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Varlık Vergisi hakkında Kanun 

Kamın No: 4305 Kabul tarihi: 11/11/1942 

1. Verginin mevzuu 
Madde 1 —. Servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve fevkalâde 

kazançları üzerinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere (Var
lık Vergisi) adiyle bir mükellefiyet tesis edilmiştir. 

Madde 2 — Varlık Vergisi aşağıda yazılı zümrelere dâhil olan 
hakikî ve hükmi şahıslardan alınır : 

A) 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri mucibince mükellef 
bulunanlar; 

B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden maksat, işinin idaresine ve 
vüsatine halel getirmeksizin bu mükellefiyeti ifa edebilecekleri bu ka
nunda yazılı komisyonlarca tesbit edilenlerdir)'; 

C) Uhdelerinde bulunan binaların ve hisseli ise hissedarlarının 
hisselerine düşen bir yıllık gayrisâfi iradı yekûnu 2 500 liradan ve ar
salarının vergide mukayyet kıymetleri 5 000 liradan yukarı bulunan 
ve bu miktarların tenzilinden sonra mütebaki irat ve kıymetlerle bu ver
giyi verebileceği komisyonlarca kararlaştırılanlar; 

'D) 1939 senesindenberi 2395 veya 2728 sayılı kanunlar mucibince 
vergiye tabi bir iş ve teşebbüsle uğraştığı halde bu kanunun neşri tari
hinde işini terk, devir veya tasfiye etmiş bulunanlar; 

E) Meslekleri tacir, komüsyoncu, tellal veya simsar olmadığı halde 
1939 senesindenberi velev bir defaya münhasır olsa bile ticari muame
lelere tavassut ederek komisyon veyahut tavassut mukabili olarak her 
ne nam ile olursa olsun para veya ayniyat almış olanlar. 

Madde 3 — İkinci maddede yazılı mükellefiyet zümrelerinden iki 
veva daha ziyadesine dâhil olanlar bu zümrelerin her birinde ayrı ayrı 
mükellef tutulurlar. 

Umumî, ımîilhak ve hususi bütçelerle belediye bütçelerinden ve 
3659 numaralı kanuna tabi müesseselerden tahsisat, maaş ve ücret alan
larla kadroya müsteniden yevmiye ile istihdam edilenler yalnız bu 
maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerinden dolayı ikinci maddenin A fıkra
sındaki mükellefiyete tabi değildirler. 

Madde 4 — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 üncü ve 1833 sa
yılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde sayılı bina ve arsa sa
hipleri, ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı mükellefiyetten muaf 
tutulur. 

Madde 5 — Vergi, hakikî ve hükmi şahıslar namlarına tarholunur 
ve eshamlı ve eshamsız şirketlerde hisseye bakılmaksızın şirketlerin men
kul ve gayrimenkul varlığının tamamı üzerinden alınır. 

2. Verginin miktarı 

Madde 6 — Yedinci maddede yazılı komisyonlar, ikinci maddede 
yazılı mükelleflerin mükellefiyet derecelerini, her mükellef namına 1941 
yılında ve ticaretini terk, devir veya tasfiye etmiş olanlar için terk, devir 
veya tasfiyeye tekaddüm eden son yılda tarhedilmiş veya tahakkuk et
tirilmiş vergi miktarlarını, çiftçilerde mükellefin zirai vaziyetini ve gay
rimenkul sahiplerinin de irat ve vergi kıymeti miktarlarını gözden geçir
mekle beraber bunlarla mukayyet olmaksızın edinecekleri kanaate göre 
takdir ve tesbit ederler. Ancak 2395 sayılı kanunun 11 inci maddesi hük
mü dairesinde kazanç beyannamelerine bilanço raptetmek mecburiyetin
de bulunan anonim, komandit, limited ve sermayesi üzerinden kazanç 
dağıtan kooperatif şirketlerin vergileri, 1941 takvim yılma veya ticari 
yılma ve ticarethanelerini terk, devir ve tasfiye etmiş olanlarda terk, 
devir ve tasfiyeye takaddüm eden son seneye ait safi kazancının yüzde 
ellisinden aşağı ve anonim şirketlerde yüzde yetmişinden yukarı olamaz. 

