
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

29 OCAK 1957 

SALI 
Sayı: 9521 

KANUNLAR 
T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t Mec l i s i M e m u r l a r ı T e ş k i l â t ı 

h a k k ı n d a k i 5509 sayı l ı K a n u n a E k K a n u n 

Kanun No : 6885 Kabul tarihi 23/1/1957 

Madde 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşriî faaliyetleriyle 
doğrudan doğruya alâkalı teşkilât kadrolarından maaş alan memurlara 
Riyaset Divanı karariyle ve ilişik cetvelde yazılı miktarlarda tazminat 
verilir. 

Tazminatın miktarına, kadro maaşları ve bulundukları memuriyet 
kadrosundan aşağı derecede maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi 

tutulur. _ 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı tazminatın ödeme şekil ve şart
ları hakkında 5017 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 3 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi Kâtibine 5027 
sayılı kanunla verilen temsil tahsisatı kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — 1956 malî yılı içinde bu kanun gereğince öde-
aecek tazminatlar Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmının 201 inci (Maaşlar) faslından te
diye olunur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 5 — Bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra 

olunur. 
26/1/1957 

C E T V E L 

Kadro 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Aylık 
tahsisat 

500 
400 
300 
250 
200 
150 
150 
100 
100 

Kadro 
derecesi 

10 
1J 
12 

Aylık 
tahsisat 

75 
75 
75 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip Cilt 

5017 
5027 
5509 

İlgili Ka nunlar : 
Yargıçlar Kanununa ek Kanun 25/2/1947 
Temsil Ödeneği Kanunu 27/2/1947 
Türkiye Buyuk Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkında 
Kanun 13/1/1950 

2« 
2» 

SMÎt 

927 
»47 

Rumi 
Gazetf. San 

«S4!( 
654« 

B a s ı n - Y a y ı n ve T u r i z m U m u m M ü d ü r l ü ğ ü Kanununun 
6575 sayı l ı kanunla muaddel 21 inc i maddesinin değiş t i r i l 
mesine ve m e z k û r U m u m M ü d ü r l ü k kadro la rma i lâve yapı l 

m a s ı n a dai r K a n u n 

Kanun No : 6886 Kabul tarihi 23/1/1957 

Madde 1 — 5392 sayılı kanunun 6575 sayılı kanunla muaddel 21 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21 — Yabancı memleketlerdeki teşkilâta tâyin edilecek me
murların gidecekleri memleketlerde en çok konuşulan lisanlardan birini 
çok iyi bilmeleri ve Umum Müdürlük teşkilâtında veya ajanslarında veya 
gündelik gazetelerde uç yıldan az olmamak üzere devamlı olarak çalış
mış olmaları şarttır. 

Madde 2 — 5392 sayılı kanunun 30 uncu maddesine bağlı (Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü) aylıklı memurları kadrolarına, ilişik 
cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet kadroları, 
ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun 1 Mart 1957 tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti, 

memurdur. 
26/1/1957 

Resmî Gazete 
T. C. 
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C E T V E L 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i 

Umum Müdürlük 

4 Daire Müdürü (İdari işlere bakar) 

Aded Maaş 

5 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
5 
7 

Türfc Haberler büroları ve basın ataşelikleri 

Haberler Bürosu Müdürü (İhtisas yeri) 
Haberler Bürosu Müdürü (İhtisas yeri) 
Haberler Bürosu Müdürü (İhtisas yeri) 
Haberler Bürosu Müdür Muavini (İhtisas yeri) 
Haberler Bürosu Müdür Muavini (İhtisas yeri) 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
Basın Ataşesi Muavini (İhtisas yeri) 
Memur 
Memur 
Mütercim 
Mütercim 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
8 

90 

80 
70 
60 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
80 
60 

Baslığı 

İlgili Kanunlar s 
Basla - Yayın ve Turam Genel Müdürlüğü Kanunu 

88/5/1948 
£392 sayılı Sasın - Yayın ve Tunzm Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanununun 21 inci maddesinin tadili hakkında Kanun 

27/5/195S 

Distar 
Tenia CUl 

30 

Resmi 
Gazete 

Sahifs Sayı 

3* 

1941 

1479 

7218 

9013 

O r t a D o ğ u Tekn ik Ü n i v e r s i t e s i n i n k u r u l u ş ve haz ı r l ık l a r ı 
h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No : 6887 Kabul tarihi 23/1/1957 

Madde 1 — Ankara'da her nevi tesisleriyle bir Orta Doğu Tekmk 
Üniversitesinin kurulması için gerekli muameleleri yapmaya Maarif 
Vekili salahiyetlidir. 

