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Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 

Madde 1 — Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından r i a 
yetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmiş
t ir . 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi muci
bince tabip odalarına kayıtlı bulunan tabip ve diştabipleri, bu N i z a m 
name hükümlerine tabidirler. 

BİRİNCİ K I S I M 

Umumi kaide ve esaslar 

Madde 2 — Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan - sağ
lığına, hayatına ve şahsiyetine iht imam ve hürmet göstermektir. 

Tabip ve diş tabibi ; hastanın cinsiyeti, ırkı, mil l iyeti , dini ve mez
hebi, ahlâki düşünceleri, karakter ve şahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii 
ve siyasi kanaati ne olursa olsun, muayene ve tedavi hususunda âzami 
dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir. 

Madde 3 — Tabip, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun, gerekli ba
kımın sağlanamadığı âcil vakalarda, mücbir sebep olmadıkça, i l k yar 
dımda bulunur. 

Diş tabibi de, kendi sahasında, aynı mükellefiyete tabidir. 

Madde 4 — Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının İcrası vesile
siyle muttal i olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça, ifşa ede
mez. 

Tıbbi toplantılarda takdim edilen veya yayınlarda bahis konusu 
olan vakalarda, hastanın hüviyeti açıklanamaz. 

Madde 5 — Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaide
ler mahfuz olmak üzere, hasta; tabibini ve diş tabibini serbestçe seçer. 

Madde 6 — Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, 
hiç bir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanî ve meslekî kanaatma göre 
has-eket eder. 

Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tâyinde serbesttir. 
Madde 7 — Tabip ve diş tabibi sanat ve mesleğinin icrası dışında 

dahi olsa, meslek ahlâk ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden k a 
çınır. 

Madde 8 — Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi mü
esseselerine, t icari bir veçhe verilemez. 

Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şere
f ini üstün tutmaya mecbur olup, her ne suretle olursa olsun, yazıların
da kendi reklâmını yapamaz. 

Tabip ve diş tabibi, gazetelerde Ve diğer neşir vasıtalarında, rek
lâm mahiyetinde teşekkür ilânları yazdıramaz. 

Madde 9 — Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile 
yapacağı ilânlarda ve reçete kâğıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adre
sini, Tababet ihtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas 
şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlarım yazabilir. 

Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelâların 
ebadı ve adedi, mahallî tabip odaları tarafından tesbit edilebilir. Tabip
ler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu husustaki kararlarına riayet et
mekle mükelleftirler. 

Tabelâlarda en çok i k i renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalarla 
tabelâları süslemek yasaktır. 

Madde 10 — Araştırma yapmakta olan tabip ve diş tabibi, bul 
duğu teşhis ve tedavi usulünü, yeter derecede tecrübe ederek faydalı 
olduğuna veya zararlı neticeler tevlit etmiyeceğine kanaat getirmedik
çe, tatbik veya tavsiye edemez. Ancak, yeter derecede tecrübe edilme
miş olan yeni bir keşfin tatbikatı sırasında alınacak tedbirler hakkında 
i lgi l i ler in d ikkat in i celbetmek ve lîenüz tecrübe bafhasmda olduğunu 
ilâve etmek şartı ile, bu keşfi tavsiye edebilir. 

B i r keşif hakkında yanlış kanaat uyandıracak ifadeler kullanılma
sı yasaktır. 

Madde 11 — Tecrübe maksadı İle İnsanlar üzerinde hiç b i r cer
rahî müdahale yapılamayacağı gibi aynı maksatla, kimyevî, fizikî veya 
biyolojik şekilde herhangi b ir tedavi de tatb ik edilemez. 

Başvekil Devlet Vekili ve D 
A urvncnrc Başvekil Yardımcısı A. MENDERES M ß E R K 

evlet Vekili Devlet Vekili Devle! Vekil 
/. AKÇAL 

Adliye Vekilli Millî Mü. Vekili Dahiliye Vekili Hariciy V. V. Mniiye Vekdh 
E. BUDAKOĞLU E. MENDERES Dr. A". GEDİK Dr. N- GEDİK 11- POLATKAS 

Maarif Vekili 
A.BEN DERLİOĞLU 

Nafıa Vekili 
T. İLERİ 

Ticaret Vekili 
H. ERKMEN 

SA. ve İç. Mu. Vekiï 
Dr. L. K1RDAR 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. HÜSMAN 

Ziraat Vekili 
N. ÖKMEN 

Münakalât Vekili 
5- ERGİN 

Çalışma Vekili 
//. SAMAN 

Sanayi Vekili Basra-Yaym ve T. V- V. 
S. ATAMAN H. SAMAN 

İmar ve İskân V. V-
//. ERKMEN 

Koordinasyon VeküSi 
A. AKER 



Sabife: 654 '(Resmî CaıeteT 19 $T m *T 1560 

Klâsik metoaiarm bir hastaya fayda vermiyeceği Iklirıik veya lâ-
boratuvar muayeneleri neticesinde sabit olduğu takdirde, daha önce, 
mûtat tecrübe hayvanları üzerinde kâfi derecede denenmek suretiyle 
faydalı tesirleri anlaşılmış olan bir tedavi usulünün tatbiki caizdir. Şu 
kadar k i , bu tedavinin tatbik edilebilmesi için, hastaya faydık olacağı
nın ve muvaffakiyet elde edilmemesi halinde ise mûtat tedavi usullerin
den daha elverişsiz bir netice alınmıyacağının muhtemel bulunması şart
tır. 

