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İpek, suni ipek ve karışık ipek 

Nizamnamenin şümulü : 

Madde 1 — Türkiye'de makina veya el ile müteharrik tezgâhlarda 
tabii veya suni ipekten veya bunların karışımından dokunan ve ikinci 
maddede adları gösterilen kumaşlar bu Nizamname hükümlerine tabidir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İpekli kumaşların tarif ve vasıfları 

Kumaş adları ve vasıfları : 

Madde 2 — Türkiye'de, tabii veya suni ipekten veya bunların ka
rışımından dokunan kumaşlar, şarj ve apre ameliyeleri sebebi ile ikti
sap ettikleri ağırlık dâhil olmamak üzere kondisyone rutubette aşağıda 
gösterilen normlara uygun olacaktır. 

Kondisyone rutubet nispeti Milletlerarası kabul edilmiş olan ve 
kuru ağırlık üzerinden ilâve edilen yüzde onbirdir. 

A — Tabii ipek kumaşlar 

Çözgü ipliğinin Atkı 

Kumaşın adı N . Metrede asgari N e v l 

bükümü 

ı ipliğinin 
^ 

Metrede asgari 
bükümü 

Cm. de 
tel £ 

c 

Çözgü 

asgari 
ıdedl 
* 

Atkı 

M a m u l ü n 
/ * * 

Metrede J 
tul asgari A ^ r i 

ağırhgı 

Krepdöşln Tabii ipek Bükümsüz Tabii ipek 400 56 40 42 S 90 cm 
Krepbırman » ' » » 2020 112 36 52 g 90 cm 
Krepdamur > 2400 > 2400 48 32 60 S 90 cm 
Krepmaroken » bükümsüz » 1800 144 22 80 S 90 cm 
Krepsaten » » > 1800 168 42 80 S 90 cm 
Tafta > organtin » organtin 78 38 65 S 90 cm 
Anversaten » 2400 » 2400 192 36 100 S 90 cm 
Amaroza » 1800 » 2400 96 42 100 S 90 cm 
Krepjorjet » 2400 » 2400 40 32 42 S 90 cm 
Mongol » bükümsüz » 2000 144 36 70 g 90 cm 
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B — Sunî ipek (Floş) kumaşlar 

Cm. de asgari 
Çözgü İpliğinin Atkı ipliğinin tel adedi M a m u l ü n 

A A A A 
I / ( 

Metrede Asgari 
eni Kumaşın adı Nevi Metrede asgari Nevi Metrede asgari Çözgü Atkı •tul asgari Asgari 
eni Nevi 

bükümü 
Nevi 

bükümü ağırlığı 
Asgari 

eni 

Suni tafta Suni ipek Bükümsüz Suni ipek 
» 

Bükümsüz 48 32 90 g 90 cm 
özen » 

Suni ipek 
» > 32 26 70 g 90 cm 

Mus 32 26 70 g 90 om 
Astarlık sof 28 26 60 g 90 cm 

» diyagonal » 32 30 70 g 70 cm 
» saten > » 56 30 90 g 90 cm 

Birman » 1200 32 28 65 g 90 cm 
Kilis bükümsüz 34 28 70 g 90 cm 
Saten » 64 30 115 g 90 cm 
Damur > 2000 2000 30 26 75 g 90 cm 
Anversaten f % 75 bükümsüz 

} % 25 2000 2000 77 26 130 g 90 cm 
Amaroza » 1800 1800 64 30 120 g 90 cm 
Maroken » bükümsüz » 1600 64 18 120 g 90 cm 
Anoza » » 2000 64 30 110 g 90 cm 
Muvare 500 , 60 20 130 g 90 cm 
Pike » bükümsüz 64 30 110 g 90 cm 
Prızotin, mus örgülü özel bükümlü özel bükümlü 28 26 120 g 90 cm 
Prizotin, düz örgülü » » 26 24 100 g 90 cm 
Süre bükümsüz 600 56 32 105 g 90 cm 
Sire 500 104 32 170 g 90 cm 
Mongol 1800 48 28 95 g 90 cm 

C — Tabii ve sunî ipek karışımından yapılan kumaşlar 

Cm. de asgari 
Çözgü ipliğinin Atkı ipliğinin tel adedi M a m u l ü n 

A A A ı • ' 
Metrede 

Kumaşın adı Nevi Metrede asgari Nevi Metrede asgari Çözgü Atkı tul asgari A s E * r i 

Nevi 
bükümü Nevi bükümü ağırüğı 

Birman Tabii ipek Bükümsüz Suni ipeSt 1200 80 26 55 g 90 em 
Damur Suni ipek 2000 Tabii ipek 2400 30 28 65 g 90 cm 
Özen Tabii ipek 

» 
bükümsün Suni ipek bükümsüz 56 26 55 g 90 cm 

Mus 
Tabii ipek 

» » » » 56 26 55 g 90 cm 
Amaroza fiuni ipek 1800 Tabii ipek 2000 78 40 120 g 90 cm 

Tabii ipekle suni ipeğin tarifi . 

Madde 3 — A) Tabii ipek, İpek Böceğinin ifraz ettiği elyaftır. 
B) Suni ipek, Viskoz, Asetat ve diğer istihsal usulleriyle hazırla

nan ve menşei selüloz olan elyaftır. 

Asgari tel adedleriyle metredeki büküm adedlerinin şümulü : 

Madde 4 — İkinci maddede gösterilen asgari çözgü ve atkı tel 
adedleri mamul kumaş üzerinden ve bir metredeki büküm adedleri de 
çiğ (ham) ipek üzerinden hesap olunur. 

Asgari vasıflar üstünde kumaş imalı 

Madde 5 — İkinci maddede gösterilen kumaş vasıfları asgaridir. 
Bu vasıfların aşağısına düşmemek şartiyle daha ince ve iyi iplik kullan
mak ve binnetice kumaşın tel adedleriyle ağırlığını ve nefasetini artır
makta imalâtçılar serbesttir. 

Enleri ikinci maddede yazılı hadlerden geniş olarak dokunan 
kumaşların, asgari metre tul ağırlığının artan genişlik nisbetiyle müte
nasip olarak artırılması şarttır. 

Dokuma değişiklikleri . 

Madde 6 — Çözgü veya atkıları veyahut kenarları tabii veya suni 
ipekten gayri maddelerin iplikleriyle veya bu iplikler karıştırılmak su
retiyle imal edilen kumaşlara, ipek, suni ipek veya karışık ipek adları
nın damgalanması yasak olduğu gibi ikinci maddede gösterilen kumaş 
adlarından herhangi birinin damgalanması ve bu kumaşların bu adlar
la satılmaları yasaktır. 

Emprimeler : 

Madde 7 — İkinci maddede ad ve vasıfları gösterilen kumaşların 
emprimeleri de aynı normlara tabidir. 

Moda kumaşları . 

Madde 8 — Jakarlı, işlemeli ve fantazi gibi klâsik kumaşlar züm
resine girmeyen moda kumaşları bu Nizamname hükümlerine tabi değil
dir. 

Norm hükümlerine ithal edilmek istenilen kumaşlar : 

Madde 9 — İkinci maddede ad ve vasıfları yazılı kumaşlar dışında 
imal edilen yeni tip ve vasıftaki kumaşların normlaştırılması hakkında 
ilgililerce Ekonomi ve Ticaret Vekâletine vâki olacak müracaat üzerine 
bu Vekâletçe gerekli incelemeler yapılarak uygun görüldüğü takdirde 
tesbit edilen yeni tip ve vasıflar Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Bu suretle ilân edilmiş olan kumaşların vasıfları dununda ve aynı 
adlar altında kumaş imal ve piyasaya arzedilemez. Aksine hareket, bu 
Nizamname ile belirtilen normlara aykırı imalât sayılır ve bu gibiler 
hakkında ayni ceza müeyyideleri uygulanır 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kumaşların damgalanması 

Damga konulması: 

Madde 10 — Yüzde yüz tabii ipekten mamul kumaşlara (ipek), 
yüzde yüz suni ipekten mamul kumaşlara (suni ipek) ve tabii ipekle 
suni ipekten her nisbette karışık olarak imal edilen kumaşlara da (ka
rışık ipek) tabirlerini ve kumaşın adını gösteren bir damganın kolay
lıkla silinmiyecek tarzda kumaşın bir kenarına ve her iki metreyi aş-
mıyacak aralıklar ile vurulması, mendil ve eşarp gibi parça halinde sa
tılması mutad olan mamullerin de her parçası üzerine aynı suretle dam
ga vurulması veya etiket konulması mecburidir. 



