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ÇARŞAMBA SAYİ : 6231 

J 

K A N U N L A R 

Devlet M e m u r l a r ı A y i f k i a r ı n m Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair 
olan 3656 s a y ı l ı K a n u n a ek 4644 s a y ı l ı K a n u n a b a ğ l ı 

(1) s a y ı l ı cetvelin Adalet H a k a n l ı ğ ı b ö l ü m ü m l e 
d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No. 4858 Kabul tarihi 8/2/1946 

Madde 1 Devlet Memurları Aylıklarınııı Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığına ilişkin bölümünde ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar yerme ilişik (2) sayılı cetvelde deıece, aded ve unvanları gös
terilen memurluklar konulmuştur 

Madde 2 _ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gueı 
Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu ytlrutüı 

11/2/1946 

D 

11 
18 

11 
14 

9 
n 

(1) SAYİLİ C E T V E L 

Goıevln çeşidi Sayı Aylık 

9 
9 

14 
11 

Adalet B a k a n l ı ğ ı 
MERKEZ 

Doktor l 
Mütercim 2 
Kâtip 13 
Kütüphane Memuru 1 
Seferberlik Şubesi Müdu'ru 1 

s> » Memuru "1 
» » » 1 

Ceza ve Tevkıfeulen Genel Mııduıhıgıı 

Fen Memuru, Mimar veya Mühendis 1 
» » » » » t 

Desinatör 1 

&S56 sayih kamun gereğince kıırHılmı merkez bürosu 

Başkâtip 1 
Kâtip 7 

Ayırma Meclis, Umumi KAtıphğı 
Umumi Kâtip 

Muavini 

40 
40 
15 
30 
50 
30 
20 

60 
50 
40 

30 
15 

40 
30 

D 

6 
7 
7 

11 
13 
14 

9 
10 
10 
11 

14 
14 

9 
12 
13 
14 
14 

Goıevın cedidi Sayı Aylık 

Adlî Tıp İslen 
Muşahedetıarıe Doktoı ıı \ 1 1 
Bakteriyolog 
Kimyager 
Asrstan 
Mubassır ve Mustatmı 
Kâtip 

İLLER 
Yaıgıç ve Kâtip Adayı 

» » » » 
Umumi Müfettişler Kâtlpleıı 

» » » 
Ceza ve Tıılufeolerı Gpnel Mııdııılugv 

Hastane Memuru 
Surveyan 

Mahkûm Çoruklaı Islahevi 
Mudur 
Memur (Muallimlik de yapar) 

» » » 
Memuı 
Kâtip 

(2) SAYILI C E T V E L 

Goıevın çesıdı 

\»lalet Bakanlığı 

MERKEZ 
9 Doktoı 
9 Mütercim 

14 Kâtip 
11 Kütüphane Memuıu 
8 Seferberlik'Şubesi Müduı u 

11 » » • Memuı u 
13 » » » 

Ceza ve 7"vkıfeolc ı ı Genel Miniminini 

T Fen Memuı u Mlnıaı veyn 'vttıhenüis 
8 » s> » >•> » 
•» Desmator 

8 
10 
2 
3 

1 
2 

13* 
1 
1 
1 
1 

7(1 
60 
60 
30 
20 
15 

40 
35 
35 
30 

15 
15 

40 
25 
20 
15 
15 

Sayı Aylın 

40 
40 
1 î 
30 
50 
30 
20 

bO 
50 
4-0 

n I Müşahedohane Müdürlüğü <Je yapaı 
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Görevin çeşidi Sayı Aylık 

11 
14 

9 
11 

6 
7 
7 

10 
13 
14 

8 
9 

10 
11 

14 
14 

9 
12 
13 
14 
14 

2556 sayılı kanun mucibince kurulan merkez bürosu 

Başkâtip 1 
Kâtip 7 

Ayırma Meclisi Umunu Kâtipliği 

Umumi Kâtip 1 
s> •» Muavini 1 

Adli Tıp işlen 

Müşahedehane Doktoru [1] 1 
Bakteriyolog 1 
Kimyager 2 
Asistan 13 
Mubassır ve Müstahzır 3 
Kâtip 1 

İLLER 
Yargıç ve Kâtip Adayı 8 

•» » » » 10 
Umumi Müfettişler Kâtipleri 2 

» » 3 

Ceza ve Tevkıfevlerı Genel Müdürlüğü 
Hastane Memuru 
SUrveyan 

Mahkûm Çocuklar Islahevi 
Müdür 
Memur (Muallimlik de yapar) 

» » » 
Memur 
Kâtip 

30 
15 

40 
30 

70 
60 
60 
35 
20 
15 

50 
40 
35 
30 

15 
15 

40 
25 
20 
15 
15 

[1] »Müşahedehane Müdürlüğü de yapar 

Devlet M e m u r l a r ı A y l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e 
dair olan! 3656 s a y ı l ı K a n u n a ek K a n u n 

Kanun No 4859 Kabul tarihi. 8/2/1946 

Madde 1 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına, bağlı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

Madde 2 Bu kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

11/2/1946 

D. 

10 
11 
13 

C E T V E L 

Görevm çeşidi Sayı Aylık 

1 İnci Sınıf Emniyet Âmiri 
Başkomlser 
Komiser 
'Polis 

5 
5 

15 
105 

50 
35 
30 
20 

[Devlet Memurlar ı A l l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair olun 3016 sayı l ı Kanun ve bunun 
31/10/1945 tarihine kadar y a y ı m l a n a n ek ve d e ğ i ş i k l i k l e r i i le y o r u m l a r ı . Meclis Kararları . T ü z ü k l e r i ve 
ı l s ı l l Y ö n e t m e l i k l e r i 6145 sav ılı Resmi Gi7ete'>c i l i ş ik y ı l l ı k Fihristin B ıncı hL.hıfi'Sînılekı 4789 s a y ı l ı 
K m u n bas l ığ ı a l t ına t o h s ı ı o e d i l m i ş t i r 1 <» 

Jl/W/I9't5 den sonra yayımlanan 

">» Bselıjh 
Onıraı 
T e r r i u Cilt 

A K a n u n l a r 

Devlet Memur lar ı A y l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve l e a d ı ı l u u e dair olan 
3656 s a y ı l ı Kanunda Değişiklik Y a p ı l m a s ı ve A y l ı k l a r d a n 
% 5 Emeklil ik Kargı l ığ ı Kesilmesi hakkında Kanun 

25/12/1945 
Devlet M e m u r l a r ı A y l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair 
olan 3656 e a y ı l ı Kanuna ek 4644 s a y ı l ı Kanuna b a ğ l ı Cl) 
s a y ı l ı cotvelln Adalet B a k a n l ı ğ ı b ö l ü m ü m l e d e ğ i ş i k l i k yapı l 
man hakkında Katran 13/2/1946 

B • Y o ram v 

Devlet Memurlar ı A y l ı k l a r ı n l a Teivl.it ve T e a d ü l ü m - itlr « U a 
»6S6 . « » ' l ı r ırunmııı 17 «rf muMsıttrrrj Yrmrraa a / l / W * e 

&eu> 
G u t ' 

Sa i ı l ' e S 

— 6189 

— 6 » 8 l 

Devlet H a v a y o l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü ih t iyaç lar ı , i ç i n 
gelecek y ı l l a r a g e ç i c i y ü k l e n m e l e r e g i r i ş i l m e s i 

h a k k ı n d a Kanun, 

Kanun No 4860 Kabul tarihi: 8/2/1946 

Madde 1 — Memleket ıç ve dışında hava ulaştırmasının sağlanması 
maksadiyle yeniden meydan, pist, hangar, işletme binaları yapılması, 
mevcutların genışletümesı ve düzenlenmesi, bu meydanla!a gerekli heı 
türlü makine, teçhizat ve tesisat ve taşıtların satmalınması veya yaptırıl
ması İçin, yıllık ödeme miktarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere (15) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Ulaş
tırma Bakanı ve faizlerle birlikte bu miktarları geçmemek üzere bono 
çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir 

