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K A N U N L A R 

Ankara Tıp Fakültesinin Kurulması 
Hakkında Kanun 

Kanun No. 4761 Kabul tarihi: 20/6/1945 

Madde 1 Ankara'da bir Tıp Fakültesi Kurulmuştur. 
Madde 2 — Ankara Tıp Fakültesinin öğretim ve yönetim işlerinde 

güdülecek esaslar Millî Eğitim Bakanlığınca konulur. Bu fakültenin pro
fesör, doçent ve asistanlarının seçim ve tâyinleri İstanbul Üniversitesinde 
uygulanan esaslara göre yapılır. 

Madde 3 Ankara Tıp Fakültesi yapılan bitirilinceye kadar Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öğretim için gerekli binaları Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verir. Fakültenin staj, klinik ve sair öğretim işleri için 
Gülhane Askerî Doktor Tatbikat Okul ve Klinikleri ile Ankara Numune 
Hastanesinden ve Doğumevinden faydalanılır. Bu kurumların Başhekim
leri Fakülte öğretimiyle ilgili İşleri Millî Savunma, Millî Eğitim, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak esaslara göre 
yürütürler. 

Madde 4 — Ankara Tıp Fakültesi öğrencilerinden almacak harç ve 
ücretler ve alınma şekilleri Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklannca bir
likte tesbit olunur. Askerî öğrencilerden ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı yurdu öğrencileriyle burslu öğrencüerden bu harç ve ücretler 
alınmaz. 

Madde 5 — Ankara Tıp Fakültesi yapı ve kurma işleri için (2.800.000) 
liraya kadar gelecek yulara geçici yüklenmelere girişmeğe Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 6 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmma bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiş' 
ve aynı cetveldeki Ankara Fen Fakültesi öğretim Heyeti kadrolan yerine 
bağlı (2) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. Ankara Tıp Fakültesinin 
öğretim kurulunda, Millî Savunma Bakanlığının muvafakati ile görevlen
dirilecek ordu mensuplan hakkında 1281 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 7 — 4644 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına bu kanuna bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar eklen, 
mistir. 

Madde 8 — Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulması hakkmdakl 
9/6/1937 tarihli ve 3228 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1 — Ankara Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında bu 
Fakültenin profesörleri, memleketimizin veya yabancı memleketlerin bilim 
kurumlarında profesör unvanını almış olanlar arasından tâyin olunurlar. 

Geçici madde 2 — Bağlı (4) sayılı cetveldeki kadrolar 1945 yılı genel 
bütçe kanununa bağlı (D) İşaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına 

• eklenmiştir. 
Geçici madde 3 — Bağlı (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1945 yılı 

genel bütçe kanununa bağlı (L) İşaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

Geçici madde 4 — Bağlı (6) sayılı cetvelde yazılı formül 1945 yılı 
genel bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

Geçici Madde 5 — 1945 yılı genel bütçe kanununa bağlı (A) İşaretli 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 544 üncü «Ankara Tıp Fakül
tesinin yapılması ve kuruluşu İle ilgili her türlü giderler» bölümündeki 
(1.600.000) lira indirilerek (942.626) lirası aynı cetvelde yeniden açılan 
bağlı (7) sayılı cetveldeki bölümlere olağanüstü ödenek olarak konulmuş 
ve (657.374) lirası bağlı (8) sayılı cetvelde yazüı bölümlere aktarılmıştır. 

Madde 9 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 10 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/6/1945 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 
11 
11 
12 
10 
11 

Ankara Tıp Fakültesi 
tdare Heyeti 

Müdür 
Şef 
Devlet mallan saymam 
Resimci 
Memur 

> 
Hemşire 

» 

1 
2 
1 
1 
2 
e 

10 
10 

öğretim Heyeti 

Profesör 
> 
» 
> 

2 
3 

10 
16 

70 
40 
35 
30 
30 
25 
35 
30 

125 
100 
90 
M 
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D, Görevin çeşidi Bayı Aylık 

« Doçent 18 70 
7 » 12 60 
8 12 50 
» » 10 40 
7 Başasistan 15 60 
8 Asistan 15 50 
9 > 10 40 

1« > l i 85 

(2) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ankara Fen Fakültesi 
» Profesör 8 100 
4 > 8 00 
S > 8 80 
8 > 4 70 
6 Doçent 5 70 
T > 4 60 
8 > 3 60 
7 Başasistan 6 60 
S Asistan 8 50 
0 > 3 40 

10 2 35 
T Yabancı Dil öğretmeni 8 60 

>(8) SAYILI CETVEL 

Kadro adı Sayı 

Dekan 

Ankara Tıp Fakültesi 
ı 

Munzam 
tazminat 

Sİ» 

Ankara Fen Fakültesi 
Enstitü Müdürü 2 

(4) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

109 

Sayı Lira 

Ankara Trp Fakültesi 

Yabancı Dil Daktilosu 
Daktilo 
Yardımcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
> 

Laborant 

1 
1 

50 
1 
8 
S 
7 

Ankara Fen Fakültesi 

(5) SAYILI CETVEL 

170 
100 
50 
60 
50 
40 
85 

100 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

2 Profesör 1 125 a». 
4 » 4 90 
S » 6 80 mı 9 Doçent 8 70 mı 
7 > 4 60 322« 8 > 4 50 322« 

9 > S 40 8659 

7 Başasistan 5 60 3935 

8 Asistan 5 50 M M 

10 5 as 

(6) SAYILI CETVEL 
Bölüm : 505 Madde : k Ankara Tıp .Fakültesi 

Aydınlatma ve ısıtma, telefon kurma ve konuşmaları, kırtasiye, 
öteberi, basılı kâğıt ve defterler, ilân, tercüme, yayın, her çeşit telif hak
lan, kira karşılığı, taşıma, kitap, broşür, dergi ve gazete satınalma, abo
ne ve ciltleme karşılıkları, sigorta, hizmetliler giyecekleri, sürekli ve sü
reksiz görev yollukları, fakir öğrencilere yardım, profesörlerle yardım
cılarının ve öğrencilerinin bilimsel araştırma, inceleme gezileri, memle
ket içindeki ve dışındaki bilim kurumlariyle münasebetleri ilgilendiren 
İşlere ait her türlü giderler, alet, avadanlık, öğretim levazımı, döşeme, 
onarma giderleriyle Fakültede ve hastanelerde yapılacak öğretimle İlgili 
her türlü giderler. 