Marka, isim ve remzlerin damgalanması : 

Madde 11 — İkinci maddede yazılı kumaşları imal eden müessese
lerle ham kumaş satın alıp boyatan veya emprime veya iptidai maddeyi 
vererek kendi hesaplarına imalât yaptıran müesseseler, kendi firma
larının marka, isim veya remzlerini ayrıca bir damga ile yukarıki mad
de hükümleri dairesinde kumaşlara vurmağa ve mendil ve eşarp gibi 
parça halinde satılması mutad olan mamullere de aynı kayıtları taşıyan 
damga vurmağa veya etiket koymağa mecburdurlar. Bu damga veya 
etiketlerin ihtiva ettikleri markaların Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
tescil ettirilmeleri ve isim veya remzlerinin de Ticaret ve Sanayi Odala
rına ve Sanayi Odalarının ayrı kurulduğu yerlerde Sanayi Odalarına 
ve Sanayi Odalarının kurulmamış olduğu yerlerde Ticaret Odalarına ve 
bunların hiç birisinin kurulmadığı yerlerde Belediyelere kaydettirilmiş 
olmaları şarttır. Onuncu madde ile bu maddede bahsedilen damga ve 
etiketlerin birleştirilerek tek damga veya etiket halinde kullanılması 
caizdir. 

Damga, etiket ve imal mesuliyeti . 

Madde 12 — A) Yukarıki maddelerde yazılı damga veya etiket 
mecburiyetine riayet edilmemesinden veya yanlış, noksan, silik damga
lar vurulmasından, âmillerle kendi hesaplarına imalât yaptıranlar me
sul oldukları gibi bu Nizamnamenin şümulüne giren mamullerin dam
gasız veya etiketsiz olarak piyasaya sürülmesinden de mutavassıtlarla 
toptancı veya perakendeci tacirler mesuldür. 

B) Bu Nizamnamede yazılı hükümlere aykırı imalâttan, amillerle 
kendi hesaplarına imalât yaptıranlar mesuldür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Muayene ve kontrol 

Muayene ve kontrol memurları: 

Madde 13 — Ekonomi ve Ticaret Vekâletince salahiyetli kılınacak 
memurlar; fabrika, imalâthanelerle, depo, mağaza ve dükkân gibi satış 
yerlerinde veya sevk edilmek üzere bulundukları iskele ve istasyonlarla 
mutavassıt, nakliyeci veya seyyar satıcılarda mevcut ve bu Nizamname 
hükümlerine tabi ipek, suni ipek ve karışık ipek mamullerini, çalışma 
saatleri içinde veya bu yerlerin açık bulundukları zamanlarda ve normal 
faaliyetlerini durdurmayacak şekilde muayene ve kontrol ederek nu
muneler almağa salahiyetlidirler. 

Muayene ve kontrol şekli : 

Madde 14 — Mevcut mamuller, ipek, suni ipek ve karışık ipek ol-
duklarına göre beher cinsten lâalettâyin yüzde on ve mevcudunun yüz
de onu üçten az olan mamullerden de kifayeti nisbetinde üçer top veya 
parçaya kadar olan kısımları, salahiyetli memur tarafından ayrıldıktan 
sonra bu kısımlar üzerinde aşağıda yazılı şekilde muayene ve kontrol 
yapılır : 

A) Damgaların tesbiti : Mamul kumaşların birer tarafına ipek, 
suni ipek veya karışık ipek ve kumaşların isimlerini gösteren damga
lar ile firmanın marka, isim veya remzini taşıyan damgaların her iki 
metreyi aşmıyacak aralıklar ile vurulmuş olup olmadığı, damgalar ara
sındaki mesafeler ölçülmek suretiyle, ve firmanın marka isim veya 
remzinin tescil veya kayıt ettirilip ettirilmediği de resmî vesikaların 
tetkiki suretiyle yapılır. 

B) Kumaş eninin tesbiti : Kumaş, düz bir masa üzerine tabii ha
linde açılarak gerilmeden kaç santimetre eninde olduğu ölçülmek su
retiyle yapılır. 

C) Kumaş ağırlığının tesbiti için : Kumaşın topu, ayarlı bir terazi 
ile tartılır ve bulunan ağırlık, kumaşın ölçülen uzunluğuna taksim edi
lerek bir metresinin ağırlığı bulunur. Kumaşın uzunluğu da, yukarıki 
(B) fıkrası hükmü dairesinde ölçülür. 

Enleri Nizamnamede yazılı miktarlardan fazla olan kumaşların 
ağırlıklarının tesbitinde beşinci maddenin son fıkrası hükmü gözönünde 
tutulur. 

D) Çözgü ve atkı sıklığının tesbiti : Kumaş gerilmeden düz bir 
masa üzerinde açılıp çözgü ve atkı tellerini saymağa mahsus bir lup 
marifetiyle kumaşın baş, orta ve son kısımlarında birer santimetre da
hilindeki çözgü ve atkı tel miktarları sayılarak vasatisi alınmak sure
tiyle yapılır 

E) Mendil ve eşarp gibi parça halinde satılması mutad olan ma
mullerin damga veya etiketleriyle çözgü ve atkı sıklıkları, yukarıki A 
ve D fıkraları hükümlerine göre tesbit olunur. 

F) Yukarıki fıkralara göre yapılacak tesbit şekilleri dışında kim
yevi muayene ve tahlile lüzum görüldüğü takdirde, bu muayene ve tah
liller, salahiyetli memurlar tarafından resmî lâboratuvarlara yaptırılır. 
Bu lâboraturvarlar, istenilen tahlilleri en kısa bir zamanda yapmağa ve 
neticelerini bir raporla bildirmeğe mecburdurlar. 

Muayene ve kontrolün teşmili . 

Madde 15 — Yukarıki madde hükümlerine göre yapılan muayene 
ve kontrol neticesinde kumaş veya parça halinde satılması mutad olan 
mamullerden bu Nizamname hükümlerine aykırı bulunanlar tesbit edil
diği takdirde, aynı cins malların geri kalan bütün mevcutları da sala
hiyetli memur tarafından muayeneden geçirilerek durumları tesbit 
olunur. 

Numune ve miktarı : 

Madde 16 — Salahiyetli memur tarafından gerek Nizamname hü
kümlerine aykırı oldukları tesbit edilen ve gerek lâboratuvarda mua
yene ve tahlillerine lüzum görülen kumaş toplarının beherinden onar 
santimetrelik, üçer parça, mendil ve eşarp gibi parça halinde satılması-
mutad olan mamullerden de üçer tam parça numune, âmil, satıcı veya 
alâkalı veyahut bunların temsilcileri huzurunda kesilerek veya sayılarak 
alınır ve bu numunelere birer etiket takılır. 

Bu etiketlere, âmil veya satıcı veya alâkalının isim ve adresi, ku
maş veya, parçaların cins ve isimleriyle numunelerinin alındığı tarih ya
zılarak salahiyetli memurla hazır bulunan alâkalılarca müştereken im
zalanır. Muayene ve kontrol, fabrika veya imalâthanelerden gayri ma
hallerde yapıldığı takdirde alınan numunelere mütaallik malların muba
yaa faturalarının birer sureti müştereken imzalanarak salahiyetli me
mur tarafından alınır. 

