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idare ve yazı işleri için 
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PERŞEMBE 
Sayı: 10640 

K A N U N L A R 

6290 sayılı kanıma ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
51 İ B c i faslının 51.0 i ve 51.03 pozisyonları ile 59 uncu fas
imin 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 
sayılı kanunun geçici maddesinin tadili ile bu kanuna 

yeniden geçici bir madde ilâvesi hakkında Kanun 

Kanun No : 106 Kabul tarihi : 21/10/1960 

Madde 1 — 25/7/1960 tarih ve 34 sayılı Kanunun Geçici maddesi 
aşağ ıdak i şekilde değişt i r i lmişt i r : 

Geçici madde 1 — B u kanunun yürür lüğe girmesinden evvel resmî 
müesseseler veya hususi şahıslar , ş i rket ler ve cemiyetler taraf'ndan güm
rükle re get i r i lmiş olup da, bu tarihe kadar giriş beyannameleri henüz 
tescil edilmemiş olan veya tescil edilmiş fakat vergileri k a i l olarak tah
si l o lunmamış veya tecil edilmiş bu'unan sentetik ve suni elyaftan balık 
ağı ip l ikler i ile bu ipliklerden mamul balık ağ la r ı h a k k ı n d a da yeni 
vergi hadleri tatbik olunur. 

Madde 2 — 25/7/1960 tarih ve 34 sayılı kanuna aşağıdaki Geçici 
madde eklenmişt i r : 

Geçici madde 2 — E t ve Balık Kurumu t a ra f ından bu kanunun 
neşr inden evvel i thal ve Gümrük Vergileri tediye edilmiş olup, balıkçıl ık 
faaliyetlerini teşvik ve himaye maksadiyle G ü m r ü k Giriş Tarife Cetve
linin 51 inci faslının 51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 uncu faslının 59.05 
pozisyonunda ihdas edilen tali pozisyonlara dâhil sentetik ve suni elyaf
tan iplikler ile bu ipliklerden mamul bal ık ağ lar ı için kabul edilen indi
r iml i vergiler üzerinden hesaplanan maliyetlerle ba l ıkç ı la ra sa t ı lmış ve 
sa t ı lacak mezkûr ağ ve ipl ikler in f iya t la r ında vergi indiriminden hasıl 
olan fark ın t u t a r ı adı geçen kurumun z a r a r ı n a kaydedilir. 

Madde 3 — B u kanun, yay ımı tarihinde yü rü r lüğe girer. 

Madde 4 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yü rü tü r . 

26/10/1960 

BaalıSı 
M a t a r 
Tertip a i t Sai i io 

KMK1 
Sayı 

İlgili K a n u n l a r : 

G ü m r ü k Kanununun bazı maddeler in im d e ğ i ş t i r i l m e s i n e Ta 
1490 s av ı l ı G a m r u k Tar i fes i K a n u n u i i e ©k ve t a d i l l e r i n i n 
k a l d ı r ı l m a s ı n a dair K a n u n 6 /3 /1954 
6290 n u m a r a l ı kanuna e k l i G ü m ı ü k Gi r i ş Ta r i f e Ce tve l in im 
51 i n c i f a s l ı n ı n 51.01 ve 51.03 p o z i s y o n l a r ı i l e 59 u n c u 
faalimin 59.05 pozisyonunda t â l i poz i syonla r i h d a s ı n a dair 
K a m ı » 29/771960 10564 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerin! tadil 
eden 85 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
kaldırılması ve mezkûr kanuna geçici maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 107 Kabul tarihi: 21/10/1960 

Madde 1 —• 7126 sayılı Kanunun 85 sayılı kanunla değiştir i len 37 
nci maddesi aşağ ıdak i şekilde değişt i r i lmişt i r : 

Madde 37 — Bu fon aşağ ıdak i a, b, c, ç, ve d f ıkra la r ı gereğince 
kesilecek paralarla kurulur. 

a) Devlet gelir bütçesi âdi gelirlerinin binde bir i , 
b) Giderlerini özel gelirleriyle k a r ş ı h y a n ve Devletten ya rd ım 

görmiyen katma bütçeli idareler gelir bütçeler in in binde bir i , 
c) Sermayesinin t a m a m ı Devlet t a ra f ından verilen ve sermaye

sinde Devletin i ş t i raki olan teşekkül , müessese ve ş i rket ler le resmî ve 
hususi bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekkül ler ile 
sermayesinin yar ı s ından fazlasına bunlar ın i ş t i raki suretiyle tesis edilen 
or tak l ık la r ın bütçelerinin veya b i lânçolarmdaki safi kâ r l a r ın ın % yar ımı , 

ç) öze l idarelerle belediyelerin bütçeler indeki gelirlerinin % ya
r ı m ı / (Özel idarelerle belediyelere genel bütçeden yapı lan yard ımlar , as
ker ailelerine yapı lan ya rd ım zammı ödeneği ile her tür lü borç lanmalar , 
bağış lar ve mülk sat ış lar ı ha r iç ) 

Bilanço ve gider bütçeler ine (Sivil Savunma y a r d ı m ödeneği) ola
rak konulur. 

Bu ödenekler, Mayıs ve Kas :m ay la r ında olmak üzere eşit i k i tak
sitte Siv i l Savunma Fonu hesabına yat ı r ı l ı r . 

c ve ç f ık ra la r ında yazılı ödenekler in konu lmamas ı halinde bilanço 
ve bütçeyi tasdika yetk i l i makam ta ra f ından re'sen konulur veya tasdik 
edilmiyerek iade olunur. 

d) Banka faizleri, her çeşit bağış la r ve ya rd ımla r ile 7126 sayılı 
Kanunun 46 nci maddesi uyar ınca alman gecikme cezalar ı ve fondan 
satmalmanlardan işe y a r a m ı y a n eşya ve malzeme sa t ı ş bedelleri. 

B u paralar Türk iye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ında aç ı lacak (Sivi l 
Savunma Fonu) hesabına yat ır ı l ı r . Banka bu hesaba ait her t ü r l ü iş
lemlerden dolayı her hangi bir ücre t ve masraf istiyemez. 

Madde 2 — 7126 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi a şağ ıdak i şekilde 
değişt i r i lmişt i r : 

Madde 39 — S iv i l Savunma Fonundan yap ı lacak her tü r lü mas
raflar 2490 sayılı Ar t ı rma , Eksi l tme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunla r ı ile Say ı ş t ay vizesine tabi değildirler. 

Ancak, fon hesaplar ın ın toplanma, idare ve sarf şekilleri bü tçe ya
lının h i t amından i t iba ren (3) ay içerisinde Sayış tayca tetkik ve murakabe 
olunarak haz ı r l anacak rapor Teşr i i Organ Başkan l ığ ına sunulur. 



