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K A N U N L A R 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Mü

dürlüğü kısmmda değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Kanun No : 6276 Kabul tarihi: 24/2/1954 

Madde 1 — 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde derece, görev, aded ve maaşı yazılı memuriyetler çıkarılmış ve 
yerine (2) sayılı cetvelde derece, görev, aded ve maaşı yazılı memuri
yetler kabul edilmiş ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 
üncü maddesinde yazılı Tetkik Başmemuru ve Tetkik Memuru unvan
ları ile 47 nci maddesinde yazılı tetkik memuru unvanı yerine, sivil baş-
memur (Dedektif) ve sivil memur (Dedektif) unvanları konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun 28 Şubat 1954 tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
26/2/1954 

(1) SAYILI C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 Baştercüman 3 (60 
9 Emniyet Müfettişi 7 40 

10 » » Muavini 10 35 
11 » » » 10 30 
11 Fotoğraf Memuru 4 30 
12 Tetkik Başmemuru 14 25 
13 Tetkik Memuru 23 20 

(2) SAYILI C E T V E L 
3 Emniyet Grup Şefi 2 100 
6 Emniyet Müfettişi 1 70 
7 » » 11 60 
8 » » Muavini 10 50 
9 » » » 10 40 
5 Muhabere Uzmanı (Elektrik Yüksek Mühendisi veya 

Mühendis) 1. 80 
6 Muhabere Uzmanı Yardımcısı (Elektrik Yüksek Mü

hendisi veya Mühendis) 1 70 
5 1 ercüman 1 80 
6 1 70 
7 » 3 60 
8 » 3 *0 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 
11 
12 
13 
9 

10 
10 
11 

Sivil Başmemur (Dedektif) 
Sivil Memur » 

Fotograf Memuru 
> > 

Fen Memuru 
•» » 

10 
10 
10 
10 
10 
2 
2 
5 
5 

40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
35 
30 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 Malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 6277 Kabul tarihi: 24/2/1954 

Madde 1 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 Malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 309 uncu faslının 41 inci 
(Hava taşıtları işletme masrafları) maddesine mevzu tahsisattan (10 000) 
lira düşülerek aynı cetvelin 214 üncü (3424 sayılı kanunun 5 inci mad
desi gereğince uçak kazasında ölenlerin ailelerine verilecek tazminat) 
faslına aktarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri teininde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât 

Vekilleri memurdur. 
26/2/1954 

İstanbul Üniversitesinin 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde münakale yapılması hakkında 

Kanun 

Kanun No : 6278 Kab-d tarihi : 24/2/1954 

Madde 1 — istanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (9 500) 
liralık münakale yapılmıştır. 



SaMfe: 8290 (Resmî Gazete) 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarikinde mer'iyete girer. 
Madda 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Ve

killeri memurdur. 
26/2/1954 

F . 

209 

307 

428 

433 

451 

453 

M . 
C E T V E L 

Tahsisatın nev'i 

5434 sayılı kanım gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

13 Emekli ikramiyesi 
Yolluklar 

50 Ecnebi profesör ve uzmanların yolluk 
ve masrafları 
Maliye Enstitüsünün her çeşit mas
rafları 
Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin 
masrafları 

12 Hastanelerde doyurulacaklaim yiye
cek bedeli 
Yayın masrafları 

26 İktisat Fakültesi çeşitli yayın mas
rafları 
Milletlerarası kongre ve konferansla
rın her çeşit masraflariyle bunlara 
katılacaklara! yolluk ve masrafları 

Yekûn 

Düşülen Eklenen 

5 OOO 

4 500 

1 000 

5 000 

1 500 

2ı 000 

9 500 9 500 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanım 

Kanun No : 6279 Kabul tarihi; 24/2/1954 

Madde 1 — Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı '(A/l) İşaretli cetvelin 452 nci (Staj masrafları) faslının 20 nci (Tek
nik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için 

gönderileceklerin yolluk ve masrafları) maddesinden (73 000) lira dü 
şülerek, (53 000) lirası '(A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı ter 
tiplerine ve (20 000) lirası da (A/2) işaretli cetvelin 751 inci (Satmalı 
nacak makine alet ve gereçleri) faslının 10 uncu (Hastalıklar ve böcek 
lerle mücadele alet ve gereçleri) maddesine aktarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekil 
leri memurdur. 

26/2/1954 

F. M . Tahsisatın nev'i Eklenen 

302 

308 

418 
427 

Vilâyetler büro masrafları 
54 Amenajman aydınlatma masrafları 

4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yollukları 

12 Vilâyetler 
Para taşıma masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

30 İşçi gündelikleri 

Yekûn 

2 00t 

25 000 
1 000 

25 00C 

53 00C 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında Kanun 

Kanun No : 6280 Kabul tarihi: 24/2/1954 

Madde 1 — İlişik cetvelde adı, künye ve maluliyet dereceleri yazıl 
(9) subay ve (18) ere 397 sayılı kanun gereğince verilecek ceman (5 800; 
liralık para mükâfatı, 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı i(A/l) işaretli cet 
velin Devlet borçları kısmının 801 inci (Emekli, dul ve yetim maaşı v; 
tahsisatları) faslındaki tahsisattan verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili me 

murdur. 
26/2/1954 

C E T V E L 

Sıra 
No. 

