
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

idare ve yazı işleri için 
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

28 OCAK 1960 

PERŞEMBE Sayı: 10417 

KÂNUNLAR 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 90 ıncı maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 7410 Kabul tarihi : 20/1/2960 

Madde 2 — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 90 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 90 — Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Em
niyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dâhil maaşlı ve ücretli memurlardan, 
Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım 
ve Yardım Sandığı) kurulur. 

Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında 
ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte, 
Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların 
mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir. 

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüç-
hanları haizdir. 

Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı İşbu 90 ıncı 
madde hükümlerine tabidir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunu icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

24/1/1960 

No. Başlığı 

İlgili-Kanun : 
3201 Emniyet Teşkilât Kanunu 12/6/1937 18 1101 3629 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı Hesabıkati Kanunu 

Kanun No : 7411 Kabul tarihi : 20/1/1960 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 mali yılı sarfiyatı, 
ilişik (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği gibi (9 398 344) lira 
(12) kuruşu âdi, (3 528 828) lira (04) kuruşu yatırımlar ve (5 393) lira 
(54) kuruşu faslı mahsuslar sarfiyatına ait olmak üzere ceman 
(12 932 565) lira (70) kuruştur. 

Madde 2 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı tahsi
latı; ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (14 616 211) lira (80) 
kuruşu âdi ve (1 193 835) lira (84) kuruşu faslı mahsuslara ait olmak 
üzere ceman (15 810 047) lira (64) kuruştur. 

Madde 3 — Tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden 
(2 877 481) lira (94) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

Madde 4 — Tahsisattan 1955 bütçe yılı içinde sarf olunmıyan ve 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 
(1 894 375) Ura (62) kuruş imha edilmiştir. 

Madde 5 — Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprak satış 
bedellerinden 1955 mali yılında yapılan sarfiyat, ilişik (D) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 755 461) lira (24) kuruş ve hayrat satış be
dellerinden yapılan sarfiyat (3 458) lira (09) kuruştur. 

Madde 6 — Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprak satış 
bedellerinden 1955 mali yılında yapılan sarfiyat, ilişik (D) işaretli cet-
(C) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 896 804) lira (03) kuruş ve 
hayrat satış bedelleri tahsilatı da geçen yıldan devri ile birlikte (672 756) 
lira (79) kuruştur. 

Madde 7 —• Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprak satış 
bedellerinden 1955 mali yılı içinde sarf olunmıyan ve (D) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (12 141 342) lira (79) kuruş ile hayrat 
satış bedellerinden aynı yıl içinde sarf olunmıyan (669 298) lira (70) 
kuruş varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1956 yılına devredilmiştir. 

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer 
Madde 9 — Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil ve Maliye Ve

kili memurdur. 
24/1/1960 

A/1 - CETVELİ 
Ertesi yıla dev- İmha olunan 

Tahsisat Sarfiyat rolunan tahsisat tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. l i r a K. lira K. Lira K. 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 929 570 04. 1623 722 04 
1103 405 881407 27 

460000 337890 25 

305 848 
221997 73 
122 109 75 

T.C. 
Resmî Gazete 

Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 



F. 

206 

207 

209 

210 
221 
301 
302 
803 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
407 

41? 
418 

419 

421 
422 
424 

425 

450 

451 
452 

454 
456 
476 
501 
502 
005 
601 
G02 
604 

Tahsisatın nev*i 

4178 ve/4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 
5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı. 
5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
Merkez daireleri büro masrafları 
Vilâyet büro masrafları 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve-telefon ücret ve masraf-
ları 
Vilayetleer kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı kanun gereğince ödenecek te
davi masrafları ve harcırahları 
Taşıt masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci 
maddesini ilgilendiren masraflar 
Vakıf akarlar masrafları 
Faiz, acyo ve para taşıma masrafları 
Özel Kanunu gereğince yapılacak tesbit 
ve satış (masrafları 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi mas
rafları 
Hayrî ve sosyal hizmetler 
5634 sayılı konunun 10 uncu maddesi uya
rınca Hazineye ödenecek karşılıklar 
Hayratın Ve hayrattaki kıymetli eşyanın 
inceleme ve ayırma masrafları 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
Yayın ve tanıtma masrafları 
4489 sayılı kanuna göre staj için ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin harcırah
ları ile başka her çeşit masrafları 
Sigorta masrafları 
Düşünülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
Kudretsiz hayrata yardım 
Edremit Belediye Hastanesine yardım 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit ha-
deme ücretleri farklara ile tahsisatları 

Tahsisat 
Lîra K. 

99 300 

418 116 
2100 

647025 28 
27 000 
59500 
37 000 

51000 
9 820 

21000 
243 001 

10 000 
14000 

67362 66 
839 000 

5 000 

43 400 

75000 
2 595 109 

147 000 

4 000 

23 250 
55000 

223 29 
50 500 

50 
50 

42 758 13 
14 521 63 
15 000 

1065 000 
1500 

225 000 

Sarfiyat 
Lira K 

74 060 

269 273 91 
2100 

647 025 28 
25 660 79 
52 228 95 
34 702 60 

37 555 69 
6817 72 

20 529 62 
173 051 54 

5 976 17 
10 563 95 

443 912 67 
746 604 57 

330 95 

30 362 93 

72 880 91 
2 348 370 80 

147 000 

1 390 46 

11 852 17 
44 772 25 

50 311 20 

42 662 07 
13 498 15 
14 138 90 

1 054 783 88 

32.906 43 

Ertesi yıla dev-
rolunan tahsisat 

Lira K. 

70 273 16 

îmna olunan 
tahsisat 
Lira K. 

