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Belediye Kanununun 127 nci maddesine 
ek kanun 

Kanun No: 4617 Kabul tarihi: 12/7/1944 

Madde 1 1580 sayılı Belediye Kanununun 127 nci maddesine aşa
ğıdaki hüküm eklenmiştir: 

149 uncu madde mucibince birleştirilmiş olan istanbul Belediyesiyle 
istanbul Vilâyeti Mahallî idaresinin Varidat Mesul Muhasibi, Tahsil Mü
dürü, Ayniyat Mesul Muhasibi, Levazım Müdürü, Merkez Masraf Mesul 
Muhasibi, Masraf Müdürü ve belediye şubeleri masraf mesul muhasip
leri de bu şubeler muhasebecileridir. Bunlar Divanı Muhasebata idare 
hesabı vermekle mükelleftirler. 

Varidat Müdürü tahakkuk hatalarından doğacak malî zararları; 
fiilen tahakkuk muameleleriyle uğraşan şube şef, memur ve kâtipleriyle 
birlikte zâmindir. 

Tahsil Müdürüne terettüp edecek mesuliyette; tahsil şube şef, memur 
ve kâtipleri müşterektir. 

Birleşik idarenin Hesap işleri Müdürü varidat ve sarfiyatın mevzuat 
dairesinde tahakkuk ve tahsilini ve kayıt ve icrasım, gayrimenkullerin 
idaresini, mülhak bütçe ile idare olunan müessese ve teşekküllerin malî 
muamelâtını murakabe ve kontrol ve hesabı katîyi tanzimle müklleftir. 

Vilâyetin İstanbul belediye sınırı haricindeki kazalarının masraf ve 
ayniyat mesul muhasibi mezkûr kaza muhasebe memurlarıdır. 

Madde 2 Bu kanun 1 haziran 1944 tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
14/7/1944 

[1580 »ayılı Belediye Kanununun tadil ve ekleri 5619 »ayılı 
4528 numaralı kanun altına taugiyo edilmiştir . ] 

Recini Gazeteye münden ç 

Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 1624 saydı kanuna bazı hükümler eklenmesine 

ve 4446 saydı kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 4618 Kabul tarihi: 12/7/1944 

Madde 1 — Dahilîye Vekâleti merkez teşkilâtına bir reis ve dört 
tetkik müşavirinden mürekkep bir Tetkik Heyeti ilâve edilmiştir. 

Neşriyat ve kütüphane İşlerini idare etmek için kurulan Neşriyat 
Müdürlüğü bu heyete bağlıdır. 

Madde 2 — Tetkik Heyeti Reis ve müşavirliğine tâyin edilebilmek 
için Hukuk veya iktisat Fakültelerinden veya Siyasal Bilgiler Okulun
dan veya bunlara muadil yabancı memleketler fakülte ve okullarından 
mezun olmak, yabancı kültür dillerinden en az birine vâkıf bulunmak ve 
[heyete mevdu vazifeleri başarmağa muktedir olmak şarttır. 

Madde 3 — Tetkik Heyetinin vazifeleri şunlardır: 
1 - Umumi ve mahallî idarelere mütaallik mevzu ve meseleler hak

kında incelemelerde bulunmak, hususiyle kanun ve nizamnamelerin tat
bikatını tetkik ve takip etmek; 

2 - Yabancı memleketlerin idari mevzuat ve tatbikatını incelemek; 
3 - iştigal mevzularma mütaallik neşriyatı takip eylemek; 
4 - Kanun ve nizamnamelerin tadile muhtaç cihetleri hakkında 

Vekâlet makamına teklifte bulunmak; 
5 - Kanun ve nizamname projeleri hakkında mütalâa yürütmek; 
6 - Vekâlet makamının isteği üzerine veya resen umumi ve mahallî 

idarelere mütaallik mevzular ve meseleler hakkında mütalâa vermek 
(Tetkik Heyeti birinci ve ikinci bentlerdeki tetkikatınm neticelerini en 
az altı ayda bir vekâlet makamiyle vekilliğin ilgili dairelerine bildirir) ; 

7 - İlmî ve umumi mahiyetteki incelemeleri ile diğer araştırmala
rından vekâletçe mahzurlu görülmiyenleri neşretmek. 

Tetkik Heyeti, vazifelerinde vekâletin ilgili daireleriyle işbirliği 
yapar. Vekâlete verilen umumi raporlarla teftiş raporlarından ve vekâ
lete ait her türlü vesika ve tetkiklerden faydalanır. İcabında anketler 
tertip eyler, ilmî heyetlerle temasta bulunur. 

Madde 4 Tetkik Heyeti reis ve müşavirliklerine tâyin edilecekler 
hakkında 3656 sayılı kanunun altıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Madde 5 , 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4446 sayılı 
kanunun birinci maddesine bağlı (2) sayılı cetvelle değiştirilmiş olan 
Dahiliye Vekâletine ait cetvele bu kanuna bağlı cetvelde derece, unvan, 
aded ve maaşları gösterilen memuriyetler eklenmiştir. 

Madde 6 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 7 Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Hsirsti 

memurdur. 
14/7/1944 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Tetkik Htyeti 
Reis 
Tetkik Müşaviri 
Tetkik Müşaviri 

1 12S 
2 100 
2 m 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 
10 
11 

5 
10 

Ne. 

Şef 
Mümeyyiz 
Memur 

Neşriyat Müdürü 
Mümeyyiz 

Tetkik Bürosu 

Neşriyat Bürosu 

60 
35 
30 

80 
35 

Baslığı 
BÛltHT 
Tertip 

1624 

2050 

2577 

3046 

3314 

3406 

3571 

4445 

4446 

K a n u n l a r : 

Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun 24/5/1930 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri kanununun 
bazı maddelerinin tadiline dair kanun, (3201 sayılı kanunun 
94 üncü maddesiyle mülgadır.) , 6/7/1932 
Dahiliye Veıkâleti Merkei Teşkilât ve Vazifeleri Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî matbuat 
islerinin Umum Müdürlük halinde Dahilive Vekâletine bağ
lanmasına dair kanun (Bu kanunun 2, 5 inci maddeleri 
2444 sayılı kanunla ilga edilmiştir .) 28/5/1933 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunların tadili hakkında kanun (emniyet ve polis teşkilâtı 
hakkındaki hükümleri 3201 sayılı kanunun 94 üncü mad
delerinin tadiline ait kanun 3/7/1934 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline ait kanun 15/7/1934 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna bazı hüküm
ler ilâvesine dair kanun 20/6/1936 

Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
1624 sayılı kanunun bazı maddelerinin degişitrilmesine ve 
bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan 3046 sayılı 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
(Bu kanuna bağlı cetvelin Mahallî idareler Umum Mü
dürlüğüne ait kısım 3314 numaralı kanuna bağlı cetvelde 
yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir.) 31/5/1937 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 21/1/1938 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun bazı hükümlerini değiştiren 3046 ve 3184 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 11/6/1938 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
1624, 3314 ve 3406 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma
sına dair kanun 30/1/1939 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
1624 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 2/7/1943 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 ve buna ek 3888 sayılı kanununlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun 2/7/1943 

Retail 
Gaswt* 

Cilt Sahife Sarı 

11 497 1501 

13 1131 214S 

14 667 2412 

15 1299 2742 

15 1425 2752 

17 1376 3335 

18 688 3618 

19 268 3814 

19 1083 3931 

20 232 4124 

24 1384 5445 

24 1387 5445 

istanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun 

Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 

Madde 1 İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibe
leriyle bir l ikte «İstanbul Teknik Üniversitesi» olarak bu kanun hükümle
rine göre teşkilatlandırılmıştır. 

