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K A N U N 

Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No: 5909 Kabul tarihi: 31/3/1952 

Madde 1 — Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkımdaki 3538 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 1 — Konya Ovası Sulama İdaresi Bayındırlık Bakanlığı Su
lar Umum Müdürlüğü teşkilâtına bağlı olarak yüksek mühendisler ara
sından seçilecek bir müdürün idaresinde işletilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İ lgi l i Kanun : 
3538 Konya Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vazifeleri hakkında 

Kanun . 16/7/1938 

T. C 
BAŞBAKANLIK 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No : 1049 
G. No. : 6/947 

7/4/1952 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına 

İçişleri Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı vekâletinden istifasını bildirmiş olan Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun istifasının 
kabulü ile İçişleri Bakanlığının Anayasanın 49 uncu maddesi gereğince bizzat deruhte etmeme müsaadelerini yüksek takdir ve tasviplerine derin 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. MENDERES 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

4-132 
Ankara, 7 Nisan 1952 

Başbakanlığa 

7/4/1952 tarihli ve Yazı İşleri Müdürlüğü 1049-6/947 sayılı yazı karşılığıdır : 
Manisa Milletvekilli Fevzi Lütfl Karaosmanoğlu'nun İçişleri Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı vekâletinden vâki istifası kabul edilmiş ve İçişleri 

Bakanlığının Anayasanın 49 uncu maddesi gereğince tarafınızdan deruhte edilmesi muvafık görülmüştür. 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 

J 19 1679 3961 

T. G 
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İLÂNLAR 
Tapu v* Kadastro Gen«l Müdürlüğünden : 

1 — Tapu ve Kadastro öğrencilerinin yiyecekleri ihale tarihinden 
Şubat 1953 sonuna kadar (tatil ayları hariç) kapalı zarf usulü 11« görü
len lüzum üzerine yeni baştan eksiltmeye konmuştur. 

2 —> Tabelâ "mevcudu 175 - 230 olup bir kişinin üç öğün olmak üze
re yiyecek bedeli 200 kuruştan (104420) lira ve geçici teminat (6471) 
liradır. 

3 — ihale 15/4/1952 tarihine raslayan Salı günü saat 16 da Genel 
Müdürlük Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 —• Şartname 5 lira 23 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. 
5 —• isteklilerin kanunun tarifi veçhile hazırlayacakları teklif mek

tubu İle diğer vesaikin ihale saatinden 1 saat evveline kadar Komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. 

Postada vâki olacak gecikmeler nazara alınmaz. 
1313 /4-4 

1 —• AraıZi kadastrosu işlerinde çalıştırılacak memurlar için aşa
ğıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleni yazılı eşyadan battaniye 
İle matara açık eksiltme suretiyle, diğerleri kapalı zarf usuüyle satın 
alınacaktır. 

2 —< Hurç ve karyolanın 24/4/1952 tarihine raslayan Perşembe gü
nü hurcun saıat 11 de, karyolanın saat 16 da; 

3 — Yatak ve yastığın 26/4/1952 tarihine raslayan Cumartesi gü
nü saat 11 de; 

4 — Elbise ve fotinin 28/4/1952 tarihine raslayan Pazartesi gü
nü; elbisenin saat 11 de, fotinin saat 16 da, kapalı zarf usuliyle; 

5 — Battaniye ve mataranın 30/4/1952 tarihine raslayan çarşam
ba günü; battaniyenin saat 11 de, mataranın saat 16 da açık eksiltme 
suretiyle ihaleleri yapılacaktır, 

6 — ihale Genel Müdürlük binasında Satın Alma Komisyonunca 
yapılacaktır. 

7 — Taliplerin eksiltmeye iştirak edecekleri her kalem eşya için 
ayrı ayrı zarf hazırlamaları ve teklif yapmaları şarttır. 

8 — Usulü dairesinde (hazırlanacak teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat evveline kadaır Komisyon Başkanlığına makbuz muka
bili verilmesi lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
9 — Şartmameleriyle mühürlü numuneleri her gün Komisyonda 

görüleibllir. 
10 — Komisyon ihaleyi yapmakta muhayyerdir. 

Beherinin 
muhammen Hepsinin Muvakkat teminat 

Ibedeli bedeli • tutarı 
Cinsi Miktarı lira lira lira 

Hurç 500 aded 40 20000 1500 
Karyola 50O » 40 20000 1500 
Yatak 500 » 40 20000 1500 
Yastık 500 * 6 3000 225 
Elbise 1000 takım 32 32000 2400 
Fotin 1000 çiıft 30 30O00 2250 
Battaniye 50O aded 26 13000 975 
Matara 500 » 14 7000 525 

1584 1 4-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Esenboğa Hava Alanı için (180 X 850) metre ebadında 800 aded ka
llavice örtü alınacaktır. 

İştira eksiltmesi 14 Nisan 1952 Pazartesi günü saat 15 te Bakanlık 
Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli (65.120) ve geçici teminatı (4.506) 
(Uradır. 

isteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasındaki yazılı belgelerle bir
likte kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları teklif zarflarını yu
karda yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkan
lığına vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartlaşma 326 kuruş bedelle satılmaktadır. 
1391 /4-4 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni ya

pısı içinde B., C, D. bloklarında yaptırılacak XVI ncı bölüm lambri işle
ridir. 

Keşif tutarı: (192.430,45) liradır. 
2 — Eksiltme 21/4/1952 Pazartesi günü saat 15 te Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinden (963) kuruş karşılığında alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre"(10871,53) 
liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 1952 
yıh ticaret odası belgesi ilbraz etmeleri lâzımdır. 

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

6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi İyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini İspata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığına başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 

7 — istekliler, aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektuplariyle birlikte 
zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun para ile ol
mamak şartiyle mühür veya imza İle iyice kapatmaları ve eksiltme günü 
saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1507 /4-2 

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

Zile yan dereleri ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birim
leri esası üzerinden (259.900,00) liradır. 

2 — Eksiltme 25/4/1952 tarihine raslıyan Cuma günü ve saat (Tl) 
de Ankara'da" Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Ek-
siijtıme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesi ve Su İşleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu işe 
ait evrak İle projeleri (13) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden ala
bilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı ı(14.146) 
liralok geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini 
ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az 
(tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı île Bayındırlık Bakanlığına mü
racaatla bu İşin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları 
ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzelkişi olması 
(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 ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
* 1510 / 4-1 

Eksiltmeye konulan dş : 
1 — Elâzığ Su işleri 61 incit Sulbe MüdÜTİüğü bölgesinde bulunan 

Malatya Derme Sulama Şebekesi ikmali inşaatı işi olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden ¡(700.000,00) liradır. 

