
T.C. 
Gazete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

İdareree ve yazı işleriin için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdwvmat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

1 NİSAN 1950 

CUMARTESİ Sayı: 7472 

KANUNLAR 
Av vergisinin kaldırılmasına dair Kanun 

Kanun. No: 5639 Kabul tarihi: 23/3/1950 

Madde 1 — Su mahsullerinden ve av derilerinden alınmakta" olan av 
vergisi kaldırılmıştır. 

Madde 2 — Balık alım ve satımına mahsus olmak üzere Maliye Ba
kanlığı tarafından idare edilmekte olan Hazineye ait balıkhane binaları, 
balıkçılığa mütaallik tesisleri ve demirbaşlariyle beraber, bedelsiz olarak 
mahalli belediyelere devredilmiştir. Bu balıkhaneler devralan belediyelerce 
1580 sayılı Belediyeler Kanunu hükümleri dairesinde İdare edilir. 

Maliye Bakanlığının 1927,1930 ve 1946 yılı bütçelerine konulup döner 
sermaye olarak istanbul Balıkhanesine verilmiş bulunan 60 000 lira, aynı 
maksatla kullanılmak üzere, İstanbul Belediyesine devredilmiştir. Bu 
döner sermayeden açılmış olan krediler ikraz şartları dairesinde belediyece 
takip ve tahsil olunur. 

Madde 3 — Su mahsulleri avcılığına mahsus ruhsat tezkereleri ma-
haili un en büyük mülkiye amiri tarafından verilir. 

Madde 4 — Zabıtai Saydiye Nizamnamesi ile ek ve tadilleri hakkın
daki kanunlanrın su mahsulleri avcılığı zabıtasına mütaallik hükümleri ge
reğince Maliye Bakanlığına verilmiş olan görevler ve yetkiler Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına devredilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı toptan balık alım ve satım yerlerini 
teftiş ve murakabeye yetkilidir. İriliklerine göre avlanması yasak olan 
balıklar bu Bakanlıkça tesbit ve ilan olunur. 

Madde 5 — Balıkçı kayıklarından liman idareleri ve belediyelerce her 
ne nam ile olursa olsun hiç bir vergi ve resim alınmaz. 

Madde 6 — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlen hakkındaki 2996 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin 
i l memurları kısmında gösterilmiş olup ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
sayı, görev çeşidi ve aylıkları yazılı görevler mezkûr cetvelden çıkarıl
mıştır. 

Madde 7 — 28/1/1946 tarihli ve 4842 saydı kanuna ekli (1) sayılı 
cetvelden bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve 
mezkûr cetvele, bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Geçici Madde 1 — Hazinece memzuç olarak mültezimlere ihale edilen 
avlama hakkı ile av vergisi iltizam bedelinin bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten iltizam müddeti sonuna kadar devreye isabet eden kısımların-
dan % 12 si, kaldırılan av vergisine mukabil tenzil edilir. 

Geçici Madde 2 — Av vergisi İltizama verilmiş olup bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte iltizam süresi sona ermemiş bulunan av yerlerine 
ait iltizam bedelinden bu tarihten sonraki devreye düşen taksit bedelleri 
terkin olunur ve taksitler peşinen ödenmiş ise terkini gereken miktarı 
mültezime geri verilir. 

Geçici Madde 3 — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı ,(D) İşaretli 
cetvelin (Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı kısmına, bağlı (4) sayılı cetvelde 
y a z ı l ı kadrolar eklenmiş ve aynı kanuna bağlı (L) işaretli cetvelden, ili-
şik (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

Madde 8 — 27/12/1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 4, 5. 
7, 8, 9,10, 14, 17, 23, 24 ve 31 inci maddeleriyle aynı nizamnamenin 18 ve 
21 inci maddelerinin av vergisine mütaallik hükümleri; 16/4/1338 tarihli ve 
218 sayılı kanun; 19 Nisan 1298 tarihli Dersaadet ve Tevabii Balıkhane 
İdaresine dair (Nizamnamenin 13 üncü maddesinden gayri maddeleri; 2 
Şubat 1340 tarihli ve 404 sayılı kanun; 6 Nisan 1340 tarihli ve 465 sayılı 
kanunun birinci maddesinden gayri maddeleri; 22 Nisan 1926 tarihli ve 
820 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin av vergisine mütaallik hükümleri; 
24 Nisan 1936 tarihli ve 2956 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

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

25/3/1950 

[1] SAYILI CETVEL 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 Av Vergisi Muhasibi 1 40 
12 » » > 9 25 
13 » 11 20 
11 » » Veznedarı 1 30 

[21 SAYILI CETVEL 

D Gö revün çeşidi Sayı Aylık 

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 
8 » Yardımcısı 1 50 
7 Uzman 1 60 

Resmî 



Sahife: 18234 (Resmi Gazete) 1 NİSAN 1950 

D. 

4 
6 
T 

D. 

10 
11 

No. 

1580 
2996 

4842 

4910 

5561 

218 
404 

469 

820 

2916 

[3] S A Y I L I C E T V E L 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
» Yardımcısı 

Kontrolör 

1 
1 
2 

90 
70 
60 

|4] S A Y I L I C E T V E L 

Sayı 

1 Yabancı dil bilir dakttlo 
1 Daktilo 

[5] S A Y I L I C E T V E L 

Görevin çeşidi 

Ücret 

300 
210 

Sayı Aylık 

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü 
6 Uzman 70 

Diğer Merkez Memurları 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 

1 
1 

35 
30 

Başlığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Cilt Sahife Sayı 

1 — Sözü gecen Kanunlar t 
Belediye Kanunu  H/4/1930 
Maliye Vekaleti teşkilat ve vazifelen hakkında Kanun 

S/6/1936 
Ekonomi Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
ile 3656 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerin bu 
Bakanlık kısımlarında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

30/1/1946 
Maliye Bakanlığı kuruluş, ve görevleri hakkındaki 2996 sa
yılı kanunun barı maddelerinin değiştirilmesinin ve bu ka 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 7/6A946 
1950 yılı Bütçe Kanunu 1/3/1950 
2 — Bu kanunla kısmen ve tamamen kaldır ı lan K a 
nunlar ve Tüzükler : 
a - Kanunlar t 
Zabıtai Sardiye Nizamnamesini mıtaddıl Kanun 16/4/1338 
istanbul av tezkereleri resminin tezyidi hakkında Kanun 

İstanbuI ve Tevabii Bal ıkhanesine mutaallik Nizamname-
nin birinci ve üçüncü maddesinde muharrer rüsumun tezyı-
dine dair Kanun — 
Zabıtaİ Saydiye ve İstanbul ve Tevabıi Balıkhane İdareleu 
Nizamnamelerinin bazı maddelerim muaddıl -Kanun 2/5/1926 
Yunus balıklarının ve bunlardan çıkarılan İtalik yatlarının 
av vergisinden istisnasına dan Kanun 29/4/1936 
b - Tüzükler : 
(18 Safer 1299 tarihli Zabıtaı Saydıye Nı/amnamesı /evıl 
düsturun 2 nci cildinin 122 ncı sahifesindedir) 
(Dersaadet ve Tevalıiı Balıkhane İdaresine dair Nizamname 
Zeyil düsturun 3 uncu cildinîn 111 uncu sahifesındedir.) 

