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K A N U N 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 451ft Kabul tarihi: 11 ¡411944 

Madde 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve thale Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İhalenin iktisabı katiyetinden sonra takarrür eden bedele zam veya 
tenzil yapılamaz. Ancak ihalesi merkezden mezuniyet istihsaline müte
vakkıf olan alım, satım, inşaat, tamirat, imalât ve posta nakliyatı işlerinde 
merkezden cevap alınıncaya kadar eksiltmeyi yapan komisyona mukarrer 
bedelin yüzde on beşinden aşağı olmamak ve teminatı katiye verilmek 
şartiyle teklif olunacak zam veya tenziller kabul edilir. Bu takdirde 
uhdesine ihale icrası için istizan edilen talibe keyfiyet tebliğ ve zam 

veya tenzil icrasını kabul ettiği halde iki talip arasında bir celseye mah
sus olmak üzere aleni artırma ve eksiltme kuşat edilerek en müsait be
del teklif edene ihale yapılır ve keyfiyet ait olduğu vekâlet veya daireye 
bildirilir. Bundan sonra artık zam veya tenzil teklifleri kabul edilmez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

19/4/1944 

[Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları 4885 sayılı Resmî Gazetede münderiç 4097 numaralı 
kanun altına tahşiye edilmiştir . ] 

T A M İ M L E R 

Dahiliye Vekilliğinden : 

ÖZÜ : 
Meydancık Köyü hakkında. 

Hatay Vilâyeti Hıdırbey Nahiyesinin Tavuklu Köyüne bağlı Mey
dancık Mahallesi 31/3/1944 tarihinden itibaren müstakil olarak köyle
rimiz arasına alınmıştır. 

Ticaret Vekilliğinden : 

ÖZÜ : 
Akaryakıt ve madenî yağ dağıtımı 
hakkındaki 19 numaralı sirkülerin 
tatbik şekline dair. 

1 — 15/3/1944 tarihli ve 5655 sayılı Resmî Gazetede intişar eden 
3/522 (K/510) numaralı kararname 3/12/1943 tarihli ve 3/105 (K/487) 
sayılı kararnameyi 15/4/1944 tarihinden itibaren ilga etmekte olduğun
dan, mezkûr tarihten itibaren istihlâkin tanzimine ve teşkilâtlandırıl
masına dair 13/3/1944 tarihli ve 19 numaralı sirküler (25/3/1944 tarihli 

ve 5665 sayılı Resmî Gazetede intişar etmiştir.) 3/522 (K/510) sayılı karar
namenin 18 inci maddesine istinat ettirilmiştir. 

2 — Sirkülerin 5 inci maddesi mucibince, doğrudan doğruya tahsis 
yapılan resmî daire ve 'müesseseler şunlardır: 

a - Askerî birlikler. (Vilâyet teşkilâtına daimi surette bağlı olan 
! askerî mektepler, askerlik şubeleri, jandarma teşkilâtı, Gümrük Muha-
1 faza kıtaları, demiryolu köprü, elektrik tesisatı ve mümasili daire, tesis 
I ve teşekkülleri himayeye memur edilen müteferrik birlikler ve bunlara 
j mümasil olup ihtiyaçları cüzi oları askerî teşekküllerin akaryakıt ve 
1 madenî yağ ihtiyaçları vilâyet tahsislerinden karşılanır.) 
ı 

b - Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü, 
c - İnhisarlar Umum Müdürlüğü. 
jd - Orman Umum Müdürlüğü. (Orman İşletmeleri.) 
e - Zirai Kombinalar Reisliği. 
f - Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu. 
g - Toprak Mahsulleri Ofisi. 
h - Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. 
i - Eti Bank. 
d - Sümer Bank. 
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ik - Malatya Bez ve îplik Fabrikaları T. A. Ş. 
1 - Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

m - Ankara, İstanbul ve Manisa Sıtma Mücadele Reislikleri, 
n - Haralar ve Pamuk Deneme Çiftlikleri. 

Bu daire ve müesseselerden başkalarına doğrudan doğruya tahsis 
yapıldığı takdirde keyfiyet ilgililere ayrıca tebliğ olunur. 

Bu daire ve müesseselere ve bunlara bağlı birlik, teşekkül, tesis ve 
işletmelere verilen akaryakıt ve madenî yağlar münhasıran resmî ihtiyaç
lara karşılık olup, bunlara mensup subay ve memurların hususi ihtiyaç
ları, diğer halk meyanında vilâyet tahsislerinden karşılanır. 