Sahife: 2414 

Madde 3 — 85 sayılı kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ek madde 2 — a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen Genel 
bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelere ait Sivil Savunma per
sonel kadroları bu idarelerin teşkilât kadrolarına eklenmiştir. 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermaye
sinin yarısından fazlasına Devletin İştiraki olan teşekkül, müessese ve 
şirketlerle bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve ve teşekkül
lerle sermayesinin yarısından fazlasjna bunların iştirakleri suretiyle te
sis edilen ortaklıklar ve özel idare ve belediyeler'e bu idare'ore bağlı 
teşekkül ve müesseselere ait Sivil Savunma personel kadroları, teadül ve 
hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak, içişleri Bakanlığının isteği 
üzerine bu idare ve teşekküllerin yetkili mercileri tarafından usulü dai
resinde teşkilât kadrolarına eklenir. 

c) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadrolardan özel teşekkül 
ve müesseselere ayrılan Sivil Savunma personelinin dağıtımı İçişleri Ba
kanlığınca yapılır. 

Bu dağıtıma göre kendisine kadro tahsis ed'len her teşekkül ve 
müessese, bu kadrolara tâyin olunacakların işe başladıkları tarihi taki-
beden ay başından itibaren 3656 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ta
hakkuk edecek her türlü özlük hakları ve emekli keseneği karşV.-.k' arını 
her ay mal sandıkları tarafından kendilerine yapılacak tebligat üzerine 
15 gün zarfında makbuz mukabili mal sandığına tamamen öderler. 

Bu ödemeleri vaktinde yapmıyan teşekkül ve müesseselerden Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulüne dair Kanuna göre •% 10 fazlası ile tahsil 
olunur. 

Mndde 4 — 85 sayılı kanunun 4 üncü maddesi, ek 3 üncü maddesi, 
ek 4 üncü maddesin'n son fıkrası, ek 5 İnci maddesi ile geçici 1 ve 2 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

Madde 5 — Bu kanun hükümlerine göre ihdas edilen Sivil Sa
vunma kadrolarına personel tâyinleri içişleri Bakanlığınca yapılır. 3656 
sayılı kanun gereğince muayyen terfi müddetlerini dolduran ve liyakat 
ve ehliyetleri sabit olanların üst dereceye terfileri yapılır. 

Bunların terfi, nakil, tecziye ve denetlemeleri içişleri Bakanlığınca 
hazırlanacak bir tüzükle tesbit edilir. 

Madde 6 — Bu kanunla a'ınan Sivil Savunma personelin-'n görev, 
yetki ve sorumlulukları İle iş bölümüne göre unvanları ve bunlara ilişkin 
diğer hususlar içişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Madde 7 — 85 sayılı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir : 

Geçici madde 1 — 1624 sayılı kanuna ek 4445 sayılı kanunun 6 nci 
maddesi ile bakanlık seferberlik müdür'üğüne mevdu (Mf.lt Seferberlik 
ve ordu seferberliğine yardım işleril Içiş'eri Bakanlığınca Sivil Savunma 
idaresi merkez ve taşra teşkilâtında kurulacak birer büro tarafından 
İdare olunur. 

Geçici madde 2 — 3502 sayılı Hava Taarruzlarına Karşı Korunma 
Kanunu uyarınca özel idareler ve belediye'er bütçelerine konulmuş ve 
sarf edilmemiş pasif korunma ödenekleri Sivil Savunma Fonuna akta
rılır. 

Geçici madde 3 — 3502 sayılı Hava Taarruzlarına Karşı Korunma 
kanununun yayımından 7126 savıh kanunun yürürlüğe gird'ği tarihe 
kadar pasif korunma ödenekleriyle satın alınmış olan veya sair suretlerle 
temin ve tedarik edilmiş bulunan bilcüm'e teçhizat, alât, edevat, ekiplere 
ait malzeme ve teçhizat ve sair eşya Sivil Savunma idaresine devrolunur. 

Geçici madde 4 — 85 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile bu 
Kanuna bağlı cetveldeki Sivil Savunma kadroların-n gerektirdiği gider
leri karşılamak üzere 1960 malî yılı Içiş'eri Bakanlığı bütçesin'n sonunda 
«Sivil Savunma hizmetlerinin gerektirdiği her çeşit giderler» adiyle açı
lan 229 uncu bölümüne (6) milyon lira, olağanüstü ödenek veril niştir. 

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

Madde 8 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Resmî Gazete) 27 EKÎM 1960 

26/10/1960 

We. B u l ılı 

Natu r 
Tartip ait 

I Kanaralar l 

7126 Sivil Müdafaa Kanunu 

aW 7126 aırılı Sivil Müdafaa 
de£intiriİB]eai 
dair Kanun 

9/6/1958 

Kanununun bazı maddelerinin 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 

22/9/1960 

Resmi 
Geseıe 

Sahile S a n 

9931 

II Tüzükler : 

B a s l ı i ı 

4/11635 

4/11715 

4/11806 

Sivil Müdafaa Vrkilrtlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yar. 
dini Nizamnamesinin yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı 27 /6 /1959 
Sivil Mıidafaa Bakımından şehir ve kasaba plânlariyle 

mühim bina v« tesislerde tatbik olunacak esaslar hakkın
daki .Nizamnameyi yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararı 

6/7 /1959 
Sivil MıidıUa B a k ı m ı n d a n yapılarak Tahlive ve Sevrek-
leatlrme hakkındaki Nizamnameyi yürürlüye koyan Bakanlar 
Kurulu Kararı 25 /7 /1959 

Resmi 
D ü s t u r G<i7.'te 

T e ı t i p C i l l Sahife S d t ı 

40 1085 10238 

40 1322 10245 

40 1402 102Ö3 

Genel bütçeye* dâhil daireler; 

Memuriyetin unvanı 
Büyük Millet Meclisi 

Sivil Savunma Uzmanı 
» » » 

Cumhurbaşkanlığı 
Sivil Savunma Uzmanı 

Sayıştay Başkanlığı 
Sivil Savunma Uzmanı 

Başbakanlık 
Sivil Savunma Uzmanı 
» » » 

Danıştay Başkanlığı 
Sivil Savunma Uzmam 

istatistik Genel Müdürlüğü 
Sivil Savunma Uzmanı 

Diyanet işleri Başkanlığı 
Sivil Savunma Uzmanı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Sivil Savunma Uzmanı 

Adalet Bakanlığı 
Sivil Savunma Uzmanı 
» > > 

10610 

içişleri Bakanlığı 
3 Sivil Savunma Uzmanı 
4 » » » 
3 Sivil Savunma Uzmanı (özel teşekkül ve müesse

seler için) 
4 Sivil Savunma Uzmanı (özel teşekkül ve müessese

ler İçin) 
5 Sivil Savunma Uzmanı (özel teşekşkül ve müessese

ler için) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » > 

Dışişleri Bakanlığı 
4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

Maliye Bakanlığı 
M E R K E Z 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » > 