3 

3 

11 

17 

161 

1024 

1471 

3322 

27 867 6219 

1182 6*27 
— 7445 

3 

3 

3 

5 

3 

•t 17 

55 

271 

399 

867 

509 

361 

H291 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 

Kanun No: 56S9 Kabul tariki: 24/3/1950 

Madde 1 — Tarım Bakanlığına bağlı, ve tüzelkişiliği haiz olmak 
üzere Ankara'da Ata türk Orman Çiftliği Müdürlüğü kurulmuştur. 

Çiftliğin İşletilmesi esasları Tanım Bakanlığınca tesbit edilir. 
Madde 2 — Ata türk Orman Çiftliği Müdürlüğü, bir müdürün idaresi 

* 

altında bir müdür yardımcısı ile: 
A ) Umumi ziraat işleri; 
B) Bağ, bahçe kültürleri ve ağaçlandırma işleri; 
C) (Hayvancılık ve hayvanat bahçesi işleri; 
D) Ziraat sanatları işleri; 
E ) Ticaret, idare ve levazım işleri; 
F ) Hesap işleri; 

şefliklerinden ve hukuk işleri servisinden teşekkül eder. 
Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti işletmeden elde edilen mah

sullerin veya bunlardan işletmenin ziraat sanatlar ı kısımlarında değer
lendirilmiş olanlarının satılmasına muhasırdır. Lüzumu halinde Müdür
lüğün Tarım Bakanlığına bağlı müessese ve çiftliklerin elde ettiği veya 
değerlendirdiği mahsullerden alıp satmasına Bakanlıkça yetki verilebilir. 

Müdürlüğün ziraat sanatlar ı mevzuuna giren işlerde değerlendiril
mek üzere dışardan yapabileceği satınalmalara ait esaslar Maliye ve 
Tarım Bakanlıklarınca birlikte tesbit olunur. 

Madde 3 — Ata türk Orman Çiftliği Müdürlüğünün sermayesi yedi 
milyon beş yüz bin liradır Bu sermaye aşağıda yazılı kaynaklardan sağ-
lanır: 

A ) B u kanunun geçici birinci maddesi gereğince, Müdürlüğe dev
redilecek kıymetlerden borçlar düşüldükten sonra kalan kısım; 

B ) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ödenmiş döner ser
mayesinden verilecek bir milyon l i ra ; 

C) Sermayenin yıllık safi gelirinden dördüncü maddedeki kısım 
ayrıldıktan sonra kalan miktar; 

D) Lüzum ve zaruret halinde genel bütçeden verilecek paralar. 
Madde 4 — Sermayenin yıllık safi gelirinden % 25 i yedek sermaye 

olarak ayrılır. 
Onuncu maddeye göre satı lacak gayrimenkullerin ve satışı t aka r rü r 

edipte muamelesi tekemmül etmemiş arazinin bilanço kıymetleriyle sat ış 
bedelleri arasındaki fark doğrudan doğruya yedek sermayeye eklenir. 
Yedek sermaye ancak 8 inci maddede yazılı maksat için kullanılır. 

Madde 5 — Müdürlük, özel hukuk esaslarına göre idare olunur, 
İşlemleri ve harcamaları 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye ve 2/6/1934 tarihli ve 2490 sayılı Art ı rma, Eksiltme ve İhale K a 
nunları hükümlerine tabi değildir. B u işlem ve harcamaların şekli, sa
t ın alma ve satma, yapma ve yaptırma, kiralama ve kiraya verme ve 
hesap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortisman payları ve müdürlük 
ile personelin görev ve yetkileri Maliye ve Tar ım Bakanlıklarınca birlikte 
tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak esaslar dairesinde yürütülür. 

Madde 6 — Müdürlüğün bütçe yılı takvim yılıdır. Her bütçe yılına 
ait bilanço, kâr ve zarar hesapları o yıl sonundan itibaren üç ay içinde 
Başbakanlık Umumi Murakabe Heyetine incelenmek üzere tevdi olunur. 
Umumi Murakabe. Heyetinin bu husustaki raporu bilanço, kar ve zarar 
hesaplariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. B u raporla bilanço 
ve kar ve zarar hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Tarım 
Komisyonlarından müteşekkil Karma Komisyon tarafından tetkik edile
rek Kamutayın tasvibine arzedilir. 

Madde 7 — Müdürlüğün bütçesiyle memur ve hizmetli kadroları 
her yıl Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onama-
siyle yürürlüğe girer. 

Ata tü rk Orman Çiftliği Müdür ve memurlar ı Tarım Bakanı, hesap 
işleri memurları Maliye Bakanı ve hizmetliler, Müdür tarafından tâyin 
olunurlar ve aynı usule göre işlerinden çıkarılırlar. 

Madde 8 — Çiftliğin bilançosu zarar gösteren yıllarda bu zarar 
yedek sermayeden karşılanır. Yedek sermaye ile karşı lanamıyan kısım 
ertesi yıl Tar ım Bakanlığı Bütçesine konacak yardım ödeneği ile kapa
tılır. 

Madde 9 — Müdürlüğün bütün malları Devlet malı hükmündedir. Bu 
mallar aleyhine suç işleyenler Devlet inalları aleyhine suç işi İyeni er gibi 
ceza görür. 

Müdürlüğe ait gayrimenkuller, Müdürlük adına tapuya tescil edilir. 
Madde 10 — Ata türk Orman Çiftliğinin bu kanunun yayımı tari

hindeki sınırları içinde bulunan gayrımenkullerin gerçek veya tüzelkişilere 
devir ve temliki ve kam ulaştırılması özel bir kanunla izin alınmasına 
bağlıdır. 

Bu kanunun yayımı tarihinden önce resmî daire ve teşekküllere, 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu İdare Meclisi karan ve Tarım Bakanlığı 
nın muvafakatiyle satışı t akar rür etmiş gayrimenkuller hakkında yukarıki 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

Çiftlik içinde müteferrik durumda bulunan sahipli arazi parçaları 
Menafii Umumiye İst imlak Kararnamesi hükümlerine göre kamulaştırı-
labilir. 

Madde 11 — Müdürlüğün memurlar ı hakkında 3/7/1939 tarihli ve 
3659 sayılı kanun hükümleri uygulanır 

Madde 12 — Çiftlik memurlarayle aileleri çıftlık hudutları içindeki 
çiftliğe ait konutlarda müdürdük tarafından mahallî rayice uygun ola
rak takdir edilecek k i ra karşılığında barındırılabilirler. Çiftlikte ikamet-
leri işletme icabından olan çeşitli hizmetlilerle sürekli işçiler ve bunların 
aileleri Tarım Bakanlığı tarafından belirtilecek esaslar dairesinde müdür
lükçe çiftliğe ait yerlerde parasız oturtulabilirler. 

Madde 13 — Çiftlikte çalışan ve İş Kanununa tabi olmıyan sürekli iş
çilerin İşten doğma hastalıkları halinde bunlar iki ay müddetle, ücretleri 
yar ım veritonek ve tedavi giderleri ve yol paraları İdare tarafından öden
mek suretiyle tedavi ettiriüir. 

