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YORUM 

Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye menialiki haricine çıkarılmasına dair olan 431 
sayılı kanunun 8 inci maddesinin yorumu 

Yorum No : 245 

431 sayılı kanunim meriyete girdiği tarikte hayatta bulunsun bu
lunmasın Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş her hangi bir kimse 
namına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda mukayyet gayrimen
kul mallar bu kanunun 8 inci maddesi mucibince, kanunun yürürlüğe gir
mesiyle millete intikal etmiştir. 

Binaenaleyh 431 sayıl ı kanunun neşrinden sonra bu gayrimenkul 
lerln padişahların mirasçılarına intikali yapılamaz ve bu mallar üzerinde 
verese tarafından hiç bir hak iddia edilemez. 

2/5/1949 

6*MM 
Sahife Sava No. B a d i k 

th r i l l K a n a n 
Hilâfetin ilgasına Te Hanedanı OananlnSn Törlilrs Cnmba-
rfreti TBpmaliH lıaricîne çıkarılmasına dak Kanan 3/3/1349 

Matnr 
Tartip Cilt 

Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı: 9088 

8/4/1948 tarihli ve 3/7311 sayılı karara ektir: 
1949 yılında yabancı memleketlere gönderileoek veya dâhile sevkolu-

nacak zımpara cevherlerinden % 5 nispî resim alınması; Ekonomi ve Ti 
caret Bakanlığının 2/3/1949 tarihli ve 2806/5 sayılı yazısı ve Maliye Ba
kanlığının 14/4/1949 tarihli ve 27843/1/8578 sayılı mütalâası üzerine, Maa-
din Nizamnamesinin 1794 sayılı kanunla değiştirilen 50 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 18/4/1949 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

18/4/194» 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
Ş. GÜNALTAY 

MÜH Savunma Bakanı 
H. ÇAKİR 

Millî Eğitim Bakanı 
T. BANGUOĞLU 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. BÜRGE 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. ERlM 

İçişleri Bakam 
E. ERİŞİRGİL 

Bayındırlık Bakanı E 

S. ADALAN 

Tanm Bakanı 
C. ORAL 

Devlet Bakanı 
N. SÜMER 

Dışişleri Bakanı V. 
N. SÜMER 

e. ne Tîearet Bakanı 
C. S. BARLAS 

Ulaştırma Bakanı 
Br. K. SATIR 

Adalet Bakam 
F. SİRMEN 

Maliye Bakanı 
/. R. AKSAL 

Sağ, ve S. Y. Bakan; 
Dr. K. BAYlZİT 

Çalışma Bakanı 
R. S- SlRER 

Karar Sayısı: 9100 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince 
30/7/1940 tarihli ve 2/14083 sayılı kararla yürürlüğe konulmuş olan ipti
dai maddeler indirim cetvelinin kâğı t sanayiine ait (J) grupuna 15 sıra. 
numarası altında (muamele vergisi ödenmiş kâğıt ve mukavva kırpıntı
larından imal edilen mukavva ambalâjlık kaba kâğıt lar) mamulât ıma 
eklenmesi ve bu mamul için % 29 nispetinde ilk madde indirimi yapılması, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muvafakatine dayanan Maliye Bakan
lığının 2/4/1949 tarihli ve-28921-38/7563 sayıl ı yazısiyle yapılan teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca 20/4/1949 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

20/4/1949 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 

S. GÜNALTAY 

Millî Savunma Bakanı 
H. ÇAKİR 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. ERİM 

İçişleri Bakanı 
E. ERİŞİRGİL 

Devlet Bakanı 
N. SÜMER 

Dışişleri Bakam V. 
N. SÜMER 

Adalet Bakanı 
F. SİRMEN 

Maliye Bakam 
/. R. AKSAL 

Millî Eğitim Balkanı Bayındırlık Bakanı Eko. ve Ticaret Bakamı Sağ. ve S. Y. Bakam 
T. BANGUOĞLU S-ADALAN C. S. BARLAS Dr. K. BAYlZİT 

