
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yas* işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

5 ARALIK 1959 

CUMARTESI Sayı: İ037S 

K A R A R N A M E L E R 
Dahiliye Vekâletinden : 

1 — izmir Vilâyeti Sivil Müdafaa Müdürü Fazlı Demirel'in, 7126 
sayılı kanunla ihdas edilen ve izmir Valiliği emrine tahsis edilen 1100 
lira maaşlı (ihtisas yeri) bu Vilâyet Sivil Müdafaa Mütehassıslığına al
makta olduğu maaşı ile naklen tâyini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
21/11/1959 

REÎSÎCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. GEDİK 

1 — Konya Vilâyeti Karapınar Kazasının Gölviran Nahiyesine 
bağlı Obruk Köyü, Niğde-Vilâyeti Bor Kazasının Altunhisar Nahiyesine 
bağlanmıştır. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
25/11/1959 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. GEDİK 

1 — Yozgat Vilâyeti Boğazlıyan Kazasının Fakılı Nahiyesine 
bağlı Küçükyağlı Köyü, Nevşehir Vilâyeti Kozaklı Kazasının Merkez 
Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
25/11/1959 

O. BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. GEDİK 

1 — Konya Vilâyeti Bozkır Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Sop-
ran Köyü ile; 

Aynı Kazanın Ahırlı Nahiyesine bağlı Bademli Köyü böngesindeki 
iki nahiye arası sınır; ilişik krokilerinde gösterildiği veçhile; 

(Bademli çayırından itibaren Kılınç su tepesi, Sopran mektep 
tarlası garbinden Su Uçtuğu deresini takiben Kanaldaki Bademli 
köprüsüne ve buradan Kanalın şimal sahilini takiben eski yola ve 
bu yoldan da şimale doğru Azı tepenin garp eteklerindeki Azı tepe 
boğazım takiben öküz yataklarına ve buradan devamla Karanlık dere 
namı diğeri Yeni sarnıç yolu (işlek yol) unu takiben şimale doğru Sarp 
tepenin garp eteklerine ulaşan hat), 

Olarak belirtilmiştir. 
Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan umumi ve hususi hak

lan mahfuzdur. 
2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

25/11/1959 
REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. GEDÎK 

1 — istanbul Vilâyetinin Bakırköy Kazasına bağlı Bafra Köyü 
hudutları içinde ve Küçükçekmece - Soğuksu ile Halkalı İstasyonları 
arasında bulunan Kapanarya mevkiinin adı ı(Kanarya) olarak değiş
tirilmiştir. 

2 — Bu kararın İcrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
25/11/1959 

REISICL'VUIU 
C. BAYAR 

Başvekil 
A. MENDERES 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. GEDİK 

1 — izmir Vilâyetinin Karşıyaka Kazasına bağlı Büyükçiğli Kö
yünde Belediye teşkili hakkmda Devlet Şûrası Umumi Heyetince veri
len 8/10/1959 tarihli ve 59/2574-263 sayılı karar üzerine 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 7078 sayılı kanunla muaddel 7 ncl maddesine 
tevfikan bu yerde belediye teşkili uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
25/11/1959 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekü 
A. M&NBERm 

Dahiliy« Vekili 
Dr. N. GEDİK 

(Resmî G a z e t e abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur») 

T.C. 
Resmi Gcizete 

REİSİCUMHUR 



Sahife: 226 (Resmi Gazete) 5 ARALIK 1959 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETÎ Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Malzeme Müdürlüğüne bağlı Malzeme 
Ambarı İşyerinde çalışan işçileri temsilen İs
tanbul Liman ve Dokları Gemi Sanayii İşçileri 

E No 1012-12-8 Sendikası ile İşveren idare arasında çıkan top-
K No 146 lulukla iş ihtilâfı hakkında. 

Denizcilik Bankası Turk Anonim Ortaklığı Malzeme Md ne bağlı 
Malz Ambarı İşyerinde çalışan işçileri temsilen istanbul Liman ve dok-
laıı Gemi Sanayii işçileri Sendikası ile işveren idare arasında çıkan top
lulukla iş ihtilafına dair İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen 
14/11/1958 tarihli karara sendika itiraz etmiş -olduğundan, 3008 sayılı İş 
Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden heyet 
17/9/1959 tarihinde toplandı 

istanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara sendikanın yap
mış olduğu itirazın İş Kanununun munaddel 82 nci maddesinin <(D) fık
rasında yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan işin esasının incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren müessese arasında çıkan ve gerek mahiyet ve 
gerekse nisab bakımından kanuni şartları haiz bulunduğu ve îş Kanu
nuna göre geçmesi lâzım gelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhala
rından geçtiği anlaşılan toplulukla İş Uyuşmazlığının mevzuu 

Saat ücretlerine seyyanen 96 kuruş zam yapılması talebinden 
ibarettir. 

İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 14/11/1958 tarihli kararında 
aynen : 

«Gereğini düşünen kurul 
1 — İşveren bankanın 1957 senesi bilançosunun zararla kapamış 

olduğunu, 
2 — İşveren bankaca yapılmakta olan sosyal yardımların işçi üc

retlerinin % 25 ini geçmekte bulunduğu, 
Nazarı itibara alarak, işçi ücretlerine zam talebinin 'reddine 

14/11/1958 tarihinde ittifakla karar verilmiştir » denilmektedir 
Sendika 26/12/1958 tarihli itiraz dilekçesinde 
1 — Denizcilik Bankası, ortakları için tanzim etmiş olduğu bilan

çoda, gösterilen zararın hakiki zarar olmayıp mülga idareden müdevver 
borçlar olduğu, yeni yatırım ve faizlerinin de buna ithal edildiği, 

2 — İşverenin devamlı bir gelir temin ettiği ve Vilâyet Hakem 
Kurulunun esaslı bir inceleme yapmadan sathi bir karar verdiği, 

3 — İhtilâf 1958 de açıldığına göre Bankanın 1957 senesi zararı ile 
ilgili bulunmadığı, 

4 — İşveren bankanın 1958 yılı içinde bilet ve navlun Ücretlerine 
% 100 e yakın zamlar yaptığı ve bu zamların neticesinin bilinmediği şek
lindeki ifadesinin samimiyetle kabili telif olamıyacağı, 

5 — Sosyal yardımların, ücret vesatilerinin % 25 ini bulduğu şek
lindeki beyanının hakikata uymadığı, 

6 — ihtilâfın çıktığı tarihle Vilâyet Hakem Kurulunda karara bağ
landığı tarih arasında bir çok ihtiyaç maddeleriyle inhisar maddelerinin 
fiyatlarının artırılmış olduğu ve dolayısiyle işçilerin iştira kabiliyetleri
nin azaldığı, 

Hülâsa olarak bildirilmektedir 
İstanbul Valiliğinin 7 Ocak 1959 tarih ve Bölge Çalışma Müdürlüğü 

ifadeli Ks 6-958/58 - 66/279 sayılı yazısına bağlı olarak alman dosyada 
mevcut bütün evrakla sonradan kurulumuza gönderilen Denizcilik Ban
kası Türk Anonim Ortaklığının 11/8/1959 tarih ve Personel Müdürlüğü 
iş, B 20/7466-9492 sayılı yazısında derpiş edilen zamlar okunup incelen
dikten sonra gereği konuşulup düşünüldü. 