25 330 

148 842 09 

1 339 21 
7271 05 
2 297 40 

13 444 31 
3 002 28 

470 38 
69 949 46 

4 023 83 
3 436 05 

23 449 99 
92 395 43 
4 669 05 

33 037 07 

2 119 09 
170 465 04 

2 669 54 

11 397 83 
10227 75 

223 29 
188 80 
50 
50 
96 06 

1023 38 
861 10 

10 216 12 
1500 

32 093 57 

A / l Cetveli yekûnu 10 800 652 93 9 398344 12 76 273 16 1326 035 65 

(A/2) Yatıranlar 
701 Onarma ve yapı işleri 
702 Fatih Külliyesi onanım 
752 Taşıtlar satınalma karşılığı 

A/2 Cetveli yekûnu 

Hususi fasıllar 
Gureba Hastanesi masrafları 
Hayrat ve âbideler onarma masrafı 

Hususi fasıllar yekûnu 

İCMAL 
A / l Cetveli yekûnu 
A/2 Cetveli yekûnu 

Hususi fasıllar yekûnu 

A/2 - CETVELİ 

3 590168 01 
460 000 

17 000 

4 097 168 01 

169 090 76 
19 346 44 

188 437 20 

10800652 93 
4 097 168 01 

188 437 20 

3 081 205 11 
416 417 79 
31 205 14 

3528 828 04 

5 393 54 

5393 54 

9398344 12 
3 528 823 04 

5 393 54 
U M U M YEKÛN 15 086 258 14 12 932 565 70 

163 697 22 
19 346 44 

183 043 68 

508 962 90 
43 582 21 
15 794 86 

568 339 97 

76 273 16 

183 043 66 

1326 035 65 
563 339 97 

259 316 82 1 894 375 62 
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B - C E T V E L İ 

Varidatın nev'i 

İcareler 
İcarel vahide 
İcarei müeccele 
Mukattaa 
Temettü ve faizler 
Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
Akar ve toprak satışı bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Hayrat satış bedeli faizi 
Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve zeytinlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devroVunan gelir fazlası 

Hususi fasıl 

Muhaınmenat 
Lira 

7 500 000 
350 000 
50 000 

75 000 
300 000 
250 000 

3 000 

433 300 
200 000 
309 000 
800 000 
50 000 

450 000 
1 725 000 

398 375 

Yekûn 

UMUMİ Y E K U N 

12 893 675 

12 893 675 

Tahsilat 
Lira K, 

6 773 719 84 
241 469 90 

41194 03 

258 364 01 
455 397 52 
436 970 11 

3 037 32 

969 389 24 
130 028 73 
288 586 80 

1517 064 45 

781 599 46 
1 725 000 

994 390 30 

14 616 211 80 
1193 835 84 

15 810 047 64 

D - CETVELİ 

F. Tahsisatın nev'i 

Hususi Akar ve toprak satış bedelleri 
» Hayrat satış bedelleri 

Tahsisat 
Lira K. 

13 896 804 03 
672 756 79 

Sarfiyat 
K . 

1 755 461 24 
3 458 09 

Ertesi yıla 
devrolunan 

Lira K . 

12 141342 79 
669 298 70 

Yekûn 14 569 560 82 1758 919 33 12 810 641 40 

C - CETVELİ 
Muhamınenat Tahsilat 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira K, 

Hususi Akar ve toprak satış bedelleri 13 896 80i 03 
» Hayrat satış bedelleri 672 756 79 

Yekûn 14 569 560 82 

T . B . M . M . K A R A R L A R I 

Yozgat'ın Çekerek Kazasının Kadışehri Nahiyesine bağlı 
Dabana Köyünün 12 sayılı hanesinde kayıtlı Al i oğlu, 
Dudu'dan doğma, ,1/4/1936 doğumlu Hasan Seyhan hak

kındaki idam hükmünün infazına dair 

Karar No : 2239 

Tokat'ın Almus Kazasına bağlı Gezgi Köyünden Mehmet oğlu Ali 

Çoban'ı 16/4/1956 tarihinde parasına tamaan boğarak öldüren Yozgat'ın 

Çekerek Kazasının Kadışehri Nahiyesinin Dabana Köyü hane 12, cilt 4 
ve sayfa 79 da nüfusa kayıtlı Ali oğlu, Dudu'dan doğma, 1/4/1936 doğumlu 

bekâr, cahil, sabıkasız ve rençber Hasan Seyhan hakkında Zile Ağır 

Ceza Mahkemesinden sâdır olan ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dai

resinin 24/1/1959 tarih ve 958/1481 esas, 959/15G karar ve 958/2313 tebîiğ-

name sayılı ilâmı ile tasdik edilmiş bulunan idam hükmünün Teşkilâtı 

Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince infazına karar verilmiştir. 

25/1/1960 

Edirne'nin Havsa Kazasmın Kabaagaç Köyünün 53 sayılı 
hanesinde kayıtlı 1337 doğumlu Hasan oğlu, Kezban'dan 
doğma, Kasim Dik hakkındaki idam hükmünün infazına 

dair 

Karar No : 2240 

Havsa'nın Çukur Köyünde çadırda konaklamış bulunan Yaşar Ba
kan, Muaviye Üatünalp ve Hatice Bakan (Üstünalp)'ı 11/9/1956 tarihinde 
taammüden paralarını çalmak ve suçun delil ve emarelelerini ortadan 
kaldırmak kasdiyle öldüren Edirne'nin Havsa Kazasının Kabaağaç Köyü 
hane 58, cilt 6 ve sahife 67 de nüfusa kayıtlı Hasan, oğlu, Kezban'dan 
1337 yılında Romanya Köstence Kasabasında doğma, boşanmış, çocuk
suz, cahil, kalaycılık yapar, sabıkasız Türk ve islâm Rasim Dik hakkında 
Edirne Ağır Ceza Mahkemesinden sâdır olan ve Temyiz Mahkemesi Ce*.-ı 
Umumi Heyetinin 14/9/1959 tarih ve İ/3 0 esas, 23 karar v • 959/267« ».••!• • 
liğname sayılı ilâmı ile tasdik edilmiş bulunan idam hük'i-.i'cıiıu T»'ŞKı!;ıtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince infazına karar verilmişti». 

25/1/1960 
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İ L Â N L A R 
Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. U m u m Müdürlüğünden : 

Kavaklıdere-Ankar^ 
9 aded derin kuyu su tulumbası alınacaktır 

1 — Fabrikamız için 8 aded santrifüj tulumba ile 1 aded derin kuyu 
dalgıç tulumbası satın alınacaktır. 

2 — Buna ait şartname mesai saatleri dâhilinde Ankara 'da U m u m 
Müdürlük Tiacret Sfervisinden, İstanbul'da Perşembe Pazarı Arap K a y -
yum Sokak Güzel İzmir Handaki İrtibat Müdürlüğümüzden temin edile
bil ir . 

3 — Tekl i f ler in en geç 29/2/1960 Pazartesi günü saat 17,00 ye k a 
dar Ankara 'da U m u m Müdürlüğümüze verilmesi lâzımdır. B u tarihten 
sonra gelen teklifler nazarı i t ibara alınmıyacaktır. 