Madde 2 İstanbul Teknik Üniversitesinin vazifeleri şunlardır: 
A) Muhtelif kollarda yetiştireceği yüksek ve doktor mühendislerin 

nazari ve amelî öğretimlerini bir bütün olarak sağlamak; 
B) Mühendislikle ilgili bilimlerin esaslarını genişletmek için öğretim 

heyeti ve doktor mühendis namzetleri tarafından araştırmalar ve yayınlar 
yapılmasını temin etmek; 

C) Doğrudan doğruya memleketi ilgilendiren teknik meseleleri hal
letmek için lâboratuvarlarında veya yerlerinde ta tb ik i araştırmalar yap
m a k ve yaptırmak; 

D) Her türlü mühendislik işlerinde mütalâa vermek. 
Madde 3 İstanbul Teknik Üniversitesi fakültelerle bu fakültelere 

bağlı şube ve enstitülerden teşekkül eder. 
Madde 4 istanbul Teknik Üniversitesi, bu üniversitenin profesör

leri arasından Maarif Vekilliğince tâyin olunan bir rektörle idare olunur. 
Fakültelerin başlarında o fakültenin profesörleri arasından M a a r i f V e k i l 
liğince tâyin edilen birer dekan bulunur. 

Madde 5 istanbul Teknik Üniversitesi öğretim heyeti, ordinaryüs 
profesör, profesör ve doçentlerden teşekkül eder. 

Madde 6 İstanbul Teknik Üniversitesinin yatılı teşkilâtı rektöre 
bağlı «Yatı Y u r d u Müdürü» tarafından idare olunur. 

Madde 7 4121 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin «Yüksek 
Mühendis Mektebi, Müdürlük Kalemi, Tedris Heyeti, Tedris Kalemi, idare 
ve Muamelât Şefliği» başlıkları altında gösterilen kadroları kaldırılmış ve 
yerlerine ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar 
koşulmuştur. 

Madde 8 4121 sayılı kanuna bağlı, (1) sayılı cetvelin «Muhasebe» 
başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) nu
maralı cetvelin M a l i y e Vekâleti mülki ve askerî muhasebecilikler kısmına 
ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded ve maaşları yazılı memuriyetler İlâve 
edilmiştir. 

Madde 9 4121 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin (Yüksek Mü
hendis Okulu) ve (idare) başlıkları altındaki kısımlar kaldırılmış ve yerine 
bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde unvanları yazılı kadrolar konulmuştur. 
B u vazifeleri munzam olarak deruhte edenlere hizalarında gösterilen mik
tarda munzam vazife tazminatı 3656 saydı kanunun 18 inc i maddesi hü
kümleri dairesinde veri l ir . 

Madde 10 istanbul Teknik Üniversitesinin idare ve öğretim şe
ki l ler iyle şube ve enstitülerin açüma tarzı ve yapılacak vazife ve işler 
mukabilinde alınacak ücret, harç ve masrafların miktarları ve alnıma 
usulleri b ir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 11 1275 sayılı Yüksek Mühendis Mektebi hakkındaki ka
nun ile 3611 sayılı kanunun sekizinci maddesinin Yüksek Mühendis Mek
tebi ve Teknik Okulu Müdürlerinin tâyin usulüne ait hükümleri kaldırıl
mıştır. 

M u v a k k a t madde 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (L ) işaretli cetvelin M a a r i f Vekilliği kısmında Yüksek Mühendis 
Mektebine ait kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Madde 12 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 13 B u kanunun hükümlerini İcraya Mal iye ve M a a r i f ve. 

k i l l e r i memurdur. 
14/7/1944 

D. 

5 
7 

11 
12 

6 
9 

11 
12 

7 
10 
11 

9 
10 

7 
7 
9 

11 
12 
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10 
11 
11 
11 
9 

10 
13 
11 

5 
8 

10 
11 
13 
11 

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

Memuriyeti Aded Maas 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Umumi Kâtiplik 

U m u m i Kâtip 
Yazı işleri Şefi 
Kayıt ve Dosya M e m u r u 

» » » 

öğretim Müdürlüğü 
öğretim işleri Müdürü 
K a l e m Şefi 
M e m u r 

Kütüphane Müdürlüğü 
Müdür 
Şef 
Memur 
Neşriyat işleri Şefi 
Matbaa » » 

İdare Müdürlüğü 
idare Müdürü 
Doktor 
K a l e m Şefi 
Memur 

» 
idare Şefi 

» » 
» Memuru 

Daire » 
Teknik Alet ler Memuru 
Satmalma M e m u r u 
A y n i y a t Muhasib i 
Kâtip 
O k u l A m b a r Memuru 

Yatı Yurdu Müdürlüğü 
Y u r t Müdürü 
Müdür M u a v i n i 
idare Şefi 
idare Memuru 
Memur 
Y u r t A m b a r Memuru 

80 
60 
30 
25 

70 
40 
30 
25 

60 
35 
30 
40 
35 

60 
60 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
30 
30 
40 
35 
20 
30 

80 
50 
35 
30 
20 
30 



20 .TEMMUZ 1944 (Resmî Gazete) Sarfa : 7323 

D. Memuriyeti Aded Maaş 
D. 

[3] SAYILI C E T V E L 
Memuriyeti Aded Ücret D. 