Madde 2 - 1 inci madde gereğince giılşilecek yüklenmeler hor 0yı) 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvellerinde 
özel bölümlere konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Geçici madde 1 — 1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmındaki 450 nı 1 (Havayolları Devlet 
işletme idaresine) bölümüne (3) milyon lira ek ödenek verilmiştir 

Geçici madde 2 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde (4860 sayılı kanun gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşılığı) adiyle yeniden açılan (20/A) bölümüne 
(3) milyon lira olağanüstü ödenek konulmuştur 

Geçici madde 3 — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 15 İnci (Hava ve yer ta
şıtları giderleri) bölümünün 2 nci (satınalma) maddesinden (600.000) 
lira ve 16 ncı (Meydanlar ve istasyon binalaıı, hangar ve atelye yapma, 
kurma ve kamulaştırma ve onarma işleri) bölümünden (1 500 000) lira, 
aynı cetveldeki (20/A) (4860 sayılı kanun gereğince girişilecek yüklen
meler karşılığı) bölümüne aktarılmıştır. 

Geçici madde 4 — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununun 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 uncu 
maddesine giren hizmetlileıi ile aynı kanunun konusu dışında kalan me
murları ve taşıtları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bölüm nu-
maralariyle çeşitleri bağlı (E) İşaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 
sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince yönetimi gerekil geçici hizmetler 
İçin aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrola-
rıyle 365*6 sayılı kanunun 13 üncu maddesi hükümlerine uygun uzmanlık 
yerleri Bakanlar Kurulu kararlyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesi Ue BüyUk 
Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ekleme olmaması gerektir. 

Geçici Madde 5 — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yıh 
Bütçe Kanununa İlişik (E) cetveli eklenmiştir 

Geçici madde 6 — Devlet Havayolları 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvele İlişik formül eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları 

yürütür 11/2/1946 

B ö l ü m 

(E) OETVELI 

ödeneğin çeşidi 

20/A 4860 sayılı kanun geı eğince giılşilecek yüklenmeleı karşılığı 
B 20/A 

Meydan, pist, haııgaı, işletme hınalaı ı ve bunl.uu alt lıeı çeşit tesisa
tın yapılması veya yaptırılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, 
telsiz ve sair cihazların satınalınma ve kurma giderleri, kamulaştırma gi
derleri, meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlar satınalma 
bedelleriyle bunlar ıçm haıcanacak ambalaj taşıma ve sigortalama gldoı-
leri, yapı ve kurma lşleıine ait keşif, plân, proje giderleri Bu işlerin ince
leme ve denetleme, muayene ve teslim alma ücret ve gideılerl Bu İşler İçin 
kullanılacak yerli ve yabancı uzman, memur ve hizmetlilerin yolluklarlyle 
sözleşmeleri gereğince yapılacak her çeşit ödemeler 

Bajlıa. 
(HUıuı 
Tertip Cilt Sahih 

4817 

S u z ü Hecen K a n u n l a r 
Devlet Memurlar ı A y l ı k i a ı u ı ı n Tevhit ve T e a d ü l ü n e dair 
Kanan 8/7/1939 
1946 Yı l ı B ü t ç e Kanunu 31/12/1**3 
Devlet rTnvırvnt ın c*ı ı» l a^rlrrlfl*m>r>rj l!M<T YMı B&coe 

»r>» 

Sarı 

4 2 « 
« 1 * 4 
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Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı, 
3 

3684 

Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğüne bu Ofis Umum Mudur Muavini 
Muzaffer Yeşim'in 600 Ura ücretle tâyini; Ticaret Bakanlığının 29/1/1946 
tarihli ve 597 saydı yazısiyle yapılan teklifi üzerine, 14/2/1941 tarihli ve 
2/15170 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/104 sayılı kararın 10 uncu ve 
3659 sayılı kanunun 3 üncü maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 
30/1/1946 tarihinde kararlaştırılmıştır 

30/1/1946 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET tNÖNÜ 

Başbakan 
S SARAC.OĞLÜ 
Dışişleri Bakanı V 

N E. SÜMER 
bkonomı Bakanı 
FUAD StRMEN 

Tanm Bakanı 
S R. HATİPOĞLU 

Adalet Bakanı 
R. TÜREL 

Malnc Bakanı 
,V. E. SÜMER 

Millî Savunma Bakanı 
A- R- ARTUNKAL 
Maili Eğitim Bakanı 

YÜCEL 
Saflık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Dr. SADl KONUK 

İçişleri Bakanı 
HlLMl URAN 

Bayındırlık Bakanı 
SİRRİ DAY 

Gümrük ve Tekel Bakan 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ulaştırma Saikanı 
4 r CEBESOY 

Ticaret Bakanı 
« KAR ADEN 17 

Çalışma Bakanı 
Dr SADl İRMAK 

Karar Sayısı: 3697 

54/5/1944 tarihli ve 3/847 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/522 sa
yılı kararm birinci maddesi gereğince elde edilen ve edilecek olan prim
lerden, Millî Korunma Kanununun 29 uncu maddesine uyularak, Sümer-
bank tarafından T. C Ziraat Bankasına yatırılacak on iki milyon lirayı, 
taş ve linyit kömürü maliyet ve satış fiyatları arasındaki farktan doğan 
ve doğacak olan~ zararları karşılamak üzere, zarar miktarlarına göre, 
Ereğli Kömürleri İşletmesi ile Garp Linyitleri işletmesine devr için Eko
nomi Bakanlığına yetki verilmesi hakkındaki ilişik K/618 sayılı kararın 
yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 6/2/1946 tarihinde kararlaştı-
uılmıştır 6/2/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
S- SARAÇOĞLU 
Diskleri Bakanı V 

N E SÜMER 
Ekonomi Balkanı 
FUAD StRMEN 

Tanm Bakanı 
S R. HATİPOĞLU 

Adalet Bakanı 
R. TÜREL 
Maine Bakanı 
N. E- SÜMER 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. ARTUNKAL 
Millî Eğitim Bakanı 

YÜCEL 
Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanı 

Dr. SADl KONUK 

İçişleri Bakanı 
HlLMl URAN 

Bayındırlık Bakanı 
SIRRI DAY 

Gümrük ve Tekel Bakam 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. CEBESOY 

Ticaret Bakanı 
R KARADENİZ 

Çalışma Bakanı 
Dr. SADİ IRMAK 

K. Sayısı: 618 

Madde 1 24/5/1944 tanh ve 3/847 sayılı Bakanlar Kurulu Karâ-
rıyle yürürlüğe giren K/522 sayılı karat m birince maddesi gereğince elde 
edilen ve edilecek olan primlerden, Millî Korunma Kanununun 29 uncu 
maddesine uyularak, Sümerbank tarafından T. C Ziraat Bank asma yatı
rılacak on iki milyon lirayı, taş ve linyit komuru maliyet ve satış fiyatları 
arasındaki farktan doğan ve doğacak olan zaıatları karşılamak üzere, 
Ekonomi Bakanlığı, zat ar miktarlarına gore, Ereğli Kömürleri işletmesi 
ile Garp Linyitleri İşletmesine devre yetkilidlr 

