
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı isleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat 

Umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

26 KASIM 1960 

C U M A R T E S İ Sayı: 10665 

K A N U N L A R 
Türk T icaret K a n u n u n u n mer'iyet ve tatbik şekli hakkın-
d a k i 6763 (53 sayılı kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

K a n u n 

Kanun No : 135 Kabul tarihi 21/11/1960 

Madde 1 — Turk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hak
kındaki 6763 sayılı kanuna geçici bir madde eklenmiştir 

Geçıcı madde — B u kanunun 20 ncı maddesiyle anonim şirketlerin 
esas mukavelelerim yem hukumleıe uydurmaları için kabul ve 7178 ve 
7400 sayılı kanunlarla 1 Temmuz 1960 tarihine kadar temdit edilmiş 
olan müddet 1 Nisan 1961 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanun hükümlerim Bakanlar K u r u l u yurutur. 

25/11/1960 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı 
kanunla muaddel Başbakanlık kısmına bir kadro eklenme

sine dair Kanun 

Kanun No : 136 Kabul tarihi : 23/11/1960 

Ha. Basili 

Resmi 
Düstur Gazete 
T»rtıu Cîll Sahife Sev . 

İlgili K a n a n : 
6763 Turk T i c a r e t Kamımmun Mer*ıyet ve tatbik geklı hakkında 

K a s n ı 9/7/1956 37 1831 9333 

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı kanunla mu
addel Başbakanlık kısmına, ilişik cetvelde derece ve aylık tutarı göste
rilen kadro eklenmiştir. 

B u kadroya tâyin olunacak kimsenin istihdam yen Başbakan tara 
fından bel irt i l ir Yabancı memleketlerde istihdam olunduğu takdirde hak
kında 4991 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

Geçici madde — 1960 Malî yılı Muvazeneı Umumiye Kanununa-
bağlı ( A / l ) ışrretli cetvelin Başbakanlık kısmının i lgi l i tertiplerine 
mevzu ödenekler bu kadronun eklenmesi dolayısıyle kifayet etmediği tak 
dirde ( A / l ) işaretli cetvelin tasarrufu mumkun tertiplerinden lüzum gö
rülecek miktarı i lg i l i tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkil idir . 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Başbakan yurutur. 

25/11/1960 

C E T V E L . 

Derece 
Aylık 
Tutarı 

1 5 0 0 

Karar Sayısı : 5/576 

Münhal bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Mü
dürlüğüne Ziraat Bankası Genel Muduru Munır Mostar'ın tâyini, T i c a 
ret Bakanlığının muvafık mütalâasına ve Banka Müdürler Kurulunun 
teklifine dayanan Maliye Bakanlığının 18/11/1960 tar ihl i ve 900001/31859 
sayılı yazısı üzerine. 1715 sayılı kanunun 77 ncı maddesine gore, B a k a n 
lar Kurulunca 23/11/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Milî Sa. Bakîni 
//. AT AM A W 

İçişleri Batanı 
M. t- KIZILOĞLV 

Dışişleri Bakanı 
5. SARPER 

Millî E£"tım Bslanı BayrrKİırlık Bakam Ticaret Bakanı 
Prof. B. TbNCEL Prof.M.GÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Malim» Bakam 
E. ALİCAN 

Sa Te. So- Y. Balans 
Prof. Dr- R. ÜNER 

Devlet Bakanı rt 
Başb Yardırrıcısî 

F. ÖZDllEK 

Devlet Bakkam ve Baç^s&aa 
Org. C. GÜRSEL 

Devlet Bıkanı 
E. MUMCUOĞLU 

Devlet Bakanı 
V. ZEYTİNOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. ARTUS 

Gıim.ve Teke] Bakanı 
F. AŞKIN 

Sanayi Bakanı 
$ KOCATOPÇU 

Taran Bakanı 
Prof-O. TOSUN 

Ulaştırma Bakanı 
Tuğg. S. ULAY 

Çalışma Bakanı 
R. BEŞERLER 

Basım-Yayın ve Turizm Bakanı V. 
S. SARPER 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. F- YAVUZ 

(Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.) 