[3] SAYILI C E T V E L 
Memuriyeti Aded Ücret 

Dekanlıklar 
9 Kalem Şefi 6 40 istanbul Teknik Üniversitesi 

11 Memur 6 30 3 Rektör 1 400 
12 » 6 25 

40 

6 Dekan 4 210 
9 Kütüphane Şefi 6 

25 
40 7 Lâboratuvar Şefi 3 170 

12 » Memuru 5 25 [4] SAYILI C E T V E L 
7 
8 

Ressam 1 60 D. Memuriyeti Aded Maaş 7 
8 2 50 

Maaş 

9 » 
öğretim Heyeti 

2 40 istanbul Teknik Üniversitesi 
öğretim Müdürlüğü 

1 Profesör 3 150 12 Memur 1 25 
2 7 125 İdare Müdürlüğü 
3 » 15 100 11 İdare Memuru 1 30 
4 » 19 90 Dekanlık 
5 30 80 9 Kalem Şefi 2 40 
6 » 30 70 İ r Memur 2 30 
6 Doçent 30 70 12 » 2 25 
7 » 20 60 9 Kütüphane Şefi 2 40 
8 » 20 50 12 » Memuru 2 25 
9 » 35 40 Öğretim Heyeti 

öğretim Heyeti Yardımcıları I Profesör 3 150 
7 Başasistan 10 60 2 2 125 
8 Asistan 10 50 3 » 6 100 
9 » 15 40 4 » 10 90 
7 Lektör 2 60 5 » 12 80 
8 » 3 50 6 » 15 70 
9 » 

[2] SAYILI C E T V E L 

2 40 6 
7 
8 

Doçent 
» 
» 

15 
10 
10 

70 
60 
50 

D. Memuriyeti Aded Maaş 9 20 40 Maaş 
Rejini 
Ga*et« Düıtuı 
Rejini 
Ga*et« Düıtuı 
Rejini 
Ga*et« 

7 Muhasip 1 60 R». Baalıfc Tertip Cilt Sahife S ı n 

10 Veznedar 1 35 Kanunlar : 
Veznedar 35 Kanunlar : 

11 Memur 1 30 1275 Yüksek Mühendis mektebi hakkında kanun 28/5/1928 3 9 879 900 

12 
30 

3611 Nafıa Vekaleti Teşkilât ve Vazifelerine dair kanun 12 » 1 25 
3611 

20/5/1939 3 20 661 4219 

13 20 4121 İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ile Teknik Okulunun 13 20 Maarif Vekillisine devri hakkında kanun 26/9/1941 3 22 1566 4922 

İ L Â N L A R 
Adliye Vekaletinden : 

Terfilerine halen kazai ve inzibati mâni olmayan muavin, hâkim ve 
müddeiumumilerin ağustos 1944 sonuna kadar terfi müddetlerini bitiren
lerin 8 haziran 1944 tarihinde Resmî Gazete ile yayınlanan üsteye ektir. 

Hâkimlik sınıfı 
Dördüncü derece 

Sıra 
No: 

Sicil 
No: 

2045 

6068 

Adı Memuriyeti 

Muhittin Yüm 

Sekizinci derece 

Enveri Ege 

Ankara Hâkimi 

Çeşme Hâkimi 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Etibanktan müessesemiz için tefrik edilmiş bulunan (974) ton ma
den ve kok kömürünün Esnaf Cemiyetinden alman kamyonla nakliye, 
tahmil ve tahliye ve enstitüde yerlerine istif işi mütaahhide ait olmak 
üzere (580) kuruş beher tona fiat verilmiştir. Mezkûr fiat üzerinden 
kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

1 İhale 26/7/1944 çarşamba günü saat 11 de Rektörlük binasın
daki müteşekkil heyet tarafından yapılacaktır. 

2 Taliplerin ihaleden bir saat önce teminatlarını Y. Z. E . Muhase
be veznesine yatırıp makbuzlarını almaları ve kapalı zarflarının yine 

ihaleden bir saat önce Komisyon Reisliğine verip sıra numaralarını iste
meleri. 

3 İhaleye gireceklerin kanuni vesaiki ibraz etmeleri. 
4 Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle 424 liradır. 
5 Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyenlerin 

Enstitü Levazım Amirliğine müracaatları. 
432/4-3 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıfzıs-
sıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin 1944 malî 3rclı ihtiyacı olan 
cins, miktar ve muhammen bedeliyle muvakkat teminatı hizalarında yazılı 
tuz ve iaşeler açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 Eksiltme 31/7/1944 pazartesi günü saat 11 de müessesede topla
nacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnamesini görmek istiyenler komisyona müracaat ederler. 
4 Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak için bir gün evvel ko

misyona müracaatla birer irsaliye almaları ve eksiltmeye iştirak etmek 
üzere muayyen gün ve saatte Müessesede hazır bulunmaları. 

Cinsi 

Deniz tuzu 
Sap saman 
Pancar 
Yeşillik 

Miktarı 
Ton 

36 
20 
30 
30 

Muhammen 
bedel 

4320 
1600 
3000 
4500 

Muvâkkat 
teminat 

324 
120 
225 
337 50 

467/4-3 
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Nafıa Vekâletimden : 

Garaj inşaatı 

1 Eksiltmeye konulan iş: Yol silindiri ve makinelerin muhafazası 
maksadiyle Siirt Vilâyetinde yaptırılacak Nafia garajı inşaatı olup keşif 
bedeli (57.591) Ura (40) kuruştur. 

2 Eksiltme, 2/8/1944 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da 
Nafia Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (2) lira (90) 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (4.129) 
lira (57) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecekle
rine dair'Nafia Vekâleti Yapı ve îmar İşleri Reisliğinden alınmış ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri şarttır. Bu vesikayı almak için isteklilerin ek
siltme tarihinden (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile 
Nafia Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğine müracaat etmeleri ve di
lekçelerine buna benzer bir kalemde (25.000) liralık bir işi taahhüt edip 
muvaffakiyetle başardıklarına dair iş yaptıran idarelerden alınmış vesi
kalarını raptetmeleri muktazidir. 

5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlaya-
eakları teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine teslim etmeleri lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
461/4-2 

Yol Etüt ve Aplikasyonu 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Zara - Refahiye - Erzincan yolunda ya
pılacak (3.775) metrelik etüt ve istikşaf işi olup keşif bedeli (830) lira 
(50) kuruştur. 

2 Eksiltme, 2/8/1944 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de 
Nafia Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda 
açık artırma ve eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafia Ve
kâleti Şose ve Köprüler Reisliğinden tedarik edilebilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (62) 
lira (30) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecekle
rine dair Nafia Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliğinden ehliyet vesikası 
almaları lâzımdır. 

5 . İsteklilerin istenilen muvakkat teminat ve lüzumlu vesikaları 
il« birlikte ikinci maddede yazılı saatte komisyonda hazır bulunmaları 
lâaımdır. 

471/4-2 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Komisyon Reisliğinden : 

Travers alınacak 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları ile eksiltme gün 
ve saati aşağıda hizalarmda yazılı çam normal hat ve çam makas tra
versleri ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binası içinde toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatin
den bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden Hay
darpaşa'da Tesellüm Şefliğinedn temin olunur. 

Miktarı Cinsi 

Muhammen Muvakkat 
bedei teminat 
Lira K. Lira K. 