(Remit CÍMBt»y 
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¡2 — Eksiltme 26/4/1952 tarhine raslıyan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da Su İsleri Reisliği 'binası içinde toplanacak olan Su Ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri Ve keşif cetvelini Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesi ve Su İşleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu 'işe ait 
evrak ile projeleri (35) lira karşılığımda Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

d — Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin Bakanlığa karşı 
(31.750,00) liralık geçici teminat vermeleri ve bu"işin teknik ehemmiye
tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve 
denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı 
günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık 
Bakanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik 
belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzelkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

;5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede' yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1517 / 4-1 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Hastanesi, ve Hemşire Okulu

nu'» inşaat ve tesisatımın ikmali işidir. 
Keşif bedeli : (6.995.674,58) liradır. 
2 — Eksiltme 23/5/1952 Ouma günlü saat 15 te Bayındırlık Bakan

lığı Yapı ve İmar işleri Reisliği Eksiltme. Komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• Eksilıtme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar 
işleri Reisliğinden .(50) lira karşılığımda alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (223.620, 
25) liralık geçici teminat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 
1952 yılı ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

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

6 — isteklilerim bu işim teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba-< 
sardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle ve şim
diye kadar yapmış oldukları işlerin bir listesi ilıe birlikte en çok 15/5/1952 
günü saat 17 ye kadar ehliyet vesikası almak için bir dilekçe ile Ba
yındırlık Bakanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra 
yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

7 —• istektiler aldıkları eksiltme kâğıtlarımın her parçasına ellişer 
kuruşluk pul yapıştırıp İmza ettikten sonra teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları ve zarfım arkasına yapıştırılacak mumun para ile olma
mak şartiyie mühür veya imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme günü. 
saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
1562 / 4-1 

Eksiltmeye konulan İş : 
1 — Ankara şehrinde lâğım tesisatı dblayısiyle bozulan yol ve tre-

tuvarlarm yeniden beton asfalt kaplamması 3 üncü kısım işi olup tahmin 
edilen keşif bedeli fiyat birimleri 'esası üzerinden !(185.388,85) liradır. 

2 — Eksiltme 28/4/1952 tarihine Taslayan Pazartesi günü ve saat 
(11) de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içimde toplanacak öten Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık İşleri ge
nel şartnamesi ve su İşleri umuma; fennî şartnamesini ve bu işe alt ev
rak ile projeleri (9,27) lara karşılığında Su itşleri Reisliğinden alabilirler: 

4 — Eksiltmeye ğirebiılmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (d.0.519, 
44) liralık geçici teminat vermeleri ve bu İşin teknik ehemmiyetimde bu
lunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığımı veya idare ve denetledi
ğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en 
az (tatil günleri hariç) üç 'gün evvel yazı üe Bayındırlık Bakanlığına 
müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları 
ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket Olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi ol
ması !(özel ve tescil ediLnıemiş ortdklıkjıar kabul edlteeto). 

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

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1563 / 4-1 

1 —, Evvelce eksiltmeye çıkarılmış olup yapılan tenzilât haddi lâ
yık görülmeyen T. B. M. Meclisi yeni yapısı XVII nci bölüm inşaatı bronz 
parmaklık ve demir korkuluk ve ızgara işleri aynı fiyat ve şartlarla ye
niden, pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli : (209.747,09) liradır. 
2 — Eksiltme 15/4/1952 Salı günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. / 
3 — Bu tarihte istekli çıkmadığı' takdirde eksiltme, İhale imkânı 

elde edilinceye kadar 17/4/1952 Perşembe, 22/4/1952 Salı saat 15 te ve son 
gün olan 26/4/1952 Cumartesi günü saat 11 de İcra edileoektir. 

4 —. Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinde görülebilir. 

5 —• isteklilerim gerçek tek kişi, veya tüzelkişi oltması şarttır. |(Özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 —> Eksiltmeye 'girebilmek İçin isteklilerin usulüne göre (23.474, 
71) liralık kesin teminat vermeleri ve bu işim teknik öneminde bu işi iyi 
bir surette başardığını veya idare ve demetlediğini ispata yarar belgele
riyle binlikte İhale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Ba
yındırlık Bakanlığına başvurarak bu İşim eksiltmesine girebilmek için 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

1591 / ı-a 

• 
Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Eskişehir ilinde Eskişehir - Nallıhan 

yolunda Mayıslar, Bilecik ilinde, Bilecik - inhisar - Nallıhan yolunda Çan-
köy köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri 
tutan (509.873) beş yüz dokuz bin sekiz yüz yetmiş üç liradır. 

2— Eksiltme: 18/4/1952 tarihine raslayan Cuma günü saat 16* da 
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Müdürlü
ğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü İle yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (25,50) yirmi beş lira 
elli kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

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

sinde (24.144,92) yirmi dört bin yüz kırk dört lira doksan iki kuruşluk 
geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu İş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (Mütaahhit 
ehliyet, plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyannamelerin 
içindeki sorular eevaplandırüarak yeterlik belgesi isteme dilekçeleriyle 
birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce (tatil günleri hariç) 
yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için ye
terlik belgesi almaları, 

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazır
layacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postaca olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân elunur. 14S8 /4-3 

1 — Bedeli 7.600,—'lıîra tahmin olunan 33 H. P. takatinde 1 aded 
portatif yangın söndürme moto - pomp'u pazarlıkla satım alınacaktır. 

2 —• Pazarlık 28 Nisan 1952 Pazartesi günü saat 15 te Karayolları 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

3 —• Bu işe ait kesin teminat 1:140,— liradır. 
4 —• Şartnameler bedelsiz olarak Malzeme Şubesinden, temin edi

lebilir. 
1593 /1-1 

* 
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Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi Miktarı 

Muhammen 
tutarı 
Ura Kr. 

Eczayi (Tıbbiye 269 kalem 72.028,10 

İdrofll pamuk 3500 kilo 24.500,-

Muvakkat 
teminatı 

Lira 

4.852 

1.838 
Katküt No. 00 

» > 0 
> » 1 
» » 3 
> > 4 

1500 Aded 
3000 > 
3000 » 
1000 > 
1500 > 

1.275,— ] 
2.850,— I 
3.150,— }. 
1.400,— I 
2.250,— J 

10.925,— 

820 

İhale tarihi 

17/4/1952 Perşem
be günü saat 14 te. 
Kapalu 

17/4/1952 Perşem
be günü saat 14 te. 
Açık. 