G, ve Tekel Bakanı 
Dr. F. S. BÜRGE 

Tanm Bakanı 
C. ORAL 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. SATIR 

Çalışma Balkanı 
R. S. SlRER 

3 s m a 



Şahife: 16078 (Resmi Gazete) 7 MAYIS 1949 

TEBL İĞ 
Maliye Bakanlığından : 

3843 sayıl ı Muamele Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 10 uncu 
fıkrası gereğince bu vergiden istisna edilmiş bulunan ziraat makine, alet 

ve arabalarım gösteren cetvelin B-6 işaretli bölümünün sonuna ağaçtan 
mamul pulluk kolu, pulluk oka ve gergi çubuğunun da eklenmesi, Tanın 
Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müştereken yapılan İnceleme so
nunda uygun görülmüştür. 

İ L Â N L A R 
M. S. B. Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
1 — Asker î Fabr ikalar için (22) kalem muhtelif cins ve miktar larda 

elektrik malzemesi kapal ı zarf la s a t ın a l ınacakt ı r . Hepsinin muhammen 
bedeli (15.440) l i ra olup muvakkat t emina t ı 11.158) l i radır . Şa r tnames in in 
yedinci maddesine göre ayr ı ayr ı isteklilere de ihale edilebilir 

2 — Eksiltmesi 16 Mayıs 1940 Pazartesi günü saat 16 da A n k a r a da 
Bakan l ık Satmalma Komisyonunda yapı lacak t ı r . Ş a r t l a ş m a l a r her gün 
öğleden evvel istanbul 'da Harbiye'deki L v Amir l iğ inde ve A n k p ı a ' d a k ı 
komisyonda görülebilir . 

3 — Teklif mek tup la r ın ın noksansız olarak 16/5/1949 Pazartesi günü 
saat 15 e kadar Komisyona verilmesi 1444 / 4-3 

1 — Askerî Fabrikalar için 220 voltluk muhtelif vat ve mıktatıarda 
ceman yekûn (16.700) aded ampul kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır 
Hepsinin muhammen bedeli (26.628) lira olup geçici teminatı (1.938) lira
dır. Her cins ve miktarın yarısı verilmek şartiyle iki ayrı istekliye ihale 
edilebilir 

2 — Eksiltmesi 17 Mayıs 1949 Salı günü saat (16,30) da Ankara'da 
Bakanlık Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğ
leden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve istı-
yenlere şartnameler ı l 40 ) kuruş bedelle Ankara'daki Komisyondan verilir. 
Ampullerin markaları Osram, General Elektrik, Tungsram, Westinghaus, 
Fillps veya bu markalar ayarında olabilir 

î — Teklif mektuplarının noksansız olarak 17 Mayıs 1949 Salı günü 
Mat 145,8e) a kadar Komisyona verilmesi. 

1445 /4 -« 

1 — Askeri Fabrikalarda atelye çatılarının ruberoitle döşeme isi 
kapalı aarf usuliyle yaptırılacaktır. Muhammen keşif bedeli (40.898) lira 
(08) famış olup geçici teminatı (3.068) liradır 

2 — Bkfltitmesı 47 Mayıs 1949 Salı günü saat (16) da Ankara'da 
Bakanlık Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün 
öğlede* « w e l İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 
İHtagrealere ^aaftsaınejer (206) kuruş bst1 r ıe Ankara 'daki Komisyondan 
verilir 

% — Teklif mektuplarının 17 Mayıs 1949 Salı günü saat (15) e 
kadar noksansız olarak Komisyeaa verilmesi. Bu İse gireceklerin en az 
jfcaledea (8) gün evvel Askeri Fabrikalara başvurarak bu gibi 20.000 
liralık buna benzer hır işi yaptığım tevsik ederek yeterlik belgesi almaları 
lâzımdır 

