
Resmî 
T.C. 

Gazete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

idare ve yazı isleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

21 OCAK 1952 

PAZARTESİ 
Sayı: 8013 

KANUNLAR 
Devİet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 

Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısımlarında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 5858 Kabul tarihi: 14/1/1952 

Madde 1' —• Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı merkez ve iller kısımlarına, ilişik cetvelde derece, sayı 
ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanuna bağlı cetvelin merkez kısmındaki kadrolarla 
Yargıtayda Altıncı ve' Yedinci Hukuk Daireleri kurulmuştur. 

Geçici Madde — 1952 yılı Bütçesiyle kaldırılan ücretli mübaşir kad
rolarında bu kanunun meriyeti tarihinde müstahdem bulunanlardan ma
aşlı mübaşirliğe tâyin edileceklerin Mart 1952 aylıkları eski istihkakları 
üzerinden ve aylık tertibinden ücret olarak ödenir. 

Madde 3 — Bu kanun 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 —ı Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/19521 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

D. 
CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

2 
3 
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9 
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İkinci Başkan 
Üye 

MERKEZ 
Yargıtay 

Yargıtay kalemleri 

2 
10 

2 
2 
2 
6 

12 
14 

Başkâtip 
Birinci Sınıf Başkâtip Yardımcısı 
İkinci Sınıf Başkâtip Yardımcısı 
Memur 
Kâtip 
Mübaşir 

İLLER) 
Başkan, yargıç, üye, sulh yargıcı, Cumhuriyet Baş- "| 

(7 | savcılığı başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcılığı | 15 
8 yardımcıları, Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları, 80 
9 | icra yargıç ve yardımcı yargıçları, sorgu yargıç- | 120 

lan, yargıç yardımcıları, Yargıtay raportörleri. j 

125 
100 

50 
40 
35 
30 
25 
15 

60 
50 
40 

Kâtipler 
13 Başkâtip, başkatip yardimcıları, zabıt kâtibi, zabıt 35 
14 kâtip yardımcıları, kâtip. | 50 

İcra memur ve yardımcıları 

13 İcra memur ve yardımcıları 

Mübaşirler 

14 Mübaşir 

35 

530 

20 
15 

20 

Başlığı 
Düstur 

15 

Resmî 
Gazete 

Sözü gecen Kanun : 

3656 Devlet memurlar ı ay l ık lar ın ın tevhit ve t e a d ü l ü n e dair 
Kanun 8/7/1939 

Tertip Cil t Sahife Sayı 

20 1397 4253 

[Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair kanunun 2020 sa
yılı kanunla değişen 1 ve 5 inci ve 5458 sayılı kanunla 
değişen 3 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve 4 üncü 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 5859 Kabul tarihi: 14/1/1952 

Madde 1 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 7 Nisan 1928 tarih 
ve 1221 sayılı kanunun 25 Haziran 1932 tarih ve 2020 sayılı kanunla de
ğişen birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Yargıtay yedi Hukuk, beş Ceza, bir Ticaret ve bir İcra ve İflâs 
Dairesinden müteşekkil olup dairelerden her birinin vazifesi bu kanun 
ve Hukuk ve Ceza Dâvaları Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İcra ve 
İflâs Kanunu ve mahsus kanunlarla muayyendir. 

Madde 2 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 7 Nisan 1928 tarih 
ve 1221 sayılı kanunun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı kanunla de
ğişen 3 üncü maddesi aşağıda yazılı "şekilde değiştirilmiştir : 



Sahife: 2650 (Resmî Gazete) 21 OCAK 1952 

Mahsus kanunda hilâfına bir hüküm bulunmadığı takdirde Hukuk 
Dairelerinden : 

Birincisi: Gayrimenkule mütaallik ayni haklara ait Asliye Mahke
melerinden verilipte ikinci, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Hukuk Dairele
rinin vazifeleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

ikincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait Sulh ve Asliye Mah
kemelerinden verilipte Altıncı ve Yedinci Hukuk Dairelerinin vazifeleri 
dışında kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : Sulh Mahkemelerinden verilipte ikinci, Beşinci, Altıncı 
ve Yedinci Hukuk ve Ticaret Dairelerinin vazifeleri dışında kalan hüküm 
ve kararları, 

Dördüncüsü : Asliye Mahkemelerinden verilipte menkule mütaallik 
ayni haklara ve borçlar hukukuna ait hüküm ve kararlarla • dâvanın 
nakli ve yargıcın reddi ve hukuk ve ticaret ve icra işlerine ait merci 
tâyini hususlarını ve Asliye Mahkemelerinden verilen ve diğer dairelerin 
vazifeleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Beşincisi : 4784 sayılı kanunun 17 nci maddesi hükmü saklı kalmak 
üzere gayrimenkule mütaallik ayni haklara ait Sulh Mahkemelerinden 
verilipte Altıncı ve Yedinci Hukuk Dairelerinin vazifeleri dışında kalan 
hüküm ve kararları ve kamulaştırmadan mütevellit dâvalara ait Sulh 
ve Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Tesise mütaallik hüküm ve kararlarla Sulh ye Asliye 
Mahkemelerinden verilipte kaynaklara; hususi ve umumi sulara, şuf'a, 
iştira ve vefa haklarına, hissedarlar ve mirasçılar arasındaki menkul 
ve gayrimenkul taksim ve şüyuun giderilmesi dâvalarına ve Sulh, Asliye 
ve Ticaret Mahkemelerinden verilipte kira bağıtından doğan tahliye dâ
valarına ve tahliye ile birlikte görülen kira bedeli ve tazminat dâvala
rına ve nişan bozmadan doğan hediyelerin iadesi ve tazminat dâvalarına 
ve nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi ve öz ve soyadlararının değiştirilmesi dâvalarına mütaallik hüküm ve kararları, 

Yedincisi : Zilyedliğe dayanılarak gayrimenkulun aynı hakkında açı
lan dâvalara mütaallik sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararlan, gayrimenkul tesciline dair açılan dâvalar hakkında sulh 
ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlan ve 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapu Tahrir Kanununun 27 nci maddesinde yazılı nizalar hak
kında sulh ve asliye mahkemeleriyle 5572 sayılı kanuna dayanılarak gö
revlendirilen asliye yargıçları tarafından verilen hüküm ve kararları ve 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile teşkil edilmiş olan gezici arazi kadas
trosu mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Ticaret Dairesi : Sulh ve asliye ve ticaret mahkemelerinden ticare
te mütaallik verilmiş olan hüküm ve kararlardan Altıncı Hukuk ve icra 
ve iflâs Dairelerinin vazifelen dışında kalan hüküm ve kararları, 

icra ve iflâs Dairesi : İcra takipleri hukukuna ve iflâsa dair asli
ye ve ticaret mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinden verilen karar
larla icra tetkik mercilerinin verecekleri cezai hüküm ve kararlan, 

tetkik ve rüyet eder. 
Yargıtay Hukuk, Ticaret ve icra ve iflâs Daireleri arasında çıkan 

aidiyet ihtilâflarını, Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığı altında Hukuk 
Daireleri ile Ticaret ve icra ve iflâs Daireleri Başkanlarından teşekkül 
eden kurul halleder. Verilen kararlar kesindir. 

