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KANUNLAR
Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerini

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.

değiştiren kanun

2/5/1945
Kanun V o : 4726

Kabul tanhı • 30/4/1945

Madde 1 _ 4257 sayılı kanunla hükmü değişen 1632 sayılı Askerî
Ceza Kanununun 63 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Yoklama kaçağı,

bakaya, saklı,

firar

A ) Kabul edilecek bir özrü olmadan barışta bakayalarla yoklama

1632 aayılı Askerî Ceza Kanunu ve bu ıkanumın 91/10/1944 tanbıne kadar yayımlanan ek ?e
değişiklikleri 5844 sayılı Resmî Gazete'ye ekli senelik Fihristin 4 uncu sayfasındaki 4542 sayılı
kanun bağlığı altına tahgıye edilmiştir
31/10/1944

den sonra

!No.

yayımlanan

Düsnır
Tertip

Batlıiı
I - Yorum :
Askerî Ceza Kanununun 135 mcı maddesinin yorumu
3/5/1945
II - T. B. M . M . Kararı :
Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı kanunla deriştirilen
58 ıncı maddesinin yommlanmasına mahal olmadığı hak
kında
3/5/1945

Sahlfe

—

—

KecmJ
Gessti
Sın

599«

kaçağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlikte işleme bağlı arkadaş
larının alk kafilesi yollanmış bulunanlar ve ihtiyat erattan çağrılıp ta
özürsüz yaşıtlarının yollanmalarından başlıyarak yedi g ü n içinde gelenler
bir aya kadar, yakalananlar üç aya kadar, yedi günden sonra uç ay
içinde gelenler uç aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir
buçuk yıla kadar, uç aydan sonra gelenler dört aydan ıkı yıla kadar,

Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocuk
ların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının
cezasız olarak kaydına dair kanun

yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis;
Kanun No: 4727
B) (A) Bendinde yazılı erattan gelip te veya yakalanıp ta kıtasına
varmadan savuşanlar ?*yrıca bir aydan "bir yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır.
Madde 2

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 75 mcı maddesinin

birinci fıkrası aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir :

Kaçaklara

yardım

edenlerin cezaları

Asker kişileri k a ç m a ğ a kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın
devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama
kaçaklarını, saklıları ve çağırılıp ta gelmiyen yedek subaylarla yedek as
kerî memurları bilerek özel ve resmî hizmete alanlar veya gizlıyenler
veya Devlet, ıl ve belediyelerle bunların deneti altındaki bütün kuruluş
ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına çalışan dernek ve meslekî
kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten ya
pılacak tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmıyanlar barışta uç aydan
bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan uç yıla, seferberlikte veya olağanüstü
hallerde altı aydan ıkı yıla kadar hapis ve bu eylemin seferberlikte veya
olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla kadar ağır hapis cezasiyle
cezalandırılır.

Kabul tarihi: 30/4/1945
BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1 — Medeni Kanunun yuruıluğe gu dığ. 4 Ekim 1926 tari
hinden bu kanunun yayımı tarihine kadar evlendirme memuru önünde
yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip karı koca halinde yaşamış ve
evlenmelerine bir engel bulunmamış olanlardan çocuk olduğu takdirde
bu birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da nesebi
sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tescil edilir
Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının yukarda yazıldığı gibi ya
şayışından doğmuş olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe
izafe ile tescil edilir Ancak bu kadınla erkeğin birleşmeleri evlenme su
retiyle tescil edilemez
Karı koca gibi yaşamaları olum ve ayrılık gibi sebeplerle devam
etmemiş olanların karı koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan ço
cukları dahi yukardakı hükümlere gore nesebi sahih olarak ana ve ba
balarına izafetle tescil olunurlar.
Madde 2
Bu kanunun yayımından önceki birleşmelerden, kanu
nun yayımı tarihinden başlıyarak 300 gün ıçmde doğan çocuklar için de
hukum birinci maddede olduğu gibidir.