344 / 3-1 

1 — F a b r i k a ve tesislerimizdeki servis ve nakliye araçları için 363 
kalem yedek parça almacaktır. 

2 — B u parçaların cins ve miktarlar iy le buna ait fenni ve idar i 
şartname bedelsiz olarak mesai saatleri dâhilinde Ankara 'da U m u m Mü
dürlüğümüz Ticaret Servisinden, İstanbul'da Perşembe Pazarı A r a p K a y -
yum Sokak Güzel İzmir Handaki İrtibat Müdürlüğümüzden temin edile
bil ir . 

3 — Tekl i f ler in en geç 22/2/1960 Pazartesi günü saat 17,00 ye k a 
dar Ankara 'da U m u m Müdürlüğümüze verilmesi veya aynı tarihte U m u m 
Müdürlüğümüzde bulundurulmak üzere postalanması lâzımdır. 

345 / 5-1 

Dövizi Şirketimizce temin edilmek suretiyle çimento fabrikalarımız 
için (Ei lya ve Silpeps) satın alınacaktır. 

Mezkûr malzemeye ait tekli f lerin en geç 25/2/1980 Perşembe günü 
saat 12.00 ye kadar Şirketimizde bulundurulması zaruridir . 

B u ihaleye ait Teknik ve İdari şartnameler Şirketimizin A n k a r a 
Kavaklıdere'deki merkezinden veya İstanbul İrtibat Müdürlüğünden be
deli mukabilinde temin olunabilir. 

346 / 5-1 

TC. Devlet Demiryolları İşletmesi U m u m Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cins ve miktarları yazılı l iman malzemesi Türk - İtal
yan kredisine istinaden teklif a lma suretiyle satın alınacak olup her k a 
lem ayrı bir eksiltme mevzuudur. 

2 — Taliplerin kredi l i tekli f lerini en geç 26/2/1960 Cuma günü saat 
17,— ye kadar Ankara 'da U m u m Müdürlük binasında Malzeme DaireJİ 
Reisliğimize vermiş veya göndermiş olmaları şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara 'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci vezne
lerinden 25 T L . mukabilinde temin edilebilir. 

4 — T C D D siparişi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve
ya tercih etiği talibe yapmakta serbesttir. 

Alınacak malzeme : 

1 — Mağaza traktörü 30 adet 
2 — Palamar botu 6 aded 
3 — 10 tonluk portal vinç 12 adet 
4 — 5 tonluk portal vinç 6 adet 

342 / 2-1 

Karayolları U m u m Müdürlüğünden : 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki evsaf ve şartlar dâhi
linde 8 kalemde 6 x 19 luk ve muhtelif inçlik ceman 129.300 metre çelik 
özlü çelik tel halat satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1.300.000,— T. L . sı olup kat i teminatı 105 .500 , - -
T. L . dır. 

2 — Pazarlığı 2 Şubat 1960 Salı günü saat onbirde Merkezde M a l 
zeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartnamesi mezkûr müdürlükten bedelsiz olarak temin edilebilir. 
353 /1-1 

N a f ı a Vekaletinden : 

1 --- Nafıa Vekâletince memleketimizin 33 muhtelif yerinde İnşa 
edilmiş olan pompa istasyonlarının önüne çelik kapılar inşa ettirilecek
t ir . 

2 — Mevzuubahis işin muhammen bedeli : 5.000.000 T. L . dır. 
3 — B u veya buna mümasil işleri yapmış olan Türk f irma veya 

f irmalar grupların ehliyet verilmesine esas olacak vesikalarının asılla
rını veya noterden tasdikli suretlerini H a v a Meydanları ve Akaryakıt 
Tesisleri İnşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı N o : 222 Kavaklıdere, A n k a r a 
adresine en geç 22 Şubat 19G0 tarihine kadar göndereceklerdir. 

4— Postada vuku bulacak kayıp veya gecikmeler nazarı itibara 
aiınmıyacaktır. 

5 — işbu ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 

277 /3-2 
_ « 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 

Akköprü - A n k a r a 

Hurda Lâstik Satışı 
14.355,00 T L . muhammen bedelli 411 adet muhtelif cb'addaki hurda 

oto dış lâstiğinin satışı 2490 sayılı kanun gereğince 16 Şubat 19G0 Salı 
günü sotıt 15.00 de Atelye Müdürlüğü binasında kapalı zarf suretiyle 
yapılacaktır. 

Lâstiklerin muvakkat teminatı (1.076.G3) liradır. Lâstikler atelye 
sahasında görülebilir. Şartname bedelsiz olarak Atelye veznesinden ve
rilmektedir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
(Saat 14.00 de) kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada vak i olacak gecikmeler dikkat nazara alınmaz. 

32'8 / 4-1 

Elâzığ 2. Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

959/215 
Davacı : Elâzığ'da istasyon Caddesinde mukim Rifat Kurtoğlu 
Dâvâlılar : Menduha Alemdar, Osman Memişoğlu v.s. 
Dâva : Tesbitin tashihi 
Davacı Ri fat Kurtoğlu tarafından dâvâlı Menduha Alemdar, ibrahim 

Kurtoğlu v.s. aleyhlerine açılan tesbitin tashihi dâvasının icra kılman 
muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Menduha Alemdar'ın adresinin meçhul olmasından 
adına çıkarılacak olan işbu gıyap kararının ilânen tebliğine 29/12/1959 
tar ihl i celsede karar verilmiş olduğundan, dâvâlı bulunan Menduha A l e m 
dar'ın işbu gıyap karaıının kendisine tebliği tarihinde 9/2/1960 gününe 
muallak bulunan işbu dâvaya gelmediği ve kendisini veki l ile de temsil 
ettirmediği takdirde H . U . M . K ; nunun 405 inci maddesi gereğince işbu 
duruşmanın dâvâlı Menduha Alemdar'ın gıyabında intacına karar veri 
leceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

258 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

istanbul Tabi i Gaz Limited Şi; ketinin ı ı nci bölgede i k i adet, V ı ı 
m i fcülgecL: i k i adet \e \ TJI nc i bölgede de i k i adet petrol arama ruhsat
namesi iktisabı için 13/ı_, ¡960 tarihinde talepte bulunduğu Petrol N i z a m 
namesinin 25 nei maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 

260 



28 OCAK 1960 (Resmî Gánete) S a h i r e : 321 

M . M . V . 1 No. lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî b ir l ikler ihtiyacı için 30 ton kıvırcık aalata sati>ı ulınacak-
ur. Tahmini tutarı : (24.000) l i ra olup geçici teminatı ; ,(1.800) liradır, 
îhalesi : 3/2/3 960 günü s?.at 11 de kapalı zarf usulü île yapılacaktır. 

istekl i ler in belirtilen gün VÛ .saatten bir ?aat evveline kadar teklif 
stıektuplarınm Komisyon Başkanlığına vermeleri evsı? vrc şartnameler 
hergiin Komisyonda v.» İstanbul 'Levazım Amirliği iifea hışmında görü
lebilir ilân o'.uöur. 

