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CUMARTESİ 

KANUNLAR 
Şekerden a l m a n munzamı istiMâk vergisinde yapıları 

indirmelertn onanması hakkında Kanun 

Kanun No: 5667 Kabul tarihi: 5/7/1950 

Madde 1 — 4385 sayılı kanunun 5281 sayılı kanunla değişik birinci 
maddesine göre şekerden alınmakta olan munzam İstihlak vergisinde, 
4385 sayılı kanunun dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun ilişik 24/6/1950 tarihli ve 3/11427 sayılı kararının 
birinci maddesiyle yapılan indirmeler onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/7/1950 

Karar sureti 

Karar Sayısı: 11427 

Maliye Bakanlığının 291007-5-2/17295 sayılı ve 23/6/1950 tarihli 
yazıslyle yapılan teklifi Bakanlar Kurulunca 24/6/1950 tarihinde incele
nerek, 

" ı . Türkiye'de istihsal edilen şekerlerden 4385 sayılı kanunun 5281 
sayılı kanunla değişik 1 inci maddesi gereğince alınmakta olan munzam 
istihlâk vergisinin, 4385 sayılı kanunun 4 Üncü maddesine göre, kilo ba
şına kesme şekerde (77) kuruşa ve kilo başına toz şekerde (50) kuruşa 
indirilmesi, 

2. Şekerin toptan satış fiyatlarının teshitl, beyana tabi tutulması 
ve muayyen müddetle satış ve naklinin yasak edilmesi hakkındaki ilişik 
K/811 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının yürürlüğe konulması, 

3. ilişik K/811 sayılı Koordinasyon kararının 2 nci maddesi gere
ğince bildirilecek ve varlığı yoklama sonunda anlaşılacak şekerlerden kes

me şekerin beher kilosu için 20 kuruş^ve toz şekerin beher kilosu için 30 
kuruş resim farkının geıi verilmesi, 

kararlaştırılmıştır. 
4. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

24/6/1950 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAY AR 
M. Savunma Bakanı 
REFİK S. İNCE 

Başbakan 
A. MENDERES 

içişleri Bakanı 
R. NASUHİOGLU 

Bayırıdırlılk Bakanı 
F. BELEN 

T̂ arım Bakanı 
N. İYRİBOZ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

• S.AĞAOĞLU 
Dışişleri Bakanı 
F. KÖPRÜLÜ 

Adalet Bakanı 
H. ÖZYÖRÜK 

Maliye Bakanı 
H. AYAN 

M. Eğitim Balkanı 
A. BASMAN 

Eko. Ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Bakanı 
Z. H. VELlBEŞE NİHAD R. BELGER 

Ulaştırma Bakanı 
T. İLERİ 

Çalışma Bakanı 
H. POLATKAN 

G. ve Tekel Bakanı 
N. ÖZSAN 

t$letmeler. Bakanı 
MUHLİS ETE 

Ne. Bıılıiı 
Düstur CWM 
Tertip Cilt Sthlfe Sayı 

4385 
5281 

İlgili Kanunlar : 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında Kanun 

17/6/1935 
Şeker istihlâk re gümrük resimleri hakkındaki 2785 numa
ralı kanuna müzeyyel Kanun 26/1/1937 
Şeker ve glikoz istihlâk; vergİBİ hakkındaki 3101 sayılı ka
nuna ek Kanun 22/1/1943 
Seker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 3101 sayılı ka
nuna ek 4385 sayılı kanunun 'bazı maddelerinin degistirilane-
sine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun 

27/12/1948 

16 
18 
24 

30 

1411 

343 

SOM 

351T 

5311 

709* 
1K/8U sayılı Koordinasyon karan 26 Haziran 1950 tarihli ve 7542 «ayılı Resmî GazeteMedir.I 

Muamele Verg i s i K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin değ i ş ik 
12 nc i frkras m m ( A ) bendin in değ i ş t i r i lmes i 

h a k k ı n d a Kamun 

Kanun No: 5668 Kabul tarihi: 5/7/1950 

Madde 1 — 3843 sayılı kanunun 4939 sayılı kanunla değiştirilen 9 
uncu maddesinin 12 nci fıkrasının ( A ) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

A ) Tâklm ve teksif edilmiş veya toz haline getirilmiş şekerli ve 
şekersiz süt, tereyağı, sadeyağı, kaymak, (krema, yoğurt, peynir, balık 
ve et ve sabze ve meyva konserveleri, balıkyağı, bahkunu, balıkyumur-
tası, havyar, her türlü tuzlanmış ve tütsülenmiş balıklar, pastırma, su
cuk, salam, sosis, sosison, jambon, kavurma, her türlü pekmez, bulama,. 

