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Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

İ d a r e ve yazı işleri için 
Başbakan l ık N e ş r i y a t ve Müdevvena t 

Umum Müdür lüğüne 
m ü r a c a a t olunur 

17 HAZİRAN 1950 

CUMARTESİ 
Sayı: 7535 

KANUN 
T ü r k Ceza K a n u n u n u n 526 nc i maddesinin 

değiş t i r i lmes i h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No. 5665 Kabul tarihi: 16/6/1950 

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan 526 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 526 — Salahiyetli makamlar tarafından adlî muameleler do-
layısiyle yahut âmme emniyeti veya âmme, intizamı veya umumi hıfzıs-
sıhha mülâhazasiyle kanun ve nizamlara aykırı olmıyarak verilen bir 
'emre itaat efcmiyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eylemiyen 
kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aya kadar hafif hapis 
veya 150 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul 
ve tatbikma dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburi

yetlere muhalif hareket edenler 3 aya kadar hafif hapis veya 30 liradan 
600 .liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

ıMadde 3 —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/6/1950 

No. Baslığı 

Sözü geçen Kanunlar : 
765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 
671 Şapka iktisası hakkında Kanun 28/11/1341 

1353 Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun 3/11/1928 

Düstur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Cilt Sahife Sayı 

7 
7 

10 

519 320 
108 230 

3 1030 

[765 sarılı Türk Ceza Kanununun ek ve değişiklikleri 31/10/1949 tarih ve 7341 sayılı Resmî 
Gazete'ye ilişik yıllık fihristin 12 nci sahifeBİndeki 5435 sayılı kanun baslığı altına tahşiye edilmiştir.] 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 11360 

1950 - 1951 mahsul yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
satın alınacak hububatın niteliklerinin ve fiyatının tesbitine dair olan 
ilişik K/809 sayılı kararın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulunun 
14/6/1950 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

14/6/1950 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAY AR 

Başbakan 

A. MENDERES 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
S. AĞAOĞLU 

İçişleri Bakanı 
R. NASUHİOGLU 

Bayındırlık Bakanı 
F. BELEN 

Tarım Bakanı 
N. İYRİBOZ 

Dışişleri Bakanı 
F. KÖPRÜLÜ 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. VELİBEŞE 

Ulaştırma Bakanı 
T. İLERİ 

Adalet Bakanı 
H. ÖZYÖRÜK 

Maliye Bakanı 
H.AYAN 

M. Savunma Bakanı 
REFİK §. İNCE 

M. Eğitim Bakanı 
A. BA§MAN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
NİHAD R. BELGER 

Çalışma Bakanı 
H. POLATKAN 

G. ve Tekel Bakanı 
N. ÖZSAN 

İşletmeler Bakanı 
MUHLİS ETE 

K . Sayıs ı : 809 

3491 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ve Millî Korunma Kanununun 6, 21 
ve '38 üncü maddelerine göre aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Madde 1 — A) Toprak Mahsûlleri Ofisi, alım yerleri mevcut olan 
demiryolları istaısyonlariyle iskelelerde vasıfları ikinci maddede yazılı 
aşağıdaki hububatı hizalarındaki fiyatlarla satın alır. 

Mahsul nevileri 

Buğday 
Karışık buğday 
Çavdar 
Beyaz arpa 
Çakır arpa 
Yulaf 

Antalya Merkez, Finike, (Serik, 
Manavgat İlçeleriyle Adana, 
İçel, (Hatay İllerinin ova kı
sımları evsafındaki mahsulle
rin (siha) alım baş fiyatları 

Kuruş 

20 

15 

13 

Memleketin diğer 
yerlerindeki mah
sullerin alım baş 

fiyatları 
Kuruş 

22 
21 
18 
16 
15 
15 



Sahife: 18634 (Resmî Gazete) 17 HAZİRAN 1950 

ıB) İkinci maddenin (!B) bendinde yazılı olanlardan üstün vasıf -
lardaki hububatın ahım baş fiyatlarına buğdayda 2 ve diğer hububat 
nevilerinde 1,5 kuruşu geçmemek üzere, vasıflara göre teşvik zamları 
yapılar. 

Aynı bendde yazılı olanlardan aşağı vasıflardaki hububat baş fiyat
lardan vasıflarına göre tenzilât yapılmak suretiyle mubayaa edilir. 

Bu zam ve tenzillere ait esaslarla baremler Toprak Mahsulleri Ofi
since teshil ve tanzim olunur. 

C) Buğdayların yukarki (A) ve (ıB) Ibendleri gereğince bulunacak 
fiyatlarına ilâveten: 

a) Ağrı, (Erzincan, Erzurum ve IKars İllerinde, 15 Haziran- 1950 
den 31 Aralık 1950 tarihine kadar 4 kuruş, 1 Ocak 1951 den 31 Mart 1951 
tarihine kadar 2 kuruş, 

b) Yukarki fıkrada yazılı olanlardan gayrı illerde 15 Haziran 1950 
den 31 Ekim 1950 tarihine kadar 4 kuruş, 1 Kasım 1950 den 31 Mart 1951 
tarihine kadar 2 kuruş, 

prim verilir. 

c) [Demiryolları istasyonlarına ve iskelelere üç kilometreden uzak 
mesafelerdeki alım yerlerinde satın alınacak hububatın yukardaki bent
leri gereğince bulunacak fiyatlarından bu yerlere en yakın demiryolu istas
yonlarına veya iskelelere kadar olan nakil masrafları düşülür. 

|Bu nakil masrafları Ekonomi ve Ticaret 'Bakanlığınca tâyin olunur. 
Madde 2 — A) 1 inci maddenin (A) bendinde yazılı hububatın satın 

alınabilmesi için, Toprak Mahsulleri Ofisinin tesbit edeceği şart lan haiz 
olması lâzımdır. 

B) 1 inci maddenin (A) bendinde yazılı hububatın hizalanndakl 
fiyatlara esas olan vasıfları aşağıda gösterilmiştir: 

a) . BUĞDAY : Hektolitre ağırlığı 75 kilogramdan aşağı, yabancı 
maddesi % 4 ten ve çavdan % 5 ten fazla olmıyan buğdaylardır. 

b) KARIŞIK BUĞDAY : Hektolitre ağırlığı 75 kUogramdan aşağı, 
yabancı maddesi % 4 ten çavdan '% 5 ten fazla olmıyan ve kendi cinsinden 
gayn buğdaylarla karışıklığı % 15 in üstünde olan buğdaylardır. 

c> ÇAVDAR : Hektolitre ağırlığı 70 kilogramdan aşağı ve yabancı 
maddesi % 4 ten fazla olmıyan çavdarlardır. 

d) B E Y A Z A R P A : Hektolitre ağırlığı 61 kilogramdan aşağı, ya
bancı maddesi % 4 ten fazla olmıyan, içinde % 10 dan fazla kara tane ve 
% 10 dan fazla yulaf bulunmıyan arpalardır. 

e) ÇAKIR A R P A : Hektoutre ağırlığı 61 kilogramdan aşağı, ya
bancı maddesi % 4 ten fazla olmıyan ve içinde % 10 dan fazla kara tane 
bulunan arpalardır., 

f) Y U L A F : Hektolitre ağırlığı 46 kilogramdan aşağı ve yabancı 
maddesi % 4 ten fazla olmıyan yulaflardır. 

Madde 3 — 1 inci maddenin (A) bendinde yazılı olanlardan gayn 
hububatı, gerek bunların ve gerek 1 inci maddenin (A) bendinde yazüı 
hububatın mamullerini ve resmî dairelerle müesseseler ihtiyaçlannı kar
şılamak ve gerektiği takdirde piyasanın tanzimi maksadiyle satışta bu
lunmak üzere bakliyat ve pirinci Toprak Mahsulleri Ofisine satın aldır
mağa ve sattırmağa Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 4 — Birinci maddenin (A) bendinde ve üçüncü maddede ya
zılı mahsullerden Ofisçe ne gibi mamuller yapılacağı ve bu mamullerin 
hangi fiyatlarla satılacağı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tâyin olunur. 

Madde 5 — Birinci maddenin (A) bendinde yazüı hububatın- satış 
baş fiyatları primli alım baş fiyatlarına buğdayda kiloda (2) kuruştan 
az olmamak üzere (5) kuruşa kadar diğer maddeler için de kiloda seyya
nen (4) kuruş ilâvesi suretiyle bulunur. 