1 — Ankara Numune Hastanesinin 1952 yılı ihtiyacı olan eczayı 
tıbbiye İdrofll pamuk ve katkütler kapalı zarf ve açık eksiltme usuliyle 
ayn ayn eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Kapalı zarf usulile eksiltmeye girecekler kanun tarif atı daire
sinde hazırhyacaklan mühürlü teklif mektuplarını muayyen olan saatten 
bir saat evveline kadar Hastanede müteşekkil Komisyona vermeleri. 

3 — Açık eksiltmeye girecekler yeni yıl ticaret odası vesikasiyle 
teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte Hastanede müteşekkU Ko
misyona müracaatları, 

4 — Şartnameler hergün Hastanede ve İstanbul Sağlık Müdürlü
ğünde görülebilir. 

1359 / 4-3 

Datça Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/90 
Davacı Marmaris İlçesinin Kemeraltı Mahallesinden Nuriye Çalış

kan vekili Mehmet Coşkun tarafından dâvâlılar Datça'nın Reşadiye Ma
hallesinden İbrahim Taka, Mustafa Taka, Ahmet Taka, Melek Taka, 
Fatma Nazmiye Taka, Bükayhan Taka, Zehra Türkan Seyhan, Kadini-
ye "Akgün ve Havva Taka aleyhlerime açı/lan taksimi kabil olmadığı tak
dirde şüyuun izalesi dâvasının yürütülen yargılamasında : 

Dâvâlılardan İbrahim Taka ve Havva Taka'nm adresleri meçhul 
bulunup i'lâmen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan adı geçen dâ
vâlıların yargılamanın bırakıldığı 24/4/1952 günü mahkemede hazır bu
lunmaları veya bir vekil göndermeleri aksi halde haklarında gıyap kararı 
çıkarılacağı davetiye yerine kaim Olmak üzere ilân olunur. 
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Kütahya Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/949 
Kütahya'nın Servi Mahallesi 105 No. lu hanede mukim Mediha Ak-

ıtoprak tarafından Şehreküstü Mahallesi 152 hane numarasında annesi 
Halime Süslü ve (babası Mehmet Eşreften doğmuşcasma nüfusa kaydedi
len htometçileri Fahire Süslü'nita. kayıttan terkini ile nüfus kaydınım 
düzeltilmesini talep ve dâvâlının gösterilen adreste bulunmadığı ve ika
metgâhının meçhul olması sebebiyle Resmî Gazete ile yapılan ilâna rağ
men mahkemeye gelmemiş ve bir vekil de göndermeyen dâvâlıya bu defa 
da gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve yargılaıması 15/4/1952 Salı 
günü saat 10 â talik edilmiş* olduğumdan işbu ilânın neşri tarihinden itiba
ren beş gün içinde itiraz etmediği takdirde davalının mahkemeye kabul 
olunmayacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1468 

Özalp Asliye Hukuk Yargıçlığımdan : 

950/92 
Tekel İdaresine izafeten Özalp Tekel İdare Memuru Tahsin Gök

çen tarafından Saray Köyünden Nur Mehmet oğlu Settar ile 23 arkadaşı 
aleyhine açılmış olan 18.176 lira 38 kuruşluk tazminat dâvasının icra kı
lman açık yargılaması sırasında: 

Dâvâlılardan Kayseri'nin Bünyan İlçesi İbrahim Köyünden Hüse
yin oğlu Ahmet Gediz'in beraitioaret Köyünden aynldığıma ve hali ha
zır ikametgâhınım .da meçhüliyetine binaen davetiyenin ilânen tebliğine va 
duruşmanın 30/4/1952 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmasına karar ve
rilmiş olduğundan yargılama gününâe bizzat hazır bulunması veya ken
disini temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap karan verileceği 
lüzumu davetiye ve dâva dilekçesi yerme kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 
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Birecik lora Memurluğundan: 

Gayrimenkul satış ilânı 
Birecik'ln Meydan Mahallesinden Ali kızı Sabriye'nin oğlu Rama

zan Ali kızı Şefika, AM kızı Sabriye'nlim kızı İslim, Hüseyin kızı İslim, 
Ahmet kızı Fatma, Ali oğlu Mustafa, Ali oğlu Hasam, Mehmet oğlu Hü
seyin Aksu, Mehmet kızı Hatice, Mahmut oğlu Hüseyin, Ahmet oğlu 
Mustafa, Ahmet oğlu Mahmut karısı Emime, Ahmet oğlu Mahmut oğlu 
Sadettim aralarında müşaen müşterek Blrecik'im Meydan Mahallesinde 
kâin ve tapunun 2/4/1945 tarih ve 143 numarasında kayıtlı tarafları tarik 
ve Ahmet ve Mehmet AH ile mahdut 1200 lira değerinde bir bap hane ile 
Blrecik'im Etrafışehir, Urfa Caddesi, sağı ıŞeyhh'asanbahçesi mevkiinde 
tarafları şaırkan, şimalen, oemulben tarikıâm, garibem Sıçancık Değirme
ni ile mahdut ve tapunun 945/10 numarasında kayıtlı ve 600 lira değe
rinde bir kıta bahçemin satılmak suretiyle şüyuun giderilmesine Birecik 
Sulh Hukuk Mahkemesinin katileşen 3/9/1949 gün ve 946/163 sayılı üâ-
mlyle karar verilmiştir. 

İşbu gayrimenkuiler 24/3/1952 tarihinden itilbaıren açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Artırmanın 28/4/1952 günü saat 14 de Mahkeme Başkita-
betlnde İcra edilecektir. 

Artırmaya iştrirak için yukarda yazıh % 7,5 kıymetinde pey veya 
millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. . 

Tâyin edilen zamanda gayrimenkuiler en çok artırana ihale edile
cektir. Anoak artırma bedeli muhammen kıymetin •% 75 ini (bulmaızsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit, 
15 inci günü aynı saatte yapılacak artırmada en çok artırana ihale edile
cektir. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal verilen mühlet 
içinde parayı vermezse dhale karan fesholunaırak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olur 
sa, ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artır 
maya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark vc 
gecem günler işin % 5 ten hesap olunarak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmadan memuriyetimlzce kendisinden tahsil olunur. İha 
leden sonra -belediye dellâllyesi, tapu harcı vesair masraflar alıcıya aittir 

Fazla malûmat afl-mok isteyenlerin 952/2 sayılı ile Mahkeme Baş 
kitabetime müracaat etmeleri'ilân olunur. 