Resmî Gazete 
T C 

K A R A R N A M E 



Sahife: 2586 (Resmî Gazete) 26 KASIM 1960 

Y Ö N E T M E L İ K 
igişlerl Bakanlığından : 

Mahrumiyet bölgelerinde hizmet görecek kaymakamların 
nakil Yönetmeliği 

1 —• Kaymakamların mahrumiyet bölgelerinde yapacakları hiz
metler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde sağlanır. 

2 — Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren maiyet memurları 
kur'a ile mahrumiyet bölgesi haricinde bir kaza kaymakamlığına tâyin 
olunurlar. Tâyin mahalleri Bakanlıkça tesbıt olunur. 

3 — Âzami üç yıl kaymakamlık yapanlar (Yılda bir av kanuni 
izinleri dâhi!) mahrumiyet bölgelerine nakil ve tâyin olunurlar. Bura
daki hizmet süreleri âzami üç senedir. 

4 — Mahrumiyet bölgelerindeki hizmetini tamamlayan kaymakam
lar mahrumiyet haricindeki bölgelere nakledilirler Şu kadar ki, bu böl
gedeki hizmetini tamamlamadan fiilî askerlik görevini yapmak üzere 
silâh altına çağrılanlar terhislerini mütaakıp noksan hizmetlerim tamam
lamak mecburiyetindedirler. 

5 — 788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağlık şartlarını haiz 
oldukları yetkili kurullarca tasdik edilenlerden, mahrumiyet bölgesindeki 
hizmetlerini tehir veya iptal ettirecek mahiyette rapor alanlar faal hiz
met haklarını kaybederler Bu gibiler derhal gen hizmete alınırlar Is-
tifaen ayrılıp sonradan vazife talep edenlerle ıadei sıhhat ettiklerine 
dair yetkili kurullardan rapor alanlar mahrumiyet bölgesindeki bir kaza 
kaymakamlığına tâyin olunabilirler. 

6 — Valiler, mahrumiyet bölgelerine nakledilen kaymakamların 
moral üstünlüğünü sağlamak, hizmetlerini kolaylaştırmak ve yetişmele
rini temin için gereken tedbirleri alırlar. Sık sık murakabe ve teftiş
lerde bulunurlar. Hizmetlerinin sonunda realiteye uygun kanaat ve mu-
şahadelerıni gizli bir raporla Bakanlığa bildirirler bu rapor idare âmir

leri hakkında venlen mahrem teskıye varakasından ayn ve o memurun 
meslekteki durumunu tâyin ve tesbıte esastır (Meselâ vali, vah muavini, 
mülkiye müfettişi olabilir veya kaymakamlıkta daha bir müddet yetiş
mesi lâzım .. şeklinde) katî kanaat izhar olunacaktır. 

7 — Mülkiye müşavir veya başmüfettişleri de teftişlennde veya 
tavzif edıld klennde bu kaymakamlar hakkında muşahade ve kanaatla-
rını 6 ncı madde esasları dairesinde bildireceklerdir. 

8 — Mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalarını tam bir başarı ile biti
ren kaymakamlar için özlukişleri Genel Müdürlüğünce ©zel bir dosya 
tutulur Üst kademelere yapılacak tâyin ve terfilerde bu dosyalardan 
faydalanılır. 

9 — Vali muavinliğine, mülkiye müfettişliğine Bakanlık teşkilatın
daki şube müdürlüklerine mahrumiyet bolgelenndeki hizmetini başarı 
ile tamamlayan kaymakamlardan alınır. 

10 — Mahrumiyet bölgelerindeki hizmetleri başarılı bulunan kay
makamlar mevcut kontenjan nispetinde ve kıdem sırasına göre âzami 
ıkı sene süre ile (Bilgi ve görgülerini artırmak üzere) ecnebi memleket
lerine gönderilirler Kontenjan fazlası halinde lisan bilenler öne alınırlar. 

