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K A N U N L A R 

Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre 1942 yılı 
hububat borçlarını ödeyememiş olanların 

affına dair kanun 

Kanun No: 4518 Kabul tarihi: 26\1\1944 

Madde 1 —• Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre 1942 yılı 
hububat borçlarım ödememekten mahkûm olanların cezaları bütün neti
celeriyle birlikte affedilmiştir. Maznun olanlar hakkında da tahkikat ve 
takibat yapılmaz. 

Madde 2 — 1942 yılı hububat borçlarını ödemeyenlerden bu borç
lar aranmaz. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
28/1/1944 

No. Baslığı 

3780 
S954 

4156 

K a n u n l a r .-
Millî Korunma Kanunu 26/1/1910 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun 28/12/1940 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 23/12/1941 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

Dnstnr 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Sahife S a n 

21 433 

22 121 

23 107 

3/2/1942 23 232 

4417 

4698 

4991 

5023 

Jandarma Efradı Kanununun 10 uncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No : 4519 Kabul tarihi : 2611)1944 

Madde 1 — 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanununun 10 uncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Temditli ve gedikli erbaş, onbaşı ve erler; taahhüt ettikleri temdit 
müddetlerini bitirmeden istifa edemiyecekleri gibi tâyin edilen her yere 
gitmeğe mecburdurlar. 

Muvazzaf veya temditli onbaşı veya kıta erbaşlarından jandarma 
gedikli erbaş olmağı taahhüt edenler, okulu bitirmeden muvazzaflık veya 

temdit müddetleri bitipte terhislerini talep ettikleri veya okulda mu
vaffak olamadıkları takdirde bunların okula gidiş ve geliş için yolda 
geçen müddetleri dâhil olduğu halde Jandarma Gedikli Erbaş Okulunda 
geçirdikleri müddet muvazzaflık veya temdit müddetlerinden mahsup 
edilemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, Dahi

liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
28/1/1944 

No. Baslığı 

1861 
3155 

I - K a n u n l a r : 
Jandarma Efradı Kanunu 30/7/1931 
Jandarma Efradı Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 4/5/1937 
Jandarma Erat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun 27/12/1940 
Jandarma Efradı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek ka
nun 6/5/1941 
Jandarma Erat Kanununa bir madde eklenmesine ve bu 
kanunun 3155 sayılı kanunla değiştirilen 14 üncü madde
sinin tadiline dair kanun 6/6/1942 
Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı kanunla değiştiri
len 14 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

21/1/1943 
II - K a r a r i 
Jandarma Efradı Kanununun 1 inci maddesinin değiştiril-
meşine lüzum olmadığı hakkında Heyeti Umumiye Kararı 

26/4/1933 

Dua tur 
Tertip 

Reaai 
Caz«t« 

Sahife Sayı 

12 928 1 8 6 « 

18 

22 

518 » 5 9 5 

103 4697 

22 499 4881 

23 1375 5125 

24 299 531« 

14 544 2385 

Belediye Kanununun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 

Kanun No: 4520 Kabul tarihi: 26\1\1944 

Madde 1 — 1580 numaralı Belediye Kanununun 27 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ana, baba, büyük ana, büyük baba, evlât, torun ve kardeş, karı, koca 
ve bu derecedeki sihri hısımlar bir mecliste birleşemezler. 

Bir mecliste birleşmesi caiz olımyanlar intihap edilmiş oldukları tak
dirde en ziyade rey kazanmış olan, bu da müsavi ise evli olan ve evli 
olanlardan da çocuğu çok olan âzalık sıfatını alır. 

Çocuk adetlinin de müsavatı halinde kur'a çekilir.» İntihaptan sonra 
sıhriyet peyda edenler de aynı hükümlere tabidir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
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Madde 3 
memurdur. 

No. 