Madde 2 Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer 

B « b l ı ğ , 
DüıIar 
Tertip Cj.ll Sahı fe 

Hesml 
G u e t « 

Sayı 

3/847 
i l g i l i Bakanlar K u r u l u K a r a r l a r ı ' 

Sumerbank taraf ından tevzi ve sat ışa arzolunan pamuk ip l iğ i 
ve pamuklu dokumalara pnm vermek ve bunlardan prim 
almak l c ı n iktisat V e k â l e t i n e s a l â h i y e t verilmesi ve prim 
terden temin edilecek paralardan Ereğ l i K ö m ü r l e r i islet 
mcBine 15 000 000 lira v e n l m e s ı hakkındaki K/522 say ı l ı 
ftararı yürür lüğe koyan Bakanlar Kurulu kararı 2/6/1944 o 

Karar Sayısı 
3 

3709 

Anadolu Ajansı Umum Muduru Faik Hüseyin Hozar'ın Prağ Orta 
Elçiliğine tâyini; Dışişleri Bakanlığının 4/2/1946 tarihli ve 34239-25 sayılı 
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 6/2/1946 tarihinde kararlaştırılmıştır 

6/2/1946 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan Adalet Bakanı 
S SARAÇOĞLU R. TÜREL 

Dı«ı=lerı Bakanı V. Malı\e Bakanı 
V E SÜMER N- E. SÜMER 

Milli Savunma Bakanı 
A. R. ARTUNKAL 

içişleri Bakanı 
HlLMl URAN 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 
YÜCEL SİRRİ DAY 

Ekonomi Bakanı 
FUAD StRMEN 

Tanm Bakanı 
S R. HATİPOĞLU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. SADl KONUK 

Gümrük ve Tekel Bakam 
SUAD H. ÜRGÜBLÜ 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
A F. CEBESOY R. KARADENİZ Dr. SÂDt İRMAK 

İ L Â N L A R 
Fethiye Asliye Hukuk Yargıçlığından. 

Fethiye Hazinesi ile Bursa rnın Yenişehir ilçesinin Uhıcami mahal
lesinde istiklâl Caddesi numara 5 de mukim Fethiye eski Malmüdürü 
HalU Asatekin arasında Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesinde sepkeden 
tazminat dâvasının yargılamasında: 

Dâvâlı HalU Asatekin'in Malmüdürlüğü Birasında Kaya Bucağında 
mübadil ramlardan Hazineye intikal eden yedi hanenin kiremitlerini üze
rinden aldırtmak suretiyle çürümesine sebebiyet verdiğinden 2400 lira 
tazminat vermesine mütedair dâvanın yargılamasında b i r türlü kendisine 
tebligat yapılamamış ve halen nerede olduğu dam bilinememiş ve ilânen 
tebligat İfasına mahkemece karar verilmiş olduğundan 20/2/1946 günü 
Fethiye mahkemesinde hazır bulunmadığı ve kanuni bir vekil gönderme
diği takdirde hakkında gıyap karan 'verileceği Uân olunur «47/1-1 

Suşehri Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Otuz beş seneden beri bllâ niza ve fasıla hüsnü niyetle ve malik sıfa
tiyle zilyet bulunduğu dört parça gayrimenkulun tapuca kaydı bulunmadı

ğından yargılama ile namına tapuya tesciline hüküm verilmesi talebiyle 
Suşehri'nin Yukarıezbider Köyünden Yakup oğlu Hasan Aydın tarafmdan 
açılan dâvanın yapılmakta olan yargılamasında 

Tapusuz tasarrufattan tescili istenen Suşehrınin Yukarıezbider Ko
yunun Kuşnetap mevkiinde sarkan yol, garben dere, şimaien yol, cenuben 
Şükrü Başaran ile mahdut bir ve yine aynı mevkide doğusu yol batısı dere 
şimaien yol, cenuben dere ile mahdut bir ve yine aynı mevkide sarkan dere 
ve yol garben yol, şimaien yol, cenuben Tevfik Şahin ile mahdut bir ve 
yine Pardıler mevkjıınde sarkan ark, garben yol ve Afide, Şimaien Yakup 
ve Afide, cenuben yol ile mahdut bir k i ceman dört parça tarlada bir hak 
iddia edenler varsa bir ay zarfında Suşehri Sulh Hukuk Yargıçlığına di
lekçe ile müracaat etmelerinin temini için keyfiyetin Resmî Gazete ile 
neşir ve ilânına mahkemece karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

246 

İsparta Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

İsparta'nın Çelebiler mahallesinde mukim Rüştü kızı Saniye Sezer 
tarafından kocası Nazilli'nin dere köyünden 1330 doğumlu Emin oğlu A l i 
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Sezer aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılan yargılamasında davalının 
adı esi belli olmadığından ilânen tebligat if asma ikarar verilmiş ve dâvâlı
nın mahkemeye gelmesi için Resmî Gazete'nin 9 Ocak 1946 tarih ve 6201 
.sayılı nüshasiyle davetiye tebliğ edildiği halde mahkeme gününde gelme
diğinden gıyap kararının da keza Resmî Gazete ile tebliğine ve yargıla
manın 5/3/1946 salı günü saat 14 de bırakılmasına ikarar verildiğinden 
mezkur günde gelmez ve bir vekil göndenmezse yargılamanın gıyabında 
yürütüleceği «gıyap karan makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

334 
. fi — 

\invu M. S. B. 2 numara!! Satın 
Komisyonundan 

(5 000) ton kömür naklettirilecektlr. 
Komisyonda mevcut şartnamesine göre (5.000) ton kömür nakletti

rilecektlr. Hepsinin muhammen bedeli (25.000) lira olup muvakkat temi
natı (1.875) liradır. Eksiltmesi-15 Şubat 1946 cuma günü saat 16 da kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 11-12 ara
sında komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte hazırlıya-
cakları kanuni teklif mektuplarını İhale saati olan 16 dan bir saat evvelisi 
saat 15 e kadaı makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

K.2—226/4- i 

M. S. H: 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

tstanbul Haydarpaşa Hastanesinin noksan halan inşaatının ikmal iş; 
yaptırılacaktır Muhammen bedeli 71911 lira 10 kuı uş olup muvakkat temi 
natı 4845 Ura 56 kuruştur, ihale açık eksiltme ile 18 Şubat 1946 pazartesi 
günü saat 15,30 da Bakanlık Satınalma Komisyonu binasında yapılacaktır 
Şartnameler her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesika ve teminatlariyle birlikte 18 Şubat 1946 günü saat 15.30 da 
komisyona müracaatları. 

' K 4--207/4- 4 

istanbul Asliye Birinci Ticaret Yargıçlığından 

Atıtaha Umumi Nakliyat T. A. Ş tarafından 28/12/1945 tarihinde 
İhdas ve. şirketin Iş Bankası İstanbul şubesi nezdındeki 6004 numaralı 
hesabına karşı mezkur şube uzeıine keşide kılınan 10.000 Türk lirasını 
oâLık ve mahfilime ait bu kıta çok zayi okluğundan iptaline karar veril
mesi mahkemeden istenmekle zıyaı iddia olunan çeki bulanın 45 gün için
le ,mahkemeye teslim etmesi, aksi takdirde iptaline kaıar verileceği ilân 
ıhımır. 

2SS/3-3 

Akçadağ Köy Enstitüsü Müdiiılüğünden. 