11 — Bu Yönetmeliğin neşrinden evvel mahrumiyet bölgelerindeki 
hizmetlerini kısmen veya tamamen yapmayan kaymakamlarla mülkiye 
müfettişliğine veya Bakanlık teşkilatındaki görevlerden birisine alınmış 
olanlar, Bakanlıkça' münasip ilk fırsatta mahrumiyet bölgelerindeki kay
makamlıklardan birisine tâyin olunurlar. 

12 — Sıhhi rapora müstenit olanlar hanclnde yer tasrihi sure
tiyle nakil istekleri yerle şahsı, ailevi ve maddi alâka mevcudiyetinin 
tesbıtı halinde hizmetin ve bınnetıce isteklinin nef'ıne bulunmadığından 
is'afı cihetine gıdılmıyecektlr. 

13 — Gayri mesul şahısları özlükışlerıne tavsıte teşvik ehliyeti 
zaafa ve şahs-yetı acze müncer kılabileceği cihetle ilgili hakkında yapı
lacak tasarrufta aleyhte mütalâa olunacaktır. 

14 — Bu Yönetmelik tasdik tarihinden itibaren yürürlüğe ffirer. 

İ l a n l a r 
Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Mlktan Tahmini 
C İ N S İ Dilim fiyatı Tutan 

250/500 Radyotör (Çelik Avrupa) 1000 114.50 37 785 
200/500 » (Döküm » ) 300 142,00 11 502 
200/1000 > » » 200 142,00 13 9)6 
150/800 » » » 200 142,00 8 520 

71.723 

1 — Yukanda eins, miktar ve fiyatlan yazılı kalorifer radyotörleri 
kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

2 — İhale : 9/12/1960 Cuma günü saat 11 00 de Tıp Fakültesinde 
yapılacak olup geçici teminatı 4 836.15 liranın Ankara Üniversitesi Mu
hasebe Müdürlüğüne yatırılması lâzımdır. 

3 — Bu işe ait her türlü vesaik Fakülte Hesap İşlerinde görülebilir. 

4 — Her cins radyotörün hepsine de fiyat vermek şarttır. 

5 — İsteklilerin 1960 yılı tasdikli ticaret odası vesikası ile ihale 
günü ihale saatinden bir saat önce 2490 sayılı kanunun tarifine göre ha
zırlayacakları kapalı zarflarını Komisyon Başkanlığına vermeleri (Bu 
saatten sonra vâki müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez) 
ilân olunur. 

4410 / 4-2 

Çorum Asliye 2. Hukuk Yargıçlığından : 

960/96 
Çorum Uçtutlar Mahallesinden Osman karısı Arif kızı Memnu-

ne'den olma 1935 doğumlu Asiye Arst; 
Kocanız Osman tarafından bir ay zarfında evine dönmesi için İh

tar kararı verilmesini talep etmekle yapılan İnceleme sonunda : 
Bir ay zarfında kocanız Osman ın evine donmekliğınızın ihtanna 

ve ikametgâhınızın meçhul olduğu zabıta tahkikatından anlaşılmakla 
ilâmın Resmi Gazete ile ilânı suretiyle tebliğine karar verilmiştir. Keyfi
yet ılânen tebliğ olunur. 

4417 

Taşköprü Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Taşköprü'nün Pulcular Mahallesinden Mevhide Berber vekili 
Avukat Orhan Güneş'in dâvâlılar kendisine asaleten ve kocası Halil Ber-
ber'e velâyeten Lütfıye ve Tekke Mahallesinden Kâmil kızı Huriye Gün-
selen ve Şerife Günselen aleyhlerine açtığı taksim ve şüyuun izalesi da
vasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Huriye ve Şerife Gunselen'ln gösterilen adreste bulun
madıkları gibi ikametgâhlan da meçhul olduğundan dâvâlılara ilânen 
davetiye tebliğine karar verilerek muhakeme 30/12/1960 Cuma gunu saat 
9 a bırakılmış olduğundan belli gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri 
veya bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde gıyap kararı 
çıkanlacağı İlânen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ: olunur. 