1580 
1676 
1929 

2493 

2571 

2763 
3042 

3666 

3946 

3998 

Bu kanunun hükümlerini İcraya İcra Vekilleri Heyeti 

28/1/1944 

Baslığı 

I - K a n u n l a r : 

Belediye Kanunu 14/4/1930 
Belediye Kanununa müzeyyel kanun 7/6/1930 
1580 numaralı Belediye Kanununun 83 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 9/3/1932 
1580 numaralı Belediye Kanununun yedinci (birlik tesisi) 
faslına bir madde ilâvesine dair kanun 9/6/1934 
Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun 15/7/1934 
(Bu kanun 3666 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle mülgadır . ) 
1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun 15/6/1935 
Belediyeler İmar Heyetinin fen iğleri teşkilâtına ait kanun 

20/6/1936 
Belediyeler Kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasını 
değiştiren kanun _ 11/7/1939 
Belediyeler İmar Heyetinin Fen İğleri teşkilâtına ait 3042 
sayılı kanunu değiştiren kanun 27/12/1940 
1580 numaralı Belediye Kanununa ek kanun 19/4/1941 

Düstur 
Tertip 

Brom.' 
Gazete 

175 

Cilt Sahile Sayı 
177 

11 161 1471 
11 1559 1513 808 

13 146 2046 969 

15 1082 2722 
9842 

15 1116 2752 
9948 

16 1304 3029 

17 1367 3335 10198 

20 1554 4255 

22 101 4697 V1750 
22 464 4789 2/19673 

Bağlığı 

II - Tefs i r ler : 
1580 numaralı Belediye Kanununu* 108 üncü 
son fıkrasının tefairi 
1580 numaralı Belediye Kanununun 
6 ncı bendinde yazılı avarız 

maddesinin 
19/5/1932 

110 uncu maddesinin 
hasılatı tabirinin tefsiri 

29/6/1932 
III - K a r a r l a r : 

Belediye Kanununun 159 uncu maddesinin tefsire muhtaç 
olmadığına dair karar 23/5/1934 
Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasının 
tefsirine mahal olmadığı hakkında karar 27/1/1937 
I V - Nizamnameler : 
1580 numaralı Belediye Kanununun İstanbul Belediyesinde 
tatbiki suretine dair Nizamname 31/8/1930 
Belediye memur ve müstahdemleri hakkında Nizamname 

29/9/1930 
(2/19673 sayılı nizamnamenin 96 ncı maddesiyle mülgadır . ) 
Yeni Belediye Kanununun 163 üncü maddesine tevfikan 
tanzim olunan müzayede, münakaşa ve ihaleler hakkında 
nizamname (Bu nizamname 2490 sayılı kanunla ilga edil
miştir . ) 8/12/1930 
Belediye Muhasebe Usulü hakkında nizamname 19/3/1931 
Belediye Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesi , 13/4/1943 

Düstar 
T e r t i » 

Reıml 
Guets 

Cilt Sahile S a n 

13 363 2102 

13 '37 21S7 

15 485 2708 

18 247 3518 

11 1975 1585 

11 1983 1608 

12 4 1667 
12 191 1752 
24 402 5 3 8 » 

İ L Â N L A R 
İktisat Vekâletinden : 

Hatay Vilâyetinin Hassa Kazasına bağlı Güvenç Nahiyesinin Kör-
©ğlugeri mevkiinde şimalen : Mehmet bey köyündeki Mehmet Beyoğlu Hü
seyin beyin evinden (344,50) gratlık şimal zaviyesiyle (1124,48) metre me
safeye dikili «A» beton sütunundan (44.50) gratlık şimal zaviyesiyle 
(2999,81) metre mesafeye dikili «C» noktası mebde kabul olunarak bu nok
tadan (44,50) gratlık şimal zaviyesiyle (2999,60) metre mesafeye dikili «E» 
beton sütununa hattı müstakim, sarkan : Mezkûr «E» beton sütunundan 
(144,50,20) gratlık şimal zaviyesiyle (2999,50) metre mesafeye dikili «P» 
beton sütununa hattı müstakim, cenuben: mezkûr «F» beton sütunundan 
(244,49,60) gratlık şimal zaviyesiyle (2999,70) metre mesafeye dikili «D» 
beton sütununa hattı müstakim, garben: mezkûr «D» beton sütunundan 
(344,50,10) gratlık şimal zaviyesiyle (2999,70) metre mesafeye dikili hu-, 
dut başlangıcı olan «C» beton sütununa hattı müstakim hudutlariyle 
mahdut (900) hektardan ibaret arazide Sazmaş Sanayi ve Ziraat Maki
neleri Türk Anonim Şirketi tarafından mülga Hatay Devletine ait 
27/6/1939 tarihli ve 34/1519 numaralı ruhsatnameyi tebdilen alman 
3/2/1941 tarihli ve 1/18 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla mey
dana çıkarılan krom madeni 45 yıl müddetle yukarıda adı geçen şirket 
uhdesine ihale olunacağından Maadin Nizamnamesinin 36 ve 37 nci mad
deleri mucibince bu ihaleye itirazı olanların 3/1/1944 tarihinden itibaren 
iki ay içinde Ankara'da iktisat Vekâletine veya mahallinde Vilâyet ma
kamına bir istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. 2Û04/4-j 