Madde 2 — Orta Doğu Teknik Üniversite kuruluş hazırlık
larında çalıştırılacak üniversiteler mensuplariyle maaşlı veya ücretli 
Devlet memurlarına ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu mesa
ilerine karşılık olarak İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek miktar
larda ücret vermeye Maarif Vekili salahiyetlidir. Bu ücretler Üniversi
teler Kanununa göre öğretim azalarına verilen tazminata halel getirmez 

Madde 3 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi için lüzumlu bulunduğu 
Maarif Vekâletince belirtilecek olan Devlete ait gayrimenkuller İcra Ve
killeri Heyeti karariyle mezkûr Üniversite teşkilâtının çalışmalarına tah 
sis olunur. 

Madde 4 — Maarif Vekâleti Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına 
her türlü bağış ve vasiyet kabulüne salahiyetlidir. Bu çeşit bağışlar vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 

Madde 6 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

26/1/1957 

T. 1C. 
B A Ş V E K A L E T 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Say ı : 1271 

m/1/1951 

Riyase t icumhur Y ü k s e k M a k a m ı n a 

Libya seyahatim dolayısiyle avdetime kadar Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerinize derin 
saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. M E N D E R E S 

TÜRKİYE 
RİYASETİCUMHUR 

4-59 27/1/1957 
B a ş v e k â l e t e 

27/1/1957 tarih ve Hususi Kalem Müdürlüğü İfadeli 1271 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Libya'ya seyahatiniz dolayısiyle avdetinize kadar Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekâlet etmesi muvafık görülmüştür. 

REİSİCUMHUR 
O. B A Y A R 

•m • > 

TEBLİĞ 
Maliye Vekâletinden : 

T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i K o r u m a h a k k ı n d a 14 sayı l ı K a r a r a 
m ü t a a l l i k 6 , say ı l ı Tebl iğe E k Teb l iğ B 

1 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karara 
mütaallik 6 sayılı tebliğ ile'yürürlüğe konan «ithal Malları Fiyat Kont
rol ve Tescil Talimatnamesi» nin 4, 7 ve 8 inci maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Vazife ve salâhiyet : 
Madde 4 — ithal malları fiyatlarının 6 ncı maddeye göre tâyin ve 

tesbit olunacak dış piyasada cari fiyatlara uygunluğu, alâkalı grup mü

dürü ve tetkiki yapan fiyat mütehassısının müşterek imzasiyle taayyün 
eder. 

Fiyat mütehassısı, fiyat uygunluğu kararından evvel, o malların it
halât ve ticaretiyle iştigal eden asgari 3. âzami 5 kişilik bir ehlivukuf 
heyetiyle müştereken mal ve fiyat tetkiki yapmağa ve keyfiyeti bir ra
pora bağlamağa mecburdur. 

Ancak, Komitece tâyin olunacak borsa malları ile fiyatları malûm 
ve muayyen bulunan mallar için, fiyat mütehassısları ile grup müdür
leri tarafından birlikte ve re'sen karar ittihaz edilebilir.» 

«.Müracaat şekli : 
Madde 7 — Tescil talepleri, müracaat sahiplerinin bağlı bulunduğu 

ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına yapılır. 
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Bu talepler mezkûr odalarca İthal Mallan Fiyatlan Tescil Teşkilâtına 
intikal ettirilir. 

Resmî daire ve teşekküllerin doğrudan doğruya yapacakları ithalâta 
ait tescil talepleri İthal Malları Fiyat Tescil Teşkilâtı Reisliğine yapılır. 

Tescil taleplerine proforma fatura, fiyat teklıfnameleri ve Komite 
tarafından lüzumlu görülecek vesaik eklenir. Bu vesaikin satıcı ecnebi 
firma tarafından tanzim edilmiş olması şarttır. Ancak, mümessillik mu
kavelelerinin sarih hükümlerine nazaran teklif edilen fiyatın ecnebi mem
leketteki firmayı ilzam ettiği ahvalde, Türkiye'deki mümessil tarafından, 
temsil ettiği ecnebi firmadan aldığı talimat dairesinde, bu husus tasrih 
edilmek kaydıyle proforma fatura veya fiyat teklıfnamesi tanzimi caiz
dir.» 