397 sayılı kanıma göre (İstiklâl Harbi malûllerine mahsus) 35 inci Subay Nakdî Mükâfat defteri 

Kıtası İsim ve şöhreti 

, Mükâfat 
Mâlûbyet Mükâfat miktarı 

Memleketi derecesi derecesi lira 
İkamet yeri ve 

emvali 

istiklâl Harbinde 8. Tüm. Sv. 
Bl . Mülâzımı 1. S. Ml . Me. 

istiklâl Harbi malûlü 

1. S. Ml . Me. irfan istanbul 
Uludoğan (1337 - 52) 

Emekli P. Alb. Rifat Ayvalık 
Tuğcu 1(1329 - 170) 

Emekli Top. Alb. A l i izmir 
Yönaç ,(1330 - B - 21) 

Emekli P. Alb. Musa istanbul 
Mazhar Çelikmaa 
1(1329 - 87) 

Yedek P. Tğ . Musta
fa Talât Haksal 
(13837) 

istanbul 

Emekli P. Alb. Kemal t^t-mmıl 
Tunçil (1323 - 8) 

B 600 Unkapanı Hacıka-
dın Mah. Şükrüba-
ba Sok. No. 12 

ı(Fatih) 
B 600 Ayvalık Allbey 

Bucağı Namık Ke
mal Mah. No. 10 

l(Ayvalık) 
B 600 Güzeiyalı 29 uncu 

Sok. No. 6 
ı (İzmir) 

B 600 Aksaray Atatürk 
Bulvarı Doğupalas 
Ap. No. 4 

l(Fatih) 
C 300 Lâleli Tayyare 

Apartmanları 
No. 2/12 

(Eminönü) 
C 300 Şişli Kocamansur 

Sok. Ferah Ap. 
No. 41/5 

t Beyoğlu) 



27 ŞUBAT 1954 (Reamî Gazete) Safajfe: 8291 

Sıra 
No. Kıtası 

7 İstiklâl Harbi malûlü 

Maluliyet 
İsim ve şöhreti Memleketi derecesi 

Yedek Tğm. Mehmet Akseki 
Çelebioğlu 
(1338 - 6909) 

Yedek Astğm. Süley- Çal 
man Pire ,(6815) 

Emekli P. Allb. A l i Ga- Antalya 
lip Teke /(Ü325 - 119) 

Mükâfat 
derecesi 

C 

Mükâfat 
miktarı 

lira 

300 

300 

300 

İkamet yeri ve 
emvali 

Akseki İfradı Bu
cağı Süflâ Maih. 
No. 61 

"(Akseki) 
Çal İlçesi Ismail-
ler Mah. No. 327 

'(Çal) 
Selçuk Mah. Kor . 
kut Sok. No. 26 

ı(Antalya) 

Li ra 

Üç subayın üçüncü dereceden (B) fıkrasından mükâfat miktarı 
Bir-subayın beşinci dereceden ( C ) fıkrasından mükâfat miktarı 
Dört subayın altıncı dereceden ( C ) fıkrasından mükâfat miktarı 
Bir subaym altıncı dereceden (B) fıkrasından mükâfat miktarı 

600 X 3 = 1 800 
300 

300 X 4 - 1 200 
600 

Yekûn 3 900 

397 sayılı kanuna göre (İstiklâl Harbi malûllerine mahsus) 35 inci Erat Nakdî Mükâfat defteri 

Sıra 
No. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

K ı t a s ı 

İstiklâl Harbinde Gaziantep 
Sorut cephesi erlerinden 

İstiklâl Harbinde 61. Tüm. 174 
A. II. Tb. 8. Bl . eri 

İstiklâl Harbinde Alaşehir ci
varında teşkilâtlandırılan Ku-
vayi Milliye eri 
istiklâl Harbinde 3 üncü Kaf
kas Tüm. 10. A. II. Tb. 7. 
Bl . eri 
istiklâl Harbinde 57. Tüm., 
57. A . Top Bt. eri 
istiklâl Harbinde 37. A . ı ı . 
Tb. 5. B l . erlerinden 

İstiklâl Harbinde Mustafa Efe 
Müfrezesi erlerinden 
Kuvayi Milliyede Akıncı Müf
rezesi erlerinden 

istiklâl Harbinde Ankara inşa
at Tb. eri 

Gaziantep Cephesi Muharebe
sinde 14. A . II. Tb. eri 

İstiklâl Harbinde 190. P. A., 
III. Tb. eri 
Millî Mücadelede Gaziantep 8. 
Semt Reisi Şakir Kabakoğlu 
erlerinden 
istiklâl Harbinde 57. Tüm., 37. 
A., II. Tb., 2. Bl . , 1. Manga eri 

Urfa Kuvayi Milliye Müfreze
si eri 

İstiklâl Harbinde 5. Tüm., 13. 
A., II. Tb., 4. B l . eri 
İstiklâl Harbinde 37. P. A., ı ı ı . 
Tb., 10. B l . eri 

istiklâl Harbinde 1. Tüm., 5. 
A., III. Tb. erlerinden 
Kuvayi Milliyede Ahmet Efen
di Müfrezesi erlerinden 

Mükâfat 
isim ve şöhreti, memleketi ve Maluliyet Mükâfat miktarı 

mahallî emvali derecesi derecesi Lira D ü ş ü n c e 

Gaziantep'in KUrkciyan Mahalle- 6 
isinden Memik oğlu Mehmet Du
man (1309; 
Sivrihisar İlçesinin Hisar Mahalle- 5 
sinden Mustafa- oğlu Abdullah Ta
nış ¡(1316) 
Eşme ilçesinin Kıran Köyünden 5 
A l i oğlu Ahmet Madanoğlu (1312; 

Çekerek İlçesinin Halı Köyünden 6 
ismail oğlu A l i Çalışkan (1315) 