87 / 4-4 

Asker i birl ikler ihtiyacı için 5 ton yassı kadaylî İle 3 ton ekmek 
K.adayifi satın alınacaktır. Tahmini tutarı: ı(17.000) l i r a olup geçici te
minatı : (1.275) liradır. îhalesi : 2/2/1960 günü saat 11 de kapalı zarf 
ısulü İle yapılacaktır. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
lebilir ilân olunur. 

A n k a r a Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığından 

C i n s i 

fassı kadayıf 
Sikmek kadayi f i 

Miktarı 
Ton 

5 
3 

Fiyatı ' i atarı G. Teminatı 
Kuruş L i r a L i r a 

8.000 600 
300 9.000 675 

17.000 1.275 

88 / 4-4 

A s k e r i bir l ikler ihtiyacı için 40 ton yufka satın ahnact ktır. Tah 
mini t u t a n : (52.000) l i r a olup geçici teminatı : (3.850) liradır, ihalesi : 
3/2/1960 günü saat 11.30 da kapalı zarf usuiü ile yapılacaktır. 

i s tekl i ler in belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
Sıergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle
bil ir ilân olunur. 

89 / 4-4 

A s k e r i bir l ikler ihtiyacı için 100 ton tahan helvası satın alınacak
tır. Tahmini tutan (370.000) l i ra olup geçici teminatı (18.550) liradır. 
İhalesi : 6/2/19G0 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktı!. 100 
ton tahan helvası bir istekliye ihale edilebileceği gibi 25 şer tonluk par
tiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, istekl i lerin belirtilen gün 
ve saatten .bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkan
lığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İlân olunur. 

161 / 4-3 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için 30 ton taze soğan İle 50 ton taze baş 
soğan satın alınacaktır. Tahmini tutarı (46.000) l i r a olup geçici teminatı 
(3.450) liradır, ihalesi : 8/2/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü iîe 
yapılacaktır. Taze soğan ile baş soğan bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi her kalemi partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İs
tekli lerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif - mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün 
Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İlân 
olunur. 

C i n s i 
Miktarı 

Ton 
Fiyatı 
Kuruş 

T u t a n 
L i r a 

G. Tem. 
L i r a 

Taze soğan 30 70 21.000 1.575 
Tase başsoğan 50 50 23.000 1.875 

46.000 Û.150 

C i n s i 
Miktarı 

Aded 

Dökme demir soba 
Hidro l ik Pres 
Torna Tezgâhı 

Muh. 
Fiyatı 

L i r a 

2İS~ 
32.000 
9.800 

Muv . 
Teminatı 

L i r a 

1.962 
2.400 

735 

İhale gün vé saati 

1/2/1980 Pazartesi 11 de 
~> > 15 de 
¿ > 15 de 

Jandarma bir l ik ler i ihtiyaoı için yukarıda yazılı üç kalem teçhizat 
yazılı olduğu gibi evsaf ve şartnamesine uygun olmak üzere kapalı zarf 
eksiltmesiyle A n k a r a Jandarma Satmalma binasında ihale edilecektir. 

Evsafk şartnameler i z m i r J . Deniz Bölge K . lığı ve istanbul J . 
Satmalma K o m . Bşk. lığında ve Komisyonumuzda görülebUir. 

istekl i ler in kanuni vesika ticaret odası cüzdanları ile muvakkat 
makbuzlarını havi kapalı zarf tekli f mektuplarım eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

132 / 4-4 

A n k a r a Jandarma Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi : Sinema makinası 35 mm. l ik , miktarı: 2 aded, muhammen 
"iyotı : 34.000 l i ra , muvakkat teminatı : 4.650 l i ra . 

Jandarma bir l ik ler i ihtiyacı için 2 aded 35 mm. l ik sinema maki 
nası evsaf ve şartnamesine uygun olarak 4/2/1960 Perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf eksiltmesi ile A n k a r a Jandarma Satmalma Komisyon 
binasında ihale edilecektir. Evsaflı şartnameler İzmir Jandarma Deniz 
Bölge K . lığı ve istanbul Jandarma Satmalma Komisyonunda, Komis 
yonumuzda görülebilir, i s tekl i ler in kanuni vesika, ticaret odası cüzdaniaıı 
ile muvakkat teminat makbuzlarını havi kapalı zarf tekli f mektupla
rını eksiltme saatinden bir saat evveline yani saat 14 e kadar Komis 
yona vermeleri ilân olunur. 

190 / 4-4 

Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Umûm Müdürlüğünden : 

inşaat ilâm 
1 — Kapalı zarf usuliyle ve b i r im fiyat esasiyle eksiltmeye konan 

iş : Pmarhisar Çimento F a b l ikasında 1.700.000 l i r a keşif bedelli 12 aded 
lojman, misafirhane ve lokal binası, ihata duvarı, beton yol vesair müte
ferr ik inşaat işleridir. 

2 — Geçici teminat 64.750,— T. L . dır. 
3 — B u işin eksiltme dosyası 25/1/1960 tarihinden itibaren U m u m 

Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir. Eksi ltmeye girmek isteyen
lerin ihale dosyasını 250,— l i r a mukabilinde satın almaları lâzımdır. 

4 — B u işe girmek için, asgari 1.000.000,— liralık bu neviden bir 
işi yapmış veya kontrpl etmiş vc kabullerini de yaptırmış olmak şarttır. 

5 — Eks i l tme 25/2/1960 Perşembe günü saat 16 da Ankara 'da 
U m u m Müdürlükte yapılacaktır. 