Denizcilik Bankası Umum Müdürlüğünün 11/8/1959 tarih ve 
20/7466/9492 saydı yazısı ile ihtilaflı işyerindeki işçilerin saat ücretlerine 
1/3/1959 tarihinden itibaren seyyanen 36 kuruş zam yapıldığı bildiril
mektedir. 

Bu şekilde yapılan zammın, az ücret alan işçilere % 50 yi aşan bir 
nispet üzerinden inikas ettiği ve işyerindeki galip ücret seviyesinde ise 
% 25 in fevkinde bir artmayı tazammun ettiği anlaşılmıştır 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığına bağlı muhtelif işlet
melerde uygulanmaya başlayan yeni ücretlerin Makine ve Kimya En
düstrisi Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, Devlet Demir 
Yollan gibi Resmî sektöre bağlı müesseselerde 1 Mart 1959 tarihinden 
itibaren kabul edilmiş bulunan ücret artırmaları ile hem ahenk bulundu
ğu müşahade edildiğinden, 1/3/1959 tarihinden itibaren bu ücretlerin ihti
laflı işyerindeki işçiler İçin müktesep hak teşkil etmesine ve sendikaca 
yapılan itirazın reddine, 

Ve bu kararın Resmî Gazete file ilânına 17/9/1959 tarihinde ittifak
la karar verildi. 

İ L Â N L A RR 
Bozkurt Sulh Hukuk Hâkimliğinden 

1959/110 
Davacı Abana'dan Abdullah kızı Sevim Kadak tarafından eşi Meh

met oğlu Yavuz Kadak aleyhine Bozkurt Sulh Hukuk Mahkemesine açı
lan ayda 150 lira nafaka dâvasının görülen muhakemesi sırasında, 

Dâvâlı Yavuz Kadak'a semti meçhulde olduğundan bahisle daveti
yenin tebliğ edilemediğinden, davetiyenin Resmi Gazete İle ilânen tebli
ğine karar verilmiştir 

Dâvâlı Yavuz Kadak duruşmanın muallâk bulunduğu 11/12/1959 
Cuma günü saat 9 00 da mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini 
temsilen bir vekil göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz 
olunacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

4600 

Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

E No 959/259 
K. No 959/173 
Davacılar Hendek'in Soğuksu Köyünden Ali Yazıcıoğlu Yusuf Atik, 

Yusuf oğlu Hasan Atık, Yusuf oğlu Ahmet Atik tarafından dâvâlı Hen
dek Nüfus İdaresi aleyhine açılan soyadı tashihi dâvası netice Soğuksu, 
köyü 219 sayılı hanesinde kayıtlı Ali Yazıcıoğlu Yusuf Alık, Yusuf oğlu j 

Hasan Alık, Yusuf oğlu Ahmet Alık'ın Alık soyatlarmın Atik olarak dü
zeltilmesine 14/9/1959 tarihinde karar verildiği ilân olunur 

4599 

Turunçova Belediye Reisliğinden : 

1 — Turunçova Belediyesine ait 955 model, 0867606 F 255 N motor 
numaralı beş tonluk, Chevrolet marka kamyon açık artırma suretiyle 
ihaleye çıkarılmıştır 

2 — Kamyonun muhammen bedeli kırkbin liradır Ve bu bedel üze
rinden geçici teminat üçbin Uradır 

3 — ihale, 21 Ocak 1960 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
09,00 da, Turunçova Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurun
da yapılacaktır 

4 — ihale dolayısiyle, her türlü, vergi, hare, resim vesaire üze
rine ihale edilene aittir 

5 — Kamyon satışına ait şartname her gün için Turunçova Bele
diye Dairesinde ücretsiz olarak görülebihnir 

6 — ihaleye girenler, satış şartnamesini okumuş ve hükümlerini 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar 

7 — Taliplilerin geçici teminatı Belediye veznesine yatırdıklarına 
dair makbuzu veya banka teminat mektubunu ihale saatinden evvel Be
lediye Reisine vermeleri önemle rica ve ilân olunur 

4578 / 4-1 



M. M. V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlikler ihtiyacı İçin 300.000 aded yumurta satın alınacak
tır. Tahmini tutarı (87.000) lir& olup geçici teminatı (5.600) Uradır. İha
lesi 19/12/1956 günü saat 11 de kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 300.000 
aded yumurta bir istekliye ihale edilebileceği gibi 100.000 aded partiler 
halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkan
lığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. 

4518 / 4-2 
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M. M. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf suretiyle 77 Ma gürgen kereste satın alınacaktır. Mu-
mammen bedeli 50.000 lira olup muvakkat teminatı 3.750. liradır. İhalesi 
1:9/12/1959 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarım ihale saatinden, cn geç bir saat evveline kadar 
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Posta
da vâki gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi Komisyonda gö
rülür. 

4498 / 4-2 

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

1 — Kapalı zarf usulü ile 54 kalem dişçi malzemesi sat-n alınacaktı? 
2 — Satın alınacak malzemelerin listesi şartnamesine eklidir. 
3 — Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amir 

liginde görülebilir. 
Miktarı M. bedeli G. Tem 

4 — C i n s i Kalem Lira Lira 

Birinci grup dişçi malzemesi 5 9.086,00 681,45 
(1, 5, 7, 8 Sıra No. 1ar hariç) 
İkinci grup dişçi malzemesi 9 6.57J.03 483,28 
Üçüncü grup dişçi malzemesi 8 8.860,50 665,00 
(26 Sıra No. hariç-) 
Dördüncü grup dişçi malzemesi 9 9.087,50 682,00 
Beşinci grup dişçi malzemesi 7 7.675,00 675,65 
(38, 45 Sıra No. 1ar hariç) 
Altıncı grup dişçi malzemesi 7 3.694,00 277,06 
(£6, 53 Sıra No. 1ar hariç) 
Yedinci grup dişçi malzemesi 9 11.412,50 855,95 

5 — Tamamının muhammen bedeli 56.392,50 Ura olup, geçici te 
mlnatı 4.229,50 Uradır. 

6 — İhalesi 16 Aralık 1959 Çarşamba günü saat 11,00 komisyonda 
yapılacaktır. 

7 — Malzemelerin tamamı bir IstekUye ihale olunabileceği gibi 
gruplar ayrı ayrı kimselere de ihale olunabilir. Teklif mektuplarında her 
grupun toplamı için yapılacak teklif ayrı ayrı gösterilecektir. 

6 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıya 
cakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabi 
linde komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardak 
gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. 