Avanos ilçesinin Çalış Köyünden 6 
Mehmet oğlu A l i Karaca (1315) 
Şarki Karaağaç Orta Mahallesin
den Halil oğlu Mehmet Öakurt 
(1315) 
Kırkağaç ilçesinin Sava Mahalle- 5 
sinden Yusuf oğlu A l i Çivi (1317) 
Turgutlu ilçesinin Çömlekçi Mahal- 5 
sinden Mehmet oğlu Seyfettin Ak
su (1315) 
istanbul Hasköy Sütlüce Mahalle
sinden Mihail oğlu Kirkor İşgüzar 
(1306) 
Urfa'nm Tabakhane Mahallesin
den Salih oğlu Yahya Çayırcıoğlu 
(1314-316) 
Daday İlçesinin Görük Köyünden 
Numan oğlu Satı Çelebican (¡1315) 
Gaziantep'in Kızılca Mescit Mahal
lesinden Mamo oğlu Mehmet Blr-
çek (1310) 
Tefenni İlçesinin Dengere Köyün- 6 
den Ramazan oğlu Süleyman Gü
ney (1309) 
Urfa'nın Siverekli Mahallesinden 5 
Mustafa oğlu Salih Sarıçızmalı 
(1315) 
Merzifon Hayrettin Köyünden ^.h- 6 
met oğlu Rıza Doğu (1315) 
Birecik İlçesi Halfeti Bucağı Aynı 6 
Köyünden Şeyh Ahmet oğlu Müs
lim Arar (1310) 
Çorum İlinin Şıhlar Mahallesinden 3 
Osman oğlu Nuri Alaca (1308) 
Aydın i l i Köşk Bucağının Kızılca- 5 
yer Köyünden Mehmet oğlu Hüse
yin Dayan (1320) 

100 İstiklâl Harbinde 
yaralanarak malûl 
kalması 

100 » » 

100 

100 

100 

6 C 100 
(Ankara emvalinden) 

C 

c 

100 

100 

5 C 100 
((Beyoğlu emvalinden) 

6 C .100 

6 C 100 
.(Ankara emvalinden) 

5 C 100 

C 100 

C 100 

C 100 

C 100 

B 200 

C 100 

Lira 

Bir erin üçüncü dereceden '(B) fıkrasından mükâfat miktarı 1 X 200 = 200 
Sekiz erin beşinci dereceden ı(C) fıkrasından mükâfat miktarı 8 X 100 = 800 
Dokuz erin altıncı dereceden (C) fıkrasından mükâfat miktarı 9 X 100 = 900 

Yekûn 1 900 
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T . B. M . M . K A R A R ı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesinin II ncı fıkrası (C) bendinde yazdı (Kurumların 
serbest ve sözleşmeli avukatları) tâbirinin tefsirine mahal 

olmadığına dair 

Karar No : 1836 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 
II nci fıkrası (C) bendinde yazılı (Kurumların serbest ve sözleşmeli avu
katları) tâbirinin tefsirine mahal olmadığına dair Geçici Komisyonca ha
zırlanan aşağıdaki mazbata Umumi Heyetin 15/2/1954 tarihli inikadında 
kabul edilmiştir. 

15/2/1954 

Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesi (C) bendinin tefsiri hakkında Çorum Mebusu Hasan A l i Vural 
ve arkadaşlarının vâki teklifi Yüksek Meclisin 15/1/1954 tarihli oturu
munda Komisyonumuza havale buyurulmuş olmakla Hükümet temsilci
leri huzuriyle yapılan inceleme sonunda : 

Teklifte; Emekli Sandığından faydalanacaklar hakkında hükümleri 
ihtiva eden adı geçen kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasının 
(C) bendinde (Daimî kadrolarda çalışan her çeşit hizmetlilerin) bu 
haktan istifade edeceği yazılı olduğu halde; aynı fıkrada bu haktan is
tifade ettirilmiyeceklerin tadadi olarak zikrolunduğu ve bu arada (Ser
best ve sözleşmeli avukatların) da zikredilmesiyle tatbikatta daimî kad
roda çalışan aylık ücretli veya maaş karşılığı ücretli avukatların 3499 
sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin tecil edildiği müddet zar
fında durumlarının serbest ve sözleşmeli addedilerek tekaütlük ve borç
lanma muamelelerinin iptal edilmekte olduğundan maddenin tefsirinin 
istendiği anlaşılmıştır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesi ik i hükmü sıralamaktadır : 

1 — I işaretli fıkrada : Daire, kurum ve ortaklıklar namı altında 
genel, katma, özel, belediye ve diğer müesseseleri saymakta ve son fık
rasında yukarda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda kurum denilmiştir, 
hükmiyle tadadi olarak kanundan faydalanacakların mensup bulunduk
ları hizmet cins ve idarelerini göstermiş bulunmaktadır. 

2 —• Aynı maddenin II işaretli fıkrasmda : (Kimlerin faydalanaca
ğını) belirtmiştir. Faydalanacaklar arasında (B) bendiyle (Özel Teadül 
ve Kuruluş kanunlarına göre daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar) ile; (C) bendinde (Daimî kadrolarda» aylık 
ücretle çalışan her çeşit hizmetliler) kabul edilerek (Iş yerlerindeki 
kapıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler) dâhil kılınmak ve 3173 sa
yılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olanlardan (işçi vasfını haiz 
olan amele, yol çavuşu . . . . ve kurumların serbest ve sözleşmeli avu
katları hariç) tutulmak suretiyle; tadadederek bu kanundan istifade 
edemiyeceklerini saymış ve istisna etmiştir. 

Aynı maddenin (F) fıkrası da : (Kuruluş kanunları gereğince ay
lıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanları) Emekli Sandığı Kanunundan 
faydalanacaklar arasüıda göstermiştir. 