6 — Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

268 / 4-2 

Kırklareli 2 nel i c r a Memurluğundan : 

959/149 
Alacaklı : Mese A l e v i veki l i Avukat Fahrett in Cura Kırklareli 
Borçlular : 1 — Şaul A l e v i 

2 — Rebeka Bansüsen (Kırklareli Karakaş Mahallesi) 
liâmı veren mahkeme : Kırklareli Asl iye H u k u k Hâkimliğinin 

10/11/1958 tarih ve 957/378 esas, 953/615 karar sayılı hükmü. 
Alacak miktarı, masraflar birl ikte : 3350 l i r a 98 kuruş. 
Yukarıda miktarı yazılı borcunuzu işbu i cra emrinin tebliği ta r i 

hinden itibaren beş gün içinde ödemeniz lâzımdır. B u müddet zarfında 
borcunuzu ödemezseniz tetkik merciinden veya temyiz veyahut iadei 
mahkeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına 
dair bir karar getirmedikçe cebri i c ra yapılacağı ve yine bu müddet 
içinde mal beyanında bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, Kırk
lareli i c r a Tetkik, Merci inin 7/12/1959 tar ih 959/104 esas sayılı kv-rarı ge
reğince ilânen tebliğ olunur. 

ıra ' 4-;s 224 



SdhSfe:522 [(Resmî Gaxete)l 28 OCAK 1560 
Nafıa Vekâletinden 

Yapı îşleri İlânı 
1 — Eksiltmeye' konulan iş: Burdur Vilâyetine bağlı Gölhisar Ka

zası Hükümet konağı İnşaatı İşidir. 
Keşif bedeli : (1.071.979,28) ltoadır. 
2 — Eksiltme 8/2/1960 Pazartesi günü saat 18 da Tapı ve Imuı 

İşleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve,İmar İşleri Reisliğin

de görülebilir» 
4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin 1959 yılına ait ticaret 

odası belgesi ile usulü dairesinde '(45 909,38) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İstekliler Nafıa Vekâleti eksiltmelerine iştirak Talimatnamesi 

ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dâhilinde Yapı ve İmar İşleri 
Reisliğine cn geç. 3/2/1960 günü akşamına kadar müracaat edeceklerdir. 

7 — İstekliler kendilerinden İstenilen vesikaları teklif mektupla-
riyle birlikte zarflara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, ek
siltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur 
154/4-8 

Vekâletimiz İnşaat Reisliği için 35 aded müflonlu den ceket ai>-
nacaktır. ' 

İr>n muhammen bedeli 6.825,— ala bin sekiz yüz yirmi be?, geçici 
temin&tı 511,88 beş yüz on bir lira seksen sekiz kuruştur. 

Eksiltme 10/2/1980 Çarşamba günü saat 15 te Vekalet MaUe«ı<j Mü
dürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık ek&üttne 
usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe alt şartname Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden bede>sı? ola
rak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmalar) 
ilân olunur. 

189/4-3 

1 — İki muhtelif meydanın meydan dışı sahalarında tesisleı inşa 
ettirilecektir. 

2 — Her İki mahaldeki iş ayrı olarak ihale edilecektir 
3 — Yapılacak işlerin beherinin muhammen bedeli: 2 500 000 T. L. 

sidir. 
4 — İstekliler, bu hususta doldurulması icap eden formları almak 

üzere 28 Ocak 1060 gününden itibaren aşağıdaki adrese müracaat etme
lidirler 

5 — Formların doldurulmuş olarak iade müddetinin 18 Şubat 1960 
saat 17 00 de son bulmakta olduğu ilân olunur 

Nafıa Vekâleti Hava Meydankm ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Re
isliği Atatürk Bulvarı No. 222 Kavaklıdere - Ankara 

276./ 2-1 

Kar<tyo:Un Umum Müdürlüğünden. 

Köprü İkmal İnşaatı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Giresun - Ordu ve Giresun Trabzon 

yollarında Domu/deresi, Pazarderesl, Aksu ve Gel i ver a köprülerinin ik
mal inşaatı olup keşif bedelleri tutarı (3.200.327,27) liradır, 

2 — Eksiltme: 10/2/1960 tarihine rastlayan Çnr^mr-a günü saat 
16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Köprüler Dai
resi odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İstekliler bu işe ait eksiltme evrakım vezneye yatıracakları 
(M) Ura bedele ait makbuz mukabilinde Teknik Hesaplar Şubesinden 
alabilirler. 

i — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 1939-1960 yılma ait ticaret odası belgesiyle usuiü dairesinde 

(109 760,- -) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b> îstekl'lorin en su} 4/2/İOuJ Perşembe gdnü nıtvj. saati 3gi:una 

»adar bir «Mekçe ile Umun Müdürlüğe rnto acaat etme'öri (Mt'ı̂ imı-Ls 
umaıni evrak kaydı tanui mutebeıdlr 'iclyrafla müracaat kabul olun
maz) ve dilekçelerine Umum Müdürlük ekslltmeleune giriş yönetmeliğine 
göı e'karayollarından alınmış mütaahhitlik karnesinin aslı Ue 196.010,— 

Uıauk banka referansı, plân, teçhizat, taahhüt ve teknik personeı beyan
namelerini noksansız bağlıyarak bu i? için yeterlik belge «l almaları 

5 — İsteklilerin eksiltme şarttıamesjıde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme günd saat onbeşe kadaı 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır 

Postada olacak gecikmeler kabul ecLlmez 
Keyfiyet İlân olunur. 

103 /1-4 

Çankırı Vakıflar Memurluğundan : 

Muhammen bedeli: 35.000,— lira, Teminata: 2.625,— Ura, Cinsi • 
Korkutzade vakfından̂  3 gözlü su değirmeni, Vakıf No. 138, Mevkii 
Yüklü Köyü civarında: 

Yukarıda yazılı değirmen 20/1/1960 -tarihinden itibaren kapalı zaı? 
usuliyle peşin bedelle satışa çıkarılmıştır 

İhalenin 4/2/1960 Perşembe günü saat İS de Vakıflar Memurluğu 
binasında yapılacağı taliplerin tekıif mektuplarını ihale saatinden 1 aaat 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır Postad» vftfr 
gecikmeden İdarenin sorumlu olmadığı ilân olunur 

185/4-4 
M • • • • ı » " 

' Ankara Bira Fabrikasından 

Arpa Fil i z i Satılacaktır 
1 — Fabrikamızda İstihsal edilen «130» ton arpa filizi (Hayvan yi

yeceği pazarlık suretiyle satışa çıkarılmıştır 
2 — Arpa filizlerinin muhammen bedeli ,(15800) lira olup muvak

kat teminatı <(1170) liradır. 
3 — İhale 2/2/1960 tarihine rastlayan Sah günü saat 15 de fabıı-

kamızda müteşekkil komisyonda yapılacaktır 
4 — Taliplerin ihaleden evvel fabrikaya müraçatla satış şartname

sini ve numunesini görebilirler. 
240/2-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden, 

1 — İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak* 10 aded 15 Kw. lık elek
trojen grupu kapalı zarf usutü ile eksiltmeye gıkartümıştır. 