Buğday satışlarında nerelerde ne miktar ilâve yapılacağını Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı tesbit eder. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilmiş,olan buğday ve 
arpaların satışlarında da yukardaki fiyatlar uygulanır. 

Satış fiyatı baremleri Toprak Mahsulleri Ofisince tanzim olunur. 
Madde 6 — Fiyatların müstehliki tazyik edecek seviyeye yükselme

sine meydan verilmemek üzere, şehir ve kasabaların ekmeklik ihtiyacı 
için mahallin en büyük mülkiye amirliğince tesbit ve talep edilecek hubu
bat, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, stoku müsait bulunan işyerinde 
bu makamlarca gösterilecek mutemetlere bedeli mukabilinde teslim edilir. 

Madde 7 — 1950/51 mahsul yılında Toprak Mahsulleri Ofisince birin
ci maddede yazılı hububatın satın alınacağı yerler ilişik cetvelde göste
rilmiştir. Faaliyetlerinin devamına lüzum kalmıyan alım yerlerini Toprak 

Mahsulleri Ofisinin teklifi üzerine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı kapa
tabilir. 

Madde 8 — Ekmek ile ekmekten gayrı unlu maddeler neviieriyle 
bunların imalinde kullanılacak unların randıman ve paçalı Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca ihtiyaca göre tesbit olunur. 

Bu suretle tesbit edilen esaslara aykırı imalât ve satış yasaktır. 
Bu hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemeğe ve yapı

lacak şikâyet ve ihbarları ıdinlemeğe ve bu hükümlere aykırı hareket 
edenler hakkında tutanak tutmağa ve bu tutanaklam Cumhuriyet savcılı
ğına vermeğe, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
müfettişleriyle bu Bakanlıkça görevlendirilecek memurlar ve belediyelerce 
görevlendirilecek belediye ımemurları Millî Korunma Kanununun 6 ve 
65 inci maddelerine göre yetkilidirler. 

Madde 9 — 3/9403, 3/9729 sayılı kararlarla yürürlüğe konmuş bu
lunan K/780, K/787 sayılı kararlar yürürlükten kaldırılmış ve 3/7564 sa
yılı kararla yürürlüğe konulmuş bulunan K/741 sayilı kararın uygulanma 
süresi 1950/51 kampanyası sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 10 — Bu karar 15/6/1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

1950J51 kampanyasında faaliyette bulunacak merkezler 

Adana 
Adapazarı 
Afyon 
Ağrı 
Akçakale 
Aksaray 
Akşehir 
Alaca 
Alpıköy 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Argıthan 
Arıkören 
Armağan 
Artova 
Aşkale 
Ayrancı 
Azarıköy 

Babaeski 
Balâ 
Balıkesir 
Balışeyh 
Bandırma 
Bayburt 
Bedirli 
Beylikahır 
Biçer 
Bismil 
Boğazlıyan 
Bolvadin 
Bor 
Bozüyük 
Burdur 

Ceyhan 
Oeylânpınar 
Cihanbeyli 

Çankırı 
Çardak 
Çay 
Çerikli 
Çivril 
Çılbah 
Çorlu 
Çorum 
Çöğürler 

Çubuk 
Çumra 
Dazkın 
Denizli 
Derbesiye 
Derince 
Develi 
Dinar 
Diyarbakır 
Edirne 
Emirdağ 
Ereğli (Konya) 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Fakılı 
Gemerek 
Hasankale 
Havza 
Haymana 
Himmetdede 
Horasan 
Hüyük 

ths aniye 
İshaklı 
iskenderun. 
İstanbul 
izmir 
İğdır 
Ilgın 
Kadmhan 
Kaman 
Karabiga 
I^araman 
Karapınar 
Kars 
Kayseri 
Keçiborlu 
Kırıkkale 
Kırklareli 
Kırşehir 
Konya 
Kuluköy 
Kütahya 

Lüleburgaz 
Mahmudiye 
Malıköy 
Mersin 
Meydan 
Mucur 
Mürşitpınar 

Niğde 

Osmaniye 

Pınarbaşı (Konya) 
Polatlı 

Samsun 
Sandıklı 
Sarayönü 
Sankamış 
Sarıöğlan 
Sarımsaklı 
Sekili 
Sincanköy 
Sivas 
Sivrihisar 
Sorgun 
Sungurlu 
Susurluk 

Şarkışla 
Şefaatli 
Ş. Koçhisar 

Tekirdağ 
Tercan 
Tüney 

Tecer veya Ulaş 
Ulukışla 
Urf a * 
Uşak 
Uzunköprü 

Yerköy 
Yeşilhisar 
Yıldızeli 
Yozgat 

Zara 
Zile 

No. 

3491 
3780 

3/7564 

3/9403 

3/9729 

Baslığı' 

1 .ilgili Kanunlar : 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 13/7/1938 
Milli Korunma Kanunu 26/12/1940 
2 İlgili Bakanlar Kurulu Kararı : 
Toprak Mahsulleri Ofisindeki bezleri 1948 - 1949 mahsul 
yılı sonuna kadar satmağa bu Ofisin yetkili kılınması hak
kındaki K/741 sayılı kararı yürürlüğe koyan Bakanlar Ku
rulu Karan 15/6/1948 
3 Yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu kararları 
1949 • 1950 mahsul yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından satın alınacak hububat fiyatlarının tesbitl hakkın
daki K/780 sayılı karan yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu 
Kararı 16/6/İ949 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak hububa
tın niteliklerinin ve fiyatının tesbitine dair olan K/780 sa-
yılı kararın 6 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
K/787 sayılı kararı yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Ka
ran 8/9/1949 

Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

19 1486 3958 
21 433 4417 

29 1051 6932 

30 1450 7234 

30 1534 7301 



17 HAZİRAN 1950 (Rctmî Gaseie) Sahile: 18635 

YÖNETMELİK 
İşletmeler Bakanlığından: 

2 / 1 2 8 9 9 ve 2 / 1 8 1 0 9 sayılı Bakanla r K u r u l u karar iyle y ü r ü r l ü ğ e k o n u l m u ş olan 5 ve 348 sayılı Koord inasyon Heyeti karar lar iy le 
veri len yetkiye d a y a n ı l a r a k tanzim edilen K ö m ü r Satış ve Tevzi Yöne tme l iğ i 

Madde 1 — Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi teşkilâtınca 
1945-1946 ve mütaakıp yıllar teshin mevsimlerinde verilen beyannamelere 
istinaden her nevi kömür - kok, sömikok, taş kömürü - almış olanlar ile 
yeniden kömür tevziinden faydalanmak için müracaat edenlerin 1950-1951 
mevsimi kömür ihtiyaçları bu Yönetmelik hükümlerine göre karşılanır. 

Madde 2 — Aşağıda yazılı eşhas ve müesseseler ihtiyaçlarını beyan
name hükmünde olmak ve matbu beyanname ile istenilen malûmatı ihtiva 
etmek üzere birer resmî mektupla bildirebilirler. 

a) Devlet, i l , belediye, idare ve müesseseleri (Memur veya müstah
demlerinin ihtiyaçları hariç), 

b) Memurları 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi müesseseler 
(Memur veya müstahdemlerin ihtiyaçları hariç), 

c) Elçilik ve konsolosluklar ile bunların memurları (Memurlara ait 
mektupların mensup bulundukları elçilik ve konsoloslukça tasdikli olması 
lâzımdır.) 

d) a, b, c fıkraları haricindeki âmme müesseseleri ile umumi men
faatlere hadim müesseseler (Memur ve müstahdemlerin-ihtiyaçları hariç), 

e) İhrakıyelik ihtiyaç için gemiler. 
Yazılacak resmî mektuplar veya beyannameler müesseseleri temsil 

edenler tarafından imzalanır. 
Bunların başka bir makam tarafından tasdikma ihtiyaç yoktur. 
Madde 3 — Sanayi müesseseleri ihtiyaç beyannamelerini bulunduk

ları şehirlerdeki bölge ekonomi ve ticaret müdürlüklerine, bölge ekonomi 
ve ticaret müdürlüğü fculunmıyan yerlerde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine tasdik ettirirler. 

Küçük demirci ve dökümcüler ile sair mümasil esnaf işyerlerinde 
kullanacakları kömür için ihtiyaç beyannamelerini varsa birliklerine, 
yoksa belediyeye tasdik ettirirler. 

Sınai müesseselerin tesisat ve imal kabiliyetlerindeki değişiklikler 
gözönüne alınarak verilecek kömürün cins ve miktarı bakımından bu gibi 
müesseselerin kömür ihtiyaçlarını göreceği lüzum üzerine her zaman tet-
kika Etibank yetkilidir. Bu takdirde ilgili müesseselerin kömür ihtiyaçları 
bu tetkik neticesine göre karşılanır. 