1539 

Perşembe Sulh Hukuk Yargıçlığımdan : 

Esas : 951/230 
Ordu'nun Taşbaşı Mahallesimde mukim İbrahim Rüştü kızı Raifc 

Yazıcı ve Mehmet Kâzım kızı Sataıe Erdem ve rüfefcaian vekilleri Kâ 
mil Tuneer tarafından Perşembe Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat 
la Mersin Köyümden Bilâl eşi Fatma Erdem ve Ahmet Esat eşi Emim 
Erdem aleyhlerine ikame olunan Mersin Köyünde vâki hane havlusu gay 
riımemkulün taksimi dâvasından dolayı yapılan muhakemede: Vereselerdeı 
Karakoç oğullarımdan Hasan oğlu Mustafa Karakoç'a yapılan tebligat 
ve davetiyeye verilen meşruhatta ikametgâhı belli olmadığı meşruhatlyh 
iade edilmiş olduğu cihetle tebligat makamına kaim Olmak üzere Mus 
tafa Karakoç adıma tebligatım ilânen- icrasına karar verilmiş ve muhakc 
me 7/5/1952 gününe talik kılınmış olduğundan yevmi muhakemede Mus 
tafa Karakoç'un hazır bulunması veya bir vekil göndermesi aksi hald; 
hakkında gıyap kararı çıkarılacağı keyfiyeti ilân olunur. 
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8 NİSAN 1952 

Birecik Sulh Hukuk Yargıçlığımdan : 

(Resmî GaxeteT SaMfe: 3305 

949/123 
Birecik'in Tutluca Köyünden îbo kızı Ayşe ve arkadaşları vekili 

Adil Çulıcuoğlu tarafından dâvâlı aynı köyden Şeymülüm Ömer Hüseyin 
ve Müslüm oğlu ©adin haklarında açıları (taksim dâvasında : 

T>âvalı Sadin adına çıkarılan davetiye davalının adresinim meçhul 
bulunduğundan bahisle iade edildiğinden d'âvalı Müslüm oğlu Sadin'in 
?/6/1952 gününde mahkemede haızır bulunması davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilan olunur. 
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(Boğazlıyan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

952/129 
1 — Ömerli Köyünün KışMıüyüğü mevkiinde, doğusu Kadir Seyfi, 

Hasan Kaya veresesi, batısı öz, güneyi Mehmet veresesi, kuzeyi Kara 
Hüseyin ve Ahmet Kâhya veresesi, 

2 — Kışlahüyüğü, doğusu tepe, batısı yol, güneyi Kadir Kâhya, ku
zeyi Kara Hüseyin, 

3 — Akburuın, doğusu öz, batısı tepe, güneyi Adıgüzel, kuzeyi Mus
tafa Yıldız, 

4 — Akburun, doğusu Kâmil Ateş, batısı tepe, güneyi Hacı Kâhya 
veresesi, kuzeyi Osman, 

5 — Uzundere, doğusu, dere, batısı Ali Altın, güneyi dere, ku»eyi 
Lepe, 

6 — Uzundere, doğusu kışla Haydar, batısı tepe, güneyi Bilâl, ku
zeyi Kışlalı Ali, 

7 — Karaçalı, doğusu Hacı Kâhya veresesi, batısı Kadir, güneyi 
Mehmet Kaya, kuzeyi yol, 

8-—• Karaçalı, doğusu Recep Bilek, batısı Recep Bilek, güneyi Meh
met Kaya, kuzeyi yol, 

9 — Karaçalı, doğusu Hacı Kâhya veresesi, batısı Kadir, güneyi 
yol, kuzeyi Ahmet 'Eser, 

10 — Ülgerkuyusu, doğusu dere, batısı "Karabacaklı Hüseyin, gü
neyi Karabacaklı Ahmet, kuzeyi 

11 — Keriz, doğusu Ahmet veresesi, batısı Kadir Kaya, güneyi te
pe, kuzeyi Emin, 

12 — Sarıtaş, doğusu İbrahim ve Süleglnan, batısı Bilâl Ertürk, 
güneyi Tahir, kuzeyi Ahmet Gül, 

13 —• Malhüyüğü, doğusu Recep, batısı Ahmet Gül, güneyi yol, ku
zeyi Hacı Ahmet Bilek, 

14 —• Malhüyüğü, doğusu Al i Ağa veresesi, batısı yol, güneyi Sarı-
kayalı Mustafa, Kuzeyi yol, 

15 —• Mailhüyüğü, doğusu Saırııkayalı Mustafa, batısı Tahir Açık
göz, güneyi yol, kuzeyi Tahir Açıkgöz, 

16 — Ortatepe, batısı Bilâl, güneyi Osmaın Doğruyol, kuzeyi Meh
met Kaya, 

17 — Ortatepe, doğusu Sarıkayalı Mustafa, batısı tepe, güneyi 
Şevket Ayhan, kuzeyi yol, 

18 — Kushüyüğü, doğusu yol, batısı tepe, kuzeyi Hacı Yılmaz, gü
neyi Duran Bolat, 

19 — Güldürgeni, doğusu yol, batısı tepe, güneyi H. Veli, kuzeyi yol, 
20 —• Uçandere, doğusu Kâmil Çimen, batısı tepe, güneyi yol, ku

zeyi tepe, 
21 — Uçandere, doğusu ihsan Koçak, batısı Süleyman Hoca, gü

neyi ypl, kuzeyi Nuri Koçak, 
22 — Uçandere, doğusu yol, batısı öz, güneyi Şevket Ayhan, kuzeyi 

Kadir Kâhya, 
23 — Köyönü, doğusu tepe, batısı yol ve öz, güneyi Ahmet Kâhya, 

kuzeyi'Bilâl, 
24 — Köyönü, doğusu tepe, batısı köy, güneyi Osman Doğruyol, 

kuzeyi Recep, „ 
25 - A - Köyönü, doğusu yol, batısı Ahmet Kâhya, güneyi Kadir, ku

zeyi Ali veresesi, 
26 — Harmanyeri, doğusu tepe, batısı Tahir, güneyi Hurşit, kuzeyi 

Kâmil Ateş. 
Yukarda mevki ve hududu ve cinsi yazılı yirmi altı parça gayri

menkulun köyümüzden Minnet oğlu Mustafa Kaya'ya ait olduğunu ve 
işbu yerleri fasılasız ve nizasız olarak yirmi seneyi mütecaviz bir za-
mandanıberl hüsnüniyetle kullanmış olduğumu tasdik ederiz. 