4538 /4-2 
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DEMİ. Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünden: 

1 — Yeşilköy Hava Alanında aprona giriş cemakân ve bölmeleri 
İle su kulesinin yağlı boya işi mütaahhidin namına yaptırılmak üzere 
açık eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 41.321,37 Ura olup geçici teminatı 3.100 Uradır 
Geçici teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına 
yatırılarak mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Yeşilköy Meydan Başmüdür
lüğünde görülebilir. 

4 — Bu işin eksiltmesi 10 Ar alile 1959 tarihine tesadüf eden Per
şembe günü saat 15 te Yeşilköy Terminal binasında Alım, Satım Ko 
misyonunda yapılacaktır. 

6 — Iatekülerın bir defada 25.000 liralık bu gibi bir işi yaptık 
larını gösterir belgelerini 7 Aralık 1959 günü saat 17 ye kadar bir dilekçe 
ile Meydan Başmüdürlüğüne müracaat ederek alacakları ehliyet vesika

sını, 1909 yılı ticaret odası vesikasını ve-teminat mektubu ile birlikte 
mezkûr gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 

6 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şariür. 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez) 

7 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4450/4-4 

Ankara Valiliğinden:

SDSDSDSDSDSDSDSDSD

 

1- — 70.249,30 Ura keşif bedelli Ankara Arkeoloji Müzesi ahşap ta
van ve elektrik tesisatı işi kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 15/12/1959 Salı günü saat 11 do Ankara Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı 4.762 Ura 50 kuruş olup, Ankara Mektepler 
Muhasebeciliğine yatırılacaktır. 

4 — İsteklilerin ticaret odası vesikaları, teminat makbuzu ve ben
zeri bir işi muvaffakiyetle -başarıp kabulünü yaptırdığına dair Maarif Ve
kâleti Eski Eserler vc Müzeler Umum Müdürlüğünden alacakları belge
leri komisyonumuza ibraz etmeleri şarttır. 

5 —- Bu işe ait keşif ve şartname Müze Müdürlüğünde mesai saat
leri- dâhilinde görülebüir. 

6 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri gere
ğince hazırhyacaklan teklif mektuplarını eksiltme saatinden en geç bir 
saat önce komisyonumuza vermeleri,şarttır. 

7 — Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4571/-İS 
•-' •>... 

Maliye Okulu Müdürlüğünden 

Miktarı ve cinai: 30 kalem sebze ve meyve, M. fiyatı: 27.990 Ura, 
G. teminatı: 2.100 Ura, ihale tarihi: 10/12/1959, gflntt: Perşembe, sa
ati : 11, şekli : Kapalı. 

1 — Yukarda cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihala 
şekli yazılı 30 kalem sebze ve meyve eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 10/12/1959 Perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
Rüzgârlı Sokakta Devlet Malzeme Ofisi arkasında bulunan Maliye Oku
lunda-toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

8 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 vc 
üncü maddelerindeki şartlan haiz olmaları lâzımdır. 

4 — Kapalı zarfların eksiltme saatinden en az bir saat evvel mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. Postada 
olan gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 

6 — Bu işe ait şartname ve numuneler, Ankara'da Maliye Okulu 
Müdürlüğünde her gün saat 13,30 - 15 arasında görülebilir/ 

4494,'4-8 

Ankara Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlü
ğünden : 

Muhammen- Geçici 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı İhale şekli 

Dana 50 Adet 17.500,— 1312,50 Kapalı zari 
rtküz 12' > 11.400,— 855,— Açıkeksiltma 

Yukarıda yazılı dana ve öküzler 2490 sayılı kanunun 32 ve 41 inci 
maddeleri gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18/12/1959 Cuma 
günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacak
tır. Kapalı zarfların en geç aynı gün saat 14 do kadar kom.pyona veril
miş olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı MğU-tuak t » -
re Enstitü Bürosuna müracaatları. 

4540 / 4-2 

Başvekâlet Atom Enerjisi Komisyonu Genel SekreterUğinden: 

Sarıyar Köyünün Eskisarıyar - Göbet - Çaldüzü mevkileri içinde 
kalan arazinin Atom Sitesi inşası gayesiyle istimlâki cihetine gidileceğin
den yeri ve mahalli gösterilen mıntakada ilişiği olan kimselerin 10 Ocak 
1960 Pazar günü arazide, yapılacak kesif ve kıymet takdiri işinde hazır 
bulunmaları İstimlâk Kanununun 11 inci maddesi hükümleri gereğince 
ilanen tebUğ olunur. 

4551 / 2-2 
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Sahife: 228 

Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/18-454 
Davacı Kavacık Köyünden Mehmet ve Ali Uzun tarafından davalı 

Geldiğen Köyünden Zeliha Arar, Ahmet Adıyaman, Ayşe Asil, Mustafa 
Yörür, Ayşe Arar, Gülistan Sağlam, Kadir Sağlam ve Turan Vemez ve
killeri Sabri Alpaydın ile hazine ve bu köyden Fatma Sağlam aleyhine 
açılan tapu iptali, tescil ve men'i müdahale dâvasının duruşması sonunda : 

Davacı tarafın iddiası subut bulmadığından kaim dâvanın reddine 
2 4 / l ı / i y û s tarihinde karar verilmiş olup ilânı ve temyiz dilekçesi dığcı 
davalılar vekili Sabri Alpaydm'la hazme temsı.c.sı Mal Muduilu¿une 
tebliğ ediıınış olup dâvâlılardan Patına Sağlam'm uzun zamandan b u ı 
adresi meçhul bulunmakla tebliğ edilemediğinden keyfiyetin yanı dava
cıların Çivril Köyü Yazı mevkiindeki doğusu Uzun oğlu vereseleri, batısı 
Lâz oğlu karısı, kuzeyi Zobu oğlu veresesi, güneyi de Uzun oğlu vere-
seleıi ile çevrili yere ait eski tapunun iptaliyle kendi namlaıına tescili ve 
dâvâlıların müdahelesınin men'i hakkındaki taleplerinin reddine dair olan 
24/11/1958 tarih ve 454 sayılı ilâmın ve davacıların bu ilâmı temyiz et
tikleri ilân olunur. 

4598 

Babaeski Sum Hukuk Hâkimliğinden : 

Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesinde 958/187 esas sayılı dosya ile 
Seher Kama vekili Naci Saygın tarafından Hacı Hasan Mahallesinden 
Halil Balıkçı ve Kadriye Balıkçı ve Salım kızı Şevkiye aleyhine ikame 
olunan izalei şüyu dâvasının muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Salim kızı Şevkiye adına çıkarılan davetiye gösterilen 
adrese tebligat yapılamamış olmakla gazete ile ilânına karar verilmiş 
olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere mumaileyhe ilânen duyu
rulur. 

