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İdare ve yom işleri içt»
Başvekâlet Neşriyat-ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

18 MAYIS 1055

Sayı: 9009

ÇARŞAMBA

K Â N U N L A Rr
Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av
malzemesinin inhisardan çıkarılması hakkında
Kanun
Kanun No: 6551

Kabul tarihi: 9/5/1955

Madde 1 — Her nevi av ve taş baruttan, lâğım patlatmakta kul
lanılan her nevi patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme
aletleri gibi bütün ateşleme ferileri, her nevi nişan tüfek ve tabancaları
fişekleri ve bunların parçalan ve tazyik edilmiş hava ile İşleyen silâh
lar ve bunların fişekleri veya parçalan; her nevi şenlik fişekleri, may
tap ve benzerleri ve doluya karşı kullanılan havai fişekler, dolu veya
boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kullanılan tapa, kapsül gi
bi av malzemesi, av saçması ve kurşunlan, yivli av tüfekleri ve fişek
leri ve bunların parçalan ve potas küherçilesinin bu kanun hükümleri
dâhilinde, rovelver ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçalarının
6136 sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak üzere, imal, ithal ve satışı
serbesttir
Harb silâh ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olan patlayıcı
maddelerle silâhlar ve teferruatı 3763 sayılı kanun hükümlerine tabi
dir.
Madde 2 — Bu kanun ile inhisar dışı bırakılan maddelerin (oyun
cak nevinden olanlar dâhil) imal; ithal, nakil, muhafaza, satış ve isti
malleri Dahiliye Vekâletinin müsaade ve murakabesine tabi olup bu mü
saade ve murakabenin sureti icrası Dahiliye, Millî Müdafaa, Maliye,
Gümrük ve İnhisarlar vıe işletmeler Vekâletleri tarafından müştereken
hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir.
Bu nizamname kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde mer'iyete konur.
Madde 3 — Bu kanunla inhisar dışı bırakılan maddelerin memle
ket ihtiyacına yeter derecede ithal ve imali temin edilinceye kadar ithal
ve satışına İnhisarlar İdaresi devam eder
Madde 4 — İnhisarlar İdaresi, bu kanunla inhisar dışı bırakılan
maddelerin muhafazası için kullanılan vıe mülkiyeti kendisine ait bulu
nan bütün gayrimenkulleri ve tesisleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve
Muhasebe! Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine tabi tutulmaksızın
umumî hükümler dairesinde hakikî veya hükmi şatiıslara satmaya sala
hiyetlidir
Madde 5 — 23/5/1934 tarihli ve 2441 sayılı, 14/1/1943 tarihli ve
4374 sayılı Jyınunlar mer'iyetten kaldırılmıştır

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden (3) ay sonra mer'iyete gi
rer
Madde 7 —Bu kanun hükümlerim icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur
12/5/1955
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Baslığı
Sözü seçen Kanun s
Türkiye'de harb silâh ve mühimmatı yapan hususi sanan
müesseselerinin kontrolü hakkında Kanun
10/1/1939
Mer'iyetten kaldırılan Kanunlar t
Barut ve patlayıcı maddeler, av malzemesi, fişek ve revol
Ver inhisarı Kanunu
27/5/1934
Ban» ve patlayıcı maddeler, silin ve tefenruatı inhisarı
hakkında Kanun
21/1/1943
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İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 saydı
Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair Kanun
Kanun No • 6552

Kabul tarihi: 9/5/1955

Madde 1 — 4250-sayılı İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisan Kanu
nunun 1 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir
Madde 1 — Her türlü ispirto ye ispirtolu içkilerin yapılması, ha
riçten getirilmesi, yurt İçinde satılması hükümetin inhisan altındadır
Bu inhisar, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce işletilir.
Bira, her türlü şarap ve meyva şaraplarının yapılması, satılması,
viski ve tabii köpüren şarapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabii
köpüren şarapların satılması bu kanun hükümlerine göre serbesttir.
Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber içki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve boza gibi maddeler, inhisar mevzuu dışındadır
İspirtolu içkilerin vasıflan ile bira fabrika ve imlâhanelerlnin sıhhi
ve teknik bakımından haiz olması lâzrnıgelen evsafı ve bunların kontrol
ve muayenelerine alt işlemler Gümrük ve İnhisarlar, Maliye, Ziraat, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerince müştereken hazırlanacak bir
nizamname ile tesbit olunur Bu nizamnamenin bira imalât ve imlâsına
ait hükümlerine aykın hareket edenler hakkında 29 uncu madde hüküm
leri tatbik olunur

SabSfb: 11890

(Resmî Gazete

Bu nizamname kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay
içinde meriyete konur
Madde 2 — Aynı kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıaa
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir
a) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her türlü şarap, bira ve meyva usaresi yapılması ve satılması üe viski ve tabu köpüren şarap ithal
ve satışı
Madde 3 — İnhisarlar İdaresi, inhisar dışındaki ispirtolu içkileri
imal eden fabrika ve tesislerini İcra Vekilleri Heyeti kararı dle ve M U T
hasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesi hükmüne tabi olmaksı
zın umumî hükümler dairesinde satabilir
Madde 4 — İnhisarlar İdaresi, İcra Vekilleri Heyeti tarafından
tesbit edilecek esas ve şartlarla inhisar dışı ispirtolu içkilerin imal, ithal
ve satışı için hususi sermaye dle ortaklıklar kurabilir veya kurulmuş or
taklıklara katılabilir ve mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklıklar
kurabilir
Madde 5 - Î Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini İcraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur
12/5/1055
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İlgili Kanunlar t
İspirto ve İspirtolu İçkiler İühiaan Kanunu
12/6/1942
İspirto* ve ispirtolu içkiler hakkındaki 4350 Sayılı -kanunun
'21 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 9/9/1944
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı
ikamın un bazı maddeleriyle aynı kanunun 4658 sayılı ka
otunla değiştirilen 21 İnci maddesinin değiştirilmesine
•dair (Kanun
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Özel idarelerden ayiık aian ilkokul ÖSre^menJennİn: ikadroLa
nmn Maarif Vekâleti teşkilâtına alınması hakkında Kanun
2/2/1948
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4939 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesine bir fıkra
ve 3843 sayılı kanana bazı bükümler eklenmesine dair
Kanon
Kanun No 6554

Madde 1 — 4939 sayılı kanunun muyakkat birinci maddesine aşa
ğıdaki (F) fıkrası eklenmiştir
F) Nevileri 6551 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı barut ve
patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi (bu maddele
rin imalinde yardıma madde olarak kullanılan kartonlar hariç) % 25
Madde 2 — Nevileri 6551 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı
barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi (bu
maddelerin imalinde yardımcı madde olarak kullanılan kartonlar hariç)
imal eden sınai müesseseler 3843 sayılı kanunun 12 nci maddesindeki
muaflıktan istifade edemezler
Madde 3 — Nevileri 6551 sayılı kanunun birinci maddesinde ya
zık barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatım ve av malzemesini
(bu maddelerin imalinde yardımcı madde olarak kullanılan kartonlar
hariç) imal eden smai ^müesseseler 3843 sayılı kanunun 89 uncu madde
sinin 5 inci fıkrasındaki istisna hükmünden faydalanırlar
Muvakkat madde — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte İnhisar
İdaresinin depolarında mevcut bulunan barut ve patlayıcı maddelerle
silâh ve teferruatı ve av malzemesi satıldıkça bunlara ait muamele ver
gisi, maddelerin durumlarına göre sınai müesseselerin teslim fiyatları
veya gümrüklenmiş ithal kıymetleri üzerinden hesap olunarak Vergi
Usul Kanununun Kayıt nizamına bağlı olmaksızın satıldıkça, İnhisar ge
lirlerinin tabi bulunduğu usul dairesinde İnhisarlar İdaresi tarafından
Hazineye ödenir
rer