Sayfa: 8614

8 MAYIS 1945

(Resmî Gazete)

Hadde 3
4 Ekim 1926 tarihinden once yapılan ve tescil edilmemiş
olan evlenirlerle bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış çocuk
ların, ilgilileri belge veya mahalle veya koy ılmuhaberlerıyle nüfus me
murluğuna başvurdukları surette kayıt ve tescilleri yapılır.
Madde 4 — Medeni Kanunun yayımından once boşandıkları halde
nüfusta evli görünen ve birinci maddede yazıldığı gibi başka kad n vcva
erkekle birleşip çocuğu olanlar, s a ğ iseler sulh yargıcı onıuıde yakacak
ları beyanın nüfus memurluğuna bıldır ilmesi uzerme ve ölümleri halinde
nüfus sıcıllmdekı evlilik kayıtlarının silinmesine dair ilgililer hukum al
dıkları takdirde haklarında birinci madde hukmu uygulanır
Madde 5
Birinci madde gereğince karı koca gibi yaşayan kadın
ve erkek, bu birleşmelerinin evlenme suretiyle tescili için birlikte ve bu
birleşmelerden doğan çocukların kaj dı ıçm de ilgililer, muhtarlara baş
vurup alacakları ilmühaberleri bir dilekçeye bağlıyarak yerin en buyuk
mülkiye ustune vermek suretiyle istekte bulunurlar İlgililer çocukların
tescili ıçm istekte bulunmadıkları surette bu odevı bir ilmühaber ver
mek suretiyle muhtarlar yapar
Mülkiye ustu tarafından geıeklı soruşturmalar yaptırılır Kanuni
şartların bulunduğu anlaşılırsa mülkiye ustunun buyruk ve havalesi üze
rine nüfus idareleri tescili hemen yaparlar
Muhtarların yaptırdıkları tescılleı nüfus idaresi taralından hemen
babaya tebliğ olunur Babanın bulunduğu yer belli değilse ikametgâhının
bulunduğu mahalle veya k ö y ihtiyar kurulu odasına ve ikametgâhının
kapısına asılmak suretiyle tescil ilân olunur Tebliğ ve ilânların yapıl
dığını tesbıt eden tutanaklar nüfus idarelerince dosyalarında saklanır

mahkemesine gitmek suretiyle bu kanun
lirler

IKINCI

B Ö L Ü M

Madde 7
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tescil edılmiyerek gizli kalanlar ve kaydına işaret edilmemiş ölümler hangi yaşta
olursa olsun doğru tarihiyle bu kanun hükümlerine göre kütüklere yazılır
Madde 8
Gizli kalan kişileri kendileri veya veli veya vasileri veya
ev reisleri yazdırmakla ödevlidirler
Nüfus kütüğüne geçirilmemiş ölümleri muhtarlar soruşturup öğre
nerek usulüne gore yapacakları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına
bildirmeğe ödevlidirler

Madde 11

Birleşik

BÖLÜM

geçirilmemiş

evlenmelerini ve

B) Beşinci maddede anlatılan birleşmelerden doğan çocuklarını;
C ) Sekizinci maddede yazın nüfusa yazılmamış kişileri
Bıldırmıyen ilgililerden ve kendilerim yazdırmıyan reşitlerden idare
kurulu kararıyle bir liradan on liraya K a d a r hafif para cezası alınır. Bu
kararlar kesm olup Tahsili Emval Kanuniyle yerme getirilir
Madde 12
Bu gibi vakaların kendilerine bildirildiğinde beşinci
madde gereğince verilmesine lüzum gösterilen ilmühaberleri vermiyen
veya geciktiren ve bildirilen gizli nüfusların, silinmemiş ölüm vakaları
nın ilmühaberlerim yaparak nüfus memurluklarına vermiyen ve bu ka
nunun kendilerine yüklediği ödevleri yapmıyan muhtarlar hakkında ge
nel hükümler uygulanır
Madde 13

Bu kanun yayımı talihinde yürürlüğe girer

Madde 14

Bu kanunun hükümlerim Bakanlar Kurulu yurutur
2/5/1945
Kpîut

Başlısı

No
Sozu Geçen
743

DÜBIUI
TerliD

Cilt

2
3

I
7

Sahile

Ga*eî«
Sarı

Kanunlar :
12/8/1325
4/1/1926

Tahsili Emval Kanunu
Turk Kanunu Medenisi

624 T V. 313
237
339

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun
Kanun A o : 4/1

Kabul tarihi: 30/4/1945

Madde 1
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 yılı büt
çesinin 14 uncu bolumunun (4) uncü (hudut ve sahillerde zuhur edecek
sâri hastalıklara karşı alınacak tedbirlere ait masraflar) maddesinden
(1.500) lira düşülerek 8 mcı bölümün birinci (posta ve telgraf ücreti)
maddesine eklenmiştir
Madde 3
ları yurutur.