4596 

K. D. Ereğü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

958/537 
Zonguldak İşçi Sigortaları Kurumu tarafından Alaplı Ortacı Kö

yünden İbrahim oğlu Yaşar Çağlayan aleyhine, sigortalı işçilerden ismail 
Alanko'nun, dâvâlı Yaşar Çağlayan tarafından tedbirsizlik ve dikkatsiz
likle ölümüne sebebiyet verdiğinden açılan tazminat dâvası sebebiyle; 
davalı Yaşar Çağlayan'ın tebliğe yeter adresi tesbit edilemediğinden dâ
vanın davetiyesi kendisine tebliğ edilememiş^ mahkemece tebligatın ile
nen yapılmasına karar verilerek muhakeme 3/2/1960 Çarşamba saat 9.25 
e bırakılmıştır. Belli günde dâvâlının bizzat mahkememizde hazır bu
lunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde hakkında 
gıyap kararı verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4593 

959/309 
Ereğli'nin Kirmanlı Mahallesinden ihsan Metin tarafından karısı 

Şerife Metin aleyhine açılan boşanma dâvası sebebiyle; davalının tebliğe 
yeter adresi tesbit edilemediğinden, dâva davetiyesi kendisine ilânen teb
liğ edilmiş ve muayyen günde hazır bulunmadığından gıyap kararının 
kendisine ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 28/12/1959 Pazar
tesi saat 9.20 ye bırakılmıştır. 

Belli günde dâvâlının bizzat hazır bulunması veya bir vekille ken
disini temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân oiunur. 4594 

Araç Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

959/104 
Araç'ta Manifaturacı Habip Acar tarafından Avlağıcık K. den Ziya 

Acar ve 10 arkadaşı aleyhlerine açılan taksim dâvasının yapılan açık du
ruşması sırasında : 

Araç Kazasının Çay Mahallesinden Atıf Çelebi, Selim Çelebi, Raife 
Çelebi, Lütfi Çelebi ve Saime Çelebi'lerin adresleri belli olmadığından 
ikametgâhları da başka yere giderken adreste bırakmadıklarından mez
kûr davalıların tebligatları Resmî Gazete ile yapılmış olup şimdi ise gı
yap kararın n da Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına mahkemece ka
rar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 30/3/1960 Çarşamba saat 
10.10 da Araç Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendi
lerini temsilen bir vekilde gönderdikleri takdirde mahkemelerinin gıya
bında yapılacağı ilân olunur. 4590 

5 ARALIK P B 

DSİ Umum Mı.duı lüğunden : 

Devlet Su İş len Uinum Müdürlüğü tarafından Tokat Vilâyeti hu
dutla! ı içinde Yeşılırmak nehri üzerinde inşa edilecek Almus Baraj: Hid
roelektrik santralı ve Hirfanlı Ea ıa jmm takriben 20 Km. manssbmda 
inşa edilecek Kesikköprü Barajı Hidroelektrik santralı için muhtelif 
memleketleı den satın alınacak daimi teçhizatın imalât müddetince yapı
lacak muayene ve kontrollük hizmetleri işi fiyat ve teklif isteme usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Muayene ve kontrolü yapılacak teçhizat her iki baraj için muhtelif 
ecn bı momieketl *ıde imâl edilecek cebri boru, tüıb.n, jeneratör, vana, 
transformatör, kapaklar ve b.lumum elektrik ve makine aksamından 
ibarettir. 

Bu iş için gerekli döviz idare tarafından temin edilecektir, 
ihaleye iştirak etmek istıyenleıin : 
1 — Kaç seneden ben yukarıdaki malzemeye mümasil malzemenin 

kontrollük ve muayene hizmetlerinde bulundukları, 
2 — Hangi meaıleket.eıde muayene ve kontrollük hizmetleri ya

pan büroları bulunduğu, 
3 — Şimdiye kadar yapmış oldukları muayene ve kontrollük hiz

metlerini müsbet vesaikle tevsik eden bir dilekçe ile 11 Ocak 1960 Pazar
tesi günü saat 17.00 ye kadar Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Baraj
lar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliğine (Meşrutiyet Caddesi 
Adakale Sok. No. 50) müracaatları lâzımdır. 

Teklifler bütün teçhizat ıçm olup sade bazı kısım malzemenin mu
ayene ve kontrollük hizmetleri için verilecek teklifler nazarı itibara 
alınmıyacaktır. 

Umum Müdürlük taliplerin durumlarını inceliyerek ehil gördükleri
ne teklif dosyalarını gönderecektir. 

4624 /1-1 

Giresun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Tekke Köyünden Abbas özcan tarafından Nadiye Akyol ve arka
daşları aleyhlerine ikame olunan taksim dâvasının yapılan duruşmasında 
adresi meçhul olan Nadıye Akyol adına ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan karar gcıeg.nce adı geçen dâvâlının duruşma
nın muallâk bulunduğu 20/12/1959 Saj saat 0.20 de duruşmada bizzat ve
ya bir vekil göndeıe ıek kendisini tenısd ettirmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında devamı icrasına kaiar verıltceğı gıyap kararı yerine kaim ol
mak uzeıe ilânen tebliğ olunur. 

4687 • 
Pasinler Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğü vekili Avu
kat Dursun Ispıroğulları tarafından dâvâlılar Erzurum'un Alipaşa Ma
hallesinden şoför Ömer Danış ile Erzurum'un Pasinler Kazasına bağlı 
Korucuk Köyünden şoför Canip Kızıltunç aleyhlerine ikame eylediği 94 
lira alacak dâvasının Pasinler Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık 
muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Pasinler'in Korucuk Köyünden Erzurum 155 plâka 
sayılı otobüsün şoioru Uan±p Kızıltunç'un adına çıkarılan davetiyenin 
semti meçhulde bulaIldu¿u^ıdan tebliğ edilemediği cihetle usulün 141 inci 
maddesi gereğince ü u ı u ş u a gününü bildirir tebligatın ilânen yaptırılma
sına karar verilmiş olduğundan : 

Davacı idare vekili tarafından dâvâlılar aleyhine ikame eylediği iş 
bu 94 lira alacak dâvasının duruşmasının 21/1/1960 Perşembe günü saat 
9.00 da Pasinler Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacağı dâvâlılardan Ca
nip Kızıltunç'a davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4586 

Gümüşhacıköy icra Memurluğundan : 

959/151 
Gümüşhacıköyde Avukat Bilâl ö z g ü m ü ş tarafından Tosya'nın Se-

vinveren Köyünden Yusuf oğlu Hamza Dağlı aleyhine yapılan icra ta
kibinde : 

Borçlu Hamza Dağlı'nın köyündeki adresine yapılan tebligatların 
semti meçgule gittiğinden bahisle bilâ tebliğ iade edilmesi üzeııne (560) 
lira ve masraflara borçlu Hamza Dağlı'ya ödeme emrinin ilânen tebliğine 
karar verilmiştir, i şbu ilân ödeme emri tebliği yerine kaim.olmak üzere 
ilân olunur. 

4582 

(Reuní GaaeteY 
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Ankara Üçuncu Sulh hukuk Hâkimliğinden . 