İ L L E R 

4 Sivil Savunma Uzmanı (Darphane ve Damga Mat
baası için) 

5 Sivil Savunma Uzmam (Darphane ve Damga Mat
baası için) 

Aylık 
Aded tutarı 

1 250 
1 100 

1 250 

1 250 

1 500 
1 250 

1 250 

1 100 

1 100 

1 100 

1 250 
1 100 

1 500 
1 250 

2 1 500 

237 1 250 

240 1 100 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

http://Mf.lt
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Aylık 
tutar, 

1 251 
1 101 

1 251 

1 101 

1 25' 
1 10< 

1 25 
1 IO 

1 25< 
1 10 

1 23 
1 XO 

D. Memuriyetin unvanı Aded 
Aylık 
tutarı D. Memuriyetin unvanı Aded Ayım 

tutar, 

Milli Eğitim Bakanlığı Katma bütçeli idareler 
MERKEZ Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3 Sivil Savunma. Uzmanı 1 1 500 MERKEZ 
4 » » » 2 1 250 

5 » » > 2 1 100 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

İLLER ÎLLER 
4 Sivil Savunma Uzmanı (Yatılı ve yüksek okullar İçin) 105 1 250 4 Sivil Savunma Uzmanı (Guraba Hastanesi için) 1 1 250 
5 Sivil Savunma Uzmanı (Yatılı ve yüksek okullar için) 31 1 100 

Bayındırlık Bakanlığı Ankara Üniversitesi Bayındırlık Bakanlığı Ankara Üniversitesi 
1 250 Sivil Savunma Uzmanı 2 1 250 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

5 » » » 3 1 100 5 » » » 1 1 ıoo 

Ticaret Bakanlığı İstanbul Üniversitesi 
1 25C 3 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 500 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 25C 

4 » » » 1 1 250 5 » » » 1 1 ıoc 
5 > > » 3 1 100 İstanbul Teknik üniversitesi 5 1 100 İstanbul Teknik üniversitesi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 25C 

MERKEZ 5 » » » 1 1 ıoc 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 Ege Üniversitesi 5 » > > 1 1 100 

Ege Üniversitesi 

İLLER 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 25C 
5 » » > 1 1 ıoc 

4 Sivil Savunma Uzmanı (Hastaneler için) 116 1 250 
1 ıoc 

5 Sivil Savunma Uzmanı (Hastaneler için) 4 1 100 Beden Terbiyesi Genel Md. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 25C 

MERKEZ Karayolları Genel Müdürlüğü 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 MERKEZ 
5 > > » 1 1 100 1 100 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 25( 

İLLER 5 > > » 1 1 10( 

4 Sivil Savunma Uzmanı 3 1 250 

5 (İstanbul, İzmir, İskenderun, Gümrük Başmüdür İLLER 
lüğü için) 3 1 100 4 Sivil Savunma Uzmam 14 1 25< 

3 > > » 44 1 101 
Tarım Bakanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 Devlet Su İşleri Genel Md. 
5 » » » 2 1 100 1 100 

MERKEZ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 4 Sivil Savunma Uzmanı 7 1 251 
5 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 100 5 » > » 8 1 101 

Ulaştırma Bakanlığı tT .T .VTt 
3 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 500 
4 » » » 1 1 250 4 Sivil Savunma Uzmanı * 18 1 251 

-- 5 > » » 3 1 100 5 » > » 19 1 101 

Çalışma Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

1 251 5 » » » 1 1 100 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 251 
5 » » » 1 1 101 

Sanayi Bakanlığı 
MERKEZ Tekel Genel Müdürlüğü 

3 Sivil Savunma Uzmam 1 1 500 MERKEZ 
4 » » » 2 1 250 4 Sivil Savunma Uzmanı 2 1 25' 
5 » » » 2 1 100 5 » » » 1 1 10< 

s İLLER İLLER 
3 Sivil Savunma Uzmanı (Sanayi Bölge Md. için) 17 1 500 

1 25 Sivil Savunma Uzmanı (Sanayi Bölge Md. için) 4 Sivil Savunma Uzmanı 30 1 25 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 5 » » > 61 1 10 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 

5 > > > 1 1 100 Orman Genel Müdürlüğü 
/rnar "ve İskân Bakanlığı MERKEZ 

1 25 
/rnar "ve İskân Bakanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 25 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 Sivil Savunma Uzmanı 1 10 

1 250 
5 > » > 1 1 10 

5 » » » 1 1 100 
> » > 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü İLLER 
4 Sivil Savunma Uzmanı 1 1 250 4 Sivil Savunma Uzmanı 5 1 25 
5 > » » 1 1 100 5 » » » C 1 X0 
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D. Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 
4 Sivil Savunma Uzmanı 

ÎLLER 
4* Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » > 

1 250 

9 1 250 
9 1 100 

D. Memuriyetin unvanı 
Devlet Bava Meydanları Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 
4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » » 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 » » •» 

Aylık 
Aded tutarı 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

Y Ö N E T M E L İ K 

Ticaret Bakanlığından : 

Ek Yönetmelik No. 2 
11/7/1960 tarihli «Dış Ticaret Rejimine dair İhracat Yönetmeliği* 

nin tadiline dair Yönetmelik, 

— — • • • < 

Dış Ticaret Rejimine dair İhracat Yönetmeliğinin (6) nci maddesi
nin (a) bendinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Eksik yazılmış ve usulüne uygun olarak doldurulmamış tescil be
yannameleri ile fiyatları iç ve dış piyasalardaki emsali fiyatlara naza
ran bariz düşüklük gösteren satışların tescil beyannameleri tescil mer
cilerince kabul edilmez.» 

İşbu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

İ L Â N L A R 
1 w - « ^ E J * » n . w« . 

Bergama Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

957/1991 
Bergama'nın Sarıcalar Köyünden Mehmet kızı Ayşe Tonbul tara

fından, Halil ibrahim Şen ve arkadaşları aleyhine açılan men'i müda
hale dâvasının muhakemesi sonunda : 

Bergama'nın Sarıcalar Köyünün Tarlalık mevkiinde tarafları On
başı oğlu Mehmet ve Kara Osman'ın Mehmet ve yol ile çevrili tarlayı 

dâvâlılardan Hakkı ve Hasan Yalçın, Halil ibrahim Şen ve Mehmet 
Uzun haricen satın aldıklarını iddia ederek müdahale ettiklerinden vâki 
müdahalenin men'i hakkındaki dâvanın reddine 31/5/1960 tarihinde karar 
verilmiş olup işbu karar davalılardan Sarıcalar Köyünden Mehmet oğlu 
Sadık Pertek'in ikametgâhı meçhul olduğu cihetle tebliğ edilemediğin
den, ilân tarihinden itibaren onbeş gün zarfında dâvâlı Sadık Pertek'in 
ilâmı alıp Temyiz yoluna gitmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4032 

• 
Yerköy Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
960/33 
Davacı Yerköy'ün Hacı Osmanlı Köyünden Hacı Palabıyık vekili 

Avukat Nejat Çapanoğlu tarafından dâvâlılar Fikret Dağıstanlıoğlu 
vârisi Muhlis Şensöz Yozgat'ın Medrese Mahallesinden Mürşide özsuna, 
Hatice Çılgın, Hikmet Şimşek aleyhine açmış olduğu 1500 lira kıyme-
tindeki arazinin müvekkili adına tescil dâvasının yapılan duruşması sı
rasına verilen karar gereğince : 

Dâvâlılar Muhlis Şensöz, Mürşide özsuna, Hatice Çılgın ve Hik
met Şimşek'in adresi meçhul bulunduğundan davetiyenin de ilânen teb
liğ edildiği anlaşıldığından ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş
tir. 