Devlet dairelerinde çalışan avukatların vaziyetlerine gelince : 
4353 sayılı Maliye Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum 

Müdürlüğü Teşkilâtına . . . dair kanunun 36 ve muvakkat 1 inci mad
deleri hükümlerine göre : 

1 — Maaşlı müşavir avukatlar; 

2 — Maaş karşılığı ücretli avukatlar; 

3 — Maaşlı veya ücretli avukat kadrosu verilmesine imkân bulun-
mıyan yerlerde ücreti muhakeme masrafı tertibinden verilmek üzere; 
serbest ve mukaveleli avukatlar; 

istihdamı derpiş edilmiştir. 

Yukarda 1 ve 2 numaralarda zikri geçen avukatlar; daimî kadro
da aylık maaş veya ücretle çalışan müşavir ve avukatlar olup bunların tâ
yin, terfi ve mezuniyetleri Barem ve Maaş kanunları dairesinde ya
pılmakta ve bunlardan bazılarının dairelerince hariçten iş almalarına 
müsaade edilmesi 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin 
mütaaddit kanunlarla tecil edilmiş olmasından doğma hususi bir dâva 
almak salâhiyetinin tanınması ve bu hakkın 1/3/1951 tarihinden itiba
ren kaldırılarak bu gibi avukatların ancak maaş veya ücretleriyle vazi
fe görüp hariçten dâva kabul etmemek suretiyle memur sıfatında kalmış 
bulundukları açıkça belirmiş bulunmaktadır. 

Bu gibi maaşlı veya maaş karşılığı ücret alan ve kadrosu bulunan 
bu avukatların 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun. 12 nci maddesinin 1 işaretli fıkrasında yazılı; daire, kurum ve or
taklıklardan her hangi birisinde kadro karşılığı vazife görmekte bulun
ması ve II işaretli fıkrada daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan her 
çeşit hizmetliler veya kuruluş kanunları gereğince aylıklı kadrolarda üc
retle çalıştırılanlar meyamna dâhil bulunduklarından bu gibilerin mez
kûr kamundan faydalanacakları kanunun açık hükümlerinden anlaşıl
maktadır. 

Yukarda 3 üncü kısım olarak gösterilen ,(Serbest ve sözleşmeli 
avukatlar) a gelince;' bu gibilerin 4353 sayılı kanunun 36 ncı maddesi 
gereğince maaşlı veya ücretli avukat kadrosu verilmesine imkân bulun-
mıyan ve ücretleri muhakeme masrafları tertibinden verilen ve ancak 
mukavele ile kendilerine muayyen işlerin muayyen zamanlarda gördü
rülmesini sağlıyan avukatlar olduğu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi H nci fıkrası |(C) bendinin 
sonunda zikri geçen l(Kurumlann serbest ve sözleşmeli avukatları) iba
resinin bu nevi avukatlara şâmil olup; mezkûr madde gereğinee buhlarm 
daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan hizmetlilerden hariç ve Emekli 
Sandığı Kanunundan faydalanacaklar arasında istisna edilenler meya-
nında tadat edilmiş olduğu sarahatle anlaşılmaktadır. 

Netice : 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin |(C) ben
dindeki istisnalar arasında yer alan (Serbest ve sözleşmeli avukatlar) 
tâbiri; yukarda izah edildiği üzere kurumların mukavele-ile istihdam 
ettiği ve akdi münasebetten muayyen İŞ veya zamana bağlı dâvaları gö
ren, memur ve müstahdem haklarından istifade etmiyen avukatların du
rumunu istihdaf eylediğinden ve aynı kanunun geçici 65 inci maddesiyle 
de 12 nci maddenin H işaretli fıkrasında gösterilenler ve (F) fıkrasiyle 
ücretleri1 bütçelerin masraf tertiplerinden alınmakta iken bir kanunla 
sürekli ücretli hale getirilen veya ücretli iken aylıklı yapılan kadrolarda 
geçen müddetler için borçlanılacağını da kabul eylemiş bulunmakla kadro 
karşılığı maaş veya ücret alan avukatların Emekli Sandığı Kanunundan 
istifade etmeleri kanunun açık ve sarih bulunan metin ve maksadı kar
şısında 12 nci maddenin tefsirine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Rum] 
DÛBtuı Gazete 

N o . B a s l ı i ı Tertin Cilt Sahife Sun 

İ l g i l i K a n u n : 

5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 8/6/1949 3 30 1335 7235 
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İ L Â N L A R 

M . M . V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapah zarf usulü ile Diyarbakır'da yol, su, elektrik ve kanalizasi-
/onu dâhil olmak üzere 56 daireyi muhtevi iki blok apartman ile 14 aded 
kiz ev yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli : 1.640.362,43 lira olup geçici teminatı : 62.962 liradrr. 
ihalesi : 8 Mart 1954 Pazartesi günü saat 11 de Komisyon da yapı-

acaktır. 
Keşif, şartname ve projeler, her gün öğleden evvel Komisyonda, 

"stanbul L v . Amirliği ilân kısmında ve Diyarbakır Garnizon Satınalma 
komisyonunda görülebilir ve 50 liralık makbuz mukabilinde Anka-
'a'daki Komisyondan verilir. 

isteklilerin ihale gününden en az-üç'gün evvel Ankara'da Hava Kuv-
/etleri istihkam, inşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik 
jelgesi almaları şarttır. 

ihale edilen mütaahhide banka teminat mektubu mukabilinde 
;300.000) lira avans verilecek ve bu avans 1954 yılı istihkaklarından ke
silecektir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak-
arı teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
<om;syon Başkanlığına vermeleri, posta ile gönderilecek zarflardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

659 / 4-4 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teklif isteme ilânı 
1 — Yedekleriyle birlikte 6 aded kamyon teklif alma ve pazarlıkla 

;atın alınacaktır. 
2 — Üzerinde kamyona ait olduğu yazılı ve opsiyon teminatı ka-

ıuni vesaik ve teklifi havi zarflar 22/3/1954 saat 17 ye kadar Genel Mü-
îürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. 