2 — Muhammen bedeli 364 682,20 lira olup geçici teminatı 18.337,29 
Uradır. İşbu teminat idare veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 57 
sayılı hesabımıza yatırılıp mukabili makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 2/2/1960 tarihine tesadüf eden Sah günd saat 16,00 
da Ankara Kızılay înkilâp Sokaktaki Umum Müdürlük binası içerisinde 
Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe alt şartname Ankara'da. Umum Müdürlük Malzeme 
Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde gö
rülebilir. 

5 — îstekUlerin kanuna uygun bir < şekilde hazırlayacakları kapalı 
zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına ver
miş olmaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez 
18714-3 

Eskişehir 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Karar: 959/705 
Eskişehir Işıklar Mahallesi Taşkınbey Sokak No. 107 Zekiye Çeşen 

tarafından Çorlu Muratlı Nahiyesi İstiklâl Mahallesinden Süleyman Çe
şen aleyhine-açtığı boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sırasında 
dâvâlının adresi' meçhul kalmış ve dâva arzuhali ve gıyap kararı dâvâ
lıya ilânen tebUğ edilmiş ve dâvâlının gıyabında yapılan muhakeme so
nunda tarafların boşanmalarmu. ve dâvâlının bir sene müddetle evlen
mekten memnuiyetlne ve müşterek çocukları Fethiye'nin velJyet hak
kının dâvâlı babaya verilmesine 18/12/1959 tarihinde karar verilmiştir. 

İşbu karar özeti tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen dâvâ
lıya tebliğ olunur. 

353, 
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Antakya Gümrük İdaresinden : 

Kaçakçılık suçundan Hatay Asliye Ceza Mahkemesinin 5/13/1958 
günlü 958/353-342 sayılı kati ilamı ile 118 lira 12 kuruş hafif para ce
zasına hükümlü Samandağ Kazasının Yukarı Alev Işık Mahallesinden 
A l i oğlu Medine'den doğma .1029 D. lu Süleyman Kimyonsun adına çıka
rılan ödeme ,emri adresinin meçhul kalmasından tebliğ edilememiş ve 
adresinin tesbiti de mümkün olmamıştır. 

Bu sebeple ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verildiğinden, işbu 
ilânın Resmî Gazete'de ilânını mütaakip, hükümlü 15 gün zarfında, hü
kümlü bulunduğu para cezasını gümrüğümüz veznesine veya bulunduğu 
mahal gümrüğüne, gümrüğümüzün 1034 sayılı dosyası için ödemesini aksi 
halde 1918 sayılı kanunun 6829 sayılı kanunla değişik 56 ncı maddesine 
tevfikan ilâmın hapsen infazı cihetine gidileceği tebliğ plunur. 

215 

Lüleburgaz Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

959/8 
Maarif Vekâletine izafetle Hazine vekili tarafından Eskibedir Kö

yünden Recep Tufan ve çobanı Üzeyir aleyhine açılan tazminat dâvasının 
yapılan duruşmasında: 

Dâvâlı Üzeyir'in adresi meçhul olduğundan dâvâlıya ilânen gıyap 
karan tebliğine ve duruşmanın 12/2/1960 günü saat 9.15 e talikine karar 
verilmiştir. Dâvâlı mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediği ve bir 
vekil de göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gı
yap karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

265 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

959/231 
Lüleburgaz'ın Kumsaym Köyünden Ayşe Ataç vekili Avukat İsmet 

Akın tarafından aynı köyden olup halen meçhul Halbip Ataç. aleyhine 
açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının yapılan açık du
ruşmasında : 

Davetiyenin dâvâlıya ilânen tebliğ edildiği halde duruşmaya gelme
diğinden gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiş olup muhake
me 1/3/1960 Salı günü saat 10.10 a talik edildiğinden adı geçen dâvâlı 
Habip Ataç'm mezkûr gün ve saatte Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim olmak tizoro iiânen 
tebliğ olunur. 

266 

Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Jandarma Umum Kumandanlığına izafeten Hatay Jandarma K u 
mandanlığı tarafından Katsal Kabala Köyünden Ar i f Gençoğlu ölü izzet 
oğlu Enver, İzzet Kızı Feride ve İzzet kızı Naze aleyhlerine açmış olduğu 
istimlâkin tapuya tescili dâvasında: 

Dâvâlıların ikametgâhları meçhul olduğundan kendilerine basit usu
le göre İlânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunduğundan duruşma 
günü olan 5/2/1960 Cuma günü saat 9 da mahkemeye gelmeleri veya ka
nuni bir vekil göndermeleri dâva basit usule tabi olduğundan gelmiycn-
ler hakkında gıyap kararı çıkarılamayacağı ilânen duyurulur. 

267 • 
K . D. Ereğli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

959/854 
Ereğli Süleymanlar Mahallesinden Dikmen özvardar tarafından 

Ereğli Deniz Üs Komutanlığı erlerinden Ümit özvardar aleyhine açılan 
evlenme akdinin feshi, dâvasının muhakemesi sebebiyle; 

Dâvâlının tebliğe yeter adresi tesbit edilemediğinden dâva davetiye
sinin kendisine ilânen yapılmasına karar verilmiş ve mahkeme 11/3/1960 
Cuma saat 10 a bırakılmıştır. Belli günde (dâvâlının bizzat hazır bulun
mam veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde hakkında gı
yap karan verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

259 

Akçadağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

059/12 
Akçadağ Maarif Memuru Bekir Ünal'ın Sivas 4 üncü İşletme Gar 

Haheket Memuru Kemal Göktürk ve Kâhta İlçesinden Halit Ağar aley
hine, açmış olduğu alacak dâvasının yapılmakta olan yargılama sırasında: 