Sayı: 7553 
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pestil, meyva suyu. ve meyva usaresi, turşu, sirke, kırılmış veya toz ha
line getirilmiş tuz, kavrulmuş veya öğütülmüş kahve, uzun müddet sak
lanması mümkün bulunmıyan ve satıldığı yerde istihlâki âdet olan yi
yecek ve İçecek maddeleri, hububat unları (pirinç unu hariç), ekmek, 
peksimet, makarna, şehriye, bulgur, tahin, tahin helvası, bisküvi, reçel 
ve ımanmelât, şeker ve glikozdan mamul maddeler (% 50 ve daha fazla 
miktarda şeker veya glikozu havi maddeler şeker ve glikozdan mamul 
madde sayılır); 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Adalet, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Güm

rük ve Tekel Bakanları yürütür. 
7/7/1050 

Ne. Baslığı 

3843 
3973 

Muamele Vergisi Kanunu İle bunun ek Te değişiklikleri: 
Muamele Vergisi Kanuna 4/6/1940 
Muamele Vergisi 'Kanununa ekf Kanun 15/1/1941 

Onstur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Cilt Sahife Sayı 

21 
22 

900 
170 

452« 
4703 

4307 

4430 
4641 

4700 

4750 

4939 

Baslığı 
Muamele Vergisi Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ek-
lenmesine ve 26 nci maddesinin fevkalâde hallerin devamı 
müddetince tatbik edilmemesine dair Kanun 14/8/1942 
Nebati mahsulleri ve pirinayı tâsir veya tasfiye eden sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alınması hakkında 
Kanun 16/11/1942 
Muamele vergisi hakkındaki 3343 9ayılı kanun ile 4307 nu
maralı kanuna ek Kanun 7/6/1943 
Muamele Vergisi Kanununa bazı fıkralar eklenmesine dair 
Kanun 8/8/1944 
Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanunun onuncu mad
desinin 5 inci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

24/1/1945 
Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayranlar, Mua
mele ve Bina Vergileri Kanunlarında değişiklik yapılmasına 
ve bunlara geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

13/6/1945 
Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 
2731 sayılı kanun ve ekleri gereğince bazı maddelerden alı
nan istihlâk vergisinin muamele vergisiyle birleştirilmesine 
dair Kanun 21/6/1946 
Muamele Vergisi Kanununun onuncu maddesinin 4700 sayılı 
kamınla değiştirilen besinci fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da Kanun 4/6/1949 

Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Cilt Sahife Sayı 

23 1709 5184 

24 27 5258 
24 1332 5423 
25 1261 5777 

26 192 5913 

26 1159 603* 

27 1349 6339 

30 1088 7«*4 

B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı 

Karar Sayısı: 11434 

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 27/6/1949 tarihli ve 3/9501 sayılı kararla 
değiştîrilnüş bulunan kauçuk sanayiine ait H grupunun 1 sıra sayılı 
pozisyonunun; 

Sıra sayısı Mamul maddelerin cins ve nevi İhdirim payı 

a - Çizme, şoson, her nevi galoş ve keten 
yazlık ayakkabılar. % 23 

b - Kontrplâktan mamul ambalaj sandık
lan içinde teslim edilen çizme, şoson, her 
nevi galoş ve keten yazlık ayakkabılar. % 25 
c - ökçe, taban ve pençe gibi pres ma
mulleri. % 18 

a 
şeklinde değiştirilmesi; Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muvafakatine 
dayanan Maliye Bakanlığının 19/6/1950 tarihli ve 28951-2/16773 sayılı ya-

zısiyle yapılan teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca 21/6/1950 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

