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CUMARTESİ 
SAYİ : 5452 

K A N U N 

Pasaport Kanununun 10 uncu maddesinin tadiline 
dair 4061 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

Kanun No : 4453 Kabul tarihi: 5/7/1943 

Madde 1 — Pasaport Kanununun 10 uncu maddesinin tadiline dair 
4061 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmü 1945 senesi mayıs 
ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 
Madde 3 

memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

7/7/1943 

No. 
Duştur 
Teı 'ıp 

Resmi 

Cilt Sabife SSTI 

3519 Pasaport Kanunu 15/7/1938 3 
4061 Pasaport Kanununun 10 unru maddesinin tadiline dair 

kanun 13/6/1913 3 

19 

22 

1594 

1307 

3960 

483J 

K A R A R N A M E L E R 

Kararname No: 20203 

{Bir kutu kibritin satış fiatmın 26/5/1943 tarihinden muteber ol
mak üzere iki kuruş olarak tesibiti; Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin 
24/5/1943 tarihli ve 11531 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye 
Vekilliğinin 22/6/1943 tarihli ve 5163/7658 sayılı mütalâanamesi üze
rine, 4426 sayılı kanunun 3 üncü maddesine tevfikan, İcra Vekilleri 
Heyetince 2/7/1943 tarihinde kabul olunmuştur. 

2/7/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
S. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

M a l i y e V e k i l i 

F. AĞRALl 

Millî Müdafaa Vekili 
A. R. ARTUNKAL 

M a a r i l V e k i l i 

YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
HİLMİ URAN 

Nafıa Vtkıli 
SIRRI D AY 

İktisat Vekili 
FUAD SİRMEN 

Ziraat Vekili 
5. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 
Dr. II. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 

No. 

4426 

Başlısı 
Düitur 
Tertip Cilt 

Resmi 
Gasetc 

Sahife Sayj 

Kibrit ve çakmak inhisarı isletme imtiyazının kaldırılmasına 
ra bu inhisarın işletilmesi İçin muvakkat bir idare kurul
masına dair kanun 31/5/1943 

Kararname No: 20206 

7/1/1943 tarihli ve 2/19288 sayılı kararnameye ektir: 
4305 sayılı Varlık Vergisi Kanununun çalışma mecburiyetine dair 

hükümleri ihtiva eden 12 ve 13 üncü maddelerinin tatbik sureti hakkın
daki talimatnamenin 16 nci maddesinin ilişik şekildeki gibi değiştiril
mesi; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklliğinin 10/4/1913 tarihli ve 513 
sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye Vekilliğinin 11/5/1943 tarihli 
ve 22106/1/24968 sayılı mütalâanamesi üzerine, icra Vekilleri Heyetinin 
24/6/1943 tarihli toplantısında kabul olunmuştur. 

24/6/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
5. SARAÇOĞLU 

Hariciye Vekili 
N. MENEMENCİOĞLU 

Adliye Vekili 
R. TÜREL 

Maliye Vekili 
F. AĞRALl 

Millî Müdafaa Vekili Dahilive" Vf kili 
A. R. ARTUNKAL HİLMİ URAN 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

N a f ı a V e i l i 

SIRRI D AY 

İktisat Vekili 
FUAD SİRMEN 

Ziraat Vekili 
S. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ye İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ. 

Münakalât Vekili 
A. F. CEBESOY 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ticaret Vekili 
C. S. SİREN 
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Madde 16 — Çalışma mecburiyetini ifa sırasında hastalananlar 
çalışma mmtakası dahilindeki hükümet ve belediye hastanelerinde mec-
canen tedavi edilir. Bu suretle tedavi altına alınanlardan : 

,1) Ağır ve ilerlemiş akciğer veremi; 
2) Her hangi uzuvda ve şekilde olursa olsun ameliyatı kahi] olma

yan habis urlar; 
3) Devamlı olarak muvazası bozuk kalp hastalıkları; 
4) Fazla ödemle veya kanda üre yüksekliğiyle müteıafik müzmin 

kilye iltihabı; 
5) Karaciğer teşemmulan; 
6) . Çalışmıyacak derecede alelûmum etraf felçleri; 
7) Ihtidat halinde manya veya müterakki melankoli; 
Son devrede müterakki felç; 
8) Başkasının vardımma muhtaç vaziyette kaşeksi, veya habis fak-

rüddem; 

Hastalıklarından biriyle malûl olduğu sıhhi heyet raporu ile ta
hakkuk edenler, maluliyetinin derecesine göre bir müddet için veya büs
bütün çalışmadan istisna edilirler. Muvakkaten çalışmadan istisna edilip 
kamplarında istirahate terk edilenler müddetin sonunda yeniden sıhhi 
heyet muayenesine tabi tutulurlar. Büsbütün çalışmadan istisnası ica-
bedenler hakkındaki sıhhi heyet raporları Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletinin tasdikiyle katileşir ve icabı yapılmak üzere keyfiyet Dahi-
live, Maliye ve Nafia Vekâletlerine bildirilir ve haklarında yapılacak 
muamele tebliğ edilinceye kadar bu gibi şahıslar, sıhhi hallerine göre 
hastahane veya kamplarında bırakılır. 

Baslığı 

« 0 5 
2/19288 

Varlık Vergisi hakkında kanun 12/11/1943 
4305 numaralı Varlık Vergisi Kanununun çalışma mecbu
riyetine dair hükümlerini ihtiva eden 12 ve 13 uncu mad 
delerimi tatbik sureti hakkında talimatname 12/1/1943 

Düstur 
Tertip 

Rsaml 

Sahil. San 

T A M İ M 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

OZL : 
Dezenfekte edilmemiş paçavralar h. 

Dezenfekte edilmemiş paçavraların alım, satım ve nakli Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununun 77 ve 85 inci maddeleri gereğince yasak oldu-

.ğundan paçavraların fennî surette temizlendiğine dair mahallî sıhhat 
memurlarının resmî vesikası gösterilmedikçe satılmalarına ve deniz ve 
kara vasıtalarından hiç birisine kabulüne müsaade edilmemesinin ehem
miyetle takip ve teminini rica ederim. 

-as*-

İ L Â N L A R 

Nafıa Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gençlik Parkında yapılacak 
olan kitap yeri inşaatıdır. 

