticeten yedi ay bir 
gün hapsine ve üç yüz lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve dört ay 
dükkânının kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve 
mezkûr kanunun 59/4 ve 63 üncü maddelerine görede elde edilen malla
rının müsaderesiyle satılarak bedelinin Hazineye irat kaydına ve Resmî 
Gazete ile ilânına dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
31/10/1942 tarih ve 338/251 sayılı kararın temyiz edilmiyerek katileştiği 
ilân olunur. 

1760 
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Maliye Vekâletinden : 

Eskişehir Vilâyetinin Seyitgazi Kazası merkeziyle beraber isimleri 
aşağıda yazılı otuz beş cüzütammda yapılan umumî bina tahriri bit
miştir. IBu cüzütamlarda bulunan binalara tahrir 'komisyonunca konulan 
iratların 3692 numaralı kanun mucibince mükelleflerine tebliğ edilmesi 
üzerine 24 cüzütamda bulunan binalar iratlarına itiraz edilmiş, geri ka
lan on bir cüzütamda bulunan binalar iratlarına itiraz edilmemiştir. 

'İtirazlar bahse mevzu kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil 
edilen bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1939 ve 
1940 malî yılları içinde kararlara bağlanmış, itiraz etmiyen cüzütam
larda bulunan binalar iratları da kanuni • müddetin itirazsız geçmesi 
suretiyle 1939 malî yılı içinde katileşmiştir. 2803 numaralı kanun hük
müne tevfikan bu cüzütamlardan yirmi altısında bina vergileri 1940, 
geri kalan dokuz cüzütamda 1941 malî yıllarından itibaren yeni iratlar 
üzerinden alınacaktır. 

İtiraz eden cüzütamlar 

1940 malî senesinden itibaren 

Büyük Yayla 
ıBahşayiş 
Gücenoluk 
Ispas 
Ekizoluk 
Kümbet 
Mecidiye 
Numanoluk 

Seyitgazi Kasabası 
Arab ören 
Akin 
Bardakçı 
Cevizli 

Alpanos 
Çataören 
Çukurca 
Fethiye 
Gemiç 
Hayriye 

iKöyü Sarıcailyas 
» Sancar 
» Şecaattin 
» Üryan 
» Yapıldak 
» Yeşilyurt 
» Hamidiye 

1941 malî yılından itibaren 

Çuıkuragıl 
Köyü Feyziabat 

» Kırka 
» Kıraören 

İtiraz etmeyen cüzütamlar 

1940 malî yılından itibaren 

Köyü 

Köyü 

» 

Köyü 
» 

Hüsnüabat 
Kesenler 
örencik 
Şükraniye 
Taşlık 

Köyü 

» 
1725 

Tokat merkez kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı 
elli bir cüzütamda yapılan umumî bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlar
da kâin binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı 
kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, 26 cüzütamda kâin bina
lara itiraz edilmiş, geri kalan yirmi beş cüzütamdaki binalara itiraz 
edilmemiştir. 

İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil 
edilen bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1942 malî 
yılı içinde kararlara bağlanmış, itiraz edilmiyen cüzütamlarda bulunan 
binalar iratları da kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle aynı 
malî yılı içinde katîleşmiştir. 

Bu cüzütamlarm hepsinde bina vergileri 2802 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan 1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden 
alınacaktır. 

İtiraz eden cüzütamlar 

Dazya Köyü Kelitovacığı 
Taşhçiflik Nebi 
Sideri Efe 
Karadere Estiğin 
Kazancı Kerkez 
Ağcaşar Musullu 
Samurçay » Gülüt 
Baba Biçin 
Hasanlı Kızkayası 
Kayacık Arhoy 
Geyran Çamlıca 
Sarıkaya » Serpin 
Ornala Kuzalan 

Köyü 
» 

İtiraz etmiyen cüzütajnldr 

Kamalı Köyü Uluöz Köyü 
Arzupınar Tepeardı » 
Ahmetalan » Yeniköy 
Köseli-Yenice Kevahlık > 
Firedökse Aluç 
Kadıköprü Madas 
Eftelit » Altıntaş 
Türktomara » Dekseci 
Alan Killik 
Gömeleönü » Eyrep » 
Döllük > Daylahacı > 
Çaylı » Semerci » 
Arapören 
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Göynük C. Müddeiumumiliğinden : 

Keş denilen peynirin bir kilosunu 80 kuruşa satmakla temin ede
ceği kâr muhik iken 140 kuruşa satışa arzederek kiloda 60 kuruş gayri 
muhik kâr gözetmek suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalefetten 
maznun Göynük'ün Ozeneik Köyünden Durmuş kızı Rasim karısı 50 ya
dında Hesna Kara hakkında Göynük Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
açık duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülerek beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve yedi gün müddetle ticaretten menine ve keşinin müsaderesine ve neş
rine mütedair olarak verilen hüküm katilşmekle ilân olunur. 