959/1429 
Ankara Mülkiye Mektebi arkasında Dede Efendi Sokak No 85 de 

ikamet eden Münevver Ceylan'ın akıl zayıflığı dolayısiyle M. K pun 355 
İnci maddesi gereğince hacir altına alınarak aynı K nun 399 uncu mad
desi gereğince 13/11/1959 tarihinde annesi Zeliha Kutlu'nun velayeti al-
tına konulmasma karar verilmiş olmakla keyfiyet M K. nun 361 ve 371 
inci maddeleri gereğince ilân olunur. 

4563-1 

959/1319 
Ankara Topraklık Akdere San Tepe Memiş yanında ikamet «den 

Küçük Edebiya İlhan Akdere'ye M K. 355 inci maddesi gereğince hacir 
altına alınarak aynı K. nun 399 uncu maddesine tevfikan ablası Halime 
Enfıyeci'nin vesayeti altına konulmasına karar verilmiş olmakla keyfiyet 
aynı K nun 360 ve 371 inci maddeleri gereğince ilân olunur. 

2563-2 

Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 
Dâva tarihi 

959/ 991 
959/1122 
Nejat Aydın Aysoy 9903 
İsmail Erdoğan Tölan 
K . H . 
14/7/1959 

Dâva mevzuu : Hacir ve vasi tâyini 
Dâva • Çamlıdere C M U liginin .26/6/1959 tarih 959/892 sayılı 

havale yazısiyle Mahkememize gelen ve 4 sene hapis cezasına mahkûm 
Ankara Soğukkuyu Su İşleri Arkası 2 nci Sokak 22 No da oturur Mus
tafa .oğlu Halil Çınar hakkındaki hüküm katiyet kesbettiği ve infazına 
da başlanıldığı bildirilerek M K nun 357 nci (maddesi gereğince bir vasi 
tâyini istenilmiştir. 

Deliler 1 — Mahkûm Ankara'da Soğukkuyu Su İşleri arkası 2 nci 
Sokak 22 No da ikamet ettiğini ve annesi Kezban Çınar'ı kendisine veli 
tâyin edilmesini istediğini ve veliye teslim edilecek menkul ve gayri
menkul mallan bulunmadığını bildirmiştir 

2 — Mahkûm reşit olup bir yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Mahkûm bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm 
olduğu ve reşit bulunduğu incelenen delillerden anlaşıldığından mahkû
mun beyanı nazara alınarak mahkûmiyet müddetince annesi Kezban 
Çınar'ın velayeti altına konulması zaruri görülmüştür 

Hüküm 1 — Mahkûmun mahkûmiyeti müddetince annesi Kez
ban Çınar'ın valâyeti altına konulmasma. 

2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul mallan olmadığım bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın veliye tebliğine, 
5 — Kararın kesinleşmesini mütaakip ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına, 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun gıyabında 

14/9/1959 tarihinde karar verildi 
4570-2 

Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 
Dâva mevzuu 
Dâva tarihi 

959/1333 
959/1240 
Nejat Aydın Aysoy 9903 
İsmail Erdoğan Tolan 
H. U. 
Vasi tâyini 
30/9/1959 

Dava Ankara C Müddeiumumiliğinin 29/9/1959 tarih 959/4842 
sayılı havale yazısı İle Mahkememize gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi 
Müdürlüğünün 24/Ş/1959 tarih ve 959/312 saydı yazısında adam öldür
mek suçundan 18 sene ağır hapse mahkûm Ankara'nın Kıbrıs Köyün
den Haydar oğlu 1940 doğumlu Hacı Ahmet Cihan hakkındaki hükmün 
kesbi katiyet ettiği ve infazına da başlandığı bildirilerek Medeni Ka
nunun 357 nci maddesi gereğince bir vasi tâyini istenildiği bildirilmiştir 

Deliller 1 — Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve babası Hay
dar Cihan'm velayeti altına konulmasını istediğim ve babasına teslim 
edilecek menkul ve gayrimenkul malların da bulunmadığım bUdİrmlştir 

2 — Mahkûmun reşit olup bir yıldan fazla hapis «ezası ile mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır 

Gerekçe Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza 
ile mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen delillerden 
anlaşıldığından mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müd
detince babası Haydar Cihan'm velayeti altına konulması zaruri görül
müştür 

Hüküm Yukarıda incelenen deliller ve gerekçeye dayanılarak 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince babası Haydar Cihan'm 

velayeti altına konulmasma, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
S — Mahkûm menkul ve gayrimenkul mallan olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın veliye tahriren tebliğine, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakip ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne ve 

velinin gıyabında 3/10/1959 tarihinden açıkça karar verilip tefhim edildi 
4570-3 

Esas 
Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 
Dâva mevzuu 
Dâva tarihi 

959/1480 
959/1428 
Nejat Aydın Aysoy 9903 
İsmail Erdoğan Tolan 
K H 
Vasi tâyini 
2/11/1959 

Dâva Ankara C Müddeiumumiliğinin 2/11/1959 tarih ve 959/3430 
saydı havale yazılı ile Mahkememize gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi 
Müdürlüğünün 2/11/1959 tarih vc 959/1141 sayılı yazısından yaralamak 
suçundan 2 sene ağır hapse mahkûm edilen Ankara Etimesgut Nahiyesi 
Yapracık Köyünden Rüstem oğlu 1931 doğumlu Nuh Karaaslan'a Medeni 
Kanunun 357 nci maddesi gereğince bir vasi tâyini talep edilmiştir 

Deliller 1 — Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve kendisine 
babası Rüstem Karaaslan'm vasi tâyinini istediğini vc vasiye teslim edi
lecek menkul ve gayrimenkul malların bulunmadığını bildirmiştir 

2 — Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza ile mah
kûm olduğu yukanda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır 

Gerekçe Mahkûmun bir seneden ziyade bir ceza ile mahkûm bu
lunduğu ve reşit olduğu yukanda incelenen delillerden anlaşıldığından 
ve mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müddetince ba
bası Rüstem Karaaslan'm velayeti altma konulması uygun görülmüştür. 

Hüküm Yukanda İncelenen deliller ve gerekçeye dayandarak 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince babası Rüstem Karaas

lan'm velayeti altma konulmasına, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkum menkul <ve gayrimenkul mallan olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararıp katileşmesini mütaakip ilânına, 
5 — Kararın bir suretinin veliye ve bir suretinin de C Müddei

umumiliğine gönderilmesine, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal plmadı-

ğına 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne kar

şı 4/11/1959 tarihinde açıkça karar verilip tefhim edildi 
4570-4 

: 959/1332 
Karar : 959/1238 
Hâkim . Nejat Aydın Aysoy 9903 
Kâtip : İsmail Erdoğan Tolan 
Davacı : H U 
Dâva mevzuu • Vasi tâyini 
Dâva tarihi 30/9/1959 

Dâva Ankara C Müddeiumumiliğinin 29/9/1959 tarih ve 959/4845 
saydı havale yazdı ile Mahkememize gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi 

Esas 

Esas 

Esas 



Sahİfc:230 (Reamî Gazete)) 5 ARALIK 1959 

Müdürlüğünün 24/9/1953 tarih ve 959/1034 sayılı yaz'sıncî 'n yankesici
lik suçundan 4 şene 6 ay hapse m a h k û m Ankara Pnsta Caddesi Kuı il
çesine Sok. No 9 da oturur Bekir oğlu Halil Çalışkanoğlu hakkmdak' 
hükmün katiyet kesbettiği ve infazına da başlandığı bildirilerek Medeni 
Kanunun 357 nci maddesi gereğince bir vasi tâyini istenilmiştir. 