(7) SAYILI CETVEL 

M. Ödeneğin çeşidi 

505 

626 
10 

539/A 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Ankara Fakülteleri genel giderleri 
Ankara Tıp Fakültesi 
Yabancı uzmanlar ücret ve giderleri 
Ankara Tıp Fakültesi yabancı profesörleri 
öğretimi İlgilendiren giderlerle yemek karşılığı için 
Ankara Tıp Fakültesince hastanelere yapılacak 
yardım 

Bayındırlık Bakanlığı 

57« Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı 
onarına giderleri 

13 Ankara Tıp Fakültesi 

GENEL TOPLAM 

Zammedilen 

295 976 

16 650 

30 000 

600 000 

B. M. 

(8) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 

430 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

Milli Eğitim Bakanlığı 
488 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

489 Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 

490 Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminat
lar 

1 4644 saydı kanun gereğince verilecek ek görev vs 
tazminat 

491 Geçici tazminat 

492 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verile
cek zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynî yardım 

Bölüm toplamı 

942 626 

Zammedilen 

400 000 

151 909 

26 911 

2 834 

24 220 

15 000 
5 000 
1 500 

30 000 

51 500 

657 374 

Baalıfc 

Bet» 
i>äa*ar &k»k 
T«i4i» Cilt Sabİfa ? ı n 

S&sfi Eeesn kanunlar t 
Ordu re jandarma kadroları haricindeki hidematı Devletta 
müstahdem orduya mensup muvazzaf zabit ve muvazzaf 
askerî memurları hakkında kanun 28/5/1928 
Ankara'da bir Tıp Fakültesi tesiaî hakkında kanun 

23/6/1937 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve taadûlune dair 
kanun 8/7/1939 
Ankara'da bir Tıp Fakültesi tesisi hakkındaki 3228 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 14/12/1940 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve taadftlûne dair 
«lan 3656 «ayılı kanuna ek kanun 12/8/1944 
194S rdı yedi arlık Bütçe Kamu» 1/6/1945 

9 913 90« 

18 1293 3638 

20 1397 4253 

22 61 41.86 

25 1270 5781 
— — 6020 



27 HAZİRAN 1915 Sayfa: 8963 

Çalışma (Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun 

Kanun No: 4763 Kabul tarihi: 22/6/1945 

(Madde 1 Çalışma Bakanlığı, İş hayatiyle İlgili hususları düzenleme, 
yürütme ve denetleme ile görevlidir. Yürürlükte bulunan kanunlarda, bu 
konuya ilişkin yetki ve görevler Çalışma Bakanlığına verilmiştir. Bunlar
dan Ekonomi Bakanlığından başka Bakanlık ve idarelerce yürütülmekte 
olanlar, Çalışma Bakanlığına devredilinceye kadar, aynı Bakanlık ve ida
relerce yürütülür. Devrin zamanı ve şekli Bakanlar Kurulunca belli edilir. 

Madde 2 Çalışma Bakanlığı Merkez Kuruluşu, Çalışma Bakanının 
emri altında, bir müsteşarla! 

1 özel Kalem Müdürlüğü; 
2 _ Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
3 _ Hukuk Müşavirliği;. 
4 Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlığı; 
5 İş Dairesi Genel Müdürlüğü; 
6 özlük işler ve Kütük Müdürlüğü; 
7 Levazım Müdürlüğü; 
8 Seferberlik Müdürlüğü; 
& _ Kâğıt işleri Müdürlüğü; 

dairelerinden ibarettir. 
Madde 3 Bakanlık [memurlarından beşinci ve daha yukarı dere

celerde bulunanlarla teftiş kurulu kadrosundaki müfettişler müşterek 
karar ve Cumhurbaşkanının onamasiyle ve bunların dışında kalanlar 
Bakan tarafmdan göreve alınırlar. 

Madde 4 Çalışma Bakanlığı, memur ve hizmetlilerinden herhangi 
birini Bakanlık kuruluşu ve açık görev bulunup bulunmamaslyle bağlı 
olmaksızın, kadroda gösterilen ödeneği İle merkez veya illerde görevlen
direbilir. 

Madde 5 Çalışma Bakanlığının bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadroları 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiş ve bun
lardan uzmanlık yerleri bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 6 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ekonomi 
Bakanlığı kısmındaki ^kadrolardan, bağlı (3) sayılı cetvelde yazdı olan
lar kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1 Çalışma Bakanlığının illerdeki kuruluşları vücu-
de getirilinceye kadar, illerde iş hayatiyle ilgili hususlar, eskisi gibi, 
Ekonomi Bakanlığının bölgeler kuruluşlarınca yürütülür. Bunun tarz 
ve usulleri iki Bakanlıkça birlikte tesbit edilir. Çalışma Bakanlığının 
Ulerdekl işlerinin yürütülmesi için gereken yolluklar ile başka giderler 
Ekonomi Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

Geçici madde 2 Ekonomi Bakanlığının İş dairesine alt her çeşit 
döşeme, demirbaş, evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haberleşme 
vasıtaları, kırtasiye ve başka ayniyat Çalışma Bakanlığına devredil
miştir. 

Geçici madde 3 Çalışma Bakanlığının bağlı (4) sayılı cetvelde 
yazılı hizmetliler kadrosu 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvele eklenmiş ve aynı cetvelin Ekonomi Bakanlığı kısmından bağlı 
(5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

Geçici madde 4 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) İşaretli cet
velde (Çalışma Bakanlığı) adiyle bir kısım açılmış ve bu kısma bağlı 
(6) sayılı cetvelde gösterildiği üzere (167 156) lira ödenek konulmuştur. 

Geçici madde 5 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cet
velin Ekonomi Bakanlığı kısmındaki 604 sayılı bölüm kaldınlmrş ve aynı 
cetvelde (Çalışma Bakanlığı) adiyle açılan kısma aşağıdaki 826 sayılı 
bölüm eklenmiştir. 

Bölüm: 826 işçi sigortalarına hazırlanma ve 3008 sayılı kanu
nun 89 uncu maddesini uygulama giderleri. 

Geçici madde 6 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cet
velde (Çalışma Bakanlığı) adiyle açılan kısma, bağlı (7) sayılı cetvelde 
yazılı formül eklenmiştir. 

Geçici madde 7 1945 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmındaki 407 nci bölümde yeniden açı
lan 8 inci (Çalışma Bakanlığı) maddesine (4 500) lira olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

Geçici madde 8 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Ekonomi Bakanlığı kısmmdan bağlı (8) sayılı cetvelde yazılı (83 369) 
lira indirilmiştir. 

Geçici madde 9 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velde (Çalışma Bakanlığı) adiyle açılan kısma bağlı (9) sayılı cetvelde 
yazüı kadro eklenmiştir. 

Madde 7 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/6/1948 

(1) SAYILI CETVEL 
D. Kadro adı Sayı Aylık 

2 Müsteşar 1 125 
6 özel Kalem Müdürü 1 70 
3 Teftiş Kurulu Başkam 1 100 
4 Başmüfettiş a 90 
5 Birinci Müfettiş 3 80 
6 İkinci » 1 70 
3 Hukuk Müşaviri 1 100 
2 Araştırma ve Danışma Kurulu Başkam 1 125 
3 Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi 2 100 
5 özlük İşler ve Kütük Müdürü 1 80 
8 Seferberlik Müdürü 1 50 
6 Levazım Müdürü 1 7« 
8 Kâğıt işleri Müdürü 1 50 
3 İş Dairesi Genel Müdürü 1 100 
5 » > > » Yardımcısı s 80 
6 Şube Müdürü 1 7© 
7 > > 2 60 
8 > » yardımcısı 3 50 
5 Iş Başmüfettişi S 80 
8 İş Müfettişi 2 50 
9 Kalem Âmiri 8 40 