Oylarda müsavat halinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf tercih 
olunur. 

Madde 3 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 7 Nisan 1928 tarih 
ve 1221 sayılı kanunun 19 Aralık 1949 tarih ve 5458 sayılı kanunla deği
şen 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yargıtay ceza daireleri arasında çıkan aidiyet ihtilâflarını Yargıtay 
Birinci Başkanının başkanlığı altında ceza daireleri başkanlarından te
şekkül eden kurul halleder. Verilen kararlar kesindir. 

Oylarda müsavat halinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf tercih 
olunur. 

Madde 4 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 7 Nisan 1928 tarih 
ve 1221 sayılı kanunun 25 Haziran 1932 tarih ve 2020 sayılı kanunla de
ğişen 5 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir; 

Yargıtay Birinci Başkanı Genel Kurullara başkanlık ve bu .kurul 
lara mevdu vazifeleri tanzim ve üyeleri dairelere tefrik ve icabında işi 
nispeten çok olan dairelere diğerlerinden muvakkaten üye sevkeder. 

Başkanların vazife ifa edecekleri dairenin tâyin ve tebdili Birinci 
Başkanın mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafından yapılır. 

Dairelerden birine sene içinde gelen işler mûtat çalışmalar ile kar-
şılanamıyacak derecede çok olursa takvim senesi başında Yargıtay Bi
rinci Başkanının başkanlığı altında cezaya ait işlerde Yargıtay ceza dai
releri başkanlarından, hukuk ve ticaret ve icra ve iflâsa ait işlerde bu 
daireler başkanlarından teşekkül eden kurul tarafından dairelerin gör
mekte oldukları iş münasebeti gözetilerek o dairenin bir kısım vazifesi 
nev'i ve mahiyeti itibariyle tamamen diğer bir daireye verilir. 

Bu kurul kararlarını çoğunlukla ittihaz eder. Oylarda müsavat ha
linde Birinci Başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. Karar Adalet Ba
kanının tasvibiyle yürürlüğe girer ve Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Birinci Başkanın göstereceği lüzum üzerine Başkan veya üyelerden 
biri veya bir kaçı Genel Kurul vazifelerinde kendisine muavenet eder. 

Birinci Başkana mazereti halinde başkanlardan en kıdemlisi vekâ
let eder. 

Geçici Madde — Yargıtay dairelerine gelmiş olupta Altıncı ve Ye
dinci Hukuk Dairelerinin fiilen işe başladığı tarihte henüz karara bağ
lanmamış olan işler bu kanun ile vazifelendirilen dairelere devrolunur. 

Karar tashih ve tavzihine ait istekler tashih ve tavzihi istenen ka
rarı veren dairece incelenir. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

16/1/1952 

DSGDF
No. 

1221 
2020 

2314 

5458 

2613 

4784 

Başlığı 

I Yargıtay Teşkilâtına dair kanun ve ekleri : 
Temyiz Mahkemesi teşk i lâ t ına dair Kanun 14 /4/1928 
Tem>ız Mahkemesi teşk i lâ t ına dair 11 Nisan 1928 tarih ve 
1221 numaral ı kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında 

Kanun 2/7/1932 

2 0 2 0 s a y ı l ı kanunla tadil edilen 1221 say ı l ı kanunun 
3 uncu maddesine bir fıkra i l â v e s i n e dair Kanun 25 /6/1933 
T e m y i z Mahkemesi Teşk i lâ t ına dair olan 1 2 2 1 say ı l ı kanunun 
2 0 2 0 say ı l ı kanunla değişen 3 u n c ü maddesiyle 1221 say ı l ı 
kanunun 4 uncu maddesinin değ i ş t i r i lmes i hakkında Kanun 

27/12/1949 

II — Sözü gecen Kanunlar : 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 23/12/1934 
Tarım Bakanl ığ ı Toprak İs ler i Genel M ü d ü r l ü ğ ü görev ve 
K u r u l u ş Kanunu 11/7/1945 
Devlet memurlar ı ay l ıklarının tevhit ve t e a d ü l ü n e dair olan 
3656 sayı l ı kanuna bağl ı (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanl ığ ı 
ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür lüğü b ö l ü m l e r i n d e deği
ş ik l ik yap ı lmas ı ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahke
melerin ka ld ır ı lmas ı hakk ında Kanun 4/3/1950 
Tapulama Kanunu 22/3/1950 

Düstur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Cil t Sahife Say 

9 269 86-

13 723 213 

14 1614 243. 

aı 221 739 

16 59 288 

25 d300 605 

31 
31 

l«41ı 
1773 

7 Ü 
74* 

»•-

K A R A R L A R 
Başbakanlıktan: 

1 —• Açık bulunan 125 lira aylıklı Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğüne bu Genel Müdürlük Yardımcısı izzet Beltan'ın halen almakta 
olduğu 4 üncü derece maaşiyle tâyini tensip edilmiştir. 

2 —• Bu kararı Başbakan yürütür. 
14/1/1952, 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 

Başbakan 
A, MENDERES 

içişleri Bakanlığından :

5602

55

 

1 — Beykoz Kaymakamı Remizi Zarakol'un Bakırköy Kaymakamı 
lığına, Emirdağ Kaymakamı Reşat Çakmak'ın Meriç Kaymakamlığına 
Sarayköy Kaymakamı H. Hilmi Tuncer'în Uzunköprü Kaymakamlığına 
Karayazı Kaymakamı Sacit Eryüksel'in Eleşkirt Kaymakamlığına, Ber 
gama Kaymakamı Hulusi Morova'nın Beykoz Kaymakamlığına, Gönen 

Kaymakamı Fahrettin Akkutlu'nun Bergama Kaymakamlığına, Derik 
Kaymakamı Cevat Çapanoğlu'nun Lice Kaymakamlığına, Pütürge Kay 
makamı Orhan Çalıkuşu'nun Akçadağ Kaymakamlığına, Ulukışla Kay 
makamı Cemal Baraşan'ın Cihanbeyli Kaymakamlığına, Cihanbeyli Kay 
makamı Hüseyin Türkeş'in Çayıralan Kaymakamlığına, Gündoğmuş Kay 

ve nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi ve öz ve soyadlarmın 
değiştirilmesi dâvalarına mütaallik hüküm ve kararları, 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 