Deliller : 1 — Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve kendisine 
Ankara'da vasi tâyin edilecek bir kimsesi olmadığını ve vasiye teslim 
edilecek menkul ve gayrimenkul malı bulunmadığını ve mahkemece vasi 
tâyin edilmesini İstediğini bildirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşit olup bir yıldan fazla hapis cezası ile mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza 
ile mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda Jncelenen delillerden 
anlaşıldığından mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müd-
detince Ankara Avukatlarından Erdem Akkerman'ın vesayeti altına ko
nulması zaruri görülmüştür. 

Hüküm : Yukarıda incelenen deliler ve gerekçeye dayanılarak : 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetlerince Ankara avukatların

dan Erdem Akkerman'ın vesayeti altına konulmasına, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığım bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın ketileşmesini mütaakip ilânına, 
5 — Kararın bir suretinin vasiye tahriren tebliğine, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına. 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne va

sinin gıyabında 3/10/1959 tarihinde açıkça karar verilip tefhim edildi. 
4570-5 

Esas 
Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 

959/1029 
959/1289 
Nejat Aydın Aysoy 9903 
ismail Erdoğan Tolan 
H. U. 

Dâva mevzuu : Vasi tâyini 
Dâva tarihi : 28/7/1959 

Dâva : C. Müddeiumumiliğinin 27/7/1959 tarih ve 6/7657 sayılı ha
vale yazılı ile Mahkememize gelen Urfa Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğü
nün 16/7/1959 tarih ve 959/363 sayılı yazısında rüşvet almak suçundan 
6 sene 8 ay ağır hapis cezasına mahkûm Ankara'nın Halkavun Nahiyesi 
Sancar Köyünde oturur Seyit Mehmet oğlu Necati Demirci hakkındaki 
hükmün katiyet kesbettiği ve infazına da başlandığı bildirilerek Me
deni Kanunun 357 nci maddesi gereğince bir vasi tâyini istenilmiştir. 

Deliller : 1 — Mahkûmun talimatla alınan ifadesinde Ankara'da 
ikamet ettiğini Ağabeysi Kadir Demir'in kendisine vasi tâyin edilmesini 
istediğini ve vasiye teslim edilecek menkul ve gayrimenkul malları ol
madığını bildirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşit olup bir yıldan fazla hapis cezası İle mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza 
ile mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen delillerden 
anlaşıldığından mahkûmun talimatla alınan beyanı da nazara alınarak 
mahkûmiyet müddetince Ağabeysi Kadir Demir'in vesayeti altına konul
ması zaruri görülmüştür. 

Hüküm : 1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince ağabeysi Ka
dir Demir'in vesayeti altına konulmasına, 

2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın vasiye tahriren tebliğine, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakip ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına. 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun ve vasinin 

gıyabında 14/10/1959 tarihinde karar verildi. 
4570-6 

Esas 
Karar 

959/1331 
959/1239 

H î k ı m 
Kât ip 
Davacı 
Dâva mevzuu 
Dâva tarihi 

Ne:. ıt Aydın A; y , ı ,y 9903 
ismail E"doğan Tolan 
H. U. 
Vasi tâyini 
30/9/1959 

Dâva : Ankara C. Müddeiumumiliğinin 29/9/1959 tarih ve 959/4846 
derkenar sayılı havale yazısı ile Mahkememize gelen Ankara Ceza ve 
Tevkif Evi Müdüılüğünün 24/9/1959 taı ıh ve 959/1033 sayılı yazısından 
hırsızlık surundan bir sene bir ay hapse mahkûm Ankara Mamak Ke-
çikıran Mahallesi No. 316 da oturur Ahmet oğlu 1926 doğumlu Ali Can 
(Canlı) hakkındaki hükmün kesbi katiyet ettiği ve infazma da başlan
dığı bildirilerek Medeni Kanunun 357 nel maddesi mucibince bir vasi 
tâyini istenilmiştir. 

Deliller : 1 •— Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve eşi Hediye 
Canh'nm kendisine vasi tâyin edilmesini istediğini ve eşine teslim edile
cek menkul ve gayrimenkul mallarının da bulunmadığını bildirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşit olup bir seneden fazla hapis cezası ile mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza 
ile mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen delillerden an
laşıldığından mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müd
detince karısı Hediye Canh'nm vesayeti altına, konulması zaruri görül
müştür. 

Hüküm : Yukarıda incelenen deliller ve gerekçeye dayanılarak : 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince eşi Hediye Canh'nm ve

sayeti altına konulmasına, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın vasiye tahriren tebliğine, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakip İlânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına, 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne va

sinin gıyabında 3/10/1959 tarihinde açıkça karar verilip tefhim edildi. 

4570-7 

Esas 
Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 
Dâva tarihi 

: 959/1184 
: 959/1106 
: Nejat Aydın Aysoy 9903 
: ismail Erdoğan Tolan 
: H. U. 
: 8/9/1959 

Dâva mevzuu : Vasi tâyini 

Dâva : Ankara C. Müddeiumumiliğinin 5/9/1959 tarih ve 959/4812 
sayılı havale ypzısı ile Mahkememize gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi 
Mdürlüğün-in 3/9/1959 tarih ve 959/296 sayılı yazısında 20 sene ağır ha
pis cezasına mahkûm Ankara'da Etimesgut Nahiyesi Macun Köyünde , 
oturur Sadık o^lıı İ3?S doğumlu Ali (Sement) Sumen hakkındaki hü
küm katıvet kcsbrttiM ve infazına da başlandığı bildirilerek Medeni 
Kanunun C57 nci maddesi mucibince bir vasi tâyini istenilmiştir. 

Deliler : 1 — Mahkûm Ankara'da Etimesgut Nahiyesi Macun 
Köyünde ikamet ettiğini ve kendisine her ne kadar Ziya Yaman'm vasi 
tâyinini istediğini bildirav',;""? de duruşmada kendisine eniştesi Temel 
Alsan'm vasi tâyin edilmesini ve vasiye teslim edilecek menkul ve gay
rimenkul mallarının bulunmadığını bildirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşıL olup b :r yıldan fazla hapis cezası ile mah
kûm bulunduğu yukatıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza 
ile mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen delillerden 
anlaşı'dığmdan mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müd
detince eniştesi Temel Arslan'm vesayeti altına konulması zaruri görül
müştür. 