Madde 14 — Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak devirlerde 
gayrimenkullerin intikal, ifraz, ferağ ve senetsizden tescil işlemleriyle 
devrin gerekli kıldığı diğer işlemler ve belgeler her türlü vergi, resim 
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ve harçlardan ve müdürlüğün çiftlik hudutları dâhilinde sahip bulunduğu 
gayrimenkuller bina ve arazi vergilerinden müstesnadır. 

Geçici Madde 1 — 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunun geçici 
birinci maddesi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal 
eden kıymetlerden Gazı Orman Çiftliği ve Devlet Ziraat İşletmeleri K u 
rumu ticari işletmeler müessesesine ait para ve para hükmündeki kıy
met ve alacaklar, menkul ve gayrimenkul mallar ve bütün hak ve men
faatler ve her tür lü taahhüt ve borçlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki vaziyetleriyle ve kayıt , defter ve belgeleriyle birlikte Ata türk 
Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Yeni teşekküle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay içinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ödenmiş döner ser
mayesinden bir defaya mahsus olmak üzere bir milyon l ira verilir. 

Geçici Madde 2 — Geçici birinci madde gereğince yapılacak devir
lerde mal değerleri Maliye ve Taran Bakanlıklariyle Devlet Üretme Çift-
likleri Genel Müdürlüğü ve Ata tü rk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından 
tayin edilecek birer kişiden müteşekkil dört kişilik bir komisyon marife
tiyle en son bilanço, yoksa defter değerlerine göre tesbit edilir. Bilanço ve
ya defter değerlerinin bulunmaması halinde değerler komisyon tarafından 
doğrudan doğruya takdir olunur. 

Madde 15 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 16 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1950 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

1050 
2490 
3008 
3659 

5433 

1 — Sözü geçen Kanunlar : 
Muhascbeı Umumiye Kanunu ,14/6/1927 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 10/6/1934 
İş Kanunu 15/6/1936 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tev-
hit ve teadülü hakkında Kanun 11/7/1939 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mudurluğn Görev ve Ku
ruluş Kanunu 13/6/1949 
2 — - SÖZÜ G e ç e n Kararname t 
Menafii Umumiye Kararname Kararnamesi 

3 
3 
3 

3 

8 
15 
17 

20 

30 

628 
1057 
1146 

1539 

1321 

560 

607 
2723 

'3330 

4255 

7231 

Türküye Sınai. Kalkınma Bankasının dağıtacağı kârnı 
Hazinece ikmali hakkında Kanun 

Kanun No: 5660 Kabul tariki: 24/3/1950 

Madde 1 — Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının işbirliği 
ile kurulacak olan «Türkiye Sınai 'Kalkınma Bankası» nın elde ettiği safi 
k â r hissedarlarına ödenmiş sermayesinin senevi % 6 sı nispetinde k â r da
ğıtmasına müsait olmadığı takdirde Maliye Bakanı bu k â r noksanını Ban
kanın kuruluş tarihinden itibaren 5 yıl müddetle ikmale yetkilidir. 

Madde 2 — Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının birinci madde ge
reğince hâsıl olan k â r noksanları Hazinece Bankaya avans olarak öde-
nir. Banka, bu avansları kanuni iht iyatları çıktıktan sonra safi kâr ı Öden
miş sermayesinin yüzde altısını mütecaviz oldukça Hazineye kâr fazlasın
dan iade eder. 

Madde 3 — Birinci maddede sözü geçen Banka mevduat kabul et
mediği müddetçe 2909 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve tadillerinin hü
kümlerine tabi tutulmaz. 

Madde 4 — Birinci maddede sözü geçen Banka Ticaret Kanununun 
422 nci maddesi hükmüne tabi tutulmaz 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kanunu Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanları 

yürütür. 
25/3/1950 

No. Başlığı 

Resmi

Sözü geçen Kanunlar : 
865 Ticaret Kanunu 

2999 Bankalar Kanunu 
28/6/1926 
9/6/1936 

Dustur 
Tertip 

3 
3 

Cilt 
Resmi Gazete 

Sahih Sayı 

7 
17 

1217 
1072 

406 
3325 

Yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve aşevleri hakkındaki 
kanuna ek Kanun 

Kanun No: 5661 Kabul tariki: 24/3/1950 

Madde 1 — Gerçek ve tüzelkişiler tarafından yemekli ve yemeksiz 
öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi Milli 

Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır Millî Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt 
ve kurumları tespit edeceği esaslara göre denetler. 

Madde 2 — Millî Eğit im Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez ku-
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı kanuna baglı (1) s a y ı l ı cetvele, bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Madde 3 — A ) Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek O-
kulu ve kursları hakkındaki 4915 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel-
deki kadrolardan; 

B) Millî Eğit im Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Siyasal Bilgiler Okulu) 
başlığa altındaki kadrolardan; 

B u kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla; 
C) 3656 sayılı kanuna bağlı (t) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 

kısmında değişiklik yapılmasına dair olan 5001 sayılı kanuna bağlı cet
velde '«Ankara Hukuk Fakültesi Yatılı öğrenci Yurdu) başlığı altın
daki kadrolar; 

D) İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5246 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Öğrenci Yurdu Müdürlüğü) baş-
lığı altındaki kadrolar : 

kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1 — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cet

velde yazılı kadrolardan, ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmıştır. 

Geçici Madde 2 — İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (4) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar çıkarıllmıştır 

Geçici Madde 3 — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin, ilişik (5) sayılı cetvelde yazık tertipleri arasında (69 541) liralık 
aktarma yapılmıştır 

Geçici Madde 4 — İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununun 
7 ncı maddesi kaldırılmıştır. 

Madde 4 — Bu k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/3/1950 

[1] S A Y I L I C E T V E L 

Milli Eğitim Bakanlığı 
D. ödevin adı Sayı Aylık 

öğrenci yurtlan ve aşevleri 

4 Yurtlar ve Aşevleri Müdürü (Aynı zamanda bir yur
dun da müdürüdür) 2 90 

5 Yur t Müdürü, Aşevi Müdürü 1 80 
6 » » » V 2 70 
7 > » > » 3 60 
8 » » > > 6 50 
S > » > Yardımcısı 1 50 
9 > ^ » » 4 40 

[2] S A Y I L I C E T V E L 

523If saytlx kanunim 5 inci maddesiyle 49)86 sayilt kanma bağh 
(1) saytU cetvetön S üncü bölümüne aktarılan kadrolar 

D. Görevin çeşidi 
• .__ 

Sayı Aylak 

8 İdare İnzibat Âmiri 1 
9 Tabip 1 40 

10 Talebe Yurdu Başmuidi 1 35 
13 Ayniyat Depo Memuru 1 20 
13 Talebe Yurdu Muidi 2 20 
13 Güreş, Boks, îskır im Muallimi 1 20 
8 Yurt Amir i 1 50 
8 Levazım İşleri Şefi 50 1 

50

8 Eczacı 1 50 

1 NİSAN 1950 (Resmi Gazete) Sahife: 18235 

4 1 



Senile: 18236 1 NİSAN 1950 

D. 

