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Riyaseticumhur Yüce Katma 

Seçimi yenilenmiş olan Büyük Millet Meclisinin yedinci intihap devresinin bugün başlaması ve Riyaseticumhur makamına yeniden şeref 
vermiş olmanız dolayısiyle, bize tevdi buyurduğunuz vazifenin sona erdiğine kani olarak İcra Vekilleri Heyetinin istifasını yüksek huzurunuza 
takdim ediyorum. 

Vazifemizin devamı müddetince bana ve arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz itimad ve teveccübden ve vazifemizin ifası sırasında gördü
ğümüz kıymetli irşad ve' yardımlardan dolayı şükranlarımızı bu vesile ile bir kerre daha derin saygılarımla aTzederdm. 

Başvekil 
Ş. SARAÇOĞLU 

T. C. RİYASETİ 
4/125 Ankara: 8 mart 1943 

İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu'ya 

8 mart 1943 tarihli ve 6/754 sayılı yazı karşılığıdır : 
Büyük Millet Meclisinin yeniden seçilmesi dolayısiyle vukubulan istifanız kabul olunmuş ve yeni hükümetin gene tarafınızdan teşkili tensip 

edilmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu gereğince İcra Vekilleri Heyetinin seçilerek teklif edilmesini rica ederim. 

•Reisicumhur 
İSMET İN0NÜ 
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İ L Â N L A R 

Maliye Vekâletinden: 

Amasya Merkez Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda \ azılı altmış 
altı cüzütamda yapılan umumî bina tahriri bitmiştir, bu cüzütamlaıda 
bulunan binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı 
kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, itiraz edilmediği için ka
nuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle üç cüzütamda kâin binalara ait 
iratlar 1941, geri kalan altmış üç cüzütamda 1942 malî villan içinde 
katileşmiştir. 2802 numaralı kanun hükmüne tevfikan sözü geçen üç cü
zütamda kâin bina vergileri 1942. geri kalan altmış üç cüzütamda 1943 
malî yılından tibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır 

1942 malî yılından itibaren: 

Gökçeli Köyü Uzunoba Kövü 
Küpeli 

1943 malî yılından itibaren 

Karaali Köyü Alabedir Köyü 
Halifeli » Gödelez 
Zıgala » Eraslan 
Karsan » Feyze » 
Avşar İmir 
Sarayözü Kerime ğlu > 
Girap » Mirdehur » 
Böke Dereköy 
Karataş Salucu » Çengelkayı Kurnaz > 
Hasaptal » Harmanağılı » Ibecik » Hakala 
Yagcıaptal Lap 
Ağyazı Boyalı-Kürtler 
Cender » Tavrayaylası 
Beşiktepe Seyfe yaylası 
Sığırçayı » Güneyalan 
Ilısu Soku » Karaşar Derebaşalan 
Çamurlu » Kıranbaşalan » 
Kılçak » Ağviran 
Gözlek » Karaağaç 
Olus-atabey Çulpara 
Çavuş » Köyceğiz 
Soma Arucak 
Ortaköy Beke 
Ilgazı Bağlıca » Selimiye » Yördenik 
Yeşil tepe Ezinekürtleri » Taşhyurt Alan » Gerne » Koyuncu » Alakadı » 

2546 

Tavşanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

İHBARNAME 

Tavşanlı Yeni Mahallesinden İbrahim Humba tarafından Ulucami 
Mahallesinden Mehmet Topraktan aleyhine ikame olunan leblebi bede
linden 72 lira 60 kuruşun tahsili hakkındaki davanın yapılan duruşması 
bitiminde: 

