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K A N U N 
Vilâyet idaresi kanununun 58 inci maddesinin 

[değiştirilmesi hakkında kanun 

K a n u n N o : 4438 K a b u l t a r i h i : 9 / 6 / 1 9 4 3 

Madde 1 — 1426 numaralı Vilâyet İdaresi Kanununun 58 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Vilâyet İdare Heyeti, valinin riyaseti altında mektupçu, def
terdar ile Maarif, Nafıa, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Müdür
lerinden teşekkül eder. 

Vali, mazereti halinde muavinini. ve muavin bulunmıyan v ilâyet
lerde mektupçuyu heyete riyaset etmek üzere tevkil edebilir. 

B) Lüzum görülen vilâyetlerde, valinin riyaseti altında bulunmak 
V P Mülkiye veya Hukuk mezunlarından intihap edilmek üzere üç aza
dan müteşekkil idare heyetleri tesisine Dahiliye Vekâleti mezundur. 

Vali, mazereti halinde muavinini veya bu heyet âzasından birini 
heyete riyaset etmek üzere tevkil edebilir. 

Madde 2 —• Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekiller 
memurdur. 10/6/1943 
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Vi lâyet idaresi Kanunu 5/5/1929 
Vi lâyet Idare9i Kanununun ba7i maddelerinin tadili hakkında 
kanun 29/7/1931 
1426 numaralı kanunun 14 uncu maddesinin B fıkrasından 
kaza malmııdurlerı tabirinin tavyı hakkında kanun 22/5/1932 
Vi lâyet idaresi Kanununun 2 ncı ve 71 inci maddelerini 
deEistııen kanun 16/6/1936 
[4025 sa j ı l ı kanunun 3 uncü maddesiyle yürürlükten kal
dır ı l mıetır. l 
Vı lâvet İdaresi Kanununun 2 nci ve 71 inci maddelerini 
değiştiren 3001 sayılı kanunun birinci maddesini tadıl eden 
k ı n ı m 28/6/1938 
r4025 sayılı kanunun 3 uncu maddesiyle yürürlükten kald ı 
rı lmıştır 1 
Vilâyet idaresi Kanununun 62 ncı maddesine bir f ıkra i lâ 
vesıne daiı kanun 6/1/1940 
Vilâyet İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hakkın
da kanun 6/5/1941 
V ı l â î e t İdaresi Kanununun 2 ncı ve 71 ıncı maddelerim 
desıstıren kanun 15/5/1941 
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K a r a r n a m e N o : 20038 

Bursada yeniden teşkil olunan İtiraz Komisyonu Reisliğine, Adliye, 
Maliye ve Ticaret Vekâletlerince namzet gösterilen Vergiler Temyiz 
Komisyonu 80 lira maaşlı âzasından Emin Ahmet Kat'm intihap ve tâ
yini, 3692 sayılı kanunun 35 inci maddesine tevfikan, İcra Vekilleri He
yetince 5/6/1943 tarihinde kabul olunmuştur. 

5/6/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
5. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

Maliye Vekili 
F. AĞRALl 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. ARTUNKAL 

Dahılıve Vekili 
HİLMİ UT İN 

Maaıif Vek 
YÜCEL 

İktisat Vekili 
FUAD SİRMEN 

Ziraat Vekili 
J. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Nafıa Ve ili 
SIRRI D AY 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 

Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Eleşkirt Kaymakamı Nizamettin Yücel'in Silivri Kaymakam
lığına, Trakya Umumî Müfettişliği Yazı İşleri Müdürü Nazım Arda'nın 
Düzce Kaymakamlığına, Başkale Kaymakamı İbrahim Nabi Ersaka'nm 
Şırnak Kaymakamlığına, Lice Kaymakamı Salâhattin Ulusalerk'in Gö 
köy kaymakamlığına, Eğil Kaymakamı 'Sa'kıp Özil'in Görele Kaymakam 
lığına, Refahiye Kaymakamı Haydar Ekinci'nin Gerze Kaymakamlığına, 
Eruh Kaymakamı Feyzi Tuğay'm Ah la t Kaymakamlığına, Kâhta Kay 
makamı Ziya Eroğlu'nun Akçadağ Kaymakamlığına, Bingöl Mektup 
çusu Sıtkı Tuğal'ın Kargı Kaymakamlığına, Kütahya Mektupçusu Alâ 
eddin Tarkan'ın Trakya Umumî Müfettişliği Yazı İşleri ^Müdürlüğüne 
Yusufeli* Kaymakamı Ramiz Saraç'm Kütahya Mektupçuluğuna, Gazi 
antep Mektupçusu Osman Dalay'm Trabzon Mektupçuluğuna, Trabzon 
Mektupçusu Behçet Ertan'ın Niğde Mektupçuluğuna, Gürün eski Kay
makamı Kadri Özkazanç'm Erzurum Mektupçuluğuna Bozcaada KaJy-
makamlığından Vekâlet emrinde Selâhattin Üner'in Bucak Kaymakam
lığına naklen ve yeniden tâyinleri ve sabit olan idari lüzuma binaen 
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Şırnak Kaymakamı Kemâl Taşkıran'm Vekâlet emrine alınması tensip 
edilmiştir. 

2 — IBU kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
7/6/1943 

REİSİCUMHUR 
İ S M E T İ N Ö N Ü 

Başvekil Dahilive Vekili 
Ş . S A R A Ç O Ğ L U H İ L M İ U R A N 

Nafıa Vekâletinden: 

1 — Açık bulunan 125 lira maaşlı Nafia Yüksek Fen Heyeti Reis
liğine Şose ve Köprüler Reisi Al i Talip Güran, Terfian, bundan açılan 

100 lira maaşlı Şose ve Köprüler Reisliğine Yapı ve imar işleri Reisi 
Muammer Çavuşoğlu, naklen ve bundan açılan 100 lira maaşlı Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğine de Yapı ve İmar İşleri Fen Heyeti Müdürü Sırrı 
Sayarı, müddetini ikmalde kadro maaşını almak üzere terfian, tâyin 
edilmişlerdir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Nafia Vekili memurdur, 

7/6/1943 

REİSİCUMHUR 
İ S M E T İ N Ö N Ü 

Başvekil ¡\afia Vekili 
Ş . S A R A Ç O Ğ L U S I R R I D A Y 

T A M İ M 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden : 

ÖZÜ : însulın Wellrome 200 Ünite adlı müs
tahzarın sınıfı h: 

[İstanbul'da J. V. Vittol ve Kampani Limited Şirketinin Vekili 
bulunduğu ingiltere'de (Burroughs Wellcome et Co.) Müessesesi tara

fından yapılan ve 16-96 sayılı ruhsatnameyi haiz olan (Insulin Wellco
me 200 Ünite) adlı müstahzarın emsali gibi yüzde beş gümrük vergisine 
tabi üçüncü sınıf müstahzarlar arasına sokulduğu Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletinin -86/8791 sayılı ve 1/6/1943 günlü yazısı ile bil
dirilmiştir. 