Keşif bedeli: (7722.47) liradır. 
2 — Eksiltme 16/7/1943 cuma günü saat 15 de Nafıa Vekâleti 

Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu Reisliği odasında açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna mütefeni evrak Yapı ve îııar 
işleri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairelin 'e 
(579.20) beş yüz yetmiş dokuz lira yirmi kuruşluk muvakkat tem'uat 
vermeleri lâzımdır. 372/1-1 

Ziraat V. Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğinden : 

(Nakliye ilânı 

Zirai Kombinalar Kurumu tarafından Orta Anadoluııun muhtelif 
mahallerinde ekilmiş bulunan hububatın biçer - döğer makineleri ile 
hasadı sırasında bu makinelerin bir tonluk depolarında toplanacak olan 
mahsulün ekim mevkileri civarında gösterilecek olan yerlere nakletme 
işi müteahhide verilecektir. Bu iş için talip çıkmadığından ihale günü 
12 temmuz 1943 pazartesi günü saat 15 e tehir edilmiştir. Bu işi üzerine 
almak isteyenlerin ihale gününde Ankara: Yenişehirde Kombinalar ida
resine müracaatları. 

Ekim mahalleri, dekarları ve taahhüt şartlarını daha evvelden öğ
renmek istevenler her gün Reisliğimize müracaat edebilirler. 

455 

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, sapı satışı 

Konyamn Okeu, Zencirli, Dedeler, Gözlü, Sarayönü, Başkuyu ve Ak-
şehrin Pazarkaya mevkilerinde Aksarayın Koçaş, Amarat ve Niğdenin 
Misli mevkilerinde Kırşehrin Malya ovasında Yozıgatın Yerköy ve Sekili 
mevkilerinde Bâlânın Deliler çiftliği ve Belediye arazisi ile Huri Kuyu
su. Akkoşan, Hacıbekir mevkilerinde Sivrihisarın Beylikköprü ve Sazı
lar istasyonları yakınlarında Polatlınm Kürttaciri, Uzunbeyli ve diğer 
mevkilerinde Ziraî Kombinalar idaresi tarafından ekilmiş olan 350.000 
küsur dekarlık arazinin biçer - döğer makineleri ile hasadından hasıl 
olacak danesi alınmış hububat sapları satılıktır. 

Her mevkiin sapı toptan satılacaktır. Bir dekar yerden hasıl olacak 
arpa, buğday, yulaf saplarının fiyatı bir lira çavdar saplarının ise elli 
kuruştur. 

Hasadı yapılan bir yerin sapının üç gün zarfında müşteri tarafın
dan harice çıkarılması esas şarttır. 

Bu iş için talip çıkmadığından satış 12 temmuz 1943 pazartesi günü 
saat 15 e tehir edilmiştir. Satış için müracaat Ankara yenişehir Atatürk 
Bulvarında Ziraî Kombinalar Dairesinde yapılacaktır. Bu tarihten sonra 
satış yapılmayacaktır. 

Aynı mevkiin saplarını almaya müteahhit talip çıkarsa aralarında 
açık artırma yapılacaktır. Daha fazla malûmat almak ve diğer şartları 
öğrenmek isteyenlerin satış gününden evvel Kombinalar Reisliğine mü
racaatları. 

456 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

istanbul Küçük Sıhhat Memurler Mektebine talebe kabul şartları, 
1 — Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak veya 18 den aşağı 

26 dan yukarı bulunmamak (19 dan yukarı olanların askerlikle ilişiği 
kalmamış olacaktır.) 

2— Orta okuldan pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıf
larında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bun
larla kadro dolmazsa orta dereceliler de alınır.) 

3 — İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilek
çelerini 15 eylül 1943 tarihine kadar leylî kısmı için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilliğine, nehari kısmı için İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Müdürlüğü vasıtasiyle Okul Müdürlüğüne göndereceklerdir. Ka
bul muamelesi tam evrak ile müracaat sırasına göre yapılır. Evrakı 
eksik olanlar, tamamladıkları tarihe kadar müracaat etmemiş sayılır ve 
haklarında muamele yapılmaz. 

Gönderilecek vesikalar şunlardır : 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 
b) Ortaokul şahadetnamesi aslı (daha fazla okumuş olanların şaha

detname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmî vesika. 
c) Basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 

bir sıhhat raporu (bu rapor hastane baştabipleri zarflıyarak üstünü 
mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gön
derilecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nu
mune Hastaneleriyle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve l/mir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun, Balıkesir, Aydın Memleket Hastanelerinde - a-
pılacak ve istekliler, bu hastanelerin bulunduğu vilâyetlerin Sıhhat s e 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

d) Çıktıkları okuldan veya mahallî polisinden alınmış iyi hal 
kâğıdı, 

e) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf (cepheden alınmış \e ince 
kâğıda basılmış olacaktır. 

4 — Leylî kısmına kabul edildiği kendilerine tebliğ olunanlar 
okula iltihak ederken, örneği aşağıda yazılı ve noterlikten tasdikli bir 
taahhüt senedini birlikte götürmeğe mecburdurlar. Taahhüt senedsiz 
veya örneğine uymıyan senetle müracaat edecekler kabul olunmazlar. 

Taahhüt senedi örneği 

Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine alınarak tahsil edip me
zun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin tâyin edeceği 
vazifede beş yıl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edipte muayyen 
müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler dışında mektepten 
daimî olarak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı 
tamamen ödemeği, ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek 
para için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz 
yürütülmsini kabul ve taahhüt eylerim. 

İmza ve sarih daimî ikametgâh adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan 
bu taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders 
yılı için iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 
liraya kadar parayı, faizile beraber borçlu 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödeye
ceğim. 

Kefilin mesleği ve daimî sarih adresi 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı kısımlarına 
alınacak talebelerin kabul şartları 

1 — İsteklilerin, aşağıda yazılı vesikaları tamamlamış oldukları 
halde Tıp ve Eczacı kısmından hangisine girmek istediklerini, daimî ve 
açık adreslerini bildirmek suretiyle, doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilliğine dilekçe ile mütacaatları lâzımdır. 

Müracaatlar, evrakın Vekâlete gelme tarihine göre sıraya konulur. 
Eksik evrakla yapılan müracaatlar hükümsüz olduğuna göre, sıra

ya kayıt olabilmek için, istenilen vesikaların dilekçelere eksiksiz olarak 
iliştirilmesi lâzımdır. 