Davacı, müddeasını usuli dairesinde isbat eylemiş ve tebligata el
verişli adresi belli olmıyan müddeaaleyh hakkında 3880 sayılı Resmî 
Gazete ile yapılan ilâna rağmen ımahkemeye gelmediği ve itirazını bil
dirmediği cihetle Hasım tarafından dermeyan edilen vakıaları kabul 
etmiş addile Tavşanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinin 23/12/1942 gün ve 
115/162 sayılı ilâmı meblâğı müddeabih 72 lira 60 kuruşun mahkeme 

masrafı \e ücreti vekâlet müddeaaleyhden tahsiline karar verilmiş oldu
ğundan H U. M. Kanunun 407 nci maddesine tevfikan işbu ilânın neş» 
tarihinden itibaren sekiz gün içinde kanun yollarına müracaat edilme
diği takdirde hükmün kesbi katiyet edeceği ilân olunur. 

2519 

Şarki Karaağaç Bankasından: 

Şarki Karaağaç Bankası Türk Anonim Şirketinin alelade ve fevka
lâde ruzname müzakeratı: 

1 — Meclisi idare ve murakıp raporlarının okunması 
2 — Bilançonun tetkik ve tasdikiyle Meclisi İdarenin ibramı 
3 — Kazancın tevzii veya sermayeye kalbi 
4 — Müddetleri tükenen murakıpla dört idare Meclisi â/ası inti

habı 
5 — Murakıp ve idare Meclisine verilecek ücret ve hakkı lıu/.ıuiarı-

nın tesbiti. 

Fevkalâde ruzname müzakeratı 

1 — Esas mukavelenamemizin beşinci maddesi üzerinde konuşup 
karara bağlanması 

2 — Esas mukaveleye bir madde ilâvesiyle 49 maddeye çıkarılması. 
Şarki Karaağaç Bankası Türk Anonim Şirketi 1942 senesine ait se

nelik alelade ve fevkalâde Heyeti Umumiyesi 30/3/1943 salı günü içtima 
edeceğinden bizzat gelmeniz veya tarafınızdan bir vekil tâyin edilmesi 
alâkadarana bilinmek üzere ilân olunur. 

Ş. Karaağaç Bankası T. A. Ş. nin 31/12/1942 senesi 
senelik bi lançosu 

A K T İ F P A S İ F 
L. K. 

33.920 ödenmemiş sermaye 
11.904,65 Kasa 
5.719,84 Kanuni karşılıklar kasası 

10 Bankalar 
3.260 Esham ve tahvilât cüzdanı 

58.836.31 Avanslar 
445,60 Sabit kıymetler 
436,32 Sair aktifler 

L. K. 

100.000,00 Sermaye 
998,78 Zarar karşılığı 

8.897,49 7.898,71 Kanuni ihtiyat
lar 

227,69 Karşılıklar 
2.008,88 Tasarruf mev

duatı 
4.169,12 2.160,2i Diğer mevduat 

765^6 

473,26 

Muhtelif 
caklılar 
Kâr 

ala-

114.532,72 Yekûn 114.532,72 Yekûn 

Ş. Karaağaç Bankası T. A. Ş. nin 31/12/1942 senesi 
kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T M A T L U P 
L. K. L. K. 

1.920,23 Personel masrafları 
1.610,58 Vergi ve harçlar 

295,20 Sair masraflar 
44,56 Amortismanlar 
91,38 Karşılıklar 

473,26 Kâr 

4.107,94 Alman faiz ve komüsyon 
322,27 Esham ve tahvilât cüzda

nı geliri 
5 Muhtelif kârlar 

4435,21 Yekûn 4.435,21 Yekûn 
2541 



9 MART i . -3 (Resmî Gazete) Savfa: 4655 

Nafıa Vekâletinden : 

Yapı ve imar işleri ilânı 
1 — Eksiltmiye konulan iş: Başvekâlet Devlet Matbaası kâğıtla

rının konulması için İstatistik Umum Müdürlüğü binasının arkasındaki 
diıvarla muhat arsava yapılacak ambar inşaatıdır 

Keşif bedeli: (35.298,01) 
2 — Eksiltme 16/3/1943 salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı 

ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu-
Hyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (177) yıız yet
miş vedi kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisligit1 der> 
alınabilir. 

i — Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin usulü daiı ekinde 
(2.647,35) iki bin altı yüz kırk vedi lira otuz beş- kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu iş için alınmış ehlivet 
vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin 
eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına en az bir ka
lemde bu işe benzer (20.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yap
tıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 16/3/1943 salı 
günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka
bilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2549/4- 4 • 

«Çatak» Maden Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz Umumî Heyeti 27 mart 1943 cumartesi günü saat lly5 da 
Bahçekapı, Taşhan, beşinci katta Şirket idare Merkezinde adi surette 
toplanacaktır. Hissedarların bu içtimada hazır bulunmaları rica olunur. 
Gerek asaleten ve gerekse vekâleten Umumî Heyete iştirak edebilmek 
için hissedarların en az (10) hisseye malik bulunanları ve mezkûr se-
nedatı veya bunu müsbit vesaiki yevmi içtimadan bir hafta evveline 
kadar Şirket merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası al
maları lâzımdır. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT: 
1 — 1942 iş yılı muamelât ve hesabatına ait idare Meclisi ve mura

kıp raporlarının okunması ve tasvibi. 
2 — 1942 Iş yılma ait bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının okuna

rak tasdiki ve idare Meclisi âzalariyle murakıbın ibrası. 
3 — 1943 yılı için bir murakıp ve esas mukavelenamenin 26 ncı 

maddesi mucibince İdare Meclisi azalarından kıdem sırasiyle çıkarılacak 
bir azanın yerine âza intihabı. 

4 — idare Meclisi azaları hakkı huzurlariyle murakıp tahsisatının 
tâyini. 

5 — idare Meclisi âzalarının aynı muamelâtı ticariye ile meşgul 
diğer bir Şirkete şahsen mesul âza sıfatiyle dahil olmalarına mezuniyet 
verilmesi. 2638 

«Sazmaş» Sanayii ve Ziraat Makineleri T. A. Şirketinden: 

1943 yılı mart ayının 27 nci cumartesi günü saat 11 de Bahçekapı 
Taşhan 5 inci kattaki Şirket merkezinde senelik âdi surette toplanacak 
olan Heyeti Umumiye içtimaına Şirket hissedarları davet olunurlar, işbu 
içtimaa iştirak etmek için gerek asaleten ve gerek vekâleten Şirketin 
en az on hissesine sahip hissedarların mezkûr senedatı veya bunu müs
bit evrakı yevmi içtimadan bir hafta evvel Şirket merkezine tevdi ile 
mukabilinde duhuliye varakası almaları rica olunur. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT: 
1 — 1942 iş yılı muamelât ve hesabatına ait İdare Meclisi ve mura

kıp raporlarının okunması ve tasvibi. 
2 — 1942 iş yılı bilanço kâr ve zarar hesaplarının okunması, kabul 

ve tasdikleriyle İdare Meclisi âzalarının ve murakıbın ibrası, temettüat 
hakkında karar ittihazı; 

3 — 1943 yıh için murakıp intihabı ve tâyini, idare Meclisi âzala-
ıından kıdem sırasiyle çıkacak zatın yerine 1943 yılı için âza intihabı, 
1943 yılı idare Meclisi âzalarının hakkı huzurlariyle murakıp tahsisatı
nın tesbiti; 

4 — İdare Meclisi âzalarının bizzat veya bilvasıta Şirketimizle 
ker nevi muamelei ticariye yapmalarına, aynı nevi muamelâtı ticariye 
üe meşgul diğer bir firkete şahsen mesul âza sıfatiyle dâhil olmalarına 
iıAn verilmesi. 2637 

M. M. V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosuna 190 kuruş tahmin edilen dört kalem ceman 40 ton 
410 kilo makas için yaylık çelik 22/3/1943 pazartesi günü saat 15 de sa
tın alınacaktır. Parçalara bölünerek ihale edilebilir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
Katî teminatı 10.178 liradır. Taliplerin mezkûr gün ve saatinde 

M M. Ve 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 
2642/1 

M. M . V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonun dan 

Aşağıda cins miktar, muhammen bedel ve teminatları yazılı kö
seleler, 15/3/1943 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartname ve numuneleri her gün Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Ankara'da M. M. Vekâleti 
3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

Muhammen 
Miktarı bedel Katî teminat Pazarlık 

Cinsi (Ton) Lira K. Lira K. Saat D. 