hükümler

Bu kanunun yururluğu suresince

A) Uçunca maddede yazılı nüfusa
bu e denmelerden doğan çocuklarını,

Madde 2
UÇUNCU

faydalanabi

Madde 10
Bu kanuna gore yapılacak işlem ve tesciller, verilecek
dilekçe ve ilmühaberler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim ve ce
zadan muaftır
Bu K a n u n u n yayımı tarihine kadar bildirilmemiş doğum, olum ve
evlenmelerden dolayı idare kurullarınca hukmolunarak henüz alınmamış
p a ı a cezaları affedilmiştir

Anlaşmazlık ve itiraz olursa bir ay ıçmde ış yerin sulh mahkeme
since bu kanuna gore çozulur
Madde 6
Yukardakı madde gereğince yapılmış olan tescillere ilgi
liler öğrendikleri tarihten başlıyarak altı ay ve her halde tescil tarihin
den başlıyarak beş yıl ıçmde Medeni Kanun hükümlerine göre yetkili
mahkemede itiraz edebilirler
Cumhuriyet savcısının butlan dâvası hakkı saklıdır

hükümlerinden

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
2/5/1945

Madde 9
Yapılacak tescil işlemleri ıçm bu kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak iki yıl içinde istekte bulunulmalıdır.
Bu kanun hükümlerinden faydalanmaya hakkı olup ta birinci fık
rada yazılı önel içinde başvurmayanlar ancak ikametgâhlarının Asliye

Iertıp

Baslığı
Hudut ve Sahiller S ı h h a t
Bütçe K ı n u n u

Umum M ü d ü r l ü ğ ü

Ciîı

Sahafa

S»T.

1944 m a l î y ı l ı
29/4/1944

İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından :
Yargıçlar Kanununun 50 ner maddesi gereğince toplanan genel ku
rulumuzca, bu kanunun 35 ıncı maddesine göre Yargıtaym 1/1/1944 den
31/12/1944 tarihine kadar incelediği işlerden toplanmış olan notlar esas
tutularak Muavin ve Yargıç sınıfında bulunanların derecelerini tâyinde
aşağıda yazılı nısbetlerın goz önünde bulundurulacağına karar veril
miştir
1 — % 70 nısbetmde orta, ıyı ve çok ıyı not alanlar yükselme hak
kını kazanırlar
2
% 86 not alanlardan bu notların % 50 sı ıyı ve çok ıyı olanlar
tercıhan yükseltilebilirler.
3 — Bu nısbetlerın tercinde uygulanması ıçm her halde Yargıtaya
40 ışın gelmiş ve incelenmiş olması şarttır
4
Ancak diğer vesika ve sebeplerle ehliyetleri anlaşılanların Yargııtayca incelenen ış sayısına da bakılmıyarak tercıhan yükselmelerine
karar verilebilir.

5
Notlarının % 80 nı tamamen ıyı ve çok ıyı olup fena notu bulunmıyanlar mumtazen yükseltilebilirler
6
Savcılar da incelenecek işlerine ve aldıkları notlara gore yu
kardakı nıs'betler çevresinde işleme bağlı tutulurlar
Zara C " Savcılığından
Ticaret kastıle faturasız mal almak suretiyle Mıilî Korunma Kanu
nuna aykırı harekette bulunmaktan sanık Zara'nm Çarşıbaşı Mahalle
sinden Ahmet oğlu 1307 doğumlu Huseym Kesici hakkında Hüseyin Kesıcı'nın 510 ve 554 sayılı Koordinasyon Kararının 8, Millî Korunma
Kanununun 31/4, 57/3, 63 uncu maddeleri gereğince 50 lira ağır para ce
zasiyle mahkûmiyetine ve bir hafta müddetle dükkânın kapatılmasına ve
bu kadar müddetle ticaretten menine dair Zara Asliye Ceza Yargıçlığın
dan verilen 22/2/1945 gunlu 55/12 hükmün Yargıtay Hususi M Daire
since 3/4/1945 gününde onanarak kesinleştiği ilân olunur
1092
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Sayfa: 8615