21 OCAK 1952 (Resmî Gazete) Sahife: 2651 

makamı Osman Şeker'in Akseki Kaymakamlığına, Şirvan Kaymakamı 
Hikmet Özgensoy'un Sürüç Kaymakamlığına, Sürüç Kaymakamı Celâl 
Tiryakloğlu'nun Şirvan Kaymakamlığına, Viranşehir Kaymakamı Ziya 
Çoker'in Derik Kaymakamlığına, Ilgın Kaymakamı M. Ali Özgüner'in 
Ulukışla Kaymakamlığına, Konya Ereğlisi Kaymakamı H. Avni Koçyi-
ğitt'in Eyüp Kaymakamlığına, Ordu Hukuk İşleri Müdürü Mehmet Belek'-
in İmroz Kaymakamlığına, Mülkiye Müfettişi Dr. Nafi Tamer'in Kadıköy 
Kaymakamlığına Lice Kaymakamı A. Cevdet Geçgil'ln Erzurum Hukuk 
İşleri Müdürlüğüne, Erzurum Hukuk İşleri Müdürü Şerif Eper'in Edirne 
Vali Muavinliğine, Seyhan Hukuk İşleri Müdürü Kani Debrem'in İzmir 

Hukuk İşleri Müdürlüğüne, eski Mülkiye Müfettişlerinden Sabit Şevki 
Şeren'in Muş Hukuk İşleri Müdürlüğüne, 

naklen ve yeniden tâyinleri tensip edilmiştir. 
2 —'Bu karan yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur. 

14/1/1952 
CUMHURBAŞKANI 

C. BAY AR 

içişleri Bakanı 
F. L. KARAOSMANOĞLU 

Başbakan 
A. MENDERES 

İLÂNLAR 
M . S- B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
1 — Kapalı zarf suretiyle 200 metre küp telefon direği satın alına

caktır. 
2 — İhalesi 31 Ocak 1952 Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Beher metre küpünün muhammen bedeli 145 lira olup hep

sinin geçici teminatı 2175 liradır. 
4 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve

line kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
110 / 4-3 

M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı nda n 

1 — Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut listesine göre 3000 ki
logram bakır tel satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 29/1/1952 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 
3 —• Hepsinin muhammen bedeli 16.500 lira olup geçici teminatı 

1.237, 50 liradır. 
4 — Evsaf ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Levazım Amirliğinde görülür. 
5 — Bu işe girecekler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif mektuplarını makbuz mukabili Komisyon Başkanına .vermeleri. 

96 / 4-3 

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

1 —'8 milyon dört delikli şimşir küçük düğmeyi 46.112 liraya ver
meyi taahhüt eden mütaahhit bu taahhüdünü ifa ödemediğinden, bu defa 
2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince ihtiyacın bir kısmı âcil bu
lunduğundan 2 milyonu 2490 sayılı kanunun 46 nci maddesinin C fıkrası 
ve mütebaki 6 milyonun da aynı kanunun 51 inci maddesi gereğince satın 
alınacaktır. 

2 — ihalesi 31/1/1952 Perşembe günü 2 milyonu saat 10 da, 6 milyo-
yonunki de saat 10,30 da Komisyonda yapılacaktır. 

3 — isteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerinden teminatları ile 
müracaatlan. 

4 — Numune, evsaf ve şartnameler her gün Öğleden evvel Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülür. 

111 /4-3 • 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

Bursa ilinin Orhaneli İlcesine bağlı Burlmi Köyünde kâin olup mek
şufen Devlete ait bulunan kutaeyi ve doğusu : Kapancı tepesi beton sü
tunundan Burmi Yukarı Mahalle camiine doğru hat, güneyi : Burmi Yu
karı Mahalle camiinden başlayıp Dündar camiinden geçerek Kurtaşiği 
tepesi nirengi ndktasma kınk hat, batısı : Kurteşiği tepesi nirengi nok

rasından hudut başlangıcı olan Kapancı tepesi beton sütununa doğru hat 
sınırlariyle çevrili 462 hektarlık sahadaki linyit madeninin beş yü süre 

ile işletilmesi için 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 9/6/1951 
tarihli ve 7830 numaralı Resmî Gazete ile ilân edilen şekil ve şartlarla 
ehil talibine işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Mezkûr Resmî Gazete'de belirtilen ve bütün illerde maden işlerini 
tedvir eden dairelerde mevcut listelerde aynen görülmesi mümkün bu
lunan bu şartlarla Burlmi linyit madenini işletmek isteyenlerin 21/1/11952 
tarihinden itibaren iki ay zarfında bir dilekçe ile doğrudan doğruya Ba
kanlığımıza müracaat eklemeleri lüzumu ilân olunur. 

178 / 4-1 

istanbul ilintin Eyüp ilçesi sınırları içinde Ağaçlı, Çiftalan ve Ayaz
ma mevkilerinde olup işletilmesi imtiyazı 2/5/1950 tarihli ve 3/11213 sa
yılı kararname ile Eti Bank uhdesine ihale edilmiş bulunan linyit madeni 
imtiyaz hakkı 3/11/1951 tarihli ve 3/13895 sayılı Bakanlar Kurulu kara-
riyle feshedilmiş olduğundan mekşuf madenler meyanına ithal edilmiştir. 

Adı geçen madenin işletilmesini teminen, çıkacak isteklilerin du-
rumlanna göre sahanın tamamı için yeniden imtiyaz veyahut muhtelif 
kısımlara tefriki suretiyle ayrı ayrı işletme ruhsatnamesi verilmesi yo
luna gidilecektir 

Bu itibarla; bahse konu linyit madenini işletmek isteyenlerin, 
21/1/1952 tarihinden itibaren iki ay içinde, 9/6/1951 tarihli ve 7830 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanan ve Bakanlıkça ileride madenin vaziyetine 
göre bunlara ilâve edilecek olan şartlarla işletmeye talip olduklarını 
doğrudan doğruya Bakanlığa gönderecekleri bir dilekçe ile bildirmeleri 
ilân olunur. 

218 / 4-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden r 

Motor alınacak 
II —' 19.000 lira muhammen bedelli ve 1.425 lira muvakkat teminatlı 

bir aded sabit dizel motörü açık eksiltme yoliyle satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 4/2/1952 Pazartesi günü saat 14 te Genel Müdür

lük Yönetim Komisyonunca yapılacaktır. 
Teknik şartnamesi Genel Müdürlükten, istanbul'da Kemeraliı Cad

desi Zürefa 'Sokak 41 numarada Yollama Memurluğumuzdan bedelsiz ola
rak verilir ve idari şartnamesi buralarda görülür . 