İkinci maddenin (B) fıkrasında yazılı çiftçilerin mükellefiyetleri 
de varlıklarının yüzde beşini (geçemez. 

3. Verginin tarhı 

Madde 7 — İkinci maddede yazılı servet ve kazanç sahiplerinin 
mükellefiyet derecelerini tesbit etmek üzere her vilâyet ve kaza merke
zinde mahallin en büyük mülkiye memurunun reisliği altında en büyük 
mal memurundan ve ticaret odalariyle belediyelerce kendi azaları ara
sından seçilecek ikişer azadan müteşekkil bir ve icabına göre müteaddit 
komisyon kurulur. Ticaret odası bulunmıyan yerlerde, bu odanın seçe
ceği azalar yerine belediyece, hariçten ticaret ve ziraattan anlıyanlar ara
sından iki âza seçilir. 

En büyük mülkiye ve maliye memurları bu komisyonlarda bizzat 
bulunmakla mükelleftirler. Ancak birden fazla komisyon kurulan yer
lerde tensip edecekleri memurları tevkil edebilirler ve kendileri de ica
bına göre istedikleri komisyonlarda bulunabilirler. 

Komisyonların, büyük çiftçileri tesbit için yapacağı toplantılarda 
Ticaret odası yerine ziraat odalarınca kendi azaları arasından ve bulun
mıyan yerlerde belediyelerce hariçten ve ziraatten anlıyanlar arasından 
seçilecek iki âza komisyona iştirak eder. 

Komisyon kararları ekseriyetle verilir, reylerde müsavat halinde 
reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 
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Madde 8 — Komisyonlar, şirketlerin mükellefiyetlerini tesbit ettik
leri sırada şeriklerin de servetleri derecesini ve fevkalâde kazançlarını 
araştırarak bunların da mükellefiyetlerini takdir ederler. 

Madde 9 — Komisyonlar, muhtelif zümrelerin mükellefiyet dere
celerini tesbit işini on beş gün içinde intaç ile mükelleftirler. Bu müd
det zarfında işini bitiremiyen komisyonların memur olmayan âzası de
ğiştirilerek yerlerine son mebus intihabında müntehibi sani olanlar ara
sından belediye reislerince seçilecek dörder zat alınmak suretiyle komis
yonların âzası tamamlanır. 

Madde 10 — Mükelleflerin tesbiti sırasında komisyonlarca unutul
muş olanların isimleri komisyonların dağılmasından itibaren en geç iki 
ay içinde varidat dairelerince tesbit olunarak 7 nci madde hükmü daire
sinde yeniden teşkil edilecek komisyonlara bildirilir. Komisyonlar âzami 
on beş gün içinde bu mükelleflerin vergi miktarlarını kararlaştırmağa 
mecburdurlar. 

4. Verginin tebliğ ve tahsili 
Madde 11 — Komisyon kararları, şehir ve kasabalarda varidat dai

relerinin kapılarına ve köylerde münasip mahallere listeler yapıştırılmak 
suretiyle ilân ve tebliğ olunur. Listelerin asıldığı, gündelik gazete çıkan 
yerlerde gazetelerle ve gündelik gazete çıkmıyan mahallerde belediye 
tellâlları marifetiyle halka ayrıca haber verilir. 

Komisyon kararları nihaî ve katî mahiyette olup bunlara karşı idari 
ve adli kaza mercilerinde dâva açılamaz. Ancak bir mükellef namına 
aynı mükellefiyet mevzuundan dolayı mükerrer vergi tarh edilmiş ol
duğu takdirde bunlardan en yüksek olanı ipka edilerek diğerleri tarhi-
yatı yapan komisyonların vazife gördüğü mahallerin en büyük mal me
muru tarafından mükelleflerin müracaatı üzerine silinir. 

Madde 12 — Mükellefler vergilerini, talik tarihinden itibaren on 
beş gün içinde mal sandığına yatırmağa mecburdurlar. 