10 Birinci Mümeyyiz S 85 
11 İkinci Mümeyyiz 6 30 
12 Memur 4 25 
13 » 6 20 

(2) SAYILI CETVEL 

E>. Kadro adı Sayı Aylık 

Uzmanlık yerleri 

2 Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı 1 125 
3 » » » Üyesi 3 100 

(3) SAYILI CETVEL 

D. Kadro adı Sayı Aylık 

2 Reis 1 125 
4 Reis Muavini 1 90 
5 » > 2 80 
6 Şube Müdürü 4 80 
7 » » 3 60 
8 > > a 50 
8 » Müdür Muavini 2 50 
5 Iş Başmüfettişi 2 80 
IS > Müfettişi 1 80 
S » » 2 50 
9 Başmemur 6 40 

10 Muamele Memuru 2 35 
11 > » 4 30 
13 Kâtip 8 20 
14 » 3 15 

(4) SAYILI CETVEL 
Kadro adı Sayı Ücret 

Daktilo 1 120 
> 1 100 

2 85 
» 2 75 

Şoför 1 140 
Dağıtıcı 2 85 
Başodacı 2 60 
Odacı 4 50 

4 40 
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(5) SAYILI CETVEL 

Kadro adı Sayı Ücret 

Jferfce« 

Odacı 
» 

Sl« 
S1T 

818 

81» 
820 

821 
822 

823 

824 

(«) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

60 
40 

1945 
yılı ödeneği 

Lira 

(BİRİNCİ KISIM 
AYLİK, ÜCRET ÖDENEK VE BENZERİ 

ÖZLÜK HAKLAR 

/ Bakan ödeneği, aylıklar ve Meretler 

Bakan ödeneği 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 
2 Agık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

11 Başka haklar 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verile
cek zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm » 

4 Ayni yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İKİNCİ KISIM 

YÖNETİM GİDERLERİ 

/ — Hizmete ilişkin olanlar 

Genel yönetim giderleri 

Bakanlık otomobil gideri 

rı önlük olanlar 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 

ikinci kısım toplamı 

2 060 

T2 823 
1 

72 824 

9 488 

8 742 

4 000 
1 000 
1 500 
7 470 

13 970 

107 684 

25 000 
2 000 

5 000 
10 000 
4 000 

19 000 

1 000 

47 000 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 
yılı ödeneği 

Lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

DAİRE HİZMETLERİ 

/ Sürekli olanlar 

825 Kongreler ve Milletlerarası kurumlara katılana gi
derleri 

1 Iç kongreler 
2 Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka 

giderleri 
8 Milletlerarası kurumlara katüma payı 

Bölüm toplamı 

17 — Seçici olanlar 

826 işçi sigortalarına hazırlık ve 3008 sayılı kanunun 
89 uncu maddesini uygulama giderleri 

III Çeşitli olcmlar 

827 4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

KISIM TOPLAMLARI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 

469 

12 472 

107 684 
47 000 
12 472 

167 156 

(7) SAYILI CETVEL 
B: 821 Genel Yönetim giderleri 

Kırtasiye, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıtma, öteberi giderleri, 
giyecekler, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret 
ve giderleri, kira karşılığı, kitap, mecmua, dergi satınalma karşılıkları, 
baskı ve yayım giderleri, yabancı memleketlerde okutturulacak öğrenci 
giderleri. 

586 
587 
588 
589 
604 

M. 

1 
1 

(8) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Memurlar aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
Ayni yardım 
işçi sigorta idaresi gideri ile 3008 sayılı kanunun 
89 uncu maddesinin uygulanma gideri 

Toplam 

D. 

(9) SAYILI CETVEL 

Kadro adı 

1945 yılı 
ödeneği 

Lira 

56 518 
1 591 
4 980 
8 780 

16 500 

83 369 

Sayı Aylık 

2 Araştırma ve Danışma Kurulu Başkam 125 
RmmS 

Bulıfa 

3008 
3656 

4 7 « 

Sözü çeçen kananlar ı 
İş Kanunu 
Devlet memurları aylıklarının u 
kanun 
Devlet memurları aylıklarının t 
olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
1945 yılı 7 aylık Butc« Kanunu 

D&ffiu Guetı 
Tertio a u Sıhlft Sarı 

15/6/1936 9 17 1146 3930 
taadülürıe dair 

8/7/1939 3 20 1397 S253 
taadâlune dair 

12/8/1944 3 İS 1Î70 5781 
1/6/194S — - — — 6620 
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T. B. M. M. KARARLARI 

Üçüncü Muhabere Alayı Birinci Tabur Birinci Bölük 
Erlerinden Ali oğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm 

cezasma çarptırılması hakkında 

Karar No: 1472 

Üçüncü Muhabere Alayının Birinci Taburunun İkinci Bölük bakaya 
erlerinden ve Erzurum'un Çat Bucağının Çat Köyünden Derviş oğlu Ağa 
Tanas'ı öldürmekten suçlu Üçüncü Muhabere Alayı Birinci Tabur Birinci 
Bölük erlerinden ve Antalya'nın Manavgat İlçesinin Avason Köyünden 
1337 doğumlu Ali oğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Üçüncü Ordu Müfettişliği Askerî Mahkemesince verilen ve As
kerî Yargıtaydan çıkan 9/3/1945 tarih ve 477 esas, 1181 karar sayılı ilâm ile 
tasdik olunan hükmün yerine getirilmesine Anayasanın 26 nci maddesi 
hükmü uyarmca karar verilmiştir. 

20/6/1945 

tskilip'in Ahlatçık Köyünden Çakıroğullarmdan 
Şakir oğlu Hilmi Çiftçi'nin ölüm cezasma 

çarptırdması hakkında 

Karar No: 1473 

tskilip'in Ulaştepe Mahallesinden Hüseyin oğlu Reşit Halıcı'yı öldür
mekten suçlu Iskilip'in Ahlatçık Köyünden Çakıroğullarmdan Şakir oğlu 
1329 doğumlu Hilmi Çiftçi'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesin
den çıkan 7/9/1944 tarih ve 2091 esas, 1979 karar sayılı ilâm ile onanan 
hükmün yerine getirilmesine Anayasanın 26 nci maddesi hükmü uyarınca 
karar verilmiştir. 

22/6/1945 

T E B L İ Ğ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1262 ve 4348 sayılı kanunlarla K/510 sayılı kararın 12 nci maddesine 
dayanılarak yurt içinde yapılmasına ve yurt içine sokulmasına ruhsat 
verilmiş ve verilecek olan bütün tıbbi ve ispençiyari müstahzarların 
satış şartları ve âzami satış fiyatları bu tebliğin neşri tarihinden itiba
ren aşağıdaki esaslara göre tâyin olunur. 

il Yerli müstahzarlar. 
A) Maliyet: Müstahzarın terkibini teşkil eden ecza ve kimyevi mad

delerle her nevi mevzuat ve ambalaj malzemesinin orijinal f aturalarmdaki 
kıymetleri tutarı.| 

B) Maliyet tutarı üzerinden âmiline ayrılacak kâr yüzdesi: ihzarı 
hususi tesisat ve lâboratuvar mesaisine ihtiyaç gösteren ve teknik bakım
dan imâli külfetli itinaya lüzum bulunan memlekette yapılan organik 
ekstreler, opoterapik maddeler ve eczayı kimyeviye için % 50, bilûmum 
ampul ve jelatin kapsülü şeklindeki müstahzarlar için % 40 ve bunların 
haricinde kalan diğer bütün ispençiyari şekiller İçin de % 20. 