188/4-2 • 
Karacabey Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

949/454, 
Karacabey'in Hüıdavendigâr Mahallesinden Tevfik Selten vekili 

Avukat Esat Günüşen tarafından aynı mahalleden Sabri öztürk, Etem 
Gürbüz, Rıfat özaydm, Mehmet Söyleyiş, Kâmil Berber, Nazire Karlı, 
Vahide Şahinbaş aleyhlerine açılan 1350 liralık alacak dâvasının yapıl
makta olan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Etem, Rıfat, Zahide Şahinbaş adlarına çıkanlan dave-
•' üyeler belli adreslerini terk ederek gittiklerinden ve yeni adreslerinin de 

malûm bulunmadığından bahisle billâ tebliğ iade edilmiş olduğundan 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat ifasına karar veril
mekle yargılama 29/1/1952 gününe bırakılmıştır, belli günde bizzat veya 
bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde gıyaben yargılamaya 
devam olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

222 /1-1 



Sahife: 2652 (Resmî 

Baymdırlık Bakanlığından : 

Liman tesisat ve inşaatı için satın alınacak maikine ve vasıtalara 
ait eksiltme tarihlerinin uzatıldığı ve şartlarının değiştirildiği 

hakkında ilân 

1 — Liman tesisatı İçin lüzumlu olup 22/11/1951, 26/11/1951, 
28/11/1951, 3/12/1951 ve 6/12/1951 tarihlerinde eksiltmesi yapılan kaps-
tan vinçleri, traktör ve roimorkler, dizel jeneratör grubu, 8 aded 5 ve 
2 aded 10 tonluk vinç ile 6 aded 3 er tonluk ve 2 aded 5 er tonluk portal 
vinçleri için teklif edilen fiyat ve şartlar ilân edilmiş' şartlara uymadı
ğından bunların ihalesi yapılamamış olduğundan bu eksiltmelerin yeni 
şartlarla tekrarına, 

E — Liman inşaatı için lüzumlu olup 24/12/1951, 27/12/1951, 3/1/1952, 
4/1/1952, 7/1/1952, 9/1/1952, 10/1/1952, 14/1/1952, 16/1/1952, 18/1/1952, 
21/1/1952, 23/1/1952, 25/1/1952 ve 28/1/1952 tarihlerinde eksiltmeye ko
nulan makine ve vasıtalara ait eksiltme şart ve tarihlerinin değiştiril
melerine. 

Lüzum görülmüştür. 
3 — Gerek birinci ve gerek ikinci maddede yazılı makine ve va

sıtalara ait eksiltmelerin yeni şartları aşağıda gösterilmiştir : 
a) ilânlarda ve şartnamelerde yazılı muhammen bedeller kaldırıl

mıştır. İstekliler şartnamelerde yazıldığı şekilde kapalı zarfla teklif ve-
recfklerdir Komisvon şartların heyeti umumiyesi itibariv!0 en elverişli 
olanını seçebileceği gibi müsait teklif veren taliplerle pazarlık da yapa
bilecektir. 

b) Talipler tekliflerini mütehavvil fiyat esasına göre verebilecek
lerdir. Piyat tahavvüllerinden doğacak bedel artması veya inmesi teklif 
bedelinin % sini tevacüz etmiyecektir. Bu nispeti talipler tekliflerinde 
belirteceklerdir. 

Mütehavvil fiyat esasına göre teklif verecek talipler bu tahavvülün 
teklif bedeline ne suretle müessir olacağını göstermek üzere malzeme ve 
İşçilik unsurlarını ihtiva eden bir formülü beraber verecekler ve bu for
müldeki kıymetlerin ne şekil ve surette tesbit ve tâyin edileceğini ve han
gi resmî makamdan tevsik edeceklerini de bildirecekleri gibi husule 
gelen bedel farklarının tediyesi hakkındaki isteklerim de belirteceklerdir. 

c) Sözleşme tasarısındaki gecikme cezaları seyyanen 50 nispe
tinde indirilmiştir. 

d) Birbirlerinin aynı mütaaddit makine veya vasıtaları ihtiva eden 
mevzularda lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde sözleşmenin akdini mü-
taakıp bir ay zarfında Bakanlık ihale bedelinin % 20 sini aşmamak üzere 
bu makine ve vasıtaların bir veya birkaçından sarfınazar edebilir. Ba
kanlık bu kararını müddeti İçinde yazı İle mütaahhide tebHğ eder. Mü-
taahhit bundan dolayı bir zarar ve ziyan veya tazminat talebinde bulun
mayacaktır. 

e) Her grupta şartnamelerinde gösterilen muvakkat teminat mik
tarlarında bir değişiklik yoktur. Ancak kati teminat muvakkat teminatın 
iki misli olarak alınacaktır. Bedel artması veya inmesi halinde katî te
minat miktarlar, sabit kalacaktır. 

f) Bu değişiklikler dışında şartname, sözleşme ve eklerindeki bü
tün hükümler bakidir. 

g) Talipler her grupu teşkil eden makine ve vasıtalardan aynı cins
ten bir grup teşkil eden kısımlar için teklif vermekte serbesttirler. Bu 
sakilde tek'if verecek talipler bütün grupun muvakkat teminatını aynen 
vereceklerdir. Tâli grupların kesin teminatı ihale bedellerinin yüzde al-
tısıdır. Her grupun tümü için verilen teklifleri tercihte Komisyon ser
besttir. 

h) Bu eksiltmeleıe ait eksiltme evrakını evvelce satm almış olan
lar aldıkları eksiltme evrakları ile bu seferki eksiltmelere de girebilecek
lerdir. Yalnız tekliflerine bu ilânın bir suretini imzalayarak bağlayacak
lardır. Evvelce eksiltme evrakı alanlara bu ilânın Türkçe ve İngilizce bi-
r.r nüshası dairesi tarafından bedelsiz verilebileceği gibi istekleri üzerine 
adreslerine de gönderilecektir. 

4 — Eksiltme tarihleri: 
I - (3) aded Kapstan kızak çekme vinci 3/1/1952 tarihine raslayan 

Perşembe günü saat 15 te, 
H - (5) aded traktör ve (15) aded römork 7/1/1952 tarihine rasla

yan Pazartesi günü saat 15 te, 
ni - (1) aded (500) Kw. lık dizel Generatör grupu 10/1/1952 tari

hine raslayan Perşembe günü saat 15 te, 
IV - (8) aded beşer tonluk, (2) aded onar tonluk vinç 14/1/1952 ta

rihine raslayan Pazartesi günü saat 15 te. 
V - (6) aded üçer tonluk ve (2) aded beşer tonluk portal vinç 

17/1/1952 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 te, 
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VI - (41 aded 300 ms lük çamur, (2) aded 300 tonluk devrilir ve 
(2) aded 200 ms anroşman, (2) aded 150 tonluk servis dubası ile (1) 
aded 150 tonluk ve (6) aded 50 tonluk layter, 25/1/1952 tarihine rastlıyan 
Cuma günü saat 15 te, 

VII - (4) aded 250 H. P. lik dizelli, bir aded yangın söndürücü ter
tibatlı olmak üzere (6) aded 60 H. P. lik dizelli römorkör ile (1) aded 
10 H. P. lik dizelli motorbot 28/1/1952 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 te, 

Vin - (2) aded 60 tonluk sabih vinç, 30/1/1952 tarihine rastlıyan 
Çarşamba günü saat 15 te, 

IX - (1) aded 500 litrelik kovalı tarak gemisi 1/2/1952 tarihine rast
lıyan Cuma günü saat 15 te, 

X - (1) aded 600 ıw lük emici ve ambarlı tarak gemisi (duba boşal-
tıcı ve doldurucu teçhizatı ile) 4/2/1952 tarihine raslıyan Pazartesi günü 
saat 15 te, 

XI - (2) aded 5 tonluk arkadan döken kamyon ve (2) aded 5 ton
luk beçing kamyon 6/2/1952 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 te. 