Kanun No 6553

Madde 4 — Bu kanım nesr. tarihinden (3) ay sonra mer'iyete gi-

Madde 5
memurdur

İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı hakkındaki 4250 saydı
Kanunum 16 ve aynı kanunun 5451 saydı kanunla değiştiri
len 21 inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun

Kabul tarihi 9/5/1955

- Bu kanun hükümlerini derava İcra

Vekilleri

Heyeti

12/5/1955

No.

Kabul tarihi: 9/5/1955
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Madde 1 — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250
sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir
Madde 16 — İnhisarlar İdaresi şarap yapanlara şarapçılık tekni
ğini öğretmek için uygun görülen bölgelerde kurslar açar ve müsabaka
lar tertibederek iyi şarap yapanlara mükafat dağıtabilir
Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bütçesine konulan tahsisat
tan, dış memleketlere şarap satanlara Maliye ve İktisat ve Ticaret Ve
kâletlerinin mütalâaları alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekâle
tince tâyin edilen nispette prim verebüir
İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sattığı şaraplar için taynı
şekilde prim alabilir
Madde 2 — Aynı kanunun 5451 sayılı kanunla değiştirilen 21 inci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir
Madde 21 — Devlete, Vakıflar Umum Müdürlüğüne, hususi ibare
lere, belediyelere ve umumi menfaatlere hadim cemiyetlere bağlı olan
insan veya hayvan sağlığı ve hayvan yetiştirmesiyle ilgili teşkilât ve mü
esseselere ve Gümrük ve İnhisarlar ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerince birlikte tesbit edilecek esaslar dâhilinde eczanelerle tıbbi,
ispençiyari ve galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve hususi
hastanelere lâzım olan ispirtonun satış fiyatından tenzilât yapılmasına
Maliye Vekâletinin mütalâası alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar
Vekâleti salahiyetlidir
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idh**
Madde 4 — Bu kanunun bükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur
12/5/1955
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Muamele Vergisi Kanunu
4/6/1940
Muamele Vergisi (Kanununda detfigiMiklcr yapılmasına « e
$731 sayılı ikan un ve efeleri gereğince bazı maddelerden
alınan istihlâk vergisinin muamele vergisiyle bırlestiril
meşine dair Kanun
21/6/1946
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Belediye Kamusuna bazı maddeler eklenmesi ve bu kananını
bazı maddelerinin kaldırılması baklandaki 5669 saydı
kanıma tadil eden 6437 sayılı Jkanonun değiştirilmesine
dair ifan™
Kanun No: 6555

Kabul tarihi: 11/5/1955

Madde 1 — 1580 sayılı Belediye Kanununa 5669 sayılı kanunun
1 inci maddesiyle eklenip -6437 sayılı kanunla tadıl edilen ek 1 inci madde
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek madde 1 — Belediye meclislerinin seçimi her dört senede bir
Kasım aynım 2 nci Pazarına rastlayan günde yapılır.
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan
ilce seçim kurulları belediye meclisleri seçimini yaptırmak ye seçim işle
rini tanzim ve idare etmekle vazifelidir
Belediye meclisinin donem sonundan önce her hangi bir sebeple
inhilali veya belediye meclisi üye sayısının yedeklerin de getirilmesinden
sonra mürettep üye adedinin yarısına düşmesi halinde belediye başkam
keyfiyeti derhal mahallra ilce seçim kurulu başkanlığına haber vermeye
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mecburdur Bu haber üzerine ilgili ilce seçim kurulu oy verme gününü
en az bir ay evvelinden belirtir ve ilân eder
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Madde 2 — 6437 sayılı kanunun muvakkat maddesr aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir

18 MAYIS WS

i(Reamî Gazeten

Sahİfe: 11891

Muvakkat madde — Mevcut belediye meclislerinin kanuni stiresi
16 Kasım 1955 tarihine kadar devam eder.

Madde 4 — Vergi miktarı tabii köpüren şarap için litrede |(Ü5) Ura,
viski için litrede (30) Ura ve bira için litrede ((40) kuruştur.

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini îcra Vekilleri Heyeti yürütür
14/5/1955

Madde 5 — Bu kanunun mevzuuna giren maddeleri İmal veya ithal
edenler istihlâk vergisini ödemekle mükelleftirler Muamele ve satış şart
ları bu mükellefiyeti değiştirmez.
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İlgili Kananlar t
(Belediye Komuta
14/4/1930
Milletvekilleri Seçimi Kanuna
21/2/1950
Belediye Kanununa bazı maddeler ebüonmcsine Ve bu ka
mamın bası jnaddcdennht kaldırılmasına dair Kanun
J2/7/İ950
Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine ire İra ka
mu-non bazı maddelerinin koA din İmasına dair olan 5669
sanlı kanunu tadil eden 6425 sayılı kanunun değiştiril
menine dair (Kanun
26/11/1954
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Madde 6 — Dahilî imalâta ait istihlâk vergisi imalin yapıldığı yer
vergi dairesince, ithalde alınacak istihlâk vergisi ise ithalin yapıldığı
gümrük dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil olunur
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Madde 7 — Dahilî imalâta ait istihlak vergisinin tarh, tahakkuk
ve tahsiU hakkında, verginin litre üzerinden alman bir istihlâk vergisi
olduğu nazara alınmak suretiyle, 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu
hükümleri tatbik olunur
İthal edilecek maddelere ait istihlâk vergisi, gümrük vergisi ile
birlikte aynı usule göre gümrük idarelerince tarh ve tahakkuk ettirile
rek tahsil olunur.
Madde 8 — Bira, tabii köpüren şarap ve viskinin dâhilde imal ve
teslimi ve ithali muamele vergisinden müstesnadır.

Bira» tabii köpüren şarap ve viskinin istihlâk vergisine
tabi tutulması halikında Kanun
Kanun No. 6556

Kabul tarihi: U/5/1955

Madde, 1 — Bira, tabu köpüren şarap ve viskinin memleket dâhi
linde imal ve teslimi, hariçten ithali istihlak vergisine tabidir.
Bu kanundaki teslim tâbiri 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun
5 ve 6 acı maddelerindeki teslim mefhumuna tekabül eder.
Madde 2 — a) B U kamınla istihlâk vergisine tabi tutulan içkilerin
yabancı memleketlere ihraç olunanlarından, Muamele Vergisi Kanunu
nun İhracat muaflığı ile İlgili hükümleri dairesinde istihlâk vergisi alın
maz.
b) Gümrük Kanunu veya sair kanunlarla gümrük vergisinden mu*
af olarak memlekete ithal olunan bira, tabii köpüren şarap ve viskiden
istihlâk vergisi alınmaz.
Madde 3
miktarıdır.