C) Alelûmum lâboratuvar masrafları: maliyet tutarı üzerinden % 30. 
Yukarda yazılı, A, B, C unsurlarının birleşmesi müstahzarın toptan satış 
fiyatını teşkil eder. Bu fiyat üzerine % 10 toptancı (Ecza depoları) kârı 
ilâve edildikten sonra yekûna % 25 perakendeci (Eczacı) kârı eklenir. 
Umumi yekûn müstahzarın İmâl edildiği şehre mahsus perakende satış 
fiyatım gösterir. 

2 — Kodekse dâhil olduklarından ruhsatnameye tabi olmıyan yerli 
müstahzarlar. 

Bunların âzami satış fiyatları da aynen yerli müstahzarlar için yu
karda yazılı formüle göre ve aynı esaslar dâhilinde tesbit edilir ve pera
kende satış fiyatları üzerlerine yazılır. 

3 Galenik preparasyonlar. 
A) Galenik preparasyonların imali İçin kullanılan ham madde, işçi

lik, İşletme, idare, ve satış masrafları yekûnu ile meydana çıkan maliyet 
fiyatı üzerine: 

a) Ekstre ve ekstrefülvid şekilleri ile liksiviyasyon ve taktir mah
sulleri için % 50. 

b) a bendinin dışında kalan diğer bilûmum galenik preparasyonlar 
için % 30 kâr ilâve edilir. 

B) Bu maddelere ait toptan ve perakende kâr yüzdeleri Ticaret Ba
kanlığı ile müştereken yayımlanan ve Resmî Gazetenin 5715 sayı ile 
27/5/1944 günlü nüshasında neşredilen listede gösterilmiştir. 

4 Yabancı tıbbi müstahzarlar. 
A) 510 sayılı kararın ithalâtçı, toptancı ve perakendeci âzami kâr 

hadleri ve tatbik şekillerini gösteren 17/4/1944 tarih ve 5683 sayılı Resmî 
Gazete ile neşredilen izahnamenin 3 üncü maddesinde yazılı olup fiyat 

tesbitine esas tutulan elemanlardan a, b, c, ç, d, e ve f bentlerinin toplan
tısından teşekkül eden cif fiyata, 

B) g, h, j ve k bentlerindeki masraflara karşılık olarak maktuan cif 
fiyatın % 5 i katıldıktan sonra, 

C) i bendinde yazılı gümrükte ödenen vergi ve harçların ilâvesiyle 
hâsıl olan yekûn müstahzarın maliyet fiyatını teşkil eder. 

D) Maliyet fiyatı yekûnu üzerine % 22 ithalâtçı kârı ilâvesi sure
tiyle (bu kârın % 10 u bunların toptancılığını yapan eczayı tıbbiye depo
larına bırakılır.) İthal merkezlerine mahsus toptan âzami satış fiyatım 
teşkil eder. 

E) Toptan âzami satış fiyatına % 25 perakendeci kârı ilâve edilerek 
müstahzarın ithal merkezindeki perakende âzami satış fiyatı tesbit olu
nur. 

5 Yerli ve yabancı tıbbi müstahzarların üzerlerinde perakende 
âzami satış fiyatlarını bildirir matbu etiketlerin konması mecburidir. Bu 
etiketlerin her hangi bir şekilde bozulması, silinmesi veya tahrif edilmesi 
yasaktır. 

6 Yurt içinde yapılan tıbbi müstahzarların her imal partisi için 
bir seri numarası tesbit edilerek bu numara ambalaj üzerinde gösterile
cektir. Müstahzarın maliyet unsurlarında fiyat değişikliği takdirinde ye
ni fiyat bu tebliğin esasları dâhilinde hesaplanır ve keyfiyet Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilir. 

7 _ Bu tebliğin neşri tarihine kadar perakende satış fiyatı tesbit 
ettirilmiş olan yerli ve yabancı tıbbi müstahzarlar üzerlerinde yazılı pera
kende satış fiyatlariyle satılırlar. Aynı müstahzarın bundan sonraki imal
leri bu tebliğe göre fiyatlanır. 

8 Yerli ve yabancı tıbbi müstahzarların satışlarında tanzim edi
lecek faturalara K/554 sayılı kararla değişik K/510 sayılı kararın bazı 
maddelerinin tatbikına dair izahnamenin 56 nci maddesinin (h) bendinin 
1, 2, 3, 4 sayılı fıkralarında yazılı malûmat yerine tıbbi müstahzarın ruh-
satnamesindeki isminin yazılmasiyle iktifa edilir. 

9 Dışardan ithal edilen her nevi tıbbi ve ispençiyari müstahzar
lar yurt dışına ihraç edilemiyecekleri gibi memleket dâhilinde imal edi
len bütün müstahzarlar da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsa
adesi olmadan memleket dışına ihraç edilemez. 

10 Müstahzarlar üzerinde yazılı âzami perakende satış fiyatı ya
bancı müstahzarlar için İstanbul'da, yerli müstahzarlar için de o müstah
zarın imal edildiği şehirdeki perakende âzami satış fiyatını gösterir. Bun
ların dışındaki eczanelerde satılan yerli ve yabancı tıbbi müstahzarların 
âzami satış fiyatı üzerine zaruri masraflar karşılığı olarak 40 -100 ku
ruşa kadar olanlara 5 kuruş, 100 kuruştan yukarı olanlara 10 kuruş zam
medilir. 

11 Resmî Gazete'nin 9 Haziran 1945 tarih ve 6027 sayılı nüsha
sında İntişar eden tebliğ hükümsüzdür. 
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İ L Â N L A R 
Bayındırlık Bakanlığından: 

Proje müsabakası 
Adana'da yeniden 800 - 900 bin liralık bir Adalet binası yapılacaktır 

Bu yapı için bir proje müsabakası açılmıştır. Bu müsabakaya katılabil
mek için Türk vatandaşı yüksek mimar ve yüksek mühendis, mimar ve 
mühendis olması gerektir. Bu müsabakaya katılacak olanlar şartlaşma 
evrakını Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden bir dilekçe 
ile alabilecekleri gibi yapacakları projeleri de en geç 20/8/1945 pazartesi 
günü saat on yediye kadar yine aynı makama teslim veya posta ile gön
dermeleri lâzımdır, işin acele olması dolayısiyle hiç bir suretle süre uza-
tılmıyacaktır. 5/7/1945 tarihine kadar gelen sorular toplanarak o tarihten 
sonra bütün müsabıklara bildirilecektir. Jüri marifetiyle yapılacak ince
lemede kazanacak projelerden birinciye (4.000) ikinciye (2.500) üçüncüye 
(1.500) er lira mükâfat ve mansiyon olarakta iki projeye (500) er lira 
verilecektir. 1(527/4-2 

Yapı işleri İlâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Bayındırlık Bakanlığı garajında yapı

lacak onarma ve değişiklik işidir. 
Keşif tutarı: 1.897,15) liradır. 
2 — Eksiltme 29/6/1945 cuma günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usu
liyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme ve şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (284,57) İki yüz seksen 
dört lira elli yedi kuruşluk kesin teminat vermeleri ve bu işi yapabi
lecek durumda olduğuna dair Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar 
işleri Reisliğinden alınmış yeterlik belgesi göstermeleri lâzımdır. Bu bel
geyi almak için isteklilerin bir dilekçe Ue Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
imar işleri Reisliğine başvurmaları lâzımdır. 