Zabıt tanzimi : 
Madde 17 — Yukarıki maddelere göre yapılan muayene ve kontrol 

ve alınan numuneler hakkında salahiyetli memur tarafından dört nüs
hadan ibaret olmak üzere bir zabıt varakası tanzim olunur. 

Bu zabıt varakasına, muayene ve kontrol edilen kumaş veya par
çaların cins, isim, top ve mikdarlariyle Nizamnameye aykırı olarak tes
bit edilen veya lâboratuvarda muayene ve tahliline lüzum görülen husus
lar dercolunur. 

Zaptın imzalanması : 

Madde 18 — Âmil, satıcı veya alâkalı veyahut bunların temsilcileri, 
tanzim edilen zabıt varakasını salahiyetli memurla beraber derhal im
za ederler. 

Bu ilgililer zabıt varakası münderecatına itiraz ettikleri takdirde, 
itirazlarının neden ibaret bulunduğunu zabıt varakasının altına yazıp im
za etmeğe mecburdurlar. 

İmzadan imtina halinde bir zabıta memuru çağırılarak keyfiyet 
onun huzuriyle zabta yazılır ve altı imza edilir. Tanzim edilen zabıt va
rakalarının bir nüshası salahiyetli memur tarafından mühürlenmiş olan 
numunelerin bir takımiyle beraber âmil, satıcı veya alâkalı veyahut bun
ların temsilcilerine verilir. 

Nizamnameye aykırı malların yediemine tevdii 

Madde 39 — Yapılan muayene ve kontrol neticesinde Nizamname 
hükümlerine aykırı oldukları tesbit edilen kumaş toplariyle parça ha
linde satılan mamuller, salahiyetli memur tarafından mühürlenerek Ti
caret ve Sanayi Odasına ve Sanayi Odasının ayrı kurulduğu yerlerde 
Sanayi Odasına ve Sanayi Odasının kurulmamış olduğu yerlerde Ticaret 
Odasına ve bunların hiçbirisinin kurulmamış olduğu yerlerde de mahallî 
Belediyelere yediemin sıfatiyle tevdi ve keyfiyet tanzim olunacak bir za
bıt varakasiyle tesbit olunur. 

Ancak Nizamname hükümlerine aykırılıkları herhangi bir nokta
dan tesbit edilmediği halde münhasıran lâboratuvarca muayene ve tah
lillerine lüzum görülen mallar, yediemine tevdi edilmeyip Iâboratuvardan 
gelecek rapora intizar edilir. 

Laboratuvardan alınacak rapor münderecatına göre bu malların 
Nizamname hükümlerine aykırı oldukları anlaşıldığı taktirde, bunların 
da mevcut miktarları yukarıki fıkra gereğince yediemine tevdi olunur. 
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Hakem heyetleri: 

Madde 20 — 1(17) nci madde hükümlerine göre tutulan zabıt va
rakalarına karşı vukubulacak itirazları inceleyip karara bağlamak üze
re Ekonomi ve Ticret Vekâletince lüzum görülecek yerlerde aşağıda gös
terildiği şekilde hakem heyetleri kurulur : 

1 — Hakem Heyetine riyaset etmek üzere mahallî en büyük mül
kiye âmiri tarafından üçten aşağı olmamak üzere gösterilecek namzet 
arasından Ekonomi ve Ticaret Vekâletince seçilecek bir zat ve bir yedeği. 

2 — Ticaret ve Sanayi Odasından iki ve Ticaret ve Sanayi Odala
rının ayrı ayrı kurulmuş bulundukları yerlerde bu odalardan birer ve 
yalnız Ticaret Odalarının bulunduğu yerlerde Ticaret Odasından bir, ma-
halli Belediyeden bir ve bu odalardan hiçbirisinin bulunmadığı yerlerde 
mahallî belediyelerden iki zat ve yedekleri. 

Bu fıkraya göre seçilecek âza ve yedeklerin vazifelerinin Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince tasdiki şarttır. 

3 — Hakem heyetleri bir sene müddetle seçilir, müddeti biten reis, 
âza ve yedeklerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

4 — Hakem heyetlerine seçilecek Reis, âza ve yedeklerinin bitaraf, 
itimada şayan ve ipek, suni ipek ve karışık ipek mamullerinden anlar 
kimselerden olmaları şarttır. 

5 — Yedekler, asıl Reis veya âzanın herhangi bir sebeple gaybu-
biyetlerinde aynı salâhiyetlerle yerlerine Hakem Heyetine katılırlar. 

Hakem Heyetinin toplantısı ve kararları : 

Madde 21 — Hakem Heyeti zabıt varakasına itiraz vukuundan iti
baren tatil günleri hariç olmak üzere 24 saat zarfında salahiyetli me
mur tarafından toplantıya davet olunur. 

Heyet Reisi veya azaları ve yedekleri, ihtilâf çıkan âmil, satıcı, ve
ya alâkalının veyahut bunların temsilcilerinin usul ve furuundan veya 
üçüncü dereceye kadar (dâhil) kan, civar veya sıhhi hısımlarından bulun
duğu veya şeriki veya müstahdemi olduğu taktirde Heyete katılamazlar. 

Heyet, davet tarihinden itibaren - tatil günleri hariç olmak üzere -
üç gün zarfında toplanarak kendisine tevdi edilecek zabıt varakasiyle 
(16) nci maddeye göre alınan numuneler üzerinde gerekli tetkikatı ya
parak ilk toplantı gününden itibaren en çok beş gün zarfında karar ver
meğe mecburdur. 

Hakem Heyeti, lüzum gördüğü takdirde yediemine tevdi edilmiş 
olan malları da tetkik edebileceği gibi salahiyetli memur ve müterizden 
de gereken her türlü izahatı alabilir. Bundan başka salahiyetli memur
la muteriz de Heyet huzurunda şifahi izahat vermek talebinde buluna
bilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza takibatı 

Zabıt varakalarının Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdii : 
Madde 22 — Âmil, satıcı veya alâkalı veyahut bunların temsilcile

ri tarafından zabıt varakasına itiraz edilmezse, zabıt varakasının bir 
nüshası ile mühürlü numunelerin bir takımı salahiyetli memur tarafından 
mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

Zabıt varakasına itiraz 

Madde 23 — A) Âmil, satıcı veya alâkalı veyahut bunların temsil
cileri tarafından zabıt varakası münderecatına itiraz edildiği takdirde 
salahiyetli memur ihtilâfı, bulunduğu yerdeki Hakem Heyetine intikal 
ettirir. 

Hakem Heyeti bulunmayan yerlerde zabıt varakasının bir nüsha-
siyle mühürlü numunelerin bir takımı salahiyetli memur tarafından An
kara Hakem Heyetine tevdi edilmek üzere Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tine gönderilir. 

Heyetin yapacağı tetkikler neticesinde vereceği karar, muterizi 
haklı gösterdiği taktirde numunelerle yediemindeki mallar derhal sahi
bine iade ve zabıt varakası ile Heyet kararı hıfzolunur. 

B) Hakem Heyetince itiraz varit görülmediği takdirde, salâhiyetli 
memur tarafından zabıt varakasının bir nüshasiyle mühürlü nümunele-
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rin bir takımı ve Hakem Heyeti kararının bir nüshası mahallî Cumhuri
yet Müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

Bu takdirde yediemine tevdi edilmiş olan mallar adlî merciin ke
sin kararına kadar yedieminde kalır. 