XII - (1) aded vinçli buldozer ve (2) aded angil dozer 8/2/1952 tari
hine raslıyan Cuma günü saat 15 te, 

XIII - (30) aded 40 tonluk vagon 11/2/1952 tarihine raslıyan Pa
zartesi günü saat 15 te, 

XIV - (1) aded granulometre tesisatı ve (1) aded ransom tipi be-
toniyer 13/2/1952 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat J5 te. 

XV - Emici tarak gemisi için 1000 metre tulünde Cm. ilk ve re-
fülör için 270 metre tütünde 35 Cm. lik çelik kara boru hattı 15/2/1952 
tarihine raslıyan Cuma günü saat 15 te, 

XVI - (1) aded refülör (duba boşaltıcı veya sahile tulumbalayıcı 
teçhizatı) 18/2/1952 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 te. 

XVII - (7) aded 2 50 yds lük ekskavatör, (1) aded 3/8 yd» lük 
draglin (2) aded draglin bumbası, (2) aded vinç bumbası, (2) aded drag-
lın kovası (2) aded biri orta, biri ağır kavramalı kova 20/2/1952 tarihine 
raslıyan Çarşamba günü saat 15 te, 

XVIII - (2) aded 1,50 ma lük sabih pirizman 22/2/1952 tarihine 
raslıyan Cuma günü saat 5 te, 

XIX - (1) aded tokmak ağırlığı 1200 kilo olan dizelli sabih şah
merdan (1) aded tokmak ağırlığı 6 ton olan buharlı sabih şahmerdan 
ve (1) aded tokmak ağırlığı 6 ton olan buharlı kara Şahmerdanı 25/2/1952 
tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 te. 

5024 / 5-5 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - - Elâzığ Su İşleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Biti s - Gülbaşı bataklığı nirengiye müstenit haritasının alınması ve bu 
bataklığın kurutulması 1 inci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif be
deli fiyat bilimleri esası üzerinden (99.460) liradır. 

2 —' Eksiltme 26/1/1952 tarihine raslayan Cumartesi günü saat (11) 
jf Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartl.'işma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel 
şartnamemi ve su işleri umumi fennî şartnamesini (4) lira (97) kuruş 
karşılığımla Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 - - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (6.223) 
lırılık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
d'ğer biı *şi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispa-
gimleri hariç) üç gun evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu 
ta yaıar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil 
işin eksiltmesine girmek içm yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi gös
termeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri lâ
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
3/ 4-4 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 — Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Durucasu Hidroelektrik santralı 2 nci kısım tamamlanması, terfi İstas
yonları inşaat ve donatımı ve sulama kanallarının açılması işi olup tah-
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min edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (430.000) liradır. 
2 — Eksiltme 31/1/1952 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 11 de 

Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayınldırlık İşleri Genel 
Şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini (21,50) lira karşılı
ğında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (20.950) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya td&re ve denetlediğim 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az 
(tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müra
caatla bu işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu 
belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
ı(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez,) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
68 / 4-& 

Yapı işleri ilânı 
1 —ı Ankara'da Esenboğa Hava Alanında yaptırılacak olan 

(179.600,—) lira keşif bedelli beton için kınmataş işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

12 — Eksiltme 7/2/1952 Perşembe günü saat 15.00 te Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 
(4,49) lira karşılığında alınabilir. 

14 —ı İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır. (Özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

Q —1 Eksiltmeye girecek olan isteklilerin (10.2130,—) liralık geçici 
teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşmam gereğince 1952 yılı ticaret 
odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

'6 —t İsteklilerin bu iş henzeri teknik önemi haiz bir işi iyi suret
te başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle bir
likte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayın
dırlık Bakanlığına başvurarak bu iş için yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 

7 — İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına elli
şer kuruşluk pul yapıştırılıp imza ettikten sonra teklif mektupları ile 
birlikte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumu para 
ile olimamak şartı ile mühür ve imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme 
günü zarflarını saat 14.00 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

233 / 4-1 

1 —• Liman tesisatı ve inşaatı için lüzumlu olup 8/2/1952 tarihinde 
saat on beşte eksiltmesi yapılacağı ilân edilmiş bulunan bir aded vinçli 
buldozer ve iki aded angildozer eksiltmeden kaldırılmıştır. 

2 —• Bunların yerine bir aded (vinç ve angildozer teçhizatlı paletli 
traktör) ile iki aded (buldozer teçhizatlı paletli traktör) satın alınacaktır. 

3 —- Eksiltmesi 27/2/1952 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 
on beşte Deımiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde yapılacaktır. 

4 —• Eksiltmeden kaldırılan bir aded vinçli buldozer ve iki aded an-
gildozer'e ait eksiltme evrakını satın almış olanlar ellerindeki bu eksilt
me evrakı ile 27/2/1952 tarihinde yapılacak traktörler eksiltmesine gire
bileceklerdir. 

ö —1 'Buna ait eksiltme evrakını yeniden almak isteyenler (50) l i 
ranın malsandıklaraıa yatırıldığına dair verecekleri makbuz mukabi
linde satın alabilirler. 
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Karayolları Genel Müdürlüğümden : 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale İlinde Ayvacık - Küçükkuyu 

yolunda (Gemedere) ve (Mıhlıçay) köprülerimin betonarme olarak yapım

ları olup keşif bedelleri tutarı (191.921,10) yüz doksan bir bin dokuz yüz 
• yirmi bir lira on kuruştur. 

2 — Eksiltme: 30/1/1952 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 
15,30 da Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü İle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (9,60) dokuz lira altmış 
kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar Şubesinden almabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1952 yılma ait Ticaret Odası belgesiyle usulü daire

sinde (10.846,06) on bin sekiz yüz kırk altı lira altı kuruluş geçici teminat 
vermeleri. 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette başar
dığını veya idare ve denetlediğini İspata yarar belgelerini, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (Mütaahhlt 
ehliyet, plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyannamelerin 
İçindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi isteme dilekçeleriyle 
birlikte eksiltme gününden en az Uç gün önce (tatil günleri hariç) yazı 
ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için yeterlik 
belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
İzahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlıyacaklan 
yükleme mektuplarını eksiltme günü saat 14,30 a kadar makbuz karşılı
sında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdjr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Betonarme köprüler yapımı 
ıl — Eksiltmeye konulan iş : Balıkesir ve Çanakkale illerimde Gö

nen - Biga Devlet yolunda keşif bedelleri tutan (715.726,51) lira olan Ke-
çideresi, Sarıdere (I), Sarıdere (II), Sadetotrinbey, Maraderesi, Sinekçidıe-
resi, BahçeHüeresi ve Biga köprülerinin betonarme olarak yapımlarıdır. 