2 — Aranılan vasıfları taşıyan ve sıraya konulanlardan; F. K. B. 
sınıfıma girmek istiyenler arasında Üniversitece yapılan Tıp ve Fen Fa
kültelerine giriş imtihanını kazananlar; müracaat sıraları gözetilmek 
suretivle. Tıp Talebe Yurduna kabul edilirler. 

3 — Aranılan vasıflar şunlardır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, 
b) F. K. B. sınıfı için. Li«e bitirme ve olgunluk imtihanlarını pek 

iyi veya iyi derece ile vermiş olmak, 
c) 3 üncü sömestr için F. K. B. sınıfı imtihanını vc vizelerini pek 

iyi veya iyi derece ile vermiş, askerlik ve yabancı dil imtihanlarından 
geçmiş olmak. 

ç) Daha yukarı sınıflar için, bulunduğu sınıfı pekivi veya iyi de
rece ile geçmiş, askerlik ve yabancı dil imtihanlarını vermiş olmak. 

d) Lise mezunları sıraya konurken, müracaat tarihlerinden başka; 
olgunluk ve bitirme dereceleri de gö/önüne alınarak aşağıdaki tertibe 
göre yurda kabul olunurlar: 

1 - Olgunluk ve bitirme pekiyi 
II - Olgunluk pekiyi bitirme iyi 

III • Olgunluk iyi bitirme pekiyi 
IV - Olgunluk ve bitirme iyi 

4 — Yaşları 22 yi geçkin olanlar: Tıp tahsiline devamına ve ileride 
mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir sakatlığı veya aması 
bulunanlar; evliler kabul edilmezler. 

5 — Gönderilecek vesikalar şunlaıdır: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı; veya cüzdan numarasını - ve 19 ya

şından sonrakilerin askerlik yoklamasına ait sahifelerinde bir kayıt var
sa bu kaydı da ihtiva eden hüviyet cüzdanının tasdikli bir sureti. Bu 
yaştakilerin nüfus hüviyet cüzdanlarında askeri.k kaydı yoksa tahsil
lerine mâni olacak şekilde alâkalan olmadığına . K r askerlik şubesin
den alınmış bir \esika bağlanacaktır. 

b) F. K. B sınıfı için L>se bitirme ve olgunluk diplomaları (imti
hanlarını verdikleri halde diplomalarını henüz ellerine alamamış olan
lar, Lise Müdürlüğünün - bitirme ve olgunluk derecelerini de sarahaten 
gösteren - fotoğraflı ve resmî mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir. 
Liseden bir yıl veya daha önce mezun olanlar, bu müddeti nerede \e ne 

.suretle geçirdiklerini ayrı bir vesika ile bildirmeye mecburdurlar.) 
c) Tıp Fakültesi birinci sınıfı için F. K. B. imtihan notlarını üçün

cü sömestr için bu noktalarla birlikte vize notlarını bildiren Dekanlık 
vesikası 

d) İyi hal kâğıdı. 
e) Basılmış örneğine dold ınılmus ve üstünde tasdikli fotoğrafı 

bulunan bir sıhhat raporu. 
Muayeneler; Ankara, Divarbakır. Erzurum. Haydarpaşa, Sivas 'Nu

mune Hastaneleriyle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve Adana, Aydın. Ba
lıkesir, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, memleket Hastanelerinde yapılır. 
Muayene için istekliler, bu hastanelerin bulunduğu vilâyetlerin Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederler. 

f) 4,5X6 boyunda cepheden alınmış altı fotoğraf. 

6 — Aranılan vasıfları taşıyan ve Fakülte giriş imtihanını kazanan
lardan müracaat tarihi ve mezuniyet dereceleri sıralarına göre Leyli Tıp 
Talebe Yurduna alındıkları kendilerine tebliğ olunanlar, yurda girerken 
aşağıda yazılı örneğine harfi harfine uygun ve Noterlikçe tanzim edil
miş bir taahhüt senedini birlikte götürmeye mecburdurlar. Taahhüt se
nedsiz veya örneğine uymıyan taahhüt senetleriyle vurda müracaat ede
ceklerin kabul muamelesi vapılmaz. Bu senedin aslı istekli tarafından, 
alt kısmı kefili tarafından imzalanır. 

Taahhüt senedi örneği 

Leylî Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fa
kültesinden tabip olarak çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince yurtta 
geçirdiğim zamanın (tatillerde dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle [*] 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin lüzum göreceği mahallerde 
hizmet ifasını kabul edemediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hiz
meti terkeylediğim takdirde yurtta benim için sarfedilmiş olan paranın 
iki katını ödemeği, ve tıp tahsilini terkettiğim veya sıhhî sebepler dı
şında fakülteden daimî olarak çıkarıldığım, yahut yurtta bir seneder 
az bir müddet kalarak yurdu terkeylediğim takdirde benim için sarfe
dilmiş olan parayı tamamen ödemeği; ve bu taahhüt senedi mucibince 
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benden istenecek paralar için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten 
itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezaî hü
kümlerinin dc hakkımda tatbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

imza ve sarih daimî ikametgâh adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan nin 
bu taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders 
yılı için üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için cem'an 1800 
[**] lirayı; ve iki katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 
3600 [***] liraya kadar parayı, fayizle beraber borçlu ile birlikte mü
teselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim. 

Kefilin mesleği ve daimî sarih adresi 

[*] Eczacı olmak istiyenlerin tanzim edecekleri senetler (Leylî Tıp Talebe 
Yurduna kabul edilerek Devlet hesabına okuyup Eczacı çıktığımda 39R9 sayılı 
kanun mucibince üç sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 

ilâh) şeklinde yazılacaktır. 

[**] Eczacılar için 1200 lira 
[***] Eczacılar için 2400 lira 

199/4-1 

Kapalı /af usuliyle inşaat malzemesi alınacak 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat İhale 
Malzemenin nev'i Miktarı Lira Kr. Lira "Kr. tarihi saati 

Birinci nevi tuğla ,100.000 aded 6.000 00 450 00 16/7/1943 15 
Çam tahta ve kadron 114.800 M 3 19.996 00 1.500 00 » » 19,30 
Beton demiri 30 Ton 27.825 00 2.087 00 » » 1 6 

1 — Ankara'da Hamamönünde Tıp Fakültesi müştemilâtından Do
ğum ve Nisaiye Kliniği binasının emanet suretiyle yapılacak ikmâl in
şaatı için yukarda ne\ ileri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvak
kat teminat paraları yazılı üç kalem inşaat malzemesi kapalı zarf usu
liyle satın alınacktır. 