Verginin matrahı vergiye tabi

içkilerin litre olarak

Madde 9 — 5823 sayılı kanunla bira, tabii köpüren şarap ve viski
den alınmakta olan milli müdafaa vergisi ve 4250 sayılı kanunla tabu
köpüren şaraptan atamakta olan hususi istihlâk vergisi kaldırılmıştır
Muvakkat madde — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihle İnhisar
İdaresinin elindeki viski ve tabii köpüren şaraplar kârlı maliyetlerine, bu
kanun gereğince alınacak istihlâk vergileri ilâve edilmek suretiyle bulu
nacak fiyat üzerinden satılır ve vergileri inhisar gelirlerinin tabi bulun
duğu usul dairesinde Hazineye intikal ettirilir.
Madde 10
Madde 11
memurdur.

Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer
Bu kanun hükümlerim icraya İcra Vekilleri Heyeti
14/5/1955
Baslığı
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Kananlar
Muamele Verctsİ Kanunu
4/6/1940
İspirto ve ispirtolu İçkiler Kanunu
12/6/1942
Tutun ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi fcafekındafet
12460 «aydı İtanunda değişiklik yapılması ve b u konunu
tadil eden bazı hükümlerin kaldırılması hakkında Kamın
9/8/1951
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Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Karan
Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Hukuk Kısmı Umumi
[eyetinin 9/3/1955 tarih ve E . 27, K. 3 saydı karan

E No 27
K. No 3

ÖZETİ Satışa çıkarılan hisseli bir gayrimen
kulun müzayedesinden çekilen hissedarın o şayi
hisseyi satm alan üçüncü şahsa karşı şuf*a hak
kım kullanabileceğine dair Temyiz Mahkemesi
Tevhidi İçtihat Kararı.

Temyiz Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesinin 24/11/1937 tarih ve
1015 esas, 2360 karar sayılı ve Altıncı Hukuk Dairesinin 22/6/1954 ta
rih 2622 esas, 3301 karar sayılı kararları arasındaki mübayenetin halli
gerekli görülmesine mebni toplanan Tevhidi İçtihat Hukuk Kısmı Umu
mi Heyetinde keyfiyet müzakere olundu
Birinci Hukuk Dairesi ilânıma nazaran, ihtiyari müzayede ile satı
lığa çıkarılan gayrimenkulun şayi hissesine müzayede sırasında diğer
hissedarın pey sürmesinin ve bilâhara müzayededen çekilmesinin şuf'a
hakkım ıskat etmiyeceği içtihat edilmiş olduğu halde Altıncı Hukuk
Dairesi ilâmiyle (Müzayedeye çıkarılan şayi gayrimenkul hissesini sa
tm almak için pey süren hissedar vekilinin 13700 liradan keffiyet etti
ğini bildirerek müzayede kaimesini imza eylemesinin bu hisseyi satm
alan şahsa karşı şuf'a hakkından feragati tazammun ettiği) içtihat edil
miş olduğundan iki İlâm arasındaki .mübayenet açıktır
Bir gayrimenkulun şayi hissesinin aleni müzayede ile satılığa çıka
rılması halinde, şayi hissedarlardan her birinin müzayedeye iştirak ede
rek satılığa arzedilen hisseyi satm almak hakkını haiz bulundukları gibi
bu yola başvurmıyarak müzayededen satm alan üçüncü şahsa karşı şuf'a
hakkım kullanmak suretiyle de o hisseyi elde etmek salâhiyetini haizdir

ler Hissedarın müzayedeye iştirak etmesi, şuf'a hakkım kullanması de
mek olmayıp bilâkis satılığa arzedilen hisseyi müzayede neticesinde ta
ayyün edecek bedelle satm almak istemesidir Muayyen bir hadden son
ra hissedarın müzayededen çekilmesi de şuf'a hakkının istimalinden fe
ragat olmayıp fiyatı daha fazla yükseltmemek, müzayede neticesini bek
lemek hususundaki kasdı ifade eder Müzayededen çekilen hissedarın bu
yoldaki irade tezahüründe şuf'a hakkından feragat kasdının da münde
miç olduğu mânası çıkarılamaz Diğer cihetten bir hakdan feragat ba
his mevzuu olunca feragat beyanının veya izhar edilen zımnî feragat ira
desinin hukuki netice husule getirmesi için bu beyan veya zımni irade
nin borçluya hâdisede şuf'a mükellefine j(Meşfuunaleyhe) tevcih edilmiş
olması şarttır Çünkü feragat beyanı tekemmülü vusule bağlı beyanlar
dandır Ve bu kabîl beyânlar mahiyetleri icabı diğer tarafa tevcih edil
miş olmadıkça hüküm ifade etmezler Müzayedeye iştirak eden hissedarın
müzayededen el çektiğine dair müzayede kaimesini imza etmesi sure
tindeki beyan şuf'a mükellefine karşı değil müzayede memuruna karşı
tevcih edilmiş bir beyandır Bu itibarla feragatin hukuki neticesini hu
sule getirmesi için hukukan vücudu lâzım olan şart tahakkuk etmemiş
tir. Bu sebeple Temyiz Mahkemesi Altıncı Hukuk Dairesinin içtihadı isa
betli bulunmamaktadır
/