Karar gereğince duruşmanın muallâka bulunduğu 29/11/1960 Salı 
günü saat 11.50 de Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması veya kendisini temsüen bir vekil göndermesi, gelmedikleri ve ve
kil de göndermedikleri takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap 
kararı makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4035 

Karacabey Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
Karacabey'in Canbolu Mahallesinden Hasan Sinirli tarafından Can-

bolu Mahallesinde kâm bir bap hane msavlunun tapuya tescili hakkında 
açılan tescil dâvası sonunda : Gayrimenkulun Mehmet Sinirli mirasçı
ları adma tapuya tesciline karar verilmiş olup işbu tescil kararının 
duruşma dahi gıyabında cereyan eden dâvâlılardan adresi meçhul Hü
seyin Sinirli'ye ilânen tebliği icabettiğinden, 959/782 esas 960/536 ka
rar sayı ve 6/10/1960 tarihli tescil ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet ilân olunur. 

4011 

959/458 
Karacabey'in Sultaniye Köyünden Penbe Algur tarafından kocası 

adresi meçhul Muharrem Algur aleyhine açılan boşanma dâvasının ya
pılan duruşması sonunda : 

Tarafların boşanmalarına 142 nci madde gereğince kabahatli olan 
dâvâlı kocanın bir yıl süre ile evlenmekten memnuiyetine 200 lira üc
reti vekâletle 4491 kuruş mahkeme masrafının dâvâlıdan tahsiline 
27/6/1960 tarihinde karar verilmiş olup dâvâlıya ilâm tebliği mahiye
tinde olmak üzere ilân olunur. (15 gün müddetle) 

4012 

Malkara Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/118 
Davacı Malkara'nın Cami atik Mahallesinden Huriye Akyıldız ta

rafından dâvâlı Malkara'nın Aksakal Köyünden Haşim Kayan ve diğer 
davalılar Şarköy'ün Camikebir Mahallesinden Himmet Aydın ve Tev-
fik Kılıç aleyhine ikame edilen izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan 
muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Tevfik Kılıç adına çıkarılan davetiyenin 2/6/1960 ta
rihinde bilâ tebliğ iade edilmiş ve yaptırılan tahkikatta, bütün arama
lara rağmen bulunamadığından dâvâlı Tevfik Kılıç hakkındaki davetiye
nin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 
23/11/1960 Çarşamba günü saat 10,20 de Malkara Sulh Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4010 



27 EKÎM I960 (Resmî GaaeteT Sahîfer 2417 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 
1 — Mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde beher takımı : 2 

aded M919048, 1 aded M919010 D, 1 aded M919049 x C E. P. 007 No. 
7-24 parçalarını ihtiva etmek üzere ve özel ambalajları içinde 30 takım 
M919048 1 Assemly 9 11 Timken yatağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmini bedeli : 14.825—, kati teminatı : 2.223,75 T. L. sidir. 
2 — Pazarlığı 9 Kasım 1960 Çarşamba günü saat (11) de Merkez

de Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, şartnameler aynı yerden 
bedelsiz olarak verilecektir. Taliplerin belirli gün ve saatte Komisyona 
müracaatları ilân olunur. 

4114 /1-1 

24/10/1960 günü saat 11,30 da pazarlıkla alınacağı 10/10/1960 günlü 
R.esmî Gazete ile yayınlanan muhtelif ebatta 290 çift, tek ve çift lâs
tik için patinaj zincirine talip çıkmadığından ihalesi 9 Kasım 1960 Çar
şamba günü saat 11 e bırakılmıştır. Tahminî bedeli 110.900,—, kati te
minatı 13.590,— T. L. dır. Teknik ve idari şartlarda bir değişiklik yok
tur. 

Taliplerin Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Ko
misyona belirli gün ve saatte başvurmaları ilân olunur. 

4113 /1-1 

Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

959/847 
Mustafakemalpaşa Lalaşahln Mahallesinden Habibe Gül tarafından 

Ali Osman Günden, İbrahim Günden, Fethi Günden Hazinei Maliye ve 
Belediye Başkanlığı aleyhlerine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan 
muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Fethi Günden'in tebligata salih adresi tesbit edile-
meyip duruşma günü ilânen adı geçene tebliğ edilmesine rağmen du
ruşmanın muayyen olduğu 18/7/1960 tarihinde muhakemeye gelmediğin
den duruşmanın gıyabında devam ve icrasına ve adı geçene gıyap kara
rının da ilânen tebliğ olunmasına karar verilmiş olduğundan dâvâlı 
Fethi Günden'in duruşmanın bırakıldığı 7/11/1960 tarihinde ve saat 9 da 
mahkemeye gelmesi aksi halde hakkındaki duruşmanın gıyabında devam 
ve icra olunacağı gıyap kararı yerine .kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

4008 

Mihalıççık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/253 Mihalıççık'ın Yukarı Doğanoğiu K. den Salih Gürdoğan'ın isminin 
Hüseyin Gürdoğan olarak değiştirilmiş olduğu ilânen tebliğ olunur. 

4014 

Selçuk Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 
958/262 p 
Mahkememizin 958/262 sayılı dosyasında Şirince Köyünün Değir

men Boğazı mevkiinde 136 parsel zeytinliğin Hasan Gürol adına yapılan 
tesbitine davacı Gülsüm Tezeren ve Mustafa Yeni ile Ali Tezeren tara
fından itiraz olunduğundan yapılan duruşmada, 

Hasan Gürol'un vefat edip mirasçıları ve adresleri t;esbit edileme
diğinden itirazlı parselin 3 hisse itibariyle 1 hissesinin Gülsüm Tezeren 
ve 2 hissesinin de Hasan Gürol'a ait iken Hasan Gürol'a ait hisselerin 

"Mustafa Yeni ile Ali Tezeren'e satıldığı iddia olunduğundan bu iddialar
dan bahisle duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiştir. Bir hak 
talebinde bulunanların duruşmanın yapılacağı 3/12/1960 günü saat 9 da 
Selçuk Kadastro Mahkeme salonunda bulunmaları ilân olunur. 