Hatay Vilâyetinin Hassa Kazasına bağlı Güvenç Nahiyesinin Kör-
oğlugeri mevkiinde şimalen: Mehmetbey Köyündeki Mehmet Beyoğlu Hü
seyin Beyin evinden (344,50) gratlık şimal zaviyesiyle (1124,48) metre me
safeye dikili «A» beton sütunundan başlayıp'bu noktadan (44,50) grat
lık şimal zaviyesiyle (2999,81) metre mesafeye dikili «C» beton sütunu
na hattı müstakim, sarkan : Mezkûr «C» beton sütunundan (144,50) 
gratlık şimal zaviyesiyle (2999,70) metre mesafeye dikili «D» beton sü
tununa hattı müstakim, cenuben : Mezkûr «D» beton sütunundan (244,50) 
gratlık şimal zaviyesiyle (2999,78) metre mesafeye dikili «B» beton sü
tununa hattı müstakim, garben : Mezkûr «B» beton sütunundan (344.50) 
gratlık şimal zaviyesiyle (2999,37) metre mesafeye dikili hudut başlan
gıcı olan «A» beton sütununa hattı müstakim hudutlariyle mahdut (900) 
hektardan ibaret arazide; Sazmaş Sanayi ve Ziraat Makineleri Türk 
Anonim Şirketi tarafından mülga Hatay Devletine ait 27/6/1939 tarihli 
ve 34/1517 numaralı ruhsatnameyi tebdilen aldığı 3/2/1941 tarihli ve 1/17 
»umaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom 
madeni 45 yıl müddetle yukarıda adı geçen şirket uhdesine ihale oluna
cağından Maadin Nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu 
ihaleye itirazı olanların 3/1/1944 tarihinden itibaren iki ay içinde Anka
ra'da iktisat Vekâletine veya mahallinde vilâyet makamına bir istida ile 
müracaat eylemeleri ilân olunur. 2005/1-3 

Hatay Vilâyftinin İskenderun Kazasına bağlı Belen Nahiyesinin 
Soğukoluk Köyü ve yaylası civarında şimalen : Soğukoluk Köyünde kâin 
Mısırlıyan köşkünden (0.00.30) derecelik şimal zaviyesiyle (1124,90) met

re mesafeye dikili «A» beton sütunundan başlayıp bu noktadan «90.00.15» 
derecelik şimal zaviyesiyle (2499,85) metre mesafeye dikili «B» beton 
sütununa hattı müstakim, sarkan : Mezkûr «B» beton sütunundan baş
layıp bu noktadan (180,00,30) derecelik şimal zaviyesiyle (3125,10) met
re mesafeye dikili «C» beton sütununa hattı müstakim, cenuben : Mez
kûr «C» beton sütunundan başlayıp bu noktadan (269,59,15) derecelik 
şimal zaviyesiyle (2500,10) metre mesafeye dikili «D» beton sütununa 
hattı müstakim, garben : Mezkûr «D» beton sütunundan başlayıp bu nok
tadan (0,00,30) derecelik şimal zaviyesiyle (3125,20) metre mesafeye 
dikili hudut başlangıcı olan «A» beton sütununa hattı müstakim hudut
lariyle mahdut (781) hektardan ibaret arazide Fuat Ayman tarafından 
mülga Hatay Devletine ait 10/6/1939 tarihli ve 1359 numaralı muvakkat 
ruhsatnameyi tebdilen alman 3/2/1941 tarihli ve 1/12 numaralı ruhsat
nameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom madeni 45 yıl 
müddetle yukarıda adı geçen uhdesine ihale olunacağından Maadin Ni 
zamnamesinin 36 - 37 nci maddeleri mucibince bu ihaleye itirazı olan
ların 3/1/1944 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara'da İktisat Vekâ
letine veya mahai"ıde vilâyet makamına bir istida ile müracaat eyle
meleri ilân olunur. 2006/4-3 

, — — , 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

30 ton beton demiri, 6 ton çinko levha alınacak 
1 — Ankara'da kurulacak Tıp Fakültesi müştemilâtından Doğum 

ve Nisaiye Kliniği emanet inşaatı için 30 ton 6 milimetrelik beton de
miri ve 3 tonu 10 numaralı, 3 tonu 12 numaralı olmak üzere 6 ton çinko 
levha kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedelleri: beton demirinin 28,200 lira, çinkonun 
10 numarasının kilosu 175, ve 12 numarasının kilosu 185 kuruş hesabiyle 
10,800 lira. 