2 — Eksiltme 16 temmuz 1943 cum günü hizalarında gösterilen 
saatlerde Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinde teşkil olu
nacak hususi Komisyonda yapılacaktır. 

3 — İstekliler bu işe ait şartnamovi Ankara'da Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti İçtimai Muavenet Dairesinde ve İstanbul'da Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 — Teminat olarak nakit ve nakit 'mahiyetindeki Evrak Komis
yonca kabul edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek isteyenler daha 
evvel Vekâlete müracaatla bunları alâkalı malsandıklarma yatırmaları 
ve Komisyona makbuzlarını tevdi etmeleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektuplarının 2190 sayılı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlanmış ve hizalarında gösterilen ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinde 
içtimai Muavenet İşleri Dairesi Reisliğine teslim edilmesi lâzımdır. 

317/4-T 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Açık eksiltme usuliyle ihaleye konulan viyecek maddeleri 

Asgari Azami Asgari Azami Teminat 
miktarı miktarı Fi tutarı tutarı muvakkate 

Soda 
Nişasta 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Tahan 
Yumurta 
Pekmez 

2.000 Ki . 
200 » 

3.000 » 
2.000 » 
2 000 » 

30.000 A. 
4.000 K s 

3.000 
300 

4.000 
2 300 
2.500 

35.000 
4.500 

20 
300 
110 
110 
130 

6 
90 

400 
600 

3.300 
2.200 
2.600 
1.800 
3 600 

600 
900 

1.100 
2.750 
3.250 
2 100 
4 050 

45 00 
67.50 

330.00 
206 25 
243.75 
157.50 
303.75 

1 — Hasanoğlan Köy Enstitüsünün 1943 malî yılına ait yiyecek 
maddelerinden yukarda cins ve miklarlaıiyle bedelleri ve muvakkat 
teminat tutarları yazılı 6 kalem azık 2490 sayılı kanunun 43 üncü mad
desine göre ikinci defa olarak açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 13/7/1943 salı günü saat 15 te Çankaya Malmüdür-
lüğü binasında yapılacaktır. Taliplerin tâvin edilen zamana kadar te

minatlarını vermiş olmaları ve eksiltmeye iştirak evsafını haiz bulun
maları lâzımdır, 

3 — İstekliler şartnameleri Enstitüde ve Çankaya Malmüdürlüğün-
de görebilirler. 

451 

Kapalı zarf usulü 

Cinsi 

Asgari 
miktarı 

Kilo 
Âzami 
miktarı Fiaî 

Asgari 
tutan 

Âzami 
tutarı 

Teminatı 
muvakkate Açıklama 

Sadeyağı 6000 8000 410 24.600 32.800 2460.00 Kapalı z«. 

Koyuneti 8000 10000 175 14.000 17.500 11312.50 » 
K. Fasulye 16000 19000 85 13.600 16.150 1211.25 » 
Pirinç 13000 15000 135 17.550 20.250 1518.75 » 
Yeşil mercimek 7000 8000 100 7.000 8.000 600.00 » 
Nohut 6000 8000 85 5.10O0 6 800 510.00 
Sığıreti 8000 10000 100 8.000 10.000 750.00 » 
Zeytinyağı 3500 5000 225 7.875 11.250 842.75 » 
Un .110000 115000 115 126500 132.250 7575.00 » 
Buğday 120.000 125000 100 120 000 123.000 7500.00 » 
Patates 20.000 25000 30 6.000 7.500 562.50 » 
Odun 150000 175000 6 9.000 10.500 787.50 
Sabun 4000 7000 135 5.400 9.450 708.75 » 
Beyaz peynir 5000 6000 150 7.:oo 9.000 675 00 » 
Kesme şeker 2000 2500 258 5.160 7 050 528.75 » 
Bulgur 11000 18000 100 14.000 18.000 1350.00 
Zeytin 6C0O 8000 85 5.100 6.800 510.00 » 

1 — Hasanoğlan Köy Enstitüsünün 1943 malî yılına ait yiyecek 
ihtivaçlarından yudarda cins ve miktariariyle bedelleri ve muvakkat 
teminat tutarları vazıh 17 kalem azık 2490 savıh kanunun 40 ıncı mad
desine göre 3/7/1943 tarihinden itibaren ikinci defa olarak kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 19/7/1943 pazartesi günü saat 16 da Çankaya Mal-
müdürlüğü binasında yanılacaktır. Taliplerin tâyin edilen zamandan 
bir saat önceye kadar teklif mektuplarını ve teminatlarını vermiş olmaları 
ve eksiltmeve iştirak evsafını haiz bulunmları lâzımdır. 

3 — isteklilerin şartnameleri Enstitüde ve Çankaya Malmüdürlü-
ğünde görebilirler. 

452/4-2 

Balıkesir Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

lBalıke«r'in Anafartalar caddesinde 35 numaralı fotoğrafhanede 
Ziya kızı Lütfiye tarafından Sulh Hukuk Dairesine müracaat olunarak 
izmir yeni maliye şubesi tahsil icra memuru İbrahim Önder aleyhine 
açılan sulh teşebbüsü dâvasının yapılmakta olan duruşması sırasında: 

Müddeaaleyhin ikametgâhının meçhul bulunduğundan kendisine 
ilânen tebligat ifasına ve duruşmanın 19/7/1943 ıgününe müsadif pazar
tesi günü s;ıat 10 a talikine karar verilmiş olduğundan keyfiyet davetiye 
tebliği yeri'ie kaim olmak üzere ilân olunur. 