( l l l-I 

F r i n ı ı - -.adi'yap 

Kt ı l ıas i \eva kovun) 

MiktHI i 

\ / . ı ("ocu 

Kilo Kilo 

\1 ı ı h a m n ı r n 

l ı e d t i ı 

1000 
Î000 

5000 
6000. 10 

( i t 'ÇK'l 

Lemına t 

I.ııa k 

1800 0(1 
630 00 

Izalıat 

1 _ Akçadağ Köy Enstitüsü yiyecek m.ıddcleıı ihtiyarı olan yu-
'--•ırcla yazılı 'ıkı kalem sadeyağ ve et kapalı zarf usuliyle 27 Şubat 1946 
çırşamba günü saat 15 te Malatya Millî Eğitini Müdürlüğünde ihaleye 
konulmuştur. 

2 — İsteklilerin kanuni vesikaları ile birlikte teklif mektuplarını en 
geç" .İhaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına (Millî Eği
tim Müdürlüğü) vermiş bulunacaktır 

3 —Şartnameler Malatya.Millî Eğitini Müdürlüğü* ve Akçadağ Köy 
Enstiteüsü Müdürlüğünde bulunur. Bedelsiz olarak istpjenleıc gösterilir, 
tsteklüerin belli günde Malatya Millî Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları 
İlân olunur. * 

301'4-2 

Çankırı P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden • 

1 , Kastamonu'da yaptırılmakta olan P. T. T binasının (47964) lira 
bedeli keşifli kalorifer tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 . Muyakkat teminatı (3597,30) liradır 
3 _ İhale 15/2/1946 cuma günü saat 15 de Çankırı i». T. T. Bölge 

Başmüdürlük binasında' müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
4 „ Talipler bir tesisat mühendisi istihdam edeceklerine dair taah-

hat ile tesisatta dâhil (100 000) liralık bir inşaat veya (50.000) liralık ka
lorifer tesisatı yaptığına dair resmî vesika İbraz edeceklerdir. 

5 Eksiltmeye ait proje. keşlf.Mdarl ve fennî şartnameler (240) ku
ruş mukabilinde Çankııı Bölge Başmüdürlyetlnden alınabilir. 

6 . Talipler kanunun tarifine göre vesaik ve teklif mektuplarım 
İhaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri vr 
postada vâki gecikmelerin kabul edtlmlyeceği ilân olunur. 

264/4-4 

Beyşehir Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Hacıermağan Mahallesinden Hasan oğlu nam diğeri Dursun llubıı-
oğlu tarafından açılan tescil dâvasının yapılan trtklkatındıı : 

Hacıermağan Mahallesi ve Denizkenarı mevkiinde, sarkan kısmen 
Bakkal Eyüp vereseleri Hasan hanesi ve kısmen Hastın oftlu İsmail 
namı diğeri Dursun Babaoğju, garben yol, şimalen Asbdurrtıhnn Bilir ha
nesi, cenuben yol ile mahdut 200 Ura değerinde iki evlek barınıl yukar
da adı yazılı mumaileyh namına tescili talep edilmekte olduğundan yar-
gılaması 4/3/1946 gününe bırakılmış ve alâkalıların itirazları varsa bil
dirmeleri İçin bir ay'müddetle keyfiyetin ilânına karar verilmiştir. îlAn 
olunur. 

309 

Susurluk Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Susurluk'un Burhaniye Mahallesinden Arif oğlu Uncu ve Han Mtı-
hallesindan Ömer veresesinden Salih Zeki Güray ve Rahmi Güray vekil
leri Rıfkı Ünderin Burhaniye Mahallesinden Uncu Ömer oğlu Zihni Güray 
ve Yüzbaşı Salih Zeki nezdinde Ruhime Güray ve Ankara Millî Eğitim Ba
kanlığında Daktilo Hayriye Suna^Güray Ve Burhaniye (Mahallesinden 
Yekta Güray aleyhlerine açtığı izalel şüyu dâvasının duruşmasında : 

Dâva olunanlardan Yekta Güray'a ilânen davetiye tebliğ edildiği hal
de gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş olduğundan hakkında gıyap ka-
ları ittihaz ve gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü alarak tâyin kılınan 14/3/1946 günü saat 10 da Susur-» 
luk Sulh Hukuk Yargıçlığında hazır bulunmadığınız veya bir vekil gön
dermediğiniz takdirde bir daha mahkemeye kabul odilmlyerek muhakeme
nizin gıyabınızda bakılacağı tebliğ* makamına kaim olmak üzere Hân 
olunur. 

20» 

Rize Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Dâvâlı: Rize'nin Kırlartepe Köyünden olup halen nerede olduğu bi
linmeyen A l i oğlu Süleyman Taşçı tarafına: 

Rize'nin Kırklartepe Köyünde kâin müşterek 28/5/1937 numarada 
kayîtlı bir parça gayrimenkulun tefrik ve taksimi hakkında hissedarlar
dan Hacor Taşçı .tarafından aleyhinize açılan dâvanın yapılmakta olan 
yargılamasında namınıza çıkarılan davetiyede halen nerede okluğunuz 
bilinmediğinden davacının isteğiyle ilânen davetiyenin tebliğine vc yargı
lamanın 28/2/1946 perşembe saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Mahkemece tâyin edilen günde gelmez veya bir vekil göndermesi?-
nız hakkınızda gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 

338/1-1 

Tı abzon Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Trabzon'un Yenicuma Mahallesinde Boztepe Hacı İbrahim Çıkmazı 
21/1 numaralı hanede Mahmut kızı 'Seyfettin karısı Refla tarafından koca
sı Amasya lli'nin Samlar Mahallesinde 1319 doğumlu Osman oğlu Meh
met Seyfettin Akbaş aleyhine açtığı ihtar dâvasının cari muhakemelerin
de : 

Dâvâlı Mehmet Seyfettin Akbaş'm yeri belli olmadığı ve ikametgâhı 
meçhul olduğundan kendisine ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. 
Duruşma 27/2/1946 çarşamba saat 9,15 c bırakılmış olduğundan mez
kûr günde dâvâlının bizzat veya bir vekili kanuni bulundurması aksi hal
de muhakemenin arkasında bakılacağı gıyap kararı makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur 

339/1-1 
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Akşehir Cumhuriyet Savcılığından 

Faturasız bayram tebrik kartı satmak suı etiyle Millî Koıunma Kı-
nununa aykırı harekette bulunduğu iddiasiyle sanık aslen Konya'nın Civar 
Mahallesinden olup Akşehir'in Eskikale Mahallesinde oturur Mehmet oğlu 
Ayşeden doğma 1305 defumlu Tuhafiyeci Osman Konay hakkında yapı
lan yargılama sonunda-

Sanığın 12/11/1945 gününde dükkanındaki bayram kartlarını faturasız 
olarak sattığı sabit olduğundan hareketine uygun görülen Millî Korun
ma Kanununun 31/4, 57/8 ve 63 üncü maddelerine tevfikan elli lira ağıı pa
ra cezaslyle bir hafta dükkânının kapatılmak suı etiyle ticaretten menine 
ve hüküm kesinlediğlnde Resmî Gazete ile ilânına dair Akşehir Asüye 
Ceza Mahkemesinden verilen 14/12/1^45 gün ve 618/401 sayılı kaı arın 
Yargıtay'ca onanmak suretiyle kesinleşmiş olduğu yayımlanır 

320 

Jlassa Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Hassa'nın Küreci Köyünden Mustafa oğlu Mehmet Redif vekili Ab-
bas Paker'in bu köyden Mehmet Redif kansı ve Al i kızı Hatice Redifin 
haklımda açtığı boşanma dâvasının yapılmakta olan duıuşması sırasında 