3 — Flit, gres ve valvalin yağı gibi aslî maddesi akaryakıt ve ma
denî yağ olan ve imalât neticesinde mahiyetleri esaslı surette değişmiyen 
maddelerin imali için vâki olacak akaryakıt ve madenî yağ taleplerinin 
vilâyetlerce karşılanmıyarak Vekâletime büdirilmesi lâzımdır. 

4 — Vilâyetlere ve doğrudan doğruya tahsis yapılan daire ve mü
esseselere verilen akaryakıtların, 19 numaralı sirküler esaslarına göre 
yapılacak, dağıtım ve sarfına ait kayıtların, lüzumunda yapılacak teftiş 
ve murakabeleri kolaylaştırmak maksadiyle, eksiksiz ve muntazam tutul
masını rica ederim. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

ÖZÜ : 

Harice gönderilecek kitap ve gaze
te ve mecmualar H. 

10570/394 sayı ve 26/8/1943 günlü tamime ektir: 

Memleketimizde intişar etmekte olan gazete, mecmua ve kitaplar
dan birer nüshalarının ve abonelere gönderilecek gazete ve mecmuaların 
yabancı memleketlere serbestçe çıkarılması ve fazlaları için ihraç müsa
adesi aranması yukarıda numarası yazılı tamimde bildirilmişti. 

Bu defa gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden alman bir yazıda: 

Yurdumuzda basılıp yabancı memleketlere gönderilecek olan bilû
mum gazete, mecmua ve kitaplarla yabancı memleketlerden gelip amba
lajları değiştirilmek suretiyle yurt dışına gönderilen veya satılmıyarak 
İadesi icabeden gazete, mecmua ve kitapların müsaade aranmadan ser
bestçe çıkarılması kararlaştırıldığı ancak günü geçmiş gazete ve mecmu
alar, ambalaj kâğıdı olarak kullanılabileceklerinden memleketimizde bu 
maddeye olan ihtiyaç itibara alınarak, yurdumuzda neşrolunan mecmua 
ve gazetelerden basılış tarihlerinden itibaren bir hafta geçmiş olanlarının 
ihracına müsaade edilmemesi uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

Ona göre gereğinin yapılmasını dilerim. 

Ö Z Ü : 
Havalenamelerde havale edilen mik
tarın ne suretle yazılacağı H . 

Posta havalenamelerinin ve havale makbuzlarının havale miktarı
nın rakam ve yazı ile gösterilmesine mahsus yerlerinde okunaklıca ve 
tahrifi müşkül bir şekilde yazılması gereken rakam ve yazıların bazı yer
lerde itin asız ve aralıklı yazılmasından ve bunların yazı ile yazılacak kıs
ınma da miktardan evvel yazılması mûtat olan «yalnız» kelimesinin ya-
Bilmamasmdan veyahut bu kelimenin muhtasar olarak «y.» veya «ya.» 
şeklinde yazılmasından istifade edilerek makbuzlarda ve havale varaka
larında arasıra tahrifat yapıldığı veya kıymete ait rakam ve yazılar ara
sına ilâvelerde bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Havale varakalariyle makbuzlarına yazılacak rakam ve yazıların 
açık ve okunaklı olması ve bunların sonradan başkaları tarafmdan değiş-
tirüememesi gerektiğinden rakamların herhalde = şeklinde iki çizgi ara-
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sma alınması ve kıymete ait yazıların baş tarafına da «yalnız» kelimesi
nin okunaklı ve tam yazılarak kıymetin bundan sonra, meselâ 100 lira 
60 kuruşluk bir havale için : 

Lira Kuruş Yazı ile 
= 100 = z= 60 = yalnız yüz lira altmış kuruş şeklinde gösterilmesi 

lâzımdır. 

Ancak maksat hasıl olabilmek için makbuzların koyu renkli sabit 
kalemlerle ve gayet itina ile yazılması, havale varakalarında da yazıların 
temiz olması ve rakam ve yzılar arasında ilâveler yapılmıya müsait ara
lıklar bırakılmaması da icabeder. 

Bu hususlara dikkat edilmesi havale kabul edenlerin menfaatleri 
iktizasmdan bulunduğundan her memura keyfiyetin anlatılmasını ve ge
reğince hareket edilmesinin teminini dilerim. 