1655/1-1 • 
Hassa Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Hassa' nın Şarklı Köyünden Ali kızı Mustafa Kansı Fatma Kilınç'm 
bu köyden Hüseyin oğlu Mustafa Kılınç aleyhine açtığı boşanma dâva
sının yapılmakta olan duruşması sırasında dâvâlı Mustafa Kıhnç'ın ika
met yerinin meçhul bulunması dolayısiyle adına çıkarılan davetiyenin 
tebliğsiz geri geldiği görülmekle ilânen tebligat yapılmasına ve duruş
manın 5/7/1945 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 9/15 e bırakılma
sına karar verilmiş olduğundan: 

Karara göre sözü geçen dâvâlının mezkûr günde duruşmada bizzat 
bulunması veya bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkındaki duruşma
nın gıyaben yapılacağı İlân olunur. 

i fion/ı .1 

Merzifon Hukuk Yargıçlığından: 

Merzifon'un Eskicami Mahallesinden Arut Armağan vekili Vehbi Oku-
cu tarafından Arut Armağan karısı olup Samsun'da mukim Askerlik Şubesi 
karşısında Kadıköy Sokak No: 18 de Terzi Madam Bercuhi Armağan aley
hine açılan boşanma dâvasının yargılanma gününü bildiren ilânen tebligata 
rağmen gelmemiş ve bir vekili kanuni de göndermemiş olduğundan ilânen 
gıyap karan tebliğine mahkemece karar verilmiş bulunduğundan Bercu-
hi'nln bizzat mahkemede hazır bulunması veya bir vekil göndermesi lüzu
mu aksi halde yargılanmanın gıyaben devam olunacağının gıyap karan 
yerine kaim olmak üzere ve yargılanmasının da 13/7/1945 cuma saat 9 bu
lunduğundan keyfiyet ilân olunur. 

1282/1-1 • 
Koyulhisar Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Koyuluhisar'm Orta Mahallesinden Zabun oğlu Mehmet kansı Gül-
dane Zabun tarafından mezkûr kasabanın Camiikebir Mahallesinden İb

rahim oğlu Azim aleyhine Koyulhisar Asliye Hukuk Yargıçlığında açılan 
gaiplik dâvasının yapılmakta olan duruşmasında; mumaileyhin yirmi beş 
sene evvel gidip ölü veya sağlığı ve mahalli ikameti belli olmadığı namına 
gönderilen davetiyedeki mahallesi mümessilinin meşruhatından anlaşıldı
ğından ilânen tebligat icrasına ve bu husustaki yargılamanın 17/7/1945 
salı gününe talikine karar verilmiş bulunduğundan tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilânı keyfiyet olunur. 1614/1-1 

Emirdağ Belediye Reisliğinden: 

Emirdağ Kasabası su tesisatının su deposu 
İnşaat şartnamesi 

1 Kasabanm güney cihetinde Bolvadin yolu kenarında yapılacak 
su deposu, 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

'2 _ Muhammen bedeli keşfi (9141) lira 93 kuruştur. 
3 _ Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle (685) Ura 64 kuruştur. % 15 

üzerinden (1371) lir* 28 kuruştur. 
4 Bu işin 3/7/1945 'tarihine müsadif sah günü saat 14 de istekliye 

İhalesi mukarrer bulunduğundan şartname ve keşif plânını görmek iste
yenlerin her gün emirdağ belediye encümen kalemine müracaatlan. İstek
lilerin de 2490 sayıh kanunun S2 nci maddesi sarahati veçhile tanzim ede
cekleri teklif mektuplarım ihale günü olan 3/7/1945 cuma günü saat 14 d* 
kadar Belediye Dairesinde müteşekkil encümene vermeleri ilân olunur. 

1611/4-4 

Emirdağ Belediyesince yaptınlacak gazhane 
binası şartnamesi 

1 — Kasaba doğusunda ve mezbaha kenarında yapılacak belediyeye 
alt gazhane 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Muhammen bedeli keşfi (8.149) lira 16 kuruştur. 
3 Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle (611) Ura 19 kuruştur. % 16 

üzerinden (1222) lira 36 kuruştur. 
4 — Bu işin 3/7/1945 tarihine müsadif salı günü saat 14 te İstekliye 

İhalesi mukarrer bulunduğundan şartname ve keşif plânını görmek isti 
yenlerin her gün Belediye Encümen Kalemine müracaatları. 

IsteklUerin de 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi sarahati veçhile 
tanzim edecekleri teklif mektuplarım ihale günü olan 3/7/1945 salı günt 
«aat 14 e kadar Belediye Dairesinde müteşekkil encümene vermeleri İlân 
»lunur. 1612/4-4 

Zile Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

AHkadı Mahallesinden ölü Boyraz oğlu Hasan karısı Emine ve kızı 
Safiye Boyraz tarafından hasımsız olarak açılan tescil dâvasında: 

Doğusu: yol, batısı yol ve Mazman Hafız oğlu ve kuzeyi Ateşoğlu 
Mustafa ve güneyi Köslü oğlu Hacı Hafız tarlası ile mahdut Zile'nin Arap-
bağları mevkiindeki bağda bir hak iddia edenlerin bir ay zarfında Zile 
Sulh Hukuk Yargıçlığına 10/7/1945 de müracaat etmelerinin lüzumu ilân 
olunur. 1621/1-1 

e- m . 

Bozüyük Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Bozüyük Kasımpaşa Mahallesinden Ömer kızı ve Rüstem Yayılgan 
karısı Ayşe Yayılgan tarafından Bozüyük Çeşmehisar Köyünden Zeynel 
oğlu Rüstem Yayılgan aleyhine ağmış olduğu ihtar dâvasının yapılan yar
gılamasında: 

Davacı Rüstem Yayılga^aj, aaahal^jta.metl meçhul olduğundan ev
velce de davetiye makamma kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış 
bulunduğundan bersabık gıyap kararı makamına kaim olmak üzere bir 
defa daha ilânen tebligat icrasına ve gelmediği takdirde hakkındaki yar
gılanmanın gıyabında devam edeceği ilân olunur. 