Belediyeler imar Kurulu Başkanlığından
imar plânı düzenlendirilecek
Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 1/2000 olculu imar
plânı esaslarına göre sahası müstakbel mkışafıyle beraber 150 hek
tar olan Çorum iline bağlı iskilip Kasabasının 1/2000 kati ve mütebaki
mıkyaslardakı imar plânı düzenlenmesi ışı kapalı zarf usulıyle e.n.sı'tneye
konmuştur.
Işın kesif bedeli 3700,
liradır
Eksiltme 29/5/1945 salı gunu saat 11 de içişleri Bakanlığı bınanında
Belediyeler imar Kurulu tarafından yapılacaktır.
1) Eksiltmeye girebilmek K i n isteklilerin usulü dairesinde 2i'7,o0
liralık geçici teminat vermeleri,
2) istekliler ihale gününden en az uç g uı evvel (tatil günleri ha
riç) yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu ışın eksiltmesi
ne girmek için adı geçen Bakanlıktan yeterlik vesikası almaları,
3) Eksiltme şartnamesıyle diğer evrak Ankara'da Belediyeler Ban
kası binasında Belediyeler Fen Kurulu Müdürlüğünden bedelsiz olarak
tedarik olunabilir.
4) Teklif mektuplarının 2*90 sayılı kanunun tariflerine g o ı e 'hale
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediyeler Fen
Kurulu Müdürlüğüne tevdii lazımdır
Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış tek
liflerle postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz
1120/4-1
Tekel Ankara Başmüdürlüğünden

4
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1945 yılma ait Ticaret
Odası belgesi ile usulü dairesinde (10.712,32) liralık geçici teminat ver
meleri ve bu ışı yapabileceklerine dair Bayındırlık Bakanlığından yeterlik
belgesi almaları lâzımdır
Bu belgeyi alabilmek ı ç m isteklilerin eksiltme gününden en az uç
gun evvel (ara verme günleri hariç) bir dilekçe ile .Bayındırlık Bakanlı
ğına baş vurmaları ve dilekçelerine bu önemdeki mşaatı başarabilecek
lerine dair olan belgelerini eklemeleri lâzımdır
5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncu maddesinde verilen
izahat çerçevesinde hazırlayacakları teklif mektuplarım 2 ncı maddede
yazılı saatten fair saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon
Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez

1135/4-3
18/5/1945 cuma günü saat 15 te Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı bi
nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme
Komisyonunda beher kilosu 126 kuruştan (3780) üç bin yedi yüz seksen
Ura oranlanan bedelli 1000 aded toprak kazmasının açık eksiltme usullyle
eksiltmesi yapılacaktır.
Eksiltme şartlaşması ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir.
Ceçıoi teminat (283) lira (50) kuruştur.
İsteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı belgeler üe bir
likte aynı gün saat 15 e kadar sözü edilen komisyonda hazır bulunmaları
lâzımdır.
1163/4-3

Trabzon C Savcılığından

1
Ankara - Hatıpçayı Barut deposu elektrik tesisatı pazarlıkla
•eksiltmeye konulmuştur
2 _ Keşif bedeli (608,35) lira olup teminat akçesi (45 62) liradır
3
Eksiltme günü 21/5/1945 pazartesidir
4
Eksiltme Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyon huzurıyle
ve 3 uncü maddede yazılı günde saat 15 te yapılacaktır
Bu ışı yapabilecek isteklilerin hazır bulunmaları ilân olunur

Trabzon Ğumruk Muhafaza iskele li'sım Â m a ı Salım B?ıberı öl
dürmekten sanık o iskele Muhafaza Memurlarından Trabzon'un Holamana Köyünden Mustafa oğlu 1319 doğumlu izzet Eyyupoğlu aleyhinde ta1 pname ile k a m ı dâvası açılmış ve gaip olduğu anlaşılmış ve Asliye Ce
za Yargıçlığınca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 283 ve 284 uncü
maddeleri uyarınca bu sanığın Türkiye'deki mallarının Haczine, ve ilâ
nına karar verilmiştir
1093