3 — Muvakkat teminat: beton demiri için 2115 lira.çinko levha
lar için 810 lira. 

4 — İ S şubat 1944 cuma günü beton demiri saat 15 te; çinko lev
halar saat 15,30 da ihale olunacaktır. 

5 — İhale Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinde ya
pılacaktır. 

6 — Beton demiri Ankara'da depoda, çinko levhalar inşaat yerinde 
teslim olunacaktır. 

7 — Eksiltmeye ait şartname Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti İçtimai Muavenet işleri Dairesinde ve istanbul Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

8 _ istekliler teklif zarflarım ve teminat mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde İçtimai Muavenet işleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri. 

9 — Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komis
yonca kabul edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek isteyenlerin da
ha evvel müracaatla bunları alâkalı Malsandıklarına yatırmaları ve mak
buzunu komisyona tevdi, etmeleri lâzımdır. 

2295/4-2 



2 ŞUBAT 1944 (Resmî Gazete) S a v f a : 6 3 6 3 

Maliye Vekâletinden : 

Amasya Merkez Kazasına bağlı ve çeltek kömür madenini havi 
Hacıbayram Köyünde yapılan umumî bina tahriri bitmiştir. Bu köyde 
bulunan binalara konulan iratlar 3692 numaralı kanun mucibince mü
kelleflere tebliğ edilmiş, yapılan itirazlar, mezkûr kanunun 35 inci mad
desi mucibince teşkil edilen bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca 
incelenerek 1943 malî yılı içinde kararlara bağlanmıştır. 

Bu cüzütamda bina vergileri 2802 numaralı kanun hükmüne tev
fikan 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

2362 

Köyceğiz Dalyam kira ilânı 
1 — İhalenin mevzuu: Muğla Vilâyeti Köyceğiz Kazasında Köy

ceğiz Dalyanı'nm 10 senelik balık avlama hakkı ve saydiye resminin il 
tizamı, bu Dalyan'da bazı inşa, tesis ve ameliyeler yapılmak şartiyle 
artırmaya konmuştur. 

2 — Artırma şekli: Kapalı zarf usulüdür. 
3 — Muhammen bedel: seneliği 10 bin liradan 100.000 liradır. 
4 — Muvakkat teminat: 19.945 liradır. 
5 — İhale tarihi ve yeri: ihale 16/2/1944 çarşamba günü saat 16 da 

Ankara'da Maliye Vekilliği Millî Emlâk Umum Müdürlüğü Dairesinde 
mahsus komisyonu tarafından yapılacaktır. Zarflar, ihale zamanından 
bir saat öncesine kadar elden makbuz mukabilinde Millî Emlâk Umum 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, posta ile de gönderilebilir. Posta ile 
gönderilmesi halinde, zarfın komisyona zamanında ulaşmamasından idare 
mesuliyet kabul etmez. 

6 — Not: Şartnameler, plân ve projeler (15) lira mukabilinde Millî 
Emlâk Umum Müdürlüğünden, istanbul, izmir, Seyhan, Muğla Defterdar
lıklarından alıuabileceği gibi bu bedel malsandığına yatırılıp makbuz 
gönderilmek şartiyle mektupla Millî Emlâk Umum Müdürlüğünden de 
istenebilir. 

2326/4-4 

Nafıa Vekâletinden : 

12/2/1944 cunartes i günü saat 11 de Ankara 'da Nafıa Vekâleti bi
nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eks i l tme 
Komisyonunda ('33.000) l i ra muhammen bedelli 300 adet 200 l i trel ik gal
vanizli .y:l d^-'iir çemberli yeni akaryakıt fıçısının kapalı zarf usulü ile 
eksi'Imesi yayılacaktır. 