I - (100) takım Çam makas tra
versi. 126.000 00 7550 00 

II - (20000) aded Çam normal 
hat traversi. 280.000 00 14950 00 

Eksiltme gün ve 
saati 

2/8/1944 çarşamba 
gün saat 15 den 
itibaren 

510/4-2 

M . M * V . 3 oumara.li Satın Ahtm 
K o m i s y o n u n d a n 

Sığır eti alınacak 

Okul v© hastaneler için 21 ton sığır eti 22/7/1944 cumartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf usûlü ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedel (25.200) lira olup muvakkat teminatı (1890) lira
dır. 

Şartname her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin mezkûr amirlik muhasebeciliğine yatıracakları teminat 

makbuzları ile kanuna uygun vesikaları havi kapalı zarflarını ihaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

384/4-4 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından 

CÜMI 
Miktarı 

Kils 
Bir kilosu 

Kuruş 
Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 

Sığır eti 15000 120 18000 1860 

1 — Yukarda tafsilâtı yazılı sığır eti Jandarma Subay Okulu ihti
yacı için 26/7/1944 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 — Şartnamesi her gün iş saatlerinde komisyonda görülebilir. 
3 — İsteklilerin ihale günü teminat mektup veya makbuzlariyie ve

sikalarını muhtevi teklif mektuplarını saat 14 e kadar komisyona ver
meleri. 

434/4-3 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 , Çankırı Tuzlası yol inşaatı işi 2490 sayılı kanuna göre keşif 
varakası, resim proje ve şartnamesi mucibince ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tamirat ve inşaatın keşif bedeli 49.330 lira 40 kuruştur. 

3 Kapalı zarf eksiltme ve ihale muamelesi 4/8/1944 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Ankara'da Bankalar Caddesinde İnhisarlar İdaresi 
binasında Başmüdürün reisliği altında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 Muvakkat teminat parası 3.700 liradır. 

5 Şartnamesini ve evrakı keşfiyesini görmek lstiyenlerin İs . 
tanbul'da inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ve Ankara'da İnhi
sarlar Başmüdürlüğü İnşaat Şefliğine Çankırı'da Tuzla Müdürlüğüne 
müracaatları, 

6 Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek için: 

A) Taliplerin yüksek mühendis veya yüksek mimar olmaları, olma
dıkları takdirde bu gibi fen adamlarının iş başında bulunduracaklarına 
dair noterden musaddak bir taahhütname vermeleri. 

B) Asgari otuz bin liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet 
vesikası ibraz etmeleri, 

C) Nafıa Vekâletinden musaddak sair evrakı müsbiteleri de ver
meleri, 

D) ihale gününden nihayet üç gün evveline kadar İstanbul'da İn
hisarlar Umum Müdürlüğüne bizzat veya bilvasıta müracaatla eksilt
meye iştirak vesikası almaları lâzımdır. 

7 Kapalı zarf eksiltmesine iştirak edeceklerin kapalı zarf teklif 
mektuplarını evrakı müsbiteleriyle ve aranılan vesikalariyle ve muvakkat 
teminat parasiyle birlikte ihale saatinden nihayet bir saat evveline kadar 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğüne tevdi etmiş olmaları, 

8 Postada vukübulacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân 
olunur. 

535/4-1 
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A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Sicilli ticaretin 1174 numarasında müseccel olan ve tasfiye halinde 
bulunan İnşaat Türk Limited Şirketi tasfiye memurluğundan istifa eden 
Kemal Uz'dan inhilâl eden tasfiye memurluğuna İş Bankası Umum Mü
dürlüğü memurlarından Şemsettin Aydmoğlu'nun tâyin edildiği beyanı ile 
bu hususa müteallik kararın sicilli ticarete tescil ve ilânı talep edilmiş 
olmakla hususu mezkûrun dairede mahfuz vesaika müsteniden 5/7/1944 
tarihinde tescil edildiği ve adı geçen kararın bir örneğinin aşağıda ilân 
«dilmekte olduğu ilân olunur. 

Hali tasfiyede İnşaat Türk Limited Şirketi şürekâ umumi heyetini 
teşkil eden biz aşağıdaki imza sahipleri Şirketimiz Tasfiye Memurluğun
dan istifa eden Kemal Uz yerine îş Bankası Umum Müdürlüğü Şubeler 
servisi memurlarından Şemsettin Aydmoğlu'nun tâyinine ve mumaileyhin 
ve diğer Tasfiye Memuru Nedim Yoluç'un icabı hale göre tasfiye mua
melâtında münferiden icrayı hareket eylemelerine salâhiyet verilmesine 
ittifakla karar verdik. 

Hali Tasfiyede İnşaat Türk Limited Şirketi 
Şerikler Umumi Heyeti 

20/6/1944 

Türk Tecim Anonim Türkiye İş Bankası A. Ş. 
Sosyetesi Umum Müdürlük 

Vukubulan talep ve davet üzerine mahallinde imza almağa salâhiyet 
verdiğim dairem memurlarından Reşat Şengün tarafından mahalli davet 
olan Türkiye İş Bankası A. Ş. ve Türk Tecim Anonim Sosyetesinde ayrı 
ayrı imzaları alınan bu karar altındaki imzaların zat ve hüviyetleri da-
iremce maruf olan ve birer hulâsa sureti çıkarılarak bu karara bağlanan 
ve müşterek imzalariyle Türkiye İş Bankası A. Ş. temsile salâhiyettar 
Umum Müdür Muavini Mecit Duruiz ile Hukuk Müşaviri Celâl Aru'nun 
ve yine müşterek imzalariyle Türk Tecim Anonim Sosyetesini temsile 
salâhiyettar İdare Meclisi azalarından Hikmet Yazıcıoğlu ile Ferit Bas-
macı'nın olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk dört senesi haziran 
ayının yirminci sah günü. 20/8/1944 

Resmî mühür ve imza 

işbu suret dairede dosyasında saklı 20/6/1944 tarih ve 5876 sayılı 
asıl nüshasına mutabakatı tasdik olunur. 

Resmî Mühür 
T. C. 

Ankara Üçüncü Noteri 
Zihni Nayman 

Dairemiz Sirküler dosyasında saklı Türk Tecim Anonim Sosyetesi 
Sirkülerinden hulâsatan çıkarılan ve bu işe taalûk eden kısmının sureti
dir. 

Müşterek imzalariyle Türk Tecim Anonim Sosyetesini temsile sa
lâhiyettar: 

İdare Meclisi Âzası : Hikmet Yazıcıoğlu imzası 
idare Meclisi Âzası : Ferit Basmacı imzası 

Dairemiz Sirküler dosyasında saklı Türkiye Iş Bankası A. Ş. Sirkü
lerinden hulâsatan çıkarılan ve bu işe taallûk eden kısmının suretidir. 