Hüküm : Yukarıda incelenen deliller ve gerekçeye dayanılarak : 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince eniştesi Temel Arslan'ın 

vesayeti altına konulmasına, 

2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
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4 — Kararın vasiye, tahrir en tebliğine, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakıp ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına. 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne karşı 

11/9/1959 tarihinde karar verilip tefhim edildi. 
4570-8 

Esas 
Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 

959/1084 
959/ 995 
Şefik Ayan 7335 

• ismail Erdoğan Tolan 
K. H. 

Dâva mevzuu : Hacir ve vasi tâyini 
Dâva tarihi : 14/8/1959 

Dâva : C. Müddeiumumiliğinin 13/8/1959 tarih ve 959/4032 sayılı 
havale yazısı ile Mahkememize gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi Mü
dürlüğünün 11/8/1959 tarihli ve 959/910 sayılı yazısında yaralamak su
çundan 2 sene 2 ay 20 gün ağır hapis cezasına mahkûm Mustafa oğlu 
1932 doğumlu Ali Teber Ankara Yenimahalle Kazası Sincanköy Can
kurtaran Mahallesi No. 96 da oturur Ali Teber hakkındaki hüküm ka
tiyet kesbettiği ve infazına da başlandığı bildirilerek Medeni Kanunun 
357 nci maddesi mucibince bir vasi tâyini istenmiştir. 

Deliller : 1 — Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve babası Ali 
Teber'in kendisine veli tâyin edilmesini istediğini ve veliye teslim edi
lecek menkul ve gayrimenkul mallarının da bulunmadığını bildirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşit olup 1 yıldan fazla (Veya 1 yıl) hapis ce
zası ile mahkûm bulunduğu yukarı da zikri geçen yazılardan anlaşılmış
tır. 

Gerekçe : Mahkûm 1 seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza ile 
mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen delillerden anla
şıldığından mahkûmun beyanın *da nazara alınarak mahkûmiyet müdde-
tince babası Al i Teber'in velayeti altına konulması. 

Hüküm : 1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince babası Mus
tafa Teber'in velayeti altına konulması, 

2 —• Keyfiyetin velayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın veliye tahriren tebliğine, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakip ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına. 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne karşı 

19/8/1959 tarihinde karar verilip tefhim edildi. 
vt570-9 

Esas : 9.59/1329 
Karar : 959/1241 
Hâkim : Nejat Aydın Aysoy 9903 
Kâtip : ismail Erdoğan Tolan 
Davacı : H . U. 
Dâva mevzuu : Vasi tâyini 
Dâva tarihi : 30/9/1959 

Dâva : Ankara C. Müddeiumumiliğinin 29/9/1959 tarih ve 959/2239 
sayılı havale yazısı ile gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünün 
24/9/1959 tarih ve 959/1017 sayılı yazısında hırsızlık suçundan 6 sene 
hapse mahkûm Ankara Kavaklıdere Bestekâr Sok. Üçler Apt. No : 4 
de oturur ibrahim oğlu 1927 doğumlu Rafet Doğan hakkındaki hükmün 
katiyet kesbettiği ve infazına da başlandığı bildirilerek Medeni Ka
nunun 357 nel maddesi gereğince bir vasi tâyini istenilmiştir. 

Deliller : 1 — Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve kendisine 
bacanağı Enver Esmer'in vasi tâyin edilmesini istediğini ve vasiye tes
lim edilecek menkul ve gayrimenkul mallarının da bulunmadığını bildir
miştir. 

2 — Mahkûmun reşit olup bir yıldan fazla hapis cezası ile mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti salip bir ceza 
ile mahkûm bulunduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen deliller
den anlaşıldığından mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet 
müddetince Enver Esmer'in vesayeti altına konulması zaruri görülmüş
tür. 

Hüküm : Yukarda incelenen deliller ve gerekçeye dayanılarak : 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince Enver Esmer'in vesayeti 

altına konulmasına, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın vasiye tahriren teMiğina, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakip ilânına, 
G — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına. 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmak üzere mahkûmun yüzüne karşı 

vasinin gıyabında 3/10/3959 tarihinde karar verilip tefhim edildi. 
4570-10 

Esas 
Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 

959/1337 
959/1236 
Nejat Aydın Aysoy 9903 
ismail Erdoğan Tolan 
H. U. 

Dâva mevzuu : Vasi tâyini 
Dâva tarihi : 30/9/1959 

Dâva : Ankara C. Müddeiumumiliğinin 29/9/1959 tarih ve 959f3689 
derkenar sayılı müzekkeresi ile Mahkememize gelen Ankara Ceza ve 
Tevkif Evi Müdürlüğünün 24/9/1959 tarih 959/305 sayılı yazısından ev
rakta sahtekârlık suçundan iki sene 13 ay 15 gün ağır hapis cezasına mah
kûm Ankara Kavaklıdere özdemir Caddesi Gülsen Sok. No: 17/3 de oturur 
Sadık oğlu 1933 dokumlu Ayhan Koparan hakkındaki hükmün katiyet 
kesbettiği ve infazına da başlandığı bildirilerek Medeni Kanunun 357 nci 
maddesi gereğince bir vasi tâyini istenilmiştir. 

Deliller : 1 — Mahkûm Ankara'da ikamet ettiğini ve kız kardeşi 
Zülfiye Koparan'm kendisine vasi tâyin edilmesini istediğini ve vasiye 
teslim edilecek menkul ve gayrimenkul mallarının da bulunmadığını bil
dirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşit oîup bir yıldan fazla hapis cezası ile mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti, salip bir ceza 
ile mahkûm olduğu vej-eş i t bulunduğu yukarıda incelenen delillerden 
anlaşıldığından mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müd
detince kız kardeşi Zülfiye Koparan'ın vesayeti altına konulması zaruri 
görülmüştür. 

Hüküm : Yukarıda incelenen ' deliller ve gerekçeye dayanılarak 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince kız kardeşi Zülfiye Ko

paran'ın vesayeti altına konulmasına, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğinden defter tanzimine mahal olmadığına, 
4 — Kararın vasiye tahriren tebüğine, 
5 — Kararın katileşmesini mütaakip ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadı

ğına. 
Temyizi itiraz ve itirazı kabil olmk üazere mahkûmun yüzüne karşı 

3/10/1959 tarihinde açıkça karar verilip tefhim edildi. 
4570-11 

Esas 
Karar 
Hâkim 
Kâtip 
Davacı 

: 959/1330 
: 959/1237 
: Nejat Aydın Aysoy 9903 
: ismail Erdoğan Tolan 
: H. U. 