9 
10 
11 
11 

8 
10 
11 
12 
13 
13 

5 
6 

10 
10 
11 

7 
9 

12 
10 

U 
14 
12 

Görevin çeşidi Sayı A y tok 

Muit 

> 
Memur 

3656 ve 5001 sayılı kanunun ı(l) sayılı cetvelinde 

Adalet Bakanlığı 
Ankara Hukuk Fakültesi Yatû% öğrenci Yurdu 

Yurt Müdürü 
Hesap Memuru ve Kâtip 
Levazım ve Mubayaa Memuru 
Ambar Memuru 
Dahiliye Memuru 
Hastabakıcı 

5246 sayılı kanunun (1) sayılı cetvelinde 

(İstanbul) Teknik Üniversite' öğrenci Yurdu 

Yurt Müdürü 
Hekim 
Yönetim Memuru. 
Ambar Memuru 
Memur 

4915 sayılı kanunun (1) sayılı cetvelinde 

Ulaştırma Bakanlığı 
Yüksek Denizcilik Okulu 

6 Müdür Yardımcısı (Dahiliye) 

Doktor 
DâMi-ye Şefi 
Ayniyat Memuru 
Satmalma Şefi 

4926 sayılı kanunun (1) sayılı cetvelinde 

Mfflî Eğilirin Bakanlığı 
Siyasal Bilgiler Okulu 

İdare Yardımcısı 
Kitaplık Yardımcısı' 
'Hastane Memuru 

[3] "SAYILI C E T V E L 
* 

Görevin çeşidi 

Ulaştırana Bakanlığı 
Yüksek Denizcilik Okulu 

Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 
Bulaşıkçı 
Hasta Bakıcı 
Berber 
Terzi 
.Çamaşırcı 
Lokantacı 
Yatakhaneci 
Daktilo 
Kaloriferci ve Banyocu 

Taran Bakanlığı 
Makine Yüksek thttsas Okulu 

Aşçı 
Aşçı 

1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
3 
1 
1 

3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

40 
35 
30 
30 

50 
35 
30 
25 
20 
20 

80 
70 
35 
35 
30 

70 

60 
40 
25 
35 

30 
15 
25 

(Sayı Ücret 

175 
İ20 
80 
75 

120 
100 
100 

75 
80 
80 

200 
80 

115 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Sürekli İşçi 
Odacı 
Çamaşırcı 

3 
1 
1 

55 
75 
75 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Siyasal Bügiler Okulu 

Doktor 
Başaşçı 
Aşçı Kalfası 
Aşçı Yamağı 
Odacı 

1 
1 
1 
3 
7 

12 

150 
175 
100 

50 
60 
55 

[4] S A Y I L I C E T V E L 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Talebe Yurdu 

Hekim 1 150 
Hastabakıcı 1 120 
Aşçı 1 175 
Hademe 4 

• 
75 

» 5 55 
Çamaşırcı 1 85 

» 1 75 
Şoför 1 145 

> 1 125 
DaktMo 1 130 
Gece Bekçisi 1 75 
Aşçı Yamağı 1 75 

16] S A Y I L I C E T V E L 

M . ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

U r a 
Eklenen 

L i r a 

Sağlık ve Sosyal Yar d mı Bakanlığı 
202 İller memurları aylığı 

3 Köy sağlık memurları ücreti 1 095 

202 

209 

201 

202 

206 

209 

201 

202 

206 

Tarım Bakanlığı 
Hizmetliler ücreti 
İller hiametMer ücreti 
5434 sayiüı kanunun 34 «üncü madde
sinin (İD) ve \{J) fıkraları gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler karşılığı 

ölaşUrma Bakanlığı 
Aylaklar 
lifler memurları aylığı 
Hizmetliler ücreti 
İller htometlifler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
tiler memurlarr çocuk zammı 
5434 sayılı kanunun 14 üncü madde
sinin (D) ve <(J) fıkraları, gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekl i San
dığına yapılacak ödemeler karşılığı 

MflHÎ Eğitini Bakanlığı 
Aylıklar 
fHüer memurları aylığı 
Hizmetliler ücreti 
î l ier hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
İller memurları çocuk zammı 

5 005 

275 

24 475 

1« 720 

1 500 

2 266 

65 500 

18 205 

1 500 

(Rand Geacts) 

B . 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 



B. M . 

209 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

U r a 
Eklenen 

U r a 

5434 sayılı kanunun 0.4 üncü madde
sinin (D) ye (J) fıkraları -gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına, yapılacak "ödemeler karşılığı 2 541 

69 541 

Puftur 

69 541 

Resmi 
Garete 

NO Bat l ı* Tertip Cilt Sahlfe Sayı 

I — tipli 1 Konan : 
53*5 Yıık«Lk Ügrcnım öğrenci Yun U n ve Alevleri Kamımı 

3/5/1949 3 30 942 7197 
3 — Siten seeen Kanonlar t 

2287 Maarif Vekâleti merker teçkıUtı ve vazifeleri hakkında *ıKo-
nun 22/6/1933 3 14 1459 2434 

3656 Dtvlet memurlun aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Ka
nun 8/7/1939 3 20 1397 4253 

491S Yİık«ck Denı/cılık Okulu ve DınlreMık Mi l l e t Okul ve 
kursları hAklında Kanun 8/6/1946 3 27 1234 6328 

4926 M i l l i Eğitim Bakanlığı kuıuluş kadtolarıyle m erke/, kuru
lusu ve fforpvlurı hakkındaki 2287 «atılı kanunda <l< fittik 
lık >ftpılmaıı hakkında Kamın 15/6/1946 3 27 1272 6334 

sooı Devlet memurları aylıklarının tevhit \ c teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı f l ) «ayılı cetvelin Adalet Bakan * 

l ı | ı kısmında değişiklik rapılması hakkında Kanun 4/2/1947 3 28 899 6523 
5234 Üniversiteler Kanonuna ek Kan-ın 7/7/1948 3 29 1134 6951 
5246 istanbul Teknik Üniversiteli Kumlum Kadroları Kanunu 

12/7A948 3 29 1213 6955 
5549 istanbul Üniversitesi 1950 vılı Bütçe Kanunu 26/2/1950 — — — - 7443 
5561 1950 yılı Bütçe 'Kanunu 1/3/1950 — — — .1- 7445 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 

Kanun No: 5663 Kabul tarihi: 24/3/1950 

Madde 1 — A ) Eskişehir İl Merkezinde; bizzat sahipleri tarafın
dan kısmen veya tamamen ikametgâh olarak kullanılan evlerden son sel 
baskınında yıkılanların sahipleri ile kiracı olarak oturdukları evleri aynı 
sebeple yıkılmış olanlara bu kanun hükümleri dairesinde temlik edilmek 
üzere yeni evler yapt ırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

Yıkılan evin sahibi arsa mülkiyetinin kendisine ait olduğunu tapu 
kaydı ile ispat edemediği veya arsası yeni inşaata salih görülmediği tak
dirde yeni ev, 4 üncü madde gereğince sağlanacak arsa üzerine yapılır. 