Netice; ihtiyarî müzayede ile satışa çıkarılan bir gayrimenkulun
şayi hissesini satm almak için o gayrimenkulun şayi hissedarının mü
zayedeye iştirak ederek pey sürmesi ve bilâhara müzayededen çekilmesi
şuf'a hakkından feragati tazammun etmeyip bu hissedarın şayi hisseyi
müzayede neticesinde yapılan ihale İle satm alan üçüncü şahsa karşı
şuf'a hakkım kullanabileceğine ve Birinci Hukuk Dairesinin bu yoldaki
içtihadının isabetli bulunduğuna 9/3/1955 tarihinde yapılan ilk müzake
rede reylerin üçte ikiyi geçen ekseriyetiyle karar verildi.
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(Resmî Gazete)
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İLÂNLAR
M . M . V . 4 No. lu Satm Alma Komisyonu
Başkanliğindan
Kapalı zarf usulü ile Harita Umum Mâ lüğünde depo inşaatı yaptı
rılacak, Keşif bedeli 28.355,31 lira olup geçici teminatı 2127 liradır İha
lesi 21/5/1955 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Nu
mune, keşif ve şartnameler her gün Öğleden evvel Komisyonda ve İst.
IiV. Â. ilân kısmında görülebilir Ve 150 kuruşluk makbuz mukabilinde
Komisyondan verilir.
İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. İs. D. 2, Mv.
müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır Taliplerin 2490 sayılı ka
nunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif^ zarflarım ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilmez.
1442/4*4
TCDD İşletmesi Mudanya - Bursa hattı Tasfiye ve Satış Komis
yonu Reisliğinden
Gayrimenkul satışı
6135 sayıh kanun gereğince tasfiyesi kabul olunan Mudanya - Bur
sa demiryolu hattının güzergâhı ile istasyon bina ve sahalarının satış
aşağıda izah edildiği surette yapılacaktır
l - Tafsilât şartnamesinde görüleceği üzere
A - Mudanya istasyon sahası ve bu saha dahilindeki binalarla
birlikte
B - Yörük Ali durak binaları ve sahası
C - Koru istasyon binaları ve sahası (Su ile birlikte)
Ç - Beş evler durak binaları ve sahası
D - Acemler istasyon binaları ve sahası
E - Çekirge istasyon bina ve sahası
F - Merinos istasyon bina ve sahası
G - Bursa - Gemlik asfaltı üzerindeki bina
H - İstasyonlar arasındaki diğer binalar açık artırma ile satılacaktır.
H — Yukarda zikrolunan yerlerden hariç Mudanya - Bursa 4e*
miryolu güzargâhını teşkil eden şeritvari arazi 6135 sayıh kanunun S
üncü maddesi gereğince ittisalindeki arazi sahiplerine takdir edilen be
del mukabili satılacaktır
Mücavir arazi sahipleri tarafından almağa talep zuhur etmediği
takdirde ahar şahıslara açık artırma ile «atılacaktır Bu sebeple, tari
hinden onbeş gün zarfında yazılı olarak Bursa'da Ünlü Cadde 66 nu
maradaki Komisyona müracaatları ve satış tarihinde sahip bulunduk
ları yerlerin kendilerine aidiyetini gösterir tasarruf belgesi ibraz etme
leri lâzımdır.
Bu müddet zarfında müracaat etmiyenlâr kanunun bahşettiği bu
haklarından feragat etmiş sayılırlar % Ahara yapılacak satışlardan dola
yı idareye mesuliyet teveccüh etmiyecektir.
HC — Yukarda satılacağı bildirilen gayrimenkulun teminat mik
tarı ile satışın yapılacağı gün ayrıca mahallî gazete ile ilân edileceğin
den satışa mütaallik şartnameleri tetkik ve bu hususta mütemmim ma
lûmat almak isteyenlerin Mudanya'da İstasyon Şefliği binasında me*
murumuza ve Bursa'da Ünlü Cadde 66 numarada Komisyona müracaat
ları ilân olunur.
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Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
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955/350
Ankara Kazıkiçi Bostanları 145 numarada ikamet eden Nazlı- Ak-.
yüz*tin akıl zayıflığı dolayısiyle M K. nun 355 - 399 uncu maddeleri ge
reğince hacir altına alınarak 19/4/1955 tarihinden itibaren Ankara Ba
rosu Avukatlarından Halil Namık Aras vâsi tâyin edildiğinden keyfi
yet aynı kanunun 360, 371 inci maddeleri gereğince ilân olunur
1570

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:
—

•••• -

—-

—--

-

NakiJ vasıtaları için makas alınacak
1 — Teknik şartnamesine göre nakil vasıtaları için muhtelif ma
kas açık eksiltme ile satm alınacaktır.
2 — Eksiltme 3/6/1955 Cuma günü saat 15 te Umum Müdürlük
Yönetim Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Malın muhammen bedeli 36 645, geçici teminat 2 750 liradır
4 — Bu işe dair şartnameler Umum Müdürlüğümüz Ekonomi Şu
besinden (Tel 26895) İstanbul'da Yollama Memurluğumuzdan (Galata
Kemeraltı Zürefa Sokak No 41) bedelsiz olarak verilir.
1587 / 3-1

Hasanoğlan İlk öğretmen Okulu Müdürlüğünden:
Miktarı Fiyatı
Kilo
Kr.

Cinsi
Ekmeklik urp
-Sade yağ
Koyun eti

100 000
800Ô
15.000

60
659
300

Tutan
Ura

G teminatı
Lira

60 000
52 000
45 000

4 250
3 850
3 375

USUL
Kapalı zarT

1 — Hasanoğlan tik öğretmen Okulunun 1955 malî yılı ihtiyacı
için yukarda cins ve miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatları yasalı
(3) kalem yiyecek maddesi 18/5/1955 tarihinden itibaren kapalı zarf
usuliyie eksiltmeye konulmuştur.
2 — ' B u maddelerin eksiltmesi 9/6/1955 Perşembe günü saat 11 de
Hasanoğlan'da Okul binasında yapılacaktır
3 — Eksiltmeye istekli bulunanlar belirli gün ve saatten en az bir
saat evveline kadar tekliflerini ve geçici teminatlarını kanuni tariflere
uygun gerekli belgelerini Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır
Geçici teminat bedelleri bir gün evvelden Ankara'da Mektepler Muha
sipliği Veznesine yatırılmalıdır Postada vâki olan gecikmeler dikkate
alınmaz
4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü
maddelerindeki evsafa haiz olmaları şarttır İstekliler şartnameleri her
gün Okulda ve Mektepler Muhasipliğinde görebilirler
1591 / 4-1

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğünden :
-

'

- ,

• *

1 — Eksiltmeye konulan iş İzmir DSİ 2 Bölge Müdürlüğü mıntakası içinde bulunan Acıpayam bataklığı kurutulması 2. kısım inşaatı
işi olup, muhammen keşif bedeli birim, fiyatları esası üzerinden ¡(755 000)
liradır.
2 — Eksiltme 30/5/1955 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da
Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan DSt
Merkez Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulü İle yapılacaktır
3 *— İstekliler, eksiltme tasarısını ve eklerini (5285) lira bedel
mukabilinde 18j(5/1955 tarihinden 26/5/1955 Perşembe günü akşamına
kadar DSt Umum Müdürlüğünden temin edebilirler.
4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin JDSt, Umum
Müdürlüğüne karşı (33.950,—*-) liralık, geçici teminat vermeleri ve
26/5/1955 Pazartesi akşamına kadar dilekçe ile Umum Müdürlüğe mü
racaat ederek ihaleye iştirak belgesi İstemeleri lâzımdır
5 — İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları iş beyannamesi
İle makine ve teçhizat beyannamesini iştirak belgesi almak üzere vere
cekleri dilekçeye eklemeleri şarttır.
6 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saat
ten 15 dakika evveline kadar DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu Reisli
ğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır
Postada vâki gecikmeler kabul edilmez
1S26 / 2-1
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resmi gazete