Yukardaki fıkralar dâhilinde tasdik ettirilen beyannameler Türkiye 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi merkez ve şubelerine verilir. 

Madde 4 — 14 üncü madde, gereğince yeniden kömür almağa müsta
hak kimselerin müracaat şekli ve kendilerinden istenen belgeler aşağıda 
gösterilmiştir: 

1 - Başka mahallerden naklen gelenlerden: 
a) Evvelce bulundukları mahallerde kok dağıtımından istifade et

mekte iken naklen gelenlerden, evvelce bulundukları mahallerde kömür 
dağıtımından faydalandıklarına dair vesikalarla birlikte, memur iseler, 
yeni intisap ettikleri daire veya müessese amirlerince verilen ve nereden 
ve hangi tarihli emirle nereye naklen geldiklerini ve ikametgâh adresle
riyle bu adreste müstakillen ikamet ettiklerini gösterir bir belge, memur 
değil iseler; nereden ve hangi tarihte nereye geldiklerini ve müstakillen 
ikametgâh açtıklarını mübeyyin yeni oturacakları mahallin mülkiye âmi
rinden alman bir belge, 

b) Kok tevziatı yapılmıyan mahallerden naklen gelenlerden memur 
iseler, mensup oldukları daire veya müessese amirlerince verilen nereden 
ve hangi tarihli emirle nereye naklen geldiklerini ve ikametgâh adresle
riyle bu adreste müstakillen ikamet ettiklerini gösterir bir belge, memur 
değil iseler, nereden ve hangi tarihte nereye geldiklerini ve müstakillen 
ikametgâh açtıklarını mübeyyin yeni oturacakları mahallin mülkiye âmi
rinden alman bir belge. 

2 - Kok kömürü ile ısınan meskenlerden ayrılarak müstakil ev 
açanlar: 

Evvelce devamlı olarak oturdukları meskende kimin namına ve hangi 
sayılı beyanname ile alman kömürden faydalandıklarını ve halen otur
dukları yerde müstakillen mukim olup olmadıklarını tevsik eden mahallin 
mülkiye âmirinden alınan bir belge, 

3 - Kaloriferli binalardan ayrılıp soba ile ısınan meskenlere geçen
ler: 

Kaloriferli binalardan soba ile ısınan meskene müstakillen çıktığını 
gösterir mahallin mülkiye âmirinden alınan bir belge, 

ile Türkiye Kömür iSatış ve Tevzi Müessesesine müracaat ederler. 
Bunlardan vesikaları tamam »olanlara Müessesece kendileri tarafın

dan doldurulup muhteviyatı ikamet ettikleri mahallin' muhtarına tasdik 
ettirilmek üzere ihtiyaç beyannameleri verilir. 

Madde 5 — Aşağıda yazılı bina ve [müesseselerin ihtiyaç beyanna
meleri tasdika tabi değildir: 

a), Sıhhat müesseseleri, 
ıb) Kaloriferli binalar,. 
c) Oteller, 
d) Hamamlar. 
Madde 6 —• Soba ve kaloriferle teshin edilecek yerlere taş kömürü 

gibi linyit de verilebilir. 
Madde 7 — Hastaneler de dâhil olmak üzere bilûmum resmî ve 

hususi müesseselerle kaloriferle ısıtılanı bütün binalara aşağıdaki hüküm
ler dairesinde tahsis edilecek kömürler hiç bir suretle 1949/1950 kış mev
siminde istihlâk ettikleri kömüre tekabül eden miktarı aşamaz. Kalori
ferli binaların kok tahsisleri Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi
nin stok durumunun müsaadesi nispetinde karşılanır. 

Bina teşkilât ve tesislerinde 1949/1950 mevsimine nazaran değişme 
olmuş bulunanların bu vaziyetleri nazarı ' i t ibara alınır ve bu yönden ar
tan kömür ihtiyaçları mumtakalarıma göre ancak linyit veya taş kömü-
rile karşılanır. 

Yeni yapılan kaloriferli binalarım kontenjanları da emsallerine göre 
tesbit edilir. 

Madde 8 —• Ankara kaloriferlerinin ihtiyacı kok, linyit veya taş 
kömürü ile karşılanır. Şu kadar k i , linyit veya taş kömürü olarak verile
cek yakıtların nispeti kontenjanlarınım % 60 ımdam aşağı olamaz. 

Madde 9 — İstanbul kaloriferlerimin ihtiyacı •%' 20 kok veya briket 
ve % 80 i taış kömürü veya linyit olarak karşılanır. 

Madde 10 — İstanbul'da kaloriferli münferit ikametgâhlara en çok 
iki tonu kok olmak üzere 10 tona, kat kaloriferli ikametgâhlara ise en 
çok 1 tonu kok olmak üzere 5 tona kadar kömür verilir. 

Madde 11 — Diğer illerde bulunan kaloriferli binalarda yakılacak 
kömürüm nevilerine ait nispetlerin mıntakalarıma göre ve işbu Yönet
melikte yazılı esaslar nazara ahmarak tesbitimi iller kok istihlâkimi müm
kün olduğu kadar kısmak üzere kendi mütehassısları marifetiie temim 
ederler. 

Madde 12 — Buhar tazyikiyle çalışmayan (demirci, dökümcü ve kay
makçı gibi yerler hariç) yerlerle küçük imalâthanelerin (Şekerci, ahçı 
v. s) yakıt ihtiyaçları linyit kömüriyle karşılanır. 

Tesisatları münhasıran limyit yakmağa müsait olmayanlar İki ay 
zarfımda tesisatlarında gereken tadilâtı yaparlar. 

Madde 13 — Memur edilecek mütehassıslar tarafından tesbit edi
lecek femnî zaruretler müstesna, ocakların ve bacalarım sık sık temiz
lenmesi gibi külfeti arttıran hususlar tahsis olunanı kömürlerim cinsle
rinde, nispetlerinde bir değişiklik yapılması için sebep teşkil etmez. 

Madde 14 — Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessasesi teşkilâtınca 
1945/1946 ve mütaakıp yılların teshin mevsimlerimde verilen beyanname
lere istinaden her mevi kömür - kok, sömikok ve taş kömürü - almış olan
lar dışımda kalanlara 1950/1951 teshim mevsiminde linyitten başka kömür 
verilmez. 

Ancak 1/7/1949 tarihinden sonra: 

a) Evvelce bulundukları mahallerde kok dağıtımımdan istifade 
edenler ile kok dağıtımı yapıılmıyanı yerlerde ikamet edenlerden, memu-
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riyet, tekaütlük, ticaret, iş veya (başka Ibir icap dolayısiyle konutlarını 
kok dağıtımı yapılan mahallere devamlı olarak ve müstakil ev açmak 
suretiyle nakledenlerin, 

b) Evvelce kok kömürü alanlar nezdinde devamlı olarak otur
makta iken ayrılarak devamlı ve müstakil ev açanların, 

o) Evvelce kaloriferli binalarda devamlı olarak oturmakta iken 
müstakillen açtıkları ve soba ile ısınan meskenlere devamlı olarak ge
çenlerin, 

1950/1951 kış mevsimi yakıt 'ihtiyaçları emsallerinin tabi tutulduk
ları kayıt ve şartlar dâhilinde karşılanır. 

1/7/1945 tarihinden sonra inşa edilmiş' olup tapuya kayıt ve tesci
line kanuni 'imkân bulunmamak dolayısiyle tapu senedi veya böyle bir 
senede müstenit kira mukavelenamesi 'ibraz edilemeyen konutlarda otu
ranların 1950/1951 kış mevsimi yakıt ihtiyaçları için en çok yarım ton 
kok kömürü verilebilir. 

Yukardaki fıkralar gereğince yeniden kömür alacaklar tarafmdan 
tanzim olunacak beyannamelere bahis konusu meskenlerde oturanlarım 
nüfus sayısı ile oda ve soba adedi ve cinsi yazılır. (Bu cihetler 4 üncü 
madde gereğince alâkadarların mensup oldukları mahalle muhtarları ta
rafından da tasjllk edildikten sonra beyannameler Türkiye Kömür Satış 
ve Tevzi Müessesesine verilir. 

Bu madde tatbikatında Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesdn-
ce mükerrer kömür verişlerini önleyici tedbirler alınır. 