1446 / 4-8 

1 — Birinci açtk eksiltmesine istekli çıkmıyan mütaahblt nam ve 
keratama. As. Fabrikalar için (6.850) Kg. muhtelif ölçü ve miktarlarda 
yaylık çelik tel ve şerit yine açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (23,000) lira olup geçici teminatı (1.725) liradır. Her 
ebatta*» miktarın yarısı verilmek şar t iy le (2) ay r ı istekliye ihale edile-

2 — akslltmesl: 14 Mayıs 1940 Cumartesi günü saat (10) da Anka-
r*'4a Bakanlık Satın Alma Komtagrotmad» yapılacaktır. Şartlaşmalar her 

gün öğleden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Lv. Amirliğinde ve Anka
ra'daki Komisyonda görSîeW!ir. 

1469 / 4-3 

! 1 — Kapal ı zarf eksiltmesine istekli ç ıkmıyan Asker î Fabr ika lar için 
j k'lı>su 135 k u r u ş t a n 30.000 kilo bohçalık saç paza r l ık l a s a t ın a l ınacakt ı r . 

Muhammen bedeli (40.500) l i r a olup kesin t emina t ı 6.076 l i radır . Y a n a ' 
venimek şar t iy le 2 ayr ı istekliye ihale edilebilir. 

2 — Pazar l ığ ı : 11 Mayıs 1949 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15 te Ankara 'da 
Bakanl ık Satmalma Komisyonunda yapı lacakt ı r . Ş a r t l a ş m a l a r her gün 
öğleden evvel istanbul'da Harbiye'deki Levaz ım Amir l iğ inde görülebil ir 
ve Istiyenlere ş a r t n a m e l e r 205 k u r u ş bedelle Ankara 'dak i Komisyondan 
verilir. 1470 /3-3 

1 — Model 5404 L L 50 aded ve model 5404 cl. 2 aded kardex dolap
ları kapa l ı zarfla ihaleye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 36 090 l i r a olup geçici t e m i n a t ı 2.706,75 li
radır. 

3 — İhalesi: 20 Mayıs 1949 Cuma günü saat 16 da Komisyonda ya
pılacaktır. 

4 — Model ve şartnamesi her gün öğleden evvel İstanbul Levazım 
Amirliğinde ve Komisyonda görülebilir. Ve 180 kuruş mukabilinde alına
bilir 

5 — Tekl i f mektuplarmıtı 20 Mayıs 1949 Cuma günü saat 15 e ka
dar Komisyona verilmesi. 1553 / 4-2 

Ankara Lv. A. Sa. Al . Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf usulü ile aşağıda cins ve miktar ve muhammen 
bedel ve geçici teminatları'yazıl ı iki kalem yiyecek maddesi satın alı
nacaktır. 

2 — Şartlaşmalar her gün Ankara Lv. Amirliği Satmalma Komis
yonunda görülebiür. Eksiltmeleri, 17/5/1949 Salı günü hizalarında göste
rilen saatlerde yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar Ankara Lv. Amirliği Satmalma Komisyonuna vermeleri 

Müh. bedeli Geçici teminatı 
Cinsi Miktarı Lira Lira İhale saati 

Sade y a ğ 80 ton 496000 23590 16 — 00 da 
Yumı>^a 750000 aded 67500 4625 16 — 38 da 

1466 / 4-3 

„ 

İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

Davacı Galip Sezer, İzmir Osmanlı Bankasından İstanbul'da Tüccar
dan Zaharya Papayani emrine İstanbul Yenicami şubesinden ödenmek 
üzere aldığı 4/1/1949 tarih 98167/9870 sayılı 174,12 liralık çekin kaybol
duğunu ileri sürerek iptaline karar verilmesini istemiştir. Bu çekin bu
lanlar tarafından 45 gün içersinde mahkemeye veya davacıya teslim olun
madığı takdirde Ticaret Kanununun 640 inci maddesi uyarınca iptaline 
karar verileceği ilân olunur. 