21/6/1950 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAY AR 

Başbakan 
A. MENDERES 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. AĞAOĞLU 

içişleri Bakanı 
R. NASUHİOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
F. KÖPRÜLÜ 

Adalet Bakanı 
H. ÖZYÖRÜK 

Maliye Bakanı 
H.AY AN 

M. Savunma Bakanı 
REFİK §. İNCE 

M. Eğitim Bakanı 
A. BASMAN 

Bayındırlık Bakanı Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı G. ve Tekel Bakanı 
F. BELEN Z. H. VELİBE§E NİHAD R. BELGER N. ÖZSAN 

Tarım Bakanı 
N. İYRİBOZ 

Ulaştırma Bakanı 
T. İLERİ 

Çalışma Bakanı 
H. POLATKAN 

İşletmeler Bakanı 
MUHLİS ETE 

No. Baslığı 

2/14083 

3/9501 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararlan t 
3843 numaralı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci mad
desi hükmüne göre hazırlanan iptidai maddeler tenzilât cet
veli hakkında Bakanlar Kurulu Karan 7/8/1940 
İptidai maddeler indirim cetvelinin kauçuk sanayiine ait 
H grupunun I sıra sayılı pozisyonunda yapılan bazı deği
şiklikler hakkında 7/7/1949 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sarı 

4581 

7Ü54 

TEBLİĞ 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

(K/809 sayılı kararın Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına verdiği yet
kiye dayanılarak, ekmek ile ekmekten gayrı her türlü unlu gıda ve hamur 
İşi maddelerinin imalinde kullanılacak unun randıman ve paçalı hususun
da uygulanacak esaslar aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

(1 —• Bilûmum fabrika ve değirmenlerde her nevi hububattan veya 
bunların her nispetteki mahlutlarından 79 - 81 randımana kadar çekilecek 
unların, ekmek ve ekmekten gayrı her türlü unlu gıda ve hamur işi mad
deleri İmalinde kullanılmasına müsaade edilmiştir. 

Bu fabrika ve değirmenlerde 79 - 81 den daha düşük randımanlı un
ların çekilmesi, satışı ve ticaret kastiyle alımı yasaktır. 

2 — 79 - 81 ve daha yüksek randımanlı unların çekiminde kullanı
lacak paçalda buğdaya içindekiyle birlikte en çok % 10 a kadar çavdar 
katılabilir. 

Ancak çavdar yetiştirmeyen veya tedarik edilemiyen yerlerde, ma
hallin icap ve geleneklerine göre, çavdar yerine diğer hububat da kulla
nılabilir. 

3 —-Bu tebliğ gereğince çekimine müsaade edilen unların evsafı 
ile, bu unlardan yapılacak ekmeklerin şekli, ağırlığı, fiyatı ve evsafı be
lediyelerce tâyin olunacaktır. 

4 —• K/809 sayılı kararın 8 inci maddesi hükümlerinin yerme geti
rilip getirilmediğini, Millî Korunma Kanununun 6 ve 65 İnci maddelerine 
göre Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi müfettiş
leriyle Bakanlıkça görevlendirilecek memurlar ve belediyelerce görevlen
dirilecek belediye memurları kontrola yetkili kılınmışlardır. 

5 — Un, ekmek ve unlu gıda ve hamur işi maddeleri imalâtı konu
sunda bundan evvel K/780 sayılı karara istinaden illere gönderilen ve 
Resmî Gazete'de neşredilmiş bulunan bütün tebliğ ve genelgeler yürür
lükten kaldırılmıştır. 
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İLÂNLAR 
M . S . B . 1 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
(Kapalı zarfla ıAs. Fos. 18-638 K. lığı ihtiyacı için 215 ton sığır eti 

alınacaktır. M . bedeli 236.500 iki yüz otuzaltı bin beş yüz liradır. G. te
minatı 13.075 lira Olup ihalesi 26/7/1950 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
Şartlaşmalar her gün Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

,2006 / 4-1 

M . S . B . 2 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

1 — Kapalı zarf ile 42.000 liralık 2 numara izalatör fincanı satın 
alınacaktır. 