Ömerli Köyü Muhtarı Aza Âza Âza Âza Âza 

Yukarda mevki ve hududu ve miktarı yazılı bulunan tarlaları da
vacının 20 seneden fazla zilyetinde bulundurduğunu beyanla bunların 
kendi namına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş olmasına göre 
bu tarlalar üzerinde bir hak iddia edenler varsa ellerindeki vesikalariyle 
•birlikte yargılamanın bırakılmış olduğu 2/5/1952 tarihinden evvel mah
kemeye müracaatlarının temini ilânen tebliğ olunur. 
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Boğazlıyan Sulh Hukuk Yargıçılğmdan: 

952/144 
Boğazlıyan ilçesinin Bahariye Köyünden Ahmet kızı Zekiye Erci-

yes'in Yargıçlığımıza vermiş olduğu 10/3/1951 tarihli dâva dilekçesiyle 
Bahariye Köyünün Çorak mevkiinde kâin tarafları ark, Nazif Hoca, Os
man ve ark İle çevrili bir kıta tarlaya 20 seneden beri zilyed bulunduğu 
cihetle namına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dâva eylemesi 
üzerine Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargı
lamada: 

Yukarda mevkii ve hududu yazılı jnüddeabih tarla üzerinde bir 
hak iddia edenler varsa elinde bulunan vesikaları ile birlikte bir dilekçe 
ile 12/5/1952 tarihinden evvel Boğazlıyan.Sulh Hukuk Mahkemesine mü
racaat etmeleri ilân olunur. 
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.952/146 
Boğazlıyan ilçesinin Yogunhisar Köyünden Idris oğlu Yaşar ipek 

ve Emin oğlu Seyit Karasu tarafından mahkememize verilen 10/3/1952 
tarihli dâva dilekçesiyle Yogunhisar Köyünün Adatarla mevkiinde kâin 
tarafları sarkan öz, garben Mehmet Kâhya ve ark şimalen Onbaşı, 
cenuben Zülfikar ve Kerem tarlalariyle çevrili yedi dönüm ve 700 lira 
kıymetindeki bir kıta sulu tarla 20 seneden beir zilyedleri altında bulu
nup ve bu müddettenberi de tasarruf e'ttikleri cihetle bu gayrimenkulun 
namlarına tapuya tesciline karar verilmesi istemine dair açılan dâvanın 
yapılmakta olan yargılamasında: 

Yukarda mevkii ve hududu yazılı müddeabih gayrimenkul üzerinde 
bir hak İddia denler varsa eülarıiındefci vesikalariyle birlikte yargılamanın 
bırakıldığı 15/5/1952 den evvel Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesine 
bir dilekçe ile müracaat etmeleri ilân olunur. 
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952/19 
Boğazlıyan ilçesinin Karakoç Köyünden ibrahim Soylu'nun mah

kememize verdiği 14/1/1952 tarihli dâva dilekçesiyle Karakoç Köyünün 
Uğrukaya mevkiinde kâin tarafları sarkan yol, garben Halil oğlu Hasan 
Eser, şimalen Devecipmar Köyüne ait hâli arazi ve cenuben Halis Yaşar 
tarlalariyle çevrili 30 dönüm miktarından ibaret olan bir kıta tarlaya 
30 seneyi mütecaviz zamandanberi zilyed bulunduğu cihetle Kanunu Me
deninin 639 uncu maddesine tevfikan namına tapuya tesciline karar 
verilmesini talep ve dâva etmesi üzerine Boğazlıyan Sulh Hukuk Mah
kemesinde yapılmakta olan yargılamada: 

Yukarda mevkii ve hududu yazılı bu gayrimenkul hakkında bir hak 
iddia eden varsa elinde bulunan vesikalariyle birlikte yargılamanın 
muallâk bulunduğu 5/5/1952 tarihinden evvel Boğazlıyan Sulh Hukuk 
Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 
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Susurluk Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

951/297 
Susurluk Han Mahallesinden Ahmet kızı Hacer Çaylak tarafından 

aynı mahalleden Ahmet kızı Emine Günler mirasçıları aleyhine açılan 
gayrimenkul tescili dâvasının yapılan yargılaması sırasında: 

Han Mahallesinden Topaloğlu Hacı Ahmet'in iken vârislerine kalan 
aynı mahallede kâin bir bap dükkânın 4/5 hissesinin davacı Hacer Çay
lak ve 1/5 hissesinin de dâvâlılar adına tapuya tesciline ve dâvâlılardan 
Han Mahallesinden Yusuf oğlu Raşît Günler'in ikametgâhı meçhul kal
dığından karar özetinin kendisine İlânen tebliğine 11/3/1952 gün ve 53 
sayı ile karar verilmiş olduğundan dâvâlı Raşit ilân tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında kanun yollarına başvurmadığı takdirde kararın ke
sinleşeceği tefolîğ olunur. 
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SaiıSfe: 3306 (Resmî GtaeteT 8 NtSAN 1952 

İskenderun Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

952/106 
Belen'in Benlldere Köyünden Veliyiddin oğlu Abdülgani Sulan tara

fından 25/2/1952 günlü dilekçe ile Belen'in Benlidere Köyünde vâki 
kırmızı tarla denilmekle maruf sarkan Ağbaş Hüseyin ve Miktat oğlu 
Aziz ve Haçı vereseleri arazisiyle bağlan garben Aşık oğlu Hayrl tafla-
siyle tarik ve şimalen Hacı Fakı Efendi arazisi ve cenuben arif Kökfakl 
oğullan İsmail ve Ahmet bağları iıudutlariyle mahdut bir kıta tarla 
Müftü zade müteveffa Fevzi Efendinin tasarruf ve temellükünde iken 
meyan senediyle satın alarak 25 seneyi mütecaviz bir zamandan beri 
tasarruf etmekte olduğundan naımna tescilini istemiş olmakla davacının 
tescilini istediği gayrimenkulle başkalarının alâkası ve ilgisi olup olma-
dğınm bilinmesi bakımından Resmî Gazete ile ve divanhaneye ilsakı 
suretiyle ilânat yapılmasına ve duruşmanın 17/4/1952 perşembe günü saat 
9 a bırakılmasına karar verildiği ilân olunur. 
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zete ile ilânat yapılmasına ve duruşmanın 18/4/1952 Cuma günü saat 9 a 
bırakılmasına karar verildiği ilân olunur. 
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952/89 
İskenderun Yenişehir Mahallesi Kayalı Sokak No. 4 de oturan Şa 

ban oğlu Salih özdemir tarafından açılan soyadı tashihi dâvasının İs 
kenderun Asliye Hukuk Mahkemesinde yaplanı duruşması sonunda: 