4057 

Kütahya Asliye Birinci Hukuk Yargıçlığından : 
959/1117 
Davacı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü vekili Avukat Ahmet 

Kocakuşek dâvâlılar Kütahya Parmak viran Köyünden İzzet Odabaşı 

ve yedi arkadaşı aleyhine açılan tenkisi bedel dâvasının cari muhakeme
sinde : 

Dâva mevzuunu teşkil eden gayrimenkulun istimlâk tarihindeki 
kıymetinin re'sen intihap olunan ehlivukuflar marifetiyle tâyin ve tes-
biti için 5/10/1960 tarihinde yapılan keşifte görüldüğü üzere ehlivukuflar 
tarafından beher metre karesinin 450 kuruş değerinde bulunduğu bildi
rilmiş olup dâvâlılardan Süleyman Bildik'in adresinin meçhul bulunması 
sebebiyle gerek davetiye ve gerekse gıyap kararları ilânen tebliğ edilmiş 
olmakla iş bu keşif raporu hülâsasının da kendisine tebliğ yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

3977 
— 9 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Petrol hakkına mütaallık karar 
No : Şirketin adı 

Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

354 Tarihi : 13/10/1960 
: Turkish Gulf Oil Company 
: Gulf Building Pıttsburgh Pennsylvania U. S. A. 
: Ankara, Yenişehir Namık Kemal Mahallesi 

Kumrular Sokak No. 8 
: Arama ruhsatnamesi 
: VIII No. lu A-ntalya TGO/VIII/L 
: Antalya 
: 50000 hektar 
: AR/T. G. O./590 
: 26/8/1960 

Arama sahasının hududu : (Dosyasında saklı haritasına göre) 
1/200000 ölçekli Elmalı topografik paftasında 1557 rakımlı Darım Dağ 
nirengisinden N 355 derece 15 dakika istikamette ve 8400 metre mesa
fede bulunan (a) köşesinden başlıyarak 24950 metre şarkta (bj köşesine 
doğru hat, (b) den 5000 metre cenupta (c) ye doğru hat, (c) den 17000 
metre garpta (d) ye doğru hat, (d) den 34300 metre cenupta (e) ye 
doğru hat, (e) den 23650 metre şarkta (f) köşesine sahili takiben eğri 
hat, «(f) köşesi 1/200000 ölçekli Antalya topografik haritasında 41 ra
kımlı Hurmalık nirengi noktasından N 100 derece 00 dakika istikamette 
ve 3000 metre mesafededir» (f) den 2000 metre cenupta (g) ye doğru 
hat, (g) den 5000 metre garpta (h) ya doğru hat, (h) dan 2000 metre 
şimalda (i) ye doğru hat, (i) den 2000 metre garpta (j) ye doğru hat, (j) 
den 1000 metre şimalde (k) ya doğru hat, (k) dan 2000 metre garpta (1) 
ye doğru hat, (1) den 1000 metre cenupta (m) ye doğru hat, (m) den 
2000 metre garpta (n) ye doğru hat, (n) den 2000 metre cenupta (o) ya 
doğru hat, (o) dan 2000 metre garpta (p) ye doğru hat, (p) den 2000 
metre cenupta (q) ye doğru hat, (q) den 2C00 metre garpta (r) ye doğ
ru hat, (r) den 2000 metre cenupta (s) ye doğru hat, (s) den 1000 metre 
garpta (t) ye doğru hat, (t) den 4700 metre cenupta (u) ya doğru hat, 
(u) dan 9000 metre garpta (w) ye doğru hat, (w) den 45700 metre şi
malde başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru hat. 

Turkish Gulf Oil Company'nin; mevkii, hududu ve yüzölçümü yu
karıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi veril
mesi talebine ait evrak incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hü
kümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten 
sonra talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere Petrol Kanununun 
51 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 uıci maddesi gereğince Petrol 
Arama Ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Turkish Gulf Oil Company Şirke
tine İ8/10/1960 tarihinde bir aded Petrol Arama ruhsatnamesi veril
miştir. 

4049 

Borsa Komiserliğinden : 
% 6 faizli birlik kupürü 100,— lira itibari değerde 250.000.000,— 

liralık Hürriyet istikrazı tahvilleri (Halen muvakkat tahvil) Maliye Ba
kanlığının işarına atfen, 15/10/1960 tarihinden itibaren Borsa kotuna ka
yıt ve tescil edilmiştir, 

4055 
Merkezi istanbul'da bulunan (özbesi Sanayii A. Ş.) tarafından ta

mamı ödenmiş 506.000,— lira sermayesini temsilen çıkarılan beheri 500,— 
lira itibari kıymette hâmiline yazılı 1012 aded hisse senedi 17/10/1960 
tarihinden itibaren Borsa kotuna kayıt ve tescil edilmiştir. 

4056 



SahSe: 2418 (Resmî Gaaete) 27 EKİM 1960 

M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme usulü ile lü aded belâ ve 2 aded duş yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 27.746,72 lira olup geçici teminatı 2081,25 liradır. İhalesi 
16/11/1960 Çarşamba günü saat 10.00 da komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnameler her gün komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görülebilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel M. S. B. Inş. Emi. 
D. ne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4058 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 
Bakanlığımız ihtiyacı olan bir aded (Komple) 30 tonluk hidrolik 

pres tezgâhı satın alınacaktır. 
işin muhammen bedeli (6.000,—) lira olup geçici teminatı (450,—) 

liradır. 
Eksiltme 15/11/1960 Salı günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdür

lüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksiltme 
suretiyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile istanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebiliı. 

Isteklüerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân 
olunur. 

3989/4-2 
Bakanlığımız ihtiyacı olan bir aded komple sütunlu matkap tezgâh' 

satın alınacaktır. 
işin muhammen bedeli (15.000,—) Ura olup, geçici teminatı 

(1.125,— ) Uradır. 
Eksiltme 8/11/1960 Salı günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdür

lüğünde toplanacak Malzemo Eksiltme Komisyonunca açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

Bu işe alt şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ve istanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân 
olunur. 

3924 / 4-3 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Etimesgut uzun ve kısa dalg« 

verici istasyonları lojmanlarında yaptırılacak onarım işidir. 
Keşif bedeli (92.803,—) liradır. 
2 — Eksiltme 4/11/1960 Cuma günü saat 16 da Yapı ve imar işleri 

Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar İşleri Reisliğinde 

görülebiUr. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılma ait ticaret 

odası belgesi ile usulü dairesinde (5.890,15} liralık muvakkat teminaı 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba

şardıklarım veya idare ve denetlediklerim ispata yarar belgeleriyle bir
likte ihale gününden ıTatii günleri hariç) en az üç gün önce Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksilt
mesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupları 
İle birlikte zarflara koymaları ve zarfları usulüne göre kapatmaları, 
eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Keyfiyet ilan olunur. 
3978/4-4 

Yapı işleri ilâm 
1 — Yeni Meclis binası ihtiyacı için ve yün ipliği idare tarafından 

bedelbiz verilmek suretiyle (4412 M») yol halısı dokutturulacaktır. 
2 — Keşif bedeli (269.578,—) liradır. 
3 — Eksiltme, 14 Kasım 1960 Pazartesi günü saat 16 da Yapı ve 

imar tşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğinde 
görülebilir. 

.5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılına ait Ticaret 
Odası belgesi ibraz etmeleri ve usulü dairesinde (14.533,12) liralık mu
vakkat teminat vermeleri lâzımdır. 

6 — istekliler ancak gerçek tek kişi veya tüzel kişi olabilir. 
7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin (Bayındıılık Bakanlığı 

eksiltmelerine iştirak talimatnamesi) ve (Eksiltme şartnamesindeki) 
esaslar dahilinde, Yapı ve imar işleri Reisliğine, en geç 9 Kasım 1960 
günü akşamına kadar müracaat etmeleri lâzımdır. 

8 —• isteklilerin, istenilen vesikaları teklif mektuplariyle birlikte 
zarflara koymaları, dış zarfı usulüne göre kapatmaları, ve eksiltme gü
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri 
rica olunur. 