Kösele 
Taban astarlık ve) 
terlik köselesi \ 
Beyaz vaketa 
Sarı sabunlu kösele 

6-7 
2,5 

2 
2 

43.400 
12.500 

12.500 
12.400 

6.510 
1.875 

1.875 
1.860 

14 
14,30 

LL30 
14,30 

2588/4-3 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve teminatları yazılı kö
seleler 15/3/1943 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartname ve numuneleri her gün Komisyonda görü
lebilir, isteklilerin belli gün ve saatlerde Ankara'da M. M. Vekâleti 
3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

Muhammen 
Miktarı bedel Katî teminat Pazarlık 

Cinsi (Ton) Lira K. Lira K. Saat D. 

Kösele 
Manda köselesi 

Sığır 

5 
11 
2 
5 

31.000 
71.500 
10.500 
30.000 

4.650 
9.650 
1.575 
4.500 

15 
15,30 
15,30 
15,30 

2589/4-3 

Beherine 125 kuruş fiat tahmin edilen 60.000 aded zincir yular sapı 
15/3/1943 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 75.000 lira olup katî teminatı 10.000 liradır. Numune ve 
şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün ve 
saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna 
gelmeleri. 

2611/4-3 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve teminatları yazılı (6) 
kalem muhtelif cins veteriner malzemesi 24/3/1943 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarf usulü eksilme ile isteklisine ihale edilecektir. Numune 
ve şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Bunların herbirisi 
ayrı ayrı ihale edilebileceği gibi miktarlar da noksan olarak alınabilir. 

isteklilerin belli gün ve saatten en az bir saat önceye kadar teklif 
mektuplarını Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komis
yonuna makbuz karşılığı vermeleri. 

Muhammen 
bedel 

Cinsi Miktar Lira ilk teminat 

Nalbant pansuman kütüğü takımı 200 
Veteriner subay manevra çantası (boş) 200 
Çizme ayak banyosu (keten) 400 
Ayak mahfazası (kösele) 100 
Platlonj 200 
Antravon takımı 200 

3.500 
3.500 
4.000 

700 
3.00O 
7.000 

262 50 
262 50 
300 
52 50 

225 
525 

21.700 1.627 
2636/4-1 

50 
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M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

32531 lira 25 kuruş keşif bedelli Küçük Yozgat'ta ambar inşası işi 
12/3/1943 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir, ilk te
minatı 2439 lira 85 kuruştur. Keşif şartname ye projesi 163 kuruş bedel 
mukabili Askerî Fabrikalardan verilir, isteklilerden mühendis veya mi
mar olmayanların Askerî Fabrikalardan ehliyet vesikası almaları ve 
ihale günü saat 14 de kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

2467/4-4 

81.621 lira 25 kuruş keşif bedelli Askerî Fabrikalarda ilâvesi in
şaat işi 13/3/1943 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edile
cektir, ilk teminatı 5.331 lira 06 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 
410 kuruş bedel mukibili Askeri Fabrikalardan verilir; isteklilerden 
mühendis mimar olmıyanlarm Askerî Fabrikalardan ehliyet vesikası 
alarak ihale günü saat 10 na kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 nu
maralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri 