Davacı Salih'in soyadı Cerepoğlu olduğu halde nüfusa özdemh 
olarak yazıldığı şahitlerin şahadötiyle ve tashihinde de kanuni mahzuı 
bulunmadığı Nüfus Memurluğunun cevabi yazısından anlaşıldığındı 
özdsmir soyadının Cerepoğlu olarak tashihine ve kararın Resmî Gazet; 
ile ilânına 7/3/1952 gün ve 952/137 .sayı ile karar verildiği ilân olunur. 
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Susurluk Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

952/98 
İskenderun'un Güzelçay Köyünden Hacı Mustafa oğlu Musa Dingil 

tarafından 21/2/1952 günlü dilekçe' ile İskenderun'un Güzelçay Köyünde 
bulunan ve sarkan değirmen çayı ve arkı ve garben bostan ve Şeydi Dingil 
vereseleri tarlası ve şimalen Mollanın oğlu Mehmet bahçesi ve cenuben 
Küçükbostan bahçesiyle mahdut tahminen iki dönüm miktarındaki por
takal bahçesinin yirmi seneden fazla bir müddetle nizısız ve fasılasız 
malik sıfatiyle zilyed bulunduğundan namına tescilini İstemiş olmakla 
davacının tescilini istediği gayrimenkulle başkalarının bir alâkası ve 
ilgisi olup olmadığının bilinmesi bakımından divanhaneye ve Resmî Ga-

948/236 
Bandırma'da Tüccardan Hamit Kepekler ile Dursunbey Piribeyles 

İstasyonunda Madenci Hurşit Eryürek tarafından Susurluk Orta Ma 
hailesinden Şoför Hayri Bayırlı aleyhine açılan nakliye bedelinden mü 
tevelltt tazminat dâvasının yapılan yargılaması sırasında : 

Davacılardan Hurşit Eryürek'in ikametgâhı meçhul kaldığında* 
kendisine ilânen tebligat yapılmasına ve duruşmasının 21/4/1952 saal 
9 da icrasına karar verilmiş olduğundan davacı Hurşit yargılama güni 
gelmediği ve kendisini- tevkil ettirmediği takdirde hakkında 'gıyap karar 
çıkacağının davetiye makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 
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Akşehir Bankasının Aralık 1951 yılı sonu itibariyle tanzim edilen yıühk umumi bilançosu 

A K T î F 

Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar Kanunu mucibince) 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Sabit kıymetler 

Menkuller 9.366,40 
Gayrlmenkuller 68.075,00 

Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Lira Kr. 

28.309,14 
80.233,73 
29.568,19 

580,00 
2.000,00 

264.887,49 
807,16 

77.441,40 

20.213,26 

504.040,37 

122.302,80 

P A S İ F 

Sermaye t 

İhtiyatlar 
İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu madde 31) . 25.043,00 
Kanuna ihtiyatlar 88.920,96 

Mevduat ve cari hesaplar 
Tasarruf mevduatı 17.853,51 
Diğer mevduat 2.533,20 

Talep olunmamış kıymetler (Kanun No. 2308) 
Muhtelif alacaklılar 
Kâr 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 
2 — Kefaletlerimiz 
3 — Sair nâzım hesaplar 

86.462,80 
35.840,00 

Akşehir Bankasının 1951 yılı kâr ve zararı hesabı 

Z İ M M E T 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Karşılıklar 
Muhtelif zararlar 
Kâr 

Lira Kr. 

17.143,35 
1.110,96 
1.973,65 
2.125,69 

730,00 
967,59 

13.881,09 

M A T L U P 

Alman faiz ve komisyonlar 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alman ücret ve 
komisyonlar 
Muhtelif kârlar * 

Yekûn 37.932,33 Yekûn 
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Hopa Sulh. Hukuk Yargıçlığından : Muğla Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 153 
Muğla Hazine! Maliyesi tarafından Muğla'nın Kafaca Köyünden 

Vooina muhacirlerinden Abdullah karısı Fehime ve kızları Seniha, Me
liha, Nebiha ve Kafacalı ölü Hasan karısı Hümayun Türköz aleyhlerine 
Kanuna aykırı bulunan satış zımnında yapılan tescilin terkini ve fazla 
'.uhur edecek kısmın Hazine adına tescili ve fazlalık hakkında takdir 
:>lunacak ecrimislin tahsili zımnında açılan dâvanın bozma üzerine ya
ndan yargılaması sonunda: Dâvâlılardan hümayundan maadası Fehime 
ı?e arkadaşlarına iskân suretiyle verilen Kafaca Köyü hududu dâhilinde 
lapunun 2/4/1943 tarih ve 9 sayısında kayıtlı tarla miktarı muharrere, 
den fazla zuhur ettiği takdirde Hazineye ait olmak ve kanunu mahsus 
Mucibince bu gibilerin ahara satılması memnu bulunduğu halde dâva-
ılardan hümayuna satılarak tamamı hümayun tarafından tasarruf edil-
liği ve mesaha neticesinde 74 dekar 35 M* fazla zuhur ettiği anlaşıl
dığından fazlalığın Hazine namına tescili ve bu yer hakkında mahallen 
jilirkişi marifetile takdir olunan 740 lira 35 kuruş ecrimislin humayun-
îan yargılama gideri ve vekâlet ücretlle birlikte tahsilile davacı Hazi-
ıeye verilmesine ve diğer dâvâlıların halen nerede oldukları belli ol
madığından bunlara ait hükmün ilânen tebliğine 25/1/1952 tarihle karar 
gerilmiş olmakla tarihi ilândan itibaren kanuni süre içinde kanun yol
larına müracaat etmeleri, aksi hailde hüküm katileşeceği ilânen tebliğ 
•lunur. 