2 — Beher izalatör fincanın muhammen bedeli 90 kuruş olup hep
sinin geçici teminatı 3150 liradır. 

3 — ihalesi 12 Temmuz 1950 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda 
yapüacaktır. 

4 — idari ve fennî şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve tstanbul Levazım Amirliğinde görülür ve 210 kuruşa Komisyonda sa
tılır. 

5 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 12 Temmuz 1950 Çar
şamba günü saat 10 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi.. 

1874 / 4-4 
• 

Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

ı% 7 faizU Millî Müdafaa istikrazı Dördüncü Tertip Tahvaierinden 
yüzer liralık 16107, 16108 numaralı iki aded tahvil, üzerlerinde 4 illâ 20 
numaralı kuponları merbut Olduğu halde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Sivrihisar Ajansı'noa zayi edildiğinden, üzerlerine hiç bir mua
mele yapılmaması Sivrihisar Sulh Hukuk Yargıçlığı'mn 18 Ocak 1950 ta
rih ve 22/10 numaralı kararı iktizasındandır. 2022 /1-1 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uricu Komisyon Başkanlığından: 

Katar ışık teçhizatı alınacak 
1 — 100 aded vagon dinamosu, 100 aded ışık nâzımı, 100 aded da

ğıtma tablosu ve 6 aded muayene ve takım kutusunun satın alınması 
"kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Malzemenin muhammen bedeli 246000 (iki yüz kırk altı bin) 
ve muvakkat teminatı 13550 (on üç bin beş yüz elli) liradır. 

3 — Şartnameler 1200 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 24/8/1950 Perşembe günü 
«aat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tayin ettiği 
vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde adı 
geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten önce 
«ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta İle göndermeleri.) 

1979 / 4-2 

Tekel Ankara Başmüdürlüğünden : 

(Nakliyat yaptırılacak) 
Başmüdürlüğümüz namına gelecek artar ve eksilir tahminen 

{5328243) ıkilo tekel maddesile bunlara ait boş kaplarının vesair levazı
mının, Ankara Şimendifer istasyonundan Transit Deposuna, Transit De
posundan da şartnamede gösterilen satış ambarlarımıza vesair yerlere, 
mukavele tarihinden 31/12/1951 günü akşamına kadarki şehiriçi nakli
yat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin, 14/7/1950 Cuma günü saat 15,30 da 1.714,05 lira gü
venme paralarını veznemize yatırmış olarak, Başmüdürlüğümüzdeki Ko

misyonda hazır bulunmaları lâzımdır. Şartnameyi görmek ve fazla iza
hat almak için Satış Şubemiz Müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

1942 / 4-3 
Çayeli Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

949/28 
Dâvâlı: Çayeli'nin Hami'diye Köyünden olup ihalen nerede bulunduğu 

bilinmeyen" Mehmet oğlu Mustafa Hutoğlu tarafına: 
Hamddiye Köyünden Halil oğlu Salih, Şevki, Hakkı ve Yusuf vekil

leri Ziya Tavil tarafından aleyhinize ikame edilmiş olan gayrimenkul tak
simi dâvasından dolayı Çayeli Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta 
olan yargılamasında: 

Evvelce davetiye tarafınıza 23 Kasım 1949 gün ve 7361 sayılı Res
mî Gazete ile tebliğ edildiği halde yargılamaya gelmediğinizden dava
cılar veküinin talebile gıyap kararının tarafınıza ilânen tebliğine ve 
5/8/1950 Cumartesi gümi mahallinde keşif icrasına, yargılamanın bu se
beple 7/8/1950 Pazartesi saat 10 a bırakılmasına mahkemece karar ve
rilmiştir. 

Keşif gününde keşif mahallinde yargılama gününde mahkemede 
hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda bitirileceği gı
yap kararı ve keşif günü tebliği yerime kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

1982 

inegöl Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

949/1093 
İnegöl Bedre Köylü Muzaffer Çakınlı tarafından kocası İstanbul Te

kel idaresi Takibat Şubesinde Kontrol Şefi Btmin oğlu [Faruk Çakınlı 
hakkında açtığı dâvada boşanmalarınla dair verilen karar dâvâlı Faruk'un 
olturduığu yer belli olmadığından hüküm ilânen kabili temyiz olmak üzere 
tebliğ ohınur. 

