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K A N U N L A R 

1580 sayılı Belediye Kanununun 7078 sayılı kanunla muaddel 
yedinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 7469 Kabul tarihi: 4/5/1960 

Madde 1 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 7078 sayılı kanunla 
muaddel yedinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Madde 7 — A) Bir köy veya meskûn sahaları arasında merkez 
İttihaz edilecek yere âzami 500 metre mesafesi bulunan birkaç koyun 
veya köylerle köy kısımlarının veyahut muhtelif koy kısımlarının birle
şerek belediye kurabilmeleri için nüfusları tutarının son nüfus sayımına 
göre 2 000 den fazla olması, köy ihtiyar meclisinin bir mazbata İle veya 
seçmenlerinin en az yarısından fazlasının yazılı olarak mahallin en bü
yük mülkiye memuruna müracaat etmesi veya valinin re'sen bu jşe lü
zum göstermesi lâzımdır. 

Bu takdirde valinin İlgili seçmenlerin reylerinin alınması hususun
daki vâki işarı üzerine mahallî seçim kurulları en az onbeş gün İçinde 
tâyin ve ilân olunacak gun ve mahalde seçmenleri rey vermeye davet 
ederek belediye meclisi azaları seçimindeki usul ve şartlar dairesinde 
köy veya kısımlarının ayrı ayrı reylerini alır ve neticeyi bir tutanakla 
valiliğe bildirir. 

Valilikçe muamele 'vilâyet umumi meclisine intikal ettirilir Vilâ
yet umumi meclisince kurulacak belediyenin gelirlerinin kanunlarında 
yazılı hizmetlerin ifasına yetip yetmiyeceğine ve teklifin faydalı olup 
olmıyacağına dair İttihaz olunacak karar valiliğin mütalâasiyle birlıktr 
Dahiliye Vekâletine göderılir Devlet Şûrasının kararı ve Reisicumhurun 
tasdiki ile o yeıde belediye kurulur. 

B) Bir beldenin bazı kısımlarının ayrılarak ayrı bir belde haline 
gelmesi, 

C) 

Ç) 
mesi, 

D) Köylerin veya köy kısımlarının bir belde sınırı İçine girmesi 
hallerinde (A) fıkrasındaki şekil ve şartlara riayet edilmekle beraber 
(B) ve (Ç) fıkralarındaki hallerde esas belde nüfusunun 2.000 den aşağı 
düşmemesi şarttır. 

(C), (Ç) ve (D) fıkralarındaki hallerde nüfus şartı aranmıyacağı. 
gibi hizmetlerin lâyıkı veçhile ifası İmkânları nazarı İtibara alınarak 
mesafe 2 500 metreye çıkarılabilir. 

(B), iC) ve (Ç> fıkralarındaki hallerde köy İhtiyar meclisleri ye
rine belediye meclisleri kaim 'olur. 

(Ç) ve |(D) fıkralarındaki hallerde ayrıca iltihak olunacak belediye 
sakinlerinin reylerine müracaat olunmayıp birleşmek istiyen köy 'veya 

Bir beldenin tamamının diğer bir belde İle birleşmesi, 
Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldenin içine gir-

beledıye kısmında yapılan rey verme neticesiyle diğer muameleli evrak 
valilikçe iltihak olunacak ' belediyeye gönderilir. Belediye evrakın tev
diinden itibaren onbeş gun içerisinde İstek hakkındaki kararını verir. 
Bu kararın talep sahibine tebliğinden İtibaren onbeş gun zarfında itiraz 
edilirse meclisi umuminin ve valiliğin mütalâasiyle muameleli evrak 
Devlet Şûrasına gönderilir Devlet Şûrası keyfiyeti tetkik ve iltihaka 
karar verdiği takdirde (A) fıkrası gereğince muamele tekemmül ettiri
lir. 

(C) fıkrasındaki halde sadece ilgili belediye meclislerinin kararlan 
alınır. 

Muayyen bir arazi üzerinde Hükümetçe yeniden kurulan ve nüfus
ları 2 000 den fazla olan yerlerde hudutları gösterilmek suretiyle Dahi
liye Vekâletinin teklifi ve Reisicumhurun tasdiki ile belediye kurulur. 

Vilâyet ve kaza merkezlerinde nüfuslan ne olursa olsun belediye 
kurulması 'mecburidir. 

Bir vilâyet merkez belediyesi sınırları içinde kurulan kazaların 
merkezlerinde belediye teşkil edilmeyip bu gibi yerlerde belediye şubesi 
ihdas olunur. 

• 1580 sayılı Belediye Kanununun ikinci maddesi kaldı-Madde 2 
rılmıştır. 

Madde 3 
Madde 4 

memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

6/5/1960 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu 

Kanun No : 7470 Kabul tarihi: 4/5/1960 

ı — KURULUŞ 
Kuruluş yetkisi 

Madde 1 — Basın - Yayın ve Turizm Vekâletine (Türkiye Cumhu
riyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi) adı ile bu kanuna ve hususi hu-
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İİKİli Kanunlar 1 

1580 Belediye Kanunu 14/4/1930 3 11 80 1471 

7078 1180 sayı l ı Belediye Kanununun 7 ncl maddeaimn deeıa l ı -7078 
j ı l m e » hakkında Kanun 14/2/1958 3 39 138 9642 
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kuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için salâhiyet ve
rilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler 
Madde 2 — Banka aşağıdaki işlerle İştigal eder : 
A) Turizm endüstrisi işleri : 
1 — Turistik tesisler kurmak, işletmek, icar ve İsticar etmek, sat

mak, 
2 — Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince tesbit edilecek turistik 

mahallerde turizme bilvasıta hizmet edecek inşaat yapıp kiralamak ve 
satmak, 

3 — Turistik mahaller ve yollardaki tarihi kaleler, kervansaraylar 
ve benzeri âbidelerin muhafaza ve bakımlariyle vazifeli idarelerce res
tore edilmiş olanlarda, mimari ve inşai esaslarında değişiklik yapmamak, 
tarihi kıymetlerim haleldar etmemek üzere Maarif Vekâletinin müsaadesi 
ve bankanın Hazine ile müştereken tesbıt edecekleri esaslar dâhilinde 
lokanta, otel ve misafirhane gibi işletmeler kurmak, 