On beş günlük müddetin geçmesini beklemeden mahallin en büyük 
malmefhuru, lüzum gördüğü mükelleflerin menkul ve gayrimenkul mal-
lariyle alacak, hak ve menfaatlerinin ihtiyaten haczine karar verebilir. 

On beş günlük müddet içinde yatırılmıyan vergilerin Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsiline tevessül edilmekle beraber vergi miktarına 
müddetin dolmasından itibaren birinci hafta için yüzde bir ve ikinci 
hafta için yüzde iki zammoluııur. 

Talik tarihinden itibaren bir ay zarfında borçlarını ödemiyen mü
kellefler borçlarını tamamen ödeyinceye kadar memleketin herhangi bir 
yerinde bedeni kabiliyetlerine göre askerî mahiyeti haiz olmıyan umumî 
hizmetlerde veya belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak üçüncü 
maddenin son fıkrasında yazılı olanlardan ikinci maddedeki mükellefi
yete tabi bulunanlarla kadınların ve elli beş yaşını mütecaviz erkeklerin 
borçları hakkında Tahsili Emval Kanunu tatbik edilmekle beraber bun
lar çalışma mükellefiyetine tabi tutulmıyabilirler. Bu fıkra hükmüne göre 
çalıştırılanlara verilecek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur. 

Çalışma mecburiyetinin tatbik tarzı Hükümetçe hazırlanacak bir 
talimatname ile tâyin olunur. 

Birinci fıkrada yazılı on beş günlük müddet içinde vergilerini 
vermeyen mükellefler, aynı müddet zarfında vergileri miktarınca Ha
zine bono ve tahvilâtı veya banka teminat mektubu tevdi ettikleri tak
dirde bu mükellefler hakkında Tahsili Emval Kanununun ve çalışma 
mecburiyetinin tatbiki bir ay müddetle geri bırakılabilir. 

iMadde 13 — Kollektif ve komandit şirketlere ait vergilerin icabı 
halinde ortakların ve komanditelerin şahsi mallarından istifası husu
sunda da Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik olunmakla beraber 
ortak ve komanditeler çalışma mecburiyetine de tabi tutulabilirler ve 

on 'ikinci maddenin ikinci fıkrası hükmü bunlar hakkında da tatbik 
olunur. 

Bu madde ile on ikinci maddede yazılı karar ve muameleler katî 
olup bunlara karşı idari ve adli kaza mercilerinde dâva açılamaz. 

5. Teminat 

Madde 14 — Varlık vergisiyle mükellef tutulanların ikametgâh
larında, ıgerek kendilerine ve gerek karı veya kocalarına veya kendile
riyle birlikte oturan usul ve furuğiyle kardeşlerine ait dükkân, mağaza, 
depo, ambar, fabrika ve imalâthanelerde veya bunlara benzer yerlerde 
bulunan bütün menkul mallarla tapuda veya vergide bunlardan her-" 
hangi biri namına kayıtlı olan gayrimenkul mallar bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve zamların kanuni teminatı hükmünde olup bu mallan» 
satılmasında da Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur. Ver
ginin teminatını teşkil eden bu mallardan mükellefin kendisine veya 
kan ve kocasına ait olanlar hariç olmak üzere diğer mallar üzerine ko
misyonlarca verginin takdir ve tesbiti tarihinden itibaren bir sene zar
fında ayrıca haciz konmadığı takdirde bu mallar üzerindeki teminat 
hükmü sona erer. 

Mükelleflerin zilyedliği altında veya yukarda yazılı mahallerde 
bulunan menkul mallara mütaallik satış, temlik ve rehin iddiaları mu
teber sayılmaz ve bu nevi mallar hakkında dermeyan olunacak istihkak 
iddiaları dinlenemez. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem başlamış olan ve bir ilâma veya 
bu hüküm ve kuvıvette noterlikçe tanzim edilmiş mukaddem tarihli res
mî bir senede müstenit olmıyarak vapılmış bulunan takip neticesinde 
icra dairelerince konulmuş olan ihtivati ve icrai hacizler bu teminat 
hükmüne halel vermez. Bu hacizler ancak vergi alacağının tahsilinden 
sonra bir bakiye kaldığı takdirde bu kısım hakkında infaz olunur. 