2469/4- •* 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen Ankara civarında üç 
aded depo inşası tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
delleri mecmuu 14965 lira 5 kuruş olup ilk teminatı 1122 lira 38 kuruş
tur. İhalesi 12/3/1943 cuma günü saat 15 te M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi ve projesi 75 ku
ruş mukabilinde alınabilir. Müteahhide bu işte kullanılmak üzere 50 
teneke benzinle 1 iç ve 1 dış kamyon lâstiği verilecek vc bedeli istihka
kından kesilecektir, isteklilerin ihaleye girebilmek için inşaat dairesin
den vesika almaları ve 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfi
kan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

2568/4-4 

M . M . V. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Kapalı zarf usuliyle komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dahilinde 
50 ton sun'i vazelin satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel 
140.000 lira olup muvakkat teminatı 8.250 liradır. İhalesi 10/3/1943 çar
şamba ıgünü saat 15 tedir. Şartnamesi 700 kuruş mukabilinde her gün 
komisyondan alınabilir, isteklilerin teklif mektuplarını ve icabeden 
kanuni vesaiki ihale saatından bir saat evveline kadar M. M. V. 5 nu
maralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

2470/4- 4 

Orman Korunma Genel K. Satmalma Komisyonundan: 

1 — 4000 çift (dört bin çift) er kundurası kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24/3/1943 çarşamb agünü saat 15 te 
Orman Koruma Genel K. binasında yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 50000 lira olup muvakkat teminatı 3800 
liradır. 

3 — Talipler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını komisyona vermiş olacaklardır. 

2640/4-1 

Ticaret Vekâleti Iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve S&rmayesi Eshama 
Münkasım Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de iş yapmasına 
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden «Marine Manutention Co. Ltd.» 
Şirketi bu kerre Vekâlete müracaatla Şirketin tasfiye memurlarından 
A. W. Wooster'in tasfiye memurluğundan istifa etmiş olmasına binaen, 
yerine istanbul'da Sıraserviler'de 189 numaralı apartmanın 6 numaralı 
dairesinden oturan «Müfit Sayın» ı diğer tasfiye memuru olan W. J. 
Perkins ile müştereken ve münferiden hareket etmek üzere tasfiye me
murluğuna tâyin ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanun hükümlerine uygun görülmüş ol
makla ilân olunur. 

2609 

Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Muğla'nın Orta Mahallesinden Hebil oğlu Şükrü karısı Hayriye'nin 
aynı mahalleden Hebil oğlu ismail kızı Emine, Halil İbrahim kana» 
Zehra ve evlâtları Yakup ve Mehmet Al i ve Mehmet evlâtları Şükrfi 
ve Mustafa aleyhlerinde 1410 h'sse itibariyle 288 hissesine kendisine 23İ 
hissesi müddeaalevh Emine'ye 42 hissesi Zehra'ya 151 Erden 302 hissesi 
Mehmet Al i ve Yakub'a, 288 zerden 576 hissesi Şükrü ve gaip Mustafa'ya 
ait olan Orta Mahalledeki tapunun 24/12/1935 gün ve 62 numarada ka
yıtlı sağı tariki am, solu Hacı Mestan oğulları hanesi arkası Kosti haz
nesi cephesi tariki am ile mahdut dört odalı hanenin şüyuunun izalesi 
hakkında açtığı dâvanın vapılan muhakemesinde : 

işbu hissei şayıalı hanenin gayri kabili taksim olup hali hazır kıy
metinin 800-1000 lira olduğu kesfen tahakkuk etmiş olduğundan mezkûr 
hanenin verese arasında olamadığı takdirde aleni müzayede ile icra İf
lâs Kanunu hükümlerine göre satılarak bedelinin yukarda hisseleri ya
zılı vereselerine hisseleri nispetinde taksim ve tevzii masarifi muhakeme 
ile müzayede sonunda alınacak harcın keza vereseden hisseleri nispetinde 
tahsili suretiyle şuyuunun izalesine 18/2/1943 tarihinde müddeaaleyh 
Emine, Zehra ve gaip Mustafa'nın gıyabında karar verilmiş olduğundan 
müddeaaleyh Mustafa'nın işbu tarihi ilândan itibaren 15 gün zarfında 
kanun yollarına müracaat etmediği takdirde hakkındaki hükmün katile» 
şeceği ilânen tebliğ olunur. 2601 