3 — Şartnameler istanbul'da Telefon Müdürlüğü, Ankara'da Genel 
ıCüdürlük veznelerinden üç lira mukabilinde verilecektir. 

4 — îdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
510 / 4-3 

* 
Bursa Valiliğinden : 

1 — Bursa'nın Orhangazi ilcesine bağlı iznik Gölayağı Akarım ba-
aklıkları Devletçe kurutulması hasebiyle bu bataklık sahada tapulu 
nülkü olanların 5516 sayılı kanunun 8 inci maddesi gereğince kurutma 
nasrafma iştirak etmeleri; aksi halde kurutma ameliyesi sona erdik
ten sonra kurutulan sahada tapulu arazisi olanların da mülkiyet iddiala
r ı n ı n mesmu olamıyacağı 5516 sayılı kanun hükümleri iktizasından bu
lunmaktadır. 

2 — Bu bataklık sahada tapulu arazisi bulunan ve yapılacak mas-
-afa iştirak edecek toprak sahibi vatandaşların ellerindeki tapu senedi 
le kurutma masrafına iştirak edeceklerine dair bir dilekçe ile Valilik 
,'üksek makamına müracaatları ilân olunur. 

5949 /3-3 

• Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/711 
Toprak Mahsulleri Ofisine izafeten Erzurum'da Avukat Ahmet Emin 

>üneş tarafından Tortum Kazası Pokes Köyünden Mehmet oğlu Battal 
jztürk aleyhine açılan tazminat dâvasmda : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyede adres ve ikametgâhı meçhul kal-
nış olduğundan dâvâlı adına ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ol-
nakla duruşmanın kaldığı 12/3/1954 saat 10 a mahsus olmak üzere dâ
vâlı adına ilânen davetiye tebliğ olunur. 

887. 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Vekâletimiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen oto
mobil lâstiklerinin kapalı zarf usuliyle 9/3/1954 Salı günü saat 15 te 
Malzeme "Müdürlüğünde toplanacak Eksiltme Komisyonunca eksiltmeleri 
yapılacaktır. 

İşin muhammen bedeli (15.575) on beş bin beş yüz yetmiş beş lira, 
geçici teminatı (1.168,12) bin yüz altmış .sekiz lira on ik i kuruştur. 

Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 
İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 

zarflarım makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri ilân olunur. 

Aded Ebat Kat Tip 

18 1000X20 14 Heavy Duty 
25 650X16 6 Düz 

742 / 4-2 

4 Şubat 1954 tarihinde yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar
lar Odası Birliği hakkındaki 6235 sayılı kanunun 15, 33, 38 inci ve mu
vakkat 1 inci maddeleri gereğince : 

T. C. tâbiiyetinde bulunan ve Türkiye hudutları içinde meslek ve 
sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olanlar mesleklerinin icrasını ik
tiza ettiren işlerle iştigal edebilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri 
için, ihtisaslarına uygun bir odaya kaydolmak ve âzahk vasfını muha
faza etmek mecburiyetindedirler. 

Mezkûr kanunun muvakkat 1 inci maddesi gereğince bu kanunda 
gösterilen kimselerin 2 ay içinde beyanname doldurmak mecburiyeti ol
duğundan , beyannamelerin Vekâletimiz Evrak Müdürlüğünden, Bayın
dırlık müdürlüklerinden veya meslekî teşekkül bulunan yerlerde bu bir
liklerden temini ile doldurularak âzami 5 Nisan 1954 tarihine kadar Ba
yındırlık müdürlükleri veya Vekâletimize tevdii lüzumu ilânen tebliğ 
olunur. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Yo l yapımı 

1 — Eksiltmeye konulan iş : ((Birecik - Urfa) yolunun takriben 
0+030 ilâ 24-817 kilometreleri arasında (2 numaralı varyant) yaptırı
lacak tesviye, sanat yapıları, i k i aded tünel inşaatı, taban takviyesi, te
mel tabakası teşkili vesair inşaat olup keşif bedeli 1(1.380.000) bir ırıilyon 
üç yüz seksen bin liradır. 

2 — Eksiltme: 15/3/1954 tarihine rastlıyan Pamrtesi günü slaat 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı* Vezneye yatırılacak '(50,—) elli lira bedele 
ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden aunabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (55.150) elli beş bin yüz elli liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin ı(Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç-

gihı önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not: Bu Yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden almabilir.) 

5 —' İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde ı(Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları İmzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacak-
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lan yüklenme mektuplannı eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

699 / 4-3 

Yol yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : (Pendik - Haydarpaşa) yolunun tak

riben K m : 12+304 ilâ 15+069 arasında yaptınlacak tesviye, sanat ya
pıları, tünel inşaatı, taban takviyesi, temel tabakası teşkili vesair inşaat 
olup keşif bedeli (1 500 000) bir milyon beş yüz bin liradır. 

2 — Eksiltme : 10/3/1954 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
16 da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları 
Genel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50) elli lira bedele 
ait makbuzkarşılığmda Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (58 750) elli sekiz bin yedi yüz elli liralık geçici teminat verme
leri, 

b) İsteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin dördüncü maddesinin a, b, c fıkrala
rında yazılı evraktan maada, eksiltme şartnamesinin 13 üncü maddesi 
gereğince günde (1000) Ms harfiyat yapacak kabiliyette makine teç
hizatına sahip bulunduğunu ve işe başlama tarihinden itibaren bu maki-
nalan iş basma getirerek devamlı olarak çalıştıracağını ispat eder vesi-
kalan ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu Yönetmelik Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 —• İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde Eksiltme -evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları, hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

701 / 4-2 

Köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Nazilli - Sarayköy - Denizli Devlet yo

lu üzerinde Feslek civannda üst geçit, Feslök Köprüsü, Sarayköy civa
rında üst geçit, Dualı ve Beylerbeyi köprüleri yapımı olup keşif bedelleri 
tutarı (782.401,39) yedi yüz seksen ik i bin dört yüz bir lira otuz dokuz 
kuruştur. 