Gayrimenkullerin satışında bunların varlık vergisi mükellefiyeti ile 
ilişiği olmadığı alâkalı varidat dairesince tasdik edilmedikçe tapu daire
leri tescil yapamaz. Yapılan tesciller hükümsüz sayılır. 

6. Müruruzaman 

Madde 15 — 9 ve 10 uncu maddelerde yazılı müddet ve şartlar için
de tarhedilemiyen vergiler, bu müddetler geçtikten sonra yeniden tarh 
ve tahsil edilemez. 

Bu kanun mucibince tahakkuk ettirilmiş olan vergiler 1943 malî 
yılından itibaren beş yıl sonra tahsil olunamaz. Verginin tahsili için 
yapılacak her nevi takip muameleleri, müruruzamanı keser. 

7. Meriyet maddeleri 

Madde 16 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 17 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
llt/H/1942 

No. B a l ı ğ ı 
Düatnr 
Tertip ait Sahile 

Gazete 
S a n 

B u kanunda bahsi s e f e n kanunlar : 

1833 Araai Vergisi Kanunu 677/1931 3 1! 581 1841 
1837 Bina Vergisi Kanunu 14/7/1931 3 li 601 1848 
2728 iktisadi Buhran Vergisi Kanununa muzeyyel 

nun değiştirilmesi hakkında kanun 
2416 sayılı kanu-

29/5/1935 3 16 847 M i t 
2393 Kazanç Vergisi Kanunu 25/3/1934 t İS 214 

3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
hit ve teadülü hakkında kanun 

ayl ık lar ın ın tev-
11/7/1939 i 2« 1539 42SS 

[5 ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu 2 net tertip 
düsturun 1 inci cildinin 624 uncu sahifesindedir.] 

mmm 

İ L Â N L A R 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Komisyonda mevcut şartnamesi mucibince mayıs 1943 sonuna kadar 
tahminen (50.000) ton tahmil ve tahliye işinin 20/11/1942 cuma günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Beher tonuna (130) 

kuruş fiat tahmin edilen bu işin ilk teminatı (4.500) liradır. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir ve 325 kuruş mukabilinde alınabilir, isteklilerin 
kanunun tarifatı dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme 
günü saat 15 e kadar makbuz karşılığı M. M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonuna vermeleri 

1405/4- 3 
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M . M . V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Mütaahhit nam ve hesabına 56576 kilo sarı sabunlu kösele 
23/11/1942 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme ile isteklisine ihale 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 435613 lira yiımi kuruş olup ilk teminatı" 21174 
lira 53 kuruştur. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Sa
tın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1434/4-2 

Beherine 275 kuruş fiat tahmin edilen 20.000 aded büyük yem tor
bası ile beherine 250 kuruş fiat tahmin edilen 30.000 aded küçük yem 
torbası ki ceman 50.000 aded yem torbası 23/11/1942 pazartesi günü saat 
16 da pazarlıkla isteklisine ihale edilecektir. Muhammen bedeli 130.000 
lira olup katî teminatı 15.500 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir, isteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 nu
maralı Satm Komisyonuna gelmeleri. 

!İ465/4-l 

Beher kilosuna 10 lira fiat tahmin edilen 1500 kilo şaplı kösele, 
kilosuna 18 lira tahmin edilen 1500 kilo kromlu kösele 23/11/1942 pa
zartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla isteklisine ihale edilecektir. Mu
hammen bedeli 42.000 lira olup katî teminatı (6300) liradır. Şartna-
jnesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve saatte 
.Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1467/4-1 

M . M . V. 4 numaralı Satın A l m a 
Komisyonundan 

Muhammen bedeli 70.000 lira olan 700 m 3 gürgen veya kayın ka
lası Ankara merkez olmak üzere 760 kilometre dahilindeki istasyonlarda 
vagonda teslim toptan veya partilere bölünerek 16/11/1942 pazartesi gü-
JIÜ saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Verilecek miktara göre bede
linden % 15 katî teminat alınacaktır. Şartnamesi'250 kuruş bedel mu
kabili Askerî Fabrikalardan verilir, isteklilerin ihale gün ve saatinde 
M . M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

¡1435/2-2 

269 m3, çam kereste pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
34970 lira olup katî teminatı 5244 liradır. Pazarlığı 14/11/1942 cumartesi 
günü saat 11 de M . M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Eb'ad ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin 
katî teminatları ile birlikte komisyonda bulunmaları. 