Evvelce tecrübe edilmiş olmamakla beraber, zarar vermesine i h t i 
mal bulunmayan ve hastayı kurtarması katî görülen b i r müdahale y a 
pılabilir. 

Madde 12 — Tabip ve diş tabiplerinin : 
A ) Hastalara, herhangi bir suretle olursa 'olsun, haksız bir men

faat teminini istihdaf eden f i i l ve hareketlerde bulunmaları; 
B ) Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri m u 

kabilinde ücret alıp vermeleri ; 
C) Kendilerine hasta temini maksadiyle. eczacı, yardımcı tıbbi 

personel ve diğer her hangi bir şahsa tavassut ücreti ödemeleri; 
D) Şahsi bir menfaat düşüncesi veya gayrimeşru bir gaye ile ilâç, 

tıibbi alet veya vasıtalar tavsiye etmeleri yahut sağlık müesseselerine 
hasta sevketmeleri veya yatırmaları; 

E ) Muayene ve tedavi ücretinin tesbiti ve bunun ödenmesi husu
sunda, üçüncü şahısların tavassutunu kabul etmeleri; 

caiz değildir. 

İKİNCİ K I S I M 
Meslekdaşların hastaları ile münasebetleri 

Madde 13 — Tabip ve diş tabibi, i l m i İcaplara uygun olarak teş
his koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder. B u faaliyetlerinin mutlak su
rette şifa ile neticelenmemesinden dolayı, deontoloji bakımından mua
heze edilemez. 

Tababet prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı Mahiyette teş
his ve tedavi yasaktır. 

Tabip ve Diş tabibi ; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksı
zın, hastanın arzusuna uyarak veya diğer sebeplerle, aklî veya bedenî 
mukavemetini azaltacak her hangi bir şey yapamaz. 

Madde 14 — Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icabettir-
diğl sıhhi ihtimamı gösterir. Hastan-n hayatını kurtarmak ve sıhhatim 
korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya 
dindirmeye çalışmakla mükelleftir. 

Tabip ve diş tabibi, hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın 
maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması i h 
t imal i bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin 
hastaya açıkça söylenmesi lâzımdır. Ancak, hastalığın, vahim görülen 
akibet ve seyrinin saklanması uygundur. 

Meş'um bir pronostik ustanın kendisine çok büyük bir ihtiyatla 
ihsas edilebilir. Hasta tarafından, böyle bir pronostlğin ailesine açık
lanmaması istenilmemiş veya açıklanacağı şahıs tâyin olunmamış ise, 
durum ailesine bi ldir i l ir . 

Madde 15 — Hastaya bakmak üzere b i r aile nezdine veya her
hangi bir müesseseye çağrılan tabip, korunmayı da sağlamaya çalışır. 
Tabip, hastalara ve onlarla birl ikte yaşayanlara, kendilerine ve muhit
lerine karşı mesuliyetlerini bi ldir ir . 

Tabip icabında, tedaviye devamı reddetmek pahasına da olsa, h i j 
yen ve korunma kaidelerine riayeti temin için gayret sarfeder. 

Madde 16 — Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hak
kında, ilmî metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene netice
sinde edindiği vicdanî ve fennî kanaata ve ,şahsi müşahadesine göre r a 
por verir. 

Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya her hangi bir vesika 
verilemez. 

Madde 17 — Tabip ve diş tabibi, hastanın hususi veya ailevî İş
lerine karışamaz. Ancak, hayatî ehemmiyeti haiz bulunan veya sağlık 
bakımından zarur i görülen hallerde, mümkün olan kolaylığı ve mânevi 
yardımı sağlar. 

Madde 18 — Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insanî va 
zifenin ifası halleri hariç olmak üzere, meslekî veya şahsi sebeplerle 
hastaya bakmayı reddedebilir. • 

Madde 19 — Tabip ve diş tabibi mesleki veya şahsi sebeplerle, 
tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. 

Ancak, bu gibi hallerde, diğer" bir meslektaşın tedavi veya müda
halesine imkân verecek zamanı evvelden hesaplayarak hastaya vaktinde 
haberdar etmesi şarttır. Hastanın bırakılması halinde, havacım l e i ' i i -
keye düşmesi veya sıhhatinin zarara uğraması muhtemel ise, diğer bir 
meslektaş temin edilmedikçe, hastayı terkedemez. 

Hastayı bu suretle terkeden tabip veya diş tabibi, lü/ı.tr. gördüğü 
veya hasta tarafından talep edildiği takdirde, tedavi zamanıı... ait mü-
şahade notlarını verir. 

Madde 20 — Tabip ve diş tabibi, faydasızlığını bildiği bir ilâcı, 
hastaya veremez. Ancak, esaslı bir tedavi yapılmas- mümkün olmayan 
hallerde, teselli bakımından bazı ilâçlar tavsiye edebilir. 

Malî vaziyetleri müsait olmayan hastalara, mutlak zaruret o lma
dıkça, pahalı teselli ilâçları verilmesi caiz değildir. 

Tabip ve diştabibi, hastaya lüzumsuz ve fuzulî masraflar yaptır-
mıyacağı gibi faydası olmayacağını ve hastanın malî kudretinin kâfi 
gelmiyeceğini bildiği bir tedaviyi tavsiye edemez. 

Madde 21 — Başkalarının yardımı ile yıpılacak cerrahî ameliye
ler ile diğer tedavilerde, operatör, müdavi tabip ve dış tabibi, beraber 
çalışacağı elemanları seçmekte serbesttir. 