1989 

Tokat Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

950/158 
Tokat'ın Kabilioğlu Çayın bağlarında oturan Nişan karısı Aznif 

Leğencioğlu tarafından açılan tescil dâvasının Tokat Asliye Hukuk Mah
kemesinde yapılmakta olan açık yargılamasında: 

Kabilioğlu Çayırı mevkiinde doğusu yol, batısı, poyrazı ve kıblesi 
Raif Sabuncuoğlu İle çevrili 6 dönüm miktarındaki bir kıta bağın mu
risi Agop oğlu İNişan'ın ecdadından metruk 50 seneyi mütecaviz zaman-
danberi arasız ve Kavgasız zilyed bulunduğundan ve murisi Nişan'm 1947 
senesinde vefatına binaen veresesi namına tescili dâva edilmiş olmakla 
sözü geçen bağa bir hak iddia edenlerin istilalarına sebep teşkil etmek 
üzere keyfiyetin gazete ile ilânına ve bir hak iddiasında bulunanların 
bir ay zarfında mahkememize müracaatları keyfiyeti ilân olunur. 

1987 

950/229 
Tokat'ın Mahmutpaşa Mahallesinden Hatun Allıan, Lütfi, Safiye ve 

Halis taraflarından açılan gayrimenkul tescili dâvasının Tokat Asliye 
Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan açık yargılamasında: 

Geryas Mahallesinin Bakıbağı mevkiinde kâin D. yol, batısı ve poy
razı ırmak, 'güneyi Geyras yolu ile çevrili 1500 M2 ve 1.100 lira değerli bir 
parça tarla murisleri Mahmutpaşa Mahallesinden Mumcu oğlu Mahmut ka
nisi Şerife'nin senetsizden mülkü olup 40-50 seneyi mütecaviz zamandan-
beri nizasız ve fasılasız tasarruf etmekte iken 339 yılında ölümile vârisleri 
Hamide, Safiye, Halis, Lütfi ve Hatuna intikal etmekte olduğundan sözü 
geçen tarlanın verese namlarına kayıt ve tescilini dâva etmekte olduk
larından işbu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenlerin bir ay zar
fında mahkemeye müracaat etmeleri lüzumunun ilân edilmesine mahke
mece karar verilmiş olduğundan karar gereğince keyfiyet ilân olunur. 

1938 
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İmroz Sulh Hukuk Yargıçlığımdan: 

949/105 

Davacı İmroz'un Çınarlı Mahallesinden Kat i ve Apostol Papa 
Todori vekilleri Fadon Grigoryadi ile davalılar aynı yerden Katerina 
Oano, Apostol Papa Todori ve Apostol oğlu Angeli Papa Todori hakla
rında görülen taksim ve şüyuun izalesine mütedair dâvanın duruşma
sında: 

Dâvâlılardan Apostol Papa Todori ve Apostol oğlu Angeli Papa 
Todori'nim adresleri imeçhu'l olduğundan davetiyenin Resmî Gazete ile 
İlânen tebliğine karar verilmiştir. 

Yukarda adı geçen dâvâlıların 24/7/1950 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 9 a İmroz Sulh Hukuk Mahkemesine gelimedikleri ve birer 
vekilde 'göndermedikleri takdirde haklarında gıyap kararı verileceği da
vetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1998 

Siverek icra Memurluğundan : 