1200/4-1
Keşan C Savcılığından
Bayındırlık Bakanlığından

Sondaj yapımı
1
Eksiltmeye konulan ış : Silifke - Mut yolunda beton arme Gök
su köprüsü yerinde yaptırılacak (150) metrelik sondaj işi olup keşif be
deli (18.750) liradır.
2 _ Eksiltme 17/5/1945 tarihine rastlayan perşembe gunu öğleden
•evvel saat 11 de Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Başkanlığı eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usulıyle yapılacaktır.
3 _ Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak (94) kuruş mukabilimde
Şose ve Köprüler Başkanlığından alınacaktır.
4
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1945 yılma ait Ticaret
Odası belgesi ve usulü dairesinde (1.406,25) liralık geçici teminat ver
meleri ve bu işi yapabileceklerine dair Bayındırlık Bakanlığından yeterlik
belgesi almaları lâzımdır. Bu belgeyi alabilmek için isteklilerin eksiltme
gününden en az üç gün evvel (ara verme günleri hariç) bir dilekçe ile
Bayındırlık Bakanlığına baş vurmaları ve dilekçelerine sondaj işi yap
tıklarına dair olan belgelerim eklemeleri lâzımdır
5
isteklilerin eksiltme şartlaşmasının (34) uncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 17/5/1945
gününe rastlayan perşembe günü öğleden evvel saat ona kadar makbuz
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1134/4-3

Betonarme köprü yapısı
1
Eksiltmeye konulan iş : Rize ilinde ve Rize - Pazar Rize - Ho
pa yolunda yapılacak betonarme Pazarbaşı, Kalecik ve Hunarsu köprü
leri olup keşif bedeli (189.246,30) liradır.
2
Eksiltme 17/5/1945 gününe rastlayan Perşembe günü saat 15
te Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Başkanlığı Eksiltme Komis
yonu odasında kapalı zarf usulıyle yapılacaktır.
3 _ Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak (9,46) lira bedel ile Şose
ve Köprüler Başkanlığından alınacaktır.

Hukum hulâsası
307 kuruştan satılması gereken ıhlamuru 350 kuruştan satmak susuretıyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket etmekten sanık Keşan'ın
Yem Mescit Mahallesinden mahalle bakkalı Huseym oğlu 312 doğumlu
Gulsumden doğma Recep Sınır hakkında Asliye Ceza Yargıçlığında ya
pılan yargılama sonunda aynı kanunun 32, 57/5 - 6, 63 uncu maddeleri
mucibince 10 İn a ağır para cezasıyle cezalandırılmasına 5 gün dükkânın

kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten menine dair verilen karar
kesinleştiğinden aynı kanunun 63 üncu maddesi mucibince ilân olunur
1056
Hukum hulâsası
Satışa aızettığı etler üzerine etiket koymamak suretiyle Millî Ko
runma Kanununa aykırı hareket etmekten s a n ı k Keşan'ın Zaferiye Ma
hallesinden Arif oğlu 1325 doğumlu Havvadan doğma Kasap Ömer Gevgılı hakkında Asliye Ceza mahkemesinde yapılan yargılama sonunda ay
nı kanunun 31/7, 57/10, ve 63 uncu maddeleri mucibince 50 lira ağır para
cezasıyle cezalandırılmasına dair verilen karar kesın.eşlığmden aynı
kanunun 63 uncu maddesi mucibince ı'ân olunur
1057
Satışa arzettığı mallar üzerine etiket koymamak suretiyle Mıilî Ko
runma Kanununa aykırı hareket etmekten aamk Keşan'ın Büyukcaml
Mahallesinden Yusuf oğlu 1295 doğumlu Hatice'den doğma Huseym Bak
kal hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda aynı
kanunun 31/7, 57/10, 63 ve T C Kanununun 56 ncı maddeleri mucibince
41 Ura 60 kuruş ağır para cezasıyle cezalandırılmasına dair verilen karar
kesinleştiğinden aynı kanunun 63 uncu maddesi mucibince ilân olunur