1742 

Keş denilen peynirin bir kilosunu 80 kuruşa satmakla temin edece
ği kâr muhik iken 120 kuruşa satışa arzederek kiloda 40 kuruş gayri mu
hik kâr teminini gözetmek suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif 
hareketten maznun Göynük'ün Kozdere Köyünden Mustafa kızı Mehmet 
karısı 55 yaşında Ayşe Erdoğan hakkında Göynük Asliye Ceza Mahke
mesinde yapılan açık duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülerek beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve 
yedi gün müddetle ticaretten menine ve keşinin müsaderesine ve neşri

ne mütedair olarak verilen hüküm kat'ilesmekle ilân olunur. 
1741 

Peynirin kilosunu 80 kuruşa satmakla temin edeceği kâr muhik 
iken 120 kuruşa satışa arzderek kiloda 40 kuruş gayri muhik kâr teminini 
gözetmek suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun Göy
nük'ün Meles Köyünden Süleyman kızı Durmuş karısı 50 yaşında Fatma 
Erdem hakkında Göynük Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruş
ma sonunda: 

Suçu sabit görülerek beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve yedi gün müddetle ticaretten menine ve peynirinin müsaderesine ve 
nesrine mütedair olarak verilen hüküm katileşmekle ilân olunur. 

1740 

Keş denilen peynirin bir kilosunu 80 kuruşa satmakla temin ede
ceği kâr muhik iken 120 kuruşa satışa arzederek kiloda 40 kuruş gayri 
muhik kâr teminini gözetmek suretiyle Millî Korunma Kanununa muha
lefetten maznun Göynük'ün Hisar özü köyünden îlyas kızı İbrahim ka
rısı 40 yaşında Emine Ak hakkında Göynük Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan açık duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülerek beş lira ağır para cezasiylet mahkûmiyetine 
rye yedi gün müddetle ticaretten menine ve iki kilo iki yüz elli gram ke
şinin müsaderesine ve neşrine mütedair olarak verilen hüküm katileş
mekle ilân olunur. 

1739 

Kavunun kilosunu beş kuruşa satmakla temin edeceği kâr muhik 
iken 17 kuruş 14 santimden satışa arz ederek Millî Korunma Ka
nununa muhalefetten maznun Göynük'ün Himmetoğlu K. den Al i oğlu 
41 yaşında Mustafa Kaya hakkında Göynük Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan açık duruşma sonunda: 
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Suçu sabit görülerek beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve yedi gün müddetle ticaretten -menine ve kavunlarının müsaderesine 
ve neşrine mütedair olarak verilen hüküm katileşmekle ilân olunur. 

1738 

Tabi tutulduğu «yol mükellefiyetine riayetsizlik suretiyle Millî Ko
runma Kanununa muhalif hareketten maznun Göynük'ün Himmetoğlu 
K. den Mustafa oğlu 324 doğumlu Al i Gündüz hakkında Göynük Asliye 
Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülerek 600 kuruş hafif para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve neşir ve ilânına karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

1737 

Tabi tutulduğu yol mükellefiyetine riayetsizlik suretiyle Millî Ko
runma Kanununa muhalif hareketten maznun Göynük'ün İbrahim Özö 
K. den Ahmet oğlu 327 doğumlu A l i Derse hakkında Göynük Aslive 
Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülerek 400 kuruş hafif para cezasiyle mahkûmiye
tine ve neşir ve ilânına karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