Götürü ücret şartı müstesna olmak üzere, yardımcı tıbbi persone
l in ücretleri, hasta tarafından ödenir. 

Hasta tarafından çağırılmamış olan müdavi tabip veya diş tabibi, 
ameliyatta hazır bulunmaktan dolayı ayrıca ücret isteyemez. 

U m u m i , mülhak ve husus' bütçeli daireler ile belediyelere, İktisadi 
Devlet teşekküllerine veya bunlara bağlı müesseselere ait sağlık te
sislerinde olan usul ve esaslar mahfuzdur. 

Madde 22 — Ananın h a y i t . m kurtarmak için yegâne çare teşkil 
ettiği takdirde, avortman yapılması caizdir. Ciddi bir tehlike de bulunan 
ananın hayatı, cerrahî müdahaleyi veya gebeliğe son verebilecek bir 
tedaviyi zaruri kılıyorsa, hastalığın taallûk ettiği tıp şubesinde müte
hassıs i k i tabibin ve bu Ski mütehassıs temin edilemediği takdirde iki 
tabibin objektif ve katî delillere dayanan raporları alınmadıkça bu mü 
dahale veya tedavi yapılamaz. B u raporların aslı müdahaleyi veya teda
viy i yapan taıbip tarafından muhafaza olunur ve kendisi tarafından tas
dikl i ve hastanın ismini ihtiva etmeyen bir örneği, mensup olduğu tabip 
odasına taahhütlü olarak gönderilir. 

Raporun tasdik şerhinde, avortmanın yapıldığı tar ih ve mahal gös
teri l ir . 

Ağır ve âcil vakalarda, yukarıki fıkra mucibince tabip raporu 
alınması mümkün olmadığı takdirde, tabip re'aen hareket eder ve key
fiyeti derhal taahhütlü bir mektupla mensup olduğu tabip odasına b i l 
d i r i r . 

Avortmanlarda, hastanın ve varsa, veli veya vasisinin yazılı olarak 
muvafakatinin alınması şarttır. 

B u Nizamnamenin y i rmi birinci maddesinde yazılı sağlık tesisle
rinde yapılacak avortmanlarda, bu tesislerde cari olan usul ve esaslar 
mahfuzdur. 

Madde 23 — Güç doğumlarda tabip, anayı ve çocuğu kurtarmaya 
gayret eder. 

B u gibi hallet de tabip, ailevî mülâhazalara vesalr tesirlere kapıl-
maksızın, i lmin ve fennin icaplarını yerine getirir. 

Madde 24 — Hasta, konsültasyon yapılmasını arzu ederse, müdavi 
tabip veya diş tabibi bu talebi kabul eder. 

Müdavi tabip veya diş tabibi, konsültasyon yapılmasına lüzum gör
düğü takdirde, keyfiyeti hastaya bi ldirir . B u tekli f in kabul edilmemesi 
halinde, müdavi tabip veya diş tabibi, hastasını bırakabilir. 

Bu Nizamnamenin y i r m i birinci maddesinde yazılı sağlık tesisle
rinde, konsültasyonun hangi hallerde ve ne suretle yapılacağı, hastaha-
neler talimatnamelerinde gösterilir. 

Madde 25 — Konsültasyonlarda münakaşa ve müşavereler hasta 
ile etrafındakilerin duyup anlıyamıyacakları şekilde yapılır. 

Münakaşa ve müşavere esnasında, meslek vekarının muhafaza edil
mesine dikkat olunur. 

Konsültasyona iştirak eden tabip veya diş tabibinin, bir meslektaşı 
himaye maksadı ile veya başka bir hissi sebeple, lüzumsuz medihlerden 
kaçınarak, kanaatini açıkça söylemesi lâzımdır. 

Madde 26 — Konsültasyonda varılan neticeler, b ir konsültasyon 
zaptı ile tesbit ve bu zabıt müştereken imza olunur. 

Konsültasyon neticesi, ayrıca, en yaşlı tabip veya diş tabibi tarafın
dan hastaya bi ld ir i l i r . Netice bi ldir i l irken, hastanın veya yakınlarının 
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maneviyatını bozacak veya kendilerini tereddüt ve şüpheye düşürecek 
müphem ve imalı sözler sarfedilmesi caiz değildir. 

Madde 27 — Konsültan tabip veya diş tabibi, yapılan tedaviyi uy
gun görmediği takdirde, kanaatim konsültasyon zaptına yazmakla ikt i fa 
eder. Yapılan tedaviye müdahalede bulunamaz. 

Madde 28 — Konsültan tabip veya diş tabibi ile müdavi tabibin 
kanaatları arasında aykırılık hasıl olur ve hasta, konsültan tabip veya 
diş tabibinin kanaatini tercih eder ise, müdavi tabip kendi görüşünde İs
rar ettiği takdirde hastayı terkedebilir. 

Madde 29 — Konsültan tabip veya diş tabibi, hastanın İsrarlı t a 
lebi olmadıkça, hastayı tedavi edemez. 

Konsültan tabip veya diş tabibinin, konsültasyonu icabettirmiş olan 
hastalığın devamı müddetince, müdavi tabibin muvafakati olmadan, has
tanın yanına, aynı hastalık için, mesleki bir maksatla sonradan girmesi 
caiz değildir. 