C) Hakem Heyeti tarafından numunelerin lâboratuvarda mu
ayene ve tahliline lüzum gösterilir veya muteriz tarafından böyle bir ta
lep vâki olursa tahlil ücreti bir hafta zarfında muteriz tarafından tediye 
edilmek şartiyle mühürlü numunelerin bir takımı salahiyetli memur ta
rafından resmî bir lâboratuvara gönderilir. Tahlil ücreti bir hafta zar
fında tediye edilmezse keyfiyet bir zabıt varakasiyle tesbit edilerek yu-
karıkı (B) fıkrasına göre muamele yapılır. Lâboratuvar raporu alınınca 
Hakem Heyeti tekrar toplanarak keyfiyeti tetkik eder ve karara bağlar. 

Adlî takibata uğrayan yediemindeki mallar : 

Madde 24 — Bu Nizamname hükümlerine aykırı oldukları sabit ol
makla beraber adlî mercilerce sahiplerine iadesine karar verilen yedi
emindeki mallardan, damga veya etiket mahzurlarını ihtiva edenler, sa
lahiyetli memurun nezareti altında mahreçlerine gönderilerek masrafı 
sahiplerine ait olmak üzere tashih ve ikmal ettirilir. Diğer cihetlerden 
Nizamname hükümlerine aykırı olanlar ise, salâhiyeti! memur tarafından 
(10) uncu madde hükümleri dairesinde üzerlerine (Bozuk) damgası vuru
lur ve her iki takdirde mallar sahiplerine iade ve satışlarına müsaade 
olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Madde 25 — Bu Nizamname hükümlerine göre tanzim edilen za
bıt varakalarının birer nüshalariyle hakem heyetleri kararlarının birer 
sureti salahiyetli memur tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gön
derilir ve bunların birer nüshası da salahiyetli memurlar tarafından mu
hafaza olunur. 

Cezai takibat : 

Madde 26 — Bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket edenler 
hakkında Cumhuriyet müddeiumumiliklerince 1705 sayılı kanun hüküm
lerine göre takibat yapılır. 

Stoklar : 

Geçici Madde — Bu Nizamnamenin meriyete girdiği tarihte, elle
rinde bu Nizamname hükümlerine uymayan, mamul veya çözgü bulu
nan fabrika ve mağaza sahipleriyle âmiller ve satıcılar, ellerinde bulu
nan mamullerle çözgülerln cins, miktar, isim ve vasıflarını, çözgüleri-
nin, ne cins mamule alt bulunduğunu Nizamnamenin meriyete geçtiği 
tarihten itibaren en çok onbeş gün içinde Ticaret ve Sanayi Odasına ve 
Sanayi Odasının ayrı kurulduğu yerlerde Sanayi Odasına ve bu Odanın 
kurulmamış olduğu yerlerde Ticaret Odasına ve bunlardan hiçbirisinin 
kurulmamış olduğu yerlerde mahallî belediyelere iki nüsha beyanname 
ile bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu beyannameleri alan odalar veya belediyeler birer nüshasını Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine gönderirler ve diğer nüshalarını muhafaza 
ederler. Odalar veya belediyeler, beyannamelerin ihtiva ettikleri malla
rın beyannamelerde yazılı vasıf ve mikdarlara uygunluğunu en kısa bir 
zamanda kontrol ederek mamul kumaşların top başlariyle sonlarına; 
kolayca silinmeyecek şekilde birer damga ve parça halinde satılması mu-
tad olan mamullerin de Birer köşesine zarar vermeyecek şekilde kurşun
dan mühür vurur veya münasip bir etiket koyarlar. 

Bu suretle damgalanmış veya mühürlenmiş veya etiket konulmuş 
olan mallar bitinceye kadar damga, mühür veya etiketleri üzerlerinde 
bulunmak şartiyle satılabilecekleri gibi başkaca mani bulunmayanlar ih
raç da olunabilirler. 

Kaldırılan Nizamname : 

Madde 27 — İcra Vekilleri Heyetinin 14 Temmuz 1937 tarih ve 
2/7099 sayılı kararnamesiyle meriyete konulmuş olan ı(ipekli kumaş stan
dardı Nizamnamesi) meriyetten kaldırılmıştır. 
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Nizamnamenin meriyet tarihi : 
Madde 28 — 1705 sayılı (ticarette tağşişin meni ve ihracatın mura

kabesi ve korunması hakkındaki kanun) a dayanılarak hazırlanmış ve 
Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmî 
Gazete ile neşri tarihinden itibaren 60 gün sonra meriyete girer. 

Madde 29 — Bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yü
rütür. 

Karar Sayısı : 381 

Raman'da kurulacak rafineriye ait yurt dışında yapılacak mubayaa 
ve sarfiyat muamelelerine 25/5/1948 tarihli ve 7504/3 sayılı kararname 

ile tatbik mevkiine konulmuş olan talimatnamenin 5 inci maddesinin 7, 
8 ve 9 uncu bentleriyle 16 ncı maddesinin 8 inci bendi hükümlerinin tat
bik edilmemesi ve bu maksatla mahalline gönderilecek heyetin yetkile
rinin tesbiti hususunda İşletmeler Vekâletinin salahiyetli kılınması; mez
kûr Vekâletin 3/3/1953 tarihli ve 1675/3 sayılı yazısı üzerine, İcra Vekil
leri Heyetince 10'3/1953 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

10/3/1953 
REİSİCUMHUR 

C. BAYAR 

Başvekil V-
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

Devlet Vekili 
M. ALAKANT 

Dışişleri Vekili V. 
E. MENDERES 

Adalet Vekili 
O. Ş. ÇİÇEKDAĞ 

Maliye Vekili 
H. POLATKAN 

M. Savunma Vekili 
S. KURTBEK 

Milli Eğitim Vekili 
T. İLERİ 

Bayındırlık Vekili Eko. ve Ticaret Vekili Sa. ve So. Y. Vekili G. ve T. Vekili V. 
K. ZEYTİNOĞLU E. GÜRELİ Dr. H. ÜSTÜNDAĞ S. YlRCALl 

Tarım Vekili V 
E. GÜRELİ 

Ulaştırma Vekili 
Y. ÜRESİN 

Çalışma Vekili 
S. AĞAOĞLU 

İşletmeler Vekili 
S. YlRCALl 

T A L İ M A T N A M E 
Ulaştırma Vekâletinden : 

27 Ocak 1953 tarihli ve 8319 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen «Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
Aylık ve Gündelikler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkındaki ilânın 2 nci maddesinin değişik şekli» 

2 — Bu değişiklikler, 5434 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/1950 tarihinden itibaren uygulanır. 

— 

İ L Â N L A R 

M. S. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Mütaahhit namı hesabına 96 kalem marangoz atelye malzemesiy
le 7 kalem muhtelif çivi açık eksiltme ile satın alınacaktır, ihalesi 23 
Nisan 1953 Perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 96 kalem malzeme
nin muhammen bedeli 15.694 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 1.178 
liradır. 7 kalem çivinin muhammen bedeli 10.906 lira 50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 818 liradır. Marangoz atelye malzemesiyle çiviler 
ayrı, ayrı mütaahhide ihale edilebileceği gibi bir mütaahhide de ihale 
edilebilir. Ancak tekliflerde 96 kalem için ve 7 kalem için de ayrı ola
rak teklifte bulunulması. 

Şartnameler istanbul'da Levazım Amirliğinde, Ankara'da Satm
alma Komisyonunda her gün görülebilir. 

1311 / 4-1 

Mütaahhit namı hesabına açık eksiltme suretiyle (100.000) aded 
Separator satın alınacaktır, ihalesi 27/4/1953 Pazartesi günü saat 10.30 
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 24.000 lira olup G. teminatı 1.800 li
radır. Evsaf ve şartnamesi istanbul'da Levazım Amirliği ilân kısmında, 
Ankara'da Komisyonda her gün görülebilir. 

1312 / 4-1 

Başvekâlet istatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve Eksiltme Ko
misyonu Başkanlığından : 

1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 12 aylık 
Dış Ticaret istatistiklerinin baskısıdır. 