1533 

I Sayı : 951/138 • 
' Millî Savunma Bakanlığına izafeten Hopa Askerlik Şubesi Başkanı 

tarafından Hopa'nın Arhavı Bucağına bağlı Hacılar Mahallesinden llyas 
i oğlu 1928 doğumlu Niyazi Yılmaz aleyhine açmış olduğu tazminat dâ-
| vasında: 

Dâvah Niyazi Yılmaz'ın ikametgâhı bilinmediğinden hakkındaki 
davetiyemin ilânen tebliğine karar verilmiş ve yargılamanın da 25/4/1952 
gününe muallâk bulunduğundan mezkûr günde Hopa Sulh Hukuk Mah
kemesine gelmesi veya kanuni mümessili göndermesi aksi halde hakkında 
gıyap karan verileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1537 

Mudurnu Asliye Hukuk Yargıçlığından : • 

Esas : 947/105 
Mudurnu'nun Akyokuşkavağı Köyünden Ahmet oğlu 1324 doğumlu 

Vacip Yılmaz ile Karamurat Köyünden Ali kızı ve Vacip karısı 1325 
doğumlu Kıyafet Yılmaz arasında boşanma dâvasında Kıyafet Yılmaz 
gaip olduğundan ilân suretiyle yapılan tebligat üzerine gelmediğinden 
muhakemeleri sonunda 13/5/1947 gün ve 105/138 sayılı ilâmla boşanma
larına Temyiz yolu açık olarak gıyabında karar verilmiş olduğu tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Adapazarı Eanmıiiyet Bankası Türk Anonim ŞiaHkedinlim 31/12/1951 tarihindeki 1931 yâı senelik bilançosu 

A K T I F P A S I F 

ıCasa 
Kanuni karşılıklar kasası «Devlet 'tahvilleri» 
sBamfcalar Kamumu mucibince» 
Harikalar (cart hesap) 
Msham ve tahvilât cüzdanı «Borsada' koteli» 
3enedat cüzdanı 
A.vanslar (Emtia ve esham tahvilât üzerine) 
Korçlıu cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
saıbifc kıymetler : 
Menkulle!1 ( 7015 lira) üzerinden sigortalıdır.) 
Jt. Menkuller ı(30000 » » » ) 

1.977,65 
36.082,68 

5air aktifler 

bâzını hesaplar 

Lira Kr. 

122.804,29 

138.062,77 
212.714,11 

7.631,50 
388.365,53 
69.591,33 
71.882,65 

« 3.386,62 

38.060,33 

82.976,98 

1.135.476,11 

390.952,71 

zarar karşılığı; 

Sermaye 
İhtiyatlar i 
illerde vukuu muhtemel 
(Bnk. K. M. 31) 
Kanuni ihtiyatlar 

Mevduat ve cari 
Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Talep Olunmamış kıymetler : Temettüler 
(K. No. 2308) 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Nâziım hesaplar : 
Kefail etlerimiz 
ISair nâzım hesaplar 

20.192,60 
39.020,59 

Lira Kr. 

400.000,00 

59.213,19 

367.914,38 
•60.485,77 428.400,15 

17.766,93 
153.102,95 
25.903,05 
51.089,84 

1.135.476,11 

263.981,76 
126.970,95 390.952,71 

Adapazarı Emlinyeit Bankası Türk Anonim Sirkatinin 31/12/1951 itaribindeM 1951 yılı sonu kâruzarar tablosu 

B O R Ç 

'ersonel masrafları 
/ergi ve harçlar 
îair masraflar, (idare masrafları) 

/erilen faiz ve komüsyonlar 
Vmortism&m'lar 

•37.160,40 
2.617.Iİ7 
9.299,75 

19.480,92 
050,34 

Lira Kr. 

49.072,32 

20.431,26 

A L A C A K 

Alınan faizler 
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabili alınan üoret ve komüsyonlar 
Muhtelif kârlar 
Geçen yıldan kalan kâr 

Lira Kr. 

78.134,11 
3.278,34 

18.799,03 
20.386,94 

51.089,84 

120.598,42 120.598,42 
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Adapazarı Emniyet Bankasından : 

27 Mart 1952 tarihinde Adapazarı'nda toplanan Bankamız 
hissedarlar alelade Genel Kurulun verdiği kararlar 

1 — Genel Kurul, 1951 yılı içindeki çalışma durumu ve hesapları 
hakkındaki, idare Meclisi ve Murakıp raporlarını aynen kabul ve tasvip 
etti. 

2 — Genel Kurul, 1951 yılı bilançosu ils kârüzarar hesaplarını aynen 
kabul ve tasvip etmiş ve idare Meclisi üyeleriyle Murakıbın 1951 yılı iş 
ve hesaplarından dolayı ibralarına karar vermiştir. 

3 — Genel Kurul, ihtiyat akçelerinin tefrikmdan sonra kalan safi 
kârdan net olarak yüzde 5 nispetinde temettü tevziini ve dağıtma günü
nün 5/2/1952 tarihinden başlamasını kabul etti. 

4 — Genel Kurul, müddetleri biten İdare Meclisi üyelerinden Bay 
Ahmet Abasıyanık ile Bay Necip Güllü'nün iıpkaen seçilmelerime karar 
verdi. 

5 —- Genel Kurul, kanuni süresi biten Bankamız murakıplığına, sa
bık Murakıp Bay Ziya Tahsin Aygün'ün üç yıl müddetle tekrar seçilme
sini ve ¡1952 yılı için verilecek ücret ve masrafı tesbit ve tesviyesini kabul 
eyledi. 

27 Mart 1952 tarihinde Adapazarı'nda toplanan Bankamız 
Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulunun verdiği kararlar 

1 — Genel Kurul, Şirket Esas Mukavelenamesinin 6, 7, ve 33 üncü 
maddelerinin, teklif edilen şekilde, aynen tadilini ittifakla kabul etti. 

Bankamız Esas Mukavelenamesinde değişen maddelerin eski ve yeni 
metinleri. 

Eski şekli Yeni şekli 

Madde 6 — Şirketin müddeti 
ahkâmı kanuniye ve işbu Esas Mu
kavelenamede münderiç halâte ve
ya Heyeti Umumiyece ittihaz olu
nacak bir karara müsteniden kat 
veya temdit edilmekçe, teessüsü 
kati gününden İtibaren .(yirmi 
beş) seneden ibaret olacaktır. 

Madde 7 — Şirketin sermayesi 
beheri (On Türk lirası) kıymetinde, 
nama muharrer yirmi bin hisseye 
munkasem iki yüz bin Türk lira
sından ibarettir. 

Heyeti Umumiyenin 29/3/1929 
tarihli karariyle sermayenin dört 
yüz bin Türk lirasına iblâğı için 
yeniden iki yüz bin liralık, hisse 
senedi ihracına karar verilmiştir. 
Ve İktisat Vekâleti celilesinin 20 
Şubat 1930 tarihli beyannamesiyle 
tasdik muamelesi ikmal ve serma
ye dört yüz bin Türk lirasına iblâğ 
edilmiştir. Bu hisseler mecmüunun 
mevaddı âtiyede münderiç şekil 
dâhilinde hissedar sıfatiyle iştirak 
edecekler tarafından iştirasının, 
taahhüt ve imza bedellerinin tesvi
yesi meşruttur. 