,1736 

Konya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Konya'nın Tarla Mahallesinden Ahmet Kudret kızı Fatma Erdiren 
baistida mahkemeye müracaatla kardeşi Ahmet Kudret Çelebi kızı 1307 
doğumlu Sıdıka yirmi seneden beri gaip olup kendisinden haber münkati 
olarak hayat ve mematından ve nerede bulunduğundan bir gûna haber 
ve malûmat alınamamış olduğundan mezbure Sıdıka'nm gaipliğine hü
küm ve karar verilmesini talep ve dâva etmesi üzerine mezbure Sıdıka'
nm gaip ve ikametgâhı meçhul olduğu namına gönderilen davetiye vara
kasının bilâ tebliğ iade kılmmasiyle anlaşılmış olmasına mebni Kanunu 
Medeninin 32 nci maddesi mucibince gaip Sıdıka'nm hayat ve mematın
dan ve nerede bulunduğundan haber alanların ilân tarihinden itibaren 

bir ay içinde bu babdaki malûmatlarını şifahen veya tahriren mahke
meye bildirmeleri lüzumu ilân olunur. 

1759 

• 
Savur Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
Savur'un Kurtuluş Mahallesinden Al i oğlu Hakkı Kavak tarafın

dan Savur'un Memikân Köyünden Şeyhi oğlu Al i aleyhinde Savur Sulh 
Hukuk Mahkemesinde açtığı 50 lira alacak dâvasının yapılan muhake
mesinde : 

Müddeaaleyh namına çıkarılan davetiyenin zahrında posta memuru 
tarafından verilen şerhte: Adı geçen Ali'nin ikametgâhı meçhul oldu
ğundan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş olmakla keyfiyetin ilânen teb
liğ edilmesine ve muhakemenin 28/12/1942 günü saat 10 a talikına ka
rar verilmiştir. Muayyen günde gelmez ve vekil göndermezse muhake
menin gıyabında devam olunacağı tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

1770 

Ergani Bakın Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimizin 1941 senesi bilançosu ile kâru zarar hesabında yapıl
ması lâzım gelen bazı tashihatı müzakere ile karara raptetmek üzere 
şirket hissedarları 28 kânunuevvel 1942 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te şirketin Ankara'da Eti Bank binasındaki İdare Merkezinde 
fevkalâde olarak içtimaa davet olunur. 

Bu Heyeti Umumiyede hazır bulunacak hissedarların hisse senet
lerini içtima tarihinden bir hafta evveline kadar Eti Bank'a veya Tür
kiye İş Bankasına tevdi etmeleri muktezidir. 

İdare Meclisi 
1778 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat D a i r e s i Müdürlüğünden: 

Düsturlara ait fiat listesi 

Birinci tertip Düstur: ikinci tertip Düstur: Üçüncü tertip Düstur: 
Bedeli 

Bedeli Bedeli C'ût L. Kr. 
Cik L. Kr. Cilt L. Kr. 

1-4 2 00 
0 2 00 8 2 20 5 3 00 
6 2 75 9 1 20 6 1 20 
7 2 50 10 1 00 "7 

1 4 50 (iki kitap) l mevcutîarı-
11 1 00 8 3 00 ( * ) S kalmamıştır. 

9 2 50 
10 2 25 (iki kitap) 
11 4 00 ( „ ) 
12 2 00 
13 1 50 
14 2 00 (iki kitap) 
15 1 75 ( » ) 
16 1 50 
17 1 50 
18 2 00 
19 2 50 
20 2 50 
21 2 50 
22 2 50 

1 O C Ü d » f l tertip 1 - 1« İse! Cilt Otaratlm slt 
J - u u nmııml »« t.hltlt flhrUl 

Satın almak istiyenlerin Ankara'da Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesine, istanbul'da Baş-
vekâlet Arşiv Dairesine müracaat etmeleri bildirilir. 

Baprek&let Devlet Matbaası — Aokara 
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Kanunlar                                                                                                                                            Sayfa 
 

4311  Maaş Kanununa Ek 4161 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun    1 

 

4312  İstiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para Mükâfatı Hakkında Kanun     2 

 

4313  İnhisarlar Umum Müdürlüğü Mütedavil Sermayesinin 63.000.000 Liraya Çıkarılması  

          Hakkında Kanun            2 

 

Kararname 
 

19163  İstanbul'da Münteşir Vatan Gazetesinin, Memleketin Umumî Siyasetine Dokunacak  

            Mahiyette Neşriyatta Bulunmasından Dolayı 2 Ay Süreyle Kapatılması Hakkında  

            Kararname             4 

 

 

 

İlanlar                             5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