2 —, Eksiltme: 18/3/1954 tarihine raslayan Perşembe günü saat 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayollan Genel 
Müdürlüğünde Karayollan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatınlacak (39,15) otuz dokuz lira 
on beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdür* 
lüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dai

resinde (35.046,06) otuz beş bin kırk altı lira altı kuruşluk geçici temi
nat vermeleri, 

ıb) İsteklilerin ((tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şar t lan hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

(Not : Bu Yönetmelik, Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

792 / 4-2 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Hâkimliğinden : 

Sirkeci yolcu salonunda. 
953/495 
Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi merkez şubesi tarafından 

açılan çek iptali dâvasında, İstanbul Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi 
tarafmdan kendi üzerine ve İsrail Şatır emrine tanzim kılınmış olup, 
ciro ile mülkiyeti Yapı ve Kredi Bankasına intikal eden 10/12/1953 
tarihli ve 485217 No. lu 997 lira 91 kuruşu natık çekin 16/12/1953 tari
hinde zayi olduğundan bahsile Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mu
cibince iptali zımnında açılan dâvada, keyfiyetin Ticaret Kanununun 638 
inci maddesi mucibince onbeşer gün müddetle üçü Resmî ve üçü de gayri-
resmî gazetelerde ilânına karar verilmiş olmakla mezkûr çekin bu müd
det zarfında mahkememize ibraz edilmesi aksi takdirde iptaline karar 
verileceği ilân olunur. 
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Arhavi Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/72 
Davacı Arhavi'nin Koptone Köyünden Mustafa Tatarhan ve karısı 

Hatice Tatarhan ve Hasan Tatarhan tarafından Safiye Kocaman, Riza 
Şalap, Zeliha Saraydar, Ayşe Abduloğlu, Abdullah Ören, Avni Aksoy, 
Ayşe Aksoy, Hanım Asar, Hasan Aksoy, Aziz Asar, ve Ramiz Asar 
aleyhine açılan taksim ve izalei şüyu dâvasından dolayı Arhavi Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapılan açık muhakeme sırasında : 

Mahkemece: Dâvâlılardan Hasan Aksoy'un sarih adresi meçhul 
olduğundan bu şahıs adına tebligat yapılmak üzere ilân yapılmış olup ve 
muhakeme gününde yapılan ilân üzerine gelmediğinden hakkında ilâ
nen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlılardan Hasan Aksoy'un gıyap kararı yeri
ne kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ve 
duruşmanın muallâk bulunduğu 3/3/1954 Çarşamba günü saat 10 da 
Arhavi Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması için ilânen gıyap 
kararı tebliğ olunur. 

908/1-1 

Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/905 
Müessir fiilden bir sene hapse mahkûm Ankara Yuva Köyünden 

Ahmet oğlu Mehmet Şimşek'e M . Kanununun 357 nci mıaddesl gere
ğince hacrine ve kendisine 399 uncu maddeye göre kardeşi Mustafa Şim-
şek'in vasi tâyin edilmesine 19/1/1954 tarihinde karar verilmiş olmakla 
keyfiyet 360, 371 inci maddelerine tevfikan ilân olunur. 

881 • 
Malatya İcra Dairesinden : 

Dosya No : 953/305 
1 — A l a c a k l ı n ı n veya vekilinin adı, soyadı ve oturduğu yer : Ta-

hir kızı Abide. 
2 — Borçlunun veya kanuni mümessilinin adı, soyadı ve oturduğu 

yer : Aşağı Banazı Mahallesinde A l i oğlu Vasıf Şamlıoğlu. 
3 — İlâm ve vesikayı veren mahkeme veya makamın isim ve ilâm 

yahut vesikanın tarih ve numarası : Ağır Ceza Mahkemesinin 20/8/1953 
tarih 12/121 sayılı ilâmı. 

4 — İlâm veya vesikaya müsteniden talep olunan alacağın veya 
teminatın neden ibaret olduğu ve alacağın talep olunan faizi : 250 lira 
mânevi tazminat 50 lira vekâlet ücreti 760 krş. ilâm harcı ve icra mas
rafı. 

(4) Numaralı fıkrada yazılı borcu (Teminatı) işbu haciz yolu icra 
emrinin tebliği tarihinden itibaren beş gün içinde ödemeniz (Vermeniz) 
lâzımdır. 

Bu müddet içinde borcu (Hükmolunan teminatı) ödemez (Vermez) 
seniz tetkik mercünden veya temyiz veyahut iadei muhakeme yolu ile 
ait olduğu mahKemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar ge
tirmedikçe cebri icra yapılacağı ve yine bu müddet içinde mal beya
nında bulunmanız ve bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız ve ha
kikate muhalif beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar 
olunur. 