Müşterek imzalariyle Türkiye Iş Bankası A. Ş. temsile salâhiyettar. 
Umum Müdür Muavini: Mecit Duruiz İmzası 
Hukuk Müşaviri : Celâl Aru imzası 
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Sicilli ticaretin 1023 numarasında müseccel olan Toros Limited Şir
keti namına imza edilecek bilcümle evrak, muhaberat, nukut ve taahhti-
datın şirketi ilzam edebilmesi için lâekal biri birinci derecede olmak şar-
tiyle aşağıda isimleri yazılı olan selâhiyettar imzalardan ikisini ihtiva et
mesi lâzım geldiğine dair Ankara Üçüncü Noterliğince tasdik edilmiş 
olan sirkülerin gönderildiğinden bahsile keyfiyetin tescili talep edilmiş 
olmakla hususu mezkûrun dairede mahfuz vesaika müsteniden 5/7/1944 
tarihinde tescil edildiği ve adı geçen sirkülerin bir örneğinin aşağıda 
neşredilmekte olduğu ilân olunur. 

Şirketimiz namına tanzim ve imza edilecek bilcümle evrak, mu
haberat, ukut ve taahhüdatm Şirketimizi ilzam edebilmesi için lâakal 
biri birinci derecede olmak şartiyle aşağıda numuneleri gösterilen sa

lâhiyettar imzalardan ikisini ihtiva etmesi lâzımgeldiğinin kayıt ve işa
ret edilmesini rica ederiz. 

Bininci derecede imzalar : 
Müdürler Heyeti Âzasından Mihri Karaca şu şekilde 

imza edecektir: 
işletme Müdür Vekili Remzi Candemir şu şekilde 

imza edecektir: 

imzası 

îkinci derece imzalar: 
Kemâl Ergin (Satış Mamuru) şu 

çektir: 
e imza ede-

Işbu temsil salâhiyetinin ve imza numunelerinin sicilli ticarete tes
cil ve ilân edilmesini ve bundan evvelki sirkülerimizin iptal edilmiş ol
duğunun da kayıt ve işaret edilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

29/5/1944 

Toros Limited Şirketi Şerikleri 
Türkiye Iş Bankası A . Ş. Türk Tecim Ononim 

Umum Müdürlük Sosyetesi 
imzası İmzası 

Mahallinde İmza almağa selâhiyet verdiğim dairem memurlarından 
K e m a l Timurkutluğ tarafından mahallinde okunup anlatılan bu sirküler 
altındaki imzaların zat ve hüviyetleri dairemce maruf bulunan hulâsa b i r 
sureti çıkarılarak bu evraka bağlanan sirkülere nazaran Türkiye İ ş B a n 
kası A n o n i m Şirketinin müşterek imzaları İle temsile selâhiyettar bulunan 
U m u m Müdür Sait E r d a ile H u k u k Müşaviri Celâl A r u ' n u n ve yine hulâsa 
bir sureti çıkarılarak bu evraka bağlanan sirkülere nazaran Türk Tecim 
A n o n i m Sosyetesini müşterek imzaları ile temsile selâhiyetli İdare Mecl i s i 
Reis i Sait K o r a y ve idare Mecl is i Âzası Fer i t Basmacı'nın olduğunu tasdik 
ederim. B i n dokuz yüz kırk dört senesi mayıs aynım y i r m i dokuzuncu 
günü. 29/5/1944 

Resmî Mühür 
T. C. 

A n k a r a Üçüncü Noteri 
Zihni Nayman 

Ne: 4360 

İşbu 29 mayıs 1944 t a r ih l i sirküler altındaki imzalar şahı» ve hüvi
yetleri dairece maruf Toros L imite t Şirketi Mers in Orm an işletmesi namı
na bir inci derecede imzaya mezun İş Bankası Mers in Şubesi Müdürü 
M i h r i K a r a c a ve işletme müdür v e k i l i R e m z i Candemir ve i k i n c i derece 
imzaya mezun Satış Memuru K e m a l E r g i n ' i n olup bizzat imza ett ikleri 
ve mumaileyhimanın Toros L imite t Şirketini temsilen imzaya mezuniyet, 
l e r i A n k a r a Dördüncü Noterliğinden musaddak 29/5/1944 t a r ih ve 4İ87 
numaralı ve merbuti sirkülerinden anlaşılmakla tasdik kılındı. B i n dokuz 
yüz kırk dört yılı haziran ayının on yedinci günüdür. 

Resmî Mühür 
T. C. 

Mers in Noter i : Hakkı Başman 

Türkiye I ş Bankası A . Ş. sirkülerinden çıkarılan hulasa suretidir. 

Salt E r d a imzası 
U m u m Müdür, 
Celâl A r u imzası 
H u k u k Müşaviri 

Türk Tecim Anonim Sosyetesi sirkülerinden çıkarılan hulâsa su
retidir. 

Sait K o r a y 
idare Mecl i s i Reis i 
Fer i t Basmacı 
İdare Mecl is i Âzası 

imzası 

İmzası 

Resmî Mühür 
T. C. 

A n k a r a Üçüncü Neter l lg i 
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Maliye Vekaletinde» Bu eüzütamlardaki bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan -1944 malı yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Yozgat Vilâyetinin Sorgun Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı 
otuz dokuz cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir, bu eüzütam
lardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı ka
nun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, itiraz edilmediği için, mezkûr 
iratlar kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1943 malî yılı içinde 
katîleşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan - 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Gökdere 
Körpmar 
Kavakalanı 
Demircialanı 
Karalık Ma. Hamdiye 
Tipîderesi 
İncesu 
Yukarıoba 
Ortaoba 
Çeltek 
örencikoğlu 
Hamzalı Ma. Cemal 
Kenyalı 
Sarıkaya 
Çakır 
Kalederesi 
Kurt Ağılı 
Fakıdağı 
Elemin 
Kamişcik 

Köyü Çürük 
özü viran 
Taşpmar 
İshaklı 

Hacıköyü 
Kayalar 
Kırkdilim 
Kötüköyü 
Agılh 
Dirgenli 
Mulla İsmail Oğlu 
Baydiğin 
Karaçal 
Kuyu 
Çerkeş Bakırı 
Kürt Bakırı 
Yenice 
Mercimek Viranı 
Sulucaalan 

Köyü 

Nahiyesi 
Köyü 
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Seyhan Vilâyeti merkez kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı sekiz 
cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu eüzütamlardaki bina
lara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kanun mucibince 
mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan altı cüzütamdaki binalar iratlarına 
itiraz edilip iki cüzütamda bulunan binalar iratlarına itiraz edilmemiştir. 

İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen 
bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî yılı içinde 
kararlara bağlanmış, itiraz etmiyen iki cüzütamdaki binalar iratları da 
kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle aynı malî yıl içinde katîleş
miştir. 

Bu cüzütamların hepsinde bina vergileri 2802 numaralı kanun hük
müne tevfikan 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alına
caktır. 

İtiraz eden cüzütamlar 

Çanakçı 
Şehmurat 
Havutlubueağı 

Tanrıverdi 

Köyü 
> 

İncirlik 
Buruk 
Kılınçı 

İtiraz etmiyen cüsütamlar 

Köyü Abdîoğlu 

Köyü 
> 
> 

Köyü 
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Malatya Vilâyetinin Hekimhan kazasına bağlı ve isimleri aşağıda 
yazılı ondokuz cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu eüzü
tamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı 
kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan dört cüzütamdaki 
binalar iratlarına itiraz edilip geri kalan on beş cüzütamdaki binalar irat
larına itiraz edilmemiştir. 

İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen 
bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî yılı 
içinde kararlara bağlanmış, itiraz edilmiyen eüzütamlardaki binalar irat
ları da - kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle - aynı malî yılı 
içinde katîleşmiştir. 

Hasançelebi 
Aydın ve Hırın 

Bahçedamv 
Sazlıca 
Ayash 
İğdir 
Mezirme 
Bozan 
Maman 
Halıcan 

İtime eden cümütamîar 

Köyü Kuşu 
» Çavuş 

İtiraz etmiyen cüsütamlar 

Köyü Mollaibrahim 
» Sıçanuşağı 
» Yağca 
> Haydaroğlu 
» Salıcık 
» Mihail 
» Deveci 

Köyü 

"Köyü 

> 
> 
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Yozgat Vüâyetinin Sorgun Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı 
kırk sekiz cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu eüzütam
lardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı ka
nun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, itiraz edilmediği için mezkûr 
iratlar, kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1943 malî yılı içinde 
katîleşmiştir-

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun - hükmüne 
tevfikan 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Kurtköyü Köyü Aşağı Karakaya 
Ak bucak » Taşpmar 
Sivri » Ağcın » 
Gedik Hasanlı > Kehmalh > 

Aşağı Kara Hacıh Dişli 
Dedik » Buğaz Cuma Fakılı » 
Emirhan » Büyük Aynelli 
Kodalh Garipler 
Çamurlu İsa Fakılı 
Yazılıtaş Darıcı 
Kodallı Çiftliği » Küçük Eynelli 
Çakır Hacıh Eymir Kurtköyü » 
Peynir yemez » Fuadlye > 

Mehmet Beyli » İlbeyli 
Temrezli Kuzgun > 

Şahmuratlı Alıçlı 
îdrisli » Yukarı Karakaya » 
Karaburun Yukarı Karahacılı > 

Karakocaoğlu Kışlası » Gököz » 
Sarı Hacıh » Veli öldük » 
Gözbaba » İki Kara » 
Küçüktaşiık > Mükremin 
Ayrıdam » Osmaniye > 

Küçükköhne » Ekizce » 
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Tokat Vilâyetinin Reşadiye Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda ya
zılı yirmi cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir, bu eüzütam
lardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı ka
nun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, itiraz vâki olmadığı için mez
kûr iratlar kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle 1943 malî yılı 
içinde katîleşmiştir. 

Mezkûr cüzütamlarda bina vergileri -2802 numaralı kanun hükmü
ne tevfikan- 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alına
caktır. 
Karataş 
Bağdatlı 
Kovam 
Değeri 
Nebişeyh 
İbrahimşeyh 
Körtolos 
Keçiköy 
Gödülüç 
Kuzbağı 

Köyü Pertek 
İslamlı 
Ferekse 
Alatıparmak 
Gedehor 
Levan 
Kabalı 
Finifis 
Yavara 
Göllüköy 

Köyü 
» 
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Malatya Vilâyetinin Kâhta Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda ya
zılı otuz iki cüzütamda yapılan umumi (bina tahriri bitmiştir. Bu cüzü
tamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numa
ralı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş, yapılan itirazlar, mez
kûr kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edilen bina ve arazi ver-
gielri itiraz komisyonunca incelerek 1943 malî yılı içinde kararlara bağ
lanmıştır. 

Bu cüzü tamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan - 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Kâhta Merkezi 
Bizrin 
Susyan 
Bircik 
Zeytun 
Kökelan 
Çıralık 
Akçamezraa 
Kilisik 
Salah 
Hamşik 
Bibo 
Şamik 
Bezi 
Markik 
Hamzeyin 

Köyü 
Alut 
Keyreş 
Ariket 
ŞeyibJbaba 
Mülk 
Daraglr 
Blldiyan 
Mamaca 
Karaveran 
Kalyon 
Hnîbn 
Nehik 
Pirut 
Horik 
Tirpal 
Sako 

Köyü 
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Malatya Vilâyetinin Besni Kazasına bağlı ve isimleri aşağıda yazılı 
on cüzütamda yapılan umumi bina tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlardaki 
binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kanun mu
cibince mükelleflere tebliğ edilmiş bunlardan üç cüzütamda kâin bina
lar iratlarına itiraz edilip yedi cüzütamdaki binalar iratalrına itiraz edil
memiştir. 

İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi mucibince teşkil edi
len bina ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1943 malî 
yılı içinde kararlara bağlanmış, itiraz edilmeyen cüzütamlardaki irat
lar da kanuni müddetin itirazsız geçmesi suretiyle aynı malî yıl içinde 
katîleşmiştir. 

Bu cüzütamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun hükmüne 
tevfikan - 1944 malî yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır. 

Kilisecik, Tutlupınar 
Mamadikli 

Araban Beydili 
Karalar 
Çorak 
Sarıyaprak 

İtiraz eden cüzütamtar 

Köyü Zirce 
» 

İtiraz etmeyen cüzütamlar 

Köyü Kiltiş 
Cencere, Koeapirli 
Uzunkuyu 

Köyü 

Köyü 
» 
» 
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Çorum Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
__J _ . 1 1 1 

Karaburçak Köyünden Hasan karısı Nuriye'nin Türkler Köyünden 
Hâmit oğlu Osman aleyhine açtığı alacak dâvasından dolayı icra kuman 
duruşmasında: 

Müddeaaleyhin kanuni ikametgâhının meçhul olduğundan tebligat 
makamına kaim olmak üzere hakkında Resmî Gazete ile ilânen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve bu balbdaki duruşma 6/9/1944 gününe talik kı
lınmış olduğundan mezkûr günde Çorum Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir vekili kanuni bulunmaması ve aksi takdirde 
hakkındaki duruşmanın gıyaben devam edeceği ilân olunur. 