2 — Mecmuu 165 -170 forma tahmin edilen 12 aylık Dış Ticaret 
istatistiklerinin 1953 Aralık ayı 1500, diğer ayları 800 er nüsha olacak
tır. 

3 — Bu eserin 16 sahifelik beher forması için 150 lira fiyat tah
min edilmiştir. 

4 — ihaleye iştirak edebilmek için tutarı olan 25.500 lira (yirmi 
beş bin beş yüz) üzerinden yüzde 7,5 hesabiyle muvakkat teminat vesi
kası ve ayrıca adı geçen kitap için daireden tesellüm edilecek kâğıt hak
kında da kâğıt teminatı vesikası verilmesi lâzımdır. 

5 — Eksiltme 1953 senesi Nisan ayının 14 üncü Salı günü saat 15 
te istatistik Genel Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. Bu işe ait kapak zarflar ihaleden bir saat evvel komis
yon kâtipliğine verilecektir. 

6 — Adı geçen iş için verilecek teminatlar Hazine veyahut Mer
kez Saymanlığına yatırılacak ve makbuzları zarfa konulacaktır. 

7 — istekliler bu işi yapmağa ehliyetli olduklarına dair icap eden 
vesikaları ibraza mecburdur. 

8 — Bu işe ait şartname bedelsiz olarak komisyon kâtipliğinden 
istenebilir. 

1308/4-2 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1 No.lu Satmalma Komis
yonu Reisliğinden : 

(Komple) dikilmiş portatif çadır alınacaktır 
1 — Mühürlü numune ve şartnamesine göre asgari 1500 aded di

kilmiş (komple) portatif çadır kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 45000 lira olup geçici teminatı 3375 liradır. 

2 — Satın alınmada takarrür edecek son ihals flatına göre çadır 
miktarının çoğaltılıp azaltılmasına Komisyon salahiyetlidir. 

3 — Numune ve şartname her gün Komisyonda görülebilir. 
4.— Kapalı zarf eksiltmesi 10 Nisan 1953 "Cuma günü saat 15 dedir. 
isteklilerin kanuni tarifat dahilinde hazırlayacakları teklif mek

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara Gümrük Muha
faza Genel Komutanlığı 1 No. lu Satmalma Komisyonu Reisliğine ver
meleri. 

1187/4-3 

No. Bftil.Sı 
DSsttır 
Tectıp au S.blfe 

Gttıete 
Say) 

2/7099 Kaldırılan Nizamname * 
İpekli Kumaş Standardı Nizamnamesi 

— — • — 

30/7/1937 3 18 J14t S670 

4 
. 907 
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Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Bir «metresine (220) kuruş fiat tahmin edilen (20.000) metre evsa-
fiyle şartname ve numunesine uygun yatak kılıflık bezi 10 Nisan 1953 
Cuma saat 15 de Ankara J. Umum K. lık binasında J. Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecektir. Muvakkat temi
nat (3300) liradır. Evsaflı şartname Ankara ve istanbul J. Satınalma 
Komisyonları ile izmir Vilâyet J. K. lığından her gün parasız almır. Nu
mune Komisyonumuzda görülür, isteklilerin kanuni vesika Ticaret Oda
sı kâğıdı ve muvakkat teminatlarını muhtevi kapalı zarf teklif mektup
larını eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza ver
meleri . 

1179/ 4-3 

Refik Saydam Merkez HıfzısSıhha Enstitüsü Müdürlüğünden . 

Âzami hadde göre 
Muhammen bedeli Geçici teminatı 

Cinsi Miktarı LiraKr. LiraKr. ihale şekli 

Koyun 500 aded 31.250,— 2.343,75 Kapalı zarf 
(Lüzumunda 

% 25 fazla ve
ya noksaniy-
le) 

Yukarıda müfredatı yazılı 500 aded koyun 2490 sayılı kanunun 32 nci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 
10 Nisan 1953 Cuma günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarfları en geç aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. 

isteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere her gün mesai saatleri dahilinde Enstitü Bürosuna müracaatları. 

1238/ 4-3 
• — — 

Devlet Üretme Çiftlikleri Vmum Müdürlüğünden : 

Teşkilâtımız için 50 aded 3 1/4, 15 aded 3 3/8 Standart Chrysler, 
Motor Krank ile 200 aded 3 1/4 motor için Chrysler biyel kolu satın alı
nacaktır. 

Alım işine ait şartname istanbul'da Kemeraltı Cad. Zürafa Sokak 
No. 41 de Yollama Memurluğumuzda, Ankara'da Makine işleri Müdür
lüğümüzde görülebilir. 

Muvakkat teminatı 1.875 lira olup alâkadarların 15/4/1953 tarihine 
kadar teklif mektuplarını vermeleri ilân olunur. 

idaremiz malı kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 
1353/4-2 

— e ; 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden • 

Ankara ilinin Keskin ilcesine bağlı Hüseyinbeyobası cıvarmda kâin 
olup mekşufen Devlete ait bulunan kuzeyi: Hüseyinbeyobası köyü cami
inden Kılevli köyü camiine doğru hat, doğusu: Kılevli köyü camiinden 
Kale tepesine doğru hat, güneyi: Kale tepesinden Çitçiti (veya Tilkioyu-
ğu) tepesine doğru hat, batısı: Çitçiti (veya Tilkioyuğu) tepesinden hu
dut baş^ngıcı olan Hüseyinbeyobası köyü camiine doğru hat sınırlariy-
le çevrili (564) hektarlık sahadaki molipden madeninin beş yıl süre ile 
işletilmesi için 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 9/6/1951 
tarihli ve 7830 sayılı Resmî Gazetede ilân edilen şekil ve şartlara ilâ
veten: 

1 — Yapılacak aramalarla İktisaden kabili imâl bir rezerv mey
dana çıkardığı takdirde konsantre olarak satışa arzını teminen icabında 
Bakanlıkça münasip görülecek mikyasta bir konsantrasyon tesisatının 
yapılması, 

2 — Aramaların ve istihsalin bir yüksek maden mühendisi veya 
maden mühendisi nezareti altında yapılması, 

3 — Madenin haiz bulunduğu stratejik ehemmiyet dolayısiyle işlet
me sahasının yabancılara karşı emniyetinin gerekli şekilde sağlanması, 

şartlariyle ehil talibine işletme ruhtasnamesl verilecektir. 
Mezkûr gazetede belirtilen ve bütün illerde maden işlerini tedvir 

eden dairelerde mevcut listelerde aynen görülmesi mümkün bulunan bu 
şartlarla Keskin molipden madenini işletmek isteyenlerin 16/2/1953 ta
rihinden itibaren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Vekâle
timize müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunıır 

635 / 4-4 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

1 — Asgari 75, azami 125 formadan ibaret (Tapu ve Kadastro Kül
liyatı Muamelât ve izahatı) adlı kitabm bakiye baskısı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Eksiltme 6/4/1953 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de 
Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Malzeme idareye ait olmak üzere beher formasının muham
men bedeli 80 liradan 125 formasının 10.000 lira olup geçici teminatı 
750 Uradır. 

4 — Kitap ve şartnamesi her gün Satınalma Komisyonunda görü
lebilir. 

1217/4-4 

• . 
izmir Asliye Ticaret Mahkemesi Reisliğinden : 
953/101 
Davacı Frank Reggio tarafından istanbul'da Muriel Reggio'ya 

ödenmek üzere Banka Komerçiyala Italyana Bankası izmir şubesinden 
almış olduğu 6/3/1953 tarih ve 29623 sayılı 1000 liralık çekin kayboldu
ğunu ileri sürerek bu çekin bulanlar tarafından 45 gün içerisinde dilek
çiye veya mahkemeye verilmediği takdirde Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre iptaline karar verileceği ilân olunur. 