4414 



26 KASIM I960 (Resmî Gazete) Sahife: 2587 

M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

700 ton balyalı saman satın alınacaktır. Tahmini tutarı (126.000) 
lira olup geçici temiaatı (7.550) liradır. İhalesi 2/12/1960 günü saat 11 
de kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

350 tonluk partiler haıınde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İs
teklilerin belirtilen gun ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergun 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

4271/4-4 

600 toa balyalı kuru ot satın alınacaktır. Tahmlal tutarı (210 000) 
lira olup geçici teminatı (11 750) liradır. İhalesi 2/12/1960 günü saat 11.30 
da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

300 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir 
isteklilerin belirtilen gun ve saatten bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını Komısyoa Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergun Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilan kısmında görüle
bilir. 

4273 ,4-4 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 100.000 aded separator satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 22 000 lira muvakkat teminatı 1 650 lııadır. İhalesi 1/12/1960 Per
şembe gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır Teklif mektuplarının 
bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul 
edilmez Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A.liği ilân 
kısmında görülür. 

4270 4-4 

Kapalı zarfla 450 Ms Gürgen kereste satın alınacaktır Muhammen 
bedeli 270 000 lira muvakkat teminatı 14550 liradır İhalesi 13/12/1960 
Salı günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bir 
saat evvel komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edil
mez Evsaf ve şartnamesi komisyonda ve İstanbul Lv. A. Uği ilân kıs
mında gorulur. 

4457 / 4-1 

Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

C i n s i 
M fiyatı M teminatı 

Miktarı Lira Kr Lira Kr. İhale gün ve saat! 

Penisilin (800 000 Ünite) 25 000 Şişe 1 52 4 500,— 5/12/1960 Pazar-
» '400 000 » ) 25 000 » 1.08 tesi saat 15.30 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yazılı 
penisilin kapalı zarf usulü ile Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu 
binasında satın alınacaktır Şartnameler İzmir De J Bölge K , İstanbul 
X Satınalma Komisvonu Bşk lığı ile Komisyonumuzda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesika, muvakkat teminat ve ticaret odası cüz
danlarını havı kapalı zarf teklif mektuplarını ihale saatinden bir saai 
evveline, yani e» geç saat 14.30 a kadar Komisyona vermeleri i l la elu-
nur. 

4M1 /4-S 

Yollar 4. Bölge Müdürlüğünden : 

Hurda malzeme satılacaktır 
Aşağıda yazılı malzemeler ayrı ayrı açık artırma suretiyle satıla

caktır 
Artırma 3/12/1960 Cumartesi günü saat 10,30 da Bölge merkezinde 

yapılacaktır. 
Şartname ve malzemeler Bölgede görülebilir. 

C i n s i 

Diamond Dum-Truck kamyon 
Dodge » » » 
Caterpiller motor Grader 

Muhammen 
bedeli 

6.000 — 
2.070,— 
9.400,— 

Kesin 
teminat 

900,— 
310,50 

1.410,— 

4398 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için 214 kalem Ekskavatör yedek parçası 
satın alınacaktır. 

214 kalem Ekskavatör yedek parçasının muhammen bedeli 
(296 000,—) Ura olup geçici teminatı (16.590,— ) liradır 

Eksiltme 30/11/1960 Çarşamba gunu saat 15 te Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde topalnacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapah 
zarf usuliyie yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile istanbul Ba-
yıadırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temua edilebilir 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş elmaları lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler muteber değildir. 
4239 14-4 

Bakanlığımız ihtiyacı için muhtelif ebadda Greyder, Treyler ve 
Taşkırma makinelerinde kullanılmak üzere 60 aded dış ve 60 aded iç lâs
tik alınacaktır. 