38S 

Amasya Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Amasya'nın Gümüşlü Mahallesinden Aziz namı diğeri Musa May-
denüs ile Yakutiye Mahallesinden ölü Mustafa eşi Şaziye ve kızı Hacer ve 
oğlu Kadir ve Avni arasında müşterek Amasya'nın Yakutiye Mahallesin
de ve tapunun ağustos 327 tarih 158 sayfa ve cilt 22 ve 18 numarada ka
yıtlı yemini Hafız Mehmet, Yesarı yol, arkası Ananya, cephesi yol «hali hazır 
hududu, sağı Baba Muhsin^ solu yol, arkası Arif, Hafız cephesi yol ile 
mahdut dört kattan ibaret 2500 lira değerli hanenin verese arasında 
taksimi kabil olmadığından izaleyi şüyu suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

1 — Bu hane 2500 lira kıymetli olup artırma şartnamesi 7/7/1944 
tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde Amasya Sulh Hukuk 
mahkemesinde açıktır. 

2 ^_ İlânda yazılı olanlar haricinde fazla malûmat almak istiyenler 
Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatla fazla malûmat alabilirler. 

3 — Artırmaya iştirak için müddeabih hanenin kıymetinin % 7,5 gu 
nispetinde pey akçesi veya mahallî bir bankanın teminat mektubunu 
tediye etmesi lâzımdır 

4 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklılar irtifak hakkı sa
hipleri bu hane üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarının işbu ilân tarihinden itibaren on gün içinde evrakı müspîteleri 
İle birlikte memuriyetinize bldirmeleri icap eder. Aksi halde paylaştırma
dan hariç kalırlar. 

5 Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş lâzım olan malâmatı öğrenmiş ve bu şartları tamamen 
kabul etmiş addolunurlar. 

6 Tâyin edilen zamanda müddeabih hane üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Artırma bedeli muhammen kıymetin 
tamamını bulmadığı takdirde on gün daha temdit edilir o gün yapılan 
artırmada en çok artırana ihale edilir. 

7 İşbu artırmaya konulan hane kendine ihale edilen kimse derhal 
veya verilen mühlet zarfında bedeli ihaleyi yatırmazsa ondan evvel en 
çok artırana nzasiyle kabul etmezse on gün müddetle ihaleye çıkarılır 
sonraki ihale ile evvelki ihale arasındaki fark evvelki müşteriden ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın % 5 faizle masraflarla birlikte tahsil olunur. 

8 Yukarda gösterildiği veçhile 7/7/1944 tarihinden itibaren şart
name açık olup birinci ihale 27/7/1944 tarihinde saat 12 de haddi lâyıkını 
bulmazsa ikinci ihale 8/8/1944 tarihinde saat 11 de yapılacağı ilân olunur. 
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Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesinden Melek Çatko tarafından kocası 
Konya'nın Sarnıç Mahallesinde Ahmet oğlu Hüseyin Çatko aleyhine açı
lan geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının duruşmasında; Mumaileyh 
Hüseyin ilânen yapılan tebligata rağmen mahkemeye gelmemiş olduğun
dan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 11/9/1944 
pazartesi günü saat 9 a bırakılmış olduğundan gününde mahkemeye gel
mediği veya vekil göndermediği veyahutta itiraz etmediği takdirde du
ruşmaya kabul edilmiyerek gıyabında devam edeceği gıyap kararı tebliği 
yerine geçmek üzere ilân olunur. 

433 

Konya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Afyon Posta Telgraf ve Telefon Müdürlüğü murakıbı Hüsameddin 
Ergezen ve Cemil kızı Seza Sülküflü ve Cemil oğlu Turgut Alp tarafların-
dan Konya Tapu Dairesiyle Çifte Merdiven mahallesinden Silleli İbrahim ve 
Eyyüp oğlu Kemal aleyhlerine açılan tapu iptali dâvasının yevmi muha
kemesini bildiren davetiye dâvâlılardan Kemal adına gönderilmlşse de 
mumaileyhin gösterlein adreste bulunamadığından davetiye ve dâva ar
zuhali tebliğsiz olarak geri çevrilmiş ve talep veçhile dâva arzuhali sure
tiyle davetiyenin ilânen tebliğine ve muhakemenin 14/9/1944 perşembe 
günü saat 9 talikine karar verilmiş olduğundan ilâna ittila tarihinden iti
baren on gün içinde esasa cevap vermesi ve muayyen günde mahkemede 
bizzat hazır bulunması veya musaddak bir vekil göndermesi, aksi takdir
de hakkında gıyap kararı ittihaz edileceği dâva arzuhali suretiyle davet
namenin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

485 
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Kandıra C. Müddeiumumiliğinden : 

Veteriner raporuna istinad etmeksizin memesinin kör olduğunu ileri 
sürüp dört yaşındaki karasığır hayvanı kesmek suretiyle Millî Korunma 
Kanununa aykırı hareket etmekten maznun Kandıra'nın Orhan Mahalle
sinden Mehmet oğlu 319 doğumlu Nail Cansever hakkında yapılan duruş
ma sonunda: 

Maznunun suçu şahit görülerek hareketine uyan Millî Korunma K a 
nunun 21 ve Koordinasyon Heyetinin 240 ve 297 sayılı kararlan delale
tiyle Millî Korunma Kanunun 55/2 ve 63 üncü maddeleri mucibince 25 
lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, ve hüküm hülâsasının masrafı 
mahkûma ait olmak üzere neşrine, 11/2/1944 tarihinde Kandıra Asliye 
Ceza Mahkemesince karar verildiği ve (bu kararın temyiz edilmeksizin 
katîleştiği ilân olunur. 
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2/11/1943 tarihinde 18 kuruşluk subay sigarasını 40 kuruşa satışa 
arz ederek Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten maznun 
Kandıranın Çarşı Mahallesinden Hasan oğlu 1340 doğumlu Bakkal Maz-
har Uztürk hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Maznunun suçu sabit görülerek hareketine uyan Millî Korunma Ka
nunun 31, 59/3, ve 63 ve T. C. Kanununun 56 ncı maddeleri mucibince ne-
ticeten 410 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, 7 gün müddetle 
dükkânının kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve 
hüküm hülâsasının masrafı mahkûma ait olmak üzere neşrine, 16/3/1944 
tarihinde Kandıra Asliye Ceza Mahkemesince karar verildiği ve bu ka
rarın temyiz edilmeksizin katîleşeceği tfân olunur. 
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Nevşehir Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Nevşehir'in Cumhuriyet Mahallesinden Kürt oğlu Mehmet Yılmaz 
tarafından mahkememize açılan iflâsın kaldırılması ve itibarın iadesi 
dâvasının Nevşehir Asliye Hukuk Hâkimliğince ticaret sıfatiyle yapılan 
duruşması sonunda: 