Madde 15 — tcabında teshin kömürü alıcılarından tapu senedi veya 
musaddak kira mukavelesi ve resmî hüviyet cüzdanı ibraz etmeleri is
tenebilir. 

Madde 16 — Ankara'da ve 'İstanbul'da soba M e teshin maksadiyle 
bu Yönetmelik hükümleri dairesinde kömür, almak isteyen hususi İka
metgâh sahiplerine 1950 -1951 mevsimi zarfında âzami olarak aşağıda 
yaızııh ımlkfcarda kok kömürü verilir. Bu miktarları aşan ihtiyaçlar lin
yitle karşılanır. 

A) Ankara'da: 
1 - Bir oda ve bir holden ibaret ikametgâhlar ile oda adedi' ne olur

sa olsun beyannamelerinde soba adedi bildirilmemiş olanlara bir ton, 
2 - İki oda ve bir holden ibaret ikametgâhlara 1,5 ton, 
3 - "Üç veya daha fazla odalı ve bir sobajı ikametgâhlara (holler oda 

sayılmaz) ilki ton, 
4 - Üç veya dört odalı, ik i veya daha fazla sobalı İkametgâhlara 

(holler oda- sayılmaz) 2,5 ton, : 

5 - Beş veya daha fazla odalı ve 'iki veya daha fazla sobalı ikamet
gâhlara (holler oda sayılmaz) üç ton, 

B) İstanbul'da: 
1 - Bi r veya ik i oda ve bir holden ibaret 'ikametgâhlara ve oda adedi 

ne olursa olsun beyannamelerinde soba adedi bildirilmemiş olanlara ya
rım ton, 

2 - Üç veya daha fazla odalı ve bir sobalı İkametgâhlara (holler oda 
sayilmaz) bir ton, 

3 - Dört veya daha fazla odalı ve ik i sobalı ikametgâhlara (holler 
oda sayılmaz) 1,5 ton, 

4 - Beş veya daha fazla odalı ve üç veya daha fazla sobalı ikamet
gâhlara (holler oda sayılmaz) ik i ton, 

C) 1 - Geçen senelerde beyanname vermiş olanlardan konutlarını 
şehir dâhilSnde başka bir yere nakledenler. 

12 - Müşterek beyanname sahiplerinden evini değiştirenler ile evde 
kalarak, çıkanlardan boşalan diğer odaları 'işgal edenler, 

hakkında emsalleri gibi muamele yapılır. 

Yukarda yazılan tahsislerin verilmesi Türkiye Kömür Satış ve Tev
zi Müessesesi kömür stok vaziyetleriyle mukayyettir. 

Madde 17 — İstanbul ve Ankara'dan maada illerde teshin kömürü 
tevziatı hastane, okul, resmî daire ve müesseselerin ihtiyaçları öne alı
narak valiler tarafmdan tanzim edilir. Kömürlerin bu illere ne suretle sevk 
edileceği ilgili valiliklerle Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi ara
sında kaırarlaştırılıf. 

Madde 18 — İşbu Yönetmelik hükümleri dairesinde verilecek kö
mürler Türkiye Kömür .Satış ve Tevzi Müessesesinee tesbit edilecek sıra 
ve miktar tertipleri üzerinden tevzi' olunur. 

Madde 19 — Doktor ve dişçi muayenehanelerine en çok bir ton kö
mür 'verilebilir. Şu kadar k i , ikametgâhı ımuayenehaneslyle aynı yerde 
bulunanlara muayenehane için ayrıca kömür verilmez. 

Madde 20 — Resmî daire ve müesseselerle hastaneler, okul ve 
umumi menfaate hadim müesseselerin kalorifer veya sobaları için ala
cakları kömürler münasip görülecek taksitlere bağlanabilir. 

Diğer bilûmum kaloriferli binaların alacakları kömürlerin münasip 
surette takısitlendiriimesi mecburidir. 

Ancak kalorifer!: münferit ikametgâhlarla ıkaJt kaloriferli binalara 
kömür stok vaziyetlerinin ve bu iıkaimetgâhların bulundukları mahallerin 
münakalât bakımından hususiyetlerine göre kömürlerinin bir defada ve
rilmesi caizdir. 

Madde 21 — Bir ev katında veya apartıman dairesinde nıütaadit 
aileler oturdukları takdirde bunlara ayrı ayrı kömür verilmeyip işbu 
Yönetmeliğe göre mezkûr ikametgâha tahsis olunabilecek kömür toplu 
olarak verilir. Bu takdirde kömürler, bedeline iştirak kaydiyle orada bu
lunanların hepsi için tahsis edilmiş sayılır, (tcabında tahsis (mikltaırım aş-
ımamak şartiyle kömür istihkakları ayrı ayrı da verilebilir. Ancak bu 
'miktarlar yarım tondan 'aşağı olamaz. 

Madde 22 — Önemli sıhhi sebepler dolayısiyle kömür ile ısınmağa 
behemehal muhtaç olduklarını tam teşekküllü resmî bir hastanenin sıh
hi heyetinin raporiyle tevsik edenlerin yakıt 'ihtiyaçları sağlanır. 

Madde 23 — Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin istanbul 
teşkilâtı istanbul, Kartal, Bendik, Yakacık Belediye hudutları ve Kâğıt
hane Köyü haricine kömür satamaz. 

Madde 24 — Kaloriferli binalarda oturanlara teshin için kalorifer
den başka vasıtalarda yakılmak üzere kömür verilmez. 

Madde 25 — Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesdnoe dağıtım 
yapılan ımabaffilerde her ne sebeple olursa olsun ikametgâhını terkedenler 
veya başka mahalle gidenler, almış oldukları kömürleri ya 'müessese de
posuna teslim edecekler veya başka bir şahsa devir için Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi Müessesesinden yazılı izin alacaklardır. Ayrıca kupon
larını ibraz suretiyle beyannamelerini iptal ettireceklerdir. 

Bundan başka Ankara ve istanbul'da oturup beyannamelerine isti
naden kömür almakta iken bu şehirlerin birinden diğerine nakledenler 
gittikleri yerlerden kömür alabilmek için, bulundukları mahaldeki kö
mür satış ve tevzi müessesesine müracaatla beyannamelerini iptal et
tirerek gidecekleri yer için nakil muamelesi yaptırmağa mecburdurlar. 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinee dağıtım yapılan şe
hirlerde kömürle ısıtılmakta olan evlerini değiştirenler, beyanname nu
maralan ile aldıklan kömürü götürecekleri evin adresini de bildirmek su
retiyle Türkiye Kömür İSatış ve Tevzi Müessesesine müracaat edip adı 
geçen müesseseden yazılı nakil müsaadesi alırlar. 

Madde 26 — Kömür yakanlardan lüzum görüldükçe stoklarının ha
kikî miktarını bildirmeleri istenebilir. Alâkadarlar istenilen malûmatı 
vermeğe .mecburdurlar. 

Madde 27 Memleketin 'muhtelif bölgelerinde türlü ihtiyaçlarm te
mini için yakılacak kömürlerin nevileri aşağıdaki listede gösterilmiştir : 

II Teshin için yakacağı madde 

Ankara Linyit, •taş kömürü, kok 
Afyon Linyit 
Amasya Linyit 
Aydın Linyit 
Balıkesir Linyit 
Bilecik Linyit 
Bolu Linyit 
Burdur Linyit 
Bursa Linyit, taş kömürü, kok 
Çanakkale Linyit, taş kömürü, kok 
Çankırı Linyit, taş kömürü, kok 
Denizli Linyit 
piyarbakır Linyit, taş (kömürü, kok 
Edirne Linyit, taş kömürü, kok 
Elâzığ Linyit, taş kömürü, kok 
Erzincan Linyit, taş kömürü, kok 
Erzurum Linyit, taş kömürü, kok 
Eskişehir Linyit, kok 
içel Linyit, taş kömürü 
İsparta Linyit 
İstanbul Linyit, taş kömürü, kok 
İzmir Linyit, taş kömürü, kok 
Kayseri Linyit, taş kömürü, kök 
Kırklareli Linyit 
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İl Teshin için yakacağı madde 

iKocaaü Linyit, taş kömürü, kok 
Konya • Linyit, taş kömürü, kok 
Kütahya Linyit 
-Malatya Linyit, taş kömürü, kok 
Manisa Linyit 
Niğde Linyit, taş kömürü, kok 
Samsun Linyit 
Seyhan' Linyit, taş* kömürü 
(Sivas Linyit, taş kömürü, kok 
Tekirdağ Linyit 
Tokat Linyit 
Trabzon Linyit, taş kömürü, kok 
Yozgat Linyit, taş kömürü, kok 
Zonguldak Taş kömürü, kok * 

A ) Listede yazılı illere yalnız hizalarında gösterilmiş olan cins 
kömürler verilir. . 