4081 / 4-1 

Bakanlığımız inşaat Reisliği ihtiyacı için (7) aded dış (7) aded İç 
825x20 ebadında kamyon lâstiği alınacaktır. 

işin muhammen bedeli (10.500,—) Onbin beşyüz lira, geçici temi
natı (787,50) Yediyüz seksenyedi Ura elli kuruştur. 

Eksiltme 19/11/1960 Cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksilt
me usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ve istanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 
ilân olunur. 

4110 / 4-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden 
Son teklif verme müddeti 24/10/1960 günü olarak tesbit edilen 185 

ton ateş tuğlası ile 20 ton harç mubayaasından, iş'arı ahara kadar, sar
fınazar edilmiştir. 

Keyfiyet şartname alan firmalara duyurulur. 
4101 /1-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 
1 — Bakanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Teşkilâtı ihtiyacı için 5 ton 

Dieldirln kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 133405 lira olup ilk teminatı 7920 

lira 25 kuruştur. 
3 — Şartnamesi 667 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür

lüğünden ve istanbul Sağlık Müdürlüğünden alınabilir. 
4 — Eksiltme 3 Kasım 1960 Perşembe günü saat 16 da Bakanlıkta 

toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 

nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larının eksiltme saatinden 1 saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

S — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceğı, 
ilân olunur. 

3927 , ¡4-3 

1 — Bakanlığımız binası su deposu imaliyesl ve yerine montesi işi 
kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 18.694 lira olup ilk teminatı 1.402 
Ura 05 kuruştur. 

3 — Şartnamesi bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 — Eksiltme 3 Kasım 1960 Perşembe günü saat 15 de Bakanlıkta 
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek İsteyenlerin bu işi yapacaklarına dair Ba
yındırlık Bakanlığından alacakları ehliyet belgeleriyle birlikte 2490 sa
yılı kanununun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde ha-
zırlıyacakları kapalı zarflarının eksiltme saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
İlân olunur. 

3928/£-3 



27 EKÎM 1960 (Resmî Gaıete) 

Akşehir Asliye Hukuk Yarg-çlığmdan : 
Vardar lokantasında işçi olarak çalışan Akşehir'in ökes Köyünden 

Kâmil oğlu Ahmet Öğüt tarafından Afyon Vilâyetinin Çavuşoğlu Mahal
lesi Donbal Sokak No. 7 de Emin Eöyüknalçacı yanında Necmiye öğüt 
aleyhine açılmış olan boşanma dâvasının yapılmakta olan muhakeme
sinde : 

Dâvâlı ad'rıa çıkarılan davetiyeye gösterilen adresten ayrılıp halen 
nerede olduğu bilinmediğinden bahsiyle bilâ tebliğ iade edilmiş ve ilânen 
tebMgat ifasına karar verilerek duruşmamn 23/11/1960 Çarşamba günü 
saat 9 a bırakıldığı davetiye yerine geçmek üzere ilân olunur. 

4052 
e 

Koçarlı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1959/339 
Davacı Koçarlı'nın Zeytin Köyünden Durmuş kızı Bedriye Yüksel 

vekili Koçarlı'da Avukat Cahit Şahinci tarafından dâvâlı aynı köyden 
Ali oğlu 1927 doğumlu Arif Yüksel adres bırakmadan semti meçhule gi
den Arif Yüksel aleyhine açılan ihtar dâvasının dâvâlının gıyabında açık 
duruşma sonunda : 

Dâvâlı Arif Yüksel'in ortada muhik bir sebep olmaksızın kocası
nın evini terkeylediğinden davacı ile dâvâlının Medeni Kanunun 132 nci 
maddesi gereğince Koçarlı Asliye Hukuk Hâkimliğinin 12/7/1960 tarih 
ve 1959/339/157 sayılı kararı ile ihtar olunmasına dâvâlının bir ay müd
detle evine dönmesine ve hüküm hülâsasının Resmî Gazete ile dâvâlıya 
tebliğine karar verilmiştir. 

Keyfiyet hüküm özeti yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
4054 

Lüleburgaz Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
E. No : 955/309 
K. No : 959/367 
İstanbul Beşiktaş - Sinanpaşa Mahallesinde mukim Bahire Tünay 

vekili Avukat Muhsin Güloğlu tarafından Ömer kızı Penbe ve Ömer 
kızı Emine ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapı
lan duruşmasında : 