919 
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Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

952/91 
Kelkit'in Büyük Cami Mahallesinden Asım kızı ve Necmi karısı 

Halide Murathan tarafından aynı yerden olup İstanbul Yedikule Ve
rem Hastanesi Bahçıvanbaşı Gümüşaneli Raif oğlu Bahri yanında Nec
mi Murathan aleyhine açmış bulunduğu boşanma dâvasının yapılan du
ruşması sırasında : 

Mumaileyh dâvâlı Necmi Murathan adına çıkarılan davetiyelerin 
bilâtebliğ iade edilmiş bulunduğundan Resmî Gazete ile ilân yapılmış 
ve bu ilân üzerine de duruşmaya gelmemiş bulunduğundan keza ilânen 
gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş bulunduğundan duruş
manın bırakıldığı 3/3/1954 tarihinde mahkemede hazır bulunması ilânen 
tebliğ olunur. 
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Manyas Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 951/398 
Davacı: Maarif Vekâletine izafetle, Manyas Maarif Memuru Hak

kı Üstünel. 
Dâvâlı : Manyas'ın Salur Köyünden İsmail oğlu Recep Güçlü. 
Davacı Maarif Memuru Hakkı Üstünel tarafından, dâvâlı Recep 

Güçlü aleyhine açılan (894) lira (64) kuruş tazminat dâvasının yapılan 
muhakemesinde : 

Dâvâlı Recep Güçlü'ye mütaaddit defalar çıkarılan davetiyelerin 
bilâtebliğ iade edilmesi üzerine bu defa mahkemece ilânen tebligatın ya
pılmasına karar verilmiş olmakla, dâvâlı Recep Güçlü'nün duruşma gü

nü olan 5/3/1954 Cuma günü saat 9,15 te Manyas Sulh Hukuk Mahkeme
sinde bizzat hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil 
ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

980 /1-1 
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Osmaneli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

951/69 
Osmaneli Maliyesi adına Osmaneli Askerlik Şubesi Başkam tara

fından Osmaneli'nin Akçapmar Köyünden Mustafa oğlu Hüseyin Uysalı 
aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde: 

Dâvâlının adres ve ikametgâhı meçhul olduğundan adına ilânen 
•tebligat icrasına karar verilmiş bulunmakla karar gereğince dâvâlının, 
muhakemenin bırakıldığı 16/3/1954 Sah saat 9 da muhakemede hazır 
bulunması veya kendisini temsilen bir vekil bulmdurulması davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

911 • 
Kayseri 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Kayseri'nin Hasanfakı Emir Ağa Mahallesinden İsmet Teker tara
fından kocası İsmail Teker aleyhine açılan nafaka dâvasında : 

Dâvâlının mahallî ikameti meçhul bulunması hasebiyle Resmî Gazete 
ile ilân yapılmasına karar verilmiş olmakla dâvâlının 5/3/1954 günü saat 
9 da Kayseri 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunması veya bir ve
ki l göndermesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 31/12/1953 tarihinde biten Yirmiikinci Hesap Yılı Bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

127.534.979 
Altın : 

'Safi Kg . 
Döviz borçluları: 

a - 3133 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

c - Kliring 

Kasa : 
Ufaklık para 

Dâhildeki muhabirler : 
Senetler cüzdanı: 

a - Hazine bonoları ve Hazine ke
faletini haiz bonolar 

ıb - Ticari ve zirai senetler 

Tahviller cüzdanı: 
Avanslar : 
Hissedarlar : 
Gayrimenkuller : (*) 

Gayrimenkuller 
Amortisman 

401.833.384,58 

16.490.696,52 
3.726.822,12 

67.593.023,73 
91.304.727,41 
1.519.594,40 180.634.864,18 

1.439.773.820,98 
588.340.233,75 

(x) 

Demirbaş : (**) 
Demirbaş eşya 
Amortisman 

Muhtelif : 

Toplam 

ı(*) 4.174.000,-- liraya sigortalıdır. 
(**) 1.741.850,— liraya sigortalıdır. 
(x) 3.274.947,26 lirası arsalar bedelidir. 

7.315.000,84 
-1.041.806,83 

1.311.073,52 
—372.921,71 

4.249.567,78 
324.405,39 

2.028.114.054,73 

27.925.034,83 
75.249.761,29 
4.500.000,— 

6.273.194,01 

938.151,81 

125.332.467,73 

2.855.374.886,33 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi : 

Ad i 
Fevkalâde 
Hususi 
Hususi .(Bankamız Kanunu mad
de: 19) 
İleride vukuu muhtemel zarar kar
şılığı (Bankalar Kanunu madde: 31) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Mevduat : 

t lesmî 
Bankalar 
Muhtelif 

15.000.000-

Altm alacaklıları: 
Resmî Safi Kg . 
Muhtelif » » 

48.731.531 

Döviz alacaklıları: 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler 
Mevduat 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 
Mevduat 
Muhtelif 

c - Kliring 

Muhtelif : 
K â r : 

Toplam 

24.086.282,25 
8.707.035,74 
6.0OO.00O,— 

1.042.116,12 

5.317.590,22 45.153.024,33 

1.468.260.793,— 

159.731.622,64 
229.224.030,42 
42.631.091,62 431.586.744,68 

153.541.846,81 
—,— 153.541.846,81 

56.502.000,— 
1.113.319,85 

14.591.114,27 

128.448.303,96 
3.104.419,02 

184.564.279,47 
12.735.623,33 401.057.059,9® 

327.822.711,19 
.12.952.706,42 

2.855.374.886,33 
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SaMfe: 8296 (Resmî Gazete) 

Ş. Karahisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

952/80 

Ş. Karahisar Orman idaresi tarafından Ş. Karahisar'ın Manastır 
Köyünden Rasim Taşdemir ve Alucra'nın Gindebol Köyünden Halil ve 
Abdullah Kayış hakkında Ş. Karahisar Sulh Hukuk Mahkemesinde ya
pılmakta oian açık muhakemesinde : 

Davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmeyen dâvâlı Alucra'nın 
Gindebol Köyünden Halil oğlu Abdullah Kayış'a ilânen gıyap kararı teb
liğ edilmesine karar verilmiş ve yargılama 25/3/1954 Perşembe günü 
11,30 a talik edilmiş olduğundan duruşma günü hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