İLÂNLAR 
Nafıa Vekâletinden : 

Eksiltme ilânı 
1 — istanbul Vilâyeti dahilinde Halkalı - Hadımköy yolunda yap

tırılacak sınai imalât, kırma taş şose, kaldırım ve sair inşaat keşif be
deli olan (241 655) lira (87) kuruş üzerinden kapalı zarf usuliyle ek-
siltmiye çıkarılmıştır. 

2 — ihale 25/6/1943 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Nafıa 
Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 — İhale evrakı şunlardır: 
a) Keşif cetveli, 
b) Vahidi fiat cetveli, 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) Fennî şartname, 
e) Hususi şartname, 
f) Eksiltme şartnamesi, 
g) Mukavele formülü. 
Bu evrak 1210 kuruş mukabilinde Şoseler Reisliğinden alınabilir. 
4 — Eksiltmiye iştirak edebilmek için aşağıda yazılı şartları haiz 

olmak lâzımdır : 
a) 22/6/1943 tarihine kadar bir istida ile Nafıa Vekâletine mü

racaat ederek bu işe girebilmek için ehliyet vesikası alması, 
b) 1943 yılına ait ticaret odası vesikası ibraz etmesi. 
5 — Muvakkat teminat (13 333) liradır. 
6 — ihaleye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun tarifatı da

hilinde hazırlıyacakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri 
lâzımdır. 

82/4..3 

23 hazirajı 1943 tarihinde çarşamba günü saat 15 on beşte Ankara'
da Nafia Vekâleti içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Mal
zeme Eksiltme Komisyonunda vekâletin neşretmekte olduğu fennî ve 
idari dergilerden birinci teşrin 1943 ayına mahsus fevkalâde idari der
ginin basım işi hariç olmak üzere 1943 malî yılı içinde çıkacak beş idari 
dört fennî derginin kaplık kartonu ile kâğıdı vekâletç temin edilmek 
üzere (7500) yedi bin beş yüz lira muhammen bedelli basın işinin kapalı 
zarf usulü ile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 562 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 on dörde kadar mezkûr komis
yona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

86/4- 3 
• 

DEVİ ET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Muhammen bedeli (3.700) lira olan örneği gibi 200 metre lâstik 

hortum 30/6/1943 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle An
kara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (277.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden temin 
olunur. 

136/4-1 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Yenişehir'de Mimar Kemal Mektebi yanında yeniden yapı
lacak on dersaneli ilk mektep inşaatının ihalesi 17/6/1943 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 de Vilâyet Daimî Encümeninde ya
pılmak üzere kapalı zarf ,usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 315 905 lira 22 kuruş ve muvakkat teminatı 
16386 lira 21 kuruştur. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını; muvakkat teminat mektup 
veya makbuzları ile Ticaret Odası tvesikalarını ve ihale gününden en 
az üç gün evvel vilâyete istida ile müracaat ederek ve bu istidalarına 
buna mümasil en az «100» bin liralık resmi dairelere yapı işi taahhüt 
etmiş ve muvaffakiyetle başarmış olduklarına dair belgeleri raptet
mek suretiyle bu iş için alacakları fennî ehliyet vesikalarını hamilen 
yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar encümen reisliğine 'ver
meleri. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde 
görebilecekleri. 3742/4-4 
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M. M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Ankara Garnizonu ihtiyacı için 550 ton kuyruğu ile beraber 
koyun eti vevalhut sığır eti veyahut keçi eti kapalı zarfla alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli ile teminatları aşağıda gösterilmiştir. 
3 — İhalesi 28 haziran 1943 pazartesi günü saat 15 te Ankara'da 

İsviçre Hanındaki komisyonda yapılacaktır. 
4 — Şartnamesi komisyonda görüleceği gibi 50 lira mukabilinde 

verilir. İsteklilerin kanuna uygun vesikalariyle beraber teklif mektup
larını ihaleden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Muhammen bedeli M. teminatı 
Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 

Kuyruğu ile koyun eti 1017500 00 44275 00 
Sığır eti 550000 00 25750 00 
Keçi eti 770000 00 34550 00 

3795/4- * 

M . M. V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Cebeci Tabib Tatbikat Okulu Hastahanesinde dıvarların saçağa 
tahvili işi kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 

17006 liralık malzemesi vekâlet tarafından verileceğinden işçilik 
keşif bedeli 13500 lira olup muvakkat teminatı 1012.50 liradır. İhalesi 
29/6/1943 sah günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Ko
misyonunda yapılacaktır. Keşif şartname ve projesi 68 kuruş mukabi
linde alınabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına 
tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Reisliğine vermeleri . 

109/4-2 

Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Bergamanın Turabey Mahallesinde mukim Ahmet karısı Payende 
tarafından kocası Atmaca Mahallesinden Arap oğullarından Ahmet Er
can aleyhine açılan ihtar dâvasının icra kılman muhakemesi sonunda: 
Medeni Kanunun 132 nci maddesi mucibince müddeaaleyh Ahmed'in 
bir ay zarfında aile birliğine dönmesi lüzumuna 23/3/1943 tarihinde ka
rar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren on beş gün zarfında 
müracaat ederek alelusul ilâm sureti alıp temyiz yoluna müracaat ede
bileceği aksi takdirde hükmün katileşeceği ilân olunur. 

113 

Bergama'nın Atmaca Mahallesinden Al i Rıza Çiydem tarafından 
Ovacıkta mukim Hüseyin oğlu Yaşar Or aleyhine açılan meni müda
hale dâvasının icra kılınmakta olan muhakemesinde : 

'Dâvâlının İkametgâhının meçhul olduğu zabıta tahkikatından anla
şıldığından davetiyenin ilân edilmek suretiyle muamele tekemmül et
miş olmakla muhakemenin muallak bulunduğu 2/7/1943 günü saat 11 de 
Bergama Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması aksi takdirde 
gıyabında karar verileceği gıyap kararı yerine geçmek üzere ilân olunur. 

112 

Konya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No: 943/689 
Konya'nın Şeyh Osman Rumi Mahallesinden Süleyman oğlu Hamal 

Mehmet tarafından, Aksinne Mahallesinde Taşcami karşısında 9 nu
maralı evde mukim Şerif kızı Asiye aleyhine açılan boşanma dâvasının 
badelnakız cari muhakemesinde : 

İkametgâhı meçhul olan müddeaaleyha Asiye'ye nakız ilâm sure
tiyle davetname ilânen tebliğ kılındığı halde muayyen günü olan 
27/4/1943 salı günü saat 10 da mahkemeye gelmemiş olduğundan da
vacının talebiyle hakkında gıyap kararı verilerek usulen ve ilânen teb
liğine ve muhakemenin 15 temmuz 1943 perşembe günü saat 9 a tali-
kma karar verilmiş olduğundan muayyen günde mahkemeye bizzat gel
mesi veyahut tarafından musaddak bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkındaki muhakemenin gıyaben devamına karar verileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

114 

Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama 
Münkasım Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de iş yapmasına 
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden «Huıgo Stinnes Reederei A. G. -
Hugo Stines Rederay A. G.» Şirketi bu kerre vekâletimize müracaatla 
İstanbul Şubesinin yapacağı işler meyanina «yarım ve tam mamul her 
nevi emtia ihracat ve ithalâtı işleri» nin de ithal edildiğini bildirmiş 
ve lâzımgelen vesikaları vermiştr. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanun hükümlerine uygun görülmüş ol
makla ilân olunur. 