1464 /3-2 



7 MAYTS 194» (Regad Otaote) Sahife: 16079 

İS.ı/ındırlık Bakanl ığ ından-

pe konulan İş: 
fljsalt Wr1«tieai esası üzerinden (927.067) lira (34) kuruştur. 

1 — Terme deresi düzeltimi inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli 
2 — EksUtme 23/5/1949 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 16 da 

Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak, olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuUyle yapılacaktır. 

t — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel 
ş&rtlaş*ma£nm ve su işleri umumi, fennî şartlaşmasını (46) lira (35) ku
ruş karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Bksiltmeye girebilmek için isteklilerin (40.832) lira (69) kuruş 
geçici ceunJa&t Termeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer 
bir İşi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata ya
rar be*g«leriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil gün
leri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu 
işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi gös
t e r » eteri şarttır. 

5 —• İsteklilerin teklif mektuplarım 2 nci maddede yazılı saatten bir 
saat tmaaahte kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 

olan gecikmeler kabul edilmez. 
1560 / 4-2 

Kitap bastırılacak 
16 Mayın 1949 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 15 te Ba

yındırı*: Bakanlığı binasında Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Mal
zeme Hkstttme Komisyonunda «Hidrolik» adlı kitabın baskı işinin kapalı 
zarf utndıfi ite eksiltmesi yapılacaktır. 

t$/tm oranlanmış bedeli 5760 (beş bin yedi yüz altmış) lira olup geçici 
tenuaat »Miktarı 432 (dört yüz otuz İki) liradır. 

B u husustaki şartlaşma Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz 
olarak «antla edilebilir. 

t/rtefctfierin geçici teminat ve şartlaşmada yazılı evrakla 2490 sayılı 
kanan geçerliklerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarım eksütme 
gOaM 14 e kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına ver
m i ş otmafon lâzımdır. 

1559 / 4-3 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından: 

286 aded elektrik rnotörü alınacak 
'- — 286 aded muhtelif cins elektrik rnotörü ve a k s a m ı satm alın

ma*» kapal ı sarf usulü üe eksiltmeye konulmuş tu r . 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 300.000 (üç yüz bin) ve mu-

yafefca* temıinatı 15.750 <(on beş bin yedi yüz elli) l iradır . 

8 — Ş a r t n a m e l e r 1000 ku ruş mukabilinde A n k a r a ve H a y d a r p a ş a 
v<*«ı»"> '»-.'««iı» s a t ı lmak tad ı r . 

i - - Eksi l tme Ankara 'da İda re b inas ında Malzeme Dairesinde top-
laftan Merkaas 9 uncu S a t m a l ı n a Komisyonunca 20/6/1949 Pazartesi günü 
amt 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tây in e t t iğ i 
raıu<&l&fHu aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz 'mukabilinde 

srss*» KcRtteyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten 
*we -fa ş-eleçecek tarzda iadelii t aahhü t lü , olarak posta ile göndermeler i . ) 

1589 / 4-3 

Sabun alınacak 
1 — Aşağıda cins ve m i k t a r ı yazılı 3 .liste muh tev iya t ı sabunun satm 

ataıtutuuH kapa l ı zarf usullyle eksiltmeye konulmuş tur . 

2 — Her iletenin muhammen bedel ve muvakkat -teminat mik t a r l a r ı 
aşağıda ^Jeto 'ilmiştir. 

3 - - Şa r tname le r bedelsiz olarak Ankara 'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa 'da TesTimalma ve Yol lama Müdür lüğünden ve İzmir 'de İda re 
Mbğeza Şefl iğinden verilir. 

-i — Eksi l tme Ankara 'da İda re b inas ında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu S a t ı n a l m a Komisyonunca 23/5/1949 Pazartesi günü 
sa&'î 15,3* da liste s ı ras ına göre yap ı l acağ ından istekli lerin teklifleriyle 

sa0^ 

kanunun tây in et t iği ves ikalar ın ı aynı günde nihayet saat 14,30 d kadar 
makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya 
muay:" n vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli t a a h h ü t l ü olarak posta 
ile göndermeler i . ) 

Muhammen Muvakkat 
Liste Mik ta r ı bedel teminat 

sıra No- Malzemenin ısını K g . Lir?, L i r a K . 