Hksıîtrae şartnamesi ve teferruatı (1) l i r a (65) kuruş bedelle Mal
zeme Müdürlüğünden alınabilir. 

M u v a k k a t teminat (24T5) l i ra dır. 

is tekl i ler in teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı ves^k ile birl ikte aynı gün saat (10) a kadar mezkûr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

2321/4-3 

1 — Eksi l tmeye konulan iş: A n k a r a Gençlifi Parkı yüzme havuzu 
:esisaiîndaki noksanların i k m a l işidir. 

Keşif bedeli: (1611.90) liradır. 
2 — E k s i h m e 4/2/1944 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

vo i m a r İşleri Reisliği Eksi l tme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve buna muteferri evrak Nafıa Vekâleti 
Yapı ve i m a r İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin usulü dairesinde 
(120.89) liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek eh
liyette olduklarma dair Yapı ve İmar işleri Reisliğinden alınmış vesika 
ibraz etmeleri şarttır. 

2359 

Ticaret Vekâleti İç Ticaret U m u m Müdürlüğünden : 

Merkezi Almanya'nın Münih şehrinde bulunan ve esas mukavelena. 
mesi mahallî kanunlarına göre tanzim ve tescil edilmiş olan 1.000.000 mark 
sermayeli ve Alman tabiiyetli (Intercontinentale Gesellschaft für Trans
port und Verkehrswesen M. B. H.) Şirketi Vekâlete müracaat ederek kara, 
deniz ve hava yollariyle nakliye işleri yapmak üzere İstanbul'da bir şube 
açmak istediğini bildirmiş ve 30 ikinciteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim 

ve Sermayesi Eshama Münkasım Şirketler Kanunu hükümlerine tevfikan 
lâzımgelen vesikaları vermek suretiyle kanun hükümlerini yerine getir
miştir. 

Vekâletimize verilen evrak ve vesaik arasında mevcut vekâletname
ye nazaran Şirketin Türkiye'deki muamelâtını tedvire Günther Lübbert, 
Hamdi Başar ve Suat Akömer memur edilmişlerdir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanun hükümlerine uygun görülmüş oldu
ğundan, Şirketin Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde icrayı muameleye me
zun bulunduğu ilân olunur. 

2371 

Türkiye'de yangın, nakliyat sigorta işleriyle meşgul olmak üzere 
kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyette bulunan Da 
Konkord Sigorta Şirketi, bu kere müracaatla Şirketin Türkiye Mümessili 
E. Bivas ve Şürekâsının Vekâletten ayrılması üzerine Türkiye Umumi 
Vekilliğine İstanbul Umum Sigorta Şirketini tâyin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
25/6/1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilân 
olunur. 

2372 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 292 numarasında müseccel olan Keçiborlu Kükürtleri 
Türk Anonim Şirketi Umumî Heyetinin 30/12/1943 tarihli fevkalâde toplan
tısına ait zabıtnamenin vâki olan talebe binaen 26/1/1944 tarihinde tescil ve 
zabıtnamede yazılı olduğu veçhile şirket hisselerinin Eti Bank Umum 
Müdürlüğüne intikal ederek Şirketin müessese haline kalbedilmiş olması 
hasebiyle sicil kaydının terkin edilmiş olduğu ilân olunur. 

2370 • 
M . M . V . 2 n u m a r a l ı Sat ın A l m a 

Komisyon.»ndsn 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (250) iki yüz elli litrelik 

(500) adet varil 7/2/1944 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli (55.000) lira olup katî teminatı (8000) 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir, istek
lilerin belli gün ve saatte katî teminatlariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

2332/3— 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (8.000) aded sis kutusu 
7/2/1944 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli (107.340) l i ra olup katî teminatı (13.234) liradır. (4.000) erden 
aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı taliplerine ihale edilebilir. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri. 

2350/3-3 
t»— 

M * M . V . 3 n u m a r a l ı Sat ın A l ı n a 
Komisyonundan 

Şaplı kösele alınacak 
Beher kilosuna 10 lira fiat tahmin edilen şaplı köseleye istekli çık

madığından 7/2/1944 pazartesi günü saat 15 te tekrar pazarlıkla satm 
alınacaktır. Muhammen bedeli 21.000 lira olup teminatı 3150 liradır. Hepsi 
bir istekliden alınabileceği gibi 500 kilodan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı 
isteklilerden de alınabilir, isteklilerin belli günde M. M. Vekâleti 3 numa
ralı Satm Alma Komisyonuna gelmeleri. 