Madde 30 — Yapılan konsültasyonda her tabip veya diş tabibi, 
ücretini ayrı ayrı alır. Ücretin, bir elden alınarak taksimi caiz değildir. 

Konsültasyon, müdavi tabibe, konsültan tabip veya diş tabibi gibi, 
ücret almak h a k k ı n d a verir. 

Madde 31 — Asgar i ücret tarifesi tatbik olunan yerlerde, tabip 
veya diş tabibi, rekabet veya propaganda maksadı ile, tarifede yazılı as
gari miktardan aşağı ücret kabul edemez. 

Madde 32 — Tabip ve diş tabibinin, kendi meslekdaşları ile bunla
rın bakmakla mükellef oldukları usul ve furuunun ve karı veya kocala
rının muayene ve tedavileri için ücret almaması uygundur. B u hallerde, 
zaruri masraflarını istiyebillr. 

Madde 33 — Her çeşit cerrahı müdahale, doğum, fizikoterapi, rad
yoterapi, diş tababeti tedavileri ve tabibin sıkı nezaretini gerektiren sü
rek l i kürler İçin hastalardan maktu bir ücret istenebilir. 

B i r kür evinde veya bakım ve tedavi müessesesinde, tedavi için 
maktu bir ücret alınabilir." 

Diğer hallerde maktu ücretle hasta tedavisi yapılamaz. 
B u Nizamnamenin y i rmi birinci maddesinde yazılı sağlık tesislerinde 

cari olan usul ve esaslar mahfuzdur.-
Madde 34 — Götürü ücret alınması caiz olan hallerde, tedavi, t a 

mamlanmadan herhangi bir sebeple bırakılırsa, müdavi tabip o zamana 
kadar sarfettiği mesai ile masraflarına tekabül eden ücreti alır ve peşin 
ücret almış İse bakiyesini iade eder. 

Madde 35 — Âcil vakalarda müdahale eden tabip veya diş tabibi, 
bu müdahaleden dolayı, ücretini sonradan istiyebilir. 

Madde 36 — B u Nizamnamenin y i r m i b ir inc i maddesinde yazılı 
sağlık tesislerinde çalışan tabip ve diş tabibi, bu daire ve müesseselere 
ait sağlık kurullarına başvurmuş olan hastaları muayenehane veya lâbo-
ratuvarına celbederek ücretle tedavi edemez. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Meslektaşların birbiri ile ve paramedikal meslek mensupları ile 

münasebetleri 
Madde 37 — Tabip ve diş tabipleri, kendi aralarında i y i meslek

taşlık münasebetlerini idame ettirmeli ve mânevi bakımdan birbirine 

yardım etmelidirler. Meslekle i lg i l i anlaşmazlıklarını, evvelâ kendi ara
larında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak olamadıkları takdirde 
mensup oldukları tabip odalarına haber vermelidirler. 

Madde 38 — Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarını zemmedemiyeceği 
gibi onları küçük düşürecek diğer tavır ve hareketlerde de bulunamaz. 

Tabip ve diş tabibi, her hangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumla
rına karşı meslektaşlarını korur. 

Madde 39 — Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarının hastalarını elde 
etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz. 

Madde 40 — Tabip ve diş tabibi, paramedikal meslek mensupları 
ile mesleki münasebetlerinde, onların bağımsızlığını ihlâl etmemeli, ken
dilerine nezaket göstermeli, onları, hastalarına karşı müşkül bir duruma 
koyabilecek hareketlerinden sakınmalıdır. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 
Çeşitli hükümler 

Madde 41 — Tabip odaları her yıl Ocak ayı başında, odalarda k a 
yıtlı bulunan tabip ve diş tabiplerinin ad ve soyadları ile ihtisas ve ad
reslerini gösteren levhayı hazırlamakla mükelleftir. 

Madde 42 — Muayenehane veya lâboratuvar açan tabip ve diş t a 
bibi, hasta kabulüne veya lâboratuvarda faaliyete başladığı tarihten ve 
muayenehane veya lâboratuvarını kapatması veya nakletmesi halinde de, 
kapatma veya nakl in vukuubulduğu tarihten itibaren en çok bir hafta 
içinde, keyfiyeti, yazılı olarak mensup olduğu tabip odasına bildirir . 

Madde 43 — Tabip ve diş tabibi, muayenehane veya lâboratuva-
rında, kendi tamına diğer bir meslektaşı çalıştıramaz. Ancak, muvakkat 
bir müddet için bizzat bulunmadığı takdirde, diğer bir meslektaşı yerine 
bırakabilir. B u müddet bir aydan fazla devam ederse, mensup olduğu 
tabip odasını haberdar eder. 

Madde 44 — Tabip ve diş tabipleri, bu Nizamname hükümlerine 
ayları hareket ettikleri takdirde, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği K a 
nununun 30 uncu maddesine tevfikan mensup oldukları Tabip Odaları 
İdare Heyetleri tarafından Haysiyet Divanına sevkedilirler. 

Tabip ve diş tabiplerinin inzibati ceza i le tecziye edilmeleri, hak
larında ayrıca h u k u k i veya cezai takibat yapılmasına mâni değildir. 

Muvakkat madde — B u [Nizamname hükümleri, sanatlarını i c ra 
eden permili dişçiler hakkında da tatbik olunur. 

Madde 45 — 6023 sayılı kanunun 59 uncu maddesinin (g) bendine 
müsteniden hazırlanmış ve Şûrayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu N i z a m 
name hükümleri, Resmî Gazete i le neşri ta l ihinden i k i ay sonra yü
rürlüğe girer. 