ÖZÜ : 

Yabancı memleketlerde bulunan 
Türk talebeye gümrük teşkilâtı bu
lunmıyan yerelrden gönderilecek 
eşya H : 

14822/528 sayı ve 19/11/1943 günlü tamime ektir. 

1631/39 sayı ve 30/1/1943 günlü tamimle yabancı memleketlerde 
tahsilde bulunan Türk talebeye, Maarif mercilerinden veya mahallî tale
be müfettişlerinden veyahut devam ettikleri mektepten verilmiş bir belge 
ile talebe oldukları tevsik edilmek suretiyle aileleri tarafmdan gümrük 
teşkilâtı bulunmıyan yerlerden gümrüğe gösterilmeksizin ayda beş kilo 
kavurma, iki kilo sabun, yüz gram çay ve iki yüz gram kahve ile yerli 
mamul ve mahsullerimizden beşer kilo ağırlığı ve yirmişer lira değeri 
geçmemek üzere iki paket sair yiyecek maddeleri gönderilebileceği ve 
baş tarafta sayı ve günü gösterilen tamimle; sigara, tütün, likör ve 
vermut gibi hafif içkilerin de gönderilmesine müsaade edildiği bildiril
mişti. 

Bu defa Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden alman bir yazıda bazı 
talebe velileri kavurma temin edemediklerinden bunun yerine sucuk, 
pastırma, kıyma gibi et mamulâtı ile füme ve konserve balık gönder
mek istedikleri halde bunların postanelerce kabul edilemediği bildiril
mekte ve bundan sonra kavurma yerme sucuk, pastırma, kıyma gibi et 
mamulâtı ile füme ve konserve balık da kabul edilmesi muvafık olacağı 
ilâve edilmektedir. 

Bu suretle Türk talebeye her ay gönderilebilecek maddeler aşağıda 
toplu bir şekilde tekrar gösterilmiştir: 

1 —• Beş kilo kavurma, sucuk, pastırma, kıyma gibi et mamulâtı 
ile füme veya konserve balık. 

2 — İki kilo sabun, 

3 — Yüz gram çay, 

4 — İki yüz gram kahve, 

5 — Sigara ve tütün ile likör, vermut gibi hafif içkiler; 

6 —• Yerli mamul ve mahsullerimizden beşer kilo ağırlığı ve yir
mişer lira kıymeti geçmemek üzere iki paket sair yiyecek eşya (bu eş
yanın harici paket tarifesinde gösterilen ağırlık hadleri dâhilinde ol
mak şartiyle bir paket içinde bulunması da caizdir.) 

Gereğinin ona göre yapılması ve gümrük teşkilâtı bulunmıyan yer
lerden gönderilecek bu gibi eşyayı havi paketler için Gümrük İdaresine 
verilmek üzere fazla barname alınmıyacağmdan bu nevi maddelerin bir 
listesi tutularak buna, paketlerin numaraları, tarihleri, gittiği yerler, 
içindeki maddelerin nevi ve miktarları, gönderen ve alacak olanların 
adlariyle adreslerinin yazılması ve bu listenin suretinin bir yazı ile her 
üç ayda bir defa doğrudan doğruya «Ankara'da Gümrükler Umum Mü' 
dürlüğü, Tetkik Müdürlüğüne» gönderilmesi hakkında mülga P. T. T. 
Müdürlüklerinin alâkalı olanlarına yazılan 4309 sayı ve 24/3/1943 günlü 
emrin gözönünde bulundurulması hususlarının gerekenlere tebliğini ri
ca ederim. 

25/2/1944 

(Resmî Gazete) 
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İ L Â N L A R 
Nafia Vekâletinden: 

3/5/1944 çarşamba günü saat 15 de Ankara'da Nafia Vekâleti binası 
İçinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 6433 lira muhammen bedelli 27500 aded Marsilya ve 450 aded 
mahya kiremitinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alı
nabilir. 

Muvakkat teminat 482 lira 48 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. . 

3181/4- 4 

26 nisan 1944 çarşamba günü saat 15 de Nafia Vekâleti binası içinde 
Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun
ca 910 lira muhammen bedelle kasketile beraber 130 takım yazlık elbi
senin dikim işinin-pazralık usuliye eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı
şabilir. 

Muvakkat teminat (68,25) altmış sekiz lira yirmi beş kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 
Mrlikte ayni gün saat 15 e kadar mezkûr komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lâzımdır. 