Dâvâlı Hatice Redıt'm ikamet yerinin meçhul bulunması dolayısıyle 
Resmî .G.azçte ile Hanen tebligat yapılarak duruşma günü kendisi gel
mediği gibi kendisini temsil edecek bir vekil de göndermediğinden adına 
Resmî Gazete ile gıyap kaı arının tebliğ edılmes'ne ve duruşmanın 
29/3/1946 tarihine ıastlayan cuma srunu saat 9 a bırakılmasına kaı ar ve
rilmiş olduğundan 

Karara gore sozu geçen davalının mezkûr günde duruşmada bizzat 
bulunması veya bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkındaki duruşmanın 
gıyaben yapılacağı İlân olunur 

318 

Tarsus Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Tarsus'un Kulak ve Egemenlik Köyü heyeti ıhtıyarıyesı taıafından 
Alanyalı Mustafa Kocagöz aleyhine açılan dâvadan dolayı gıyaben ya
pılan yargılamada;,dâvâlı Mustafa Kocagozun taahhüt ettiği 'keıestelerı 
teslam etmediğinden dolayı aldığı 2 000 lııa ile taahhüdünü -yer m e getirme
diğinden Jtabullandığı 1000 Ura kı ceman o 000 İnanın kendisinden tahsili
ne 28 Aralk 1946 tarihinde yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi
ği dâvâlının yer ve yurdunun meçhul olması hasebiyle tebliğ yerine geç
mek üzere ilân olunur 

323 

T. C. Ziraat B a n k a s ı n ı n 31 A r a l ı k 1944 tarihindeki b i l a n ç o s u 

A K T İ F P A S t F 
Türk Lirası 

ödenmemiş sermaye 45.268.900 00 Sermaye 
Kasa ve Merkez Bankası 47 248 555,89 İhtiyatlar 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Kanununa goıe) , 36 948 067,64 İlende vukuu muhtemel zarar 
Bankalar 493.957,53 (Bankalar Kanunu Madde 31") 
Senedat cüzdanı 5 414 697,75 Kanuni ihtiyatlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı 28.181849,56 Fevkalâde ihtiyatlar 
Borçlu can hesaplar 152.448 081,99 
Zirai krediler 80 917.594,28 Karşılık! aı 
TemUk edilmiş emekli, dul ve yet um aylıkla! ı 606 411,29 Taahhütlerimiz 
Muhtelif borçlular 8 342.468,55 Mevduat ve carı hesaplar 
Emtia mevcudu 442 732,09 Tasarruf mevduatı 
İştiraklerimiz 16 369 970,16 Diğer mevduat 
Müessese ve teşebbüslerimize tahsis olunmuş sermaye 500.000,00 

Türk Lirası 

100 000 000 00 

1 438 014,91 

15.244.760,63 
8 981 227,07 25 664 002,59 

5 895 845,75 
1 437,25 

70.657.173,68 
117 357 141,80 188 014 315,18 

Sabit (kıymetieı 
MenkuUer 
Gayri menkuller 

215.059, 
3 221.221, 

29 
76 3 436 281,05 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

6 963.743,39 
8.957.096,69 

109 914.657,46 
11.717 125,82 

Sair aktifler 29 508 656,65 

YEKÛN 456 128 224,43 

Nâzım hesaplar 256 928 401,70 Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Kefaletlerimiz 
Sair nâzım hesaplat 

YEKÛN 456 1 28 224,43 

35 399 665,57 
124 042 663,07 
97 486 073,06 256 928 401 70 

T . C. ZııraaÜ B a n k a s ı n ı n 31 A r a l ı k 1944 tarihindeki k â r ve zarar h e s a b ı 

Z İ M M E T M A T L U P 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar t 

Verilen faiz ve komusyonlaı 
Amortisman! ar 
Karşılıklar 
Muhtelif zararlaı 

Kâr 
YEKÛN 

Türk Lirası 

5 784.785,33 
1 319.554,80 
2 242 402,17 
3 014 357,48 

128.096,74 
3.523.523,84 

290178,86 

.16 302.899,22 
11.717 125,82 

Alman faiz ve komusyonlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve komusyonlar 
İştiraklerimiz kârı 

^ Müesseselerimiz kân 
Muhtelif kârlar 

Türk Lirası 

12 430.528,71 
3.448.156,07 
6.093.016,75 
4.415.377,14 

203 841,66 
1 429 104 71 

G E N E L YEKÛN 28.020 025,04 G E N E L YEKÛN 28.020.025,04 
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Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığından 

Cinsi tarla, koyu Bedılı&mo, mevkii Koyoıvaıı, doğusu Haeer, Mus
tafa kuzeyi yol ve iskender, batısı sahibi senet ve Mehmet Yıldırım, gü
neyi Mustafa Yamalı, M M (8140), kıymeti 200 Ura, 

Cinsi tarla, koyu Bedıhsmo, mevkii Koycivarı, doğusu sahibi senet, 
kuzeyi ibrahim Akbaba ve Mehmet Dur veıeşelen, batısı sahibi senet, 
güneyi Mehmet Yıldızım, M M (1350), kıymeti 30 hıa, 

Cinsi tarla, koyu Bedılısmo, mevkii Koycivarı, doğusu sahibi senet, 
kuzeyi Mehmet Dur ve Mehmet Yıldırım, batısı yol, güneyi Mehmet Yıl
dırım M M (2000), kıymeti 100 lira, 

Oıınsı tarla, koyu Bedilısmo, mevkii Beşkavak doğusu Al i Dıbelek, 
kuzeyi mera batısı Mehmet Dur, güneyi İsmail M M (2310) kıymeti 
50 Ura. 

Cinsi tarla, kovu Bedilısmo, mevkii Beşkavak, doğusu Salt Çetin, 
kuzeyi. Salt Çetin batısı mer'a güneyi Mustafa Erdem, M M (4840) 
kıymeti 200 Ura, 

Çımsi tarla, koyu Bedilisımo, mevkii Beşkavak doğusu ibrahim Ak
baba, kuzeyi Ibıahım ve Osman veresesi, batısı Hasan ve Ahmet, güneyi 
Hüseyin İşgoren, M M (4825), "kıymeti 200 lira, 

Oıncı tarla, koyu Uzunçınar,» mevkii Canı lalanı, doğusu Emme, ku
zeyi Kulam Mumun Bostancı, bat sı Havva, güneyi Kulam Mümin Bos
tancı, M M (3250), kıymeti 100 lira, 

Cinsi tarla, koyu Uzunçınar, mevkii Camlalanı, doğusu yol, kuzeyi 
Hilmi, batısı Havva, güneyi Hacer M M fl220), kıymeti 30 lira. 

Yukarda tefeıruaıtı yazılı 8 parça gayrımenkuUer Bedilismo Kö
yünden Rıdvan oğlu Hüseyin Bulunduk tarafından 20 y i mütecaviz yıl- -
danben nızasız ve fasılasız, hüsnüniyetle ve sahip sıfatıyle elinde bulun
durduğu' beyaniyle namına tapuya tescili talep edilmekle, bu yerlerde 
bir hak iddia edenlerin bir ay zarfında 147 dosya sayısı ile Akyazı Asliye 
Hukuk Mahkemesine müracaattan ilân olunur 

324/1-1 

Gınsı taıla, kbyü Bedllıkazanel, mevkii Mektepkjrı doğusu Molla 
_ Mustafa, kuleyi İsmail Kazancı batısı Ahmet Kazancı, güneyi Hüseyin 

Yı'maz, M M (3900), kıymeti 100 Uıa, 
Cinsi tarla, köyü Bedılkazancı, mevkii Mektepkırı, doğusu Mustafa 

Yılmaz kuzeyi Sadık Atak, batısı Mustafa Tezyıldurm, güneyi Mustafa 
Yılmaz, M M (3940), kıymeti 100 lira, 

Cinsi tarla, köyü Bedilısmo, mevkii Eyrıkavlan, doğusu yol, kuzeyi 
Kâzım ve Yusuf, batısı Hasan ve Ayşe, güneyi Bahr', M M (2880), kıy
meti 100 lira 

Cinsi taıla, köyü Bedilismo, mevkii Eyrıkavlıuı, doğusu Emine, ku
zeyi Hatice, batısı Mudurnu nehri, güneyi Mustafa Ismo, M M (2400) 
kıymeti 50 Ura, 

Cinsi tarla, koyu Bedilismo, mevkii Batak, doğuau Sadık, kuzeyi 
Ahmet, batısı Hasan, güneyi Kâzım, M M (3000), kıymeti 60 Ura. 