B) İsmi yazılı olmayan illerde mevcut imkânlardan ve 4.268 sayılı 
kanunda gösterilmiş olan kolaylıklardan istifade edilerek esasen kullanıl
makta olan mahrukata ilâveten linyit istihsal ve istihlâkinin teşvikin» 
çalışılacaktır. 

ıC) Listede ismi bulunmıyan illere yalnız sanayi ve işletme ihtiyaç
ları ve zaruret halinde kaloriferler İçin taş kömürü veya kok verilecektir. 

D) Listeye göre kok kömürü verilmiyecek olan illere yalnız sanayi, 
ve işletme ihtiyaçları ve zaruret halinde kaloriferler için kok verilebilir. 

İE) Listeye göre taş kömürü verilmiyecek olan illere yalnız sanayi 
ve işletme ihtiyaçları ve zaruret halinde kaloriferler için taş kömürü 
verilebilir. 

F) Listede linyit alacakları işaret edilmiş olan illerden Afyon, An
kara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, İspar
ta, istanbul, izmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Seyhan, Kayseri, 
Konya illerinin linyit ihtiyaçları geçen sene olduğu gibi Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi Müessesesi eliyle Garp Linyitleri İşletmesi İstihsalinden 
karşılanır. 

Bu iller aynı zamanda gerek kendi m'ıntakalarında veya bunların 
haricinde bulunan veya biılâhara faaliyete geçirilecek olan linyit ocakları 
istihsalâtmdan da istifade ederler. Listede linyit alacakları gösterilmiş olan 
diğer illerin linyit ihtiyaçlarının da keza. Garp Linyitleri istihsalâtmdan 
karşılanmasına çalışılacaktır. Ancak bunların ihtiyaçlarının • temininde 
esas kaynak mmtakalarmda mevcut veya yeniden açılacak linyit ocakla
rının istihsalâtıdır. 

G) İstanbul'daki kokhanelere kok imali için-kömür verilmez. 
H) Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin vereceği kömür

lerde istimal mahallinin hususiyeti gözönünde tutulmak şartiyle miktar 
ve cins itibariyle tedariki daha kolay olan' kömür cinsleri tercih olunur. 

Madde 28 —• Kömür satış ve tevzünin tanzimine dair olup 2 Temmuz 
1949 tarihli ve 71248 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik yürür
lükten kaldırılmıştır. 

—o » * • 

İLÂNLAR 
M . S . B . 2 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
1 — Kapalı zarfla ihalesine talip çıkmayan 30 kalem Doç marka 

askerî tip oto yedek malzemesi satın alınacaktır. 
2 — Hepsinin muhammen bedeli 19.600 lira olup kesin teminatı 

(2.940) liradır. 
3 — Pazarlığı 19 Haziran 1950 Pazartesi saat 10 da Komisyonda 

yapılacaktır. 
4 — Liste ve şartnamesi her gün öğleden evvel' Komisvonda görü

lür. 
5 — isteklilerin belli gün ve saatte Komisyona müracaatları 

1530/4-4 

1 — Pazarlıkla iki aded seyyar sinema makinesi satın alınacaktır. 
2 — Bir adedinim muhammen bedeli 9000 (lira olup hepsinin kesin 

teminatı 2700 liradır. 
3 — Pazarlığı 4 Temmuz 1950 Salı günü saat 10 da Komisyonda ya

pılacaktır. 
4 — Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul 

Levazım Amirliğinde görülür. 
5 — Istekliılerin belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

1748 / 4-1 
-——•>• 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden: 

Cinci: Portatif Etüv odası, miktarı: 3, muhammen bedeli: 19500 
Lira, geçici teminatı: 1462,5 lira, ihale şekli: Kapalı zarf. 

Yukarda miktarı, muhammen bedeli gösterilen portatif Etüv odası 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

ihalesi 19/6/1950 Pazartesi günü saat 15 te Müessesede toplanacak 
Komisyon tarafından yapılacaktır. Kapalı zarfların aynı gün saat 14 de 
kadar Komisyona teslim edilmesi lâzımdır. 

isteklilerin şartnamesini ve müessesede mevcut örneğini görmek ve 
teminatını yatırmak için her gün mesai saatlerinde Müessese Bürosuna 
müracaatları. 

1585 / 4-4 

Elâzığ Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Hazine ile Mülla Köyünden Dursun Alp arasındaki alacak dâvası 
sebebi ile dâvâlının ımahalli aikaımıeıti meçhul olduğundan davalı Dursun 
Alp'in 26/6/1950 (günü saat 9 da Elâzığ Sulh Hukuk Mahkemesine gelme
si veya bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında Hora edi
leceği ilân ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

1739 / 1-1 

Sivas Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Sivas İş Bankasında Memur 'Sudiye Tunçalp vekili Avukat Tahsin 
Türkay tarafından kocası Şemsettin Tunçalp aleyhine açılan boşanma 
dâvasının yapılan yargılamasında: Dâvâlıya dâva arzuhali ve davetiye 
ilânen tebliğ edildiği halde gelmediğinden gıyap kararının da ilânen tebliği
ne karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 26/6/1950 günü bizzat, 
(gelmesi veya bir vekil göndermesi gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

1731 / 1-1 

Çayeli Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

948/161 
Dâvâlı: Çayeli'nin Inoesırt Köyünden Zeılkif oğlu A l i Marangoz ta

rafına: 
Çayeli'nin Incesırt Köyünden Mustafa oğlu Recep Marangoz vekili 

Şaban oğlu Mustafa Kuş, Şaban kızı Penbe Marangoz, Arif kızı Fatma 
Marangoz, Hüseyin kızı Duriye Kârli ve Zelkif oğlu Al i Marangoz aleyh
lerine açılan gayrimenkul taksimi dâvasından ötürü Çayeli Sulh Hukuk 
Yargıçlığında yapılmakta olan açık yargılamada: 

'Adınıza çıkarılan davetiyeye yirmi seneden beri kayıp olduğu ve 
adresinizin bilinmediği meşruhatı verildiğinden davacı vekilinin talebiyle 
davetiyenin tarafınıza ilânen tebliğine ve duruşmanın 3/7/1950 Pazartesi 
saat 10,15 e bırakılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

Mezkûr günde yargılamaya gelmez veya kanuni bir vekil göndermez-
seniz duruşmanın gıyabınızda devam edeceği davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

1702 
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Bayındırlık Bakanlığından: 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Yargıtay binası kalorifer tesisatı ona

rımı işidir. 
Keşif tutarı: (15.500,—) liradır. 
2 — Eksiltme 28/6/1950 Çarşamba günü saat 11 de Bayındırlık 

Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve imar işleri 
Reisliğinden (40) kuruş karşılığında alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (1.162,50) 
liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 1950 
yılma ait ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
en*az ı(Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
imar işleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 — istekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektuplariyle birlikte 
zarfa koymaları ve eksiltme günü saat 10 a kadar Yapı ve imar işleri , 
Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1727 / 4-3 

• 

P. T. T. işletme Genel Müdürlüğünden 

,1 —• İdare ihtiyacı için 16 kalem basılı kâğıdın tabı ve ciltlenmesi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli (46.000) geçici teminatı (3.450) lira olup 
eksiltmesi 26/6/1950 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da P. T. T. Genel 
Müdürlük binasındaki Emlâk ve Levazım Müdürlüğünde müteşekkil Sa
tmalıma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler geçici teminat makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarım o gün saat 15 e kadar 
mezkûr Komisyona vereceklerdir. (Postada vâki olacak gecikmeler ka
bul olunmaz.) 

4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdür
lüğünden İstanbul'da Yeni Valde Hanında P. T. T. Umumi Depo Muha
sipliğinden bedelsiz olarak verilecektir. 

1648 / 4-3 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sicilli ticaretin 1351 numarasında kayıtlı bulunan Sümerbank Genel 
Müdürlüğü tarafından 2279 sayılı kanunun 3 üncü maddesi gereğince 
tanzim edilen ödünç para verme beyannamesinin vâki istek üzerine 
10/6/1950 tarihinde sicilli ticarette tescil edildiği ve bir örneğinin aşağıda 
aynen yayınlandığı duyurulur. 