4 — Kamp yerleri tesis ve idare etmek, 
5 — işçi ve memurların tatil ve dinlenme ihtiyaçlarına cevap vere

cek sosyal turizm tesisleri kurmak, 
6 — Milli parklarda ve koruma sahalarında lüzum ve ihtiyaca 

göre turistik tesisler kurmak ve işletmek, 
7 — Turizm endüstrisine lüzumlu malzeme ve teçhizatı imal veya 

ithal etmek ve bu malzeme ve teçhizatın ticaretiyle meşgul olmak, 
8 — içerde ve dışarda turizm ve seyahat acentaları açmak, 
9 — Turistik otobüsler ve diğer turistik nakil vasıtaları çalıştırmak 

ve bunlara ait servis İstasyonları kurmak ve işletmek, 
10 — Hâtıra eşyası imal etmek veya ettirmek, satınalmak ve sat

mak, 
11 — Müzelerle mutabakat halinde müzelerin propagandasına ve 

müze eserlerinin tanıtılmasına hizmet edecek neşriyat yapmak, biblolar, 
tablolar, albümler, kartpostallar ve benzeri eşya imal ettirmek ve sat
mak, 

12 — Yabancı müessese ve firmalar ve turizm endüstrisi inşaat ve 
işletme şirketleriyle ortaklık ve iştirakler kurarak Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde İş birliği yapmak, 

13 — Yerli ve yabancı, resmî veya hususi seyahat acentaları, nak
liyat şirketleriyle münasebetler kurmak, 

14 — Mevzularına giren işlerle alâkalı sigortalar yapmak veya si
gorta şirketlerine iştirak etmek, 

15 — Turizmle ilgili diğer her nevi ticari, sınai ve mali işleri yap
mak, 

B) Bankacılık muameleleri: 
1 — Turizm endüstrisi müessese ve İşletmelerine lüzumlu kısa, orta 

ve uzun vadeli krediler açmak, 
2 — Sosyal turizmi tasarruf yoliyle kolaylaştıracak mevduat kabul 

etmek, 
3 — Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her türlü banka mua

meleleri ile iştigal etmek ve mevduat kabul eylemek, 
4 

C) Banka yukarda sayılan İş ve hizmetleri, doğrudan doğruya veya 
iştirakler kurarak veyahut kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak 
veya finanse etmek veyahut icar veya isticar suretiyle yapar. 

D) Banka, (A) ve (B) bentlerindeki İş ve hizmetler için gayrimen-
kule temellük ve tasarruf eder, menkul ve gayrimenkul teminat alabilir. 
(B) bendi 3 üncü fıkradaki umumi bankacılık muameleleri hariç) 

Merkez 
Madde 3 — Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Lüzum görülen yer

lerde Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube veya ajans açabilir. 

Müddet 
Madde 4 — Bankanın müddeti, katî kuruluş tarihinden başlamak 

üzere doksan dokuz yıldır. 
Sermaye 

Madde 5 — Bankanın itibarı sermayesi, her biri biner Türk lirası 
kıymetinde (300 000) hisseye ayrılmış olarak |(300 0C0 000) Türk lira
sıdır. 
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Mütaadd.t hisseleri İhtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerin

den her birinin ihtiva edeceği hisse miktarı Ana Sözleşmede gösterilir. 

Hisse senetleri 
Madde 6 — Bankanın hisse senetleri (A), (B) ve ı(C) gruplarına 

ayrılmış olup, 
ı(A) grupu hisse senetleri sermayenin % 40, 
(B) grupu hisse senetleri sermayenin % 40, 
(C) grupu hisse senetleri sermayenin % 20 sini temsil eder. 
(A) grupu hisse senetleri Hazineye, 
(B) gtupu hisse senetleri bankalarla, resmî ve hususi teşekküllere, 
(C) grupu hisse senetleri hâmiline muharrer olmak üzere diğer 

hükmi ve hakiki şahıslara tahsis olunmuştur. 
Hazine hissesi Basın - Yayın 've Turizm Vekâleti tarafından temsil 

olunur. 
Madde 7 — Resmî ve hususi teşekküllere ve hususi idare ve bele

diyelere ait olup, bankaca işletilmesi uygun görülen tesislerin 'mülkiyeti 
alâkalının muvafakati ile (B) ve (C) grupu hisse senetleri karşılığı ban
kaya devrolunur. 

Bu tesislerin değeri alâkalı teşekkül ve dairelerle, banka ve Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekâletince tâyin olunan temsilcilerden müte
şekkil üç kişilik bir Komisyonca tesbit olunur. 

Tahvil çıkarma yetkisi 
Madde 8 — Banka en çok 25 yılda itfa edilmek şartiyle ödenmiş 

sermayesinin % 50 sini geçmemek üzere 6115 sayılı kanunun 23 üncü 
maddesi hükmü dairesinde tahvil çıkarabilir. 

H — ÎDARÎ HÜKÜMLER 
Bankanın idaresi 

Madde 9 — Bankanın yetkili uzuvları şunlardır : 
1 — Umumi Heyet 
2 — Murakıplar 
3 — idare Meclisi 
4 — idare Komitesi 
5 — Umum Müdürlük. 

Umumi heyet 
Madde 10 — Umumi Heyet, banka hisse sahiplerinden teşekkül 

eder. 
Hissedarlar sahip oldukları hisse adedince rey hakkım haizdir. 

Murakıplar 
Madde 11 — Bankanın muamelâtı, birisi Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince, diğeri umumi heyetçe ve üçüncüsü (C) grupunu temsil eden

ler tarafından seçilecpk üç murakıp marifetiyle murakabe edilir. 
Heyeti umumiye ve (C) grupu hisse senetleri sahipleri birer de yedek 

murakıp seçerler. 
îdare meclisi 

Madde 12 — idare meclisi bir reis, dört âza ve umum müdürden 
terekküp eder. Reis ve bir âza Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin in
hası ve icra Vekilleri Heyetinin kararlyle, diğer ikisi (B) ve biri de (C) 
grupu hissedarları arasından umumi heyetçe intihap olunur. 

tik İdare meclisinde (B) ve (C) grupu hissedarlarını temsil ede
cek azalar Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti tarafından İntihap olunur, 
idare meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve esaslarını tanzim eder ve 
umum müdürlük tarafından vâki olacak teklifler hakkında karar verir. 

idare Komitesi 
Madde 13 — idare komitesi Bankalar Kanununda yazılı vazifeleri 

ifa etmek üzere idare meclisi tarafından idare meclisine dâhil olanlar 
arasından eeçilen İki âza ile umum müdür veya vekilinden terekküp 
eder. 

Umum Müdür 
Madde 14 — Umum Müdür, idare Meclisinin teklifi, Basın-Yayın 

ve Turizm Vekâletinin inhası, İcra Vekilleri Heyetinin kararı ila tâyin 
olunur. 