1253 / 3-3 

Bolu Belediye Reisliğinden : 

Buhar lokomobili satılacaktır. 
1 — 90 beygir kuvvetinde Lang marka buhar lokomobilin satış gü

nünde talip zuhur etmediğinden ihalesi temdit edilmiştir. 
2 — Lokomobilin alternator, tablo ve teçhizatı tam ve işler vazi

yettedir. 
3 — Lokomobil ve teferruatına 15.000 lira rnuhammen bedel tak

dir edilmiş olup muvakkat teminat 1.125 liradır. 
4 — Bu satışa ait şartname Belediyemizden verilir. 
5 — Açık artırma suretiyle ihalesi 11 Nisan 1953 Cumartesi günü 

saat 11 de Belediye daimi encümeninde yapılacağından taliplerin müra
caatları ilân olunur. 

1408/4-1 • 
istanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden : 

Müvekkili Ali Kasaboğlu, Çanakkale Ziraat Bankası'ndan, istanbul 
Ziraat Bankasına hitaben ve Beyoğlu Sahibinin Sesi Müessesesi Vahram 
Gesar ve ortaklarına ödenmek üzere almış olduğu 17/2/1953 tarihli, 33 sı
ra ve 428585 matbu numaralı 1.175 lirayı natık çeki zayi etmiş olduğun
dan bahsile iptali talebiyle Avukat Emin Draman canibinden mahkeme
mize ikame olunan dâvada mahkememizce : 

Yukarıda bertafsil zikri geçen çekin iptali hakkındaki talep kabu
le şayan görülmekle, keyfiyeti zıyaın biri istanbul'da yevmi ve diğeri 
Ankara'da resmî gazetelerle birer gün fasıla ile üçer defa ilânına ve 
Resmî Gazetenin son ilân tarihinden itibaren 45 gün içinde zikri geçen 
ve ziyaı iddia olunan çekin mahkememize ibrazı, aksi takdirde iptaline 
karar verileceği Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmüne tevfikan 
ilân olunur. 

1409/3-1 
_ — # > _ _ ™ _ 

D. Demiryolları Adapazarı Vagon Atelyesi Satınalma Komisyo
nundan : 

1 — Adapazarı Vagon Atelyesi işçilerinin 1953 malî yılı iaşeleri 
için satınalınacak ekmeğe ait lüzumlu malûmat aşağıda yazılıdır. 

Ekmeklere Belediyenin beher aded için vermiş olduğu günlük ra
yiç fiat üzerinden teklif yapılacaktır. 

2 — 1953 vizeleri yapılmış kanunun emrettiği vesikalarla teklif 
mektuplarının eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Vagon Atelyesi Müdüriyeti binasındaki Komisyon Kalemine 
teslim etmelidirler. 

3 — Postadaki gecikme kabul edilmez. 
4 — Şartname ve mukavele projeleri her gün mesai saatlerinde 

mezkûr Komisyonda görülebilir. 
Cinsi : Ekmek, Miktarı : 63 500 aded, Muhammen B. 19.050 lira, 

tik inanca : 1.428 lira 75 kuruş, ihale şekli : K. zarf, ihale gün ve saati: 
20/4/1953, Saat : 15.30 

1406/4-1 



Ankara Doğumevi Baştabipliğinden : 

Gurup 
No. Cmsı Miktarı 

Kilosunun 
muhammen 

Muhammen Geçici 
tutarı teminatı 

Kilo fiatı Lira Kr. Lira Kr. 
1 — Koyun eti 25 000 250 Kr. 62.500,— 4.687,50 

2 — Sadeyağ 4 000 630 » 25.200,— 1.890,— 

3 — Süt 10 000 64 » 6.400— 480,— 
Yoğurt 10 000 75 » 7.500,— 562,50 
Tereyağ 700 630 » 4.410,— 330,36 

1.372,86 

4 — Pirinç (Tosya) 8 000 110 » 8.800,— 660 — 
Kuru fasulye (Selanik) 1 000 80 » 800 — 60 — 
Nohut (İspanyol) 1 000 70 » 700,— 52,50 
Kuru bamya 50 800 » 400 — 30 — 
Kırmızı mercimek 500 75 » 375 — 28,12 
Yeşil mercimek 500 65 » 325,— 24,37 
Kuru barbunye fasulye 400 80 T 320 — 24,— 
Şehriye (îrmıkli) 600 75 » 515 — 38,62 
Makarna (sütlü, yu
murtalı) 2 000 115 » 2.300,— 172,50 
Toz şeker 3 000 136 5.080 — 381 — 
Zeytin yağı (en ıyı 
cins) 800 225 » 1.800 — 135,— 
Beyaz sabun i 000 160 » 6.400 — 480 — 
Yeşil sabun 2 000 120 » 2.400,— 180,— 
Salça 600 75 » 450 — 

30.665 — 

33,75 

2.299,86 

1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı 4 gurup halinde gösterilen 
yiyecek maddelerinin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — Eksiltme 9 Nisan 1953 Perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
Doğumevinde toplanacak Komisyon tarafından gurup sırasına göre ya
pılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Doğumevi Baştabipliğinden 
ve İstanbul'da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin muayyen günde nihayet saat 10 a kadar teklifle
riyle kanunun tâyin ettiği vesikaları havi kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vaktinden 
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak postaya vermeler lâzım
dır. (Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.) 

1254/4-4 

Bayındırlık Vekâletinden 

Fen ve meslek adamlarının 4585 sayılı kanun hükümlerine göre 
belediyelere karşı mesuliyetini kabul ve deruhte edebilecekleri bina iş
lerinin nev'i ehemmiyet ve büyüklüğünü ve salâhiyet derecelerini göste
rir yönetmeliğin 1 inci maddesinin C fıkrası 11 inci bendi Bayındırlık 
Kurulunun 5/3/1953 gün ve (46) sayılı karariyle aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir. 

«11 — T. C. Yapı Enstitülerinin 5 senelik duvarcılık ve dülgerlik 
tahsilini ikmal edip mezun olanlar ve 1940 yılından evvel dört senelik 
yapı usta okulları mezunları ile yukardaki 1 inci bentte sözü edilen 
yapı kalfalığı kurslarından ikinci dereceden diploma alanlar : 

Temel, çatı ve sair aksamında teknik ve mimari özelliği bulunmı-
yan ve mahallin şartlarına göre normal boyutlu olan ve. betonarme ak
samı ihtiva etmiyen iki katlı mesken ve müştemilâtı ile dükkân ve de
ğirmen gibi basit binaların yemden inşa, tadil ve tevsii ve her türlü bi
naların âdi tamirleri mesuliyetini kabul ve deruhte edebilirler.» 
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Bayındırlık Vekâletince ehliyetli kalfa yetiştirilmek üzere' açılacak 
kursların teşkilâtına ve tedrisatına ait Yönetmeliğin 35 inci maddesi 
Bayındırlık Kurulunun 5/3/1953 gün ve 1(46) sayılı kararı ile aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir. 

«Madde 35 — Mülga Nafıa Fen Mektebinden veya istanbul Teknik 
Okul Fenmemurluğu kısmının inşaat şubesinden mezun olmayıp ta Dev
let dairelerinde ve belediyelerde inşaat fenmemuru olarak yapı işlerinde 
vazife görmüş veya görmekte olanlardan ehliyetlerj Bayındırlık Vekâletin

ce sabit görülenler ile yüksek köy enstitülerinin yapıcılık şubesinden me
zun olup köy enstitülerinde (Vapı ve sanat başı) olarak ifayı vazife eden
ler derslere devam mecburiyeti olmaksızın kurs imtihanlarına kabul olu
nabilirler. 