1619/1-1 
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Kırıkhan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : Sayı: 944/21 
Karar : Sayı : 944/111 
Yargıç : Vehbi Aksoy 7530 
Kâtip : Mecit Kaya^ 
îeabı düşünüldü: Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesinden Ahmet oğlu 

Mustafa Çavuş Morali vekili dâva vekili Ali îlker tarafından verilen 4/4/1942 
tarihli arzuhalde Kırıkhan'ın Kurtuluş Mahallesinde oturmakta iken 
Suriye'ye gidip ikametgâhı meçhul bulunan Mustafa kızı Fehime Cenap 
aleyhine açmış olduğu tescil dâvası üzerine müddeaaleyhanm ikamet
gâhı meçhul bulunduğundan davetiye ve gıyap kararının Antakya'da çı
kan Yenigün Gazetesile ilân edildiği halde dâvaya icabet etmediğinden 
Kırıkhan Asliye Hukuk Mahkemesinde davacı vekili hazır olduğu halde 
müddeaaleyha gıyabında açık yapılan duruşma sonunda: 

Davacı vekili tafsilâtı zabıtnamede yazılı olduğu veçhile müddeia-
"eyhin mülkiyetinde bulunan Kırıkhan'ın Nafıa (Cumhuriyet) Mahalle
sinde kâin sarkan Ahmet oğlu Davut ve Hasan Hırfan Zade, cenuben 
Mustafa Halepli mülkü, garben tarikıam, şimalen tarikıhas ile mahdut 
366 metre murabbaından ibaret 639 parsel numaralı arsayı 26/7/1928 ta
rihinde tasdikli sureti dosyada mevcut Kırıkhan Kâtibi adilliğinden mü-
nazzam vekâleti devriye senediyle müvekkiline 16 osmanlı altını bedel 
mukabilinde satmış ve müvekkili tarafından mezkûr arsaya belediyeden 
aldığı ruhsat üzerine bina inşa edilmiş ve vergisinin de Muhasebel JHusu-
siyece müvekkilinden alındığı ve işbu binanın hüsnü niyetle inşa edildi
ğinden arsanın binaya tabi olup müvekkili namına tescilini talep ve dâva 
etmiştir. 

Müddei vekili tarafından ibraz edilen 26/7/1928 tarihli kâtibi adil-
likten münazzam 639 parsel arsanın haricen satıldığına dair vekâleti 
devriye senedine 18/9/1928 tarihinde davacının mezkûr parsel numaralı 
arsa üzerine bina yapmak için aldığı ruhsat tezkeresine ve Muhasebe! 
Hususiyede müddeabih gayrimenkulun davacı namına mukayyet olup 
vergisinin anın tarafından verildiğine dair Kırıkhan'ın Hususi Muhasebe 
memurunun dosyada mevcut cevabi yazısına ve arsanın 300 lira kıyme
tinde üzerine inşa edilen bina ve ağaçların 3000 lira kıymetinde olduğu 
dosyada mevcut 8/4/1944 tarihli ehlivukuf raporundan anlaşıldığından 
o tarihte mer'i ve musaddak tercüme sureti ibraz edilip dosyada mevcut 
12 Teşrinisani 1930 tarih ve 3339 numaralı gayrimenkullerin mülkiyet 
ve hukuk ayniyesi hakkındaki kararnamenin 216 ncı maddesi de iddiayı 
müeyyid olduğundan müddeinin müddeaaleyhten haricen satın aldığı eh
livukuf raporuna nazaran 300 lira değerindeki arsa üzerine 3000 lira 
kıymetinde hüsnü niyetle bina yapıp ağaç diktiği anlaşıldığından müd-
deaaleyhe ait yukarda hudutları yazılı 639 parsel numaralı arşenin üze
rine inşa edilen bina ile birlikte tesciline 6000 kuruş harçla (4500) kuruş 
mahkeme masrafının ve (3000) kuruş vekâlet ücretinin müddeaaleyhten 
tahsiline 2/6/1944 tarihinde temyizi kabil olmak üzere müddeaaleyhin gı. 
yabmda karar verilerek usulen tefhim edildi. 1444 

9 

Ovacık C. Savcılığından : 

Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık Ovacık'm Garip-
varseli Köyünden Kerim oğlu Memiş Şengül hakkında bu yer Asliye Ceza 
Mahkemesince 3005 sayılı kanuna göre yapılan yargılama sonunda: 

Suçlunun Millî Korunma Kanununun 14:1, 55:1, 63 üncü maddeleri 
gereğince bir lira ağır para cezaslyle cezalandırılmasına ve hükmün kısa-
tılmışının yayımlanmasına dair kesin olarak verilen karar İlân olunur. 

1390 

Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık Ovacık'm Karataş 
Köyünden Seydo oğlu Mahmut Boz hakkında bu yer Asliye Ceza Mah
kemesince 3005 sayılı kanuna göre yapılan yargılama sonunda: 

Suçlunun Millî Korunma Kanununun 14:1, 55:1, 63 ve Türk Ceza 
Kanununun 55/1:1 maddeleri gereğince 130 kuruş ağır para cezasiyle ce-
aalandırılmasına ve hükmün kısaltılmışının yayımlanmasına dair kesin 
olarak verilen karar İlân olunur. 

1391 

Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık Ovacık'm Elma
cık Köyünden Mirzaall oğlu İbrahim Gezer hakkında bu yer Asliye Ceza 
Mahkemesince 3005 sayılı kanuna göre yapılan yargılama sonunda: 

Suçluya Millî Korunma Kanununun 14:1, 55:1, 63 ve Türk Ceza 
Kanununun 29/Sf. maddeleri gereğince adli tevbih yapılmasına ve hük-

Sayfa: 8967 

mün kısaltılmışının yayımlanmasına dair kesin olarak verilen karar ilân 
Olunur. 1392 

Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık Ovacık'm Balikan 
Köyünden Hüseyin oğlu Hüseyin Yılmaz ve aynı köyden Güllâbi oğlu Ali 
öteki adı Paşo Mimtaş haklarında bu yer Asliye Ceza Mahkemesince 3005 
sayılı kanuna göre yapılan yargılama sonunda: 

Suçlulara, Millî Korunma Kanununun 14:1, 55:1, 63 ve Türk Ceza 
Kanununun 29/Sf. maddeleri gereğince «adli tevbih» yapılmasına ve hük
mün kısatılmışının yayımlanmasına dair kesin olarak verilen karar ilân 
olunur. 1393 

•• 

Trabzon Defterdarlığından: 

1943 yılı Toprak Mahsulleri vergisi olarak alınmış olan 144301 kilo 
Trabzon ve 113929 kilo Vico, Pazar, Rize, Of ve Sürmene namlı ki ceman 
258230 kilo fındığın mecmuu 123950 lira 40 kuruş muhammen bedel üze
rinden 5/6/1945 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü 
ile artırmaya konulmuştur ihale tarihi 5/7/1945 perşembe günü saat on 
beşte Tarabzon Defterdarlığında müteşekkil komisyon huzurile yapıla
caktır muvakkat teminat 8.697 lira 52 kuruştur. Komisyona verilecek 
kapalı zarfların ihale günü olan 5/7/1945 perşembe günü ihale saatinden 
bir saat evvel yani saat 14 de komisyonda bulundurulacaktır. Bu işe ait 
şartname Ankara Defterdarlığına 5/6/1945 tarih ve 2318/3686/944 numa
ralı yazı ile gönderilmiştir. Görmek isteyenlerin süresi içinde mezkûr 
Deftardarlığa müracaatla görebilecekleri ilân olunur. 1628/1-1 

Kağızman C. Savcılığından: 

IHaklı sebep olmaksızın evini fazla kiraya vermekten sanık Kağız
man'ın Şahindere Mahallesinden Mehmet oğlu Mehralı özcan'm Kağızman 
Asliye Ceza Mahkemesinde cari duruşması sonunda Millî Korunma Ka
nununun 30/2-A fıkrası delaletiyle 56/7 nci maddesine uyularak 252 lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, hükmün yayım ve İlânına karar ve
rildiği ve kesinleştiği ilân olunur. 