Yukarda teferruatı yazılı 5 parça gayriuncnkulleı Bedilismo Kö
yünden Musa oğlu Abdülkadlr Aksarı tarafından 20 yl mütecaviz yıldan-
beri nizasız ve fasılasız, hüsnüniyetle ve sahip sıfatlyle elinde bulundur
duğu beyaniyle namına tapuya tesciUeri talep edilmekle, bu gayıimen-
kullerde bir hak iddia edenlerin 28/3/1946 gilnü 179 dosya sayısı İle Ak
yazı Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları İlân olunuı 

326/1-1 

Karaman AsUye Hukuk Yargıçlığından 

Davacı Karaman'ın Abbas Mahallesinden Memiş kızı Medine Koıaş 
ile dâva olunan aynı mahalleden olup ikametgâhı meçhul bulunan Hüseyin 
oğlu Alı Koraş aleyhine açdığı boşanma dâvasının davacının vteahındtı dfı 
va olunanın gıyabında Karaman Asliye Hukuk Yargıçlığında yapılan yaı 
gılanma sonunda Dava olunanın müteaddit hırsızlık suçundan dolayı Kon
ya ve Karaman Cezaevlerinde cezasını çekmek suretiyle yattığı yapılan 
incelemelerden anlaşılmış ve haklı bir s,ebep olmaksızın evini ve çocukla
rını bırakıp semti meçhule gittiği ve halen tarafların bu vaziyet kaışı-
sında kan koca olmalarına imkân kalmamış olduğundan (boşanmak»uıa) 
ve dâva olunanın haksız olmasından Kanunu Medeninin 142 nel maddesine 
tevfikan bir sene müddetle evlenmekten memnulyetlne ve 909 kuruş ma
sarifi muhakemenin dâva olunandan alınmasına 28/12/1945 gününde yaı-
gıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğundan tebligat maka 
mına kaim olmak üzere ilân olunuı 306 

Davacı Karaman'ın Ahiosman Mahallesinden Necmettin Kıuaköse 
soyadının tashihi hakkında Karaman Asliye Hukuk Yargıçlığına müra
caatı üzerine yapılan yargılama sonunda 

Davacı Necmettin'in Soyadı Kanununun mevkii meriyete vazında 
soyadının (iKaraköse) olarak alındığı ve şimdiye kadar (Karaköse) ola
rak butun işlennm yapılmakta bulunduğu ve sicilli nüfusa (Taşkaya) ola
rak yanlışlıkla yazıldığı anlaşılmış olmasına binaen sicilli nüfustaki (Taş
kaya) soyadının kaldırılarak (Karakbse) olarak sicilli nüfusa tesciline 
7/1/1946 gününde 0yargıtay yolu açık olmak üzere sicilli nüfusa tesciline 
karar verilmiş olduğundan alâkalıların Ittıla kesbetmelerl tebligat ma 
kamma'kalm olmak üzere ilân olunur 

30T 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 

1/1/1946 dan 31/12/1946 tarihine kadar yıllık ihalesi yapılacak yiyecek maddeleri 

Grup Miktarı 
No Yıyeoeğm emsi Kg Fiyatı 

1 7pytm tanesi 2000— 2500 140 

2 Pirinç unu 500— 800 140 
Kırmızı mernmek 1500— 2000 60 
Çekilmiş yemek ııı/ıı 3500— 5000 12 
Çamaşır =odası 1000 — 3500 20 

YFK0N 

S Tpvjyıçı 500— 700 180 
Kuru unıra 110 mintanı l 2000— 3000 71 
Kum kaM«ı 1500— 2000 180 
Kuru erik 2000— 3000 70 

YEKÛN 

1 Pıı ınr 20000—22000 

Tutan 

2800,00 — 
700,00 — 
900,00 — 
420,00 — 
600,00 — 

3500,00 
1120,00 
1200,00 
600,00 
700.00 

2620,00— 3620 00 

'»00,00 — 
1420,00 -
2700,00 — 
1 (00,00 -

6420 00 -

1260,00 
2130,00° 
3600,00 
2100,00 

9090 00 

28000,00 — 30800,00 

% 7,5 hesabiyle 
muvakkat teminat 

262,50 
84,00 
90,00 
45,00 
52,50 

271 50 

94,50 
159,75 
270,00 
157,50 

681 7S 

2110,00 

tbale şekli 

Açık eksiltme İle 

İhale 
Günü — Saati 

14/2/1946 Prrsemn« 14 

Açık eksiltme ılı I 1/2/1916 Psnjentlıe 16 

Kanalı »arf ile Fks 11/2/1916 Perşemb» 10,30 

Kapalı aarf ile Eki 14/2/1946 l'erşsn&e VI,"$0 

1 Yüksek Zuaat Enstitüsünün Aralık 1946 ayı sonuna kadar İhtiyacı olan ve dört grupla gösterilen yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanun 
gereğince gruplar hizalaıındaki şekillerde kapalı zarf ve açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuş, cins, fiyat ve ilk temlnatlarlyle ekşitmenin 
gün ve saati yukarda yazılmıştır 

2 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü maddelerinde yazılı belgeleri göstermeleri gerekildi) 
3 isteklilerin zarflarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri şarttır 
4 _ Fazla bilgi almak istiyenlerin Y Z E Levazım Amirliğine müracaatları 2M/4-4 
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Avanos K a s a b a s ı n ı G ü z e l l e ş t i r m e ve K a l k ı n d ı r m a 
K u r u m u Nizamnamesi 

Kurumun merkezi ve adı: 
1 — İlce merkezinde (Avanos Kasabasını Güzelleştirme ve Kalkın

dırma Kurumu) adiyle bir cemiyet kurulmuştur 

Kurumun fahri başkam ve tabii azalan • 
2 İlçenin Kaymakamı kurumun fahri başkanıdır Parti reisi ile 

Belediye reisi tabii azalarıdır. 

Kurumun gayesi ve mevzuu 
3 — Kurumun gayesi kasabayı güzeUeştırmek ve kalkındırmak olup 

mevzuu aşağıdaki fıkralarda gösterilmiştir. 
A - Kasabanın münasip bir yerinde park kurmak, 
B - Kasabayı boydan boya kateden cadde intizama sokulduktan son

ra yaya kaldırımlannm betonlaştırılması, ortasının parkelenmesi ve cad
denin her ik i tarafının ağaçlandırılması işini sağlamak, 

C - Kasaba içinden geçen Kızılırmak üzerinde rıhtım inşa etmek 
Ç - Kasabayı elektriğe kavuşturmak, 
D - Halkevi binası yapmak, 
E - Kasabaya temiz İçme suyu getirtmek, 
F - İlçede yapılacak ikinci bir İlk okul için maddi ve manevi yar 

dımda bulunmak, 
4 Kurumun gayesine uygun olup da yukardaki maddede sayılan 

İşletin dışında kalan sair güzelleştirme ve kalkındırma hareketleri ancak 
ilk ıçtımada Umumi Heyet tasvibine arzolunmak üzere kurum İdare Heye
tince karar altına alınarak yapılabilir. 