(Resmî Gazete) 

Madde 11 

hakkım haizdir. 
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Umum Müdür, Bankayı temsil ve faaliyet ve İdaresini temin eder. 
tdare Meclisine gerekil tekliflerde bulunur. 

Personel 
Madde 15 — Bankanın ve kuracağı ortaklıkların personeli husu

si hukuk hükümlerine tabi olup haklarında 3659 sayılı kanunla ek ve ta
dillerinin hükümleri tatbik olunmaz. 

istisnalar 
Madde 16 — Banka hakkında 1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla 

bunların ek 've tadilleri tatbik olunmaz. 

m — MÜSAADE VE MUAFLIKLAR 
İpotekli alacaklar 

Madde 17 — Bankanın umumi bankacılık muameleleri hariç ol
mak üzere ikinci maddenin '(A) ve (B) bentlerinde yazılı ikraz ve 'satış 
muamelelerinden mütevellit ve ipotekle temin edilmiş alacaklarının tah
silinde '4947 sayılı kanunun 15 - 26 nci maddelerinde yazılı hükümler ay
nen tatbik olunur. 

Talih oyunları 
Madde 18 — Banka, Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin göstere

ceği lüzum üzerine îcra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek yerlerde, ya
bancı pasaport hâmillerine inhisar 'etmek üzere, talih oyunları oynatıla
cak mahaller tesis edebilir. 

Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakımlarından tabi olacağı şart
lar, icra Vekilleri Heyetince bîr talimatname ile tesblt olunur. 

Yabancı sermayeyi teşvik 
Madde 19 — 6224 sayılı Yabancı 'Sermayeyi Teşvik Kanunu hü

kümleri, Bankanın yabancı sermaye iştirakiyle kuracağı turizm endüst
risi müessese ve İşletmeleri hakkında da tatbik olunur.' 

6086 sayılı kanunun birinci maddesinde «Turizm Müessesesi» sayıl
mış olan turistik tesislerle otomobilli turistlere mahsus moteller, otobüs 
ve teleferik ve benzerleri dâhil olmak üzere 6086 sayılı kanunun ikinci 
maddesi mucibince vasıfları tâyin olunmuş veya olunmamış bilcümle 
kara, hava ve deniz vasıtaları, eğlence ve talih oyunları tesisleri yuka
rıdaki hükme tabidir. 

Muaflıklar 
Madde 20 — Bankanın kuru'uş muameleleri, hisse senetleri dam

ga resmi ve harçtan, Türkiye Turizm Bankası Anonim Şirketinden dev
ralacağı gayrimenkuller tapu harcı ve damga resminden ve devir mua
meleleri intikal vergisinden muaftır. 

— >• 

Kârın dağıtılması 
Madde 21 — Bankanın yıllık sâfl kârından : 
A) % 5 Inl ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar âdi İh

tiyat akçesine, 
B) % 5 ini Bankalar Kanununun 35 inci maddesi gereğince İlerde 

vukuu muhtemel zararlar karşılığı, 
C) % 5 İni fevkalâde ihtiyat akçesine, 
D) % 5 Inl Umumi Heyet tarafından tâyin edilecek nispet ve'esas

lar dairesinde idare Meclis! azalan ile banka personeline aynldıktan 
sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedar
lara tevzi olunur. 

İhtiyat akçeleri 
Madde 22 — Adi ihtiyat akçesi bankanın ilerde vukuu muhtemel 

zararlarını karşılamak üzere tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat akçesinin 
kullanılış tarzı Ana Sözleşmede gösterilir. 

IV — MUVAKKAT HÜKÜMLER 
Muvakkat madde 1 — Türkiye Turizm Bankası; Türkiye Cumhuri

yeti Turizm Bankasının kat'ı kuruluş tanhınde aktif ve pasifiyle birlikte 
bu Bankaya intikal edecektir. 

Türkiye Turizm Bankası hissedarlarının sahiboldukları hisse senet
leri mukabilinde Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi
nin aynı itibari kıymeti haiz (B) ve (C) grupu hisse senetleri verilir ve 
bu hisse senetlerini almak istemiyen hissedarlara sahiboldukları hisse 
senetlerin n itibarı kıymetleri üzerinden bedelleri ödenir. 

Muvakkat madde 2 — Bu kanunun mer'lyete girdiği tarihte Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, Türkiye Turizm Bankasındaki mevduatı 
mukabilinde, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi hisse 
senetleri verilir. 

Muvakkat madde 3 — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kad-
rolanna alınmıyan Türkiye Turizm Bankası memur ve müstahdemlerine' 
umumi hükümlere göre tazminat verilir. 

Muvakkat madde 4 — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Ano
nim Şirketinin Esas Mukavelesi, Türk Ticaret Kanununda yazılı kuru
luş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri daire
sinde icra Vekilleri Heyetince tasd k olunduktan sonra başka merasime 
hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilân olunur. 

Bankanın kati kuruluşu bu Hân gününden başlar. 
Madde 23 — Bu kanun neşri tarihinde mer'lyete girer. 
Madde 24 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
6/5/1960 

K A R A R N A M E L E R 
Dahiliye Vekâletinden : 
1 — Eskişehir Vilâyeti Merkez Kazasının Alpu Nahiyesine bağlı 

Sakankaracaören Köyü, aynı Vilâyetin Sarıcakaya Kazasının Merkez 
Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
22/4/1960 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Maarif Vekâletinden : 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. GEDİK 

1 — istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hususi Hu
kuku Kürsüsünde münhal bulunan Profesörlüğe, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 28 inci maddesine göre, Fakülte Profesörler Kurulunca seçil

miş ve Senatoca uygun görülmüş olan aynı Kürsü Doçenti Dr. Vedat 
Seviğ'ln tâyini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararın icrasına Maarif Vekili memurdur. 
22/4/1960 

C. BAY AR 
REİSİCUMHUR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Maarif Vekili 
A.BEN DERLİOĞLU 

1 — Açık bulunan 1750 lira kadro maaşlı Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğüne, 7/1/1959 tarihinden beri vekâlet etmekte bulunan Beden 
Eğitimi ve İzcilik Müdürü Mehmet Arkan'm müktesep hak maaşı olan 
1500 lira ile terfian tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın İcrasına Maarif Vekili memurdur. 
22/4/1960 

REİSÎCUMHUI C. BAY AR 
Başvekil Maarif Vekili A. MENDERES A. BENDBRLtOOLU 
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Maarif Vekâletinden : 