—e——— 
Ürgüp C. Müddeiumumiliğinden : 

Ardiyesinde beyanname harici olarak 100 kilo toz şekeri bulundur
maktan maznun Ürgüb'ün Süphanverdi mahallesinden Mehmet oğlu 1306 
doğumlu Lebleb;c; Vevsel Evicge'nin bilmuhakeme sübütü fiiline bina
en 4180 «avdı Millî Korunma Kanununun 32 nci maddesinin (E) bendi 
delaletiyle aynı kanunun 59/2 ve 63 üncü maddelerine tevfikan ve t ak
di ren üc ?n on be1- ?ür müddetle hapsine ve 115 lira ağır para cezasının 
kendisniden alınmasına ve şekerin yakalandığı odanın bir ay altı 
kapatılmasına ve bu müddet zarfında maznunun ticaretten menine ve 
masrafı maznuna ait olmak ve 25 lirayı geçmemek sartiyle hüküm hulâ
sasının Resmî Gazete ile neşrine dair olan Ürgüp Asliye Ceza Mahke
mesinin 13/11/T943 tarih ve 179 sayılı ilâmi katileşerek hapis müddeti 
çektirilmiş olduğundan bermucibi karar u«ulen ilân olunur. 

2600 

Karaman C. Müddeiumumiliğinden: 

Millî Korunma Kanununa muhalif hareketten suçlu Karaman'ı» 
Mansurdede Mahallesinden Bakkal Bahri Kayserilioğlu hakkında 300S 
sayılı meşhut suç kanununa tevfikan Karaman Asliye Ceza mahkeme
sinde yapılan duruşma sonunda: 

Suçlunun dükkânında kristal toz şeker bulunduğu halde müşteriye 
arzetmediği sabit görüldüğünden hareketi Millî Korunma Kanununum 
32 nci maddesi delaletiyle 59 uncu maddenin 3 üncü fıkrasına ve %3 üncü 
maddesi ile beş lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve 7 gün dükkânının 
kapatılmasına ve 7 gün ticaretten menine dair mezkûr mahkemeden veri
len 28/10/1942 tarihli hüküm tasdik edilmekle kesbi katiyet ettiği ilân 
olunur. 

2540 

Marmaris Asliye Mahkemesinden: 

Marmaris'in Turgut Köyünden Halil Demirel ve Havva'ya fazla 
fiatla akdarı mahsulü satmak suretiyle Millî Korunma kanununa muha
lif harekette bulunmaktan suçlu ve gayri mevkuf aynı köyden Mehmet 
oğlu Bekir Aydoğan hakkında icra kılınan duruşma sonunda: 

Suçlu Bekir Aydoğan'ın Halil Demirel ve Havva'ya fazla fiatla 
akdarı mahsulü satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif 
harekette bulunduğu sabit olduğundan neticeten Millî Korunma Kanu
nunun muaddel 32 nci maddesinin A fıkrasının matufu olan 59 uncu 
maddesinin üçüncü bendine ve içtima sebebiyle Türk Ceza Kanununun 
76 nci maddesi hükmüne tevfikan on lira ağır para cezası alınmasına 
ve on dört gün ticaretten men'ine ve ticarethanesi olmadığından bu cihet 
hakkında karar ittihazına mahal bulunmadığına ve işbu mahkûmiyeti
nin masrafı mahkûma ait olmak üzere Resmî Gazete ile neşrine ve mü
sadere edilen darıların sahiplerine iadesine dair verilen 20/11/1942 
günlü hüküm Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle katîleşmiş 

ı bulunduğu ilân olunur. 
1 2581 
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