Bu gibiler imtihanlarına girmek istedikleri kursta imtihanın başla
masından en az bir ay evvel bu husus hakkında Bayındırlık Vekâletine 
bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve dilekçelerine hüviyet cüzdanlarının 
bir sureti ile 4 aded vesika fotoğrafı tercüme hal hulâsalarını ve inşaat 
fenmemuru. olarak çalıştıklarını tevsik eden evrakı rapteylemeleri lâ
zımdır: Vekâletçe bu kabil dilekçe sahiplerinden ehliyeti sabit görülen
lerin dilekçe ve merbutları imtihanlarına iştirak etmek istedikleri kurs
lara kayıt ettirmelerini natık bir yazı ile alâkalı II Valiliğine gönderilir. 
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Çayıralan Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

951/17 
Çayıralan İlçesinin Çandır Köyünün Çarşıiçi mevkiinde kâin sar

kan Alı Bağcı dükkânı, garben ve cenuben yol, şimalen Hüseyin Yakut 
ile çevrili 2,5 dönüm miktarında bir dükkân. 

Köyiçi mevkiinde kâin sarkan Emin Karaslan, garben, şimalen yol, 
cenuben Burhan Turgut arsası ile mahdut bir bab hane. 

Kapaklı namıdiğeri Dere mevkiinde kâin sarkan ismail Oba bağı, 
garben ismail Öztürk bağı, şimalen Boz, cenuben yol ile mahdut bir bağ
lan tapuda kaydı olmadığından ve 25 seneden zilyedi bulunduğundan 
bahisle aynı köyden Mehmet Öztürk tarafmdan açılan hasımsız tescil 
dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak 
iddia edenler varsa ellerinde mevcut vesaikleri ile birlikte muhakeme
nin bırakıldığı 5/5/1953 günü saat 10.30 a kadar mahkemeye müracaat
ları ilân olunur. 

1344 

952-125 
Çayıralan ilçesinin iğdeli Köyünün elmalı mevkiinde kain sarkan 

nail şahin, garben Ali, şimalen yol, cenuben dere ile çevrili 10 dönüm ve 
60 lira değerinde bir tarla, 

Birleşik mevkiinde kâin sarkan Kadir Aydın, garben Behdi, şima
len dere, cenuben yol ve Kırık ve Bogus ile çevril] 7 dönüm miktannda 
150 lira değerinde tarla, 

Göğüs mevkiinde kâin sarkan Seyfı Kılınç, garben Göçmen Yahya, 
şimalen dere, cenuben dere ile mahdut 100 lira değerinde bir tarla, 

Aynı mevkide sarkan ismail, garben Yahya, şimalen Osman ve 
Mehmet, cenuben muhacir Abdi ile çevrili 5 dönüm miktarında 100 lira 
değerinde bir tarla, 

Pöhrenkli mevkiinde kâin sarkan Kadir Aydın, garben Halil Aydın 
şimalen Ali Yıldırım, cenuben dere ile çevrili 10 dönüm miktarında 150 
lira değerinde bir tarla, 

Göğüs mevkiinde kâin sarkan Osman Kılınç, garben yol, şimalen 
Osman ve Mehmet, cenuben Osman Kılınç ile mahdut 5 dönüm miktarında 
70 lira değerinde bir tarla, 

Aynı mevkide sarkan Osman Kılınç, garben - şimalen yol, cenuben 
dere ve Hurşit ile çevrili 10 dönüm miktannda 80 lira kıymetinde bir 
tarla, 

Kale mevkiinde kâin sarkan Şerif, garben Kara Mustafa, şimalen 
yol, cenuben Ahmet Kaya ile çevrili 4 dönüm miktarında ve 100 lira kıy
metinde bir tarla, 

înlitıüyük mevkiinde kâin sarkan halı, garben, şimalen hali, cenu
ben yol ile çevrili 100 lira değerinde bir kıta tarla, 

Aynı mevkide kâin sarkan hali, garben, şimalen Ahmet Aksoy, ce
nuben Asım ile çevrili 7 dönüm miktarında 150 lira değerinde bir tarla, 

öteyüz mevkiinde kâin sarkan Osman Kılınç, garben hali, şimalen 
hali, cenuben Osman ile çevrih 9 dönüm miktarında 120 lira değerinde 
bir tarla, 

Beyce mevkiinde kâin sarkan Nail Şahin, garben dere, şimalen ça
kır Ahmet, cenuben Salim Korkmaz ile çevrili 12 dönüm miktarında 200 
lira kıymetinde bir tarla, 

Aynı mevkiinde kâin sarkan hali, garben dere, şimalen hali, ce
nuben hali ile çevrili 5 dönüm miktarında 100 lira kıymetinde bir tarla 

Aynı mevkide kâin sarkan Hüseyin Yürekli, garben İbrahim Kaya 
şimalen Ahmet Temel, cenuben Abdi ile çevrili 5 dönüm miktarında 15 
lira değerinde bir tarla. 

Aynı mevkide sarkan Rıza Oba, garben Hüseyin Atik, şimalen yol, 
cenuben Hali] Aydın ile çevrili 7 dönüm miktarında 100 lira kıymetinde 
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bir tarlaları aynı köyden Hüseyin oğlu Muharrem Yürekli, Mesut Yürek
li, Niyazi Yürekli tarafından açılan hasımsız tescil dâvasının Çayıralan 
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan muhakemesinde : 

Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak 
iddia edenler varsa ellerinde mevcut vesaikleri ile birlikte muhakeme
nin bırakıldığı 28/4/1953 tarihinden evvel mahkemeye müracaatları ilân 
olunur. 1345 

952/128 
Çayıralan ilçesinin Curali Köyünden Kanlıkavak mevkiinde kâin 

sarkan Mustafa Gemici, garben Mehmet Güneş, şimalen Mehmet Koçyi-
ğit, cenuben Memiş Talaş ile çevrili 500 lira değerinde bulunan bir tarla, 

Aynı mevkide sarkan Halil Gemici, garben Rifat Aytekin ve Mus
tafa Gemici, şimalen Mustafa Gemici ve göçmen tarlası, cenuben Ali 
Açıkgöz ve Sıra Kayalar ile çevrili 600 lira değerinde bir tarla. 

Aynı mevkide sarkan Ali Açıkgöz, garben Mustafa ve Halil Gemi
ci, şimalen Mustafa Gemici ve dere, cenuben Sırakayalar ilp çevrili 250 
lira değerinde bir kıta tarlaların tapuda kaydı olmadığından bahisle aynı 
köyden Ali Osman Selvi tarafından açılan hasımsız tescil dâvsının yapıl
makta olan muhakemesinde : 

Yukarda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak 
iddia edenler varsa ellerinde mevcut mesaikleri ile birlikte yargılamanın 
bırakıldığı 28/4/1953 günü saat 10 a kadar mahkemeye müracaatları ilân 
olunur. 
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952/160 
Çayıralan ilçesinin Çokradan Köyünün Çorak namı diğeri Tolay 

mevkiinde kâin sarkan yol, garben Halil Oğuz, şimalen Ali Köse, cenu
ben Cafer Açıkgöz ile çevrili 350 lira kıymetinde bir tarla. 

Çorak namıdiğeri Şengil mevkiinde kâin sarkan yol, garben Lûtfi 
Orhan, şimalen Hüseyin oğlu Şeyhi, cenuben Seyit şahın ile çevrili 200 
lira kıymetinde tarla. 

Banıkara mevkiinde kâin sarkan Kadir, garben Salih, şimalen, ör-
neç tarlası, cenuben Mustafa ile çevrili 250 lira kıymetinde bir tarla. 