922 

Kütahya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

952/192 
Mirasçı bırakmadan 21/11/1952 tarihinde öldüğü ihbar edilerek ay 

nı günde Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesince terekesine el konulup def 
teri tanzim ve menkul metrukâtı tesbit edilip satılarak 45 lira nakdî i l : 
baliği Olan bedelinden masraf çıkarak 309 lira 26 kuruş tereke hesabı 
carisinde kayıtlı bulunan Kütahya'nın Mecidiye Mahallesi nüfusu yabanc 
1 No. hanesinde kayıtlı ve Kütabya Ulucami imamı Ahmet Coşkun evin 
de kiracı ölü Mehmet Sadettin karısı ve ölü Mehmet kızı 1294 doğumb 
Fatma Seniye Alkandemir'in mirasçılarının mevcudiyeti kayden taay 
yün etmediğinden mezbureye vâris olduklarını iddia edenlerin bu ilân ta 
rihinden itibaren üç ay içinde isim ve sıfatlarını şifahen veya tahrirer 
Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ve bu müddet zarfında 
alâkadarın müracaatları sebketmediği ve mirasçılarının mevcudiyeti 
sabit olmadığı takdirde müteveffanın mirasının Hazineye intikal ede
ceği ilân olunur. 910 

Bor Zürra ve Tüccar Bankasının 1953 yılı 

A K T İ F 

4 üncü üç aylık hesap hulâsası 

P A S İ F 

II — Kasa 
a) Türk parası 2.688,15 

III — Kanuni karşılıklar 
l î Munzam karşılık mukabili kıymetler 2.685,— 
2. İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 

mukabili kıymetler 4.812,42 
3. ihtiyat akçası mukabili kıymetler 4.496,83 

VI — Senedat cüzdam 
Vâdesi 4 aydan sonra gelenler 110.924,47 

VIII — Avanslar 
8. Sair mütenevvi teminat üzerine 665,37 

XIV — Muhtelif borçlular 
XV — Emtiai umumiye mevcudu 

XVI — iştiraklerimiz 
1. Cumhuriyet Merkez Bankası hissesi 700,— 

XVII — Gayrimenkul emval ve mefruşat 
Kasalar 231,61 
Banka binası 15.317,94 

XXII — Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Türk lirası 

2.688,15 

11.994,25 

110.924,47 

665,37 

1.038,42 
556,41 
700,— 

15.549,55 

26.664,78 

170.781,40 

I — Sermaye 
II — ihtiyat akçası 

1. ilerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
2. Kanuni ihtiyatlar 

VI — Mevduat ve cari hesaplar 
1. Tasarruf mevduatı : 

A. Vadesiz : 
B. Küçük cari hesaplar 

2. Diğer tevdiat : 
I) Sair tacir vasfını haiz hakikî 

ve hükmi şahıslar 
X — Muhtelif alacaklılar 

1. Tahakkuk etmiş vergi 
2. - Sair muhtelif alacaklılar 

XIII — Nâzım hesaplar 
2. Kefaletlerimiz : 

A. Teminat mektupları : 
a) 2490 sayılı kanun mevzuuna 

girenler 

Yekûn 

4.812,42 
4.496,83 

9.021,61 

566,23 

501,83 
24.717,70 

26.664,78 

Türk lirası 

100.000, 
9.309,2 

9.587,8 

25.219,5 

26.664,7 

170.781,4 

Bor Zürra ve Tüccar Bftnkasının 1953 yılı kâr ve zarar hesabı 

Z İ M M E T 

I—.Personel masraflar 
1. Aylık ve ücretler 4.013,05 
2. Sair personel 88,— 

II — Vergi ve harçlar 
Muamele vergisi 87,36 
Bina vergisi 30,04 
Hulâsa! hesabiyelere ilsak edilen pul 56,43 

IH — Sair masraflar 
Defter tasdiki notere 8,68 
ladei faiz 20,85 
.Mahrukat 162,66 
Bekçi parası 85,08 
İlân ücreti 27,84 
Kırtasiye ve müteferrik masraf 235,09 

XV — Faiz ve komüsyonlar 
Tasarruf mevduatına 320,15 
Ziraat bankasına 163,82 

XIV —Kâr 
Bilanço senesi kârı 

Yekûn 

Türk lirası 

4.101,05 

173,83 

540,20 

483,97 

4.452,17 

.751,-22 

M A T L U P 

I — Alman faiz ve komüsyonlar 
İkrazat faizleri 

II — Esham ve tahvilât geliri 
III — Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret 

ve komüsyonlar 
V — iştiraklerimiz kârı 

VIII — Muhtelif kârlar 

7.271,39 

Y ekûn 

Türk lirası 

7.271,3 

680, 

1.429,6 
119, 
251,2 

9.751,2 

896 

Başvekâle t De>b>I Matbuar 
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Kanunlar            Sayfa 
6276 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1)  
         Sayılı Cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılmasına Dair 
         Kanun            1
 
6277 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L)  
         İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun     1
 
6278 İstanbul Üniversitesinin 1953 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) İşaretli Cetvelde 
         Münakale Yapılması Hakkında Kanun        1
 
6279 Orman Umum Müdürlüğü 1958 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) Ve (A/2) İşaretli  
         Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun      2
 
6280 İstiklâl Harbi Malûllerine Verilecek Para Mükâfatı Hakkında Kanun   2
 
T.B.M.M. Kararı 

 
1836 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II ncı Fıkrası 
          (C) Bendinde Yazdı (Kurumların Serbest ve Sözleşmeli Avukatları) Tâbirinin  
         Tefsirine Mahal Olmadığına Dair Karar       4
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