2279 aayıh ödünç Para Verme Kanununun ikinci maddesi mucibince 
tanzim edilmiş beyannam'emizdir 

özeti: ödünç para verme şartları 
hakkında. 

Bankamızca yapılacak ikrazat muamelelerinden % 8,5 a ve açık kredi 
şeklindeki muamelelerden ise «% 12 ye kadar faiz ve komüsyon tahsil edi
lecektir. 

Bankamızın alenî bir surette cereyan eden muamelâtı Bankamız 
Kanunu ve Talimatnameleri, bu talimatnamelere göre hazırlanmış matbu 
formüllerle münderiç ahkâm dairesinde cereyan etmekte olduğundan 
bunların alelmüfredat şeraitini tâdata lüzum görülmemiştir. 

Ancak, ötedenberi hariçte ve memleket dahilindeki bilûmum (ban
kalarca tatbik edilmekte olan bazı banka teamülleri müşteriler lehine 
ikrazat muamelâtiyle müterafik olarak yapılmakta olan bazı maddi hlde-

matın tazammun ettiği masarifi müşteriye ödetmeyi âmir bulunmaktadır. 
Bankamız - bu gibi ayrı hizmet mukabili ücretleri yukarda yazılı hadlerle 
mukayyet olmaksızın ve fakat müşteri nam ve hesabına yapılan hakikî 
masarifi hiç bir veçhile geçmemek şartiyle tahsilde devam etmektedir. 

Bankacılık muktezası yapılan hizmetler mukabili tahsilatımızın belli 
başlıları şunlardır: 

1 — Müşteri hesabına yapılan hakikî ve ayrıca yapılan hizmet mu
kabili masrafların ezcümle sigorta, ardiye veya muhafaza ve bekçi ücreti 
gibi masrafların müşteriden ayrıca tahsil olunması, 

2 — 'Borçlu hesabı câri faizlerinin Ticaret Kanununun ahkâmı da
iresinde, her üç ayda bir resülmale kalbedilmesi, 

3 —• Banka muamelâtında bu muameleler ne kadar az imtidat ederse 
etsin asgari komüsyon haddinin bir lira olduğu, 

4 — Borçluları Bankamızın mütemekkin bulunduğu mahalden başka 
yerlerde sakin bulunan muhataplara ait senedaStı ticariyenin iştira mua
melâtında ihtiyar olunacak muhabere masraflarının alınması, 

5 — Komüsyonun on beş günden aşağı hesap edilmemesi, 
Kanuni hadlerden fazla olarak tahsilat vukubulduğu takdirde idarei 

hususiye payları tefrik edilecektir. 
' 1712 /1-1 

Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

949/173 
Malatya'nın Aslanbey Mahallesinden Ömer oğlu Mehmet Baysal 

vekili Avukat Mustafa Ağabiğüm tarafından aynı yerden A l i kızı ve 
Ömer karısı Nazife Baysal vekili Avukat Nüvit Yetkin ve Ankara Atıfbey 
Mahallesinde mukim ve Ankara Emniyet Kadrosunda Polis Memuru Celâl 
Gebeş karısı ve Ömer kızı Zehra Gebeş aleyhlerine açmış olduğu izalei 
şüyu dâvasının yapılan yargılamasında : 

Tarafların murislerinden intikal eden Babuhtu mezraasmda Kahve 
civarında Aralık ©35 tarih ve 58 numarasında kayıtlı gayrimenkulun tak
simi kabü olmadığından genel müzayede ile satılması talep edilmiş ve 
bulunduğu yer belli olmıyan Polis Memuru Celâl karısı ve Ömer kızı Zeh
ra'ya ait gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 
22/8/1950 günü saat 9 a bırakılmış olduğundan o gün gelmediği takdirde 
yargılamanın gıyaben icra olunacağı ilân olunur. 
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949/35 
Malatya Mensucat Fabrikası Avukatı Mustafa Ağabiğüm tarafından 

Malatya Tekelin Istanbulluoğlu Hanında Tütün Deposunda 569 numaralı 
işçi olup Malatya'nın llyas Mahallesinden Sıddık oğlu Halil İbrahim Akın 
hakkında yapılan 55 lira alacak dâvasının yargılamasında: Dâvâlının ha
len nerede oldoğu belli olmadığından buna ait gıyap kararının ilânen teb
liğine karar veıilmiş ve duruşma 17/8/1950 gününe bırakılmış olduğundan 
o gün gelmediği takdirde duruşma gıyabında cereyan edeceği ilân olunur. 
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Varto Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Varto Kasabasında oturur aslen Varto'nun Gündemir Köyü halkın
dan A l i oğlu Mehmet Değertaş'ın Asliye Hukuk Yargıçlığına açmış oldu
ğu hasımsız veraset dâvasının yargılamasında: 

Davacı ve vekili Ahmet 'Sever büyük babaları Gündemir Köylü Mo-
so'nun seksen yıl önce ölümü ile oğulları Kivirk, Petroz, Boğoz ve Mihe'yi 
bıraktığı, Kivirk, Bedros, ıBoğos bdlâvelet ve zevç vefat ettiklerinden ve
rasetleri kardeşleri bulunan Mihe'ye intikal ettiğinden Mihe'nin de ölümü 
ile veraseti oğlu Boğdo'ya intikal ettiği1 Boğdo'nun da keza ölümü ile vera
seti halen berhayat Mehmet Değertaş'a kaldığından bahisle veraset 
ilâmı talebinde ıbulunduklarındaın ımühtemel hak sahiplerinin haklarının 
korunması maksadı ile ilân yapılmasına mahkemece karar verildiğinden 
işbu karar gereğince bu dâva ile ilgili bulunanların Uân tarihinden itibar 
ren bir ay zarfında Varto Asliye Hukuk Yargıçlığına ve 950/23 sayılı dos
yanın duruşma günü olan 14/7/1950 'Cuma günü duruşmada hazır bulun
maları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri lüzumu ilân olu
nur. 
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17 HAZİRAN 1950 (Reamî Gaaete) Sahile: 18639 

Lâdik Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Esas No. 949/21 
Lâdik'in Ahmet iSaray Köyünden Abdurrahnıan kızı Hanife Sucu 

vekili Veysel Yalçmkaya tarafından Ahmet Saray Köyünden Abdurrah-
man oğlu (Hiza Tektaş ve Ayvalı IKöyünden Ahmet esi ve Abdurahman 
kızı Feride Özbakır ve Ahmet Saray Köyünden Mutıullah torunu Reşit 
oğlu Recep Tektaş ve aynı köyden Mehmet oğlu Ahmet Tektaş ve A l i 
oğlu Hasan Tektaş ve Mustafa kızı Halime Tektaş ve Abdullah oğlu 
Mehmet Tektaş ve Kurtçaoğlu ve Mevkide torunu Satılmış Kara aleyhle
rine açılan taksim ve izalei şüyu dâvasının Lâdik Sulh Hukuk Mahke
mesinde yapılmakta olan yargılamasında: 

Lâdik İlçesinin Ahmet Saray Köyde tapu sicilinin Mayıs 1945 ta
rih ve 78 numarasında kayıtlı (bir ev ve yine aynı köyde' tapunun Mayıs 
1945 tarih ve 79 numarasında kayıtlı bir tarla ve yinıe aynı tarih ve 80 
numarada kayıtlı bir tarla k i ceman bir ev ve iki tarlada Ahmet Saray 
(Köyünden Tekkesin oğludan Mehmet oğlu Hasan ve ISeydi oğlu Mehmet 
ve ISeydi evlâtları Mehmet ve Bmrullah ve ıSaniye ve Abdullah ve Dudu 
ve Şerife ve Döndü hissedar olup adı geçenlerin ikametgâhları belli ol
madığından ilânen dâva arzuhallerinin tebliğine ve öldükleri takdirde 
vereselerinin vâris olduklarına dair belge ibraz etımek suretiyle duruş
mada hazır bulunmalarına ve ilânen 'Ankara'da münteşir Resmî Gazete 
ve mahallen icrasına ve duruşmanın 26/7/1950 Çarşamba günü saat 9 da 
icrasına karar verilımiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. 
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Gediz Sulh Hulkuk Yargıçlığından: 

Esas: 950/13-
ıDâvacı Gediz'in Kızıltepe Mahallesinden Rıza kızı, Süleyman (karısı 

Fevzdye Çakıray'ın dâvâlı kocası aynı mahalleden Mustafa oğlu Süley
man Çakıray aleyhine açmış olduğu sulh teşebbüsü dâvasının yapılmak
ta olan yargılamasında: 