B) B u evlerin yapılma şar t lan , yerleri ,adedi ve 1950 Mart aynıda 
Eskişehir'deki sel felâketi sebebiyle yapılan bağış toplamandan hissesine 
düşen miktar ın indirilmesinden sonra kalan maliyet bedelleri üzerinden 
isteklilere taksitle temlik edilmesi ve kiracılardan hangi şartları haiz olan
lara ev verilebileceği ve istekliler arasında gözetilecek s ı ra esasları Ba
yındırlık Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun karariyle tesbit 
olunur. 

C) Tıkı lan evde birlikte oturan aile efradı için bu kanuna göre bir
den fazla ev verilemiyeceği gibi Eskişehir 'de kendine veya eşine ait başka 
bir evi olanlara da ev verilmez. 

Madde 2 — Devlet Demiryolları ve Umanlar ı İşletme Genel Mü
dürlüğünün birinci maddedeki şart lar ı haiz memur, hizmetli ve işçilerin
den îstiyenlerin evleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit 
olunacak esaslar dairesinde yaptırılır. 

B u evler hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 
Madde 3 — B u evlerin inşa tarzları , kat yükseklikleri ve muhtelif 

aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca göre Bayındırlık Bakanlığınca tesbit 
olunur. 

Madde 4 — B u kanuna göre mesken yaptırılacak arsa ve araziden: 
Hazineye, Özel İdareye, «Belediyeye ve katma bütçeli dairelere ait 

olanlar - Devlet Demiryolları ve Vakıflar Genel Müdürlükleri har iç - (Ka
mu hizmetine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle) Bayındırlık Bakanlı
ğının talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terkolunur. 

Bu yenlerin imar ve parselasyon plânları Bayındırlık Bakanlığınca 
yaptırılır ve bu yerden Belediye sınırları içinde olmayanlar sınır içine 
alınır. 

Madde 5 — Bu kanuna göre yaptırı lacak evlere lüzumlu her cins ke
reste Bayındırlık Bakanlığının isteği üzerine Orman İşletmelerinden ma
liyet Bedelleri üzerinden verilir. 

Madde 6 — Bu kanunun ikinci maddesi gereğince Demiryolu me
mur, hizmetli ve işçilerine yaptırılacak evler İçin Bayındırlık Bakanlığı 
1950 yılı Bütçesinin yer sarsıntısı ve diğer Afetlerden zarar görenlere yar
dım ödeneğinden harcanacak para bağışları da dâhil olduğu halde Bayın
dırlık Bakanlığının bu kanun gereğince yaptıracağı evlerin vasati mali
yet bedelinden çok olamaz. 

Madde 7 — Üzerlerine mesken yapılacak arsaların bu kanun gere
ğince kendilerine mesken yapılacak şahıslara ait olduğu tapu kaydiyle tes-
bit edilmiş arsa sahiplerinin inşaata başlamadan önce; arsaları üzerine, 
inşa bedeli inşaatın sonunda bu kanun gereğince tesbit olunarak borçlan
dırılmak üzere, Bayındırlık Bakanlığınca inşa şekil ve şar t lar ı tâyin olu
nacak mesken yaptırılmasını resmî senetle kabul etmeleri lâzımdır. Bu 
senetler tapuya tevdi olunarak arsa kayıt larına şerh verilir. İnşadan son
ra bu binalara arsası ile birlikte, borca mukabil Hazine adına birinci de
rece ve s ırada re'sen ipotek tesis olunur. 

4 üncü madde gereğince sağlanan arsalar üzerine yapılacak mesken
ler, arsa bedeli katılmaksızın, maliyet bedelleri üzerinden birinci derece 
ve sırada ipotek tesis edilmek suretiyle ilgililerine temlik edilir. Bu mad
deye göre temlik edilen binalardan doğan Hazine alacakları Türkiye E m 
lâk Kredi Bankasına devrolunur. 

Şüyulu ve hisseli arsalar üzerine ev yaptırılabilmesi için hissedar ve 
sahiplerinin talep ve taahhütlerini müştereken yapmaları şar t t ı r . B u tak
dirde de Hazine alacağı bu maddenin birinci fıkrası gereğince muameleye 
tabi tutulur. 

Arsanın hissedar ve sahipleri müşterek taahhüt te bulunmadıkları 
takdirde, yıkılan evde oturan aileye 4 üncü madde gereğince sağlanacak 
arsa üzerine ev yaptırılır. 

Madde 8 — İnşaat ı tamamlanıp 7 nci madde gereğince Türkiye E m 
lâk Kredi Bankasına devrolunan alacaklar adı geçen Banka sermayesine 
mahsup edilir. 

Madde 9 — Sahibi olduğu evi sel baskınından yıkılmış olanlara yap
tırılan meskenlerin bedelleri faizsiz olarak 20 yılda ve yirmi eşit taksitte 
tahsil olunur. 

9 

Kiracı olarak oturduğu evi yıkılmış olanlara temlik edilen evlerin 
bedelleri senelik yüzde 5 faiz yürütülmek suretiyle aynı şartlarla tahsil 
olunur. 

İ lk taksit vâdesi temlik tarihinden bir yıl sonra başlar. 

Herhangi bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde bu taksit için 
yüzde 5 faiz alınır. Bunu takip edecek yıl içinde de ödenmezse gerek bu 
taksit ve gerek bunu takip eden yıla ait taksit için yüzde 5 faiz yürü-
tülür. Bu yılı takip edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tama
mı muacceliyet kesbeder. 

Bankanın bu binalardan alacağı kendi kanunundaki usullere göre 
takip ye tahsil olunur. 

Madde 10 — Gördes Kasabasının nakledileceği Kocâmutluk mevki
inde yaptırılacak meskenler hakkında 5511 sayılı kanunun 6, 7 ve 8 inci 
maddeleri bu kanunun tatbikında da uygulanır. 

Madde 11 — B u kanunun yayımı tarihinden itibaren «üç seneyi geç
memek üzere» yeni imar plânı tatbikat ına başlanıncaya kadar Eskişehir 
Belediyesi, Bayındırlık Bakanlığının muvafakati İle gerekli gördüğü yer
lerde yapı lan menetmeğe yetkilidir. 

Aynı müddet içinde izinsiz veya izine aykırı yapılmış yapılar Bele
diyece tanzim edilip Bayındırlık Bakanlığınca onanacak esaslar dairesin
de tadil edilir veya yıktırılır. 

Madde 12 — Selden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere ku
rulan Eskişehir Felâketzedeleri Genel Yardım Heyeti ve komitelerine 1950 
takvim yılı içinde makbuz mukabilinde yapılacak teberrular her türlü ver-
gi , resim ve harçlardan müstesna olduğu gibi, bunların gelir ve kurumlar 
vergileri matrahlarından indirilmesi de caizdir. 

1950 yılında hasılatı tamamen selden zarar görenlere tahsis edilmek 
üzere tertip edilen temsil, konser ve spor eğlenceleri de her türlü vergi, 
resmi ve harç tan muaf tutulur. 