1058
Satışa arzettığı mallar üzerine etiket koymamak suretiyle Millî Ko
runma Kanununa aykırı hareket etmekten sanık Keşan'ın ispat Camı Ma
hallesinden Hasan oğlu 334 doğumlu Kenme'den doğma bakkal Sadık
Ürek hakkında Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda
aynı kanunun 31/7, 57/10 ve 63 uncu maddeleri mucibince 50 lira ağır para
cezasıyle cezalandırılmasına dair verilen karar kesinleştiğinden aynı ka
nunun 63 uncü maddesi mucibince ilân olunur
1059
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içişleri Bakanlığı Belediyeler imar Kurulu Başkanlığından
imar plânı yaptırılacak
Sahası gelecekteki gelişmesiyle beraber 70 hektar olan Aydın ilme
bağlı Çine kasabasının imar plânı düzenlenmesi ışı kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konulmuştur
Işın keşif bedeli 2 500,

verilmiş ve müdâhilin 18/5/1945 cuma günü saat 10 da mahkemeye gel
mediği veya bir vekil göndermediği ve mazeretinden de mahkemeyi ha
berdar etmediği takdirde hakkındaki dâvanın gıyaben devamı icrasına
karar verileceği ilân olunur.
1175

liradır.

Eksiltme 29/5/1945 salı gunu saat 11 de içişleri Bakanlığı binasında
Belediyeler imar Kurulu tarafından yapılacaktır
1
Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin usulü dairesinde 187,50
liralık geçici teminat vermeleri,
2
, ihale gününden en az uç gun evvel (tatil günleri yok) yazı ile
Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu ışın eksiltmesine girmek
İçin adı geçen Bakanlıktan yeterlik belgesi almaları,
3
Eksiltme şartnamesıyle diğer evrak Ankara'da Belediyeler
Bankasında Belediyeler Fen Kurulu Müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir.
4
Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanuna uygun olaraık ihale
saatinden, bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Belediyeler Fen
Kurulu Müdürlüğüne verilmesi lâzımdır.
Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış teklif
lerle postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz
1164/4-1

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan:

iskenderun Asliye Hukuk Yargıçlığından
iskenderun Yenişehir Mahallesi Arca sokak No 24 te oturan Alı
oğlu Nuri Hunbuk'e
iskenderun Yenişehir Mahallesi Yem Caddede oturan fırıncı Sadıîc
kızı Selma Unal tarafından aleyhinize terk sebebiyle açtığı boşanma d â 
vasında mahalli ikametinizin meçhul bulunduğundan davetiyenin ve d â v a
arzuhalınm ilânen tebliğ edildiği h?lde davete icabet etmediğinizden hak
kınızda gıyap kararı verilerek duruşmanın 25/5/1945 cuma saat 9,10 a
bıı akıl masına karar verilmiş olduğundan belli gvn ve vakitte iskende
run As,iye Hukuk Yargıçlığında hazır bulunmanız ve mahkemede hazır
bulunmadığınız ve tarihi ilândan itibaren beş gun içinde itiraz etmediğiniz
takdirde duruşmaya kabul olunmıyaeağmız tebliğ makamına kaim olmak
üzere ilân olunur
1145/1-1

inegöl icra Memurluğundan :
Gayrimenkul malların açık artırma ilânı

Miktarı
metre mikap
10
5
2
1
0,5
18,5

Ebadı

Cinsi

Muhammen bedel _ Muvakkat
beher Ms
teminat

1,5 X 25 X 400 Tahta
2 X 25 X 400
»
3 X 25 X 400
5 X 25 X 406
8 X 25 X 400

2251
>

» J. 4162,50

»

312 20

Yekûn

1 — Müessese ihtiyacı ıçm yukarda miktar, ebad ve muhammen be
deliyle muvakkat teminatı yazılı kereste açık eksiltme suretiyle satın
alınacaktır.
2 — Eksiltme 18/5/1945 cuma günü saat 11 de müessesede toplana
cak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır
3 — Şartnamesini görmek isteyenler hergün müesseseye müracaat
edebilirler. Taliplerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gün evvel
gelerek birer irsaliye almaları ve eksiltmeye iştirak etmek üzere belli gün
ve saatte müessesede hazır bulunmaları.
1143/4-3