«Tescil taleplerinin reddi halinde itiraz hakkı ve istisnai ithal mü
saadesi talebi : 

Madde 8 — İthal Mallan Fiyat Tescil Teşkilâtınca 4 üncü madde 
gereğince yapılan tetkıkat neticesinde tescil talebinin reddolunması ha
linde, tescili talep olunan fiyatların 6 ncı madde mucibince tesbit oluna
cak dış piyasalarda cari fiyatlara uygun bulunduğu ileri sürülerek, İt
hal Malları Fiyat Tescil Teşkilâtı Reisinin Başkanhğmda gurup müdür
lerinden terekküp eden heyete itirazda bulunabilir. Heyetin fiyatlar hak
kında vereceği karar katidir. 

Müracaat sahipleri, Teşkilâtça tescil taleplerinin veya heyete it i
razda bulunulması halinde itirazın reddini mütaakıp karann tebliğinden 
itibaren bir hafta zarfında, aşağıdaki şartlardan birinin mevcut olması 
halinde «İstisnai ithal müsaadesi» talebinde bulunabilirler : 

a) Malın, Hükümetin veya salahiyetli vekâletlerin tasvibi üzerine 
istisnai bir rejim dâhilinde ithal edilmesi; 
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b) Talebin komple bir tesise taallûk etmesi; 

c) Tescili talep olunan fiyatla Teşkilâtça tesbit olunan en müsait 
fiyat arasındaki farkın % 15 i tecavüz etmemesi, 

İstisnai ithal müsaadesi talebi, İthal Malları Fiyat Kontrol Komi
tesine gönderilmek üzere lüzumlu bilgi ve vesikaları havi olarak ithal 
Malları Fiyat Tescil Teşkilâtı Reisliğine tevdi olunur. 

ithal Mallan Fiyat Tescil Teşkilâtı, istisnai ithal müsaadesi taleple
rini kendi müdellel mütalaasıyla birlikte dosyasına rapten bir hafta için
de Komiteye gönderir. Komite, talebin ihtiva ettiği malûmat ve vesika
ları, tescil teşkilâtının mütalâasını, dosya münderecatını, malın cins ve 
kalitesini, memleketimizin menşe memleket ile olan ticari münasebetleri
ni, en müsait fiyatların cari olduğu memleketlerden ithalât yapılması im
kânları ve sair alâkalı hususatı nazarı dikkate alarak istisnai ithal ta
lebini tetkik ve en geç bir ay zarfında karara rapteder. 

istisnai ithal kararları katî olup, bunlara hiçbir mercide itiraz edile
mez. 

Karar Tescil Teşkilâtına ve ilgiliye Komitece tebliğ olunur. 

istisnai ithal kararlan tetkik olunan hâdiseye münhasır olup, em
sal teşkil etmez ve neşrolunmazlar.» 

2 — Bu ek tebliğ neşri tarihinde mer'iyete girer. 
ithal Mallan Fiyat Tescil Teşkilâtı tarafından işbu Tebliğin neş

rinden önce reddolunan tescil talepleri hakkında tebliğin neşri tarihin
den itibaren en geç on beş gün zarfında «ithal Malları Fiyat Kontrol ve 
Tescil Talimatnamesi» nın bu Tebliğle muaddel 8 inci maddesine uygun 
olarak «istisnai ithal müsaadesi» talebinde bulunulabilir. 

(Resmî Gazete) 

İLÂNLAR 
M . M . V . 1 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Askerî birlikler ihtiyacı için 220 ton patates satın alınacaktır. Tah

mini tutarı 154.000 lira olup katî teminatı 17.900 liradır, ihalesi : 4/2/1957 
günü saat 10.00 da pazarlık suretiyle yapılacaktır. 2490 sayılı kanunun 
51 inci maddesi gereğince mütaahhit nam ve hesabına yapılacak olan 
patatesin evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levzım 
Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve ss atinde 
katî teminatianyla birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. 

63/4-4 

Askerî birlikler ihtiyacı için 37 ton kuru soğan satm alınacaktır. 
Tahmini tutarı 25.900 lira olup katî teminatı 3.385 liradır, ihalesi : 
2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince mütaahhit nam ve hesa
bına 2/2/1957 günü saat 10.00 da pazarlık suretiyle yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân 
kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatinde katî teminat
ianyla birlikte Komisyona müracaatlan ilân olunur. 