1 — İstanbul Üniversitesi tktısat Fakültesi Maliye ve Mail Ka
nunlar Kürsüsünde münhal bulunan Profesörlüğe, 4936 sayılı Üniversi
teler Kanununun 28 inci maddecine gore, Fakülte Profesörler Kutulu 
tarafından seçilmiş ve Setanoea uygun görülmüş olan aynı Kursu Do
çenti Dr. Memduh Yaşa'nın tayım tensip edjmıştır 

2 — Bu kararın icrasına Maarif Vekili memurdur. 
7/5/1900 

REİSİCUMHUR 
C BAY Ah 

Başvekil 
A. MENDERES 

Maarif Vekili 
A. BENDERLİOÖLO 

Ziraat Vekâletinden : 
1 — Ziraat Vekâletinde açık bulunan 1250 Ura maaşlı Devlet Üret

me Çiftlikleri Umum Mudur Muavinliğine, 950 lira maaşlı Makine Şubesi 
Mudurü Oğuz Atalay'ın, terfian tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın İcrasına Ziraat Vekili memurdur. 
22/4/1960 

REİSİCUMHUR 
C. BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Ziraat Vekili 
N. ÖKMEN 

TEBLİĞ 
Ticaret Vekâletinden : 

İKTİSADİ KOORDİNASYON HEYETİ KARARI 

Tarih Sayı 

30/4/1960 961 
Dış Ticaret Rejimine dair ithalât Talimatnamesinin 8 İnci maddesi

nin II numaralı fıkrasının b bendin n- «vesaik ve mal mukabili odeme-
leıde ihtiyaç belgesinin muteber olduğu müddet içinde 6 nci maddede 

kayıtlı teminatın İthal vesikası alınmadan önce yetkili bir ticari bankaya 
yatırılması ve bu bankaca doldurulacak ithal vesikası formülleri ile bir
likte müracaatla, Merkez Bankasından ithal vesikası alınması» şeklinde 
tadıl edilmesi ve Turk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Ka
rara mütaallik 58 sayılı Tebliğin 19 uncu maddesinin (B) fıkrasında da 
aynı şekilde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. 

KOORDİNASYON VEKÎLl HARİCİYE VEKİLİ MALİYE VEKİLİ 

TİCARET VEKÎLl SANAYİ VEKİLİ İMAR VE ISKAN VEKİLİ 

• 

İLANLA R 
Uşak - Ulubey Kaymakamlığından : 

Kazamız Has Köyünde yapılacak 42 083 64 lira keşif bedelli ve 
3 156,27 lira geçici teminatlı hamam tesisleri işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

ihale 23/5/1960 günü saat 11 de Ulubey Kaymakamlığında yapıla
caktır. 

thaleye gireceklerin Uşak Nafıa Müdürlüğünden belge almaları lâ
zımdır. 

Şartnameler ve tesislere ait projeler Ulubey Kaymakamlığında gö
rülebilir 

İlan olunur. 
1890 / 4-1 

Alaca Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

959/141 
Alaca'nın özhan Mahallesinden Şah ismail kızı Emine Ümit tara

fından aynı mahalleden Şah ismail oğlu Hasan Demirci, Şah İsmail oğlu 
Yusuf Demirci, Şah ismail kızı Şahsenem Demirci, Şah İsmail oğlu 
Mehmet Demirci ve İskender oğlu Şevket Bağbekçı aleyhlerine açılan 
izaleı şuyu dâvasının yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Şah ismail oğlu Mehmet Demirci ve Şah İsmail oğlu 
Yusuf Demirci adlarına çıkarılan davetiyelerin İzmir'e gittiklerinden ve 
adreslerinin meçhul olduğundan bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş ve adı 
geı,en dâvâlılara davetiye de ilânen tebliğ edilmiş olduğundan davalı 
Mehmet Demirci ve Yusuf Demırcı'nm 23/5/1960 Pazaıtesı gunu Alaca 
Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada hazır bulunmaları veya 
bu vekille kendilerini temsil ettirmeleri aksı takdude duıuşmanın gıyap
larında devam ve icrasına karar verileceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1817 

Eflani Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

959/36 
Davacılar Eflani Kıran K. den ismail oğlu Mahmut Kalaycı ve Mah

mut oğlu Mehmet Kalaycı vekilleri Mahir Atık tarafından dâvâlılar 
Eflani'nin Paşabey K den Emine Sezer, Müftüler K den Hakkı Uslu, 
Kıran K den Şerife Polat, Zarife Lüleci, Ahmet Polat, Bekir Polat, Mus
tafa Polat Mevrük K den Salih Akar, Hatice Mehmet Akar. Mustafa 
Özkan ve ibrahim Özkan haklarında Eflani Sulh Hukuk Mahkemesinde 
yapılmakta olan taksim dâvasının açık muhakemesi sırasında : 

Dâavlılardan Müftüler K den Kâmil oğlu Hakkı Uslu ve Mevrük 
K den Bekir oğlu Mehmet Akar adına çıkarılan davetiyelere adres bı
rakmaksızın ıkametgâh'arından ayrılmış oldukları şerhi verilerek bilâ 
tebliğ İade edilmiş olduğundan mahkemece ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiş olmakla karar gereğince duruşmanın muallâk bulunduğu 
22/5/1960 Cuma günü saat 9.35 de mahkemede hazır bulunulması veya 
bir vekille kendilerini temsil etmedikleri takdirde muhakemeye devam 
olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

1410 /1-1 

Kayseri 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Bünyan'ın Derviş Ağa Mahallesinden Hacı Sarıkaya tarafından 
Kayseri ömekevler Çiçek Sokak No 14 de Enver Elitez aleyhine açılan 
onbm lira alacak dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlının yeri meçhul olduğundan ilânen tebligat İcrasına karar 
verilerek muhakeme 17/5/1960 saat 9 a bırakılmıştır. Bu günde dâvâlı 
gelmediği takdirde hakkında gıyap karan ittihaz edileceği tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

1756 



10 MAYIS 19« (Resmî Gazete) Sahife. 1325 

M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

5 ton tavuk eti satm alınacaktır. Tahmini tutan (35 000) lira olup 
geçici teminatı (2 625) liradır, ihalesi 23/5/1960 günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergun Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle
bilir ilân olunur. 

1846 / •>* 

30 ton çekilmiş mutfak tuzu satın alınacaktır. Tahmini tutarı 
(57 000) lira olup geçici teminatı (4 100) liradır, ihalesi 1/6/1960 günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

150 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, 
isteklilerin 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 ilân 
olunur. 