94 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Ankara Vilâyetinde Yenişehir semtinde Havuzbaşı Mahallesinde 
Meşrutiyet Sokağında 3 numaralı evde oturan ve T. t tebaasından olup 
Ankara'da Anafarta'lar Misakı Millî semtinde 268 numaralı mahalli ika
metgâhı ticari ittihaz ederek ithalât Komüsyonculuğu ve Devlet taahhü-
datı ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 3637 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Şefik Okday unvanı ticareti Ş. Okday olarak tescil 
edildiği .gibi bu unvanın imza şekli dahi Ticaret Kanununun 42 nci 
maddesi mucibince 10/6/1943 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

128 

Ankara Vilâyetinde İtfaiye Meydanı semtinde Yenice Mahallesinde 
Kosva Sokağında 35 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankara'da Yeni Halde 47 numaralı ımahalli ikametgâhı ticari ittihaz 
ederek sade ve zeytin yağ ve her nevi kantariye ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret Odasının 3696 sicil numarasında mukayyet bulunan Bakı 
Mutlu unvanı ticareti 19 Mayıs ticarethanesi Baki Mutlu olarak tescil 
edildiği ıgibi bu unvanın imza şekli dahi Ticaret Kanununun 42 nci 
maddesi mucibince 10/6/1943 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

134 » 

Karaman C. Müddeiumumiliğinden : 

1 — 1943 malî yılı Karaman Cezaevi ekmek ihtiyacı Hükümetin 
kabul ettiği tipten ve miktar üzerinden 2490 sayılı kanuna tevfikan ka 
palı zarf usuliyle 30/6/1943 çarşamba gününe kadar eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Şartname Karaman C. M. Umumiliğindeki dosyasında olup 
buradan parasız alınabilir. 

3 — Günlük ihtiyaç asgari 125 âzami 175 aded ekmektir. Teminat 
miktarı bugünkü Karaman belediye rayici olan 600 gram 30 kuruş he
sabiyle 19132 lira 50 kuruşun yüzde yedi buçuğu olan 1434 liradır. 

4 — Taliplerin teminat makbuzları ve bu kabil taahhütlere gire
bileceklerine dair vesikaları ile birlikte teklif mektuplarını en geç 30 
haziran 1943 çarşamba günü saat 15 şe kadar Karaman C. M. Umumi
liğinde teşekkül eden komisyona vermeleri veya göndermeleri ilân 
olunur. 

83/4-3 

Polatlı Noter Muavinliğinden : 

Polatlı'da mukim Çerkeşin Atkaracalar Nahiyesından Abbas To-
maç ile oğlu Mehmet A l i Tomaç aralarında mütehaddis ticari şirketin 
bil muvafakat feshine tarafların talebiyle mukavele tanzim edilmiş ol
duğundan 6/11/1941 tarihinden itibaren bu şirketin feshi mukavele ile 
yıkılmış olduğundan itirazı olanların ilân tarihinden on beş gün içinde 
itirazlarını noterlikleri vasıtasiyle bildirmeleri ilân olunur. 

111 

Bulanık Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Mahkememiz C. Müddeiumumisi Said Olgayın soy adının Şahenk 
olarak tashihine 3/5/1943 gün ve 943/72 esas ve 20 sayı ile karar veril
miştir. Kanunu Medeninin 26 nci maddesine ıgöre ilân olunur. 

92 
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Yükse Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 943 • 914 yılı iaşeleri için. 
cins ve miktarları yazılı yiyecek maddelerinin muhammen bedeller 
ü/erinden kapalı zarfla guruplar halinde ihaleleri yapılacaktır. 

1 — ihale 21 haziran 1913 pazartesi günü guruplar hizasındaki 
»aatlerrle Rektörlük binasındaki müteşekkil komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

2 — Ekmek ve çay için talip olacaklar devletin tesbit ettiği fiat 
üzerinden teklifte bulunacaklardır. 

3 — Muvakkat teminat guruplar hizasında yazılıdır. 
4 — ihaleye gireceklerin kapalı zarflarını bir saat önce komisyon 

reisliğine vermeleri ve muvakkat teminatlarını muhasebe veznesine 
makbuz mukabilinde yatırmaları. 

5 — İhaleye gireceklerin.kanuni evsafı haiz olmaları ve gerekli 
vesaikin ibrazı, 

6 — Şartnamesini okumak ve daha fazla izahat almak isteyenle
rin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. 

Cinsi 

Grup 1 Ekmek 
Grup 2 Kesme şeker 

Toz «eker 

Grap 4 Sadeyağ 
Zeytin} ağ 

Grup 5 Süt 
Yoğurt 
Tereyağ 
Yumurta 
Beyaz Pevnir 
Kaşar Peyniri 
Zeytin danesi 
Tahin _ 
Tahin Helvası 

Miktarı 

135.480 Ad. 
4.570 Kg. 
6.850 » 

7.560 K° 
7.560 » 

Beherinin 
fiatı 

28 
258 
254 

420 
225 

Tutan 

37.934.40 
11.790.60 
17.399.00 

29.189.60 

Kovun eti 37.000 Kg. 175 64.750.00 
Kuzu eti 3.430 » 155 5.316.50 
Sığır eti (kemikli) 3.430 » 100 3.430.00 
Koyun ciğeri 1.150 Ad. 45 517.50 
işkembe 1.150 » 15 172.50 
Kuyruk yağı 2.290 Kg. 250 5,725.00 

79.911.50 

31.752.00 
17.010.00 

48.762.00 

6.850 Kg. 60 4.110.00 
5.000 » 70 3.500.00 

330 » 440 1.452.00 
50.000 Ad. 8 4 000 00 
5.710 Kg. 170 9.707.00 
2.290 » 260 5 954.00 
3.430 » 80 2.744 00 
2.290 » 130 2.977.00 
2.290 » 220 5.038.00 

39.182.00 

Ihlamur 200 Kg. 350 700.00 
Çay 203 1800 5.600.00 
Karabiber 100 » 460 460.00 
Kırmızı biber 100 230 230.00 
Kuru üzüm 500 100 500.00 
Kuru kayısı 580 » 180 1.044.00 
Kuru erik 580 » 100 580.00 
Kuru incir 580 » 100 580.00 
Pirinç 17.800 » 153 24.030.00 
K. Fasulye 11.230 » 80 8.981.00 
Kuru bamya 580 » 350 2.030.00 
Börülce 2.290 » 80 1.832.00 
Tarhana 580 » 200 1.160.00 
Kuru soğan 17.130 » 25 4.282.50 
Sarımsak 230 » 70 161.00 