Beyaz sabun 
Bulaşık sabunu 
Arap sabunu 

10000 
5000 

25000 

18500 
6S50 

23750 

1387.~0 
513,75 

1781,25 

1617/4-1 

Devlet Demiryolları Sivas Ger Atelyesi Komisyonundan: 

Yiyecek maddeleri alınacak 

Crup 
N o . C İ N S İ 

M u h . F i . 
Mik ta r ı Knrna 

T a t a r ı Geçici inancı t 

L i r a K r . L i r a K r . 

İ H A L E 
A 

Saati 

1 Ekmek (450 Gr. İlk) 527377 13,50 71195 90 5339 69 25/5/1949 11 

28500 00 
3000 00 

Koyun eti 19000 150 
Sığır eti 2500 120 

Kuru fasulye 4280 60 
Mercimek 6480 45 
Nohut 5632 45 
Pirinç 5780 140 
Makarna 4760 90 
Bulgur 3840 45 
Kırmızı biber 48 300 
Tuz 2834 9 
Salça 658 100 
Soğan 7064 25 
Patates 5800 26 

Domates 7200 35 
Patlıcan 4800 35 
Lahana 4800 15 
İspanak 4800 25 
Taze fasulye 4800 30 
Pırasa 1200 25 
Kabak 4800 26 

31500 00 2862 50 25/5/1949 15 

2568 00 
2916 00 
2535 40 
8092 09 
4284 00 
1728 00 
144 00 
255 06 
658 00 

1766 00 
1450 00 

26396 46 1979 66 25/5/1949 14 

2520 00 
1680 00 
720 00 

1200 00 
1440 00 
300 00 

1200 00 

9060 00 679 50 25/5/1949 10 

1 — 25/4/1949 tarihinde ihalesi yapılamıyan yukarda cinsi ve mik
tarları yazılı dört grup yiyecek maddesi kapalı zarf usullyle eksütmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Her grup ayrı eksiltme mevzuudur. Tekliflerin gruplardan bi
rine veya bir kaçma veyahut bir gruptan bir kaç kalemine teklif veril
mesi caizdir. 

3 — Birinci, ikinci ve dördüncü gruplar belediyenin günlük rayiç 
fiyatı üzerinden teklif edilecek tenzilâtla ve üçüncü grup sabit fiyatla 
ihale edilecektir. 

4 — Şartname ve mukavele projeleri Komisyonumuzda ve İdaremiz 
Sivas Vezneslndedir. Dördüncü grup şartnamesi bedelsizdir. Birinci grup 
şartnamesi (356), ikinci grup şartnamesi (158) ve üçüncü grup şartna
mesi (132) kuruş bedelle verilir. 

5 — Eksiltme gruplar hizasında yazılı gün ve saatlerde Sivas Cer 
Atelye Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Teklif zarfları
nın ihale için tâyin edilen saatlerden bir saat önce Komisyona verilmiş 
olması ve geçici teminatlarında veznelerimize nakten veya 2490 sayılı ka
nunun kabul ettiği esham ve usulüne tevfikan tanzim ettirilmesi banka 
teminat mektubu olarak tevdii mukabilinde alınacak vezne makbuzları
mızın zarflara konması lâzımdır. 

Eksiltmeye İştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği vesaiki 
ibraz etmeleri şarttır. 

1564 / 4-2 

Kiğı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı : 32 

Anzevik Köyünden Mro adındaki şahsın 30-40 sene evvel bilâ velet 
ve vârissiz ölümiyle emvalinin Hazineye intikal etmesinden Kanunu Me
deninin 534 üncü maddesi gereğince hak iddia edenlerin belli süre içinde 
Kiğı Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur. 