3187/4-4 

• 
Elâzığ Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Elâzığ'ın Nail Bey mahallesinden Rifat Ayberk tarafından karısı 
Hikmet aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının icra kılınmakta olan 
muhakemesinde: 

Müddeaaleyhin mahalli ikametinin meçhul bulunduğundan ilânen 
davetiye tebliğ edilmiş olduğu halde gelmemiş ve bir vekil de gönderme
miş olduğundan hakkındaki muhakemenin gıyaben devamına ve gıyap 
kararının ilânen tebliğine ve muhakemenin 13/5/1944 cumartesi günü sa
at 9 a talikma ve mezkûr günde müddeaaleyhin mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdirde gıyabında muhakemeye devam edi
leceği ilân olunur. 

3220 
» 

Çorum Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Çorum'un Mahmudiye Mahallesinden Kars muhacirlerinden Şamil 
£>ğlu Durdagan'm zevcesi Acceliulâ Mahallesinden Abdulkadir kızı Emine 
aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının icra kılınan duruşmasında. 

Müddeaaleyha mezburenin halen ikametgâhının meçhul olduğundan 
namına çıkarılan tebligat yapılamamış ve Resmî Gazete ile ilânen tebli
gat icrasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın muallak bulunduğu 
9/5/1944 salı günü saat 9 da Çorum Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekili kanuni bulundurması ve aksi takdirde gıyaben 
duruşmasının devam edeceği ilân olunur. 

3216 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Merkez 9 uncu 
Komisyondan Reisliğinden : 

Kestane azmam almacak 
Muhammen bedeli (27200) lira olan 170 Ms kestane azmanı 5/5/1944 

cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında 
toplanan merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2040) liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (bir) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa'da İdare 
veznelerinden tedarik olunur. 

3175/4-3 

Lâstik hortum alınacak 

Muhammen bedeli 6180 (altı bin yüz seksen) lira olan 300 merte 
lâstik hortum 8/5/1944 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 463,50 (Dört yüz altmış üç lira elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve teklifle
rini aynı gün saat 14 e kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri 
lâzımdır. 

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

3208/4-2 

M . M . V . 2 numaralı Satın A l m a 
Komisyonundan 

(20.000) aded 2 numaralı fincan alınacak 

Komisyonda mevcut şartname ve numunesine göre (20.000) aded 2 
numaralı fincan satın alınacaktır. Muhammen bedeli (25.000) lira olup 
katî teminatı (2250) liradır. İhalesi 28/4/1944 cuma günü saat 15,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname ve numunesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyona gel
meleri. 

3207/2-1 
e .— 

M . M . V . 3 numaralı Satın A l m a 
Komisyonundan 
20 ton üstüpü alınacak 

Numunesi ve evsafı komisyonda, bulunan ve evvelki ihalesi pahalı 
görülen 20 ton üstüpü 26/4/1944 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 26.000 lira olup teminatı 3900 liradır. 
5 tondan aşağı olmamak üzere parti halinde ayrı isteklilere ihalesi caiz
dir. Şartnamesi ve numunesi her gün öğleden evvel görülür. İsteklilerin 
belli günde Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri. 

3204/3- 3 

M . M . V . 4 numaralı Satm Alma 
Komisyonundan 

193.40 ms çam kereste pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 39.647 lira olup katî teminatı 5.947,05 liradır. İhalesi 28/4/1944 cu
ma günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Isteklüerin 
katî teminatlariyle birlikte ihale gün ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

3254/3-1 
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Beyşehir C. Müddeiumumiliğinden: 

Millî Korunma Kanununa muhalefetle mahsul kaçırmaktan suçlu 
Üsgelles Köyünden Ömer oğlu Ali Yılmaz'ın Beyşehir Asliye Ceza Mah
kemesinde yapılan duruşma sonunda suçu sabit görülerek Millî Korunma 
Kanununun 55/1 ve 63 üncü maddeleri ile (53) lira ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine mütedair 27/3/1943 gün ve 448/408 sayılı karar katîleş
mekle ilân olunur. 

3188 

Millî Korunma Kanununa muhalefetle mahsul kaçırmaktan suçlu 
Köşk Köyünden Mehmet oğlu Ömer Tekin'in Beyşehir Asliye Ceza Mahke
mesinde yapılan duruşması sonunda: suç sabit görülerek Millî Korunma 
Kanununun 55/1 ve 63 üncü maddeleri ile 250 kuruş ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine mütedair 9/2/1944 gün ve 202/14 sayılı karar katîleşmekle 
ilân olunur. 