Madde 13 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde. 14 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/3/1950 

No. Başlığı 
Dustur 
Tertip Cilt 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

5511 
Sözü geçen Kanun » 
Gördeş Kasabasının nakledileceği Kocâmutluk 
yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 

mevkiinde 
13/1/1950 7405 

1 NİSAN 1980 (Resmi Gazete) Sahife: 18237 



1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkıbda Kanun 

Kanun No: 5664 Kabul tarihi: 24/3/1950 

Madde 1 — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmının ilişik(((11 sayýolý) sayılı cetvelde, yazılıtiplerinee tertiplerine 
(5 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

Madde 3 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

25/3/1950 

B. M . 

[1] S A Y I L I C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi 

304 
1 
2 
3 
4 

Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

420 Milletvekilleri seçim g-ideriori 

Ura 

50 000 
230 000 

25 000 
15 000 

300 000 

4 700 000 

5 000 000 

f2 | S A Y I L I C E T V E L 

B. M . ödeneğin çeşidi Hangi- hizmetlere sarf olunacağı 

420 

No. . Bağlığı 

t ls i l l Kanun : 
5561 1950 yılı Bütçe Kanunu 

Düstur 
Tertip a i t 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

1/3/1950 7445 

İLÂNLAR 

M , S. B. 1 No.lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Aşağıdaki yiyecek maddeleri Ankara Lv. Amirliği Yiyecek 
Ambarına teslim 18/4/1950 /Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara 
M . S. B . 1 No. Sa. A l . Komisyonunda kapatfo zarf usuli ile satın alınacak
tır. 

2 — Teklif mektupları tâyin edilen saatlerden bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı verilmiş olacaktır. 

3. — Şartnameleri her gün öğleden evvel Ankara, 'İzmir Satınalma 
Komisyonunda ve İstanbul Lv . Amirliğinde görülebilir. 

4 — Yalnız kesme makarna, kuskus, arpa şehriye yarı yarıya i k i 
istekliye ver&ebtiHtr 

Tahminî Geçici 
Miktarı tu tar ı teminatı 

Cinsi Ton Li ra L i r a İhale günü Saat 

Kesme makarna *| 
Kuskus 
Arpa şehriye J 
Yeşil mercimek 
Nohut 

150 
50 
50 
25 
50 

140000 

31250 
20000 

8250T 18/4/1950 16,00 

844 
1500 

18/4/1950 15,00 
18/4/1950 15,30 

854 / 4-1 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssmha Müessesesi Müdürlüğünden: 
M I • — ^ » I H I M İ I M I I H M I H M . , • • • I I • •• I • • • 

Cinsi: Taze civcivli yumurta, miktar ı : 100 bin, muhammen bedeli: 
16.000 lira, geçici teminatı: 1.200 lira, ihale şekli: Kapalı zarf. 

Yukarda miktarı , muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taze 
civcivli yumurta kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur: 

İhalesi 5 Nisan 1950 Çarşamba günü saat 16 te Müessesede toplana
cak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

(Kapalı zarflar aynı gün saat 14 e kadar Komisyona teslim edilecektir. 
Şartnamesini görmek ye teminatını yat ı rmak İsteyenler her gün 

mesai saatlerinde Müessese Bürosuna müracaatları . 
707 / 4-4 

Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 
Fiyatı Tutarı G. G. Akça 

Kr . Ura lira İhale şekli İhale günü 

Sadeyağ 
Koyun eti 
Ekmek 
Toz şeker 

6.000, K g . 
20.000 » 

100.000 Ad. 
6.000 K g . 

6.50 
2.30 

25 
1.72,5 

39.000 
46.000 
25 000 
10.350 

2.925 
3.450 
1.875 

776.25 

Kapalı zarf 11/4/1950 
» » » ; 

> 

» 14/4/1950 

1 — Yukarda cins ve miktarları yazılı Ankara Sağlık Memurları 
Okulunun 1950 akçalı yılı yiyecek ihtiyacı kapalı zarf usultyle gösteri
len günlerle saat 15 te Ankara Okullar Saymanlığında eksiltmeleri ya
pılacaktır. 

2 — Eksitlmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun tesbit .ettiği şe
kilde belli vesaiklerle birlikte eksiltme saatinden bir saat .önce kapalı 
zarflarını Komisyona yermiş bulunmaları. (Postada vâki olacak gecik
meler kabul edilmez.) 

3 — Şartnameler mesai saatleri içersinde Okul Müdürlüğünde her 
gün görülebilir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

1 — Telsiz teşkilâtı için 124 aded 6 volt 125 amper saatlik akümü-
latör, asit, arık su İle şarjlı; 1200 metre anten teli; 150 aded anten izo
latörü; 600 metre lâst ik izoleli giriş kablosu; 1000 metre anten gergi ip i 
ile yüz kik» 6 mm. bakır toprajc teli pazarlıkla satın alınacaktır. 

'2 — Eksiltme ve ihıalesi 5/4/1950 Çarşamba günü saat 11 de Em
niyet Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Hepsinin tahminî bedeli «(17.865), kesin teminatı (2.680) liradır. 
4 — Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gün 

ve saatte teminat mektup veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
belgeleriyle birlikte Komisyonda bulunmaları ilân olunur. 
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SdUfa 18238 (Ream! C—ene) 1 NİSAN 1950 

Milletvekilleri seçim gi- Seçiım işlerinde kullanılacak matbu 

derleri evrak, mühür, stampa, sandık, tar

dıdır. 

ücret, gündeme ve yollukları. ile se
çim *3ıe i lgi l i bütün giderler karşılı

sında çalıştırılacak memur ve hiz
metlilerin ve hariçten alınacakların 

seçim İşlerinde görevlendirilmek 
üzere mesai saatleri içinde ve dı-

nununun 166 ncı maddesi gereğince 
çalıştırılacak olanlarla umumiyetle 

derleri, oy yeri yapt ırma ve ilân 
masrafları, 5545, sayılı Seçim K a -

sair her türlü eşya ye levazımın sa

tmalıma; yaptırana ve taşıtana g i -

ba ile seçim işletimin gerektirdiği 



1 NİSAN 1960 Safatfe: 18239 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komserliginden: 

5382 sayılı kanun gereğince akdine selâhiyet verilmiş olan ceman 
(120.000.000) liralık-1949 ist ikrazı tahvillerinin H nci tertibini teşkil eden 
% 6 faizli 1^100.000.000) liralık beheri 100 l i ra itibarî kıymeti haiz ve kupon 
bedeli ¡(3) l i ra olan tahvilât» Maliye Bakanlığının emriyle 15/2/1950 tari
hinden itibaren borsa kotuna ithal edilmiştir. 

838 

Kütahya Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Dosya No : 949|f929 
Kütahya'nın ŞeyhabL (Köyünden Salih kızı Zehra Aralan tarafından 

kocası aynı köyden olup ikameti meçhul bulunan Necip Arslan l(Taş) 
aleyhine açılan boşanma dâvasının dâvâlının gıyabında yapılan yargı
lama s ı ras ında: 

jDâva olunana ilânen dâva dilekçesi ve davetiye tebliğ edildiği halde 
muayyen olan günde yargı lamaya gelmediği gibi bir gûna itirazda da 
bulunmamış ve mahkemece mumaileyhe gıyap karan tebliğine karar 
verilerek 17/4/1950 «Pazartesi saat 9 a talik edilmiş bulunduğundan mezkûr 
günde de mahkemeye gelmediği veya bir itirazda bulunmadığı takdirde 
muhakemenin gıyabında rüyet edeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere Hân olunur. 