86 / 4-4 

Askerî birlikler ihtiyacı için ik i kalem sebze satın alınacaktır. 
Pazarlığı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi gereğince 11/2/1957 günü 
saat 10 da pazarlık suretiyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler her gün 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 25 
ton patates, 15 ton kuru soğan bir istekliye ihale edilebileceği gibi pa
tates ve kuru soğan ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin be
lirtilen gün ve saatinde katî teminatlariyle birlikte Komisyona müraca
atları ilân olunur. 

C i n a i 

Patates 
Kuru soğan 

Miktan R. fiyatı T. fiyatı Kati teminatı 
Ton Kr. Lira 

25 
15 

52 
52 

13 000 1 
7.800 f 3.120 

Yekûn 20.800 
153 /1-1 

M . M . V . 4 N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

Pazarlık usulü ile kereste ve inşaat malzemesi alınacaktır. Talimini 
bedeli 24.450,00 lira olup K. teminatı 3.668,00 liradır, ihalesi 6/2/1957 
Çarşamba günü saat 10.00 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şart
nameler her gün Komisyonda ve ist. Lv. Â. ilân ks. da görülebilir. 

262 / 2-1 

T. C. Devlet Demiryollan 
Komisyonu Reisliğinden : 

İşletmesi Merkez Artırma ve^ Eksiltme 

3 cins bezir alınacak 
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı bezirler kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatları aşağıda gösterilmiştir. 
2 — Eksiltme Ankara'da TCDD binasında, Malzeme Dairesinde top

lanan Komisyonumuzca 12/2/1957 Sah gunu saat 15 te yapılacağından 
tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır 

3 — Şartnameler TCDD nin Ankara'da Merkez İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden (2,5) liraya isteyenlere satılır. 

4 — TCDD siparişi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

Muv. teminatı 
Liste No. Malzemenin ismi Miktarı ton Lira 

1 Kaynamış İngiliz beziri 
2 Kaynamış Türk beziri 
3 Renksiz İnce bezir (Rafinat) 

Afyon Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden 

50 
15 
15 

9 000 
3.000 
3.150 

222 / ¿-2 

956/371 
Davacı Afyon'un Hacı Yahya Mahallesinden Zeki Işçen vekili Avu

kat Necip Ethemoğlu tarafından aynı mahalleden Niyazi Kitapçı ve Rû-
fekası aleyhine açmış olduğu veraset dâvasının yapılmakta olan duruş
masında : 

Gaip : istanbul - Üsküdar Valide'i ait Toptaşı Caddesi 281 de Eş
ref Ersoy adına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ edilmesi üzerine mahallen 
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yaptırılan tahkikatta bulunamadığından adına çıkarılan gıyap kararının 
ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 5/2/1957 
tarihine rastlayan Sah günü saat 9 da bizzat bulunması veya kendisini 
kanuni bir vekilîle temsil etmesi aksi halde mahkemenin gıyabında de
vam edeceği gıyap kararı yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

266 / 1 -1 

Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Muhtelif okullar ihityacı için mevcut şartnamesine göre aşağıda ya
zılı iki cins kereste ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur, istekliler şartnameyi görmek üzere her gün Okul Müdürlüğüne mü
racaat edebilirler, ihaleye girecekler de vesika ve teminatlarına havi ka
palı zarflarını kanunun tarif atı dairesinde hazırlayıp aşağıda yazılı ta
rih ve saatlerde Enstitümüzde toplanacak Satınalma Komisyonuna iha
leden bir saat evvel vermiş bulunmaları lüzumu ilân olunur. 