2347/3-3' 

Kışlık elbiselik kumaş alınacak 
Beher metresine 736 kuruş 42 santim fiat tahmin edilen 10.326 

metre kışlık elbiselik kumaş 4/2/1944 cuma günü saat 15 te pazarlıkla 
isteklisine ihale edilecektir. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. "Muhammen bedeli 
76053 lira 06 kuruş olup katî teminatı 10.105 lira 30 kuruştur. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

2348/3- 3 

Komisyonda mevcut şartnamesine göre (4000) aded portatif alev 
kartuşu 7/2/1944 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla satm alınacaktır. 
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Muhammen bedeli (40.000) lira olup katî teminatı (6.000) liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
Ve saatte komisyona gelmeleri. 

2349/3- 2 

Kösele, vaketa alınacak 
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel, katî teminatlariyle, ihale 

saatleri yazılı kösele ve vaketa pazarlık sureti eksiltme ile 9/2/1944 çar
şamba günü mubayaa edilecektir. Kösele ve vaketa ayrı ayrı taliplere 
İhale edilebileceği gibi, kösele 10 tondan ve vaketa da. 5 tondan aşağı 
olmamak üzere parçalanarak da ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Şart
nameleri her gün komisyonda görülebilir. Taliplerin muayyen gün ve 
saatlerde komisyonumuza gelmeleri. 

Beher kilosuna 
Miktarı tahmin Katî tem. İhale saatleri 

Cinsi kilo edilen fiat Lira Saat Dakika 

Barı sabunlu kösele 
Vaketa 

40.000 
15.000 

800 kuruş 
675 kuruş 

33.100 
12.625 

15 
16 

2382/3-1 

30 
00 

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

Kütahya'da bir garaj inşaatı mütaahhit nam ve hesabına açık ek-
Biltme ile ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 85.064,70 lira olup muvakkat 
teminatı 5.503,24 liradır. İhalesi 22/2/1944 salı günü saat 11 de M. M. V. 
4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şartname, proje 
ve sair evrakı komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 426 kuruş
luk makbuz mukabili inşaat dairesinden alınabilir. İhaleye iştirak edebil
mek için inşaat dairesinden ehliyet vesikası almak şarttır. İsteklilerin 
kanuni vesaikleriyle birlikte ihale gün ve saatinde komisyonda bulun
maları. 

2381/4-1 . 

Polatlı'da elektrik santralına dizel elektrojen gurubu konma işi ka
palı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 34.038,75 lira olup ayrıca 
ambardan bedelsiz 123 liralık çimento verilecektir. Muvakkat teminatı 
2553 liradır. İhalesi 17/2/1944 perşembe günü saat 11 de M. M . V. 4 nu
maralı Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şartname ve sair 
evrakı 170 kuruş mukabilinde muhasebeden alınacak makbuzla dairesin
den alınabilir ve her gün komisyonda görülür. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine tevfikan hazırlayacakları zarfları ihale saatinden bir 
aaat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

2387/4-1 

Sivas Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Sivas'ın Hocaimam Mahallesinden Turan, kızı Hatice Özgentürk ile 
Erzurum'un Gümüşgöz Mahallesinden Haydarbaşı'nda mukim aslen Hı
nıs'ın Parmaksız Köyünden Molla oğlu Hasan Elidolu arasında cerayan 
eden alacak dâvasının yapılan duruşmasında: Müddeaaleyh'e ilânen dave
tiye tebliğ edildiği halde mahkeme gününde bulunmadığı gibi bir ve
kil de göndermediğinden bu kere ilânen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş ve duruşması 21/2/1944 pazartesi günü saat 10 a bırakılmış 
olduğundan müddeaaleyhin aynı gün ve saatte mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil göndermesi için gıyap kararı ilânen tebliğ olu
nur. 

2368 

Bergama Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Bergama'nın Turanlı Nahiyesi Katrancı Köyünde mukim iken 
10/10/1943 tarihinde vefat eden Emin oğlu Mehmet Aksakal terekesinde 
alacaklı ve borçlu bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında 
İşbu hak ve borçlarını Bergama Sulh Hukuk Hâkimliğine müracaatla 
tescil ettirmeleri, aksi halde bu haklarının tamnmıyacağı Medeni Kanu
nun 561 inci maddesine tevfikan ilân olunur. 