Maliye Vekâleti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

Karayolları Genel Müdürlüğünden
Tesisler İkmal inşaat
ı
1 — Eksiltmeye konulan i ş : Van yollar 11. Bölge Müdürlüğü te
sisler sahasında Bölge Müdürlüğü binası, 3 aded idare binası, atelye,
ambarı, kapıcı yeri, kantin, yıkama yağlama benzin istasyonu
binalarının ikmal inşaatı ile çift katlı bölge ambarı binası inşaatı olup
keşif bedelleri tutan !pL 200 000) bir milyon iki yüz bin liradır.
2 — Eksiltme: 31/5/1955 tarihine rastlayan Sah günü sâat 16 da
<on altıda) Ankara'da Kavaklıdere'de Karayollan Umum Müdürlüğü bi
nasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Krayollan
Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı: istekliler bu işe ait eksiltme evrakım Ka
rayollan Umum Müdürlüğü Tesisler Şubesinde, İstanbul Yollar 1. Bölge
Müdürlüğü ile Van Yollar 11. Bölge Müdürlüklerinde görebilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1955 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde ı(49 750) kırk dokuz bin yedi yüz elli liralık muvakkat teminat ver
meleri,
b) İsteklilerin bir dilekçe ile 27/5/1955 Cuma günü akşamı saat
on yediye kadar Karayollan Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve
dilekçelerine Karayolları Umum Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartlan
hakkındaki Yönetmeliğin dördüncü maddesinin a, b, c fıkralarında ya
zık evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almalan,
ı(Not: Bu Yönetmelik Ankara'da Karayollan Umum Müdürlüğün
den ve taşrada Karayollan Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.)
— İsteklilerin
eksiltme
.şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
5 5isteklerin
eksitltme
þartlarý
rilen izahat çerçevesinde hazırîayacaklan. teklif mektuplanm eksiltme
günü saat onbeşe kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine ver
meleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
1494/4-3

T. C Devlet Demiryollan İşletmesi Merkez Eksiltme ve Artırma
Komisyon Reisliğinden *
Vagon ve lokomotif ampulü alınacak
179 500 aded vagon ve lokomotif ampulünün satm alınması kapalı
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
Bu işin muvakkat teminatı 6 683,20 liradır.
Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Umum Müdürlük binasında
Malzeme Dairesinden, İstanbul'da Sirkeci Garında İstanbul Artırma ve
Eksiltme Komisyonundan temin edilir
Eksiltme Ankara'da Umum Müdürlük Malzeme Dairesinde topla
nan Merkez Artırma ve Eksiltme Komisyonunca 3/6/1955 Cuma günü
15 te yapılacağından, taliplerin teklifleriyle şartnamede yazılı vesikalan
aynı gün ve saate kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri veya
muayyen vakitten önce mezkûr Reisliğe gelmek üzere posta ile gönder
meleri lâzımdır.
TCDD eksiltme mevzuunu dilediğine yaptınp yaptırmamakta veya
kısmen yaptırmakta ve tercih ettiği talibe yaptırmakta tamamen ser
besttir.
1603 / 2-J

Burhaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden
955/84
Burhaniye'nin Hacı Ahmet Mahallesinden Zehra Çakır, Isinail Ça
kır vekilleri İsmail Kızıklı tarafından Burhaniye'nin Memiş Mahallesin
den Penbe Alban ve arkadaştan aleyhine açılan tapu iptali dâvasının
yapılan açık muhakemesinde:
Dâvâlı Penbe Alban'ın her ne kadar mahkememizce gösterilen ad
rese tebligat yapılmak istenmişse de ikametgâhının meçhul bulundu
ğundan namma çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmiş olmasına bi
naen Resmî Gazete ile dlânen tebligat, yapılmasına H . U . M Kanunu
nun tebhgata ait hükümleri dairesinde dâvâlının bu ilân tarihinden du
ruşmanın muallâk bulunduğu 9/6/1955 Perşembe günü saat 10 da Bur
haniye Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı veyahutta ken
disini bir vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap karan
çıkanlacağı davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
1580

14 Mayıs 1955 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İda
re merkezinde yapılan % 6 Faizli Kalkınma İstikrazı İkinci Tertip Tah
villerine ait itfa çekilişinde itfa edilen tahvil numaralarım gösterir liste.
Vâde . 14 Haziran 1955
İtfa edilen seriler

x

8389
13623
21616
23415
36155
36741
36941
46723
48467
51985
52741
53053
56503
57583
58651
59344
61937
63010
64787
64957
66171
67154
68439
68740
69159
70416
70828
71254
71513
72479
72669
72782
72942
73265
74120
74650
74776
75505
76504
76645
77569
78046
78445
78475
78728
79374

-----------------------------------------------

8503
13723
21722
23520
36267
36840
37040
46822
48566
52004
52761
53072
56523
57602
58672
59363
61956
63029
64812
64976
66192
67173
68462
68759
69211
70425
70837
71263
71522
72488
72678
72791
72953
73274
74130
74659
74796
75514
76513
76654
77587
78Q60
78454
78484
78737
79383

İtfa edilen seriler
79990
80052
80126
80184
80395
80499
80509
80561
80584
80705
80751
80762
81042
81060
81114
81193
81214
81354
81692
81695
«1705
81731
81923
81971
82311
82321
82341
82479
82483
82519
82545
82619
«2629
82657
82675
82907
ve aynca 37971
37978
38009
38142
38168
38173
38188
38226
38250
38275

-- 80000
-- 80053
-*- 80127
-- 80185
-- 80396
-- 80500
-— 80510
-- 80562
-- 80585
-- 80706
-- 80752
-- 80763
-- 81043
-- 81061
-- 81115
-- 81194
-- 81215
-- 81355
-- 81694
-- 81696
-- 81706
-- 8Í732
-- 81924
-- 81972
-- 82312
-- 82324
-- 82342
-- 82480
-- 82484
-- 82520
-- «2546
-- 82620
-- 82630
-- 82658
-- 82676
-- 82908 Kur'a ile
-- 37973
-- 37987
--------

38148
38170
38174
38189
38229
38270
38286

numaralı 65 aded 100 liralık tahvil itfa plânı gereğince 100 adedlik bir
seri teşkil etmediğinden kur'a dışı olarak itfa edilmiştir. .(Sertlerin tan
ziminde, evvelce borsa'dan mubayaa suretiyle yapılmış itfalar bittabi nazan İtibara alınmamıştır.)
1 — Numaralan yukarda yazılı serilere dâhil tahvillere 14 Hazi
ran 1955 tarihinden itibaren faiz ytirütülmiyeceğinden bu tahvillerin 17
ve mütaakıp numaralı kuponlan ödenmiyecektir.
2 — İtfaya uğramış tahvillerin 17 ilâ 40 numaralı kuponlan ekli
olarak istirdadı mukabilinde üzerlerinde yazılı bedel Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası şubelerinde ve Merkez Bankası şubelerinin bulun
madığı yerlerde de Türkiye İş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankalan şube ve ajanslarında tasdikli liste üzerinden tahvil hâmillerine 14
Haziran 1955 gününden itibaren ödenir.
Eksik kuponlu olarak ibraz olunacak tahvillerin bedelinden eksik
kupon bedelleri tenzil edilir.
3 — 14 Haziran 1955 tarihinden itibaren 10 sene zarfında tahvil
bedellerini almıyanlann haklan zamanaşımına uğrar
1593 /1-1
Ankara Ticaret Odasından :
Sicilli ticaretin 980 numarasında müseccel Umumi Mağazalar T.
A . Şirketinin 8/4/1955 tarihinde yaptığı umumi heyet içtimaına ait
zaptın 1955 yılı murakıplıklarına Faruk Sünter, Fehmi Çobanoğlu ve
Nevruz Gündoğdu'nun intihapları keyfiyetinin vâki talep üzerine 11/5/1955
tarihinde tescil edildiği ilân olunur
1556 /1-1
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Vakıflar Umum Müdürlüğünden:
1 — Eksiltmeye konulan i ş ; Antalya Vakıf Turistik Otel binasının
lokanta, hol, yatak odaları ve pavyon kısımları mobilyalarına ait tefriş
işidir.
2 — İşin* keşif bedeli ,(127 818) lira olup geçici teminatı 1(7640,90)
liradır.
3 — Eksiltme: 30/5/1955 Pazartesi günü jsaat 15 de Ankara Va
kıflar Umum Müdürlüğü înşaat Müdürlüğünde toplanacak Komisyon
huzurunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
4 — Bu işe ait şartname ve buna bağlı diğer bütün evrak Vakıflar
Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin eksiltmeye girebümeleri için - resmî tatil günleri
hariç - ihale gününden en az üç gün evvel Ankara'da Vakıflar Umum
Müdürlüğüne; bu işin teknik öneminde ve bir kalemde [(125 000) liralık
bir işi müesseselerinde temiz bir şekilde imal edip kabulünü yaptırdık
larım bildirir iş sahibi idarelerce verilmiş belgeleriyle birlikte müracaat
ederek, alacakları vesikaları teklif mektuplarına bağlamaları,
b) 1955 yılı ticaret odası belgelerini hâmil olmaları,
c) (7640*90) liralık geçici teminatı Ankara Vakıflar Umum Mü
dürlüğü veznesine yatırmaları.
6 — İsteklilerin 2490 sayık kanun hükümlerine göre hazırlayacak
ları teklif mektuplarını koyacakları zarfın arkasını mumlayıp mühüreldikten sonra eksiltme günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lâzımdır.
1495 / 4-3

Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:
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Kapalı zarf usulü ile yiyecek maddeleri alınacaktır
Miktarı

Cinsi

M. fiyatı Tutarı
Lira K
Lira K.

75000 ad. Ekmek
17000 kg Koyun eti
8000 » Dana eti '(Kemikli)
4000 » Sığır eti ( » )
1500 » Kuzu eti
4000 » Nebati margarin
2500 » Zeytin yağı
500 * Salça
1000 » Temek tuzu
100 > Sofra tuzu
500 > Bulgur
5000 » Pirinç
400 » tdrmızı mercimek
1100 » Kuru barbunya
1300 » Kuru fasulye
1000 » Kuru nohut
400 » Turşu
400 » Sirke
75 » Fındıkiçi
75 > Ceviziçi
50 » Kuşüzümü
100 » Kuru üzüm
75 » Çam fıstığı
100 » Aşurelik buğday
2300 » Beyaz peynir
300 > Kaşar peyniri
2000 > Zeytin
500 » Makarna
700 2> Şehriye
2000 » Un
250 » İrmik

0 30
3 20
1 75
1 75
3 00
3 20
3 00
0 90
0 11
0 16
0 60
1 00
0 60
0 90
0 90
0 90
1 20
0 65
3 60
3 00
1 20
1 05
6 50,
0 60
2 90
6 00
1 60
1 00
1 00
0 55
0 95

22 500 00
54.400 00
14 000 00
7000 00
4 500 00
12 800 00
7 500 00
450 00
110 00
16 00
300 00
5 00Ö 00
240 00
990 00
1170 00
900 00
480 00
260 00
270 00
225 00
60 00
105 00
487 50
60 00
6 670 00
1800 00
3 200 00
500 00
700
1.100 00
237 50
•Hüft
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O. güven akçesi
Grup
U r a K. Lira K. No.
L
1687 50
4.0Ö0 00
1050 00 5992 50 H .
525 00
337 50
960 00
662 50 1522 450 I H
33 75
8 25
1 20
22 50
375 00
18 00
74 25
m 75
67 50
36 00
19 50
20 25 1 899 83 IV.
16 88
4 50
7 88
36 56
4 50
500 25
135 00
240 00
37 50
52 50
82 50
17 81

1 — Okulumuzun 1955 malî yılı ihtiyacı bulunan yukarda cinai,
miktarı, muhammen fiyatı, tutarı, geçici güven., akçesi ve grup numa
raları yazılı 81 kalem yiyecek maddesi gruplar halinde 2490 sayılı kanu
nun 31 inci maddesi gereğince 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konulmuştur
2 — 1 inci grupun eksiltmesi 26/5/1955 Perşembe günü saat 10 da,
II nci grupun eksiltmesi 26/5/1955 Perşembe günü saat 15 de, İÜ üncü
grupun eksiltmesi 27/5/1955 Cuma günü saat 10 da, IV üncü grupun ek
siltmesi 27/5/1955 Cuma günü saat 15 de Ankara Sağlık Memurları Oku
lunda toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Kapalı zarfa gireceklerin kanuni tarif gereğince ticaret odası
vesikası, teklif ve teminatlarını mühürlü zarflarına koyarak en geç ek
siltme saatinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon
Başkanlığına vermeleri

Z&ZZ&rT^L&S^.***,

4
5
olunur

Postada vâki olan gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır.
Şartnameler her gün iş saatlerinde Okulda görülebilir. Hân
1394/4-4

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden :
1

'•-

— •— •

-

•

———

-

— i

v ı -

3 aded elektrojen grupu satmalınacak
1 — Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için mevcut fennî şartnamesi
ne göre 3 aded elektrojen grupu teklif alma usuüyle satm alınacaktır
2 — Teklifler 30/5/1955 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Umum
Müdürlüğe verilmiş veya bu saatte Umum Müdürlükte bulunacak şekil
de postalanacaktır.
3 — Geçici teminat 1000 liradır
4 — Bu işe dair şartnameler Umum Müdürlük Ekonomi İşleri Mü
dürlüğünden ı(Tel. 26895), İstanbul'da Gaftata - Kemeraltı Caddesi Zürefa Sokak No 41 de Yollama Memurluğundan bedelsiz olarak alınabilir
veya buralarda görülebilir,
1576 / 4-3
f

240 aded akümülâtör satmalınacak
1 — Fennî Şartnamesine uygun 140 aded 6 voltluk ve 100 aded 12
voltluk akümülâtör açık eksiltmeyle satm alınacaktır.
2 — Eksiltme 27 Mayıs 1955 Cuma günü saat 15 te Ankara Ata
türk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak Yö
netim Komisyonunda yapılacaktır
3 — Malın muhammen bedeli 59 300 geçici teminat 4.215 liradır
4 — Akümülâtörler bir firmaya ihale edileceği gibi 6, 12 voltluk
lar ayrı olmak üzere iki ayrı firmaya da ihale edilebilir.
5 — Bu işe dair şartname Umum Müdürlük Ekonomi tşleri Mü
dürlüğünden ı(Tel: 26895), İstanbul'da Galata - Kemeraltı Caddesi Zürefa Sokak No 41 de Yollama Memurluğundan bedelsiz olarak verilir
veya buralarda görülebilir.
1577 / 3-3

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden
Cinsi: Yeşil yonca, miktarı 700 ton, muhammen bedeli: 61250
lira, geçici teminatı 3 812 lira 50 kuruş, ihale şekli Kapak zarf
Yukarda yazılı yeşil yoncanın 27/5/1955 Cuma «günü saat 15 de Ens
titüde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Kapalı zarfların en geç aynı
gün saat 14 e kadar Komisyona verilmiş olması Şarttır
İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak üze
re her gün Enstitü Bürosuna müracaatları
Not. 700 ton yoncayı % 25 noksan veya fazlasiyle almakta mu
hayyer olduğumuzdan muhammen bedel ve geçici teminat âzami hadde
göre hesap edilmiştir ((Kilosu 07 kuruştur)
1491 / 4-3