1877 / 4-1 

Refik Saydam Herkes Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Cinsi : Teşil yonca, miktan : 340 ton, muhammen bedeli 81.000,— 
lira, geçici teminatı: 8 600,— lira, ihale şekli: Kapalı zarf-

Müfredatı yukarıda yaıılı yeşil yonca eksiltmeye konulmuştur iha
lesi 12/5/1960 Perşembe günü saat 15 te Enstitüde toplanacak Komis
yonca yapılacaktır. Kapalı zarfların en geç aynı gun saat 14 e kadar 
Komisyona verilmiş olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üaere Enstitü bürosuna müracaattan. 

1672 /4-4 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Eski eser onanm eksiltmelerine girmek isteyen mütaahhitlere 
Umum Müdürlüğümüzün 1960 yılı eski eser onanmları eksiltme

sine girecek mütaahhitlere her ihale için verilen ehliyet, vesikaları ye
rine kullanılacak yeterlik belgelen ihdas edilmiştir. 

Bu belgeler idaremizin eski eser onanmı eksiltmelerine girmeğe hak 
kazanmış olanlarla, yeni yapılarda eski «ser vasfını taşıyan binalardaki 
imalât cinsinden (Kesme taş, alçı pencere, İnce marangozluk ve oymacı
lık müzeyyen maden, sıva, nakış ve her çeşit güzel el sanattan gibi) es
tetik ve teknik özellikte sanat işçilikleri yapmış olduklarını isbat eden 
mütaahhitlere verilecektir. 

Bu sebeple eski eaer onanm ve restorasyon ekslltmelertmiae işti
rak etmek İsteyen müteahhitlerin : 

1 — Yukarıda vasıflan yazılı yaptıklan işlere alt fen heyeti bulu
nan resmi daire ve bankalardan alınmış belge ve fotoğraflar, 

2 — iki aded 4,5 z 6 fotoğraf, 
3 — (90) kuruşluk damga pulu, 

nu İhtiva eden dilekçelerini 15 Mayıs 1960 akşamına kadar Ankara Va
kıflar Umum Müdürlüğüne vermelert veyahut taahhtülü olarak posta ile 
göndermeleri İlân olunur. 1734 / 4-4 

Karayolları Merke» Atelyesi Müdürlüğünden : 

Akköprü — Ankara 
20.570 T. L. muhammen bedelli 523 aded hurda oto dış lâstik 2490 

sayılı kanuna göre kapalı zarf suretiyle 18 Mayıs 1960 Çarşamba günü 
saat 15,30 da Karayollan Merkez Atelyeai Müdürlüğü binasında satıla
caktır. 

Bu işin muvakkat teminatı 1.617,75 T. L. dır. 
Hurda lâstiklere ait şartname ve ebat listesi bedelsiz olarak Atelye 

Müdürlüğü veznesinden alınabilir ve lâstikler atelye sahasında görüle
bilir. 

isteklilerin teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline ka
dar (Saat 14.30) Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul olunmaa. 
1772/4-8 

Nafıa Vekâletinden : 

Yapı İşleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Karaköse Naci Gökçe lise binası İn

şaatı işidir. Keşif bedeli (2.405.5!"-"1, liradır. 
2 — Eksiltme 24/5/1960 SalîTgünü saat 16 da Yapı ve İmar işleri 

Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğin

de görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılma ait ticaret 

odası belgesi İle usulü dairesinde (85.916,63) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

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

ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve imar işleri 
Reisliğine en geç 18/5/1960 günü akşamına kadar müracaat edeceklerdir. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikalan teklif mektupla-
riyle birlikte zarflara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmalan, ek
siltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermelert lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
1822 / 4-2 

1 — Üç hava meydanında uzak mesafe telefon kablosunun ferşl 
yaptırılacaktır. 

2 — Ferş edilecek kablo miktan takriben 41.300 metredir. 
3 — Yapılacak işin muhammen bedeli 950.000,— T. L. dır. 
4 — Bu veya buna mümasil işleri yapmış olan Türk firma veya 

firma gruplan, ehliyet verilmesine esas olacak formları. Hava Meydan
ları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No. 222 Ka
vaklıdere - Ankara adresinden bizzat veya kanuni temsilcileri vasıtası 
ile temin edeceklerdir. 

5 — Formların doldurulmuş olarak tevdi müddeti 31 Mayıs 1960 
günü saat 17 00 de son bulacakta". 

6 — Postada vuku bulacak kayıp veya gecikmeler nazan itibara 
alınmıyacaktır. 

7 — işbu ilân 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 
1896 / 3-1 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

Stablize malzeme İşi 
1 — Eksiltmeye konulan İş : Maraş - Pınarbaşı yolunun 13+500— 

46+500 kilometreleri arasına alt stablize malzemesi çıkarma, yükleme, 
taşıma boşaltma ve istifi işleri olup keşfi (650.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme günü : 20/5/1960 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 
16 da Ankara'da Karayollan Umum Müdürlüğü binasında Yol Yapım 
Dairesi odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı vezneye yatırılacak (32,50) liralık 
bedele ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şube
sinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin : 
a) 1960 yılma alt ticaret odan belgesiyle Usulü dairesinde 

(29.750,—) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 13/5/1960 Cuma günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Karayollan Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat 
kabul olunmaz) ve dilekçelerine bu İşin teknik öneminde bir işi iyi su
rette başarmış, idare ve denetlemiş olduklarına dair belge ile 62.000,— 
liralık banka referansı, plân, teçhizat, taahhüt beyannamelerini eksiksin 
olarak bağlıyarak bu İş için yeterlik belgesi almalan, 

5 — İsteklilerin eksiltme şar* "îesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarmı eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul ediimaa. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1773 / i-a 



SaMe: 1326 (Reanî Gazete) 10 MAYIS 1960 
Toprak ve Iskan İşleri Umum Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Muğla Vilayeti Yatağan Kazası Es
kini Köyünde yapılacak 265 aded ev ve bunların arayolları inşaatı. 

2 — Keşif bedeli : 7 386 021,09 liradır 
3 — Muvakkat teminat miktarı : 235 330,63 liradır. 
4 — Eksiltme mahalli ve tarihi : 16/5/1960 Pazartesi günü saat 

16.00 da Toprak ve İskan İşleri Umum Müdürlüğü binasında toplantı 
salonunda. 

5 — Bu işe alt şartname ve keşif evrakı mezkûr Umum Müdürlük
ten 150 lira bedel mukabilinde alınabilir. 

6 — İsteklilerin eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil gün
leri hariç) mesai saati dahilinde bir dilekçe ile Toprak ve iskân işleri 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerinde bu işin teknik 
öneminde bir işi iyi surette başarmış, İdare ve denetlemiş olduklarına 
dair belgeleri bağlıyarak yeterlik belgesi ve ihale dosyalarını almaları 
şarttır. 