Grup 7 Reçel 
Pekmez 
Sirke 

Grup 8 

2.290 Kg. 
2.2Q-0 » 
3.000 » 

300 
100 
40 

Cinsi Miktarı 
Beherinin 

fiatı Tutan 

Tuz 4 000 Kg. 16 640.00 
Salça 2 500 100 2 500.00 
Soda 3.000 » 17 510.00 
Yeşil sabun 3.000 » 100 3 000.00 
Beyaz sabun 5.000 » 110 7.000.00 
Kara mercimek 230 » 100 230 00 
Nohut 5.710 » 100 5.710.00 
Bulgur 6 850 » 100 6.850.00 
Patates 18.260 » 25 4.565.00 
Pirinç unu 300 » 200 600.00 

82.978.50 

6.870.00 
2.290.00 
1.200.00 

10.360.00 

Karpuz 5.710 Kg. 17 970.70 
Kavun 4.570 » 20 914.00 
Portakal 8.000 Ad. 15 1.200.00 
Limon 17150 Ad. 15 2.572.50 
Elma 2.290 Kg. 70 1.603.00 
Armut 580 » 50 290.00 
Ayva 230 » 30 69.00 
Kayısı 230 » 60 138.00 
Kiraz 350 » 40 140.00 
Çilek 50 » 50 75.00 
Taze üzüm 3.430 » 30 1.029.00 
Taze fasulye 4.570 » 35 1.599.50 
Taze baniye 1.150 » 50 575.00 
Sivri biber 460 » so 230.00 
Dolmalık biber 2.860 » 40 1.144 00 
Domates 2.710 » 25 1.427.50 
Taze kabak 5.710 » 20 1.112.00 
Patlıcan 5.710 » 25 1,427.50 
Taze Bakla 1.150 » 20 230.00 
Ispanak 4.570 » 25 1.142.50 
Lahana 4.570 » 20 914.00 
Prasa 4.570 » 25 1.142.50 
Kereviz 2.290 » 40 916.00 
Havuç 2.290 » 20 458.00 
îç bezelye 580 » 50 290.00 
Semiz otu 2.290 » 30 287.00 
Salamura yaprak 1.150 » 40 460.00 
Taze yaprak 1.150 » 40 460.00 
Taze soğan 580 » 25 145.00 
Enginar 1.150 Ad. 25 287.50 
Karnıbahar 1.720 Kg. 40 688.00 
Hıvar 16.860 Ad. 10 1686.00 
Mavdonoz 14.860 Dernet 5 743.00 
Dereotu 1.720 » -5 86.00 
Nane 1.720 » 5 86.00 
Marul 350 » 15 52.50 

27.241.70 

Grup 1. 
Grup 2. 
Grup 3. 
Grup 4. 
Grup 5. 
Grup 6. 
Grup 7. 
Grup 8. 

Saat 11 de kapalı zarfla teminatı: 2815 
Saat 11,30 da kapalı zarfla teminatı: 2189 
Saat 11.30 da kapalı zarfla teminatı: 7073 
Saat 15 de kapalı zarfla teminatı: 3658 
Saat 15,30 da kapalı zarfla teminatı: 2937 
Saat 16.15 de kapalı zarfla teminatı; 6231 
Saat 16.45 de kapalı zarfla teminatı: 777 
Saat 17 de kapalı zarfla teminatı: 2044 lira 

2/4-3 
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Maliye Vekâletinden: 

Tokat Vilâyetinin Zile kazasına bağlı aşağıda isimleri yazıl) cüzu-
tamlarda yapılan umumî bina tahriri sana ermiştir. Bu ciiziitamlarda 
kâin binalara kanun ve nizamname Ihükümleri dairesinde takdir edil
miş olan iratlar usulü dairesinde mükelleflerine tebliğ edilmiş, vuku-
bulan itirazlar 3692 numaralı kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil 
olunan Bina ve Arazi Vergileri İtiraz Komisyonunca tetkik olunarak 
1942 malî yılı içinde kararlara bağlanmıştır. İtiraz edilmiyen iratlarda 
muayyen müddetin itirazsız geçmesi suretiyle aynı malî sene içinde 
katileşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri 2802 numaralı kanun mucibince 
1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Tütük 
Kırlar 
Emirvereıı 

Cüzütam isimleri 

Yeniköy 
Korucuk 
Bildis 

Erzurum Vilâyetinin İspir kazası merkeziyle beraber isimleri aşa
ğıda yazılı on dört cüzütamda yapılan umumî bina tahriri bitmiştir. Bu 
cüzütamlarda bulunan binalara konulan iratlar 3692 numaralı kanun 
mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan sekiz cüzütamda bulu
nan binalara itiraz edilip geri kalan altı cüzütamdaki binalar iratlarına 
itiraz edilmemiştir. 

İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edi
len Bina ve Arazi Vergileri İtiraz Komisyonunca incelenerek 1942 malî 
yılı içinde kararlara bağlanmış, itiraz edilmiyen cüzütamlardaki binalar 
iratları da kanunî müddetin itirazsız geçmesi suretiyle yine aynı malî 
yıl içinde katileşmiştir. 

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

İspir 
incesu 
Karakaya 
Mülk 

Hotar 
Hunut 
Muhurkot 

itiraz eden cüzütamlar 

kasabası Avcı Köyü 
Köyü 

» 
» 

Karaseydi 
Gindehrek 
Ahbunus 

itiraz etmiyen cüzütamlar 

Köyü Hodiçor 
» Karakarmış 
» Isasor 

» 
» 
» 

Köyü 
» 
» 

78 

Amasya merkez kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı on dokuz 
cüzütamda yapılan umumî bina tahriri bitmiştir, bu cüzütamlarda bu
lunan binalara konulan, iratlar 3692 numaralı kanun mucibince mükel
leflere tebliğ edilmiş, yapılan itirazlar sözü geçen kanunun 35 inci mad
desi mucibince teşkil edilen Bina ve Arazi Vergileri itiraz Komisyo
nunca 1942 malî yılı içinde kararlara bağlandığı gibi aynı cüzütamlarda 
bulunan binalara ait olup da itiraz edilmiyen iratlar da kanunî müdde
tin itirazsız geçmesi suretiyle aynı malî yıl içinde katileşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri 2802 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan 1943 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 
Sarıalan Sinezi 
Uygur Değirmendere 
Şıhsadi Göynücek 
Ezine Yassıkışla 
Heniske Bekdemür 
Terzi Şarklı 
Başpınar Karayakup 
Tuzsuz Buğa 
Çukurveran Kovay 
Bayırlı 79 

Akşehir C. Müddeiumumiliğinden : 

Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde yatırma
mak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu 
iddiasiyle suçlu Akşehirin Kurt uşağı köyünden Osman oğlu 317 do
ğumlu Bayram Aktaş hakkında yapılan duruşma sonunda: Maznunun 
borçlandığı hububatı hükümetçe tâyin vte ilân edilen müddet zarfında 
borcunu yatırmamak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif hare
kette sabi', olduğundan hareketi mezkûr kanunun 55 ve 63 üncü maddeleri
ne tevfikan üç ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve arama neticesinde evinde boılunan hububatın bedeli mukabilinde hü 
kümete teslimine dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden vıerilen ka
rarın Yüksek Temyiz Mahkemesinin tasdikiyle katileşmiş olduğu ilân 
olunur. 