Cinsi ve evsafı 

Muvak. 
Miktarı Tutarı teminatı ihale 

Ms T. L. T. L . günü 
ihale 
saati 

1 — Muhtelif ebatta 1. kalite 
gürgen (Kayın) 

2 — Muhtelif ebatta temiz 
çıralı çam 

82 

50 

41.984 3.148,80 14/2/1957 11.00 

18.000. 1.350— 14/2/1957 14.00 

270 / 4-1 

iskenderun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 955/447 
Dâvah : Kırıkhan'ın Kurtuluş Mahallesi 8 inci Sokak No. 85 de otu

rur Selma Namak'a : 
Şevket SUngeç vekili Turgut Başaçık tarafından aleyhinize açrlan 

çocuk teslimi dâvasrnm iskenderun Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda : 

Davacı ile dâvah Hatay'm anavatana ilhakından önce birleştikleri 
ve ity çocukları dünyaya geldiği ve bılâhara Aykut'u dâvah yanma aldığı 
ve nereye gittiği malûm olmadığı ve Aykut'un tahsil ve terbiyesi için 
babasına tevdii münasip olacağı yeminle dinlenen şahitlerin şahadetiyle 
anlaşılmış olmakla davacıdan olma ve dâvâlıdan doğma Aykut'un velayet 
hakkının dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine tarafların ayrı ayrı 
şehirlerde ikamet etmeleri sebebiyle Aykut'un dâvâlının her ayın sonunda 
iki gun olmak üzere Aykut'u dâvâlıya Kırıkhan'daki ikametgâhına gö
türüp göstermesi lüzumuna ve kararın hulâsasının Resmî Gazete ve is
kenderun'da intişar eden Hakikat Gazetesiyle ilâna 7/12/1956 gün ve 
956/589 sayı ile karar verildiği ilân olunur. 

170 

Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/855 
Kastamonu Bahadır Köyünden ibrahim oğlu Mehmet Bıyıklı tara

fından, babası Kuzyakanın Karandık K. den Mehmet oğlu Emine'den 
doğma ve Vahide ile evli Mehmet ve Zahı'de adlı çocukları bulunan 1309 
doğumlu ibrahim Bıyıkh'nm gaip olup gaipliğine hukum verilmesi isten
diğinden mumaileyhin sağ olup olmadığı sağ ise nerede bulunduğu ve 
nerede olduğu ve ne şekilde öldüğü hususlarını bilenlerin mahkememize 
kendilerim bildirmeleri veya adıgeçen ibrahim Bıyıklı sağ ise tebligata 
yarar adres ve ikametgâhının bildirmesi hususunun Resmî Gazete ile 
ilânına karar verilmiş olduğundan ve duruşmasının da 1/2/1957 Cumar
tesi günü saat 9,30 a bırakılmış bulunduğundan keyfiyet ilân olunur. 
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Mersin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No: 955/897-869 
Mersm Uray Caddesinde Jozef Katoni ticarethanesinde ikamet eden 

Jan Jak Sursok vekili Av. ismet Varan tarafından Morıs, Mışel, Alek-
sandra, Hanri Lıdo ve arkadaşları aleyhlerine açılan taksim ve izalei 
şüyu dâvasının duruşması sonunda : 

Tarafların hissedar bulunduğu Mersin Bahçe Mahallesinde kâin ta
punun 17 kütük, 159 ada ve 5 parselinde kayıtlı gayrimenkulun mahal
linde yapılan keşif ve bilirkişi beyanına göre hissedarlara aynen taksi
minin kabil olmadığı anlaşılmış olduğundan satış suretiyle şüyuun iza
lesine ve satış bedelinden masraflar çıktıktan sonra geri kalan mikta
rının hissedarlara hisseleri nispetinde paylaştırılmasma ve adresi meçhul 
olan dâvâlılardan Hanri ve Lido'ya hüküm fıkrasının Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine Mersin Sulh Hukuk Mahkemesinde dâvâlıların gıyapla 
rında karar verilmiştir. 

işbu ihbarnamenin neşri tarihinden itibaren dâvâlılardan Hanri ve 
Lido'nun bir hafta zarfında temyiz etmek haklan olup, etmedikleri tak
dirde hükmün kesinleşeceği Başkâtip ihbarnamesi yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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Esas No: 955/896-847 
Mersin Uray Caddesinde Jozef Katoni ticarethanesinde ikamet eden 

Jan Jak Sursok vekili Av. ismet Varan tarafından Moris, Misel, Alek-
sandra, Hanri Lido ve arkadaşları aleyhlerine açılan taksim ve izalet 
şüyu dâvasının duruşması sonunda : 