Yalnız bu kararm bütün üyeler tarafından verilmiş olması Murakabe 
Heyeti ile birlikte tabii üyeler ve fahrî başkan tarafından da kabul edil
miş bulunması lazımdır. 

Kurumun gelir kaynakları 
a 

5 — Kurumun gelir kaynakları şunlardır. 
A - Üye aidatı, 
B - Bağışlar, 
C - Müsamere, piyango, güreş ve bunlara benzer sair teşebbüslerden 

elde edilecek hasılat 

- Kuruma girme ve Kurumdan çıkma şartları • 
6 — Kuruma girmek İçin reşit ve mümeyyiz olmak ve yüz kızartıcı 

bir ceza İle cezalandırılmış bulunmamak lâzımdır. Bu şartları haiz bulunan 
kimseler ik i üyenin tezkiyesi ve yazılı talepleri üzerine ¿daré Heyeti kara-
riyle Kuruma alınırlar. 

7 — Kurumdan çıkma ve çıkarılma sebepleri şunlardır: 
A - Mükellef bulundukları aidatı ödemiş bulunmak şartiyle İş ve 

sair sebepler dolayısiyle İkametgâhlarını daimi şekilde- değiştirenlerle, 
istifa edenler İdare Heyeti kararıyle Kurumdan çıkarlar 

B - Kurumun gaye ve mevzuuna muhalif harekette bulunanlarla 
mükellef bulundukları aidatı ödememekte İsrar edenler ve kuruma girme 
şartlarından her hangi birini kaybedenler îdare Heyeti karariyle Kurum
dan çıkarılırlar. 

8 — Altıncı ve yedinci maddede bahsi geçen İdare Kurulu kararları 
ilk İçtlmada Umumi Heyet tasvibine arzedilecektlr 

Aidat. 
9 — Kurumun üye aidatı en az bir ve en çok yüz yirmi liradır. Üye

ler bu miktar üzerinden kabul edecekleri meblâğı Kuruma ödemeğe mec
burdurlar. On liraya kadar olan aidatlar defaten on liradan otuz liraya 
kadar olan aidatlar İki ve daha yukarı aidatlar İse üç müsavi taksitlerde 
ödenir. 

Şube: 
10 — Kurumun-şubesi yoktur 

K U R U M U N ORGANLARI 

11 Kurumun organları şunlardır 
A - Genel Kurul, 
B - İdare Kurulu, 
o - Murakabe Kurulu 

Genel Kurul: 

12 — Genel kurul, Kurulun muesslslerlyle Kurula usulü veçhile son
radan dâhil olan ve yıllık aidatlarım tamamen ödemiş bulunan kimselerden 
mürekkep olup şu işlerle görevlidir 

A - idare Kurulunun bir yılbk çalışma raporunu tasvip veya red
detmek, 

B - idare Kurulu tarafından hazırlanan yeni yıl bütçesini aynen 
veya tadilen tasvip eylemek, 

C - Bu nizamnamenin 6 ve 7 ncı maddelerindeki salâhiyete gore 
idare Kurulu tarafından verilen kararları onaylamak veya ortadan kal
dırmak, 

Ç - idare ve murakabe kolları asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
D - Nizamnamenin her hangi bir maddesini değiştirmek veya büs

bütün kaldırmak veya nizamnameye yeni maddeler ilâve etmek 
E - Bu »nizamname ile idare ve murakabe kolları ile bunların üyele

rine verilen görevlerin dışında kalan bilûmum işleri yapmak veya yapmağa 
salâhiyet vermek 

İdare Kurulu 

13 — idare Kurulu.yedi asil ve yedi yedek üyeden ibaret olup bir 
sene müddetle Genel Kurul tarafından seçilir Eski üyelerin yeniden seçil
meleri mümkündür. 

14 — idare Kurulu aşağıdaki işlerle görevlidir 
A - Bu nizamnamenin 3, 6 ve 7 ncı maddelerindeki yetkiye dayana

rak karar vermek 
B - Kasabada yapılacak güzelleştirme ve kalkındırma hareketlerini 

İkinci maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sıraya bağlı olmaksızın karar 
altına almak ve bu işlerin görülmesinde lüzumlu mukaveleleri İmzalamak, 
sarf olunacak paralar için başkana ve muhasibe izin vermek, 

C - Âdi Genel Kurul toplantısında Kurulun bir senelik mesaisine ait 
hesap vermek ve yeni sene bütçesini tasdik ettirmek 

Ç - Piyango, müsamere, güreş ve sair bunlara benzer varidat getirici 
teşebbüslere girişmek ve aidat ile teberrularm veznedarca, kabul edilmesini 
karar altına almak, 

D - Kurul lehine propaganda yapmak ve yaptırmak ve uye adedini 
çoğaltmağa gayret etmek, 

E - Başkan, ikinci başkan, kâtip, muhasip, veznedarlık ve iki ış takıp 
memurluğu vazifelerini aralarında intihapla taksim etmek,. 

15 idare kurulundan bir uyanın ayrüması halinde yerme geriye 
kalan üyelerin kararıyle yedekten birisi getiralir 

16 12 ncı maddenin (ıE) fıkrası gereğince görevlendirilen üyele
rin gorevlermm değiştirilmesini Idaıe Km ulu ekseriyetiyle arzu ederse bu 
intihap" yeniden yapılır 

Murakabe Kurulu 

17 Murakabe Kurulu üç asıl ve uç yedek üyeden İbaret olup bu
sene müddetle genel kurul tarafından seçilir 

Eski üyelerm yemden seçilmeleri mümkündür 
18 _ Murakabe Kurulu aşağıdaki ışleıle görevlidir 
A - En az üç ayda bir idare Kurulunun hesaplarını ve kaıatlarını 

tetkik ederek imzalamak 
B - Üçüncü madde gereğince verilecek kaıaı lara iştirak etmek 

C - Adi Genel Kurul toplantısına yıllık kontrolü neticesini raporla 
takdim etmek 

Âdı toplantı 

19 — Genel Kurul her yıl Aralık ayının 12 ncl günü adiyen toplanır 
Toplantıya üyeler 15 gun evvel İdare kurulu tarafından davet olunur. Bu 
davette toplantının yen belli edileceği gibi gündem muhteviyatından da 
bahsolunacaktır. 