Dâvâlının ikametgâhı gayrimuayyen olduğundan kendisine Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve yargılama 7/7/1950 
Cuma günü saat 9 a bırakılmış oduğundam mezkûr gün ve saatte mah
kemede bulunması tebliğ olunur. 
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(Hopa Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

950/17İ 
Hopa'nın Arhavi Bucağına bağlı Başköyünden Hakkı ve Osman 

Namlı vekilleri Avukat Mes'ut Şişman tarafından açılan aynı köyden A l i 
Aydın, Mehmet Aydın, Hüseyin Aydın aleyhlerindeki taksim dâvasının 
yargılamasında: 

Dâvâlılardan Hüseyin aydın'm ikametgâhı meçhul bulunduğundan 
hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine ve yargılamanın 7/7/1950 günü 
saat (9 a bırakılmış olduğundan yevmi «mezkûrda mahkemeye gelmesi 
veya kanuni bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 
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Gaziantep Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 949/323 
İzmir Garantina Caddesinde Nesim oğlu Yusuf Düveyk vekili Avukat 

Fevzi Sansal ile evvelce Halep'ln Muşaybin Mahallesinden ve tüccarla
rından iken şimdilik mahalli meçhulde bulunan Hacı Bekir oğlu Humisi 
Zade Hacı Mustafa arasında yapılan alacak dâvasının yargılamasında: 

Yukarda açık adresi yazıh" dâvâlıya usulün değişen 337 nci maddesi 
gereğince dâvâlıya ilânen yemin ihbariyesi gönderilmesine karar veril
miştir. 

Yusuf Düveyk tarafından aleyhinize ikame olunan alacak dâvası 
üzerine daveti kanuniyeye icabet etmediğinizden hakkınızda gıyap kararı 
verilmiş ve davacı İddiasını ispattan izharı aczederek yemin teklif eylemiş 
ve muhakeme 30/6/1950 Cuma günü saat 9 a talik kılınmış olduğundan 
yevm ve vakti mezkûrde berayi tahlif Gaziantep'te Asliye Hukuk Mahke
mesine gelmediğiniz takdirde yeminden imtina etmiş addolunarak dâvaya 
sabit nazariyle bakılacağı ilân olunur. 
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Şenkaya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 950/56 
Şenkaya'nını Kantek Köyünden Hasan oğlu Reşit Deniz tarafından 

Şenkaya Sulh Hukuk Mahkemesine açılan gayrimenkul tescil dâvasının 
yapılan yargılamasında: 

İlişik listede yazılı bulunan ıgayrimenlkullerin Resmî Gazete ile ilâ
nına karar verilmiş olmakla cins, mevki, hudutları yazılı bulunan Şen-
kaya'nın Kantek Köyündeki bu gayrimenkulleri Kasan oğlu Reşit De
niz adına tescil muamelesi yapılacağından bu yerler üzerinde her hangi 
bir şahsın mülkiyet hakkı bulunduğunun yayın tarihinden itibaren bir 
ay zarfında Şenkaya Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaatları ilân olu
nur. 

(Sıra 

'No. Mevkii 

1 Köyöhü 

2 Taşdibinde 

3 KöyÖnünde 
4 Köyönlü 
5 Köyönü 

6 Köyönünde 

7 Köyönünde 

¡8 Köyiçî 
9 Köyiçinde 

Köyü Nev'i H U D U D U 

Kantek Tarla 

Tarla 

Çayır 
Çayır 
Tarla 

Çayır 

Tarla 

Bina 
Arsa 

,Hasret ve Süleyman bahçeleri, Has
ret ve Süleyman tarlalariyle çevrili. 
Kayalık, dere, ark, Hüseyin yine 
Hüseyin tarlalariyle çevrili. 
Oltu çayı, yar, dere ve yol ile çevrili. 
Yol, Oltu çayı, Raşit tarlası, su ile. 
Yol, Raşit çayırı, Bahri, Aralan, 
Arif, Musa tarlalariyle, Oltu çayı 
ve Reşit çayırı. 
'Raşit tarlası, ark, Arslan tarlası, 
çay, Raşit tarlası, Musa tarlası. 
Musa çayırı, Oltu çayı, ark, Arslanı 
tarlası. 
Çeper, dere, bayır, Arif, evi. 
Yar, Hasan meregi, yol. 
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Lüleburgaz Sulh Hukuk' Yargıçlığından:' 

Lüleburgaz Özerler Mahallesindeni Köfteci Mahmut Pişkin ile aynı 
mahalleden Hayriye Şirin, İRezmiye Pişkin, İstanbul Topkapı Sultan Ma
hallesinde Kemal karısı Zehra ve Hazine adına Lüleburgaz Malmüdür-
lüğü aralarındaki gayrimenkulun kabili taksim olmadığına dair Lüle
burgaz Sulh Hukuk Yargıçlığından sâdır olan İ21/1I2/Iİ94I9 tarih ve 176/223 
sayılı ilâmın infazı talep olunmuş ve Lüleburgaz Tapu sicillinin 25/5/1949 
tarih 120/173 sayısında kayıtlı Lüleburgaz özerler Mahallesinde sağı 26 
numaralı hane, solu Süleyman oğlu A l i evi1, arkası arsa, önü yol ile çev
r i l i beş odadan ibaret ve 2000 lira muhammen kıymetli ve yine Lüle
burgaz tapu sicillinin 'Eylûl/311 tarih ve 12 sayılı Kasabanın Edime yolu 
mevkiinde şark Ar i f Ağa tarlası, garp Buzahlk, şimal Müşteri Ahmet, 
cenup tarik ile çevrili 7 dönüm 500 lira kıymetli tarlanın açı/k artırma 
ile satılmasına karar verilmiş olduğundan lora ve İflâs Kanununun .126 
ve mütaakıp maddeleri gereğince açık artırma ile satılacağından şartna
me, 12/6/1950 Pazartesi 'günü mahkeme 'divanhanesine talik edilmiş ve 
ilk artırıma günü olarak 4 Temmuz ¡1950 Salı 'günü saat (10 ilâ !11 de ya
pılacağı kararlaştırılmış ve talip zuhur etmiyerek veya ımuhaırtmen kıy
metin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakî kal
mak üzere ikinci artırıma için tâyin edilen 14 Temmuz 1950 Cuma günü 
saat 10 da başlayarak 11 de hitam bulacağından ve aynı günde en çok 
artırana ihale edi'leceği ve İcra ve İflâs Kanununun mahfuz tuttuğu hü
kümler dairesinde ve tellaliye alıcıya ait olmak üzere müzayede işti
rak etmek isteyenlerin % 7,5 pey akçelerini hamilen Lüleburgaz Sulh Hu
kuk Mahkemesinde icra kılınacak artırmaya gelmeleri ilân olunur. 
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Siverek Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

949/89 
lElâzığ'ın Çulçapur Köyünden Mustafa kızı Mevlût karısı Makbule 

Aksoy'un kocası Slvrice'nin Helezür Köyünden Abdullah oğlu Mevlût Ak-
soy aleyhine açtığı boşanma dâvasının yargılamasında: 

Dâvâlının ikametgâhı meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebli
ğine karar verilerek ilân edildiği halde gelmediğinden yargılamanın 
5/7/1950 Çarşamba günü saat 9 a talikine karar verilmiş olduğundan hak
kındaki gıyap kararının ilânen tebliği karar iktizasından bulunduğu ya
yınlanır. 
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SaJhifc: 18640 

Ardanuç Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

950/67 
Davacı Ardanuc'un İncili Köyünden Sebile Coşar vekili Veysel Coşar 

ile Zinnet vekili Yukarı Irmaklar Köyünden Yusuf Kahveci'nin dâvâlılar 
incili Köyünden Altun Y^vuz ve adresleri meçhul bulunan arkadaşları 
hakkında açmış olduğu tescil dâvasının yargılaması sırasında: 

Dâvâlılardan ikametgâhları meçhul bulunan Bekir oğlu A l i , Gülah-
met ve Recep oğulları -İhsan ve Ahmet, Hanaslı'nm oğlu Bilâl ve Bilâl'in 
kız kardeşleri Raif e ve Mahbup ile Cismat oğlu Süleyman'ın halen nerede 
bulundukları bilinemediğinden tebligatın gazete ile ilânen yapılmasına 