457 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 78 numarasında müseecel olan Emlâk ve Eytam 
Bankası A . Şirketi Umum Müdürü 'Cevdet Gölet'in T. <C. Ziraat Bankası 
Utfium Müdürlüğüne naklen tâyini dolayısiyle imza salâhiyetinin kaldı
rıldığı ve } erine gelen Umum Müdür 'Nihat Yenel'e imza salâhiyeti ve
rildiğinden balısile mumaileyhin noterden musaddak imzasının tescili 
mezkûr Banka tarafından talep edilmiş olmakla hususu mezkûrun dai
rede mahfuz vesaika müsteniden 6/7/1943 tarihinde tescil edildiği ilân 
olunur. 461 

2279 sayılı ödünç Para Verme Kanunu ahkâmına tevfikan T. C. 
Ziraat Bankası Şerefli Koçhisar Ajanı tarafından verilen beyanname 
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Ankara Vilâyetinden tescil için odamıza tevdi edilmiştir. -Dairede mah
fuz vesaika müsteniden 6/7/1943 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

Şerefli 'Koçhisar Kaymakamlık Makamına 

2279 ve 3399 numaralı kanunlar mucibince tanzim edilmiş 

1 — Adı veya unvanı 

2 — Ticari ikametgâhı; 

3 — Tabiiyeti : 

4 — Alınacak faiz 

Faize dâhil bulu
nan masraflar 

Faizden başka alı
nacak masraflar : 

beyannamemizdir 

T. C. Ziraat Bankası Ş. Koçhisar Ajansı 

Şerefli Koçhisar 

Türk 

a) Açık kredi şeklindeki muamelelerde °/c 12 
ye kadar 
b) Diğer kredi şeklindeki muamelelerde % 
8,5 a kadar 

Faiz tâbirinde, ödünç para verme muka
bilinde borçludan komüsyon ve hesap masraf
ları ve sair her ne nam ile olursa olsun alman 
para dâhildir. 

Muamelenin nev'ine göre faizden başka 
tahakkuk eden sigorta, ardiye ve eksper ücret
leriyle damga resmi ve muamele vergisi ödünç 
para alana aiddir. Ayrıca ödünç para verme 
işiyle müterafik olarak müşteri hesabına yapı
lan hizmetlerin mukabili masraflar ödünç para 
alandan tahsil olunur. 

7 — Tabi olduğu Ma
liye şubesi 

Şerefli Koçhisar 

TJC. Ziraat Bankası 
Şerefli Koçhisar Ajansı 

460 

M . M. V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher metresine 739 kuruş 25 santim tahmin edilen 110.000 metre 
kışlık elbiselik kumaş ile metresine 898 kuruş 84 santim fiat tahmin 
edilen 70.000 metre kaputluk kumaş 19/7/1943 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle isteklisine ihale edilecektir. 

Kışlılk elbiseye ait muvakkat teminat 36, 277 lira ve kaputluk ku
maşa ait ilk teminatı 28,917 lira 52 kuruştur. Taliplerin zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara M. M. V. 3. No. 
Sa. Al . Komisyonuna vermeleri. 

379/4-3 

Beher metresine 739 kuruş 25 santim fiat tahmin edilen 66.000 
metre kışlık elbiselik kumaş ile metresine 898 kuruş 84 santim fiat tah
min edilen 13.000 metre kaputluk kumaş, 19/7/1943 pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle isteklisine ihale edilecektir. 

Kışlık elbiseye ait muvakkat teminat 23.266 lira 20 kuruş ve ka
putluk kumaşın ilk teminatı 19.210 lira 5 kuruştur. Taliplerin zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara'da M. M. Vekâleti 3 
numaralı Satın Alma Komisyonununa kanunun istediği vesaikle birlikte 
vermeleri. 

380/4-3 

Mütaahhit nam ve hesabına 10.000 kilo sarı sabunlu kösele 23/7/1943 
cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. 

Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen 
bedeli 70.000 lira olup ilk teminatı 4750 liradır, isteklilerin belli gün 
ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna 
gelmeleri. 

415/4- 2 

M. M . V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına Kütahyada bir garaj ikmali inşaatı açık 
eksiltme ile ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 70744,65 lira olup muvak

kat teminatı 4787,25 liradır. İhalesi 23/7/1943 cuma günü saat 11 de M. 
M.- V. 4 numaralı Sa. A l . Komisyonunda yapılacaktır. Keşif şartname 
proje ve sair evrakı komisyona müracaatla 354 kuruşluk para makbuzu 
mukabilinde inşaat dairesinden alınabilir. İhaleyeişlirak edebilmek için 
inşaat dairesinden ehliyet vesikası almak şarttır. İsteklilerin kanun bel
geleriyle birlikte ihale günü ve saatinde komisyona müracaatları. 

361/4-3 

Ankara havalisinde gösterilecek yerde on bir aded Ambar inşaatı 
kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 77.359 lira 67 kuruş 
olup muvakkat teminatı 5.118 liradır. İhalesi 24 temmuz 1943 cumaıtesi 
günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Bu inşaat için 92.999 lira 94 kuruşluk muhtelif cins malzeme 
bilâbedel verilecektir. Keşif, şartname ve projesi Komisyona müra
caatla 387 kuruşluk makbuz mukabilinde inşaat Dairesinden alınabilir. 
İhaleye iştirak edebilmek için Vekâlet İnşaat Dairesinden ehlivet vesi
kası almak şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına 
tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabili Komisvon Reisliğine vermeleri. 

407/4- 2 

Ankara'da Harb Okulu civarında dört aded kurs binası inşaatı 
kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 98.530 lira 75 kuruş 
olup muvakkat teminatı (6.176) lira (54) kuruştur, ihalesi 26 temmuz 
1943 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. Bu iş için 390.819 lira 56 kuruşluk inşaat mal
zemesi bilâ bedel Vekâlet tarafından verilecektir. Keşif, şartname ve 
projesi Komisyona müracaatla 493 kuruşluk makbuz mukabili inşaat 
Dairesinden alınabilir. İhaleve iştirak edebilmek için inşaat Dairesinden 
ehliyet vesikası almak şarttır. İsteklilerin 2490 savılı kanunun maddeleri 
ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları. teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Reisliğine vermeleri. 

308/4-'' 

M. M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonu n dan 

1 — 550 ton kuyruğu ile beraber koyun veya sığır veyahut keçi 
etlerinden birinin kapalı zarfla alınacağı ilân edilmişti. Yapılan eksilt
mesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. 

2 — Pazarlığı 22 temmuz 1943 perşembe günü saat 15 te M. M. V. 
Satın Alma Komisyonu Riyaseti dairesinde yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. 

3 — Muhammen bedeli ve teminatı aşağıda gösterilmiştir. İstekli
lerin kanuni vesika ve teminatlarivle müracaatları. 