Afyon 1 inci
M

İcra Memurluğundan
l

"

il

ı
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954/783
Emet Kazasının 'Dere Mh den Ahmet Acar eşi Fatma Acar'a
Afyon'da Salih Arpacıoğluna olan asgari masraf 5000 beş bin
lira borcunuzdan dolayı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan
takıp üzerine namınıza çıkarılan ödeme emirleri bilâ tebliğ iade edil
miş olmakla ilânen ödeme emri tebliğine karar verilmiştir.
tşbu emrin tebliğinden itibaren 20 gün sonra tebligatın size yapıl
mış addedileceğinden ilân tarihinden itibaren itirazınız varsa istida
veya şifahen bildirmeniz veya borcu maamasraf müddeti içersinde
ödemeniz lüzumu ödemediğiniz takdirde relinin satılacağı ilânen teb
liğ olunur
1375
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İktisat ve Ticaret Vekâletinden

Bayram namına verilmiş bulunan 14/2/1953 tarih ve 117/158 sayılı ara
ma ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir fa
aliyet görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü madde
sine istinaden 42 nci maddesi gereğince bu. ruhsatname hükümden sakıt
olduğu ve bu saha için yeniden yapılacak müracaatların 15/6/1955 tari
hinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
9

İstanbul Vüâyetinin Şile Kazasına bağlı Darlık, Kaşbaşı ve Kdydere mevkii sınırları içinde kâin çeşitli madenler aramak üzere Firdes Geta
namına verilmiş olan 28/11/1951 tarihli ve 152/7 numaralı ruhsatname
nin iki yıllık mer'İyet müddeti 28/11/1958 tarihinde sona ermiştir
Arayıcı tarafından ruhsatnamenin mer'iyet müddeti içinde işletme
hakkı talep edilmiş ise de bu hususta tevdii gereken vesikalar müddeti
içinde Vekâletimize verilmediğinden adı geçenin 1/10/1953 tarihli dilek
çe ile vâki işletme hakkı talebinin 6309 sayılı Maden Kanununun 47 ve
61 inci maddeleri gereğirice reddedildiği, bu saha için yeniden yapüacak
müracaatların 1/6/1955 tarihinde ilk mesai saatinden itibaren kabul edi
leceği ilân olunur

Antalya Vilâyetinin Gaziantep Kazasma bağlı Merkez Nahiyesinin
Kampatlı, İnceyiz, ve Hüseyinler köyleri sınırları içinde barit madeni
aramak üzere Behçet Toker namma verilmiş bulunan 30/5/1952 tarih ve
104/35 sayılı arama ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfında işletme
hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesi
ne göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden
yapılacak müracaatların 15/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân
olunur.

Antalya Vilâyetinin Merkez Kazasma bağh Dağ Nahiyesinin Dağ
Bucağı, Törükbademli köyleri sınırları içinde manganez madeni aramak
üzere Mehmet Şencan namma verilmiş bulunan 30/9/1952 tarih ve 104/41
sayılı arama ruhsatnamesinin, İki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak
müracaatlara! 15/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur

Denizli Vilâyetinin Acıpayam Kazasma bağlı Merkez Nahiyesinin
Alâaddin Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Hüseyin
Bayram namina verilmiş bulunan 14/2/1953 tarih ve 1177157 sayılı arama
ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet
görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine isti
naden 42 nci maddesi gereğince bu ruhsatname hükümden sakıt olduğu
ve bu saha için yeniden yapılacak (müracaatların 15/6/1955 tarihinden iti
baren kabul edileceği ilân olunur.

Antalya Vilâyetinin Elmalı Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Yu
va Köyü sınırlan içinde krom, manganez madenleri aramak üzere
Muharrem Köstepen namına verilmiş bulunan 10/9/1952 tarih ve 104/40
sayılı arama ruhsatnamesinin, iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak
müracaatların 15/6/1955 tarihinden itibaren kabul edileceği ilâp olunur

Denizli Vilâyetinin Acıpayam Kazasına bağh Merkez Nahiyesinin
Alâaddin Köyü sınırlan içende çeşitli madenleri aramak üzere Hüseyin
Bayram namına verilmiş bulunan 6/3/1953 tarih ve 117/159 sayılı arama
ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet
görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine isti
naden 42 nci maddesi gereğince bu ruhsatname hükümden sakıt olduğu
ve bu saha için yeniden yapılacak müracaatların 15/6/1955 tarihinden iti
baren kabul edileceği ilân olunur

Denizli Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin
Hisar Köyü sınırlan içinde çeşitli madenleri aramak üzere Şevket Cev
det Güner namma verilmiş bulunan 3/12/1953 tarih ve 117/194 sayılı
arama ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir
faaliyet görülmediği anlaşüdığmdan Maden Kanununun 33 üncü madde
sine istinaden 42 nci maddesi gereğince bu ruhsatname hükümden sakıt
olduğu ve bu saha için yeniden yapılacak müracaatların 15/6/1955 tari
hinden itibaren kabul edileceği ilân olunur
1550

Şebinkarahisar -Sulh Hukuk Hâkimliğinden
Denizli Vilâyetinin Acıpayam Kazasma bağlı Merkez Nahiyesinin
Alâaddin Köyü sınırları içinde' çeşitli madenleri aramak üzere Hüseyin
Bayram namma verilmiş bulunan 6/3/1953 tarih ve 117/160 sayılı arama
ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet
görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine isti
naden 42 nci maddesi gereğince bu ruhsatname hükümden sakıt olduğu
ve bu saha için yeniden yapılacak müracaatların 15/6/1955 tarihinden iti
baren kabul edileceği ilân olunur

Denizli Vüâyetinin Tavas Kazasına bağh Merkez Nahiyesinin Ova
cık Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Denizli Madencilik
Ltd. Ş namına verilmiş bulunan 7/10/1953 tarih ve 117/183 sayılı arama
ruhsatnamesine ait tevdi edilen yıllık rapora göre sahada hiçbir faaliyet
görülmediği anlaşıldığından Maden Kanununun 33 üncü maddesine isti
naden 42 nci maddesi gereğince bu ruhsatname hükümden sakıt olduğu
ve bu saha için yeniden yapılacak müracaatların 15/6/1955 tarihinden
itibaren kabul edileceği ilân olunur.