58 

Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde yatırma
mak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu 
iddiasîyle maznun Akşehirin Tuzlukcu Nahiyesinden Hüseyin oğlu 926 
doğumlu Kerim Saçar hakkında meşhut suç kanunu hükümlerine tev
fikan yapılan duruşması sonunda: 

Maznunun hükümetçe tâyin ve ilân edilen müddet içinde borçlan
dığı hububatı götürüp teslim yerlerine yatırmamak suretiyle mezkûr 
kanuna muhalif harekette bulunduğu sabit görüldüğünden hareketi 
Millî Korunma Kanununun 55/1. 63 ve T. C. K. 55.4 üncü maddelerine 
tevffikan ve neticeten 13 lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve evinde 
yapılan arama neticesinde bulunup yedi emine teslim, edilen 375 kilo 
unun bedeli mukabilinde hükümete teslimine ve hükmün katileşdiğinde 
gazete ile ilânına dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

.14/4/1943 tarih ve 225 sayılı kararın katileşmiş olduğu ilân olunur. 
59 

'Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde .yatır
mamak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulun
duğu iddiasiyle maznun Akşehirin Yunak ıNahivesinin Kurtuşağı Kö
yünden Mehmet oğlu 60 yaşında Kâmil Doğru hakkında Meşhut Suç 
Kanunu hükümlerine tevfikan yapılan duruşması sonunda : 

Maznunun hükümetçe tâyin ve ilân edilen müddet içinde borçlan
dığı hububatı götürüp teslim yerlerine yatırmamak suretiyle mezkûr 
kanuna muhalif harekette bulunduğu sabit görüldüğünden hareketi Millî 
Korunma Kanununun 55/1, 63 üncü maddelerine tevfikan ve neticeten 
.üç ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve evinde yapılan 
arama neticesinde bulunup yedi emine teslim edilen 100 kilo unun be
deli mukabilinde hükümete teslimine ve hükmün katileşdiğinde ıgazete 
ile ilânına dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 26/2/1943 
tarih ve 100 sayılı kararın katileşmiş olduğu ilân olunur. 

107 

Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde yatırma
mak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu 
idd'asiyle suçlu Akşehirin Hursunîu Köyünden Halil oğlu 1320 doğum
lu îdris Kaygısız hakkında Meşhut Suç Kanunu hükümlerine tevfikan 
yapılan duruşma sonunda : 

Maznunun borçlandığı hububatı hükümetçe tâyin ve ilân edilen 
müddet içinde teslim yerlerine vatırmadığı sabit görüldüğünden hare
ketine uygun görülen Millî Korunma Kanununun 55/1. 63 ve Türk Ceza 
Kanununun 59 uncu maddelerine tevfikan ve neticeten iki ay hapis ve 
166 lira 60 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hükmün katileş
diğinde gazete i'le ilânına dair Akşehir Aslive Ceza Mahkemesinden ve
rilen 17/3/1913 tarih ve 141 savılı kararın yüksek Temyiz Mahkemesinin 
tasdikiyle katileşmiş olduğu ilân olunur. 

106 

Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde yatırma
mak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu 
iddiasiyle suçlu Akşehirin Turgut Nahiyesinden Abdurralhman oğlu 1341 
doğumlu Mehmet ince hakkında yapılan duruşma sonunda: Maznunun 
borçlandırıldığı hububatı hükümetçe tâyin ve ilân edilen müddet zarfın
da teslim yerlerine yatırmamak suretiyle Millî Korunma Kanununa mu
halif hareket ettiği sabit olduğundan hareketi mezkûr kanunun 55/1, T. 
C. Kanununun 55, 59 uncu maddelerine tevfikan ve neticeten 30 gün 
hapis ve 111 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve hükmün katileş-
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diğinde ilânına dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
25/2/1943 tarih ve 153/86 sayılı kararın katileşmiş olduğu ilân olunur. 

105 

Hükümete borçlandığı hububatı muayyen müddeti içinde yatırma-
mak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulunduğu 
iddiasiyle suçlu Akşehir'in Turgut nahiyesinin Harunlar köyünden Kadir 
oğlu 1327 doğumlu Halil Duman hakkında yapılan duruşma sonunda: 
maznunun borçlandığı hububatı Hükümetçe tâyin ve ilân edilen müddet 
zarfında teslim yerlerine yatir.ma.mak suretiyle Millî Korunma Kanununa 
muhalif harekette bulunduğu sabit olduğundan hareketi mezkûr kanu
nun 55/1 ve 63 üçüncü maddelerine tevfikan üç ay hapis ve 250 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve hüküm katileştiğinde gazete ile ilânına 
ve arama neticesinde evinde bulunan 202 kilo unun bedeli mukabilinde 
Hükümete teslimine dair Akşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
17/3/1943 tarih ve 126/108 sayılı kararın temyiz edilmiyerek katileşmiş 
olduğu ilân olunur. 

121 

Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Davacı Danzut Köyünden Hasan oğlu Osman Çomaklı vekili Aş
kale'de Dâva Vekili Razıbayraktar Aşkale'nin Topal Çavuş Köyünde 
ve Samiri namı ile anılan ve tarafları sarkan Abdullah ağa ve varisleri 
ıgarben Kara İsmail, şimalen Abdullah varisleri ve cenuben Abdullah 
Ağa çayıriyle çevrili 30 dönüm miktarında bulunan bir parça tar
lanın hasımsız olarak tescili dâvasının duruşması sonunda : 

Yukarda hudutları yazılı gayri menkulde alâkası bulunanların bir 
ay zarfında mahkemeye müracaatla dahili dâva olunmalarının ve aksi 
takdirde haklarının sakit olacağının köy ihtiyar heyeti ve Resmî Gazete 
ile keyfiyetin ilânına karar verilmiştir. 