Muhammen bedeli Katî teminat 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

Kuvruğu ile beraber koyun eti 
Sığır eti 
Keçi eti 

1017500 
550000 
770000 

44275 
25750 
34550 
488/3-1 

1 — Aşağıda yazılı olduğu üzere beş kalem sebze kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 28 temmuz 1943 çarşamba günü saat 15 te Ankara 
Akköprü civarında isviçre Hanındaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 — İşbu sebzeler bir kişiye veya avrı avrı kimselere de ihale 
edilir. 

4 — Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 — isteklilerin vesikalariyle kanuna uygun teklif mektuplarının 

ihaleden bir saat evvel komisvona vermeleri. 
Muhammen bedel Teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Taze kabak 115 ton 17250 1293 75 
Taze fasulye 115 » 34500 2587 50 
Patlıcan 115 » 40250 3018 75 
Kırmızı domates 80 » 20000 1500 00 
Kuru soğan 215 » 53750 3937 50 

165750 12337 50 
489/4-1 
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M Î L L Î P İ Y A N G O 
üncü tertip plânının 3 üncü çekilişindi 

ikramiye kazanan mimarlar 
Çekil iş tarihi: 7 temmuz 1943 

Çekil iş saati: 14 

Çeki ld iğ i yer: Ankara Sergievi 

396.019 numara 50.000 l ira 
094636 numara 30.000 l ira 
158.288 numara 10.000 l ira 
396.767 » u m a r a 10.000 l i ra 
013.871 numara 5.000 lira 
024.968 numara 5.000 l ira 
034.555 numara 5.000 l ira 
097.367 numara 5.000 l i ra 
115.157 numara 5.000 l ira 
121.999 numara 5.000 l ira 
132.042 numara 5.000 lira 
252.704 numara 5.000 l ira 

2.000 lira ikramiye kazanan numaralar 

004680 
009202 
012422 
mu 6 

086969 
091054 
098651 
]00083 

107537 
117990 
125865 
11941 fi 

150373 
231135 
245911 
252971 

261723 
302631 
318602 
397971 

1.000 lira ikramiye kaı ıa ı ıan numaralar 

001426 035158 087058 108f)79 185158 2560"ıl 312129 388012 
005719 03 7255 087693 121737 195386 263368 322834 390066 
012350 039281 091259 136579 199134 268690 328540 390868 
017629 048623 0«1637 130195 205 İSİ 278264 333674 395077 
0201(21 061695 097077 115436 211647 278291 343854 

395077 

021664 064353 098875 II62301 225105 279109 359146 
022157 070511 098832 162309 225277 293646 363606 
022319 081132 098951 18502.5 239559 3C5596 367201 

500 l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son dort rakamı 3527 ile nihayet bulan 10 numara beşer yuz lira 
Son dört rakamı 4185 ile nihavet bulan 40 numara beşer yüz lira 
Son dbrt rakamı 9872 ile nihayet bulan 10 numara beşer yüz lira 

100 l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son üç rakamı 212 ile. nihayet bulan 400 numara \uzer lira 
Son üç rakamı 242 ile nihayet bulan 40Q numara yüzer lira 
Son uç rakamı 915 i'e nihayet bulan 400 numara yüzer lira 

50 l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son uç rakamı 207 ile nihayet bulan 100 numara ellişer lira 
Son üç rakamı 357 ile nihayet bulan 40Û numaıa ellişer ]ira 
Son üç rakamı 637 ile nihayet buîan 400 numara ellişer lira 

20 l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Sıon 
Son 
Son 
Son 

uç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 
üç rakamı 

112 ile 
120 ile 
123 ile 
180 ile 
191 ile 
378 ile 
515 ile 
568 ile 
622 ile 
900 ile 

nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
nihayet 
ni'hav et 
nihay et 
nihavet 

bulan 100 
bulan 400 
bulan 100 
bulan 
bulan 
bulan 
bulan 
bulan 
bulan 
bulan 

400 
400 
400 
400 
100 
400 
100 

numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 
numara 

yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 
yirmişer 

lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

10 l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son iki rakamı 00 ile nihavet bulan 1.000 numara onar lira 
Son iki rakamı 57 ile nihayet bulan 4.000 numaıa onar lira 

'2 l ira ikramiye kazanan numaralar 

Son rakam 1 ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 
Son rakamı 3 ile nihayet bulan 10.000 numara ikişer lira 
Son rakamı 5 ile nihavet bulan 40.000 numara ikişer lira 
Son rakamı 7 -ile nihayet bulan 40.000 numara ikişer lira 

ikramiye kazanmışlardır. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını 
Yarım biletler ikramiyelerin yarısını alırlar 

Kaybolan biletler: 
099400 >F. H337S F. 086100 E, 345120 E -a a. 

497 

iktisat Vekâletinden : 

Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Yörük ve Kepaz köy
lerinde kâin olup şimalen : Kepaz tepesinden başlayıp Kovucak taşa 
dikili beton sütundan geçerek Ereğli - Devrek şosesinin Sovanlı köyü 
Yörük köyü yolunu katettiği noktadaki Yörük mezarlığı türbesine hattı 
münkesir, sarkan mezkûr Yörük mezarlığı türbesinden Kühnar pınarına 
hattı müstakim, cenuben Kühnarpmarından başlayıp Yörük deresile kay
narca deresinin birleştiği noktadan ve Kepaz dağından (Osman tepeden) 
geçerek Yörük deresiyle Yaraşlı deresinin birleştiği noktaya hattı mün
kesir, ıgarben Yörük deresiyle Yaraşlı deresinin birleştiği noktadan baş
layıp Kurt dağından geçerek hudut başlangıcı olan Kepaz tepesine hattı 
münkesir ile mahdut (910) hektar saha dahilindeki manganez madeni 
için, 

1 — Mevcut eski imalât ve arama yerlerini temizlemek, 
2 — Manganez tezahürü görülen mıntakalarda kuyu, galeri- veya 

yarma şeklinde aramalar yapmak, 
3 — Vekâletimizce yapılacak teftişlerde görülecek noksanları ikmal 

etmek ve lüzum görülecek arama vesair işleri yapmak, şartlariyle 4268 
numaralı kanunun 13 üncü maddesine tevfikan ve beş sene müddetle 
zuhur edecek talibine bir kıta işletme ruhsatnamesi verileceğinden talip
lerin 10/7/1943 tarihinden itibaren iki ay zarfında bir istida ile vekâ
letimize müracaat eylemeleri ilân olunur. 