1539 

Haklı sebep olmaksızın fazla fiyatla satış yapmaktan sanık Kağız
man'ın Şahindere Mahallesinden Bakkal Mehmet oğlu Mehrali Özcaıı'ın 
Kağızman Asliye Ceza Mahkemesinde cari duruşması sonunda Millî Ko
runma Kanununun 32/C, 57/4 57/11 inci maddesine uyularak 150 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve 15 gün hapsine, hükmün yayım ve ilânına 
karar verildiği ve kesinleştiği İlân olunur. 

1583 
— — — « 

Ilgın Cumhuriyet Savcılığından : 

Kilosu altı liraya satılması lâzımgelen kahvenin bir kilosunu sekiz 
liraya satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif hareketten sa
nık Ilgın'ın Şehy Bedrettin Mahallesinden Hasan oğlu 320 doğumlu Meh
met Ilgın'ın Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılanması sonunda 
suçu sabit görülerek Millî Korunma Kanununun 32/A, 57/4, 57/7 ve 63 üncü 
maddeleri gereğince 15 gün müddetle hapsine 100 lira ağır para cezası 
alınmasına ve hapis müddeti kadar ticarethanesinin kapatılmasına ve aynı 
müddetle ticaretten men'ine ve hüküm hulâsasının masrafı mahkûma ait 
olmak üzere Resmî Gazete ile neşredilmesine karar verilmiş ve bu hüküm 
katîleşmiş olmakla ilân olunur. 

1604 
«< d ı 

Çayeli Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Dâvâlı: Çayeli'nin Çilingir Köyünden Yunus oğlu Rifat Güçlü tarafına 
Çayeli'nin Çilingir Köyünden Ahmet kızı Ruklye Güçlü tarafından 

aleyhinize İkame edilen nafaka dâvası duruşmasında: 
Namınıza çıkarılan davetiyeye halen nerede olduğunuz bilinmedi

ğinden davacının isteği ile davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanın da 
17/7/1945 salı günü saat 10 a talikma karar verilmiştir. 

O gün de mahkemeye gelmez veya kanuni bir vekil göndermezseniz 
duruşmanın gıyabınızda devam edeceği davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

1540 

(Resmî Gazete) 



(Resmi Gasete) 27 HAZİRAN 1946 

Sinop İcra Memurluğundan : 

Gayrimenkul malların açık artırma ilânı 
1 — Tapunun, D. Şubat 1322 ve 17 Haziran 1942 tarih 27 numara

sında kayıtlı Sinobun Lala Köyünde Düğüncügölü mevkiinde sarkan yol, 
garben ark, şimalen Küpçikan, cenuben orman ile çevrili 1000 lira kıy-
metindeki 4595 T. metre murabbaı tarlanın tamamı. 

2 _ Tapunun, D. Şubat 1322 tarih 250 ve 17 Haziran 1942 tarih ve 
73 numaralarında kayıtlı aynı köyün Sergenleraltı mevkiinde sarkan Ze-
liha, garben yol, şimalen Nuri, cenuben Mustafa tarlalarile çevrili 500 
lira kıymetindeki 9190. T. metre murabbaı tarlanın tamamı. 

3 _ Tapunun yine aynı tarih 251 ve 74 numaralarında kayıtlı aynı 
köyün Hantoaşı mevkiinde, sarkan yol, garben dere, şimalen müşterek 
Hanbaşı tarlası, cenuben Çeşme ile çevrili 1000 lira kıymetindeki 1838 
T. metre murabbaı tarlanın tamamı. 

4 _ Tapunun, D. Şubat 1322 tarih 252, 256 ve D. Eylül 1323 tarih 
16 ve D. Haziran 1325 T. 60, 62 ve 17/6/1942 T. 75 numaralarında kayıtlı 
aynı köyün Turuçköyü mevkiinde, sarkan, şimalen tarikiam, garben de
re ve yol, cenuben Katırcıyolu ile çevrili 600 lira kıymetindeki 3 hektar 
51"40. T. metre murabbaı tarlanın tamamı. 

1 _ Satış peşin para ile 17/7/1945 salı günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairemizde yapılacaktır. Talipler muhammen kıymetin yüzde 7,5 
nispetinde pey akçesi veya banka mektubu veyahut teminat kabul edi
len tahvilât vereceklerdir. Dellâliye ve vergiler satış bedelinden ödenecek
tir. Tapu harcı ve tahliye masrafları müşteriye aittir. 

2 — Satış günü artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde ve tam saat 16 da 3 defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale olunacak, yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere 27/7/1945 cuma günü saat 14 den 16 
ya kadar yapılacak 2 nci artırmada en çok artırana ihale olunacaktır. 

3 — Bedeli ihale derhal verilmediği takdirde 20 günü geçmemek üze
re mehil verilecektir. 

Bu müddet içinde bedel yatırılmaz ise ihale bozulacaktır. Ve bun
dan evvelki müşteri teklifi veçhile almağa razı olursa ona ihale edilecektir. 
Razı olmadığı takdirde 7 günlük bir artırmada en çok artırana verile^ 
cek ve iki ihale arasındaki fark evvelki müşteriden tahsil olunacaktır. 

4 Alâkadarların bu gayrimenkul üzerindeki hak ve iddialarını 
evrakı müsbıteleri ile birlikte 15 gün içinde daireye bildirmeleri ve aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılma-
smdan hariç tutulacaklardır. 

5 — Artırma şartnamesi ilânın gezetede intişarından itibaren 
945 - 356 numara ile dosyasında herkese açıktır. Talipler gayrimenkulun 
imar ve bütün hukuki vazıyetini bilhassa satış şartlarını görmüş, oku
muş ve kabul etmiş addolunacaktır, ilân olunur. 

1529/1-1 
- — — - » • — — • 

inegöl Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Açık artırma ile gayrimenkul satış ilânı 
Muhammen 

No. Cinsi Miktarı kıymeti Evsafı 

1 Hane 238 M. M. 2000 lira iki göz oda ve bir mutfak ve bir kiler 
ve sofa ve miktarı kâfi avlu ve ağaçlar 

Hamidiye Mahallesinden Hüseyin kızı Hatice Yüksel tarafından bu 
mahalleden Ömer karısı Kebire ve rüfekası aleyhine bir bap hane izalei 
Şüyu Kanununa tevfikan inegöl Sulh Hukuk Mahkemesinden sâdır olan 
9/3/1945 tarihli ilâm mucibince satılmasına karar verilerek ittihaz olu
nan karar üzerine icra ve iflâs Kanunu dairesinde yukarda yazılı gayri
menkulun berveçhizir şartları dairesinde açık müzayedeye ve umum ara
sında ihale edilmek üzere satılığa çıkarılmıştır. 