Dosya No: 950/23 
Siverek'in Camiikelbir Mahallesinden ölü Zülfi Ağa oğullan Mehmet i 

ve Ahmet Ünver'in 13.500 lira borçlarından dolayı Karazadağ Nahiyesi
nin Beglı ve Siverek'in Darfoi Köyünde vâki ve Gedik denilen ve tapunun 
Ocak ,1945, Şubat 1947 gün ve 23/64 numaralı ve tarafları sarkan ark ve 
Alitaş hududu, garben Gatgüri, şimalen kabristan, cenuben A l i Veli ziya
retiyle mahdut bir ve 24/65 numaralı ve tarafları şimalen kayalık ve ha
rabe, cenuben çay, sarkan pınarlar, garben sahibi senet Ue mahdut bir ve 
25/66 No. lu ve tarafları cenuben sahibi senet şimalen kayalık, sarkan 
(harabe ile Gedik deresi, garben Gatgüri deresiyle mahdut ve muham
men kıymetleri tamamı itibariyle 80.000 lira olan Uç kıta sulu çeltik tar
lasının tamamı 116640 hisse itibariyle 2313 hissesi, 

Aynı nahiyede, Damlice Köyünde vâki ve 26/67 tapu numaralı ve 
tarafları sarkan kaynak hududu, garben Kerteş çayı, şimalen Savucak 
hududu, cenuben çay ile mahdut 15.000 lira kıymeti muhammene!! sulu 
çeltik tarlasının '1116640 hisse itibariyle 2313 hissesi, 

Damılice Köyünde vâki 27/68 tapu numaralı ve tarafları sarkan kay
nak hududu, garben Kerteş çayı, şimalen Savucak hududu, cenuben çay 
ile mahdut ve 7.000 lira kıymeti muhammenell sulu çeltik tarlasının 
1(16640 hisse itibariyle 2318 hissesi, 

Damlice Köyünde vâki 37/78 tapu numaralı ve tarafları Kerteş çayı 
ve Savucak hudutlariyle mahdut ve 15.000 Ura kıymeti muhammene!! 
»ulu çeltik tarlasının sülüs hissesinin nısfı, 

Aynı nahiyenin GöUce Köyünde vaki ve 28/69 tapu numaralı ve ta
rafları sarkan Simo harabesi ve deresi, garben kaynak hududu, şimalen 
Gedik deresi ile mahdut ve yine taımaımı itibariyle 30.000 lira kıymeti mu-
hammeneli sulu çeltik tarlasının 116640 hisse itibariyle 2313 hissesi, 

Gülice Köyünde 29/70 tapu numaralı ve tarafları sarkan harabe, şi
malen orta harabe, garben kaynak, cenuben Savucak hudutlariyle mah
dut yine tamamı itibariyle 20.000 lira kıymeti muhammenell sulu çeltik 
tarlasının 116640 hisse İtibariyle 2313 hissesi, 

Gedik Köyünde 32/75 tapu numaralı, tarafları sarkan pınarlar, gar
ben kaynak hududu, şimalen Sakızlık, cenuben Çatalpınar çeltik tarla-
siyle mahdut yine tamamı itibariyle 30.000 lira kıymeti muhammeneli 
sulu çeltik tarlasının 1116640 hisse itibariyle 2313 hissesi, 

Böğürtlan Köyünde vâki 33/74 tapu numaralı, tarafları «jn-rdrıutı Tif
tiklen Karabahçe'ye giden yol, garben harabe, şimalen Sakızlık, cenuben ' 
Jjodikler ile mahdut yine tamamı itibariyle 30.000 lira kıymeti muhamme
neli sulu çeltik tarlasının 288 hissede 13 hissesi, 

Böğürtlan Köyünde 35/76 tapu numaralı, tarafları cenuben Çatal-
plnar arkı, garben Gülice, şimalen Gedik hududu, sarkan orta harabe İle 
mahdut tamamı itibariyle 20.000 lira kıymeti muhammeneli sulu çeltik 
tarlasının 288 hissede bir hissesi, 

Böğürtlen Köyünde 34/75 tapu numaralı, tarafları sarkan Tiftil hu
dudu olan Delipinar, garben Gedik hududu, şimalen harabe, cenuben A n -
delko tarlası ve Punk deresiyle mahdut, tamamı itibariyle 10.000 Ura kıy
meti muhammeneli sulu çeltik tarlasının 288 hissede 23 hissesi, 

Böğürtlan Köyünde 36/77 tapu numaralı, tarafları. Çatalpinar arkı, 
Gülice gedik hudutları, orta harabe ile mahdut, tamamı itibariyle 20.000 
lira kıymeti muhammeneli sulu çeltik tarlasının sülüs hissesinin nısfı, 