29/8/1932 tarih ve 160 sayılı Nevşehir Asliye Mahkemesi karariyle 
iflâs eden mumaUeyh Mehmet Yılmaz'ın; iflâs idaresince kabul ve tesbit 
olunan ve 9 alacaklıya ait bulunan ceman 6582 lira 59 kuruşu muhtelif 
tarihlerde verip ödeştiği ve taksiratlı müflis olarak hakkında yapılan 
ceza takibatı da umumi afle düşürüldüğü sabit olduğundan İcra ve İflâs 
Kanununun 313 üncü maddesi mucibince mumaileyh hakkındaki mezkûr 
iflâs kararının kaldırılarak itibarının iadesine ve keyfiyetin Resmî Ga
zete İle ilânına 22/6/1944 tarih ve 391 sayı ile karar verilmiş olmakla ber-
mucibi karar mezkûr kanunun 315 inci maddesi gereğince keyfiyet ilân 
olunur. 417 

Ayaş Asliye Mahkemesinden: 

Aslen Vanlı olup Ayaş'ta Askerî Posta 10889 Komutanlığında Ab
dullah oğlu 1313 doğumlu Binbaşı Süleyman Aktürk'ün mukaddema müp
telâ olduğu akıl hastalığı sebebiyle Kanunu Medeninin 355 inci maddesine 
tevfikan karısı Hürriyet Aktürk'ün vasi tâyinine karar verilmiş muma
ileyhin ahiren şifayap olup hacir sebebi zail olmakla beraber bir seneden 
beri faal kıtada tabur komutanı sıfatiyle istihdam edilegelmekte olduğu 
mübrez vesaikten anlaşılmış ve şu hale göre vasi Hürriyet Aktürk'ün 
vesayetinin idamesine lüzum ve mahal kalmadığı Cebeci Hastanesi Heyeti 
Sıhhiyesinin 30/6/1943 tarih ve 256 sayılı raporu müfadı ve kıtası komu
tanlığının yazısı münderecatı ile sabit olduğundan Kanunu Medeninin 
416 ve 418 inci maddeleri mucibince davacı hakkında mevzu hacrin refine 
ve vasi Hürriyet Aktürk'ün vasayetinin de hüküm tarihinden itibaren 
kaldırılmasına karar verilmiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. 
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Zile Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Orta M . İbrahim Kemalettin Koç tarafından kardeşi Sami Koç ve 
Muzaffer Turan, Turgut Tola, Resmiye, aleyhlerine açılan İzalei şuyu 
dâvasında. 

Vereseden olup ikametgâhı meçhul bulunan Orta Mahalleden Amas
ya Caddesi N o. 48 de ölü Ümmügülstim oğlu Haülin M . aleyh sıfatiyle 

26/7/1944 tarihinde mahkemede hazır bulunması devetiye yerine kaim ol
mak üzere işbu davetiye ilânen tebliğ olunur. 
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Orta M . İbrahim Kemaelttin Koç tarafından mahalleden Sami Koç 
ve Muzaffer Turan aleyhlerine açılan izalei şuyu dâvasında: 

/Vereseden olup M. aleyh olarak mahkemeye davet olunan ve halen 
ikametgâhı meçhul bulunan Zile'nin Hacı Memet Mahallesinden Karabo
ya oğlu İbrahimin 26/7/1944 tarihinde Zile Sulh Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Beyşehir Asliye Mahkemesinden 

Kıymeti 
Lira Cinsi Mevkii Dö. Ev. Hududu 

100 Bahça Bahçeaitı 

150 Tarla 

Uluyol 

_ 3 Sarkan yol, garben kısmen Abdullah 
ogıu Menm@t ve kısmen Abauııah 
bançesi, şımaien Mustaıa oğıu Muş
tala bahçesi, cenuben Mehmet kızı 
Ayşe tarlası. 

1 — Sarkan Hacı Mustafa oğlu Mustafa 
tarlası, garben Raşit kızı Ayşe tar
lası, şimaien Hacı Mustafa kızı Fat
ma tarlası, cenuben Abdullah oğlu 
Mehmet ve kısmen Abdullah tarlası. 

50 Bağ Çeşmeyakası — 3 Sarkan Hüseyin oğlu Süleyman bağı, 
garben Mehmet kızı Şerite bağı, şi
maien Ali kızı Emine bağı, cenuben 
boz hali. 

50 Tarla Bağlaraltı 1 Sarkan Hacı Mustafa kızı Fatma, 
garben Mustafa kızı Merdane tarla
sı, şimaien yol, cenuben kısmen Ab
dullah ğolu Mehmet ve kısmen Ali 
bağı 

1 — Sarkan Mustafa oğlu Hilmi tarlası, 
garben İbrahim kızı Havva tarlası, 
şimaien çay, cenuben yol. 

6 — Sarkan yal, garben Mustafa oğlu 
Ali tarlası, şimaien Al i Yılmaz tar
lası, cenuben İbrahim kızı Hatice 
tarlası. 

» 3 — Sarkan yol, garben Hüseyin Tüfek, 
şimaien Hacı Mustafa kızı Fatma 
tarlası, cenuben Abdullah oğlu Meh
met ve kısmen Abdullah tarlası. 

Arkaçay 4 Sarkan çay, garben Mehmet oğlu Se
yit Al i tarlası, şimaien Raşit oğlu 
Hüseyin tarlası, cenuben Mehmet 
oğlu Ahmet tarlası. 

2 — Sarkan Süleyman Çetinkaya, garben 
Halil oğlu Osman tarlası, şimaien 
cebel, cenuben Süleyman oğlu Sü
leyman tarlası. 

2 Sarkan Abdullah oğlu Mehmet ve 
kısmen Abdullah tarlası, garben Ha
cı Mustafa oğlu Ahmet tarlası, şi
maien Reşit kızı Ayşe, cenuben Hacı 
Mustafa oğlu Ahmet tarlası. 
Sağı.yol, solu Hacı Ahmet karısı Ay
şe hanesi, arkası yol ve önü yol. 

Beyşehir'in Karabayat Köyünden Hacı Mustafa oğlu Mehmet Güray 
yukarda cins ve mevki, kıymet ve hududu gösterilen 11 parça gayrimen
kulu 25 senedir büâ niza ve fasıla hüsnü niyetle zilyed ve mutasarrıf bu
lunduğundan tapuca üzerine tescilini talep etmekte olduğundan işbu gay-
rimenkullere alâkalılar varsa ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bey
şehir Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 
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Bahçealtı 
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4617 Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Ek Kanun      1
 
4618 Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 
       1624 Sayıl  Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine ve 4446 Sayılı 
       Kanuna Bağlı Cetvelde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun     1
 
4619 İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun      2
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