818 

I>evlet 'Havayolları) Genel Müdürlüğünden : 

idaremiz hava naki l vasıtaları için sat ın alınacak ve 30/3/1950 ta
rihinde Perşembe günü saat 11 de Alım, Satum Komisyonunda ihalesi 
yapılacak olan 175 iç ve 175 dış lâstik ihalesinin şartnamesinde bazı ta
dilât yapılacağından bu işe ait eksdUbme başka bir güne bırakılmış ol 
duğundan evvelce yayınlanmış olan ilânın (bükm$i olmadığı ilân olunur. 
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Rize İcra Memurluğundan: 

Dosya: 950/78 
Mahmut, Ahmet, Hasan, Osman, Hayııye, Fevziye, .Şükriye, Sinine, 

Sabuna, Şaziye, Hatice, Talât, Besim, Muammer Zınh'Iarla Emine ®yi-
boi, IHüsnive, Melek, aratma, Nazmiye, Kadriye, N a i l Bayar'Iann müşte
rek malları olup şüyuun giderilmesi için Bize ISuftı Hukuk Yargıçlığının 
17/1/1950 tarih ve 92/4 sayılı kesinleşmiş üamryje satılmasına karar ve
rilen: 

A — Rize'nin Çarşu Mahallesinde Mayus '319, Ocak 1945, 1949 ve 
Kasımı 1949 tapu sicillerinin 72-79 ve 208, 208, 210» >2U ve 93, 94, Yev. 
1250 numaralarında kayıtlı sağı kısmen Derviş oğlu ıHacı Salih mağazası 
ve kısmen sahibi senetle! in harem duvarı, solu sairabi senetlerin hanesi, 
a rkas ı Müftü vereselerinin duvarı ve sahibi senetlerin tariki hası ve kıs
men Mehmet vereselerinden teferruan Asım Yenigün hanesi, önü Mah
mut P a ş a vereseleri fırını ve camii şerif dükkânı ile çevrili 8000 l ira tah
minî değerli 776 metrekare fevkani 4 oda ve bir kademhane ve bir nwıt-
bak ve tahtan! maımüştemilât bir ev ve ahır. 

B — Aynı yer ve sicilde kayıtlı canibi yemini Hacı Genç ağaların 
mağazaları Yesari sahibi senetlerin büyük haneleri hududu, arkası sahibi 
senetlerin hanelerinin önündeki bahçeleri, cephesi taıriki has ile çevriM 
229 «metrekare ve 2000 lira değerli fevkani 3 oda bir kademhane tahtan! 
bir oda bir tmutbağı havi bir ev 

C — Aynı yerde Ocak 1945, 1949 Temmuz 1947, Mayıs 1319 tapu 
sicillerinin 206, 133, 95, 68-71 numaralarından kayıtlı canibi yemini' sa
hibi senetlerin büyük hanelerinin avlusu Ye s arı sahibi senetlerin namele
riyle Hacı Genç Ağa oğlu Hacı Hafız'ın hane duvarlarını fasleden ince 
tariki has, ajrkası Müftüoğullarının bahçe duvarı cephesi sahibi senet
lerin avlusu üe çevrili tahminî değeri 800 l i ra olan 229 metrekare arsa. 

Aşağıdaki şart lar dairesinde açık ar t ı rmaya çıkarılmıştır. 
Sat ış Şart lar ı : 
1 - Aıtınma 28/4/1950 Cuma günü saat 15 te Rftze İcra Dairesinde 

tahmin olunan değerin 75 in i bulmak şartıyle yapılacaktır. O gün istek 
bu değeri bulmazsa son isteklinin yüklenmesi yerinde kalmak şartiyîe 
8J5/1950 Pazartesi günü aynı saat vc mahalde yapılacak a t t ı rmada en 
çok art ırana satılacaktır. 

2 - Art ı rmaya girenler latamın olunan değerim */? yüzde yedi buçu
ğunu güven akçası olaıak vereceklerdir. Satış peşin para iledir. İstenil
diğinde yinmi gün kadar süre verilebilir. Tellaliye ve birikmiş vergiler 
satış parasından ödenecek ve tapu harç giderisi İle teslim masrafım alıcı 
verecektir. 

3 - Batış parası zamanında ödenmezse İcra Kanununun 133 üncü 
maddesi gereği yapılacak ve alıcı fiyat eksikliğinden sorunmln buluna
caktır. 

4 - İpotek sahibi' alacaklılarla ilgililerin bu mat üzerindeki haklarını 
faiz ve felçleri hakkında ileri sürdüklerini belgeleriyle birlikte on beş gü 
(içinde daireye bildirmeleri gereklidir, Bildirmezlerse satış parasının pay-
laşfanimasına giremeyeceklerdir. 

5 - Şar tname bugünden başlıyarak dairemizin 950/78 sayılı dosya
sında görülebilir. (İstekliler daha evvel satış şartlarını görmüş ve kabul 
etmiş sayılacaklardır. 803 

Dosya: 949/765 
Yer i belli olmıyan Rize'nin Karadere Bucağına bağlı Kuru köyden 

Ahmet oğlu A l i Çolak tarafına «(tebliğ yerine kaimdir) Maksut Çola&'a 
549 l i ra 87 kuruş borçlu A l i Çolak'ın hissedar bulunduğu Karadere Bu
cağı K u r u Köyde. 

Nisan 1944 tapu sicilinin 30 numarasında kayıtlı sarkan yol garben 
ı rmak ve Zekeriya ile mahdut ve kayden 919 M * tarladaki borçlu* hissesi 
240 hissede 75 hissenin altıda biri . 

Aynı köy ve sicilinin 31 numarasında sarkan yol, garben dere, ce-
nuben Mustafa, Hasan şimalen Ahmet ile mahdut kayden 1838 metre 
kareden ibaret tarladaki borçlu hissesi 180 de 75 hissenin altıda b i r i 

.iAytn köy ve sicilin 32 numarasında sarkan Çolak oğlu Tahir vere
sesi tarlası, garben dere, cenubeh Çolak oğlu Ağa veıesesi tarlası, .şima
len Çolak oğlu Memiş vereseleri tar lası ile çevrili kayden 1838 metre 
kare tarladaki borçlu hissesi 180 de 75 hissenin altıda biri . 

İşbu borçoiçin satılacaktır. 
30 numaralı tarla halen mısır tarlasıdır. Ve tahmin edilen değer 

78 liradır. 
31 No. lu tarlanın yans ı mısır tarlası ve diğer yans ı çalılık vc f un* 

dalıktır. Tahmin olunan değer 70 liradır. 
3<2 No. Iu tarla, mısır tar lası olarak kullanılmakta olup tahmin olu

nan değer 7 liradır. 
Değerler borçlu hissesine aittir. 
Açık ar t ı rma 28/4/1950 Cuma günü saat 15 de Rize İcra dairesinde 

yapılacaktır. Şartname 10/3/1960 tarihinden itibaren herkesin görmesi 
için açıktır. Fazla malûmat 'isteyenlerin işbu şartnameye ve 949/765 
dosya Humar asiyi e memuriyetimize müracaatları . 