Lâstiklerin tamamının muhammen bedeli (97.500,—) lira olup, ge
çici teminatı (6.125,—) liradır. 

Eksiltme 9/12/1960 Cuma guaü saat 11 de Bakanlık Malzeme Mü
dürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf 
usuliyie yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme satinden bir saat öncesine kadar 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4380 / 4-2 

1 — Bir hava meydanının, dahilî yollarının asfalt kaplaması inşaatı 
yaptırılacaktır. 

2 — Bu ışs ait. Temmuz 1960 tarihli resmî ve diğer gazetelerde 
çıkan ilân çerçevesinde yapılan ihalede teklifleri ihale Komisyonu haddi 
lâyık bulmayarak ihalenin yenilenmesine karar vermiştir. 

3 — Yapılacak beton asfalt kaplama miktarı takriben 5950 tondur. 
Ayrıyeten 15 cm. kalınlıkta 1572 M* beton kaplama da yapılacaktır. 

4 — Yapılacak İşin muhammen bedeli £ 57 910,— İngiliz lirasıdır. 

5 — Bu ve buna mümasil işleri yapmış olan firma veya firma 
grupları, ehliyet verilmesine esas olacak formları. Hava Meydanları ve 
Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No. 140, Kavaklı
dere-Ankara adresinden 28/11/1960 tarihinden İtibaren bizzat veya ka
nuni temsilcileri vasıtasiyle temin edeceklerdir. 

6 — Formların doldurulmuş olarak tevdi müddeti 26/12/1960 günfi 
saat 17,00 de son bulacaktır. 

7 — İşbu ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 

440» / 3-1 

Bakanlığımız ihtiyacı için bir aded Dizel Elektrojen grupu satın 
alınacaktır. 

İşin muhammes bedeli (90 094,—) Ura olup, geçici teminatı 
(5.750,—) liradır. 

Eksiltme 9/12/1969 Cuma günü saat 16 da Bayındırlık Bakanlığı 
Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda kapalı zarf 
usuliyie yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 11e İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz elarak temin edilebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını belirli günde eksiltme saatinden bir 
saat öncesine kadar namarah makbuz mukabilinde Komısyena verme
leri lâzımdır. 

Pestada etacak gecikmeler nazarı İtibara alınmaz. 
4431 ' 4-2 



(Resmî Gazöte) 26 KASIM 1960 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız ihtiyacı Içm cerraniyenin felsefesi adlı eser açık 
eksiltme suretiyle bastırılacaktır 

2 — Bü işin tahmin edilen bedeli 6 500 liradır. İlk teminatı 412 l ira 
50 kuruştur 

3 — Şartnamesi bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünden 
alınabilir 

4 — Eks i l tme 28 Kasım 1960 Pazartesi 15 de Bakanlıkta topi «na
cak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — İlk teminat nakit veya nakit yerine ka im tahvil oiduf-u tak
dirde bunlar Komisyonca kabul edılmıyeceğmden bunların eksiltmeden 
evvel merkez veya Hazine saj mantıkları veznesine yatırılarak aıınacak 
makbuzun Komisyona ibrazı, 

6 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 24S0 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle b ir l ikte mezkûr gun ve saatte K o 
misyona müracaatları, 

İlân olunur. 
4287 ,4-4 

A n k a r a B i r a Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Kâğıdı Fabirkadan verilmek şartiyle numunesine göre 
2 500 000 aded 100 gramlık kese kâğıdı imal i pazarlık suretiyle yapıla
caktır. 

2 — Muhammen bedeli 15 000 l i ra olup muvakkat teminatı (1125) 
liradır 

3 — İhale 30/11/1960 günü saat 15 de A n k a r a B i r a Fabrikasında 
müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — B u işe ait şartname ve numuneler hergün A n k a r a B i r a F a b r i 
kasında mesai dahilinde görülebilir. 