Tarafların hissedar bulunduğu Mersin Bahçe Mahallesinde kâin ta
punun 23 kütük, 160 ada ve 1 parselinde kayıtlı gayrimenkulun mahal
linde yapılan keşif ve bilirkişi beyanına göre hissedarlara aynen taksi
minin kabil olmadığı anlaşılmış olduğundan satış suretiyle şüyuun iza
lesine ve satış bedelinin masraflar çıktıktan sonra geri kalan miktarının 
hissedarlara hisseleri nispetinde paylaştırılmasma ve adresi meçhul olan 
dâvâlılardan Hanri ve Lido'ya hüküm fıkrasının Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine Mersin Sulh Hukuk Mahkemesinde dâvâlıların gıyaplarında 
karar verilmiştir. 

işbu ihbarnamenin neşri tarihinden itibaren dâvâlılardan Hanri ve 
Lido'nun bir hafta zarfında temyiz etmek haklan olup, etmedikleri tak
dirde hükmün kesinleşeceği Başkâtip ihbarnamesi yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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Esas No: 955/900-903 
Mersin Uray Caddesinde Jozef Katoni ticarethanesinde ikamet eden 

Jan Jak Sursok vekili Av. ismet Varan tarafından Moris, Misel, Alek-
sandra, Hanri Lido ve arkadaşları aleyhlerine açılan taksim ve izalei 
şüyu dâvasının duruşması sonunda : 

Tarafların hissedar bulunduğu Mersin Bahçe Mahallesinde kâin ta
punun 19 kütük, 159 ada ve 7 parselinde kayıtlı gayrimenkulun mahal
linde yapılan keşif ve bilirkişi beyanına göre hissedarlara aynen tak
siminin kabil olmadığı anlaşılmış olduğundan satış suretiyle şüyuun iza
lesine ve satış bedelinden masraflar çıktıktan sonra geri kalan mikta
rının hissedarlara hisseleri nispetinde paylaştırılmasma ve adresi meçhul 
olan dâvâlılardan Hanri ve Lıddo'ya hukum fıkrasının Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine Mersin Sulh Hukuk Mahkemesinde dâvâlıların gıyapla
rında karar verilmiştir. 

işbu ihbarnamenin neşri tarihinden itibaren dâvâlılardan Hanri ve 
Lido'nun bir hafta zarfında temyiz etmek hakları olup, etmedikleri tak
dirde hükmün kesinleşeceği Başkâtip ihbarnamesi yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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Esas No- 955/901-870 
Mersm Uray Caddesinde Jozef Katoni ticarethanesinde ikamet eden 

Jan Jak Sursok vekili Av. ismet Varan tarafından Moris, Mışel, Alek-
sandra, Hanri Lıdo ve arkadaşları aleyhlerine açılan taksim ve izalei 
şuyu dâvasının duruşması sonunda : 

Tarafların hissedar bulunduğu Mersin Bahçe Mahallesinde kâin ta
punun 507 kutuk, 175 ada ve 6 parselinde kayıtlı gayrimenkulun ma
hallinde yapılan keşif ve bilirkişi beyanına göre hissedarlara aynen tak
siminin kabı) olmadığı anlaşılmış olduğundan satış suretiyle şüyuun iza
lesine ve satış bedelinden masraflar çıktıktan sonra geri kalan -mikta
rının hissedarlara hisseleri nispetinde paylaştırılmasma ve adresi meçhul 
olan davalılardan Hanri vc Lido'ya hukum fıkrasının Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine Mersin Sulh Hukuk mahkemesinde dâvâlıların gıyapla
rında -karar verilmiştir. 

işbu ihbarnamenin neşri tarihinden itibaren dâvâlılardan Hanri ve 
Lido'nun bir hafta zarfında temyiz etmek hakları olup, etmedikleri tak
dirde hukmun kesinleşeceği Başkâtip ihbarnamesi yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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Kanunlar                                                                                                                                            Sayfa 
  

6885  Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı Hakkındaki 5509 Sayılı Kanuna EK  

          Kanun             1 

 

6886  Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Kanununun 6575 Sayılı Kanunla Muaddel  

          21 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Mezkûr Umum Müdürlük Kadrolarına İlâve  

          Yapılmasına Dair Kanun          1 

 

6887  Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkında Kanun   2 

 

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi 
 

Başvekil Adnan Menderes’in Libya Seyahati Dolayısiyle Yerine Başvekilliğe İşletmeler Vekili Samet 

Ağaoğlu'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere        2 

 

Tebliğ 
 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 Sayılı Karara Mütaallik 6,Sayılı Tebliğe Ek Tebliğ B 2 

 

 

İlanlar     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