7 — isteklilerin, eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
teklif mektuplarını eksiltme günü saat (15.00) e kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

8 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
1855 / 2-2 

Maliye Vekâletinden : 

Yapılacak İş : Hariciye Vekâleti binasına iki aded İnsan asansörü 
konulması. 

Keşif bedeli : (164.000.—) Ura. 
Teminat miktarı : (9 450,—) lira. 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 23/5/1960 Pazartesi günü saat (16) da 

Maliye Vekâleti Milli Emlâk Umum Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile 
İhale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. Eksilt
meye iştirak etmek isteyenlerin, ihale günnüden üç gün evevline kadar 
Nafıa Vekâletine müracaatla bu iş için ehliyet belgesi alarak Komisyona 
İbraz etmeleri şarttır. 

1774 / 4-8 

Yapılacak i ş : Hariciye Vekâleti binasında yapılacak pencere ve 
Jaluzl tamiri İşi. 

Keşif bedeli : (22.240.00) Ura. 
Teminat miktarı : (1.668,00) lira. 
Eksiltmenin mahalli ve tarihi : 27/5/1960 Cuma günü saat (16) da 

Maliye Vekâleti Milli Emlâk Umum Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle 
İhale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden üç gün evve

line kadar bu iş için Nafıa Vekâletinden alacakları ehliyet belgesini Ko
misyona İbraz etmeleri şarttır. 

1871 / e-2 

Birecik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/12 
M. Emin oğlu Hasan Hüseyin Sakarya'nın Ahmet Muhtar kızı Ay

şe Ayhan Sakarya aleyhine mahkememizde açmış olduğu boşanma dâ
vasında, dâvâlı Ayşe Ayhan Sakarya'nın adresi meçhul olup gıyap ka
rarının ilânen tebliğine karar verildiğinden dâvâlı Ayşe Ayhan Sakar
ya'nın 31/5/1960 Salı günü saat 9 da Birecik Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi 
halde duruşmasının gıyabında yapılacağı gıyap karan yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1838 

Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/137 
Kastamonu Hepkebirler Mahallesi Çam Sokak 12 numarada Hay

riye Kamburoğlu'nun Hisarardı Mahallesi Top Sokak No. 1 de Tevfik 
Incekara aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlı Tevfik namına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhata ve 
zabıtaca yapılan tahkikatta adresi meçhul olduğu bildirildiğinden dave
tiyenin İlânen tebliğine ve duruşmanın da 31/5/1960 Salı günü saat 11 e 
bırakılmasına karar verilmiş olduğundan muayyen günde mahkemeye 
gelmediği veya kendisini temsil için bir vekil göndermediği takdirde du

ruşmanın gıyabında yapılacağı ve namına yazılan davetiyenin mahkeme 
divanhanesine yapıştırıldığı davetiye tebliği makamına kaim olmak üze
re ilân olunur. 

1859 

Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Reis
liğinden : 

1 — Kapalı zarf usulü İle ihalesi yapılacak olan iş, 75. 85 formadan 
ibaret 1960 yılma ait, her biri üçer aylık 3 kitap halinde, 9 aylık Dış Ti
caret istatistiklerinin baskısıdır. 

2 — 2 000 er nüsha bastırılacak olan bu kitapların kâğıt ve kaplığı 
Dairemizden verilmek suretiyle 16 şar sahlfelik beher formasının bas
kısına (450) lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 — ihaleye iştirak edebilmek için baskı işinin tutan olan (38.250) 
lira üzerinden % 7,5 hesabiyle (2.8868,75) liralık muvakkat teminat ve
sikası alınacaktır. 

4 — Eksiltme 1960 Mayıs ayırtın 25 inci Çarşamba günü saat 15 
de Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacak
tır. 

5 — Adı geçen baskı İçin verilecek teminat Hazine veyahut Mer
kez Muhasebesine yatırılarak makbuzları İhale zarfına konacaktır 

6 — Bu işe alt teklif zarfları, ihaleden bir saat evveline kadar Ko
misyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. 

7 — ihaleden sonra mütaahhit, Daireden teslim alacağı kâğıt ve 
kaplık için. aldığı kâğıt ve kaplığın kıymeti tutarında teminat yatırır. 

8 — Baskı işine ait şartnameler Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz 
olarak alınır. 

1823 / 4-3 

Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/128 
Davacı Biga'nın Cumhuriyet Mahallesinden Atiye örs tarafından 

dâvâlı kocası Konya Vilâyetinin Ilgın Kazasından Ali Osman örs aley
hine terk sebebiyle açılan, boşanma dâvasının duruşmasında : 

Dâvâlının gösterilen adresine davetiye çıkarılmış ve bulunmadığı 
ve adresinin de belli olmadığından davetiye bilâ tebliğ iade edildiğinden 
davetiyenin ilânen tebllğ'ne karar verilmiştir. 

Dâvâlı Ali Osman örs'ün 25/5/1960 tarihine müsadif Çarşamba gü
nü saat 9 da Biga Asliye Hukuk Mahkemesine gelmesi veya bir vekil 
göndermesi gelmediği ve vekil de göndermediği takdirde hakkında gı
yap kararı çıkarılacağının davetiye makamına kaim olmak üzere İlân 
olunur. 

1344 

Kocaeli Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden : 

958/812 
izmit Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Caddesi No. 63 de mukim Ay

sel Hamarat tarafından aynı mahalle 71 numarada mukim kocası Hü
seyin oğlu Erdoğan Hamarat aleyhine şiddetli geçimsizlik sebebiyle aç
tığı boşanma dâvasının yapılmakta o'an muhakemesinde : ' 

Dâvâlı gösterilen adreste bulunamamış dllekçell davetiye dâvâlıya 
Resmi Gazete İle tebliğ edilmiş olmasına rağmen dâvâlı 23/11/1959 tari
hindeki duruşmaya gelmediği gibi mütaakip celselere de gelmemiş oldu
ğundan hakkında gıyap karan çıkarılmasına ve duruşmanın 20/5/1960 
Çarşamba günü saat 10 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Mezkûr gün ve satte dâvâlı mahkemeye gelmediği veya kendisini 
temsile yetkili bir vekilde göndermediği takdirde bir daha muhakemeye 
kabul edilmeyerek, muhakemenin gıyabında cereyan edeceği, gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1841 

Hizan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/8 
Davacı Hizan'ın Patyar Köyünden Ömer oğlu ismail Korkmaz ta

rafından dâvâlılar nüfus idaresine izafeten Hizan Nüfus Memurluğu ve 
diğer dâvâlı Hizan Patyar Köyünden ismail oğlu Ömer Korkmaz aley
hine açılan nüfus kayıt iptali dâvasında : 

Dâvâlılardan ismail oğlu Ömer Korkmaz adına çıkarılan tebligat 
b'lS teblıgr iade edild ğınden davacının talebi üzerine dâvah Ömer Kork-
maz'ın 16/5/1960 günlü celsede hazır bulunması veya bir vekil ile ken
disini temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1836 



10 MAYIS 1960 

Kocaeli Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden 

(Resmî Gazete) SaMf.r 132? 