M . S. B. 3 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Beher kılosunua 230 kuruş fiyat tahmin edilen kulp ipinden 15 ton
11/5/1945 günü saat 15 te pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır Evsaf, numu
ne ve şartnamesi her gun öğleden evvel komisyonda görülebilir
Muhammen bedeli 34.500 lira olup kati teminatı 5 175 liradır
isteklilerin belli günde banka teminat makbuzu veya Hazme veya
hut ta Merkez Muhas'eDecılıklermden alacakları teminat makbuzlarıyle
birlikte komisyona gelmeleri.
K 3—1173/2-2

Elbistan Asliye Hukuk Yargıçflgmdan:
Elbistan'a bağlı Celâ Köyünden Ahmet oğlu Mehmet Çakmak murisi

bulunan Celâ Köyünden Sarıpala Oğullarınlan Süleyman oğlu Hüseyin
kızı ve ölü Hamdi karısı Haticenin inhisarı verasetine dair olan dâvada
müdâhil bulunan aynı köyden olup halen ikametgâhı meçhul bulunan
Mahmut oğlu Hasan Kırık'ın de işbu dâvaya mudâhıl sıfatıyle girmiş oldu
ğundan dolayı müteakip duruşmaya gelmediği cihetle hakkında sâdır olan

gıyap kararı mahalli meçhul olduğundan ilânen tebliğine mahkemece karar

Merhun olup evvelce satılmaması dolayısiyle yeniden açık artırma su
retiyle satılmasına karar verilen ve yeminli vukuf ehli tarafından «1500»
lira kıymet biçilen inegöl'de Cuma Mahallesinde Hükümet binası arkasın
da Hekrmoğlu Sokağında kâm ve tapunun Ekim 1928 tarih ve 142 numara
sında kayıtlı olup sağı Otuzfaıroğlu Hacı İbrahim veresesi, solu Şerife'nin
oğlu Ali hanesi, arkası Ahmet veresesi hanesi, cephesi yol ile çevrili ve al
tında bir ahır ve arka taraf mda (bir avlusu ve büyükçe bir çamaşır kuruluğu
ve onun yanında eski tertip bir helası ve ufak ıbır koridoru ve tahtadan
musluğu ve pencereleri Hekimoğlu Sokağına bakan ve birinde gusulhane
bulunan yanyana iki odalı ve kullanmağa elverişli bir katlı 14 kapı numa
ralı ahşap evin birinci artırması 24/5/1945 perşembe günü saat 14-16 ya
kadar inegöl icra Dairesinde yapılacaktır. O gün verilecek bedel tahmin
olunan kıymetin <% 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı
olan diğer alacaklılar (bulunup da o gayrimenkul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuundan ve masraflardan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın «ta
ahhüdü baki kalmak üzere ikinci artırması 4/6/1945 pazartesi günü aynt
saatte yapılacaktır. Bugün dahi verilecek bedel satış istiyenin alacağına
ruçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakla
rın ve masrafların mecmuundan fazlaya çıkması şartiyle en çok artıranaİhale edilecektir.
Artırma şartlaşması 14/5/1945 tarihinden itibaren 44/90 T numaralı
inegöl icra Dairesinde (herkesin görtmesme açıktır. Fazla malûmat almak
istiyenlerın bu şartlaşmaya ve 44/90 numara ile memuriyetimize müra
caat etmelidir.
Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde 7,5 u nispetinde
pey veya millî bir bankanın teminat mektubu verilecektir.
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa
dair olan iddialarını İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbıtelerıyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksı hade hak
ları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç
kalırlar. Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartlaşmasmı
okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş sa
yılırlar.
Gayrimenkul, kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde yarayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel ve
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırmaya
çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçmiş
günler için % 5 ten hesap edilecek faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme
hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunacaktır.
Bu ev yukarda gösterilen tarihlerde inegöl icra Dairesmde işbu ilân
ve gösterilen artırma şartlaşması dairesinde satılacağı ilân olunur.
1189/1-1
Başbakanlık Devlet Matbaası
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İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

4726 Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun

1

4727 Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Doğan Çocukların Tesciline ve Gizli Kalmış
Nüfus Vakalarının Cezasız Olarak Kaydına Dair Kanun

1

4728 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun

2

İlanlar

2