1565 



Sabifes 16080 (Resmî Gazete) 7 MAYIS 1949 

Ankara Defterdarlığından: 

1 — 15.600 Ura muhammen bedelli Tavukçuluk Enstitüsü İdare bi
nası ile Kuluçka Dairesinin yıkılması, yerinin tesviyesi ve molozlarının 
mahallinden kaldırılması işi mütaahhidine ait olmak üzere çıkacak bilû
mum enkazı müşteri nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile artırmaya 
konulmuştur. 

2 — ihale 20/5/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat 15 te Defter
darlıkta toplanacak Komisyonda yapılacağından isteklilerin 1170 liralık 
teminat makbuzları dâhil 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine uygun 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Komisyona vermiş olmaları şarttır. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

3 — Buna ait keşif ve şartname her gün MU1Î Emlâk Müdürlüğünde 
görülebilir. 

1561J 4-2 ] 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Muhom. Muvaklutt \ 
Miktarı fiyatı Tutan teminatı j 

C İ N S İ Aded Kama Ura Lira İkile KİBu j 

Penicillin Kristalize, 20.000 165 33.000 2.475 23/5/1949 Pazar- î 
200.000 ünitelik tesi günü saat > 

14 te | 
1 — Ankara Numune Hastanesinin 1949 yılı ihtiyacı için yirmi bin j 

aded Penicillin Kristalize kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. j 
2 — Taliplerin kanun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek- j 

tuplarmı muayyen olan saatten bir saat evvel Komisyona vermeleri, 
3 — Şartnameler her gün Hastanede ve İstanbul Sağlık Müdürlüğün

de görülebilir. 
1618 / 4-1 

Perşembe Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/342 
Perşembe'nin Anaç Köyünden Elmalı oğlu Halil eşi Ayşe Elmalı 

vekili Kâmil Tunçer ile Ordu'nun Selimiye Mahallesinden Bahtiyar oğul-
ları'ndan Abdullah evlâtları Salâhattin, Ahmet ve Hatice ve Ferit Ünal 
aralarındaki alacak dâvasının Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesinde 
yapüan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Salâhattin Bahtiyar ve Ahmet ve Hatiee Bafetiyaf m 
adresleri malûm olmadığından haklarındaki davetiyenin nanen ierasma 
karar verümiş, muayyen günde gelmediklerinden gıyap kararının da Ha
nen icrası istenilmiş olduğundan muayyen gün olan 16/5/1949 günü gelme
dikleri veya kendilerini temsil için bir vekili kanuni göndermedikleri tak
dirde bir daha mahkemeye kabul edilmeyecekleri İlân olunur. 

1 « 4 /1-1 

Perşembe Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

948/114 
Perşembe'nin Tekke Köyünden Osman oğlu İbrahim Alfcay ü» aynı 

Köyden Hasan Dönmez ve Beyli Köyünden Hasan oğlu Dursun ve Tekke 
Köyünden Osman kızı ve Salim karısı Zeynep Saka ve Ayşe likit ve Satsan 
Gümüş haklarında Perşembe Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan yar
gılamasında: 

Dâvâlılardan Şaban Gümüş'ün adresi belli olmadığmdan hakkın
daki tebligatın ilânen icrasına karar verilmiş olduğundan muayyen gün 
olan 16/5/1949 gününde gelmediği veya kendisini temsil İçin bir vekili ka
nuni göndermediği takdirde hakkında g ıyap k a r a n verileceği ilân olsanr. 