123 

Aşkale kasabasında 'Bako namı diğeri Dursun evlâtları Ahmet, 
Çevriye, Sebile, Hatice vekilleri Aşkale'de Dâva Vekili Razıbayraktar ta
rafından açılan hasimsiz tescil dâvası duruşmasında : 

Yukarda isimleri geçenlerin babaları Bako namı diğeri Dursun'a 
ait olup Aşkale'de ve tarafları sarkan nehri cari. garben yol, cenuben 
yol ve şimalen Ahmet kızı Hatice harmaniyle çevrili ve 25 lira değerli 
bir bahçe ve harman yerinin mahkemece tescili istenilmiş ve bu gayri 
menkul de bir alâkası olanların bir ay içinde mahkemeye müracaat ederek 
dah'ili dâva olmalarına ve bu suretle Resmî Gazete ile mahallinde ilânat 
yapılmasına karar verilmiştir. 

124 

Sos Köyünden Bayraktar oğlu Bahri Karahan vekili Aşkale'de Dâ
va Vekili Razıbayraktar tarafından açılan 100 lira değerinde Sos Köyü 
hududu dahilinde Atçayırı namiyle anılan hudutları, sarkan Süleyman 
oğlu Mehmet tarlası, garben Süleyman oğlu Hacı Ahmet tarlası ve şima
len hark, cenuben Süleyman oğlu Hacı Ahmet tarlasiyle çevrili 10 dö
nüm büyüklüğünde bir çayırın tescili dâvasında : 

Yukarda hudutları vazıh çavırla alâkalı bulunan kimselerin bir 
ay içinde mahkemeye müracaatla dahili dâva edilmeleri aksi takdirde 
haklarının sakit olacağı cihetle işbu ilânın tebligat yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 

125 

Ermenak Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Ermenak'ın Susakh Mahallesinden Sayis oğlu Ahmet veresesinden 
Emine Dülger ve Emine Deniz taraflarından Sabuncu oğlu Ahmet kızı 
Hatice ve rufakası haklarında açılan murislerinden intikal eden kasa
banın Bezciler mevkiinde vâki bir kıta bahçe ve Çavuş Köyünün Soğuk-
pınar mevkiinde vâki bir kıta tarlanın tapuya tescili ve vereseden Al i 
tarafından tarla hakkında istihsal edilmiş olan tapunun iptaline dair 
dâvanın başlayan muhakemesinde müddeaaleyhlerden Ahmet kızı hati-
cenin mahalli ikameti belli olmadığından tebligat icra edilemediğinden 
ilân suretiyle tebligat icrasına karar verilerek muhakemesi 2 temmuz 
1943 cuma saat 9 a talik kılınmıştır. O ,gün vaktinde muhakemeye gel

mediği takdirde (gıyabında muhakemenin icrasına karar verileceği ilân 
olunur. 

104 

Ermenak'ın Susaklı Mahallesinden Emine Dülger ve Emine deniz 
taraflarından Akçamescit Mahallesinden Sabuncu oğlu ölü Ahmet kızı 
Hatice ve rufakası haklarında açılan Akçamescit Mahallesinde kâin 
murislerinden intikal eden bir bab ev ile Pancarcı mevkiinde vâki bir 
kıta bahçenin verese namına tesciline mütedair dâvanın başlayan mu
hakemesinde müddeaaleyhlerden adı geçen Ahmet kızı Hatice'nin yeri 
belli olmadığından ilân suretiyle tebligat icrasına karar verilerek mu
hakemesi 2 temmuz 1943 cuma saat 9 a talik kılınmıştır. 

O ıgün vaktinde muhakemeye gelmediği veya kanuni ehliyeti haiz 
bir vekil bulundurmadığı surette gıyabında muhakemenin icrasına ka
rar verileceği ilân olunur. 

103 

Hopa Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Hopa Orman idaresinin müddeaaleyh Hopa kazasının Liman Kö
yünden Dursun oğlu Mustafa Başar aleyhine Hopa Sulh Hukuk Mahke
mesinde ikame eylediği alacak dâvası sonunda : 

(Müddeaaleyh Mustafa Başarın Devlet ormanından kesmiş olduğu 
ağaçların tarife bedeli olarak tahakkuk eden elli dokuz lira otuz bir 
kuruşla yedi yüz seksen dokuz kuruş mahkeme masrafının müddeaaleyh-
ten 'bittahsil davacı idareye verilmesine temyizi kabil olmak üzere gı
yaben verilen 1/3/1943 gün ve 13/24 sayılı hükmün müddeaaleyhin ika
metgâhı meçhul bulunduğundan ilânen tebligat icrası orman idaresi 
tarafından talep edilmekle ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında tem
yiz yoluna müracaat edilmediği takdirde işbu hükmün katileşeceği teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilâp olunur. 

117 

Hopa Orman İdaresinin müddeaaleyh Hopa'nın Liman Köyünden 
Reşit Basarla Dursun oğlu Mustafa Başar aleyhlerine ikame eylediği 
alacak dâvası sonunda : 

Dâ'va olunanların Devlet ormanından kesmiş oldukları ağaçların 
tarife bedeli olarak tahakkuk eden yüz üç lira altmış kuruşla (1184) ku
ruş mahkeme masrafının müddeaaleyhlerden mütesaviyen bittahsil davacı 
Orman idaresine verilmesine temyizi kabil olmak üzere gıyaben verilen 
16/4/1943 tarih ve 1/40 sayılı hükmün dâva olunanlardan Mustafa Ba
şarın ikametgâhı meçhul bulunduğundan ilânen tebligat icrası Orman 
idaresi tarafından istenmekle ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında 
temyiz yoluna müracaat olunmadığı takdirde işbu hükmün katileşeceği 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

118 

Hopa Orman İdaresinin müddeaaleyh Hopa kazasının Liman Kö
yünden Aliçer oğlu Dursun ve Mustafa Başar ve Mehmet oğlu Mehmet 
Kara aleyhlerine Hopa Sulh Hukuk Mahkemesinde ikame eylediği ala
cak dâvası sonunda : 

Dâva edilenlerin Devlet ormanından kesmiş oldukları ağaçların 
tarife bedeline göre tahakkuk eden doksan beş lira otuz kuruşla (1696) 
kuruş mahkeme masrafının müddeaaleyhlerden mütesaviyen bittahsil 
dâvaci idareye verilmesine temyizi kabil olmak üzere gıyaben verilen 
16/4/1943 tarih ve 3/42 sayılı hükmün Müddeaaleyhlerden Mustafa Ba
şarın ikametgâhı meçhul bulunduğundan ilânen tebligat icrası orman 
idaresi tarafından talep edilmekle ilân tarihinden itibaren bir ay zar
fında temyiz yoluna müracaat edilmediği takdirde işbu hükmün katile
şeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

119 

Hopa Orman idaresinin Müddeaalyeh Hopa'nın Liman Köyünden 
Hacı oğlu Dursun ile oğlu Mustafa Başar aleyhlerine Hopa Sulh Hu
kuk Mahkemesinde ikame eylediği alacak dâvası sonunda : 