1437/2-2 

Mamak'ta bir pavyon inşaası kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
Keşif bedeli 144030 lira 85 kuruş olup ilk teminatı 8452 liradır. İhalesi 
25/11/1942 çarşamba günü saat 15 ite M. M. V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Keşif şartname proje ve sair evrakı her gün 
7 lira 21 kuruş mukabilinde komisyona müracaatla alınabilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabili 
Komisyon Reisliğine vermeleri. 

1439/4-2 

Etimesğutta gösterilecek mahalde bir yol yaptırılması pazarlıkla 
ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 15.660 lira 60 kuruş olup katî temi
natı 2.349 lira 10 kuruştur. İhalesi 18/11/1942 çarşamba günü saat 11 de 
M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi 40 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. Mütaahhidi-
ne bedeli istihkakından kesilmek ve bu işte kullanılmak üzere 92 teneke 

benzinle bir iç bir dış kamyon lastiği ciheti askeriyeye mal olduğu fiat 
üzerinden verilecektir. İsteklilerin bu işe benzer 10.000 liralık (Asgari) 
bir inşaatı yapmış olduklarını ve ihaleye girebilmek için inşaat daire
sinden ehliyet vesikası almaları ve bu vesikalarla beraber katî teminat
lariyle muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

1445/2-

18800 lira muhammen bedelli 4000 adet demir kutu yaptırılması 
30/11/1942 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Kati 

teminatı 2820 liradır. Resim ve şartnamesi M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Ko. verilir, isteklilerin ihale gün ve saatinde M. M . V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1466/4-1 

Ankara civarında gösterilecek mahalde bir hamam inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 195850 lira 10 kuruş olup 
ilk teminatı 11042 lira 51 kuruştur. İhalesi 30/11/1942 pazartesi günü 
saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif şartname, proje ve sair evrakı 980 kuruş mukabilinde her gün Kö-
misyonldan alınabilir. İsteklilerin 2490_ sayılı kanun maddeleri ahkâmına 
tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Reisliğine vermeleri. 

1468/4-1 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur letmiyen Ankara Mevki Hasta
nesi tevsii inşaatı tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 176.086 lira 11 kuruş olup ilk teminatı 10.054 lira 31 kuruştur. 
İhalesi 28/11/1942 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şartname, proje ve teferruatı 
881 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. İhaleye girebilmek için 
İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası almak mecburidir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif 
mektuplarını makbuz mukabili ihale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

1469/4-1 

M . M . V. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Mütaahhit namı hesabına aşağıda cins ve miktarları yazılı 4.250.000 
aded yena camından mamul boş ampul alınacaktır. Hepsine tahmin edi
len fiat 33.910 lira olup katî teminatı 5.087 lira 50 kuruştur, pazarlığı 
13/11/1942 cuma günü saat 15*30 dadır. Şartnamesi komisyonda her gün 
görülebilir. İsteklilerin katî teminatlariyle birlikte M. M. Vekâleti 5 nu
maralı komisyona müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

Boş birlik renksiz ampul 
» » renkli » 
» ikilik renksiz » 
» » renkli » 
» onluk renksiz » 

1500.000 

600.000 

1.500JOOO 

500.000 

250.000 

Aded 

(Ampuller Yena fabrikasının camından olacaktır.) 
1425/3-3 

Jandarma Genel K. Ankara Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Kilo Lira 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kuruş 

Erimiş sade yağı 9220 41490 3111 75 

Ankara Muhafız Jandarma Taburu ihtiyacı için yukarda tafsilâtı 
yazılı erimiş sade yağının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 24/11/1942 salı 
günü saat 15 te Genel Komutanlık binasında yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün Komisyondan 208 kuruşluk bedel mukabilinde alınabilir. Ka-
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nuni şartları haiz isteklilerin teklif mektuplariyle teminat makbuzla
rını eksiltme günü belli saatten bir saat önce Komisyona vermeleri. 