Art ı rmaya iştirak için yukarda yazılı değerin yüzde yedi buçuğu 
nirpetinde pey veya millî bir bankanın teminat mektubu verilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer a lâkadar lann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder aksi 
halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylanma
sından hariç kalırlar. 

Gösterilen günde art ı rmaya iştirak edenler ar t ı rma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunur. 

Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağ ı rd ık tan sonra ençok 
a r t ı rana ihale edilir. Ancak ar t ı rma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya sat ış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel bulanlasın o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere a r t ı rma on gün daha temdit ve onuncu günü olan 
8/5/1950 Pazartesi saat 15 te yapılacak ar t ı rmada bedel satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş' 
alacakları (mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok ar t ı rana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse İhale yapılamaz ve sat ış talebi düşer. 
Gayrimenkul kendisine ihale olunan Eumse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklif-te bulunan kimse arz etmiş olduğu bedelle almaya Tazı olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artımmaya çıkarılıp 
en çok ar t ı rana ihale •edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşden hesap olunacak faiz Ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın «memurlyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 802 

(Reamf Gurte) 



Soma Belediyesinden: 

Belediyemiz tarafından mubayaa edilecek hoparlör, anfilaktör «ve 
mikrofon aşağıdaki şekilde eksiltme suretiyle alınacaktır. 

1 — Bir aded 220 volt alternatif cereyanda çalışır 50 vatlık anfilaka-
tör, ikî aded elektrodinamik hoparlör 15 vat, ik i aded aynı vasıfta 30 vatlık 
ve bir aded sehbah mikrofon alınacaktır. 

2 — Bedeli muhammeni 1920 lira olup geçici akçası 144 Uradır. 
3 — İhale 10/4/1950 tarihine rastl ıyan Pazartesi günü saat 15 te 

Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — Taliplerin <% 7JS teminatı muvakkate ile eksiltmeye iştirak etme

leri ilân olunur. 
865/4-1 

İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

50/101 
Davacı Doktor Halis Temel vekili 22/3/1950 de kayıtlı dâva dilekçe

sinde Tek Nakliyat Şirketi taraf nidan Devlet Deniz Yolları ve Limanlan 
İşletmesine ait Ordu vapuru ile İstanbul 'dan İzmir 'e müvekkiline gönde
rilen röntgen cihazına ait 26/11/1949 tarih ve 5661 sayılı ve müvekkilinin 
emrine muharrer konişmentonun kaybolduğunu ileri sürerek Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre İptaline karar verilmesini istemiştir. Sözü geçen 
konişmentonun bulanlar tarafınlan 45 gün içinde dilekçeye veya mahke
meye getirilip teslim edilmediği takdirde Ticaret Kanununun 640 mcı mad
desi uyarınca iptaline karar verileceği büdirilir. 
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S. S. C. I. Ticareti Hariciye Bankası İstanbul Şubesi 1949 senelik bilançosu 

A K T İ F 
U r a K r . 

P A S İ F 
L i r a Kr . 

ödenmemiş sermaye 
Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni, karşılıklar kasası (Bankalar Kanunu mucibince) 
Bankalar 
Reporlar 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
İpotek mukabili ikrazlar 
Tahsil olunacak gayrimenkul sat ış taksitleri 
2araâ krediler 
Temlik edilmiş emekli dul ve yetim aylıkları 
Muhtelif borçlular 
Emtia mevcudu 
İştiraklerimiz 
Müessese ve teşebbüslerimize tahsis olunmuş sermaye 
Sabit kıymetler 
Menkuller '(Aynı l ira üzerine sigortalıdır) 
Gayrimenkuller ı(aym l i ra üzerine sigortalıdır) 
Sair aktifler 
İlk tesis masraflan 
Zarar 
Esk i senelerden müdevver zarar 
Bilanço senesi zararı 

10.629,95 

564.662,91 

114.795,50 
72.500,— 

212.430,11 
136.229,29 

" É — 

8.280,93 

944.78 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

1.120.473,47 

679.363,68 

Sermaye Türkiye için 
İht iyatlar 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı (Bankalar Kanunu 

Madde 31) 
(Kanuni ihtiyatlar) 
Fevkalâde ihtiyatlar 
Karşılıklar 
Tedavülde bulunan tahvillerimiz 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar 
Tasarruf Mevduatı 
Diğer mevduat 
Kabul kredileri 
Tediye emirleri 
Talep olunmamış kıymetler (Kanun No: 2308) 
Müesseselerimiz 
Muhtelif alacaklılar 
Kâr 

100.000,-

875 458,» 

125.542,11 

3.022,50 
11.449,89 

Yekûn 1.120.473,41 

Nâzım hesaplar: 1 
2 
3 

Cirolarımız 
Kefaletlerimiz 
Sair nâzım hesaplar 

1.836,06 
677,527,62 679.363,64 

1949 bilançoya ait 
Z t M M E T 

L i r a K r . 

Personel masrafı 23.042,62 
Vergi ve harçlar 6.389,47 
Sair masraflar 13.297,34 
Verilen faiz ve komüsyonlar 211,03 
Amortismanlar —,— 
Karşılıklar * —,— 
Aktifteki kıymet tenezzülleri 8.819,56 
Müesseselerimiz zararlan —,— 
Teşebbüslerimiz zararlan —,— 
Muhtelif zararlar 125,— 
Geçen senelerden müdevver zararlar —,— 
Kâr 11.449,89 

Yekûn 63.334,91 

kâr ve zarar hesabı 
M A T L U P 

Li ra Kr. 

Alman faiz ve komüsyonlar 50.601,01 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 5.250,— 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve komüsyonlar 6.735,28 
Aktifteki kıymet fazlası 481,52 
Kambiyo k â n — 
İştiraklerimiz k â n —r-
Müesseselerimiz kâr ı — 
Teşebbüslerimiz k â n —»— 
Muhtelif kâr lar 267,10 
Geçen seneden müdevver kâ r —»— 
Zarar —»— 

Yekûn 63.334.91 
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Başbakanlık Devlet Matbaacı 

(Resmi Gazete) Sdafe: 18240 1 NİSAN 1950 
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                 İÇİNDEKİLER 

 

            
Kanunlar                   Sayfa  

 
5639 Su Vergisinin Kaldırılmasına Dair Kanun        1 
 
5659 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun     2 
 
5660 Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Dağıtacağı Kârın Hazinece İkmali Hakkımla  
         Kanun             3 
 
5661 Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun   3 
 
5663 Eskişehir'de Sel Baskınından Zarar Görenler İçinYaptırılacak Meskenler Hakkında 
         Kanun            5 
 
5664 1950 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A ) ve (R).İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması  
         Hakkında Kanun           6 
 
İlanlar             6 
 