Adresi meçhul bulunan dâvâlı Penbe ve Emine'ye aşağıdaki hü
küm tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Gereği düşünüldü : Davacı Bahire Tünay vekili Avukat Muhsin 
Güloğlu'nun verdiği 24/9/1955 tarihli dâva dilekçesinde 37 kıta tapulu 
tarlanın hissedarlar arasında kısmen, aynen taksim, kısmen hissedarlık 
üzere taksimine buna göre 1-3 numaralı krokinin 66 parselinde gös
terilen müfrez tarlanın Ahmet Kantarcı vârislerine, 2-3 numaralı kro
kinin 3 parsel numarasında gösterilen müfrez tarlanın Adil Paçacı'ya, 
3 - 3 numaralı krokinin 4 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla
nın Nadide Paçacı'ya, 4-3 numaralı krokinin 5 persel numarasında 
gösterilen tarlanın Ayşe Aykut'a, 5-3 numaralı krokinin 6 parsel nu
marasında gösterilen müfrez tarlanın Zeki Tulga'ya, 6-3 numaralı 
krokinin 7 parsel numarasında gösterilen müfrez tarlanın Tahsin Tul
ga'ya, 7-3 numaralı krokinin 64 parsel numarasında gösterilen tarla
nın Fatma Erdöl'e, 8-3 numaralı krokinin 8 parsel numarasında gös
terilen tarlanın Adalet Erdal'a, 9-3 numaralı krokinin 9 numarasında 
gösterilen müfrez tarlanın Bahire Tünay, 11-2 numaralı krokinin 11 
parsel numarasında gösterilen tarlanın tamamı 219600 hisse İtibar edi
lerek 98000 hissesi Emine Meriç, 24320 hissesi Emin Meriç, 24320 his
sesi Ahmet Meriç, 24320 hissesi Hasan Meriç, 24320 hissesi Şevket Me
riç, 6080 hissesi Hüseyin vârislerinden karısı Emine Meriç ve 3648 er 
hisseden 18240 hissesi Hüseyin evlâtları ilhan, Ahmet, Alâattin, Ülker 
ve Ahmet Meriç, uhdelerinde hissedarlık üzere, 12-2 numaralı kroki
nin 12 parsel numarasını gösterir ve tamamı 486500 M2. lik kuyuyu şâ
mil müfrez tarla tamamı 219600 hisse itibariyle yukarıdaki gibi bu
nunda 98000 hissesi Emine Meriç, 24320 hissesi Emin Meriç, 24320 his
sesi Ahmet Meriç, 24320 hissesi Hasan Meriç, 24320 hissesi Şevket Me
riç ve 6080 hissesi Hüseyin karısı Emine Meriç ve 3648 er hisseden 
18240 hissesi Hüseyin evlâtları ilhan, Mehmet, Alâattin, Ülker ve Ah
met Meriç uhdelerine hissedarlık üzere, 13-1 numaralı krokinin 23 
parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Aliye İlgaz'a, 14-1 numa
ralı krokinin 25 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Ayşe Ay
kut'a, 16-1 numaralı krokinin 26 parsel numarasında gösterilen müf-
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tarla Fatma Erdöl'e, 17-1 numaralı krokinin 27 parsel numarasın
da gösterilen müfrez tarla Adil Paçacı'ya, 18-1 numarası krokinin 28 
parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Nadide Paçacı'ya, 19-1 
numaralı krokinin 29 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Zeki 
Tulga'ya, 20-1 numaralı krokinin 30 parsel numarasında gösterilen 
müfrez tarla Tahsin Tulga'ya, 21-2 numaralı krokinin 21 parsel nu
marasında gösterilen 1.059.900 M Ü mesahasındaki çiftlik ve ağıl yerleri 
kuyuyu ve çeşmeyi şâmil tarla tamamı 219600 hisse itibar edilerek 
98000 hissesi Emine Meriç, 24320 hissesi Emin Meriç, 24320 hissesi Ah
met Meriç, 24320 hissesi Hasan Meriç, 24320 hissesi Şevket Meriç ve 
6080 hissesi Hüseyin karısı Emine Meriç, 3648 erden 18240 hissesi Hü
seyin evlâtları ilhan, Mehmet, Alâattin, Ülker ve Ahmet Meriç uhde
lerine hissedarlık üzere, 22-1 numaralı krokinin 42 parsel numarasın
da gösterilen müfrez tarfa Bahire Tünay'a, 23-1 numaralı krokinin 
43 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Bahire Tünay'a, 24-1 
numaralı krokinin 45 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Tah
sin Tulga'ya, 26-1 numaralı krokinin 46 parsel numarasında gösterilen 
müfrez tarla Zeki Tulga'ya, 27-1 numaralı krokinin 48 numarasında gös
terilen müfrez tarla Nadide Paçacı'ya, 28-1 numaralı krokinin 48 parsel 
numarasında gösterilen müfrez tarla Fatma Erdöl'e, 30-1 numaralı 
krokinin 50 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Adalet Erdal'a, 
31-1 numaralı krokinin 51 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla 
Aliye İlgaz'a, 32-2 numaralı krokinini 32 parsel numarasında göste
rilen ve tamamı 303000 Mz olan tarla yine 2 numaralı krokinin 33 parsel 
numarasında gösterilen ve 171,240 Ma mesahasında olan tarla ve 2 nu
maralı krokinin 34 parsel numarasında gösterilen 0553240 M2 mesaha
sındaki tarla, yine 2 numaralı krokinin 36 parsel numarasında gösteri
len 50957 M2 mesahasındaki müfrez tarlalar 219600 er hisse itibar edi
lerek her birinin 98000 hissesi Emine Meriç, 24320 hissesi Emin Meriç, 
24320 hissesi Ahmet Meriç, 24320 hissesi Hasan Meriç, 24320 hissesi 
Şevket Meriç, 6080 hissesi Hüseyin karısı Emine Meriç, 3648 er hisse
den 18240 hissesi Hüseyin evlâtları ilhan, Mehmet, Alâattin, Ülker ve 
Ahmet Meriç uhdelerinde hissedarlık "üzere, 37-3 numaralı krokinin 
65 parsel numarasında gösterilen müfrez tarla Ahmet Kantarcı vâris
lerine isabetine ve bütün çiftlik arazisinin bu suretle taksimine, dâvâlı 
Ahmet Kantarcı vârislerinden 134 ve 135 numaralı tapu kaydında gös
terilen gayrimenkul!erin kıymetleri üzerinden hare alınmasına, böylece 
her iki gayrimenkulun kıymeti olan 36342 liranın binde ikisi olan 72 
lira 68 kuruş ilâm harcının Ahmet Kantarcı vârislerininde dahilî - savun
duğu hisseler üzerinden hisseleri nispetinde cümle hissedarlardan tah
siline, bu iki gayrimenkulun haricinde kalan çiftlik arazisinin kıymeti 
516961 lira olmakla bunun binde ikisi olan 1.033 lira 92 kuruş ilâm har
cının Ahmet Kantarcı vârisleri hariç olmak üzere diğer hissedarlardan 
hisseleri nispetinde tahsiline davacı tarafından sarfolunan 1.397 lira 30 
kuruş mahkeme masrafı ile taraf vekillerinin mesaisi nazara alınarak 
Emin Meriç vekiline 200 lira, Ahmet Kantarcı vârisleri vekiline 300 lira, 
Emin Meriç, Şevket Meriç, Hasan ve Ahmet Meriç ile Hüseyin vâris
leri vekiline 600 lira davacı vekiline keza 600 lira olarak takdir edilen 
ücreti vekâletin dâvâlı Ahmet Kantarcı vârislerininde dâhil olduğu his
sedarlık üzerinden hisseleri nispetinde kendilerinden alınmasına dair 
Temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacı vekili Avukat Muhsin 
Güloğlu, dâvâlı Ahmet Kantarcı vârisleri vekili Avukat Ahmet Yiğitte-
kin, Hüseyin Meriç ve müşterekleri vekili Avukat Yalçın Bilgüvar ile 
dâvâlı Emin Meriç vekili Mehmet Dedeoğlu ve dâvâlılardan Emine Me
riç, Emin Meriç, Hasan ve Şevket Meric'in vicahlarında diğer dâvâlı
ların gıyaplarında açıktan tefhim kılındı. 

4038 
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Devrekani Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/63 
Davacı Devrekani Ahlçelebi Mahallesinden Mehdi kızı Gülhan Kaba 

vekili Devrekani'de yazıcı Nacit Bodur tarafından dâvâlı inebolu Ha-
tipbağı Mahallesinden Mustafa oğlu Mehmet Kaba aleyhine ikame olunan 
boşanma dâvasının muhakemesinde : 

Dâvâlı adına çıkarılan müteaddit davetiyelere rağmen dâvâlı Meh
met Kaba gösterilen adreste bulunmadığı ve davetiyesine verilen meş
ruhatta da adresinin belli olmadığı bildirilmiş ve davetiyenin dâvah Meh
met Kaba'ya ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla dâvah 
Mehmet Kaba'nın muhakemesinin bırakıldığı 9/11/1960 Çarşamba günü 
saat 9 da Hâkimliğimizde hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4037 



S&nife: 2420 XReamí Gazete > 27 DCÎM 1960 

Ankara Numune Hastafianesi Baştabipliğinden ; 

C i n s i Aded 
10/100 lük tam otomatik tele
fon santralı akü ve redresör ye-
yerine montaj dâhil 1 
Telefon tesisatı 100 
Telefon makinas' siyah 50 

beherinin 
fiyatı 

170.000 
75 

150 

Tutarı 

170.000 
7.500 
7.500 

185.000 

Teminat 

10.500 
1 - An Kara Numune Hastahanesin n Ihtiyfecı olan yukarıda yazılı 

telefon santralı ve makina ve tesisleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. İhale : 7/11/1960 Pazartesi günü saat 11 de Hastahanede 
yapılacaktır. 