Aynı nahiyenin Kaynak Köyünde 30/711 tapu numaralı, tarafları sar
kan Gediık, şimalen, garben Daımlica, cenuben Savucak hudutlariyle mah
dut, tamamı itibariyle 2.000 lira kıymâti muhammeneli susuz tarlanın 96 
hissede 1 hissesi, 

Kaynak Köyünde, 31/72 tapu numaralı, tarafları sarkan Gedik, gar
ben Daımlica, şimalen Kelok, cenuben Savucak hududiyle mahdut tamamı 
itibariyle 8.000 lira kıymeti muhammeneli susuz tarlanın 288 hissede bir 
hissesi. 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulun ne olduğu: Y u 
karda yazılıdır. 

Gayrimenkulun bulunduğu mevki, mahallesi, sokak numarası: Y u 
karda yazılıdır. 

Takdir olunan kıymet: Yukarda yazılıdır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat :19/7/1950 saat 9 da Siverek 

îcra Dairesinde 
II —• işbu gayrimenkulun artırma şartnamesi 30/6/1950 tarihinden 

İtibaren 950/23 No. ile Siverek icra Dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. 

ıtlânda yazüı olanlardan fazla malûmat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 950/23 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 —. Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nispe
tinde pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. [24] 

3 —• ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde-
haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunlan tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 —• Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak art ırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edil
miş alacaklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaş-
tmlması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art ırma 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdit ve on be
şinci günü aynı saatte yapılacak artırmada, bedeli satış isteyenin alaca
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştınlrnası 
masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapüamaz ve satış talebi düşer. 

¡6 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle art ır
maya Çıkarılıp en çok artırana ihale edilir, i k i ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca. 
hükme hacet kalmaksızın memurlyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde [33]ı 
GayrimenkuUer yukarda gösterilen 30/6/1950 tarihinden itibar es 

Siverek icra Dairesine müracaat-lan ilân olunur. 

2012/1-1 

Mesudiye Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Sayı: 130 
Mesudiye'nin Yeveli Köyünden Mehmet A l i karısı Kadife Karahan 

tarafından Mesudiye Sulh Hukuk Mahkemesine açtığı taksim ve İzaleyi 
şüyu dâvasının yargılaması sırasında dâvâlılardan Kotan oğlu Şevki K a -
raaslan'ın tebligata salah adresi bilinemediğnıden ilânen tebligat yapü-
ımasına karar verümişttr: 

Karar gereğince dâvâlı Şevki'nin davetiye tebliğ makamına kaim ol
mak üzere üânma ve yargılamanın 3/8/1950 günü saat 10/15 e bırakılma
sına karar verilmiş Olduğundan mezkûr günde mahkemeye gelmediğinâK 
veya vekil göndermediğiniz takdirde hakkında gıyap karan çıkanlacağı 
ilânen tebliğ olunur: 1949 

Başbakanlık Devlet Matbaan 



8 Temmuz 1950                                           RESMİ GAZETE                                                          Sayı:7553 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                            İÇİNDEKİLER 

 

 

Kanunlar            Sayfa 
 
Kanun No:5667 Şekerden Alman Munzam İstihlâk Vergisinde Yapıları 
İndirmelerin Onanması Hakkında Kanun        1
 
 
Kanun No:5668 Muamele Vergisi Kanununun 9 Uncu Maddesinin Değişik 
12 nci Fıkrasının (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kamun     1
 

 

Bakanlar Kurulu Kararı 
 
11434 İptidai Maddeler İndirim Cetvelinin 27/6/1949 Tarihli ve 3/9501 Sayılı  
Kararla Değiştirilmesi Hakkında Karar        2
 
 
Tebliğ 
 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca Ekmek İle Ekmekten Gayrı Her Türlü Unlu  
Gıda ve Hamur İşi Maddelerinin İmalinde Kullanılacak Unun Randıman Ve  
Paçalı Hususunda Uygulanacak Esaslar Kakında Tebliğ      2
  
   
İlanlar            3
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