'

955/23
Tamzara Mahallesinden Muharrem Yazan ile, aynı mahalleden Ha
nt Yazan arasında cereyan eden taksim dâvasının, Şebinkarahisar Sulh
Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan açık duruşmasında
Mevcut taptı ve tedavül kayıtlarının tetkiki ile taksim mevzuu gayri
menkulun 9£ hisse itiban ile 47 şer hissesinin Halit ve Muharrem adına
geriye kalan iki hissesinin ise Dursune adına kayıtlı olduğu anlaşıldı
ğından ve halen Dursune'nin adresi malûm olmayıp hissedar bulunması
hasebiyle dâvaya dâhil edilmesi zaruri görüldüğünden davetiye yerine
kaim olmak üzere ilânen tebligat ifasına karar verilmiş olup, muhake
menin bırakıldığı 17/6/1955 tarihinde muhakemede hazır bulunacaktır
1566

Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden
955/56

Burdur Vilâyetinin Tefenni Kazasına bağh Çavdır Nahiyesinin Kı
zıllar Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Hıza Nur namma
verilmiş bulunan 2/8/1952 tarih ve 120/103 sayılı arama ruhsatnamesinin,
iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunulmadığından
Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu
ruhsatname sahası için, yeniden yapılacak müracaatların 15/6/1955 ta
rihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.

Denizli Vilâyetinin Acıpayam Kazasına bağh Merkez Nahiyesinin
Alâaddin KöJKi sınırları içinde çeşitli madenleri aramak Üzere Hüseyin

Davacı Behiye Akoğuz ve Emine Kökhan vekili Bekir Karapolat'ın
dâvâlı Seher Demirbüken ve arkadaşlan aleyhine ikame eylediği tak
sim izalei şüyu dâvasının yapılan yargılamasında
Dâvâlılardan Zeliha'nın mirasçısı Refika ile Muharrem oğlu Kadird
in mahalli ikametfeâhlan meçhul olduğundan yargılamanın bırakıldığı
20/6/1955 günü saat 9,30 da bizzat duruşmaya gelmedikleri veya kanuni
vekille temsil edilmedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında bakılaca
ğı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur
1564
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Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/211

Hususi Muhasebe vekili Avukat Ali Hüdayioğlu ile Refaiî Huri vı
Halil Aksu aralarındaki alacak dâvasının Maraş Asliye Hukuk Mahke
meşinde yapılmakta olan aleni muhakemesi sırasında

Borçlulardan Refah* Huri'nin adresi malûm olmayıp namına çıkar»
tılan davetiyeler bu sebeple iade edildiğinden davetiyenin ilânen tebliğine
karar verilmiş bulunmaktadır Muhakemenin muallâk bulunduğu 27/6/1955
günü saat 9,25 de Maraş Asliye Hukuk. Mahkemesinde hazır 'bulunması
veya bîr vekil göndermesi lüzumu bermucibi karar tebliğ yerine kaim
olmak üzere ilân olunur.
1516

Tutum Bankası Türk Anonim Ortaklığı 31 Aralık 1954 bilançosu
AKTİF

PASİF

Türk Lirası

Türk Lirası
--

1850 502,83

Kasa ve. Merkez Bankam
Kasa
Merkez Bankası

1504.723,12
345 829,71

Kanuni karşılıklar kasası
Bankalar
Senetler cüzdanı
Avans ve borçlu cari hesaplar
Muhtelif borçlular
İştiraklerimiz
Sabit kıymetler
Menkuller !(•)
Binalar C**)

1 $36 955,44
920 064,74
2 755124,09
15.919 865,79
866 423,89
856800,—
403 122,10
289 215,55
113 906,55
1919136,02

Sair aktifler

. -

- - . "

-

~T

1500000,—
375.000,—
152 729,58

Sermaye
Hissedarlar
İhtiyatlar
Kanuni ihtiyatlar
Fevkalâde ihtiyatlar
ilerde vukuu muhtemel zarar karşılığı

50 909,86
50 909,86
50 909,86
201443,78
9 239 567,42
9 972 027,98

Karşılıklar
Taahhütlerimiz
Mevduat ve cari hesaplar
Tasarruf mevduatı
Diğer mevduat

5 929186,20
4 042 841,78
17 643,36
1.060,—
4.884 730,88
920188,29
163 653,61

Tediye emirlerimiz
Talep olunmamış kıymetler
Muhtelif alacaklılar
Sair pasifler
KÂR

t

Yekun

Yekûn

27 428 044,90

27.428 044,90
c.B^ı&-:,r= r •• Mura

24.985170,33

Nâzım hesaplar

C * ) T L . 235 000, üzerinden sigortalıdır,
(*•)

T L 125 000,

24.985170,33

Nâzım hesaplar
Kefaletlerimiz
Diğer nâzım hesaplar

5 770168,22
19 215 002,11

üzerinden sigortalıdır.

Tutam Bankası Türk Anonim Ortaklığı 31 Andık 1954 kâr ve zarar tablosu
ZİMMET

M A T L U P

Türk Lirası

Türk Lirası
i

I•

m
IV

V

VI
VU

vm

Personel masrafları:
1 — Aylıklar ve ücretler
2 — Sair personel masrafları *
a) Kasa tazminatı
2.966,66
b) Harcırahlar
3 606,94
c) İkramiyeler
69 887,71
d) Sair
19 850,93
Vergi ve harçlar
Sair masraflar
Verilen faiz ve komüsyonlar:
Taahhütlerimize verilen
1
Tasarruf mevduatına verüen
2
Sair mevduat ve cari hesap ver
3
Reeskont ettirüen senetlere
4
Muhtelif muameleler komüsyonu
5
Amortismanlar
1 — Menkuller amortismanı
2 — Gayrimenkuller amortismanı

I

409.158,59

96 262,24

505 420,83
17.157,54
29? 076,30

n
M\ JL Jn

IV
V

277101,39
262187,95
145 093,64
11 395,77
21366,10

717144,85

20.011,11
3 081,91

23 093,02

-

Alman faiz ve komüsyonlar :
1
Bankalardan
2
İştirak muamelelerinden
3
Iskonto muamelelerinden
4
Avans muamelelerinden
5
Borçlu cari hesaplardan
6
Mesleki küç kre. |(îsk. îşt. diğer)

40 933,18
77.633,24
120 039,41
1166,41
988 970,22
49 001,75

1 277 744,21

ı I

83 429,60
418 464,06
17 595,40
¿17.855,27

Esham ve tahvilât cüz gelirleri
Banka hiz. muk. al. ücret ve kom
İştiraklerimiz kârı
Muhtelif kârlar

226 594,92
64 947,47
163 653,61

Muhtelif zararlar
Bvaluasyon zararları
Kâr
Yekûn

2.015.088,54

Yekûn

2 015 088,54
1529
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Sayı:9009

İÇİNDEKİLER
Kanunlar

Sayfa

6551 Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silâh ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan
Çıkarılması Hakkında Kanun

1

6552 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakkındaki 4250 Sayılı Kanunun 1 İnci ve 2nci
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlâvesine Dair Kanun

1

6553 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakkındaki 4250 Sayılı Kanunun 16 ve Aynı Kanunun
5451 Sayılı Kanımla Değiştirilen 21 İnci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

2

6555 Belediye Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin
Kaldırılması Hakkındaki 5669 Sayılı Kanunu Tadil Eden 6437 Sayılı Kanunun
Değiştirilmesine Dair Kanun

2

6556 Bira , Tabii Köpüren Şarap ve Viskinin İstihlâk Vergisine Tabi Tutulması
Hakkında Kanun

3

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Kararı
3 Teniyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Hukuk Kısmı Umumi Heyetinin 9/3/1955 Tarih
Sayılı Kararı

3

İlanlar

4