Madde 46 ı — B u Nizamname hükümlerini icraya, Adl iye ve Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Veki l ler i memurdur. 

» M İ ı i ı 
Düstuı 

Tertip 

Rcıtnl 

C i l t S&Mfe SBTÎ 

İlgili Kanun t 

T u r k T a b i p l e r Birliği Kanunu 31/1/1953 

İ L Â N L A R 
Giresun Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Tekke Köyünden Abbas özcan tarafından N a k t a A k y o l ve a r k a 
daşları aleyhlerine ikame olunan taks im dâvasının yapılan duruşmasında 
adresi meçhul olan N o k t a A k y o l adına ilânen gıyap kararı tebliğine k a 
rar verilmiş olduğundan karar gereğince adı geçen dâvâlının duruşma
nın muallâk bulunduğu 4/3/1960 günü duruşmada bizzat veya bir veki l 
göndererek kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
devamı icrasına karar verileceği gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

4687 

Doğanşehir Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

2434 
28/11/1959 günü Polat şosesi Beypınar mevkiinde bahçelerin ara

sında* tütün yüklü hayvanın yem tosbası İçersinde yakalanan sahipsiz 

yedi parça 3200 K g . ağırlığındaki ipek mensucatın 960/1 esas 960/1 k a 
rar sayılı 20/1/1960 tar ih l i ilâmiyle eşyanın müsaderesine k a r a r ve
rilmiştir. 

15 gün içinde i l g i l i mahkemeye müracaat edilmediği takdirde ilâ
mın kesinleşeceği ilân olunur. 

451 

Gaziantep 1 inci As l iye H u k u k Hâkimliğinden: 

959/619-1147 
•Gaziantep'in Kozluyazı Köyü 47 hanede nüfusa kayıtlı olup Delbes 

Mahallesinde ikamet eder Hasan kızı 1325 doğumlu Zeynep Çetinler'in 
soyadının değiştirilerek Bölükbaşı olarak mahkememizin 30/12jl9>Jö g L ' n 

ve 959/619-1147 sayılı ilâmiyle tashih edildiği ilân olunur, 

599 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

1 — Vekâletimiz Ebe - Laborant - Hemşire okullarında okutulmak 
üzere ingilizce'den tercüme edilen 5 adet kitap beher forması 350 l ira 
hesabiyle ve kapalı zarf usulü ile bastırılacaktır. 

2 — İlk teminat 3281 l i r a 25 kuruştur. 
3 — Şartnamesi Vekâlet Levazım Müdürlüğünde görü'plv't''-
4 — Eksi l tme 2 Mart 1960 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 

15 de Vekâlet binasında toplanacak Satmalına Koruisyor.jnds, 5 sayıla-caktır. 

5 — Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32_nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada v a k i gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 
572 /4-2 

P T T U m u m Müdürlüğünden 

Şartname alaö'firmaların nazarı dikkatine : 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı kablolar için eksiltme günü olarak 

tâyin olunan (15/3/3960 saat 15.00) görülen lüzum üzerine (1/3/1900 saat 
15.00) olarak değiştirilmiştir. 

Tekli f lerin (1/3/1960 saat 15.00) e kadar Malzeme Dairesi Reis l i 
ğinde gönderilmesi. 

Fostaki v a k i gecikme kabul edilmez. 
Miktarı Cinsi 

$ 10.000-
$ 50.000,-
Ç 40.000,-

Repartitör kablosu 
Sahra kablosu 
H a r i c i tesisat teli 

603 / 2-2 

A n k a r a Vilâyeti D a i m i Encümeninden : 

Cinsi - Ebadı 

1300 X 24 ebadında dış lâstik ( S kat) 
1300 x 24 ebadında dış lâstik (12 kat) 

900 x 24 ebadında dış lâstik (12 kat) 
1300 X 24 ebadında iç lâstik — 

900 x 24 ebadında iç lâstik — 

Miktarı 
sded 

14 
12 
12 
28 
13 

494/4-4 

Kâhta Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yukarıda cinsi, ebadı ve miktarı yazılı 5 kalem oto iç ve dış lâstiği 
kapalı zarf usuliyie eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 85.120 
l i r a 90 kuruş olup geçici teıninat 5.506 l i ra 84 kuruştur. İhalesi 25/2,10(30 
Perşembe günü saat 15 te Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapıla
caktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirl i gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubu, ticaret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarf
larım makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 508; 4-4 

A n k a r a Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 

C i n s i : İki metrelik torna tezgâhı, Miktarı: 1 aded, Muhammet 
fiyatı : 97.300 l i ra , Muvakkat teminatı: 6.115 l i ra . 

Jandarma ihtiyacı için bir aded i k i metrelik torna tesg&iıı evsaf ve 
şartnamesine uygun olarak 22 Şubat 1980 Pazartesi günü saat 11 de ka
palı sarf usulü ile A n k a r a Jandarma Satmalma Komisyonunda ihale edi
lecektir. Evsaflı şartnameler İzmir Jandarma Deniz Bölge K . lığı i le İst 
J . Sat. A l . K o . Bşk. lığında ve Komisyonumuzda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesika ticaret odası cüzdanları İle muvakkat te 
mlnatlanna havi kapalı zarf tekli f mektuplarım eksiltme saatinden bh 
saat evveline yani saat 10 a kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

mik Köyünden Osman Yıldız ve i k i arkadaşı aralarında mahkememizde 
yapılmakta olan meni müdahale dâvasının duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Osman Yıldız'm duruşmanın bırakılmış olduğu 
25/2/1960 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 9 da mahkememizde 
derdest bulunan 957/75 sayılı dâva dosyasına müracaatları hususu dave
tiye yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

699 /1 -1 

Diyarbakır Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

959/267 
Davacı Hazine! Maliye tarafından dâvâlı Galatasaray N u r i Z i y a 

Sokak No. 26 da mukim Rupen Berberiyan aleyhine açmış olduğu taz
minat dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı adına ilânen tebligat yapılmış olup duruşmaya gelmediğin
den adına ilânen gıyap kararı tebliğine jkarar verilmiştir. 