859/747 
Gemlik suni İpek fabrikası atelye şefi Süleyman Yalmız, istanbul 

Beşiktaş Salih Efendi Sok. No 2 de Fatma Seyhan, Uşak Devlet Has
tanesi Baş Hemşiresi Lâtife Yalmız, istanbul Beşiktaş Salih Efendi So
kak No. 2 de Abdullah Yalmız vekilleri izmit'te Avukat S Yılmaz Ya
lım tarafından Kocaeli Maliye Hazinesi De adres ve ikametgâhları meç
hul Agasyan Agsi ve Eskon Agsi aleyhlerine açılmış olan tapu iptali ile 
tescil dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlılara davetiye izmit'te münteşir Hürsöz Gazetesi ve Anka
ra'da münteşir Resmî Gazete'de ilânen tebliğ edilmiş ve buna rağmen 
dâva'ılar 7/3/1960 tarihli duruşmaya gelmemiş olduklarından haklarında 
gıyap kararı çıkarılmasına ve bu gıyap kararının dahi gazete ile ilânen 
tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 30/5/1960 Pazartesi günü saat 10 a 
bırakılmıştır. 

Mezkûr gün ve saatte dâvâlılar duruşmaya gelmez veya kendilerini 
temsile yetkili bir vekil de göndermezlerse bir daha muhakemeye kabul 
edilmeyerek muhakemenin gıyaplarında devam edeceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilân olunur. 

1842 

Silvan Tereke Hâkimliğinden : 

959/1 
10/9/19̂ 9 tarihinde ölen Abdullah kızı Emlne'den olma. Silvan'ın 

Selâhattin Mahallesinde mukim Ahlath Zade Osman Eğri karısı muh-
dediye Ayşe Eğri'nin bütün mirasçıları malûm olmaması dolayısiyle 
tereke malları muhafaza altına alınmış ve Medeni Kanunun 571 inci 
maddesi mucibince tereke defterinin tanzimine karar verilmiş olduğun
dan 561 inci maddesi mucibince alacaklı ve borçluların ilân tarihinden 
itibaren bir ay İçinde müracaatları ile aalcaklarını kayıt ettirmeleri bu 
müddet içinde müracaat etmiyenlerln artık mirasçılarından ve terekeden 
bir hak talep edemlyeceği ve aynı zamanda ilân tarihinden itibaren üç 
ay İçinde bir mirasçı çıkmadığı takdirde Medeni Kanunun 634 üncü mad
desi mucibince terekenin en son mirasçı olan Hazineye devir edileceği 
Hân olunur. 

1860 

Yorara Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

»60/45 
Yomra'nın Çukur Köyünden Osman oğlu Ahmet Şaban Şatır tara

fından açılan gaiplik dâvasının yapılan duruşmasında : 
Davacı Çukur Köyü 61 nüfus hanesinde kayıtlı ana baba bir kardeşi 

Osman oğlu Lutfiye'den doğma 1306 doğumlu Ömer Bey Şatır'ın kırk 
yıl önce İkametgâhını terkettlğlni şimdiye kadar kendisinden haber ala
madığını, kendisinin bekâr olarak ayrıldığını bu sebeple ve işin mirasa 
taallûku sebebiyle kardemi Ömer Bey Şatır hakkında gaiplik kararı 
verilmesini talep ettiğinden gaibin dâvadan haberdar oiup meydana çık
ması veya hayatından veyahut ölümünden malûmatı olan kimselerin 
mahkemeye bilgi vermelerini temin zımnında keyfiyet Medeni Kanunun 
81 nci maddesi gereğince İlân olunur. 

1858 

Malatya Asliye 1 İnci Hukuk Hâkimliğinden : 

955/422 
Malatya Barosu Avukatlarından Hüsnü Tulunoğlu tarafından açılan 

kardeşi Halil Tulunoğlu'nun gaipliğine karar verilmesi hakkındaki dâ
vanın yapılan duruşması sonunda : 

Malatya'nın Hacı Abdi Mahallesi hane 25/3 de kayıtlı ibrahim oğlu 
1337 doğumlu Halil Tulun'un 1937 senesinde tahsil için Fransa'ya gittiği 
ve bir daha dönmediği adres ve hayatta olup olmadığının meçhul bulun
duğundan gaipliğine 27/2/1956 gün ve 422/103 sayı ile karar verilmiş 
olduğu İlân olunur. 

1839 

Sanayi Vekâletinden : 

Hatay Vilâyetinin iskenderun Kazasına bağh Çerçikaya ve Gökçe-
bel köyleri sınırları içinde krom madeni aramak üzere Bilgin Maden Li
mited Şirketi namına verilmiş bulunan 14/6/1957 tarihli ve 29/76 sayılı 
arama ruhsatnamesinin İki yıllık mer'iyet müddeti zarfında işletme hakkı 
talebinde bulunulmadığından 6309 sayılı Maden Kanununun 42 nci mad
desine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası İçin ye
niden yapılacak müracaatların 22/6/1960 tarihinden itibaren kabul edi
leceği 10/2/1960 tarihli ve 10428 sayılı Resmi Gazete'de ve Antakya'da 
münteşir Sabah Gazetesı'nin 14/2/1960 tarihli ve 82-2415 sayılı nüshasında 
ilân edilmiştir. 

Bilâhare yapılan tetkik neticesi mezkûr ruhsatnameye müsteniden 
aramakla meydana çıkarılan krom madeni için arama ruhsatnamesinin 
iki yıllık mer'iyet müddeti içinde arayıcısı Bilgin Maden Limited Şirketi 
tarafından işletme hakkı talebinde bulunulduğu anlaşıldığından bahis 
mevzuu maden sahasına yeniden yapılacak müracaatlar kabul edilmlye-
cektir. 

1920 / 1-1 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnameslndekl esaslar dâhilinde (7) 
yedi kalemde (91) doksanbir takım krank ana ve kol yatağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahminî bedeli 50.000,— T. L. sı olup katî teminatı 
7 500 — T. L. sidir. 