2 — Eksiltme: 31/1/1952 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 
15,30 da Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı -binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 —ı Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (35,80) otuz beş Ura 
seksen kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdür
lüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1952 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (32.379,80) otuz iki bin üç yüz yetmiş dokuz lira seksen kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz^pr işi iyi surette ba
şardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayolları 
Genel Müdürlüğümden alacakları tanıtma beyannamelerine (mütaahhit 
ehliyet, plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyanname
lerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi isteme dilekçele
riyle birlikte eksilltıme gününden en az üç gün önce (tatil günleri hariç) 
ya'zı ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat ederek iş iÇin yeter
lik belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin -eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (eksiltıme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymalan) hazırlıya
caklan yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat 14,30 on dört otuza 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermcleıri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

104 /4-3 

ıl'5 Elklım. 1951 gününde Resmî Gazete, Demokrat Ankara ve Milliyet 
gazetelerinde, ayrıca 22 Ekim 1991 gününde Milliyet Gazatesinde ilân 
edilmek suretiyle, satın alınacağı duyurulmuş bulunan iki cinste ceman 
üç bin beş yüz metre kompresör hortumunun 1 Kasım 1951 gününde ya
pılan pazarlığına iç piyasada bulunamaması sebebiyle talip çıkmaması 
üzerine:ı 

JL — İki cinste üç bin beş yüz metre kompresör hortumu, 20 0°0 
lira muhammen bedelle, pazarlıkla satın alınacaktır. 



SalUfe: 2654 (Besmî Gazete) 21 OCAK 1962 

£ — Pazarlık 11 Şubat 1952 Pazartesi günü saat 15 te Genel Mü
dürlük Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait kesin teminat tutarı: 3.000 liradır. 
4 —< Kompresör hortumlarına ait şartnameler, Genel Müdürlük Mal

zeme Şubesinden bedelsiz olarak alınabilir. 
262 / 2-1 

1 — ingilizce bilen bir kayıt ve dosya, memuru 
E — Muhasebe bilir diğer bir memur imtihanla alınacaktır. 
isteklilerin 26/1/1952 tarihine kadar Personel Şubesine müracaattan. 

234 / 2-1 

Betonarme) köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan ış : Elâzığ îlmrîe Elâzığ - Çemişgezek 

yoVanda Aşvan, Çarsancek - Muzkut yo'undı Peri \e Hozat - Ovacık 
yolunda Ovacık köprülerinin betonarme olar k yapını arı olup keşif be
delleri tutan ceman (931.665,60) doku-s vuıi etiz bir bin altı yüz altmış 
beş lira altmış kuruştur. 

2 — Ekısı'ıtme : 7/2/1952 tarihine raslayan Perşembe günü saat 
3'5,30 da on beş otuzda Ankara'da Bayındırlık Bakanbğı binasında Ka
rayolları Genel Müdürlüğünde Kgrpyolları Eksiltme Komisyonunca kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 —• Eksiltme evrakı : Vezneye yatınlacak (46,60) kırk altı lira 
altmış kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdür
lüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1952 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (41.016,62) kırk bir bin on altı lira altmış i'ki kuruşluk geçici te
minat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayollan 
Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (mütaahhıt 
ehliyet beyannamesi, mütaahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağlama
dan ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik bel
gesi isteme dileıkçeriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce 
(tatil günleri hariç) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 —> İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlı-
yacaklan yükleme mektuplannı eksiltme günü saat 14,30 a on dört otuza 
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada atacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 

4fe 143 / 4-1 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden : 

1 aded bandaj torna tezgâhı ile 8 aded tamburin çıkrık teklif verme 
suretiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tekliflerin en geç 13/2/1952 Çarşamba günü sıat 14 00 e kadjkf 
Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi 
lâzımdır. 

Şartname 2 lira bedel mukabilinde Ankara'da Merkez ve Haydar
paşa'da Haydarpaşa veznesinden temin edilebilir. 

179 / 2-2 

Muhtelif ölçüde maden ve ağaç vidalariyle 
gupilya ve pimler alınacak 

Teklif verme suretiyle şartnamesinde yazılı ölçü ve miktarlarda 
demir ve prinç maden vidaları, demir ağaç vidaları, gupilya ve pimler 
üç liste halinde ve her liste ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır 

Tekliflerin 18/2/1952 Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankara'da 
İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzım
dır. 

Şartnameler Haydarpaşa ve Ankara merkez veznelerinde 250 kuruş 
mukabilinde satılmaktadır. 

237 / 2-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Ticaret sicillinin 2086 numarasında müseccel Türkiye Garanti Ban
kası Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulurum 29 Aralık 1951 ğün ve 129 sa
yılı toplantısında ittihaz edilmiş olan kararın 3 üncü maddesi gereğince 
imza yetkisi verilmiş bulunan aşağıda islim, derece ve vazifeleri yazılı ze
vata ait imza şekillerini havi ve noterlikleroe tasdikli 4 aded sirkülerin 
vâki istek üzerine 16/1/1952 tarihinde .ticaret sicilline tescil edildiği duyu* 
rulur. 

İsim İmza derecesi Vazifesi 

Ali Şensoj 

Recai Alpaslan 

Kenan Güncük 

Hulusi Yörük 

İkinci derece «mukayyet» 
mafcbuzlariyle pasbukları 
derecede imza edebilir.) 
ikinci derece 

ikinci derece «mukayyet» 
makbuzları ile pasbukları 
derecede imza edebilir.) 
İkinci derece 

(Kasa Zonguldak Şubesi 
birinci Muhasebecisi 

Zonguldak Şubesi 
Servis Şefi 

(Kasa Küçükpazar Ajan-
1 inci smda Memur 

Küçükpazar Ajan
sında Memur. 
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İstanbul Asliye Birinci Ticaret Yargıçlığından : 

Sayı : 951/520 
Mehmet Çadırcı'mn Terme'de Osman Güven zimmetinde alacağı 

olan 525 liranın tahsili için İstanbul Bahçekapı'da Ziraat Bankası Şube
sine ciro edilen senetle mezkûr alacak tahsil edildiğinden Banka tarafın
dan davacıya gönderilen 30/12 ¡1950 tarih ve 16466 sayılı çek zıyaa uğra
dığından bahisle iptaline karar verilmesi mahkemeden istenmiş olduğun
dan isteğin kabuliyle zıya keyfiyetinin 45 gün müddetle İlânına Ve bu bap
taki yargılamanın 27/2/1952 Çarşamba saat 14 e bırakılmasına karar ve
rilmiştir. Zayi çeki bulanın işbu müddet içinde mahkemeye getirmesi, ak
si takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. 