Davalı Rupen Berberiyan'm duruşmanın muallâk bulunduğu 
10/3/19(30 tarihine müsadif Perşembe günü saat 9.30 da mahkemeye gel
mediği veya kendisini bir vekil i müdafii marifetiyle temsil ettirmediği 
takdirde hakkında gıyap hükümlerinin tatbik edileceği gıyap kararı ye
rine ka im olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

524 

Davacılar Kâhta K a z a Merkezinden Hasan oğlu Abuzer Yıldırım 
ve 4 arkadaşı vekil leri Abdurrahman Yıldırım ile dâvâlılar Kâhta'nın K o -

M a l k a r a Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/176 
Davacı Malkara'nın Tatarcedit Köyünden Gülkadm Çöl tarafından 

açılan hasımsız gaiplik dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 
235 Hudut Alayı 2 nci Tabur 5 inci Bölükte Onb. bulunan A l i Çöl'ün 

17/3/1958 tarihinde köprü emniyet nöbetçisi iken saat 1/3 sıralarında 
nöbet yerini terkederek f irar eden Onbaşı A l i Çöl'den bu güne kadar hiç 
bir haber alınamamıştır. Ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı c i 
hetle Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve duruşmanın 19/4/1960 tarihine 
bırakılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 

522 

959/36 
Davacı Malkara'nın Kozyörük Köyünden F a t m a E r c a n tarafından 

dâvâlı Malkara'nın Izgar Köyünden Hüseyin E r c a n aleyhine ikame olu
nan boşanma dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvanın müracaattan yenilenmiş olup yenileme dilekçesinin teb
liği için dâvâlı adına çıkartılan davetiyenin adresinin meçhul bulundu
ğundan bilâ tebliğ iade edilmiş olmakla dâvâlının adresinin meçhul bu
lunması hasebile yenileme dilekçesinin Resmî Gazete ile tebliğine ve du
ruşmanın 19/4/1960 tarihine bırakıldığı ilân olunur. 

523 

958/388 
Davacı Malkara'nın Teslim Köyünden Recep oğlu lAhmet özgün 

tarafından açılan hasımsız gaipl ik dâvasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Davacının 10/12/1944 doğumlu oğlu N a z m i özgün'ün bundan 10 se
ne evvel babası tarafından İstanbul'a tedavi için götürülmüş olup k a l a 
balık arasında mumaileyh kaybolmuş ve bütün aramalar rağmen bulu
namadığı cihetle Resmî Gazete ile tebliğine ve duruşmanın 12/4/1960 t a 
rihine bırakıldığı ilân olunur. 

534 

.Koçarlı Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1959/339 
Davacı Koçarlı Zeytin Köyünden Durmuş A l i kızı 1929 doğumlu 

Bedriye Yüksel ile dâvâlı aynı köyden A r i f Yüksel aleyhine açılan ihtar 
dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlının bunca aramalara rağmen adresi tesbit edilip dâva dilek
çesi tebliğ edilemediğinden dâvâlıya dâva dilekçesinin ifânen tebliğine 
karar verilmiş olmakla dâvâlı A r i f Yüksel'in 25/2/1960 tarihinde Koçarlı 
Asl iye H u k u k Mahkemesinde hazır bulunması dâva dilekçesi tebliğ ye
rine k a i m olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

580 
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Sivrihisar Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/368 
Davacı Sivrihisar'ın Zey Köyünden ibrahim K a v a l tarafından aynı 

yerden karısı Adviye K a v a l aleyhine açılan z ina sebebiyle boşanma dâ
vasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlının adresinin meçhul bulunmasından davetiyenin tebliğ edile
mediği ve ilânen tebligata mahkemece karar verildiğinden, duruşmama 
kaldığı 11/3/1960 tarihine müsadif Cuma saat 9 da dâvâlının duruşmada 
hazır bulunması veya kendisini b ir vekille temsil ettirmesi tebligat m a 
kamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

483 

Kayser i B i r i n c i As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Kayser i Danacılar Mahallesinden 89 hanede kayıtlı olup Cürcürler 
Mahallesi A k s u Sokak No. 2 de Şuh kızı ve Mevlût eşi F a t m a Karataş 
(Soyak) tarafından Sivas Vilâyetinin K u r t Köyünden Musa Karataş ve 
o köyden Ömer kızı Keziban aleyhine açılan subutu nikâh dâvasının ya 
pılan muhakemesinde : Dâvâlıların yeri meçhul olduğundan ilânen tebli
gat icrasına karar verilerek muhakeme 18/4/1960 saat 9 a kalmıştır. 