2 — Pazarlığın 27/5/1960 Cuma günü saat onbirde Merkezde Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacağı, taliplerin bu İşe alt şartnameyi 
aynı Müdürlükten bedelsiz olarak alabilecekleri ilân olunur. 

1912/1-1 

Gümüşhacıköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Cumara Mahallesinden Salih karısı Aziz kızı Resmiye 
önder ve Aziz kızı Saide Yakıştıran tarafından aynı mahalleden Aziz 
karısı kendi adına asaleten çocukları Necibe, Demirali ve Zeki ndlarına 
velâyeten Fatma Yakıştıran ile Aşkale Kazasının Cırmık Köyünden Meh
met karısı Aziz Kızı Fatma Akyüz, Hazine ve belediye aleyhine açılan 
ilâm ve tapu iptali suretiyle tescil dâvasının yapılan muhakemesi so
nunda : 

Dâvah Fatma Yakıştıran 'Mahkememizden verilen 12/3/1960 tarih 
sayılı karan Temyiz edip bu kere Yüksek Temyiz Mahkemesi 

ikinci Hukuk Dairesinin 22/9/1959 gün ve 4137 sayılı karariyle mezkûr 
hüküm bozularak iade edilmiş olup davacılar tarafından tashih) karar 
talebinde bulunmuş ve dâvah Fatma Akyüz'e çıkarılan tebligat iade edil
diği gibi adresi de belli olmadığından tashihi karar arzuhalinin İlânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan İşbu ilân dâvah Fatma 
Akyüz'e tashihi karar arzuhali yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1840 /1 

Davacılar Cumara Mahallesinden Salih kansı Aziz kızı Resmiye 
önder ve Aziz kızı Saide Yakıştıran tarafından aynı mahalleden Aziz 
karısı kendi adına asaleten çocuklan Necibe, Demirali, Zeki adlarına 
velâyeten Fatma Yakıştıran Ue Aşkale Kazasının Cırmık Köyünde mu
kim Mehmet karısı Aziz kızı Fatma Akyüz Hazine ve Belediye aleyhine 
açılan ilâm ve tapu intali suretiyle tescil dâvasında, mahkememizden ve
rilen 12/3/1956 tarih ve 956/96 sayılı kararı dâvah Fatma Yakıştıran 
temyiz edip yüksek Temyiz Mahkemesinin 22/9/1959 tarih 4236-4137 sa
yılı karariyle (Evvelce Aziz kızı Resmiye tarafından mümeyyizde hasım 
gösterilmek suretiyle açılmış bulunan dâva intaç edilmiş bu husustaki 
hükümde kat'iyet kesbetmiştlr. Taraflar arasında muhkem kaziye teşkil 
eden hüküm hilâfına karar verilmiş olması yolsuz ve temyiz İtirazı bu 
bakımdan yerinde görüldüğünden kabuliyle hükmün bozulmasına karar 
verilmiş olup temyiz İlâm tebliğleri Fatma Akyüz'e çıkarılmış ve geri 
iade edilmiş olduğundan ilâmın İlânen tebligat yapılmasına karar veril
miş olup işbu ilân 22/9/1959 gün ve 4137 sayılı temyiz ilâmının tebliği 
yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 

1840-2 
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Kasa 

A K T I F 

Serbest 

Osmanlı Bankası A. Ş. 31 Aralık 1959 bilançosu 
Türkiye Gnıpu 

Türk Lirası 

13.717.836,08 
Bloke 

T. C. Merkez Bankası 21.605.602,79 48.226.371,66 69 831 974,45 
Kanuni karşılıklar kasası 51 338.311,20 

Munzam karşılıklar mukabili kıymetler 48 122 556,— 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 3 215 755.20 

Bankalar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 

Hazine plasman bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

Senetler cüzdanı 
Sair müşteriler 

66 000 ooo.— 
2 798 879 25 
4.935 461,*-

Borçlu cari hesaplar 
Sair müşteriler 

Sabit kıymetler 
Menkuller (6 086 000,— T. L. na sigortalıdır.) 
Gayrtmenkuller (17.308.330,— T. L. na sigortalıdır.) 

Diğer aktifler 
İlk tesis masrafları 

Nâzım hesaplar 

2.996 803.66 
73.734.340,25 

107.604.505,09 
107.604.505,09 

153.384.091,08 
153.384.091.08 

10.865.349,67 

9.444 162.30 
354 482.5.3 

493 271 856.32 
494.972.197,53 

P A S I F 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri 

Kanuni İhtiyatlar 
Fevkalâde İhtiyatlar 

Karşılıklar 
Taahhütlerimiz 

T. C Merkez Bankasına 
Avanslar ve reeskont 
ettirilen senetler 
Transfer emirleri 
Diğer taahhütlerimiz 

Mevduat 

Vadesiz 

3 079.103.07 
2.000 000,— 

Vadesiz 

1541869 
76.530 218.73 

57 204,21 

Vadeli 

Resmi mev. 88 652.98 
Ticari mev. 89 399 626 60 
Bankalar mev 1 749 683 72 

Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Diğer pasifler 
Kâr 

Bilanço yılı kân 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 

10.385.542,49 

Türk Lirası 

8 000 000,— 
5.079.103,07 

2 905 895,43 
70.602.841,63 

264.284.740,45 

— 88 652 98 
6 813 845.88 96 213 472 48 

51 264,39 1 800 948,11 
Tasar. mev. 152.609.575,96 13.572.090,92 166181 666,88 

1.300 705.41 
1 465 345 54 

123 247 682.30 
10 385.542.49 

493 271.856,32 

494.972.197,53 
10.427.094,53 

10 427 094,53 

Kefaletlerimiz 
Sair müşteriler 

77.860 303,83 
77 860 303.83 

Umumi yekûn 988 244 053.85 

Diğer nâzım hesaplar 406 684 799,17 

Umumi yekûn 988 244 053,85 

Osmanlı Bankası A. Ş. 31 Aralık 1959 kâr ve zarar hesabı 

BORÇLU HESAPLAR 

Personel masraflan 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Tasarrufu teşvik İkramiyeleri 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

Yekûn 

Türk Lirası 

11.857 239,92 
685.381,31 

18.759 210,29 
840 558.47 
478.550,67 

3 582 210,73 
10 385 542,49 

46.588.693,93 

ALACAKLI HESAPLAR 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 
Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz ve komüs. 
Kambiyo kârlan 
Muhtelif kârlar 

Yekûn 

Türk Lirası 

31.206.458,36 
431.790,69 

14.433.240,40 
10.669.75 

506.534,73 

46.588.693,93 

Başvekâlet Devlet Matbaası 
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