181 / 3-2 

Yatağan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/524 - 417 
Yatağan'ın Leyne Köyünden ve 140 hanede kayıtlı 1/11/1932 do

ğumlu Ethem oğlu Ethem Yılmaz Türker'in adının Mithat Türker ola
rak tashihine mahkemece karar verilmiş olduğundan bu ismin tashi
hinde mağdur olan varsa Yatağan Asliye Hukuk Yargıçlığına müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

118 

Kınık Asliye Hukuk Yargıçlığından :• 

Sayı, :: 951/372 
Kınık Türk Mahallesinden Şakir Nuri oğlü Mehmet Kadir Akıncı ve 

aynı yerden Şakir Nuri kansı Vasfiye Akıncı tarafından Kınık Asliye 
Hukuk. Mahkemesine açılan soyadı tashihi dâvasının yapılan yargılaması 
sonunda, özben soyadlannm (Akıncı) olarak tashihine 118/12/1951 günlü 
ve 372/528 sayılı ilâmı ile karar verildiği H. U. M. Kanununun 407 nci 
maddesi gereğince keyfiyet ilân olunur. 

(I186 

Nizip Ticaret ve Sanayi Odası Ajanlığından;. 

ıNizip'in Pazar Cami Mahallesinden H. Ahmet oğlu Abdülkadir Sa
yın ve aynı mahalleden Asaf oğlu Mahmut Oğuz Ajanlığımıza'müraca
atla: Nizip Noterliğinden musaddak ve dosyasında mahfuz 22/9/1951 gün 
vo 4014 sayılı mukavele ile beş sene müddetle ve elli bin Türk lirası ser
maye ile Nizip Postahane Caddesi No: 16/18 de Tarım İş, Zirai, Sanayi ve 
Ticaıet Firması nemliyle âdi bir şirket kurduklarını beyan ve sicilli tica
rete tescillerini talep etmeleri üzerine Ajanlık sicilinin (946) numarasına 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıt ve tescil olundukları ilân olunur. 

190 



21 OCAK 1952 (Resmî Gazete) Sabife: 2655 

Bayıındvrılık Bakanlığından : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Maraş Memleket Hastahanesi hasta ve 

yemek asansörü tesisi işidir. 
Keşif tutarı: (23.000,00) liradır. 
2 — Eksiltme 29/1/1952 Salı günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme "şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinden (115) kuruş karşılığında alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (1725,—) 
liralık geçici teminat vermeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır, (özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez) 

6 —' İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine 
girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7 —ı İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektuplariyle birlikte 
zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun para İle 
olmamak şartiyle mühür veya imza ile İyice kapatmaları ve eksiltme 
günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzım
dır. 

Postaca olacak gecikmeler kabul edilmez. 
78 / 4-4 • 

Eğridir Sulh Hukuk Yargıçlığından :ı 

(9151/183 
İEğridir Kale Mahallesinden Osman karısı Şehriban Türk tarafından 

dâvâlılar Akçaşar Köyünden Ramazan Tokmak ve Umırmıhan kızı Ulvi
ye ve diğer 14 hissedar aleyhine açılan gayrimenkul taksimi dâvasının 
(yapılan yargılamasında dâvâlılardan Ramazan Tokmak^ tebligat yapıl
dıktan sonra yerini değiştirmiş halen ikametgâhı belli olmadığından; hak
kında gıyap karan tebliğine ve diğer TJlviye'nin yeri belli olmadığından 
tebligat yapılmamış bulunması sebebiyle ilânen tebligat ifasına ve duruş
manın 26/2/1952 tarihine bırakılmış olduğundan duruşma günü mahkeme
de hazır bulunmaları, aksi halde Ramazan'ın, gıyabında duruşmanın ya
pılacağı Ulıviıye'nln de davetiye tebliğ edilmiş addiyle hakkında gıyap 
fcaıraorı verileceği ilân olunur. 

1189 • 
lAifşin Sullhı Hukuk Yargıçlığından : 

İESJ 96.1/Iİ25 
(Afşin'in Karaağaç Köyünün Körpınar mevkiinde doğusu Hacı Ha

lil'ler tarlası, batısı Kara Yusuf veresesi tarlası, kuzeyi Kara Yusuf oğ
lu Memo oğlu Hacı bağı» güneyi Mustafa Kâhya veresesi ve Cumalar 
tarlasiyle mahldult kısmen tarla ve kısmen bağı, Kabaağaç Köyünden 
Mehmet oğlu Hüseyin Kaya aynı köyden İsmail oğlu Mehmet ve diğer 
kardeşleri aleyhine dâva alçarak namına tapuca tescilini istemektedir. Bu 
yerde bir hakkı olduğunu iddia edenler varsa vesaikıyla birlikte ilân ta
rihinden itibaren bir ay içinde Afşin Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaat
ları ilân olunur. 
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Bullh H. 951/169 
Afşin'in Kuşkayası Köyünden Kızılhüyüfc mevkiinde doğusu Kara-

hüıyük hududu, batısı Cafer tarlası, güneyi Şıh Hamit, Kara Ali, Cafer ve 
kuzeyi Bekir Kaya tarlası ve diğer Mulla Musa nftvkiinde doğusu Ömer, 
batısı kuru çay, güneyi Nezir Hoca, kuzeyi Bekir tarlası ve yine diğer 
IKöyönü mevkiinde doğusu yol, batısı yol, güneyi Kurban tarlası ve ku
zeyi yol ile çevrili üç parça gayrimenkulu Kuşkayası Köyünden Dursun 
oğlu Şakir Kaya tescil dâvası açarak namına tapuca tescilini istemekte 
olduğundan bu yerlerde bir hakkı olduğunu iddia edenler varsa ilân ta
rihinden itibaren bir ay içinde vesaikıyla birlikte Afşin Sulh Hukuk Yar
gıçlığına müracaatları ilân olunur. 

1 9 3 

Erzurum Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

951/629 
Erzurum Cedit Mahallesinden Melâhat öz tarafından Aşağı Habib-

efendi Mahallesinden olup halen ikametgâhı meçhul bulunan kocası 
Şeref öz aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının yapılan, yargıla
ması sonunda: 

Terk ve geçimsizlik sebebiyle tarafların boşanmalarına, Erkan, 
Ayten adındaki çocukların velayetinin davacıya terk edilmesine ve dâ
vâlı tarafından çocuklarmf görüp gözetmesine ve dâvâlının bir yıl süre 
ile evlenmekten memnuiyeüine mütedair verilen 21/12/1951 gün ve 
629/1185 sayılı kararın ilânı tarihinden itibaren 15 gün zarfında mezkûr 
hükmün temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı tebliğ olunur. 

155 

(Altıntaş Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

[Dosya No : 951/140 
Kütahya'nın Dalahüseyinpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup ha

len Altıntaş İlçesinin (Beşkarış Köyünde oturan Hakkı German'm soyadı 
tashihi dâvasının yargılaması sonunda : 

Davacı Hakkı yargıçlığımıza müracaatla ötedenfoeri lâkap ve şöh
retinin Germiyanoğlıu olduğunu ve yakınlarının da bu namla mâruf bu
lunduklarını beyanla German olan soyadının iptali ile Gertmiyaaoğiu ola
rak tashihini istemiş olduğundan bundan zarar görenlerin ilân tari
hinden itibaren bir ay zarfında yargıç/lığımıza müracaatları ilân olunur. 