1 _ Birinci ihalesi 2/7/1945 saat 13 ten 14 e, ikinci ihalesi 9/7/1945 
saat 13 ten 14 e kadar inegöl Mahkeme Kaleminde icra edilecektir. 

2 _ Artırma bedeli muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 pey ak-
çesiyle verilecek ve birinci ihale günü % 75 i bulmadığı takdirde ihale 
ikinci ihale gününe bırakılacaktır. 

3 . Artırmaya iştirak edecekler pey akçesini vermezlerse müza
yedeye iştirak edemezler. Verese hissedarlar bundan müstesnadır. 

4 Gösterilen günlerde artırmaya katılanlar artırma şartnamesini 
ve diğer evrakı tetkik etmek ve lüzumlu izahatı almak üzere her gün öğ
leden sonra Mahkeme Kalemine başvurmaları, aksi takdirde bütün şart
ları kabul etmiş sayılacaktır. 

5 İşbu gayrımenkullerden her hangisi uhdesine ihale edilen müş
teri derhal veya verilen en çok yirmi gün içinde ihale bedelini ve dellâliye 

lüzumunu ve asker ailelerine alman nispeti vermezse ihale bozularak 
kendisinden evvelki müşteriye veya bulunmazsa hemen tebligata hacet 
kalmaksızın yalnız bir ilân yapmak suretiyle 10 gün içinde artırmaya 
vaz ve ihalesi yapılacaktır, ikinci ihale farkı ve nizami faiz ve ayrıca 
iddia olunacak zarar ve ziyan mahkemeye hacet kalmaksızın birinci müş
teriden tahsil ve depo akçesine başvurulur. 

6 Daha fazla malûmat ve izahat almak isteyenlerin Sulh Yargıç
lığı ile satış memuru Ahmet Casmer'e başvurmaları lüzumu İlân olunur. 

1588/1-1 

Açık artırma İle gayrimenkul satış İlâm 

Muhammen 
No. Cinsi Miktarı kıymeti Evsafı 

1 Tarla 6000 Ma Beher dönüm Tarla 
50 lira 

inegöl'ün Bedre Köyünden Balcı Halil karısı Huriye Tekin tarafından 
Kestanealan Köyünden Mahir varisi ve Mehmet varisi Sedata, Şuheriye, 
Kâzım, Faik ve Nazif anaları ve vasileri Habibe aleyhine bir kıta tarlanın 
izalei şüyu kanununa tevfikan İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesinden sadır 
olan 16/6/1945 gün ve 104 sayılı ilâm mucibince satılmasına karar verilerek 
ittihaz olunan karar üzerine icra ve iflâs Kanunu dairesinde yukarda ya
zılı gayrimenkulun berveçhizir şartlar dairesinde açık müzayedeye ve 
umum arasında ihale edilmek üzere satılığa çıkarılmıştır. 

1 — Birinci İhale 2/7/1945 saat 13 ten 14 ve ikinci ihale 9/7/1945 saat 
13 ten 14 e kadar inegöl Mahkeme Kaleminde İcra edilecektir. 

2 — Artırma bedeli muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 pey akçesi 
ile verilecek ve birinci ihale günü % 75 i bulmadığı takdirde ihalesi ikinci 
İhale gününe bırakılacaktır. 

3 — Artırmaya iştirak edecekler pey akçesini vermezlerse müzaye
deye iştirak edemezler. Verese hissedarlar bundan müstesnadır. 

4 Gösterilen günlerde artırmaya katılanlar artırma şartnamesini 
ve diğer evrakı tetkik etmek ve lüzumlu izahat almak üzere her gün öğ
leden sonra mahkeme kalemine baş vurmaları, aksi takdirde bütün şart
ları kabil etmiş sayılacaktır. 

5 — işbu gayrimenkullerde herhangisi uhdesine ihale edilen müşteri 
derhal veya 20 gün içinde ihale bedelini ve dellâliye rüsumunu ve asker 
ailelerine alınan nispeti vermezlerse ihale bozulacak kendisinden evvelki 
müşteriye veya bulunmazsa hemen tebligata hacet kalmaksızın yalnız 
bir ilân yapmak suretiyle on gün içinde artırmaya vaz ve ihalesi yapıla
caktır, ikinci ihale farkı ve nizami faiz ve ayrıca iddia olunacak zarar 
ziyan mahkemeye hacet kalmaksızın birinci müşteriden tahsil ve depo 
parasma baş vurulur. 

6 — Daha fazla malûmat ve İzahat almak istiyenlerin Sulh Yargıç
lığı 944/104 numara ile satış memuru Ahmet Casmer'e müracaatları lü
zumu ilân olunur. 

1589/1-1 

Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Oltu'nun Karnavas Köyünden Hasan oğlu Ahmet Altay vekili Münür 
Topgülle tarafından açılan hasımsız gayrimenkulun tescili dâvasının ya
pılmakta olan duruşmasında: 

Oltu'nun Karnavas Köyünde vâki Derebağı mevkiinde^Derebayır Os
man ve Halit bağlariyle mahdut tarla ve aynı mevkide Mustafa kızı Ha
mide'nin bağı ve yine Hamide'nin bağı dere ve yine Hamide'nin bağı ile 
çevrili bağ ve yine aynı mevkide Bayırdere yol ve Hamide'nin bağı ve ba
yır ile çevrili bağ ve bu mevkide yol Bayırdere; Hasan oğlu Ali'nin bağı 
ve dere ile çevrili bağ ve Taşbaşı mevkiinde Bayır Tufan tarlası bayır ve 
Polat tarlalariyle çevrili tarla ve Hasutlar mevkiinde yol; mera bayır ve 
yol ile mahdut tarla ve Taşbaşı mevkiinde Bayır, Molla Kâmil tarlası, Ce-
zair tarlası ve yine bayır ile çevrili tarlaki yedi parça gayrimenkul üze
rinde mülkiyet iddiasında bulunanların ellerindeki vesaikleriyle Oltu As
liye Hukuk Mahkemesine müracaat eylemelerine karar verilmiş olduğun
dan karar dairesinde işbu gayrimenkuller üzerinde mülkiyet iddiasında 
bulunanların ellerindeki evrakı müsbiteleriyle birlikte 29/6/1945 cuma saat 
9/30 da Oltu Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eylemeleri ilân olunur. 

1661/1-1 

Başbakanlık Devlet Matbaası 



 

27 Haziran 1945              RESMİ GAZETE                                                Sayı :6042 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 

                                                                                                             

 

Kanunlar                                                                                                                       Sayfa 

 
4761  Ankara Tıp Fakültesinin Kurulması Hakkında Kanun                                                                   1 

 

4763  Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun                                                           3 

 

 

T.B.M.M. Kararları 

 
1472  Mehmet Erdoğan’ın Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında Karar                                             5 

 

1473  Hilmi Çiftçi’nin Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında Karar                                                    5 

 

 

Tebliğ 
 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Yurt İçinde Yapılmasına ve Yurt İçine Sokulmasına  

Ruhsat Verilmiş ve Verilecek Olan Bütün Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarların Satış Şartları ve  

Azami Satış Fiyatları Hakkında Tebliği                                                                                                  5 
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