Bel l i gün ve saatte dâvâlılar gelmediği takdirde haklarında gıyap 
kararı verileceği tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

581 
» 

Çal Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

959/222 
Beki l i Nahiyesinden F a t m a i n a l tarafından aynı yerden Mehmet 

oğlu 1312 doğumlu A l i iğci, Alaşehir 5 Eylül Mahallesinden H u r i Say-
dan ve Zeynep iğci aleyhine açılan izalei şüyu dâvasının muhakemesi so
nunda verilen gıyabi kararın dâvâlılardan A l i Iğci'ye yapılan aramalara 
rağmen tebliğ edilemediğinden işbu gıyabi hükmün Tebligat Kanununun 
28 ve mütaakip maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ve ayrıca mah
keme divanhanesine bir ay müddetle asılmak suretiyle ilânına karar ve
rilmiş olduğundan, ilânın divanhaneye asılma müddetinin hitamını takip 
eden 15 günden sonra 7 güntük temyiz süresinin Ibaşlıyacağı ve bu müd
detin sonunda temyiz olunmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen 
tebliğ olunur. 

579 • 
Alanya As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/234 
Aslen U r f a Birec ik Kazası Meydan Mahallesinden olup halen A l a n 

ya'nın Telâtiye Köyünden Şefik Timuç'un yanında oturur H a l i l klzı M e h 
met Canseven karısı Şükrüye Canseven'in Birecik kazası Meydan M a 
hallesinden M u s a oğlu Mehmet Canseven aleyhine açmış olduğu boşanma 
dâvasının yapılan duruşması sonunda. 

Dâvâlı kocanın 23 sene evvel davacı karısını ve çocuklarım terk 
ederek gitmiş olduğunu ve bir daha dönmediği ve dâvâlının adresde bı
rakmadığı cihetle aralarında geçimsizlik v u k u bulunduğundan tarafların 
Medeni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına iş bu bo
şanmanın Resmî Gazete ile ilânına 15/1/1960 tar ih ve 19G0/11 sayı ile 
karar verilmiş olduğundan iş bu k a r a r dâvâlı Mehmet Canseven'e ilânen 
tebliğ olunur. 

578 

Develi Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

956/346 
Develi 'nin Millî Dere Köyünden Ömer Çavdarlı tarafından aynı yer

den Mustafa çocukları i smai l , Rahime ve Ayşe aleyhlerine ikame olu
nan izaleyi şüyu dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı Mustafa oğlu i smai l ' in adresi meçhul bulunduğundun . i dm a 
ilânen davetiye yerine k a i m olmak üzere tebligat yapılmasına kar er ve
rilmiş bulunduğundan adı geçen ismail! iş bu ilânın neşri tarihinden it iba
ren 15 güa içinde mahkememize müracaat etmediği takdirde adına gıyap 
kararı tebliğ edileceği hususu ilân olunur. 

583 

Biga as l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/782 
Davacı Dere Köyünden Yaşar Devletgeri ile dâvâlı aynı köyden Zül-

fiye Devletgeri aralarında B i g a Asl iye H u k u k Mahkemesinde görülen 
muhakemesinde : 

Aleyhine ihtar istenen dâvâlı resmi nikâhlı karısı olup mumaileyhe 
evliliğin kendisine yüklediği vazifelerden kaçınmak için biç bir haklı 
sebep yok ııken bir seneden fazla bir zamandan beri evlilik hanesini terk 
ederek kâh köyde kâh Ankara 'da bilinmeyen yerde ve bazanda Gönende 
imrarı hayat geçirmekte olduğundan dâvâlının bir ay zarfında eve dönmesi 
adresi hususunu davacı talep etmiş olmakla dâvâlı adına çıkarılan daveti
yenin meçhul olduğundan bilâ tebliğ iade edilmekle işbu davetiyenin ilâ
nen tebliğine k a r a r verilmiştir. 

Dâvâlı Zülfiye Devletgeri 'nin 1/3/1960 Salı günü saat 9 da B i g a A s 
liye H u k u k Mahkemesinde hazır bulunması bulunmadığı takdirde ileride 
açılacak boşanma dâvasında münakaşası yapılmak üzere karar verile
ceği davetiye makamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

573 

Afyon i c r a memurluğundan : 

Menkul malların açık artırma ilânı 
1959/75 
B i r alacağın tahsil ini temin etmek için icramızca haciz edilen ve 

Afyon'da Köprübaşı mevkiinde Ka le Katlı İplik fabrikasında bulunan be
heri 2500 l i ra değerinde 2 adet fanila örme makinası, 500 l i ra değerinde 
bir adet pres makinası, 25000 l i r a değerinde elektrik motörü (Dinamosu) 
ile birl ikte bir adet çile makinası, 10.000 l i ra değerinde elektrik motörü 
(Dinamosu) ile birlikte 44 iğlik büküm makinası, beheri 5.000 Cira değe
rinde elektrik motorleri (Dinamoları) ile beralber 12 şer gözlük 2 adet 
bobin makinası, hazırladığımız şartnamesi mucibince ve 7 Mart 1960 t a 
rihine rastlayan Pazartesi günü saat 10 dan 11 e kadar mezkûr fabrikada 
açık artırma suretiyle ve peşin parayla satılacaktır. 

B u artırmada, yukarıda gösterilen muhammen kıymetlerin •% 75 i 
elde edilmez ve paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masrafla
rım tecavüz eylemezse aynı şartname dâhilinde ik inc i açık artırması 12 
Mart 1960 Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. 