Dâvah Akif oğlu Kemal Göktürk adına çıkarılan davetiyenin adresi 
meçhul olduğundan bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan kendi
sine ilânen davetiye tebliğin? ve duruşmanın 18/2/1960 Perşembe günü 
saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Davetiye yerine kaim ohnak üzere ilân olunur. 
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Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

959/136 
Torbalı Kazasının Dlrmil K . den Mehmet oğlu Ahmet Şimşek tara

fından Bursa Kurşunlu K . den Süleyman kızı Saadet Şimşek aleyhine 
ikame edilen boşanma dâvasının icra kılınan muhakemesinde : 

Dâvâlı Saadet Şimşek'in adresine çıkarılan davetiyenin bulunama
dığından bahisle bilâ tebliğ iade edilmesi sebebiyle acuna İlânen tebligat 
yapılmış ve mezkûr günde de muhakemeye gelmediğinden gıyap karannın 
ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla dâvâlı Saadet Şimşek'in muha
kemenin yapılacağı 24/2/1960 günü saat 10 da Torbalı Asliye Hukuk 
Mahkemesine gelmesi veya kendisini temsil eder bir kanuni vekil gön
dermesi, aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap karârı 
yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ 'olunur. 
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Palu Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

959/19 
Davacı Palu'nun Bilâl Köyünden Zülfü Çakmak tarafından Elâzığ 

Maarif Mütaahhidi olup Elâzığ Kültür Mahallesi Bahçe Sokak 1(8) No. lu 
evde mukim Kemal Sungur aleyhine ikame olunan alacak 'dâvasının ya
pılmakta olan muhakemesi sırasında: 

Dâvâlı Kemal Sungur'a davetiye tebliğ edilmiş, davete icabet etme
diğinden adına gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiş, adresinde bu
lunmadığından gıyap kararının Resmi Gazete ile ilânen dâvâlıya tebliğine 
karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan S/3/1960 tarihinde evrakı müspiteleriyle bir
likte duruşmaya gelmediği takdirde, hakkındaki dâvanın gıyabında niye
tine karar verileceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere tebliğ edil
diği ilân olunur. 
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Eskişehir 2 nel Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1959/830 
Davacı Sebahat Sezer tarafından dâvâlı Mehmet Sezer aleyhine 

ikame olunan nafaka dâvasının yapılan muhakemesi sonunda: 
11/1/1060 gün 959/830-960/3 sayılı kararla davacı Sebahat Sezer 

için 50 lira ve küçük Adnan Sezer iiçin 80 lira k i ceman 130 lira aylık 
nafakanın dâvanın ikame edildiği 22/6/1959 tarihinden itibaren dâvâlı
dan alınıp davacıya verilmesine temyiz yolu açık olmak üzere karar 
verilmiş olduğundan işbu İhbarnamenin ilân tarihinden itibaren 8 gün 
içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceğini bildirir işbu ilân Baş
kâtip ihbarnamesi yerine kam olmak üzere lân olunur. 
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Babaeski Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

959/296 
Oruçlu Köyünden Fatma Sargın tarafından aynı köyden olup semti 

meçhule giden kocası dâvâlı Hasan Sargın aleyhine geçimsizlik sebe
biyle açtığı boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde: 

Dâvâlı Hasan Sargın'ın adresi bilinemediğinden gıyap karannın da 
dâvâlıya ilânen tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 16/2/1960 
günü saat 9 da dâvâlı Hasan Sargın'ın Babaeski Asliye Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması için gıyap kararı ilânen tebliğ olunur. 
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Akçakale Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

959/52-65 
Pasaport Kanununa muhalefetten maznun Manavgat Kazı^mffl 

Namaraz Köyünden Ahmet oğlu Ayşe'den doğma 1938 doğumlu, Mehmet 
Şahın ile Adana'nın Bahçe Köyünden Abdulaziz oğlu Fatma'dan doğma 
Mehmet Pala'nın hareketlerine-fuyan 5682 S K. nun 33/1 maddesi gere
ğince birer gün müddetle H hapislerine dair verilen hüküm maznun
ların (Gıyaplarında) adreslen meçhul bulunması sebebiyle tebligat yapı
la sadığından C. M. XX. .K. nun 35 ve H. U. <M. K. nun 141 • 344 üncü 
maddeleri gereğince gazetede neşri -tarihinden İtibaren 35 gün sonra 
tebli& edilmiş addedilmek üzere ilânen teblifr olunur. 

218-1 

959/49-56 
Pasaport Kanununa muhalefetten maznun Mardin'in Ömerli Kaza

sının Cumhuriyet Mahallesinden Kemal oğlu 1933 D. Süleyman'ın hare
ketine uyan 5682 sayılı kanunun 33/1 maddesi (gereğince bir gün hafif 
hapsine dair mahkememizden sâdır olan hüküm maznunun adresi meçhul 
olduğundan tebligat yapılamadığından C. fM. V. tK. taun 35 ve H. U. M K. 
nun 141 -144 üncü maddeleri gereğince gazetede neşri'tarihinden itibaren 
35 gün sonra tebliğ edilmiş addedilmek üzere ilânen tebliğ olunur. 

218-2 

959/4-35 
Pasaport Kanununa muhalefetten maznun Akçakale'nin Kızıldoruç 

Köyünden Halef oğlu 1937 doğumlu Hüseyin Balâ'nın hareketine uyan 
5682 S. kanunun $3/1 inci maddesi- gereğince bir ıgün hafif hapsine dair 
mahkememizden sâdır olan hüküm maznunun adresi meçhul bulunması 
sebebiyle (Gıyabında) tebligat yapılamadığından C. M. U. (K. nun 35 ve 
H. M. U. K. nun 141 -144 ündü'maddesi gereğince gazetede neşri tarihin
den itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş addedilmek üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

218-3 

Kas Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

959/261 
Kaş Kasasının Sidek K&yünden Süleyman kızı Ummuhan Keser'in 

kocası dâvâlı Kaş'm Sidek Köyünde iken halen Bolu C. 2, S 61 ve 5 No. lu 
hanede kayıtlı Mehmet Keser (Marangoz) Kaş Asliye Mahkemesine 
zma dâvası açmış ve dâvâlının tegayyüp »ederek ikametgâhı meçhul 
kaldığından tebligat mümkün olmadığı cihetle kendisine ilânen tebligat 
icrasına ve duruşmanın 26/2/1960 Cuma saat 11 e bırakılmasına karar 
verildiğinden keyfiyet davetiye ve tebliğ makamında ilân olunur. 
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i 

ruşmanın bırakıldığı 18/2/1000 gönünde duıuşmaya gelmeniz İçin keyi i -
yet ilân olunur. 
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TCDD İşletmesi Merkez A hm ve Satım Komisyonu Reisliğinden 