Müddeaaleyhlerin Devlet ormanından kesmiş oldukları ağaçların 
tarife bedeli olarak tahakkuk eden seksen iki lira seksen üç kuruşla 
(1650) kuruş mahkeme masrafının müddeaaleyhlerden mütesaviyen tah
siline temyizi kabil olmak üzere gıyaben 16/4/1943 gün ve 2/41 sayılı 
hükmün müddeaaleyhlerden Mustafa Ba.şann ikametgâhı meçhul bulun-
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duğundan ilânen tebligat icrası orman idaresi tarafından istenmekle 
ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında temyiz yoluna müracaat edil
mediği takdirde işbu hükmün katileşeceği tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

120 

İskenderun İcra Memurluğundan : 

İskenderun'da mukim iken halen Beyrut'ta mahalli ikameti meçhul 
ölü Derviş kızı Hikmet'e: Naciye vekili iHasan Hasif Akkoyunlunun 
ölü Münir veresesi aleyhine istihsal ettiği 14/4/1942 tarih ve 244/134 sa
yılı ilâmla alacağı olan (462) lira (50) kuruşun tahsili talebiyle icraya 
vâki müracaatı üzerine verese haklarında tanzim olunan icra emirlerinde 
size .ait olan kısmı Beyrut'ta mahalli ikametinizin meçhul bulunduğu 
beyaniyle bilâ tebliğ iade edilmiş ve icra hâ'kimliğince tebliğin ilânen 
ifasına karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren (20) gün içinde 
alacağın ödenmesi, ödenmediği ve bu müddet içinde tetkik merciinden 
veya temyiz ve iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın 
geri bırakılmasına dair bir karar getirilmediği takdiı'de cebrî icra yolu 
ile takibe devam edileceği icra emri makamına kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 

87 

Korkuteli C. Müddeiumumiliğinden: 

Mevcut zahiresi hakkında istenilen malûmatı muayen müddet zar
fında vermemekten suçlu sanılan Korkuteli'nin Yalmlıgediği köyünden 
Mehmet oğlu 1289 doğumlu İbrahim Kökez'in fiilinin sübutuna binaen 
Millî Korunma Kanununun 14/3 ve 55/2 ve T. C. Kanununun 56 mcı 
maddelerine tevfikan 20 lira 80 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
dair Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 10/3/1942 tarih ve 
204/48 sayılı karar katileşmekle ilân olunur. 

62 

56 kuruşa satılması lâzımgelen şekeri 60 kuruşa satmaktan suçlu 
sanılan Korkuteli'nin Alâettin mahallesinden Hüseyin oğlu Mehmet 
Sökerin fiili sübuıt bulmasına binaen Millî Korunma Kanununun 59/3 
üncü maddesine tevfikan beş lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve o kadar müddetle ticaretten menine dair Korkuteli Asliye Ceza Mah
kemesinden verilen 12/3/1942 tarih ve 189/51 sayılı karar katileşmekle 
ilân olunur. 

63 

Müddetinde şeker beyannamesini vermemekten suçlu sanılan Kor
kuteli'nin Aşağı pazar mahallesinden Bekir oğlu Mehmet Uysal'ın fiili 
sabit olmasına binaen Millî Korunma Kanununun 55/2 nci maddesine 
tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair Korkuteli Asliye 
Ceza Mahkemesinden verilen 13/2/1942 tarih ve 177/19 sayılı karar kati
leşmekle ilân olunur. 

64 

Hükümetçe elkonulan zahireyi kaçırmaktan suçlu sanılan Korku
teli'nin Kiremitli mahallesinden Hüseyin oğlu Halis Karabayır hakkın
da icra kılınan duruşma sonunda sübutu fiiline binaen adı geçen suç
lunun Millî Korunma Kanununun 55 son ve T. C. Kanununun 81/2 
maddelerine tevfikan 7 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine melezin 
Ofise teslimiyle bedelinin Hükümetçe ödenmesine harcın suçlu sanılan 
tahmiline dair Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesinde verilen 4/7/1942 ta
rihli ve 293/117 sayılı karar katileşmekle ilân olunur. 

65 

Mevcut zahireyi kaçırmaktan suçlu sanılan Korkuteli'nin Köseler 
Köyünden Mehmet oğlu Ramazan Çelik'in icra kılman duruşması şo
sonunda : Suçu sabit olmakla Millî Korunma Kanununun 55 sonuncu 
maddesine tevfikan 6 lira para cezasiyle mahkûmiyetine melezin Ofise 

teslimiyle bedelinin Hükümetçe ödenmesine harcın suçlu sanılana yük-
letilmesine dair Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen, 4/7/1942 
tarih ve 293/117 sayılı karar katileşmekle ilân olunur. 

66 

Hükümetçe elkonulan zahireyi kaçırmaktan suçlu sanılan Korku
teli'nin Köseler Köyünden Mehmet oğlu Abdullah Sağır'ın Millî Korun
ma Kanununun 55 inci maddesine tevfikan 6 lira para cezasiyle mahkû
miyetine ve melezin Ofise teslimiyle bedelinin Hükümetçe ödenmesine 
dair Korkuteli Asliye Mahkemesinden verilen 4/7/1942 tarih ve 293/117 
numaralı karar katileşmekle ilân olunur. 

67 

Hükümetçe elkonulan zahireyi kaçırmaktan suçlu sanjlan Ömer 
oğlu Mehmet Kerpiç hakkında yapılan duruşma sonunda fiili sabit 
görülmüş olmakla Millî Korunma Kanununun 55 inci maddesine tevfi
kan 6 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine melezin Ofise teslimiyle be
delinin Hükümetçe ödenmesine dair Korkuteli Asliye Ceza Mahkeme
sinden verilen 4/7/1942 tarih ve 293/117 sayılı karar katileşmekle ilân 
olunur. 

68 

Amasya C. Müddeiumumiliğinden :, 

Hükümete borçlandığı mahsulünü teslim etmemek suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Amasya'nın (Merkepci Kışla-
cığı Köyünden Osman oğlu 1329 doğumlu Osman Orakçı) nın sabit 
görülen fiilinden dolayı Millî Korunma Kanununun 4156 sayılı kanunla 
muaddel 55 inci maddesinin birinci bendinin son fıkrası mucibince 
(220) kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve mezkûr kanunun 
63 üncü maddesi mucibince neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahke
mesinden verilen 20/5/1943 tarih ve 388 'sayılı kararın katileştiği ilân 
olunur. 

88 

Hükümete borçlandığı mahsulünü teslim etmemek suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Amasya'nın Kale Köyünden 
Osman oğlu Osman Şahin'in sabit görülen fiilinden dolayı Millî Ko
runma kanununun 4156 sayılı kanunla muaddel 55 inci maddesinin bi
rinci bendinin ilk fıkrasına tevfikan 360 kuruş ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine ve mezkûr kanunun 63 uncu maddesi mucibince neşrine 
dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12/5/1943 tarih ve 
298 esas sayılı kararın katileştiği ilân olunur. 