4399 / 2-1 

Sarayönü Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

959/60 
Ziraat Vekâletine izafeten Konya Hazine vekil i Avukat Sait K a y a 

tarafından Goksun Kasasının Karaahmetl i Köyünden Mustafa Sayan ve 
Göksün Kazasının Fındık Köyünden Ömer Doğan aleyhlerine açılan 
1170 l i ra tazminat dâvasının Sarayönü Asl iye H u k u k Mahkemesinde ya 
pılan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Mustafa Sayan'a davet'ye tebliğ edildiği halde duruş
maya gelmediği ve adına çıkarılan gıyap kararının İse bilâ tebliğ İade 
edilmiş olduğundan gıyap kararının ılânen tebliğine ve duruşmanın 
14/12/1960 Çarşamba saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan 
mezkûr günde mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıya
bında devam olunacağı lüzumu ilân olunur. 

Çanakkale Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/212 
Sıdıka F i kre t U r a z ' a 
A n k a r a - Yenişehir Karanf i l Sokak No . 35 de ikamet etmekte iken 

halen adresi meçhul. 
Davacı Ahmet Yorgancı tarafından aleyhinize ikame edilen izalei 

şüyu dâvasmın 8/11/1960 günlü celsesinde hazır bulunmanız için Ilânen 
davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmediğinizden hakkınızda 
gıyap kararı çıkarılmasına ve duruşmanın 14/12/1960 Çarşamba günü 
saat 9 30 a talikine karar verilmiştir 

Bildir i len günde mahkemeye gelmeniz aksi halde duruşmanın gıya
bınızda devamına karar verileceği gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 4416 

Sincanlı Asl iye Hukuk Yargıçlığından : 

960/252 
Sincanlı Kazasının Garipçe Köyünden Şükrüye Bozok tarafından 

aynı yerden Alı Bozok aleyhine açılan boşanma dâvasının muhakemesi 
sırasında : 

Resmî Gazete İle ılânen davetiye tebliğ edildiği anlaşılan yukarıda 
açık adresi yaz^ı dâvâlı Alı Bozok'un bu defa duruşmanın bırakıldığı 
19'12/1960 Pazartesi saat 10 da duruşmaya gelmediği ve kendisim tem-
silen bir vekil göndermediği takdirde dâvanın gıyabında ceryan edeceği 
gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

4415 

Batman Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

E 960/1 
K 960/19 
Hâkim M : Hasan özsoylu 13726 
Z Kâtibi : Nasrı Çelik 151 
Davacı : Kemal Dorukoğlu, Yusuf oğlu Batman 'm Raman M a 

hallesinde mukim 
Dâvâlı : Yasar Gezer T P A . O. lığı Batman Bölge işletme 

M d de sürveyan 
Dâva : Alacak (150 T L ) 
Dâvacnın Hâkimliğimize vermiş olduğu dâva dilekçesi üzerine dâ

vâlının gıvabmda icra kılman aleni duruşma sonunda • 
Gereği dusunuldu Davacı dilekçe münderecatını tekrarla beraber 

dâvâlı Yasar Gezer'e borç olarak 150 1 r a para verdiğini fakat müteaddit 
defalar istediği halde dâvâlının bu parayı vermediğini, dâvah adıra çıka
rılan davetiyelere ve gıyap kararına rağmen duruşmalara gelmediği bu 
suretle boıcunu inkâr ettiği, dâvacmm iddiasını katî delillerle ispat ede
memesi üzerine re'sen verilen yeram üzerine, davacı iddiacının subute 
erdiği an'aa-lmakla 150 l i ra paranın davacıya verilmek üzere dâva'ı Y a 
sar Gezer'den tahsiline pesın alınan kısmm mahsubu suretıyip bakiye 
450 kuruş ilâm ve aşağıda müfredatı yazılı, mahkeme masrafının dâvâ
lıdan tahsiline, 9/7/1960 günü dâvalmın gıyabında, davacının veahında 
temyizi kabi l olmak üzere alenen karar verildi . 4413 