2 — Talipler kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Hastahanede 
müteşekkil komisyona vermeleri. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

3 — Şartnameler hergün Hastane İdaresinde görülebilir. 
3999 /4-3 

Pazar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
E. 960/237 
K. 960/276 
Iklztepe Köyü 52 hanede kayıtlı Hayri Selâhattin Çırak'm soyadının 

Kurtuluş olarak tashihine 237/276 sayı ve 19/7/1960 tarihinde karar ve
rildiği ilân olunur. 

4026 

Ağlasun Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1960/62 
Davacı Ağlasun Sakarca Mahallesinden Şâmil kızı 60 yaşlarında 

Fadime Koç tarafından Ağlasun Sakarca Mahallesinden olup halen An
talya Vilâyeti Zeytinköy Caddesi Kızıltoprak Mahallesinde (Gazhane 
yamnda) mukim Muslsfa oğlu Durmuş Koç aleyhine Ağlasun Asliye 
Hukuk Mahkemesine ikame eylediği şiddetli geçimsizlik ve terk sebe
biyle boşanma dâvasının yapılmakta olan açık duruşmaları sırasında : 

Dâvâlının gösterilen adreste bulunmadığından davetiye tebliği müm
kün olmadığından mahkememizce Resmi Gazete ile davetiyenin ilâ
nına karar verilmiş ve 7 Ekim 1960 tarih ve 10623 sayılı Resmî Gazete 
ile ilân edildiği halde dâvâlı mahkemeye gelmediği gibi bir vekil dahi 
göndermediğinden gıyap kararının da Resmi Gazete ile ilânına karar 
verildiğinden karar gereğince dâvâlı Durmuş Koç'un 8 Kasım 1960 Salı 
günü saat 9 da Ağlasun Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

4015 

Kocaeli Asliye İkinci Hukuk Yargıçlığından : 

960/123 
İzmit Kadıköy Mahallesi Kandıra Cad. No. 227 de mukim Behide 

Akdeniz tarafından dâvâlı kocası aynı adreste mukim Akif Akdeniz 
aleyhine açılmış olan boşanma dâvasının Kocaeli Asliye İkinci Hukuk 
Yargıçlığında yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlı Akif Akdeniz'e 10/10/1960 Pazartesi günü saat 9 da yargı
lamada bulunması için Resmî Gazete'nin 22/9/1960 tarihli nüshasında 
yapılan ilânen tebligata rağmen, yargılamaya gelmemiş ve kendisini 
temsile yetkili bir vekil de göndermemiş olduğundan, hakkında gıyap 
kararı çıkarılmasına ve muhakemenin 16/11/1960 Çarşamba günü saat 
9 a bırakılmasına karar verilmiştir. Dâvâlı Akif Akdeniz mezkûr gün 
ye saatte de yargılamaya gelmediği veya bir vekil de göndermediği tak-
iirde bir daha yargılamaya kabul olunmayarak, gıyabında yargılamaya 
levam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
ılunur. 

4u23 

Karadeniz Ereğlisı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
956/283 
958/150 
Muzaffer Unsal tarafından Karadeniz Ereğlisi Deniz Üst Kuman

danlığında asker iken terhisen memleketi olan İzmir Tepecik Mahallesi 
1143 Sokak No. 3Q a gittiği anlaşılan Mustafa oğlu 933 doğumlu Cemal 
Erkaplan aleyhine açılan 800 lira tazminat dâvasının muhakemesi neti
cesinde; davacıya ait mandayı şoför iken çarpıp ve bu mandanın kalça 
kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğinden sabık er şoför Cemal Er-
kaplan'ın idaresinde bulunan kamyonun kusurlu hareketiyle iras ettiği 
450 liranın dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine 13/5/1958 tarihinde 
gıyabında karar verilmiş ve dâvâlının tebliğe yeter adresi tesbit edile
mediğinden hükmün kendisine ilânen tebliğine karar verildiğinden mah
keme hükmü yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4017 

Ürgüp Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1959/283 
Çalışma Bakanlığı, Kayseri Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından, 

Damsa barajı ilâve inşaatı mütaahhidi Himmet Yediç aleyhine, istihkak 
sahipleri olan Ürgüp'ün Taşkınpaşa Köyünden Nuri Özkan» ve Mehmet 
Unier'e ait borcunu ödemediğinden dolayı alacak dâvasının yapılan du
ruşmasında : Dâvah adına mütaaddit defalar çıkarılan davetiye bilâ teb
liğ iade edilmiş olup zabıtaca yaptırılan tahkikatta dahi açık adresi bu
lunamamış bulunduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Duruşma günü bulunan 2/11/1960 Çarşamba saat 9 da gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde gıyap kararı tebliğ edileceği davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4018 

Gölköy Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
E. No : 958/253 
K. No : 960/104 
Davacı Aydoğan Köyünden Hasan oğlu Salih Genç tarafından dâ

vâlı aynı köyden İbrahim kızı Hamide Genç aleyhine ikame eylediği bo
şanma dâvasının yapılan açık duruşmasında : 

Tarafların boşanmalarına, dâvâlı Hamide Genc'in iki sene müddetle 
evlenmekten memnuiyetine, dâvâlının adresi* meçhul olduğundan hüküm 
fıkrasının Resmi Gazete ile ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde dâvâlının 
kanun yollarına başvurmakta muhtar olmak üzere hüküm fıkrası ilânen 
tebliğ olunur. 

4019 

Akçaabat Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

956/337 
Akçaabat'ın Derecik (Bodamiya) Köyünde kâin kadastronun 254 

parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulun davacı ve dâvâlı Hakkı Kuv
vet ve Sami Kuvvet ile dâvâlılar Hami Kuvvet, Rahime Kahraman, Yu
suf kızı Seher. Ayşe Hacıoğlu (Namı diğeri Süer), Zehra Şahin, Asiye 
Serbest, Süleyman oğlu Rasim, Ömer oğlu Hüseyin namlarına yapılan 
tapuiama neticesinde dosya itirazlı olarak yargıçlığımıza gönderilmekle 
yapılan duruşmalar sonunda : 

Müddeabih gayrimenkulde adlarına tesbit edilen dâvâlılardan Ra
hime Kahraman, Yusuf kızı Seher, Ayşe Hacıoğlu (Namı diğeri Süer), 
Zehra Şahin, Asiye Serbest, Süleyman oğlu Rasim ve Ömer oğlu Hüse-
3'in'in tutanaktaki hisselerinin iptaline karar verilmiş. Bu dâvâlılardan 
Süleyman oğlu Rasim, Ömer oğlu Hüseyin, Yusuf kızı Seher ve Zehra 
Şahin'in ikametgâh adresleri meçhul olduğundan bu dâvâlılara hükmün 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İkametgâhları meçhul olan bu dâvâlılar 15 gün içinde yargıçlığı
mızın 956/337 sayılı dosyasına müracaatla hükmü temyiz etmedikleri 
takdirde mezkûr hükmün kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

4025 
Başbakanlık Devlet Matbaası 
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