89 

Hükümete borçlandığı mahsulünü teslim etmemek suretiyle Millî 
Korunma Kanununa mühalifetten suçlu Amasya'nın Aksalor Köyünden 
Ahmet kızı namı diğeri Çelebi kızı Fatma Acar'ın sabit görülen fiilinden 
dolayı 4156 sayılı Millî Korunma Kanununun 55 inci maddesinin birinci 
bendinin son fıkrası mucibince (110) kuruş ağır para cezasiyle mahkû
miyetine ve 63 uncu madde mucibince neşrine dair Amasya Asliye 
ceza Mahkemesinden verilen 13/5/1943 tarih ve 504 sayılı hükmün kat
ileştiği ilân olunur. 

90 

Hükümete borçlandığı mahsulünü teslim etmemek suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Amasya'nın Bayezit Paşa Ma
hallesinden Ohan oğlu Artin namı diğeri İskender'in sabit görülen fii
linden dolayı 4186 sayılı kanunun 59/3 üncü maddesi mucibince beş lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve mezkûr kanunun 63- üncü maddesi 
mucibince neşrine dair Amasya Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
5/11/1942 tarih ve 942/438 sayılı kararın katileştiği ilân olunur. 

91 
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DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Gins, miktar ve muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste muhte

viyatı malzeme 1/7/1943 perşembe günü saat 15 den itibaren liste sıra-
siyle ve kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Mer
kez 9 uncu Komisyonca satınalmacaktır. Pirinç için 50 ve K. Fasulye 
idin 25 tondan aşağı olmamak şartiyle kısmi teklifler yapılabilir. Kısmi 
teklifte bulunacak talipler teklif ettikleri miktar için pirincin 140 ve-
fasulyenin 80 kuruş fiatı üzerinden 50.000 liraya kadar % 7.5 ve geni 
kalan için de % 5 hesabiyle muvakkat teminat vereceklerdir. 

J3u işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler bir lira mukabilinde Ankara \ e Haydarpaşa veznele
rinden temin edilir. 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktar bedel teminat 
No. Malzemenin cinsi Kg. Lira Lira 

1 Kuru fasulye 200.000 160.000 9250 
2 Pirinç 250.000 350.000 17750 

159/4-1 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda nevi ve imktarlariyle muhammen bedel, muvakkat 
teminat Ve ihale tarihleri yazılı malzeme ayrı, ayrı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 — isteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubiyle kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını belli gün
de eksiltme saatinlden bir saat evveline kadar ihalenin icra kılınacağı 
P. T. T. Umum Müdürlüğü binasında Levazım Müdürlüğünden müteşek
kil Satın Alma Komisyonuna vereceklerdir. 

3 — Şartnameler AnkaraMa P. T. T. Levazım Müdürlüğünde ve İs
tanbul'da Yeni Valde Hanında P. T. T. Umumî Depo Ayniyat Muhasip
liğinde görülebilir. 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedel teminat fhale 

Nev'i aded T. L. T. L. Tarihi ve saati 

2 No. lı Porselen 30/6/1943 çar-
izolatör 60.000 75.000 5000 samba 11 
Elektrojen grupu 2] 10.000 750 » » 11 
Tevzi tablosu 2, 
Akkü bataryası 4 10.000 750 » » 15 
Akkü müsbet plâğı 65 2.600 195 » » 16 

139/4-1 

M . M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Hayvan otlatılmak üzere kapalı zarfla üç yüz elli dönüm 
çayır tutulacaktır. Muhammen bedeli on dört bin teminatı bin elli lî-

radır. İhalesi 18 haziran 1943 cuma günü saat 15 de Ankara'da Akköp-
rü civarında isviçre hanmdaki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir, isteklilerin Ticaret Odasına kayıtlı vesikala-
riyle kanuna uygun teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

3793/4-3 

M. M. V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Muhtelif miktarda kum, çakıl ve kırmataş iihzaratı işi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur, keşif bedeli 57003 lira olup muvakkat teminatı 
4100 lira 15 kuruştur, ihalesi 30/6/1943 çarşamba günü saat 11.30 da 
M . M. V. 4 numaralı Sa. A l Ko. da yapılacaktır. Keşif, şartname vesair 
hususatı 286 kuruş mukabilinde alınabilir, ihaleye iştirak edebilmek 
için asgarî 30000 liralık bir inşaat veya benzeri ihzarat işini taahhüt ve 
muvaffakiyetle ikmal etmiş olmak ve buna dair komisyona resmî vesika 
ibraz etmek ve hava müsteşarlığı 9 uncu şube müdürlüğünden ehliyet 
vesikası almak şarttır, istelkilerin bu esaslara ve 2190 sayılı kanunun 
maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

160/4-1 
• 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Miktarı Tahmin olunan bedel İlk Teminatı 
Cinsi Kilo Lira Lira Kuruş 

Odun 319000 17545 1315 88 
1 — Muhafız Jandarma Taburu ihtiyacı için evsafına göre 319000 

kilo odun 7/7/1943 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usuliy'le satın 
alınacaktır. 

2 — Yüz tondan aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı kimselere iha
lesi caizdir. 

3 — Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 — Kanuni şartları haiz isteklilerin belli gün ve saatten bir saat 

evvelisine kadar ilk teminatına ait banka mektup veya vezne makbuzunu 
havi teklif mektubunu Komisyona vermeleri. 

Iİ41/4-1 

Tavşanlı C. Müddeiumumiliğinden: 

130 kuruşa satılması lâzım gelen Yörük yağının kilosunu 200 ku
ruşa satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Tav. 
şanlı'nm Kavaklı mahallesinde kayıtlı Aşiret Himmet karısı Fatma'nın 
yapılan duruşması sonunda Millî Korunma Kanununu tadil eden 4180 
sayılı kanunun 31 inci maddesinin 2 noi bendi delaletiyle 59 uncu mad
desinin 3 üncü fıkrası mucibince 5 lira ağır para cezasına ve yedi gün 
müddetle ticaretten menine mütedair Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi
nin 120 esas sayı ve 28/7/1942 tarihli kararı kesbi katiyet etmekle ilân 
olunur. 152 

DÜZELTME 

14/6/1943 tarih ve 5429 sayılı Resmî Gazetede münderiç 4437 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin 3 üncü satırı: [B) Fıkrasında yazılı ruhsat 
tezkeresi harçlarına 76 lira,] şeklinde düzeltilir. 
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                    İÇİNDEKİLER 

 
Kanun                                                                                     Sayfa 

 
4438 Vilâyet İdaresi Kanununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  1 
 
Kararnameler 

 
2/20038 Bursa'da Yeniden Teşkil Olunan İtiraz Komisyonu Reisliğine,Emin Ahmet  
   Kat’ın Tayini Hakkında Kararname       1 
 
Dahiliye ve Nafia Vekâletlerine  Ait  Kararnameler       1 
 
Tamim 

 
İnsulin Wellcome 200 Ünite Adlı Müstahzarın Sınıfı Hakkında Tamim    2 
 
İlanlar             2 
 
 
 