468/4-1 

iskenderun İcra Memurluğundan: 

İskenderun'un Kurtuluş Mahallesinden Emin Sapmaz'ın Dimitri 
Filipoğlu'na olan borcu için haczedilen Kara Hüseyinli Köyünde vâki 
(69617) m2 miktarında (113) parsel numaralı tarla ile aynı köyde 
(21857) m2 miktarında (636) parsel numaralı tarla ye keza aynı ma
halde (15152) M 2 miktarında (688) parsel sayılı tarlaların 1/8 his-
sesiyle iskenderun'un 1 inci mmtakasında kâin 23 M 2 miktarında (467) 
parsel numaralı dükkân'm 14/72 hissesinin paraya çevrilmesine karar 
verilmiştir, işbu gayri menkullerden (113) numaralı tarla hissesinin 
muhammen kıymeti (320) lira ve (688) numaralı tarla hissesinin mu
hammen kıymeti (70) lira (yetmiş lira) ve (636) numaralı tarla his
sesinin kıymeti (60) ve (167) numaralı dükkân hissesinin muhammen 
kıymeti ( 400) liradır. Açık artırma 3/8/1913 tarihine müsadif salı günü 
iskenderun icra Dairesinde saat 11 den 12 ve kadar icra edilecek ve 
muhammen kıymetlerin % 75 ini bulmak şartiyle en çok artıranın 
üzerine ihale edilecektir. Gösterilen günde böyle bir bedel elde edil-" 
mediği takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
10 gün daha temdit edilerek onuncu gün yapılacak olan ikinci artırmada 
en fazla artırana ihale olunacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen-
kıymetlerin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın 
teminat mektubu getirilmesi lâzımdır. Bu babdaki artırma şartnamesi 
ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde 943/214 nu
mara ile açık bulundurulmaktadır. Gösterilen günde artırmaya girenler, 
şartnameyi okumuş ve lüzumlu malûmatı alarak bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar edilirler, işbu gayrimenkuller üzerinde bir hak iddi
asında bulunanların işbu iddialarını ilân tarihinden itibaren 15 gün için
de memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan tapu sicilli 
ile sabit olmayan alacaklılarla diğer alâkadarlar satış bedeli paylaşma
sından hariç bırakılırlar. Daha fazla malûmat almak isteyenlerle talip 
olanların memuriyetimize müracaatları iîân olunur. 
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DEVLET DEMİRYOLLARI U, MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeii 45000 (kırk beş bin) lira olan 50 ton çinko us-
tubeçi 26/7/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ânkaıa'-
da İdare 'binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

ıBu işe girmek isteyenlerin 3375 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 11 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine sermeleri lâzımdır. 

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

492/4-1 

Ankara Üçüncü Norteliğinden : 

Ankara Üçüncü Noterliğine 

29/6/1943 tarih ve 5142 savılı «Resmî Gazete» de 317 sayılı ilânda 
müessesemizin adresi yanlışlıkla «S. S. C. î. Türkiye Ticaret Mümessil
liği beyoğlu'İstiklâl Caddesi 443, Ankara Telefon 43553, 43558 43578, 
43587, Telgraf Vneştorg - İstanbul» olarak gösterilmiştir. Adresimizi aşa
ğıda gösterilen şekilde «S. S. C. B. Türkiye Ticaret Mümessilliği Yeni
şehir M. Müdafaa Caddesi 8, Ankara Telefon 6852, Telgraf Adresi: 
Vneştorg - Ankara» olarak düzeltilmesi rica olunur 

S. S. C. B. Türkiye Ticaret Mümessilliği 
Potappov 
İmzası : 

Aslına mutabık olan bir sureti dairede alıkonularak iki musaddak 
suret nıübrizine verildi. 

Resmî Mühür 
T. C. 

Ankara Üçüncü Noteri 
Zihni Nayman 

İmzası : 
496 

Dükkânında mevcut leblebileri muhik bir sebep olmaksızın satmak -
dan imtina etmekten maznun Akhisarm Şıh İsa Mahallesinden belediye 
caddesinde leblebici dükkânı olan Bahtiyar beyazgök hakkında Akhisar 
Asliye Ceza Mahkemesince suçu sabit görülerek Millî Korunma Kanunu
nun muaddel 32/3 ve 59/3 ve 63 üncü maddelerine göre verilen beş lira 
ağır para cezasiyle bir hafta müddetle dükkânının kapatılması ve o 
kadar müddetle ticaretden meni hakkındaki 17/3/1943 günlü ve 129 
sayılı kararın katileşmiş olduğu ilân olunur. 
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Turgutlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Turgutlunun Turan Mahallesinden Hüseyin Kızı Alime Özbulgurcu 
tarafından kocası halen ikametgâhı meçhul mustafa oğlu Al i aleyhine 
ikame olunan boşanma dâvasının cari muhakemesinde dâvâlıya ilânen 
yapılan tebligata rağmen mahkemeye gelmemiş olduğundan hakkında 
gıyap kararı verilerek muhakemenin 14/7/1943 günü saat ona talik edil
miş olduğu ve yevmi muayyeninde de gelmediği ve bir itirazda bulun
madığı ve tarafından bir vekil dahi göndermediği takdirde muhakemeye 
gıyabında devam olunacağı usulün 141 ve 142 nci maddelerine göre tebliğ 
olunur. 

487 

Akhisar C. Müddeiumumiliğinden : 

Su başına mahsulünü kayıt ettirmeden kaçırmak suretiyle Millî 
Korunma Kanununa muhalif harekette bulunmaktan maznun Akhisarm 

Reşatbey Mahallesinden 21 inci sokak 25 numaralı evde oturan Rifat 
oğlu Al i Kemal Ergün hakkında Millî Korunma Kanununun muaddel 
55 inci maddesinin 2 nci bendine göre 25 lira ağır para cezasını muta-
zammm sadır olan 9/7/1943 günlü ve 380 sayılı karar katileşmiş olmakla 
ilân olunur. 
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Karapınar C. Müddeiumumiliğinden : 

(Hüküm hulâsası) 

Hükümete borçlandığı hububat borcunu teslim etmemek suretiyle 
Millî 'Korunma Kanununa avkırı hareketten suçlu Karapınar'ın Taşpı-
nar Köyünden İbrahim oğlu Ayşe'den doğma İbrahim Güneş hakkımda 
Karapınar Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda : 

Suçu işlediği anlaşılmakla 4156 savılı kanunun 14/1, 55/1 inci mad
deleri gereğince 3 ay hapis ve 250 lira ağır para eezaSiyle mahkûmiye
tine dair verilen 7/5/1943 günlü hüküm yük=ek Temyiz Mahkemesince 
tasdik edilmekle kesinleşmiştir. 