3189 

Millî Korunma Kanununa muhalefet ederek beher litresi 38 kuruşa 
satılması icabeden gazyağınm litresini (500) kuruşa, (244) kuruşa satıl
ması icabeden kesme şekerin kilosunu (300) kuruşa satmak suretiyle ihti
kârdan suçlu Selki Köyünden Süleyman oğlu İsmail Gürocak'ın Beyşehir 
Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda suçu sabit öldü
ğünden hareketine uyan Millî Korunma Kanununun 32/A delaletiyle 59/3 
ve 63 ve T. C. Kanununun 80 inci maddesi mucibince (580) kuruş ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine mütedair 11/2/1944 gün ve 220/31 sayılı ka
rar katîleşmekle ilân olunur. 

3190 

Millî Korunma Kanununa muhalefetle mahsul • kaçırmaktan suçlu 
Selki Köyünden Apil oğlu Mustafa Çınar'ın Beyşehir Asliye Ceza Mahke
mesinde yapılan duruşması sonunda suçu sabit görülerek Millî Korunma 
Kanununun 55/1 ve 63 üncü maddeleri ile 260 kuruş ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine mütedair 8/2/1944 gün ve 202/14 sayılı karar katîleşmekle 
Hân olunur. 

3191 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ederek Beyşehir'de beher 
tenekesi (15) lira (39) kuruşa satılması icabederken (50) liraya satmaktan 
suçlu İbradı'nm Orta Mahallesinden İbrahim oğlu Ali Kozan hakkında 
Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesince 20/12/1943 gün ve 517/393 sayı ile 
Millî Korunma Kanununun 32/A ve 59/2 ve 63-66 maddeleriyle üç ay hapis 
ve 100 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine mütedair karar katîleş
mekle ilân olunur. 

3192 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ederek Beyşehir'de beher 
tenekesi (15) iira (39) kuruşa satılması icabederken (50) liraya satmaktan 
suçlu İbradı'nm Bâlâ Mahallesinden Abdurrahman oğlu Mustafa Ateş 
hakkında Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesince 20/12/1943 gün ve 517/393 
sayılı Millî Korunma Kanununun 32/A ve 59/2 ve 63 - 66 maddeleriyle üç 
ay hapis ve 100 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine mütedair karar 
katîleşmekle ilân olunur. 

3193 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ederek Beyşehir'de beher.. 
tenekesi (15) lira (39) kuruşa satılması icabederken (50) liraya satmaktan 
suçlu İbradı'nm Bâlâ Mahallesinden İbrahim oğlu Mehmet Kozan hak
kında Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesince 20/12/1943 gün ve 517/393 sayılı 
Millî Korunma Kanununun 32/A ve 59/2 ve 63-66 maddeleriyle üç ay hapis 
ve 100 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine mütedair karar katîleş
mekle ilân olunur. 

3194 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ederek Beyşehir'de beher 
tenekesi (15) lira (39) kuruşa satılması icabederken (50) liraya satmaktan 

suçlu İbradı'nm Bâlâ Mahallesinden Mehmet oğlu yakup Kara hakkında 
Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesince 20/12/1943 gün ve 517/393 sayıl ile 
Millî Korunma Kanununun 32/A ve 59/2 ve 63-66 maddeleri ile üç ay hapis 
ve 100 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine mütedair karar katîleşmekle 
ilân olunur. 

3195 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareket ederek Beyşehir'de beher 
tenekesi (15) lira (39) kuruşa satılması icabederken (50) liraya satmaktan 
suçlu İbradı'nm Süflâ Mahallesinden Ömer oğlu Ali Başeğmez hakkında 
Beyşehir Asliye Ceza mahkemesince 20/12/1943 gün vê^517/393 sayı ile 
Millî Korunma Kanununun 32/A ve 59/2 ve 63-66 maddeleriyle üç ay hapis 
ve 100 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine mütedair karar katîleşmekle 
ilân oulnur. 