20 — Genel kurulu kurulun muessislerıyle kurula sonradan giren 
üyelerden yıllık aidatlarını tamamen ödemiş bulunanlar teşkil eder i lk 
içtimada ekseriyet olmazsa bu vaziyet İdare Kurulunca bir zabıtla tevsik 
olunarak toplantı bir hafta sonraya bırakılır 

Bu takdirde üyelere yemden davetiye gönderilecektir tkıncl ıçtımada 
ekseriyet olsun olmasın müzakereye başlanır. 

|21 Toplantıyı îdare Kurulu başkam açar. Eskeriyet olduğu anla
şılınca evvelâ bir başkan ile Ikfl kâtip seçilir V B ondan sonra d» giıude 
mto Tintoakoreataa şaçlUr 
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22 Karar'ar hazır bulunanların ekseriyetiyle verilir. İntihaplarda 
esas gizli teydir Üyeler ekseriyetle açık leyle intihap yapmağa karar ver
dikleri takdirde buna itibar olunur 

Fevkalâde toplantı 
23 _ Fahri başkan idare ve murakabe kuıullaıı ayn ayn Genel 

Kurulu fevkalâde toplantıya çağırabilir 

Temsil 

24 Toplantı anında her hangi bıı sebeple bizzat bulunamayacak 
olan üyeler kendilerine yazı ile diğer bir uyeyı mümessil seçebllırleı Bu 
suretle bıı uye ancak bir kısıyl temsil edebilir 

Umumi Hey et gündemi 
25 Umumi Heyet gündeminde yazın bulunan işlet den başka şey-

leıı müzakere edemez Kurum için faıdeli görülen şeylerm'müzakeresını 
atzu eden üyeler kendine yazılan davetiye ile tebliğ olunan gündeme bu 
ırzularını toplantıdan en az 10 gun evvel kayıt ettumekle mükelleftirler 

26 Gündem normal olarak şunlaıı ihtiva edet 

A - idare ve murakabe kurullarının raporlar mm okunması 

B - Geçen sene hesabatının tasvibe aız olunması 

C - Yeni yıl bütçesinin tasdiki 

Ç - Idate Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi 

D - Murakabe Kurulu asıl ve yedeklerinin seçimi 

Kurulun defter ve makbuzları 
27 Kurulun uye kayıt deften, katar deften, gelen ve giden ev-

ı ak kayıt defteri varidat ve sarfiyat deften, vezne defteri, makbuz kayıt 
defteri, zimmet defteri ve demirbaş eşya defteri bulunur 

Bu defterlerden karar, üye kayıt, gelen giden evrakı kayıt ve zim
met defterıyle demirbaş kayıt deften kâtip tarafından, varidat ve sarfi
yat defterıyle makbuz kayıt deften muhasip tarafından vezne defteride 
veznedar tarafından tutulur Kurulun makbuzlar, matbudur mütesel
sil numara taşır ve oltasından kurul muhurü ile mühürlenir 

Kuı ulun paraları 

28 Kuıulun paıalaıı İdare*Heyeti namına veznedar taralından 
resmi makbuz mukabili kabul olunur Veznedar bu paraları kural namı
na Ziraat Bankasında açılacak hesabı cariye yatırmakla mükelleftir 

29 Kurulun paıaları İdare Heyetince yapılması kaıar altını alman 
ışleıe başkan ve muhasıbm muşteıek imzasını taşıyan bordro mucibince 
veznedar tarafından sarf olunur Mastaf tahakkuk bordroları muhasip ta-
ıafından tanzim ve hıfz olunur 

Kurulun kontrolü 
30 Kurulun bilûmum muamele ve muhaberesıyle sarfiyatı fnhıı 

başkan tarafından daima teftiş ve murakabe edilebilir 

Kuıulun feshi ve mallarının tasfiyesi 
31 Kurulun feshine Umumi Heyet kaıar veıebıliı Gerek bu suretle 

gerekse kendi infisahı halinde pata ve malları ayni gayeye sarf olunmak 
üzere belediyeye devir olunur 

İdare ve muıakabe kuı ulu uy elen 
32 Kurul muessislerı 12/12/1915 günkü ıik toplantıda bu nizam

nameyi kabul etmıs ve aşağıda adları yazılı kimseleri ıdaıe ve murakabe 
kurulu asıl ve yedek üyeliklerine getirmiştir 

A İdare kuı ulu uyeleıı şunlaıdıı 

Asü üyeler Yedek üyeleı 

As. Ş Başkanı Fuat Akmeri Tüccardan Bekir Denürcioğlu 
özel saymanlık memuru Süleyman » Mehmet Üvez 
Unsal » Mustafa Taşer 
öğretmen Hilmi Ercan » Yaşar Bayol 
öğretmen Sırrı Vural \ » Mustafa Tükel 
Hayvan sağlık memuru Rıza Acun Halktan Remzi Güven 
Dâva vekili Muharrem öztürk Tüccardan Tabir Çoruk 
Halktan Mustafa Akbel 
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B - Murakabe kurulu p«ıl ve yedek üyeleri şunlaıdıı 

Asıl Yedek 

T C Z B Md. Halis Erdem Tüccardan Mehmet Küçük 
Malmüdürü Mevlût Ulusan » Ahmet Temiz 
Halktan Alı m et Güven » Nuri Aytepe 

33 — İdare kumluna seçilenler bu nizamnamenin 14 üncü madde
sinin (E) fıkrasında yazılı vazifelen aıahumda şu sın etle taksim etmiş
lerdir 

imzası 

Bşk As Ş Bşk Fuat Akmeri 
îkıncı Başkan Mustafa Akbel 
Muhasip Süleyman Unsal 
Veznedar Hi lmi Ercan 
Kâtip Muharrem Öztürk 
Takıp Memuru AH Rıza Acun 

» » Sırrı Vural 

Muessısler 

34 — Biz aşağıda ad ve soyadluriyle meslekten, sanatları, ikamet
gahları ve tabiiyetleri yazılı (20) mues«is yukardaki maddelerde yazılı 
hususları 12/12/1945 günü halkevınde toplaıınt.tk müştereken katar altına 
aldığımızı tasdik ederiz 

J 2/12/1945 

Adı soyadı Meslek, sanatı İkametgâhı Tabiiyeti İmzası 

Fuat Akmeri As. S. Başkanı Avanos TUık imzası 
Mustafa Akbel Çanakçı » s> 
Süleyman Unsal özel M . M » ı> 
Hilmi Ercan öğretmen » 
Muharrem Öztürk Dâva Vekili » » >J 

AU Rıza Acun Hay. S. Me. }> 

Sırrı Vural öğretmen » 
Halis Erdem T. C. Z. Md » >•> 

Mevlût TJlusan Malmüdürü 
Bekir Demircloğlu Tüccar" » 
Mehmet Üvez » » » 
Mustafa Taşer » » » 
Yaşar Bayol » » 
Mustafa Tükel » » » » 
Tahır Coruk > » » 
Remzi Güven Rençber » » 
Ahmet Güven > » » 
Ahmet Temiz Tüçeaı » » 
Nuri Aytepe » D » 
Mehmet Küçük » » » 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununa göre tetkiki J . B l K 14/12/1945 
Kaymakam 

Süreyya Serbest 

Tescilinde mahzur olmadığı hasebiyle Kaymakamlığa 14fl2(l94S 
J . K 

İzm ası 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununa gore defteri mahsusuna tescil olun
muştur 14/12/1945 

Kaymakam 

Süreyya Serbest 
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             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 

 
Kanunlar  
 
4858  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna  
 Ek 4644 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığı Bölümünde 
 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        1 
 
4859  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı  
 Kanuna Ek Kanun           2 
 
4860  Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici  
 Yüklenmelere Girişilmesi Hakkında Kanun        2 
 
Bakanlar Kurulu Kararları 
 
3/3684 Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğüne Muzaffer Yeşim’in Atanması    3 
 
3/3697 K/522 Sayılı Kararın Birinci Maddesi Gereğince Elde Edilen ve Edilecek Olan 
 Primlerden Taş ve Linyit Kömürü Maliyet ve Satış Fiyatları Arasındaki Farktan  
 Doğan ve Doğacak Olan Zararları Karşılamak Üzere, Zarar Miktarlarına Göre Ereğli 
 Kömürleri İşletmesi ile Garp Linyitleri İşletmesine Devir İçin Ekonomi Bakanlığına  
 Yetki Verilmesi Hakkındaki İlişik K/618 Sayılı Kararın Yürürlüğe Konulması   3 
 
3/3709 Anadolu Ajansı Umum Müdürü Faik Hüseyin Hozar’ın Prağ Orta Elçiliğine  
 Atanması           3 
 

İlanlar             3 
 