Çukurpınar mevkiinde kâin sarkan Yol, garben ibrahim 
ilbay, şimalen Seyit, cenuben ismail Gülten ile çevrili 200 
lira kıymetinde tarlaların tapuda kaydı olmadığından ve 25 seneyi mü
tecaviz zilyedi bulunduğundan bahisle Çokradan Köyünden Ibaz Topok ve
kili Kâzım Ertuğrul tarafından açılan hasımsız tescil dâvasının Çayır
alan Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında : 

Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak 
iddia edenler varsa ellerinde mevcut vesaikleri ile birlikte muhakeme
nin bırakıldığı 21/4/1953 tarihinde saat 9 a kadar mahkemeye müracaat
ları Hân olunur. 1347 

952/113 
Çayıralan ilçesinin Cerekçı Mahallesinin Yıkıkdeğlrmen mevkiinde 

kâin doğusu Mustafa Aknur, Çatısı AH Acar, kuzeyi öz, güneyi ark ile 
mahdut 15 lira değerinde bir dönüm tarla, 

Taşköprü mevkiinde kâin doğusu ark, batısı ibrahim Duran, kuzeyi 
Mustafa ve Arif Korucular, güneyi yol İle mahdut 15 lira değerinde 
iki dönüm miktarında tarla, 

Gümek mevkiinde kâin doğusu Memiş Şahin, batısı öz, kuzeyi Me
miş Şahin, güneyi ark ile mahdut 10 lira değerinde bir dönüm mikta
rında tarla, 

Karamuslu namı diğeri Göçyolu mevkiinde kâin doğusu Mehmet 
Saraç, batısı Topal Zalha'nın Arif, kuzeyi yol, güneyi ark ile mahdut 40 
Ura değerinde 4 dönüm miktarında bir kıta tarla, 

Karalıboğazı mevkiinde kâin doğusu öz, batısı Yusuf Açıkgöz, ku
zeyi Abdullah Aknur, güneyi'Ali Külcü ile mahdut 30 lira değerinde 
1 kıta bir bağ, 

Karalıboğazı mevkiinde kâin doğusu Hüseyin Aktaş, batısı Yusuf 
Çavuşlar, kuzeyi Abdullah Aknur, güneyi Osman Başar ve Yusuf Ça-
vuş'la mahdut 60 lira değerinde iki dönüm miktarında bir bağ, 

Köyiçi mevkiinde kâin doğusu Veli Üstü, batısı Kuddi Üçöz ve Ah
met Selçuk, kuzeyi Hurşit Doğru ve Halim Muslu, güneyi yol ile mah
dut 600 lira* değerinde 10 göz hane, 

Çarşıiçi mevkiinde kâin doğusu Mulla Üstü, batısı kendi hanları, 
kuzeyi yol, güneyi kendi hanları ile çevrili 100 lira değerinde bir göz 
dükkân, 

Çarşıiçi mevkiinde doğusu han, batısı kendi dükkânları, kuzeyi 
yol, güneyi Mustafa Duman İle çevrili 100 lira değerinde bir dükkân, 

Çarşıiçi mevkiinde kâin doğusu kendi dükkânımız, batısı kendile
rinin dükânı, kuzeyi yol, güneyi Mustafa Duman ile çevrili 200 lira de
ğerinde bir dükkân, 

Çarşıiçi mevkiinde doğusu kendi dükkânları, batısı Yusuf Açık
göz, kuzeyi yol, güneyi Mustafa Duman ile çevrili 100 lira değerinde 
bir dükkân, 

Çarşıiçi mevkiinde kâin doğusu kendi dükkânları ve Mulla Üstü, 
batısı dükkânımız, Mustafa Duman, kuzeyi yol, güneyi Ali Çandır ve 
Çente'nin Süleyman ile çevrili 500 lira değerinde bir hanlarının tapuda 
kaydı olmadığından ve 25 seneyi mütecaviz zilyedi bulunduğundan ba
hisle kasabadan Kadir Aknur, Nadir Aknur, Şevki Aknur tarafından 
açılan hasımsız tescil dâvasının Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesinde 
yapılan yargılamasında : 

Yukarda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak id
dia edenler varsa ellerinde mevcut vesaikleriyle birlikte yargılamanın 
bırakıldığı 5/5/1953 günü saat 9,35 e kadar mahkemeye müracaatlan 
ilân olunur. 
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1952/142 
Çayıralan ilçesinin iğdeli Köyünde Şeyce mevkiinde kâin doğusu 

dere, garben Mehmet Toksoy, şimalen Mehmet Toksoy, cenuben Hüse
yin Yürekli ile mahdut 100 lira değerli bir kıta tarla, 

Aynı mevkide sarkan Mustafa Doğan, garben dere, şimalen Bekir 
Karacaoğlan, cenuben hâli ile mahdut 100 Ura değerinde bir kıta tarla, 

Aynı mevkide sarkan Mehmet Toksoy, garben Bekir Ceylân, şima
len Bekir Ceylân, cenuben Hüseyin Yürekli ile mahdut 50 lira değerin
de bir kıta tarla, 

Aynı mevkide sarkan Bekir Ceylân, garben Hüseyin Yürekli ve Sa
lim Korkmaz, şimalen Nail Şahin, cenuben Şeyhi Temel ile mahdut 75 
lira değerinde bir kıta tarla, 

Inlühüyük mevkiinde sarkan Nail Şahin, garben Mustafa öztürk, 
şimalen Nail Şahin, cenuben Mehmet öztop ile mahdut 100 Ura değe
rinde bir kıta tarla, 

Göğüslü mevkiinde sarkan Cemal Can, garben Kâzım Doğan, şima
len Ahmet Gençaslan, cenuben Ilyas jErtuğrul. 

Karavalz mevkiinde sarkan yol, garben dere, şimalen Hamit, cenu
ben Nail Şahin ile mahdut 50 lira değerinde bir kıta tarla, 

Aynı mevkiinde sarkan Halil Duman, garben Yusuf Şahin, şimalen 
Hüseyin Karaca, csnuben yol ve Ahmet Gençaslan ile çevrili 175 lira de
ğerinde bir kıta tarlaların tapuda kaydı olmadığından ve 25 seneyi mü
tecaviz zilyedi bulunduğundan bahisle aynı köyden Mustafa Gökçe ve
kili Kâzım Ertuğrul tarafından açılan hasımsız tescil dâvasının Çayıralan 
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında : 

Yukarda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak 
idda edenler varsa ellerinde mevcut vesaikleriyle birlikte yargılamanın 
bırakıldığı 28/4/1953 günü saat 9,40 a kadar .mahkemeye müracaatları 
İlân olunur. 
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Maçka Asliye Hukuk Hâkimliğinden . 

Maşka'nın Sovri Köyünden ölü Arif kızları Asiye ve Hamdiye'ye ve-
lâyeten anaları Havva Yazıcı tarafından açılan isim tashihi dâvasının 
yapılan muhakemesi sonunda: Asiye'nin isminin Zulfiye ve Hamdıyenin 
isminin de Sakine olarak tashihine 13/2/1953 gün ve 77-16 sayılı ilâmla 
karar verilmiş olduğu Medeni Kanunun 26 nci maddesi gereğince Hân 
olunur 

1369 

Akçakoca Asliye Hukuk Hâkimliğinden . 

953/48 
Akçakoca'nın Yalı Mahallesinden Rıza oğlu Osman Aytekin tarafın-

dan açılan hasımsız tapu tescili dâvasının yapılmakta olan muhakeme
sinde : 

Akçakoca'nın Hacı Yusuflar Mahallesinde Çanak civarında kâin 
olup doğusu Hatice Akar ve Lütfiye Çalık tarla ve fındıklık bahçeleri, 
batısı Hâfize Samancı fındıklığı, güneyi kendi kestanelik bahçesi, güne
yi genel yol ile mahdut fındıklığın ve aynı mevkide doğusu Hatice Akar 
çalılığı, batısı Mehmet özmen fındıklığı, kuzeyi Necati Atasoy fındıklığı 
ve kısmen de Mehmet Akar çalılığı ve güneyi kendiı kestanelik bahçesi 
ile çevrili fındıklığın namına tapuya tescilini talep etmekte olduğundan 
bu gayrimenkuller üzerinde bir hak iddia edenler varsa evrakı müsbite-
leri ile birlikte müracaatları için ilânat yapılmasına karar verilmiştir. 
Varsa müracaatları ilân olunur 
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o »#vekâlet Devlet Matbaan 
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