184 

• 
'Gölcük Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 950/2101 
ıDeğinmendere Çeşmeler Sdkak l / A da oturur Hasan kızı Nebahat 

Akalın vekili Avukat Hilmi Urlu tarafından dâvâlı Adapazarı Soğan Pa
zarında Vahdet Kocaeli Postası Gazetesi Neşriyat Müdürü ve sahibi Er-
tuğrul Vasvi Akalın aleyhine açılan boşanma ve nafaka dâvasının du
ruşmasında : 

Dâvâlı namına gönderilen gıyap kararımda dâvâlının İstanbul'a ma
aile gittiği ve adresinin meçhul bulunduğu bildirilerek bilâ tebliğ iade edil
miş olması hasebiyle dâvâlıya gıyap kararının ilânen tebliğine ve ilânın 
Resmî Gazete ile yapılmasına karar verilmiş olduğundan ıbermucilbi ka
rar dâvâlının kanuni süresinde gıyap kararma itirazda^ bulunması ve du
ruşma günü olan 14/2/1952 saat 9 da Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesin
de hazır bulunması veya kanuni bir vekil göndermesi, aksi takdirde du
ruşmanın gıyabında devam edileceğine dair işbu gıyap kararı ilânen teb
liğ olunur. 

183 

— 

Mardin Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

951/224 
1942 yılında Mardin 4 üncü Jandarma Er Okulunun erzakından do-> 

layı yaptıkları ihmal ve suiistimaller neticesi Hazinei Maliyeye ika ey
ledikleri 6833 lira 36 kuruşun o tarihte ayniyat eski hesap memuru Mus
tafa Ersiper ile beş arkadaşından tahsili hakkında Mardin Hazinesine 
izafeten vekil Dâvavekili Süleyman Aybar tarafından açıla ntazminat 
dâvasının yapılmakta olan duruşmasında: 

Dâvâlılardan Mustafa Ersiper'in meçhul kalmış olan ikamet yerine 
ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmediğinden namına 
çıkacak gıyap kararının da keza ilânen tebliğine duruşmanın 8 Şubat 
1952 Cuma günü saat 9,30 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Duruşma günlüne kadar gıyap kararına karşı itiraz eltımez • veya 
duruşmaya gelmezse ve vekil dahi göndermezse duruşmanın gıyabında 
devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ 
olunur. 

187 



Sahifet 2636 (Resmî Gazete) 2l OCAK 1952 

Hoftlanıdschg Bank - Unie N. V. Amsterdam 1 Temmuz 1951 tarihindeki biiânçoi 

A K T İ F P A S İ F 
Florin 

Kasada mevcut nutend, Devlet bankaları nezdinde ala
caklar ve her gün istirdat edilebilecek paralar: 
Hazine bonoları 
Banka ve bankerler 
Senetler 
RamJbur kredileri 
Borçlular 
Karşılığı esham ve tahvilât olan borçlular 
Verilmiş kefaletlerden ileri gelen alacaklar 
Esham ve tahvilât 
Gayrimenkuller 

121.395.772,56 
57.888.377,50 

120.712,292,54 
3.1.017.492,01 
1.890.354,89 

199.,137.430,59 
6.921.321,88 

27.988.664,98 
5.070.099,36 
2.000.000,— 

Sermaye 
İhtiyat 
Keşide keyfiyetleri bildirilen senetler 
Tarafımızdan kabul edilmiş senetler 
Üçüncü şahıslar tarafından kabul edilmiş senetler 
Mevduat 
Alacaklılar 
Verilmiş kefaletler 
Ödenmesi istenilmemiş kâr hisseleri 

Florin 

10.000. 
10.000. 
4.452. 

102. 
1.788. 

130.521, 
380.135. 
,27.988 

32 

,000,— 
.000,— 
602,86 
,240,75 
.114,14 
.999,71 
,326,55 
.664,98 
857,32 

574.021.806,31 574.021.806,31 

30 Haziran 19511 tarihindeki kâr ve zarar hesabı 

B O R Ç 

Maaşlar ve sq&rfzl yardım 
Umumi masraflar 
Safi kâr 

ki şu suretle taksim olunmuştur : 
Muhtemel zarar ve vergiler için 
ihtiyatlar 4.000.000 — 
Gayrimenkul amortismanına 1.000.000,— 
Temettüe 1.250.000,— 
Müessis hisselerine 83.360,— 

6.334.286,71 

Florin 
A L A C A Kı 

Florin 

13.163.681,59 
4.733.716,10 
6.334.286,71 

Faiz, komüsyon, esham ve tahvilât ile kambiyo ve sen
dikalar kârı 24.231.684,40 

24.231.684,40 24.231.684,40 
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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğünden : 

Düsturlara ait fiyat listesi 

Birinci tertip Düstur İkinci tertip Düstur Üçüncü tertip Düstur 

Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti 
cm L. Kr. Kr. Cilt L. Kr. Kr. Cilt L. Kr. Kr. Cilt L. Kr. Kr. 

5 2 00 93 9 1 20 79 1-4 (Mevcudu ka lmamışt ı r . ) 18 2 00 1 27 
6 2 75 1 29 5 4 50 57 19 2 50 1 37 
7 2 50 91 6 (Mevcudu kalmamışt ı r . ) 20 2 50 1 47 
8 3 25 77 7 4 00 1 15 21 2 50 1 41 

8 3 00 83 22 2 50 1 11 
9 2 50 65 23 3 50 1 27 

10 2 25 (İki kitap) 1 74 24 3 75 1 19 
11 (Mrvr-Ilrin t a r m j ı m ı j t ı r ) 25 3 50 1 07 
12 (Mevcudu kalmamışt ı r . ) 26 3 80 1 03 
13 4 90 75 27 3 80 1 05 
14 (Mevcudu kalmamışt ı r ) 28 4 50 1 07 
15 1 75 (iki kitap) 1 6f 29 5 25 1 03 
16 (Mevcudu kalmamışt ı r . ) 30 

31 
32 

5 
Q 

25 
50 
00 

1 07 
1 45 
1 31 17 1 50 • 1 35 

30 
31 
32 7 

25 
50 
00 

1 07 
1 45 
1 31 

[•1 Üçüncü tertip Düsturun 1 . 25 inci ciltlerine aittir. 3 00 Genel Tahlilî Fihrist t*] 53 

Satın almak istiyenlerin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum .Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

Başbakanlık Devlet Matbaan 
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Kanunlar                                                                                                                   Sayfa                                                                                                                  

 
 5858  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1)  

            Sayılı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adalet Bakanlığı Merkez ve İller Kısımlarında 

            Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun       1 

 

5859  Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına Dair Kanunun 2020 Sayılı Kanunla Değişen 1 ve 5 inci  

           ve 5458 Sayılı Kanunla Değişen 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi ve 4 üncü 

           Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun      1

 

Kararlar 
 

Bakanlıklarca Yapılan Tayin Kararları        2

 

  

   

İlanlar            3

     

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 