Gaziantep 1 Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

958/916-96 
Davacılar Gaziantep Düğmeci Mahallesi No . 11 de mukim Tahir 

oğlu Abdullah Asaf Goğuş ve aynı yerde mukim Mehmet A r i f Goğüş 
vekilleri Avukat Abdulkadır Goğus tarafından dâvâlılar, aslen Iran 
tebaalı olup halen adresleri meçhul bulunan ve muhtelif ilânla
ra rağmen bulunamayan ve senelerce evvel Gaziantep Düğmeci 
Mahallesinde ikamet ettikleri bı'dirılen Abdullah Hokaz oğlu Se
l im, Abdullah Hokaz oğlu Misel ve Abdullah Hokaz kızı Zekiye 
ve Ablul lah Hokaz oğlu Naum aleyhlerine açılan Gaz»artep Düğ
meci MıhnHesı Ömerive Camii civarında kâm sağı sahibi senet ve C a m i i 
Şerif, solu Kayalığın oğlu Halıt ve Tahmis oğlu Mehmet veresesi hanesi, 
arkası Cabrı Ant eki bostanı ve ömerıye Camii şerif ve cepesı ta r ik i 
has ve Kayı'ığm oğlu Halıt ve şürekası hanesi ile mahdut 20 bin l ira kıy
metli ve yine aynı mahallede kâm sağı yahudi tshak veresesi, solu 
sahibi senet hanesi, arkası camii serıf, cephesi tarik ile mahdut ve 10 
bin l i ra kıymetmdekı ceman 30 b<n l ira kıymetli i k i aded gayrımenkul-
lere ait dâvâlıların Nisan 1341 tarih ve 23-24 ve kadastro tahririnde müs
tenit 52-53 parsel numaralı dâvâlılara ait gayrımenkullerin tapularının 
iptaliyle davacılar adına tescili istenmiş mahkememizin 18/2/1960 gun ve 
958/93 6-96 sayılı ılâmıyle dâvanın Hazine aleyhine olması kanun hüküm
leri iktizasından bulunmasına binaen dâvanın reddine karar verilmiş 
işbu karar davacıların vâki temyizi üzerine Yüksek Temyiz Mahkemesi
nin 8 mcı Hukuk Dairesinin 13/10/1960 gun ve 2858-6582 sayılı ılâmiyle 
bozularak gelmekle İşbu temyiz ilâmı dâvâlılara tebliği yerme kaim ol 
mak üzere ilân olunur. 4420 

Resmî Gazete abonelerine : 
a) Resmî Gazete abone müddetleri 31/12/1960 tarihinde sona erecek abone sahiplerinin, abonelerini 1/1/1961 tarihinden 31/12/1961 tarihine 

kadar bir sene müddetle yenilemeyi istedikleri takdirde, abone bedeli (45) lirayı abonelerinin bit imi tarihinden evvel behemehal bulundukları yer 
Mal iye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu derhal bir yazı ile göndermeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numaralarının konulması, 
c) Aboneler, adreslerim değ ştırmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Mal iye veznesine yatırarak alacakları 

makbuzu adres değiştirme talebini havı mektupla birlikte göndermeleri lâzımdır 
Başbakanlık Devlet Matbaası 

Sahile: 2588 
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Kanunlar 

 

135  Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkındaki 6763 Sayılı Kanuna  

Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun                 1 

 

136  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı  

Cetvelin 6330 Sayılı Kanunla Muaddel Başbakanlık Kısmına Bir Kadro Eklenmesine Dair Kanun      1 
 

Kararnameler 

 
5/576  Ziraat Bankası Genel Müdürü Münir Mostar'ın Tâyinine Ait   Kararname                                         1 
 

Yönetmelik 

Mahrumiyet Bölgelerinde Hizmet Görecek Kaymakamların Nakil Yönetmeliği               2   

  
 

İlanlar                              2 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 