2369 

D. Demiryolları U. Müdürlüğü 9 uncu Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 

Kembrik sargı, gaz idrofil ve ampul tentürdlot alınacak 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşağıda hi

zalarında yazılı 3 liste muhteviyatı sıhhi ve tıbbi malzeme 15 şubat 1944 
sah günü saat 15 ten itibaren sırasiyle ve kapalı zarf usulü ile An
kara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu 
Komisyonca satm alınacaktır. 

Bu üç eksiltmeyi teşkil eden malzemenin heyeti umumiyesi için 
teklif verilmesi mecburi olmayıp her hangi bir kalemin tamamı veya 
bir kısmı için dahi teklif verilebilir. 

Bu işe girmek isteyenlerin şartnamesi gereğince hazırlanacak 
muvakkat teminatlariyle kanunun tâyin ettiği belge ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşa'da idarenin Tesellüm Başmüfettişliğinden tedarik edilebi
lir. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Liste tutarı tutarı 
No. Malzemenin ismi Lira Lira 

1 Kembrik sargı 
2 Ampul tendürdiot 
3 Gaz idrofil 

21.000,00 1.575,00 
2.000,00 150,00 
7.000,00 525,00 

' 2344/4-3 

Muhammen bedeli (3000) Ura olan bir adet Brinel sertlik ölçme alett 
14/2/1944 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme usulü ile Ankara'da 
idare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (225) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tâyin ettiği vesikaları ile birlikte aynı gün ve saatte adı geçen komis
yonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Tesel
lüm ve sevk Şefliğinde görülebilir. 

2345/4-3 

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimizin 1943 hesap senesine ait hissedarlar Umumî Heyeti 
17/3/1944 cuma günü saat 15 de Bursa'da şirket merkezinde sureti adiye-
de toplanacağından sayın hissedarların muayyen günde teşrifleri rica» 
olunur. 

R U Z N A M E 
1 — İdare Meclisi raporunun okunması, 
2 — Murakıplar raporunun okunması, 
3 — Blânço ve kâr ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare Meclisinin^ 

ibrası, 
4 
5 

— Müddetleri biten idare Meclisi Âzalarının yenilenmesi, 
— 1944 senesi için murakıpların seçilmesi. 

2357 

Şirketimizin Hissedarlar Umumî Heyeti 17/3/1944 cuma günü saat 
17 de Bursa'da şirket merkezinde sureti fevkalâdede toplanacağından 
sayın hissedarların muayyen günde teşrifleri rica olunur. 

R U Z N A M E 
Atatürk Köşkünün takdir olunan bedel mukabilinde hisse se« 

nedi verilmek suretiyle Bursa Belediyesi tarafından şirketimize yapıla
cak devir ve ferağ muamelesi münasebetiyle şirket sermayesinin tezyidi 
icabettiğinden bu hususta idare Meclisi raporunun okunmasını mütaakip' 
karar ittihazı. 2358 

istanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden : 

18/5/1943 tarihinde Devlet Denizyollarına mensup Ankara Vapuru
nun birinci seferile Halit Sürmen tarafından, Yemiş Vapur iskelesinde 
Rize nakliyat ambarında Osman Tüter namına gönderilen (59) teneke-
balık yağma ait (2499) numaralı konşimentonun ziyamdan dolayı iptali 
talebzle Osman Tüter tarafından açılan dâvada: 

Mahkemece; taleb kanuna uygun görülmekle, keyfiyetin (45) gün. 
müddetle ilânına ve işbu konşimento ilân müddeti içinde mahkemeye ib
raz edilmediği takdirde iptaline karar verileceği Ticaret Kanununun 638-
nci maddesi hükmüne tevfikan ilân olunur. 

2377/3-1 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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Kanunlar                                                                                                                     Sayfa 

 
4518 Millî Korunma Kanunu Hükümlerine Göre 1942 Yılı Hububat  
         Borçlarını Ödeyememiş Olanların Affına Dair Kanun                                                              1
 
4519 Jandarma Efradı Kanununun 10‘uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
         Hakkında Kanun                                                                                                                        1 
 
4520 Belediye Kanununun 27’ nci Maddesinin Değiştirilmesi 
         Hakkında Kanun               1 
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