Madde 33 — Meclisi İdare âza
sından her biri bedeli kıymeti as
liyesi itibariyle, sermayeyi Şirketin 
yüzde 1 yüzde birine muadil kıy
meti haüz «iki bin» lira kıymetinde 
iki yüz aded hisse senedini, Şirkete 
tevdie mecburdur. Bu hisse senet
leri üzerine âzasından bulunduğu 
Meclisi İdarenin hissedaran Heyeti 
umumiyesince tebriyesine kadar 
satılamayacağına dair bir damga 
vurularak hıfzedilir. 

Madde 6 — Şirketin müddeti 
bazı sebeplerle kat veya temdit 
edilmedikçe teessüsü kati günün
den itibaren (yetmiş beş) yıldır. 

Bu müddet daha evvel fevkalâ
de olarak içtima edecek, Heyeti 
Umumiyece ittihaz olunacak ka
rarla uzatılabilir. 

Madde 7 — Şirket sermayesi 
beheri (On Türk lirası) kıymetinde, 
nama muharrer, tamamı ödenmiş 
kırk bin hisseye mukasem dört yüz 
bin Türk lirasından ibarettir. 

Hissedarlar Heyeti Umumiyesi-
nin 25/3/1948 tarihli kararı ile ser
mayenin altı yüz bin Türk lirasına 
iblâğı için yeniden, iki yüz bin 
liralık hisse senedi ihracına karar 
ve aynı zamanda, idare Meclisine 
bu hususta gereken formalitenin 
ikmal ve intacı için de yetki veril
miştir. 

Madde 33 Meclisi idare âza
sından her biri bedeli kıymeti as
liyesi itibariyle «iki bin beş yüz» 
lira kıymetinde, hisse senedini Şir
kete tevdie mecburdur. 

Bu hisse senetleri üzerine âza
sından bulunduğu Meclisi İdarenin 
hissedaran Heyeti Umumiyesince 
tebriyesine kadar satılamıyacağma 
dair bir damga vurularak hıfzedilir. 

Eski şekli Yeni şekli 

İşbu senedat azanın zamanı 
-idarelerinden mütevellit mesuliyet
lerine karşı teminat hükmündedir. 
Bu hususta intifa (Jüisans) senet
leri dahi tevdi edilebilir. Senedatı 
mezkûrenin satılmamasını temin 
etmek, Meclisi İdarenin cümlei ve-
zaifindendir. Aksi halde Meclisi 
İdare mesuldür. 

işbu senedat azanın zamanı 1da 
relerinden mütevellit mesuliyetleri 
ne karşı teminat hülkmündedir. 

2 — Genel Kurul, alınan kararların tekemmülü için idare Meclisin: 
ve Murakıba yetki verilmesini ittifakla kabul etti. 
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- Develi Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 952/63. 
Kayseri i l i Akçakaya Köyünden Mustafa Gökalp, Adeviye GÖkalp 

Nazire özyürek vekilleri Avukat Mustafa Süllüoğlu'nun 1.500 liralık tes 
cil dâvasında: 

Belediye hudutları içersinde bulunan ve tescili istenilen davacılara 
murisi dedeleri Mustafa Kolağası, Everek Abdulbaki Mahallesi Metert 
Meydanında tarafları sağı yol, solu Kanlı BeKlr ağalardan Mehmet oğh 
Bekir İzmirli, arkas Şeriıba'nm Mehmet oğlu Hüseyin ve önü yol 11« 
çevrili 1.500 lira değerli bir ev yaptırdığı ve otuz sene malik olduğunda* 
ve ölümü İle mirasçıları davacılara kaldığından tescili İstemiş bulun 
maki a. 

Bir hak iddia edenler varsa ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
mahkemeye dâhili dâva olmak üzere müracaattan ilân olunur. 

1540/1-1 

Esas : 952/36 
Develi'nin Girenit Köyü, 65 hanede kayıtlı, Şükrü oğlu, Fatma'da* 

doğma, 1336 doğumlu Çiftçi, Eyüp Kurnaz'm açtığı soyadı değiştlrilmes 
dâvasında: 

Eyüp kansı 1928 doğumlu Şerife ve evlâtlan 6/3/1944 doğumlu Zen 
nure ve 10/5/1945 doğumlu ,Fatma ve 1/2/1949 doğumlu Muzaffer'in (Kur 
naz soyadlarmın Yılmaz olarak) değiştirilmesine ve ilânına 26/2/195= 
gün 36/82 sayı ile karar verildiği İlân olunur. 
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Avanos Sulh Hukuk Yargıçlığından ; 

951/814 
Avanos'un Alattln Mahallesinden Yusuf kızı Fatma Özvatan tara 

fmdan açılan tescil dâvasının yargılamasında: 
Alaattin Mahallesinde doğusu Sdadl ve Yahya, batısı Ahmet Çifte 

ve Hacı Musa, kuzeyi Kıran ve yol ile çevrili içi içine 3 gözden ibaret ev 
ve Tepebaşı mevkiinde, doğusu Sait Göksu, batısı yol, güneyi Mehme 
Biçer, kuzeyi Hüseyin Gürdal ile çevrili 6 amelik bağ, yukarda mevk 
ve hudutlan yazılı 2 parça gayrimenkulde başka şahısların alâkası vars: 
bir ay zarfında Yargıçlığımıza müracaatlan ilân olunur. 
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Vize Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/300 
Vize'nin Tatarlı Köyünden Süleyman Eroğlu tarafından karısı S» 

ray'ın Ovatatarlı Köyünden Zeynep Eroğlu aleyhine açılan boşanma dâ 
vasinin yargılamasında: 

Dâvâlı Zeynep Eroğlu namına Tekirdağ ilinin Baharlı Köyüne çı 
kanlan davetiyede verilen meşruhatta hiç bir yere adres bırakmadan ika 
metgâhından ayrıldığının ve halen adresinin meçhul olduğu şerhiye bil 
tebliğ iade edilmiş olup dâvâlıya ilânen tebligat icrasına karar verilmi 
olduğundan dâvâlı Zeynep Eroğlu'nun duruşmasının bırakıldığı 16/4/195 
Çarşamba günü saat 10 da Vize Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bı 
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu karar gere 
ğince ilân olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matha 
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