1409/4-2 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Erzakın cinsi kilo Lira Kuruş Lira İhale günü 

Pirinç 15839 19789 75 990 16/11/1942 pazar-
tesi saat 15 te 

Patates 30000 10500 00 788 18/11/1942 çar
şamba saat 15 te 

Muhafız jandarma taburu ihtiyacı için yukarda yazılı iki kalem 
erzak hizalarında gösterilen şartlar dairesinde ve günlerde Jandarma Ge
nel Komutanlığının binasında kapalı zarf eksiltmasiyle alınacaktır. Ka
nuni şartları haiz isteklilerin teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını 
belli günlerde eksiltme saatinden birer saat önce komisyona vermeleri. 

1324/4-4 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Muhammen bedeli 50.000 elli bin lira olan 50 ton pamuk yağı 

30/11/1942 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

ıBu işe girmek isteyenlerin 3.750 üç bin yedi yuz elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden; Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1444/4-1 

Muhammen bedeli 7.815 lira olan 6 kalem madenî hastane eşyası 
ve çocukk karyolası 27/11/1942 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komis
yonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 586.13 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden temin 
olunur. 

1447/4-1 

Tavas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tavas'ın Orta Mahallesinde oturan Tahrirat Kâtibi Emin 
nezdinde oturan A l i Saki karısı Emine vekili Al i Tuncel tarafından 
dâvâlı İstanbul'da Fatih Kazasının Sinanağa Caddesinde 1/96 hanede 
İsmail Hasan oğlu Arnavut Al i Saki aleyhine açılan boşanma dâvası
nın yapılan duruşmasında: 

Dâvâlının davacıyı 11 sene evvel terkle gaybubet eylediği ve da
vacının Tavasa gelmesinden bilistifade Hatice adlı bir kadınla, çocuk-
landa olması sebebiyle 2330 sayılı Af Kanununa istinaden evlenmelerini 
tescil ettirdiği usulen tesbit edilmiş olduğu gibi dâvâlının ikametgâhını 
gizlemesi ve vâki ilânlara rağmen yerini belli etmemesi ve davacıyı 
arayıp sormaması ve evli olması da badema tarafların müşterek hayatı 
idame ettiremeyecekleri kanaatini tevlit eylediğinden dâvanın kabuliyle 
Türk Kanunu Medenisinin 132 nci maddesine istinaden tarafların boşan
malarına 5 teşrinievvel 1942 tarihinde kakrar verilmiş olup dâvâlının 
yeri belli olmadığından ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz 
edilmediği takdirde hükmün katileşeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

1451 

Bor C. Müddeiumumiliğinden : 

Nazilli basması kaput bezi ve jorjeti fazla fiatla sattığı iddiasiyle 
maznun Bor Kazasının Kızılca Köyünden Mehmet oğlu Fatmadan olma 

317 doğumlu İsmail Sönmez hakkında Bor Asliye Ceza Mahkemesinde 
icra kılınan muhakeme sonunda : 

Maznuna isnad olunan işbu suçların sübutuna mebni hareketine te
mas eden Millî Korunma Kanununun 4180 sayılı kanunla değişen 32 nci 
maddesinin A bendi delaletiyle aynı kanunun keza 4180 sayılı kanunla 
değişen 59 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına ve T. C. K. 75 ve 76 nci 
maddelerine tevfikan işbu cezaları biliçtima neticeten 30 lira ağır para 
cezasiyle tecziyesine ve 42 gün müddetle dükkânının kapatılmasına ve 
bu kadar müddet ticaretten menine ve Millî Korunma Kanununun 63 ün
cü maddesi mucibince ilânına dair 25/3/1942 gün ve 942/374 esas ve 81 
karar numaralı hüküm iktisabı katiyet ettiğinden keyfiyet bu suretle 
ilân olunur. 