4180 savılı kanunun 63 üncü maddesi gereğince ilân olunur. 
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Turgutlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Turgutlunun Yedi eylül Mmahallesinden Ahmet Hayri karısı Meh-
pare Karabay tarafından ikametgâhı meçhul bulunan kocası Ahmet 
Hayri aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının cari muhakemesinde 
Davalının ilânen yapılan tebligata rağmen gelmediğinden hakkında gı
yap kararı verilerek muhakemenin 10/9/1943 günü saat 14 e talikine 
karar verilmiş olduğu ve yevmi mezkûrda da gelmediği ve bir itirazda 
bulunmadığı tarafından bir vekil göndermediği takdirde muhakemeye 
gıyabında devam olunacağı usulün 111 ve 142 nci maddelerine göre 
tebli" olunur. 486 

Niğde Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

Adam öldürmek suçundan dolayı bilmuhakeme (üç sene) hapis 
cezasına mahkûm edilen Niğde'nin Dikilitaş Köyünden A l i oğlu Rıdvan 
Çavga'ya cezasının hitamı infazına değin babası Ali Çavga'nın 24/6/1913 
târihinde vasi tâyin kılındığı ilân olunur. 

461 

İhtilas suçundan dolayı bilmuhakeme (2 sene 6 ay) hapis ceza
sına mahkûm edilen Niğde'nin Songur Mahallesinden Mustafa oğlu 
Hamdi Sonigur'a cezasının hitamı infazına değin kardeşi Cemal Songur 
23/6/1943 tarihinde vasi tâyin kılındığı ilân olunur. 

465 

Dövmek ve silâh çekmek suçlarından dolayı bilmuhakeme (1 sene 
2 ay) hapis cezasına mahkûm edilen Niğde'nin Boz Köyünden Tahsin 
oğlu Nazif Çeliklbaş'a cezasının hitamı infazına değin babası Tahsin 
Çelikbaş'm 25/6/1943 tarihinde vasi tâyin kılındığı ilân olunur.^ 
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T. C. Merkez Bankasından : 

3 Temmuz 194 1 vaziyeti 

A K T I F 

Lira -ara 

77.664.824 
Kasa: 
Altın: Safi Klg. 
Banknot 
Ufaklık 
Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın: Safi Klg. 6'\556,2C0 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki-tediyat 
Senedat cüzdanı: 
Ticari senetler 

Esham ve tahvilât cüzdanı: 

f Deruhte edilen evrakı nakdiye-
A - -j nin karşılığı esham ve tahvilât 

l (itibari kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilât 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine avans 
Tahvilât üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No: lı kanuna göre açılan 
altın karşılıklı avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 

YEKÛN 

10̂ .241.788,43 
5.693.867.-

370 699 89 115.306.355,32 

118.575,02 118.575,02 

87.990.299,49 

63.362.979,86 151.352.579,35 

158.748.563 -

I 26.376.017,- 132.372.5 46. 

409.767,059,40 409.767.059,40 

50.361.439,93 
10.712.9S9.M) 61.074.429,23 

1.628,68 
13.375.041.23 

250.000.000, 263.376.669,91 

4.5OK00,-
13.453.751,66 

1.151,321.965,89 

P A S î F 

Sermaye 
İhtiyat akçesi: 

Âdi ve fevkalâde 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 

Hazine tarafından vâki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten 
tedavüle vaz'edilen 

Reeskont mukabili ilâveten ted. vaz'edi. 
Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. lı kanun mucibince 
ilâveten tedavüle vaz'edilen 

Mevduat: 
Türk lirası 
Altın: Safi Klg. 877.422 

3850 No. lı kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olunan 
altınlar: Safi Klg. 55.54l.9JO 

Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

YEKÛN 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren : 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

Lira Lira 

15.000.000.-

10.968.485,30 

6.000.000,- 16.968.485,30 

158.748.563 -

26.376.017 -

132.372.546 -

45.000.000,— 

31?.930.000,-

250.000.000, 739.302.546,-

146.551.648,46 
1.234.164,05 147.785.812,51 

78.124.167,90 78.124.167,90 

22.250.432,63 22.250.423,63 

131.890.521,55 

1.151.32'.r65,89 
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». o A K r O N S Ş A R T L A R I 

.ihon* sfiii'üktir 4hone }>cdeh 
Aıkstrn için : 7f< lira 
Y day eller » : 9 » 
?..-• ıvr lekedir için İ5 lira 

S. M. M. aSu bir içuraa senesine aıd Zabıt Cerideleri -*lr 
Mnelik addolunur Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile biri.kt? 
•booe kaydoiuadı- murctte abone bedeli iki luiJİinr iblâğ OİUTÜH 

İ L A N Ş A R T L A R I 

Re*mi ilânların tanrından 5 kuruş 
Hususi > > 10 » 
ücret alınır. 

Nüsham 2,5 kuruştur. 

100 kuruştan fazla tediyat 4 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. 

Başvekâlet Devlet Matbaası - T - Ankara 
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Kanun                                                                                                                            Sayfa 

 
4453  Pasaport Kanununun 10 uncu Maddesinin Tadiline Dair 4061 Numaralı Kanuna  
          Müzeyyel Kanun                                                                                                                             1 
 
 
Kararnameler  

 
2/20203  Bir Kutu Kibritin Satış Fiyatının 26/5/1943 Tarihinden Muteber Olmak Üzere İki Kuruş 
               Olarak Tesbiti Hakkında Kararname                                                                                         1 
 
2/20206  4305 Sayılı Varlık Vergisi Kanununun Çalışma Mecburiyetine Dair Hükümleri İhtiva 
               Eden 12 ve 13 üncü Maddelerinin Tatbik Sureti Hakkındaki Talimatnamenin 16 ncı 
               Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kararname                                                                     1  

 

Tamim  

2  

 
İlanlar                                                                                                                                                    2  

Dezenfekte Edilmemiş Paçavralar Hakkında Tamim  

 