1606/1-1 
» 

İskenderun Asliye Hukuk Yarg ıç l ığ ından 1 

949/74 
Dâvâlı: İskenderun Yenişehir Mahallesi Coşkun Sokak 18 numaralı 

evde oturan Sadık Sabuncu eşi Nebahat Sabuncu'ya: 
iskenderun Yenişehir Mahallesi Coşkun Sokak 18 numaralı evde otu

ran Sadık Sabuncu tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma dâvasının 
duruşması zımnında tâyin olunan 19/4/1949 Salı günü saat 10 da gelmedi
ğiniz cihetle hakkınızda gıyap kararı ittihaz edildikten sonra muhakemeye 
devamla duruşmanın 13/5/1949 Cuma günü saat 9 a bırakılmasına karar 
verilmiş olduğundan yapılan muameleye beş gün zarfında İtiraz edebilece
ğiniz ve bu müddet içinde muameleye devam için mahkemeye müracaatla 
diğer bir gün tâyin ve hasma tebliğ ettirebileceğiniz Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 402 nci ve itiraz etmediğiniz takdirde bir daha muha
kemeye kabul edilemiyeceğiniz 405 inci maddesine tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1643 /1-1 

T ü r k i y e E m l â k K r e d i Bankasının 31/3/1949 umumi vaziyeti 

A K T İ F 
U r a 

Kasa ve Merkez B ankas ı : 
Kasa 
T. C. Merkez Bankası 

Kanuni karşılıklar kasası 
Dâhildeki bankalar 
Senetler cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
ipotek karşılığı taksitli borçlar : 

% 5 faizli meskenler karşılığı 
Diğer gayrimenkuller karşılığı 

İpotek karşılığı krediler 
Temlik edilmiş emekli aylıkları 
İştiraklerimiz 
Sabit kıymetler 
Hissedarlar (ödenmemiş sermaye) 
Muhtelif 

Nâz ım hesaplar 

1.992.074,63 
3.886.77 

8-602.026,54 
85.623.810,46 

Yekûn 

Lira 

1.995.96.1,40 

6.370.360,45 
2.065.347,33 
1.170.018,84 
6.729.951,95 

279.381,37 
9.284.980,82 

44.225.837,— 

2.270.186,21 
2.180.736,— 

999.500,— 
3.160.243,42 

60.444.004,27 
28.323.356,44 

169.499.865,50 
60.758.925,21 

P A S İ F 
Lira 

Sermaye 
İhtiyat akça lar ı : 

Kanuni İhtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Taahhüüerimiz 

Mevduat ve eari hesaplar : 
Tasarruf mevduatı 
ISair mevduat 

Muhtelif 

Nâz ım hesaplar : 
Cirolarımız 
Kefaletlerimiz 
Sair nâzım hesaplar 

Yekûn 

Lira 

1.055.612.36 
291.197,56 

24.190.527,74 
4.461.313,43 

Yekûn 

100.008.000,-

1.346.809,92 

»3.233,43 
î.852.041,03 

»8.651,841,17 

36.853.939,95 

169.499.865.59 

T.620.600,— 
4.689.413,59 

68.448.911,62 

•0.758.925,21 

1 5 8 f / Ï - 1 

Başbakanlık Derlei Matbaan 
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     İÇİNDEKİLER 

 

Yorum                   Sayfa 

 
245  Hilâfetin İlgasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Memaliki Haricine  

Çıkarılmasına Dair Olan 431 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Hakkında Yorum    1 
 

Bakanlar Kurulu Kararları 

 
3/9088  1949 Yılında Yabancı Memleketlere Gönderilecek veya Dâhile Sevk Olunacak Zımpara 

Cevherlerinden % 5 Nispî Resim Alınması Hakkında Karar                                                           1 
 

3/9100  İptidai Maddeler İndirim Cetvelinin Kağıt Sanayine Ait Bölüme Ek Yapılması Hakkında 
  Karar             1 
 
Tebliğ 
 
Maliye Bakanlığınca 3843 Sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin 10 uncu  
Fıkrası Gereğince Bu Vergiden İstisna Edilmiş Bulunan Ziraat Makine, Alet ve Arabalarını  
Gösteren Cetvelin B-6 İşaretli Bölümünün Sonuna Ağaçtan Mamul Pulluk Kolu, Pulluk 
Oku ve Gergi Çubuğunun Eklenmesi          2 
 
İlanlar              2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