"mahkemece karar verilmiş olduğundan adı geçenlerin yargılama günü 
olan 10/7/1050 gününden önce ya kendilerini veya kanuni bir vekil gön
dermeleri hususunun davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Konya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Say ı : 950/336 
Konya'nın Hatip Bucağına bağlı Kayhüyüğü Köyünden Hasan kızı 

ve Ömer karısı Hatice Yılmaz vekili Avukat Ziya Göktürk tarafından 
o köyden İbrahim oğlu Nazif Yılmaz ve 14 arkadaşı aleyhlerine açılan 
ve Kayhüyüğü Köyünün Kabristan civarında kâin ve evkafı celaliye def
terinin 18 Şubat 320 tarih ve' 5468 numarasında kayıtlı tarlanın; mezkûr 
köyden Hacı İbrahim veresesi namına sonradan alman tapunun iptaliyle 
müvekkilesi üzerine tapuya kayıt ve tesciline hüküm ve karar verilme
sine dair olan dâvadan dolayı dâvâlılardan Hakkı kızı Fadimana diğer adı 
Fatıma'ya tebliğ edilmek üzere tanzim ve postahaneye tevdi olunan dâva 
arzuhalini havi tebliğ zarfı (davetiyeli) gösterilen adreste bulunmadığın
dan ve halen nerede bulunduğunu da bilen olmadığından bahs ile tebliğ 
edilımiyerek iade edilmiş olduğundan Resmî Gazete ile ilân suretiyle teb
ligat yapılmasına ve muhakemenin 6/7/1950 Perşembe günü saat 11 e bı
rakılmasına karar verilmiştir. O gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı verileceği davetiye 
ve dâva arzuhali tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur. 
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Say ı : 950/372 
ıSarayönü'nün Başhüyük Köyünden Bekir oğlu İbrahim Güngör ta

rafından Konya'da istanbul Caddesinde 124 No. lu Fargo Acentesi İbra
him ile Sarayönü Zirai Kombinalar Başkuyu Grupunda Şoför Çorum'lu 
Nuri Taşkın aleyhine açılan ve 450 lira kıymetindeki otobüs kasasının 
aynen müstehlek ise bedeli bulunan 450 liranın tahsiline hüküm ve karar 
verilmesi hakkında olan dâvanın yapılan muhakemesinde: Dâvâlılardan 
Şoför Çorum'lu Nuri Taşkın namına gönderilen davetiyeli tebliğ zarfı 
gösterilen adreste olmadığından bahs ile iade edilmiş olduğundan Resmî 
Gazete ile ilân suretiyle tebligat yapılmasına ve duruşmanın 7/7/1950 
Cuma günü saat 11 e bırakılmasına karar verilmiştir. O günde mahkemeye 
gelmediği surette hakkında gıyap kararı verileceği dâva arzuhali ve da
vetiye tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur. 
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Fethiye Asliye Hukuk Yargıçlığıdam: 

Sayı: 950/274 
Aslen Viranşehir Kale Mahallesi (54) yalbancı hanede kayıtlı ve ha

len Fethiye lloesi Kestep Bucak Müdürü Hüseyin Çeken'in Fethiye Nüfus 
M'emuru aleyhine açtığı soyadı tashihi dâvasının Fethiye Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görülmekte Olan Muhakemesinde: 

Çeken soyadının istediği ISelbastı soyadıma tashihimde mâni hali olup 
olmadığımın ve bu yüzden kendilerince mahzur görenlerim Fethiye Asliye 
Hukuk ahkemesime müracaat eylemelerime ve bu sebeple duruşmamım 
6/7/1950 Perşembe saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğumdan 
keyfiyet ilâm olunur. 
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Kırklareli Sulh Hukuk Yargıçlığımdan : 

Esas No. 62 
Kırklareli'minı Karakaş Mahallesinden Vehpi Tunç tarafından aymı 

mahalleden -Recep karısı Zümrüt ve 18 arkadaşları aleyhine açılan izalei 
şüyu dâvasının yapılan yargılamasında: 

17 HAZİRAN 1950 

Dâvâlılardan adresi meçhul olup tebligat yapılamıyam Adapazarı 
Aziziye MahaUesimd-em Hayrettim karısı Azize, Yemigöl Köyünden Bilâl 
ile Yemigöl Köyünden. Bilâl kardeşi Osman'ım ilâmem tebligat yapılması 
hakkımda gömderilem ilâma rağmem 1/6/1950 tarihli oturumda bulunmamış 
olmalarıma binaem üânem gıyap kararının tebliğime mahkemece karar 
verilmiş olduğumdan 6/7/1950 tarihli oturumda hazır bulunmaları veya 
bir vekil ile kendilerimi temsil ettirmedikleri takdirde yargılamamın gı
yaplarımda devam edileceği ilân olunur. 

1639 

Imegöi Sulh Hukuk Yargıçlığımdan : 

949 - 92 
' inegöl'ün Şıbah Köyümden. Hasan karısı Fitmat ile Kadir Durgut ve 

arkadaşlarımın hisseli bulundukları Çavuşlu mevkiinde vâki 28386 metre
kareden ibaret olan tarlanın 29/6/İ1950 günü saat 113 tem 14 e kadar sa
tılacağından isteklilerim mahkeme kalemine müracaatları ilâm olunur. 

0.692 

949 - 245 
(inegöl'ün Hamidiye Mahallesinden Halime, Mehmet Umat ve arka

daşlarınım hisseli bulunduğu bir arsamın 29/6/1950 Perşembe günü saat 
.13 ten 14 e kadar satılacağımdan talip olanlarım mahkeme kalemine mü
racaatları ilân olunur. 

11693 . 

948/191: 
İnegöl'üm Orhaniye Mahallesinde vâki ismail, Emim Altımok, Emime 

Birsoy, Şadan Güm, Kâzım Gün, Hadibe Alıtınok aralarımda hisseli bulu
nan altında bir dükkânı mevcut ev 13/7/1950 Perşembe günü saat 13 ten 
14 e kadar birimci ve 22/7/1950 günü saat l ' l den 112 ye kadar satılacağı 
hususu ijâm olunur. 

1694 

950 - 42 
Eymir Köyünden, Mustafa ve A l i Horasan'ım hisseli bulundukları 

Cuma Mahallesinde ve Cuma Camii! karşısında vâki bir ev açık artırıma 
ile satılacağından talip olanlarım mahkeme kalemine, satış günü olam 
29/6/1950 Perşembe günü saat 13 tem 14 e kadar müracaatları ilân olunur. 

1695 
— — » — — 

Merzifon Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

949-445 
Merzifon'un Hacıbalı Mahallesinden Idris Vardar ile mahalleden 

Hatice Vardar aralarındaki boşanma dâvasından dolayı yapılan yargılama 
somumda taraflarm boşanmalarıma 'gıyaben Yargıtay yolu açık olmak üzere 
16/5/1950 tarihinde karar verilmiştir. Dâvâlının ikametgâhının belli bulun
maması hasebiyle tebligatın ilânen yapılması karar iktizasından olduğun
dan tebliğ tarihinden itibaren dâvâlının kanun yoluna müracaat etmesi 
aksi takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

1708 

Fethiye Asliye Hukuk Yargıçlığımdan: 

950/282 
Fethiye'min Kızılca Köy (70) hanesinde kayıtlı Mehmet oğlu (1340) 

doğumlu İbrahim Talaş ile Fethiye Nüfus İdaresi arasımda mutehaddis 
soyadı tashihi dâvasının Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesinde görül
mekte olan muhakemesinde: 

Davacımın i(lmam) soyadını almaşımda kemdilerdmce mahzur gören
lerim Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eylemelerime ve bu 
sebeple duruşmamın 6/7/1950 Perşembe günüme durdurulmasına karar 
verilmişi olduğumdan keyfiyet ilân olunur. 

1722 

(Retmî Gajcte) 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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Kanun            Sayfa 
 
 
5665 Türk Ceza Kanununun 526 nci Maddesinin 
         Değiştirilmesi Hakkında Kanun                    1
 
 
Bakanlar Kurulu Kararı 
 
3/11360 Hububatın Niteliklerinin be Fiyatının Tesbitine Dair Karar     1
 
 
809 3491 Sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü ve Millî Korunma Kanununu  
Hakkında Karar          
 
 
Yönetmelik 
 
 
2/12899 ve 2/18109 Sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle Yürürlüğe Konulmuş  
Olan 5 ve 348 Sayılı Koordinasyon Heyeti Kararlariyle Verilen Yetkiye  
Dayanılarak Tanzim Edilen Kömür Satış ve Tevzi Hakkında Yönetmelik    3 
 
 
 
İlanlar            5
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