3 cins sabim alınacak 
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı sabunlar kapalı ^arf usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur 
2 — Heı: cins sabun için muvakkat teminat teklif edilen btüelın 

% 5 i nispetinde olacaktır. 
3 — Eksiltme, Ankara'da TCDD Umum Müdürlük binasında, Mal

zeme Dairesinde toplanan komisyonumuzca 12/2/1960 Cuma günü saat 
15,— de thste sırasına göre yapılacağından tekliflerin en geç bû saate ka
dar Komisyona gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

4 — 3 kalem sabuna ait şartnameler, İstanbul'da Sirkeci ve Anka
ra'da Merkez veznelerinden 10 00 lira mukabilinde temin edilebilir 

5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya ter
cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Cinsi 

1 — Beyaz sabun 
2 — Bulaşık sabunu 
3 — Arap sabunu 

Miktarı Kilo 

150.000 
10.000 
90 000 
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Midyat Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Midyat'ın Cumhuriyet {Mahallesinden ıGeih oğlu Cercis Öz-
yürek ile Akçakaya Mahallesinden Çelebi oğlu Süleyman Acaroğlu taraf
larından dâvâlılar aynı kazanın Akçakaya (Mahallesinden jEfrem çocuk
ları Bahhi, Zelo, Hınna, Abdülkerlm ve Melek davacı hakla tında açmış 
oldukları tapu kayıt öptali dâvasının yapılmakta olan açık duruşması 
sırasında: 

Dâvâlılardan Efrem oğlu Abdülkerım Savaşçı'ya davetiye tebliğ 
edilmiş olup namına gıyap kararı çıkarılmış ise de adıgeçenin semti 
meçhule gittiğinden bahisle gıyap kararı bilâ tebliğ iade edildiğinden 
adıgeçen dâvâlı Abdülkerim Savaşçı rnuhc kemenin muallâk bulunduğu 
18 Şubat 1960 Petşcmbe günü saat onda duruşmada hazır bulunmadığı 
veya kendisini temsil edecek bir vekil göndermediği takdirde muhake
menin katı gıyabında -devam edeceği hususu gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 
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Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Bursa Orhangazi'nin Kasrak Köyünden hane 190, cilt 7, sa-
hife 87 de kayıtlı Ahmet Çavuş'un Biga Asliye Hukuk Mahkemesinde 
yapılan soyadı tebdili dâvasının duruşması sonunda: 

Davacının iddiası ve şahitlerin yeminli, beyanlarından anlaşılmış 
bulunmasma binaen davacının soy adının Çavuşoğlu olarak tebdimıe ve 
hükümün Resmî Gazete ile ilânına 26/12/1959 tarih ve 959/977 sayılı 
ilâmı ile karar verilmiş olduğu ilân olunur. 
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•Akçakale Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

959^51-57 
Pasaport Kanununa muhalefetten maznun Suruç'un Kara Köyünöt 

kayıtlı aynı yerde oturan İbrahim oğlu 1926 doğumlu İbrahim Hakkı 
ile Akçakale'nin Ağcere Köyünden Mehmet oğlu Avaş'.tan doğma Ahmet 
Sanbur'un hareketlerine uyan 5682 sayılı kanunun 33/1 dnci maddesi ge
reğince birer gün müddetle hafif hapislerine dair mahkememizden sâdır 
olan hüküm maznunların adresleri meçhul bulunduğundan tebligat yapı
lamadığından C. M. U K. nun 35 ve H. ıM TJ. K. nun 141 - 144 üncü mad
desi gereğince gazetede neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş addedilmek üzere ilânen tebliğ olunur. 

218-4 

Merzifon Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

959/299 
M. M. Vekâletine izafetle Hazine vekili Avukat Melâhat Şahintürk 

tarafından dâvâlılar Merzifon'un Hayrettin Köyünden Dursun oğlu Ce
mal Aygün, A l i Dursun Aygün aleyhine açılan 619. lira 64 kuruşun ka
nuni faiziyle birlikte tahsili dâvasının yapılan duruşmasında: 

Dâvâlılardan Cemal Aygün adına çıkarılan davetiyenin bulunduğu 
köy adresinde bulunmadığından kendisine gazete ile* Aânen tebligat ya-, 
mlmasına karar verilmiş olduğundan davetiyeye kaim olmak üzere du-

959/12-36 
Pasaport Kanununa muhalefetten maznun Urfa'mn Bozkürük Kö

yünde kayıtlı aynı yerde oturan Mehmet oğlu 1937 doğumlu İbrahim 
Kurt'un hareketine uyan 5682 S. K. nun 33/1 inci maddesi gereğince biı 
gün hafif hapsine karar verilip maznunun gıyaplarında verilen hüküm 
maznunun adresi meçhul bulunması sebebiyle tebliğ edilemediğinden 
C. M. U. ,K. nun 35 ve H. M. V. K. nün 141 - ¿44 üncü maddeleri gereğince 
gazetede neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebîiğ edilmiş addedilmek 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

218-5 

Başvekâlet Devlet Matbaası 

SafiSfaa524 (Resmi Gazete) 
28 OCAK ma 
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Kanunlar            Sayfa  
 
 
7410 3201 Sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 90  nci Maddesinin 
          Değiştirilmesine Dair Kanun         1 
 
 
7411 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe Yılı Hesabıkatî Hakkında Kanun   1
 
 
T.B.M.M Kararları 
 
 
2239 Yozgat'ın Çekerek Kazasının Kadışehri Nahiyesine Bağlı Dabana Köyünün 
         12 Sayılı Hanesinde Kayıtlı Ali Oğlu, Dudu'dan Doğma, 1/4/1936 Doğumlu 
         Hasan Seyhan Hakkındaki İdam Hükmünün İnfazına Dair Karar    3
 
 
2240 Edirne'nin Havsa Kazasının Kabaa  aç Köyünün 58 Sayılı Hanesinde Kayıtlı 
         1337 Doğumlu Hasan Oğlu, Kezban'dan Doğma, Rasim Dik Hakkındaki İdam  
        Hükmünün İnfazına Dair Karar         3
 
 
 

İlânlar            4
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