3196 

Besni Asliye Ceza Mahkemesinden : 

S. Hâkim: Galip Tolunay 33 
Kâtip: Ali Güleç 
Suçlu: Oyratlı Köyünden Hasan oğlu Mehmet Karayeşil 
Suç: Millî Korunma Kanununa muhalefetle narhtan fazlaya biber 
satmak 
Suç tarihi: 17/11/1943 

Gereği düşünüldü : Millî Korunma Kanununa muhalefetle belediyece 
yirmi kuruş narh verilen yeşil biberden otuz kilosunu yirmi beş kuruşa-
fazla fiatla vererek 150,kuruş ihtikâr yaptığı iddiasiyle suçlu Besni'nin-
Oyratlı Köyünden Hasan oğlu 1326 doğumlu Ayşe'den doğma evli beŞ 
çocuklu rençber, sabıkasız cahil Mehmet Kara hakkında. Besni Asliye-
Ceza Mahkemesinde C. M. U. si 6636 sicil sayılı Celâleddin Kan huzuriyle 
suçlunun yüzüne karşı yapılan açık duruşma sonunda : 

Belediyece yirmi kuruş üzerinden satılması tesbit edilmiş olduğu 
halde suçlunun pazara getirdiği bir yük yeşil biberi yirmi kuruşa satma
yarak yirmi beş kuruşa belediyenin tesbit edildiği fiat bildirilmiş olduğu 
halde müşterisi Abuzara verdiği 30 kilo biberden beher kiloda beşerden 
yüz. elli kuruş ihtikâr yapdığı ve suçlunun bu hareketi zabıta! belediye 
memuru tarafından görülmesi üzerine mütebaki biberleri müsadere edi
lerek hakkında 17/11/1943 tarihli zabıt varakası tanzim edildiği mumzi-
lerinin şahadetleri ve suçlunun hazırlık tahkikatmdaki tevilli ikrarı ile 
anlaşıldığından ve temin edilen 150 kuruş menfaatin mahkemece pek ha
fif görüldüğünden suçlunun hareketine uyan Millî Korunma Kanununun 
31/3 ve 39/3 üncü maddeleri mucibince beş lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine ve hükmün kesbi katiyetinden sonra 63 üncü madde tarifatı 
veçhile neşir ve ilân ettirilmesine ve yakalanarak satılan yirmi kilo ye
şil biber bedeli oları VÜ emanet defterinin 3 numarasında kayıtlı bulunan 
altı liranın da zabıt ve müsaderesiyle Hazineye irat kaydına kabili temyiz 
olmak üzere 25/2/1944 yirmi beş şubat bin dokuz yüz kırk dört tarihinde 
vicahen karar verilerek usulen tefhim kılındı. 

3159 

Tavas Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Davacı Tavas'ın Samanlık Mahallesinden Çelebi oğullarından Hü
seyin oğlu Hamdi Takım ile müddeaaleyh Denizli Vilâyetinin Yorgan 
Battı Mahallesinde mukim Manastırlı Hasan kızı ve Hamdi Takım ka
rısı Fatma Takım arasında mütekevvin ve 14 sene evvel kocasının evini 
terk ederek şimdiye kadar avdet etmediğinden sulh teşebbüsü yapılma
sından ibaret oîan dâvanın gizli muhakemesinde: 

Müddeaaleyh Fatma Takımın ikametgâh ve meskeninin meçhul kal
masına binaen yukarda mündereoatı kısaca yazılı olan dâva arzuhali 
suretiyle davetiyenin ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren dâvâ
lıya on gün mehil verilmesine karar verilmiştir. Müddeaaleyhin muha
keme günü olan 22/5/1944 pazartesi günü saat 9 da mahkemede bizzat 
bulunması ve dâva arzuhali suretini tebellüğ etmiş sayılacağı usulün 
141 inci maddesi mucibince ilânen tebliğ olunur. 

3210 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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 Kanun                                                                                                                             Sayfa 
 
4547 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci 
         Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun             1
 
Tamimler 

 
Dahiliye Vekilliğince Meydancık Köyü Hakkında Tamim            1
 
Ticaret Vekilliğince Akaryakıt ve Madenî Yağ Dağıtımı 
Hakkındaki 19 Numaralı Sirkülerin Tatbik Şekline Dair Tamim           1 
 
P. T. T. Umum Müdürlüğünce 
Harice Gönderilecek Kitap ve Gazete ve Mecmualar Hakkında Tamim          2 
 
Havalenamelerde Havale Edilen Miktarın Ne Suretle Yazılacağı 
Hakkında Tamim                 2
 
Yabancı Memleketlerde Bulunantürk Talebeye Gümrük Teşkilâtı  
Bulunmıyan Yerlerden Gönderilecek Eşya Hakkında Tamim                       2
 
İlanlar                   3  
  
  
   
  
 
 
 
 

 
  
  

 
  
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 