Dâva mevzuu : Vasi tâyini 
Dâva tarihi : 30/9/1959 

Dâva : Ankara C. Müddeiumumiliğinin 29/9/1959 tarih ve 959/4840 
sayılı havale yazısı ile mahkememize gelen Ankara Ceza ve Tevkif Evi 
Müdürlüğünün 24/9/1959 tarih ve 959/1028 sayılı yazısından ölüme sebe
biyet suçundan 4 sene hapse mahkûm Ankara Çankaya Caddesi Çekos
lovakya Sefaretinde şoför ve orada yatar kalkar Jozef oğlu 1902 doğumlu 
Lutvik Yanecek hakkındaki hükmün katiyet kesbettiği ve infazına da 
başlandığı bildirilerek Medeni Kanunun 357 nci maddesi gereğince bir 
vasi tâyini istenilmiştir. 
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Deliller : l — Mahkûm Ankara da ikamet c t i ğ i n i ve kendine vasi 
tâyin edilecek eşi Rujenan'm Çekoslovakya'ya gideceğini ve kendisine 
Ankara'da vasi tâyin edilecek bir kimsesi olmadığım bu sebeple mahke
mece vasi tâyin edilmesini istediğini ve vasiye teslim edilecek menkul ve 
gayrimenkul mallarının da bulunmadığını bildirmiştir. 

2 — Mahkûmun reşit olup bir yıldan fazla hapis cezası ile mah
kûm bulunduğu yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmıştır. 

Gerekçe : Mahkûmun bir seneden ziyade hürriyeti sship bir ceza ile 
mahkûm olduğu ve reşit bulunduğu yukarıda incelenen delillerden anla
şıldığından mahkûmun beyanı da nazara alınarak mahkûmiyet müdde
tince Ankara Barosu Avukatlarından Mehdi Gündüz'ün vesayeti altına 
konulması zaruri görülmüştür. 

Hüküm : Yukarıda incelenen deliller ve gerekçeye dayanılarak : 
1 — Mahkûmun mahkûmiyet müddetince Avukat Mehdi Gündüz'ün 

vesayeti altına konulmasına, 
2 — Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Kararın vasiye tahriren tebliğine, 
4 — Mahkûm menkul ve gayrimenkul malları olmadığını bildirdi

ğindin defrer tanzimine mahal olmadığına, 
5 —• Kararın katileşmesini mütaakip ilânına, 
6 — Dâvaya re'sen bakıldığından hare alınmasına mahal olmadığına. 
Temyiz itiraz ve itirazı krbil olmak üzere mahkûmun yüzüne karşı 

vasinin gıyıbında 3/10/1959 tarihinde açıkça karar verilip tefhim edildi. 
4570-12 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. nın 30 Eylül 1959 tarihli umumi vaziyeti 

A K T İ F P A S Î F 

H E S A P L A R T. L. H E S A P L A R T.L. 

RESMÎ GAZETE ABONELERİNE : 
a) Resmi Gazete abone müddetleri 33/12/1959 tarihinde sona er.-etk abone sahiplerinin, abonelerini 1/1/1960 dan 31/12/1960 tarihine 

kadar bir sene müddetle yenilemeyi istedikleri takdirde, Ankara için illi) Uru, Ankara harici için (18) lirayı abonelerinin bitimi tarihinden ev-
j vel behemehal bulundukları yer Maliye Veznesine yatırarak abone numaralar ın Sa işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu derhal bir 
| yazı ile göndermeleri, 
j b) Abone işlerine dair yasılacak mektuplara abone numaralarınım konulması. 

c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde pesta ve uant ücrstl İSO kuruşu t olundukları yer Maliye Veznesine yatırarak ala-
I eakları makbuzu adres değiştirilmesi talel/iai ha'.'l n.ektupla birlikte göndermeleri lâzımdır. 

Başvekâlet Devlet Matbaa» 

Saufe: 232 Resmi Gazete 5 ARALIK 1959 

ödenmen^iş sermaye 105.827.5ör,91 Sormave 300.000.000,— 
Kasa ve Merkez Bankası 16.832.603,03 ihtiyatlar 27.008.965,22 
Kanuni .karşılıklar kasası 86.304.769,81 ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı 4.540.928,96 
Bankalar 4.352.131,80 Kanuni ihtiyatlar 13.622.786,91 
Senedat cüzdanı 11.443.398,83 Olağanüstü ihtiyatlar 8.845.249,35 
Sair müşteriler 11.443.398,83 
Esham ve tahvilât cüzdanı 12.164.303,87 Karşılıklar 8.757.976,25 
Temlik edilmiş emekli dul ve yetim aylıkları 6.607 766,52 Tedavülde bu'unan tahvillerimiz 305.498.400 — 
Borçlu cari hesaplar 549.058.441,47 Taahhütlerimiz 411.776.205,95 
iştiraklerimiz 9.504.716,74 T. C . Mer. Ban. Vadesiz Vadeli 
Sair müşteriler 539.553.724,73 

Avanslar ve reeskont 
ipotek mukabili krediler 510.257.008,32 ettirilen Sen. —,— 355.411.989,59 355.411.989,59 
% 7 faizli krediler 334 608 296.50 Transfer emirleri —,— 
% 5 faizli krediler 80.778.950,55 Diğer taahhütlerimiz —,— 56.364.216,36 56.364.216,36 
•% 4 faizli işçi mesken Kre. 82.302 484.85 
Diğer ipotekli krediler 12.567.276,42 Mevduat 358.797.039,66 

inşaat hesapları 
Vadesiz Vadeli 

inşaat hesapları 124.029 345,27 
Muhtelif borçlular 63.135.769,72 KOS-TIÎ mevduat 62.766.357,36 47.268.353,59 110.034.710,95 
iştiraklerimiz 101.823.000 — Ticari mevduat 42.024.700,96 77.062,88 42*101.763,84 
Bankalar Kanunu Md. 48. F. 1 597.000,— Bankalar mevduatı 5.501.670,88 250 000,— 5.811.670,58 
Bankalar Kanunu Md. 48. F. 2 101.226.000,— Tasarruf Mev. 150 916.719,40 49.932.174,59 200.848.893,99 

Sabit kıymetler 110.256.416,16 Tedive emirleri 680.241,96 
Emtia mevcudu 5.775.727,56 Muhtelif alacaklılar 371.986.544,60 
Sair aktifler 187.129.649,68 Sair pasifler 110.492.524,31 

Yekûn 1.894.997.897,95 Yekûn 1.894.997.897,95 

Nâzım hesaplar 1.177.738.072,34 Nâzım hesaplar 1.177.738.072,34 

Cirolarımız 146.999.231,79 
Kefaletlerimiz 88.132.494,88 
Sair nâzım hesaplar 942.606.345,67 

Yekûn 1.177.738 072,31 Yekûn 1.177.738.072,34 
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Kararnameler           Sayfa  

 
 
Dahiliye Vekâletince Naklen Tayini Tensip Hakkında Kararname     1 
 
 
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
 
146 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Malzeme Müdürlüğüne Bağlı  
      Malzeme Ambarı İşyerinde Çalışan İşçileri Temsilen İstanbul Liman ve 
      Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikası ile İşveren İdare Arasında Çıkan  
      Toplulukla İş İhtilâfı Hakkında Karar        2
 
 

İlanlar  
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