1455 

Mutasarrıfı bulunduğu evi fahiş fiatla kiraya vermek suretiyle 
Millî Korunma Kanununa muhalifetten maznun Bor'un Karakaya Ma
hallesinden Muharrem oğlu Refika'dan olma İbrahim Selâmoğlunun 
kendisine isnad olunan bu fiilinin subutuna binaen hareketi 20/2/1941 
tarihinde meriyete konan 98 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının 1 inci 
maddesinin B bendinin A fıkrası ve Millî Korunma Kanununun 30 uncu 
maddesi delaletiyle aynı kanunun 58 inci maddesine uyar bu maddeye 
tevfikan 240 lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve bedeli 25 lirayı geç
memek üzere Resmî Gazete ile ilânına dair Bor Asliye Ceza Mahkeme
since 13/3/1942 gününde 203 esas ve 36 karar numaralı verilen hüküm 
Temyiz Mahkemesi 3 üncü Ceza Dairesinin 18/7/1942 gün ve 4545/5688 
numaralı ilâmiyle tasdik edilmiş olduğundan Millî Korunma Kanununun 
63 üncü maddesi mucibince ilân olunur. 

1456 

Tefenni Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Tefenni'nin Büyükalan Köyünden İbrahim kızı Firdevs Güllü ta
rafından aynı köyden kocası İbrahim oğlu Mehmet A l i aleyhine açılan 
boşanma dâvasının yapılmakda olan muhakemesinde müddeaaleyh Meh
met Alinin adresi malum bulunmaması sebebiyle kendisine ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olmakla duruşmanın 19/1/1943 tari
hine müsadif salı günü Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunması davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1453 

Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Tosya'nın Şeyh Mahallesinde sakin Çevlik Köyünden Ahmetbey 
oğlu Hamdi kızı Şeker Atak tarafından kocası Beypazarı'nın Karaşar 
Nahiyesinin Saray Köyünden 186 hanede Abdülkadir oğlu Mehmet Atak 
aleyhine açılan boşanma dâvasında: 

Müddeaaleyh Mehmet Atak'ın ikametgâhının meçhul olduğundan 
hakkında çıkarılan gıyap kararının kendisine tebliğ edilememesi hase-
bile işbu gıyap kararının tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen 
tebliğine karar verilmiş ve muhakeme de 14/11/1942 günü saat ona 
bırakılmıştır. Mezkûr günde müddeaaleyihin mahkemede hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi, aksi halde duruşmanın gıyabında rüyet ve 
intaç edileceği ilân olunur. 

1459 

Gümüşhacıköy Hukuk Hâkimliğinden: 

Gümüşhacıköy'ün Cumara mahallesinden Şeyh oğlu veresesinden 
oğlu Şakir Arslan ve kızları Hayriye ve Samiye ve küçük Memede bil-
ve'lâve ve kendisine bilasale karısı Necibe Arslan vekilleri Arif Sargın 
tarafından Rıza Arslan aleyhine ikame edilen izalei şuyu dâvası so
nunda Şeyh oğlu Mehmet namına tapunun haziran 1322 tarih ve 51, 58 
numaralarda mukayyet Sıracevizler mevkiinde iki parça tarla ve nisan 
1330 tarih ve 31 numarada mukayyet Durnalar mevkiindeki bir parça 
bağın kabiliyeti taksimiyesi olmadığından bilmüzayede satılarak bede
linin ibraz edilen veraset ilâmı mucibince hissedarana taksimine 23 teş
rinievvel 1942 günlemecinde karar verilmiş olduğundan Rıza Arslan'ın 
ikametgâhı meçhul olması hasebiyle bu baptaki kararın tarihi ilânından 
itibaren bir hafta zarfında Rıza Arslan tarafından temyiz edilmediği 
takdirde hükmün katileşmiş olacağından 'hükmü gıyabi makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

1457 
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