Şartnamemiz 8 Şubat 1900 tarihinden itibaren herkese açıktır. S a 
tılacak şeyleri görmek ve almak istiyenlere her gün mahallinde bizzat 
gösterilir. Artırmaya iştirak edenlerden muhammen kıymetlerin % 7.5 u 
nispetinde teminat parası alınır. Taliplerin gösterilen gün ve saatte A f 
yon'un Köprübaşı mevkiindeki Kale Katlı i p l i k Fabrikasında hasır bu
lunmaları lüzumu ilân olunur. 

582 

B i g a As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1959/571 
Davacı Biga'nın Savağtepe K . den Raşit E r g u n veki l i Avukat A d 

nan Onat tarafından Biga Asl iye H u k u k Mahkemesine açtığı B i g a Os
maniye K . den Mehmet oğlu Mecit ' in gaipliğine hüküm verilmesine dair 
yapılan duruşmada : 

B iga Osmaniye Köyünü 1320 tarihinde terkeden Mehmet oğlu Me
cit ' in 1320 tarihinden beri köye dönmediğinden Mecit ' in hayat ve mema-
tından hiç bir haber alınmadığı söylenen bu şahıs hakkında malûmatı 
olanların bir sene zarfında B i g a Asl iye H u k u k Hâkimliğine bildirmeleri 
ilân olunur. 

559 

Of As l iye Hukuk" Hâkimliğinden : 

959/205 
Davacı Of 'un M a k i İftiryah K . den olup Vuydak )K. de 'dayısı Ömer 

E r s i n yanında Ahmet karısı Hatice Kâğıt tarafından dâvâlı M a k i Iftiryalı 
K . den Abdullah oğlu Ahmet Kâğıt aleyhine açılan nafaka dâvasının 
7/5/1959 tarihl i istida ile dâva edilmiştir. 

Mahkememiz 21/3/1960 Pazartesi günü saat 9 a muallâktır. Dâvâlı 
Ahmet Kâğıt duruşma günü bizzat veya vekil inizin hazır bulunması i k a 
metgâhınızın meçhul olması sebebiyle gıyap kararı yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

563 
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Kurta lan Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

959/3 
Kurtalan'ın Hüseyni Köyünden E m i n V a r ve Isa V a r aleyhlerine 

Kendalan Köyünden Yusuf Tunç ve İsmail Güçlü veki l ler i Mehmet K o n -
yar tarafından ikame edilen tapu iptal i dâvasında : 

Dâvâlıların ikametgâhları meçhul olduğundan haklarında çıkarılan 
davetiyelerin tebliğine imkân bulunmamış olmakla bu hususun 5 Haziran 
1959 tarih ve 10223 sayılı Resmî Gazete ile ilânen yapıldığı halde 12/6/1959 
tar ih l i celseye gelmedikleri gibi kendilerini temsil de ettirmemişlerdir. 

Dâvah E m i n V a r ve İsa V a r duruşmaya gelmediklerinden 8/12/1959 
tar ih l i celsede haklarında ilânen gıyap kararının çıkartılmasına karar 
verilmiştir. 

K a r a r gereğince 23/3/1960 Çarşamba günü saat 10 da mahkemeye 
gelmedikleri veya kendilerini usule uygun şekilde temsil ettirmedikleri 
takdirde haklarındaki gıyap kararının kesinleşeceği ve bundan böyle mu
hakemenin gıyaplarında yürütüleceği gıyap kararına k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

558 
• — — 

E r g a n i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

955/141 
P a l u Kazasının Karaçor Nahiyesine bağlı Sorikan Köyünden İsmail 

oğlu N u h Akalın'ın yaşının tashihi hususunda E r g a n i C. M . U . liğince 
iddianame ile mahkememize açılan yaş tashihi dâvasının yapılmakta 
olan duruşması sırasında : 

Dâvah Pa lu Kazasının Sorikan Köyünden İsmail oğlu N u h Akalın 
ve kanuni mümessili aynı yerden Zülfü oğlu İsmail Akalın'ın uzun za 
mandan beri ikametgâh adresleri tesbit edilmediğinden davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen kendilerine tebligat yapılmasına karar verilmiş 
bulunmasına mebni adı geçen dâvâlı Nuh Akalın ve kanuni mümessili 
İsmail Akalın'ın duruşmanın atılı bulunduğu 6/4/1960 günü saat 9 da 
mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini temsilen bir veki l 
göndermeleri davetiye yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

557 

Gönen İcra Memurluğunden : 

Gönen Tuzakçı Köyünden İsmail özdöl'e 12.980 ' l i ra ve masrafları 
ödemeğe borçlu aynı köyden Süleyman Gümüşoğlu hakkında 959/530 
sayılı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sırasında : 

Borçlu adres bırakmadan semti meçhule gittiğinden H . U . M . K . nun 
142 nci maddesine tevfikan, ödeme emrinin ilânen ve Resmî Gazete ile 
tebliği, Gönen îcra H u k u k Hâkimliğinin 27/1/1960 gün ve 960/10-8 sayılı 
kararı iktizasından olmakla, işbu ilân ödeme emri makamına kaim o l 
mak üzere, borçlu Süleyman Gümüşoğiu'nun yukarıda bildirilen borca bir 
itirazı varsa,ilânın Resmî Gazete'de neşrinden itibaren on gün zarfında 1.1. 
K . nun 146 ncı maddesi sarahati dairesinde 959/530 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracatı ilân olunur. 

561 

Gönen Tuzakçı Köyünden Mustafa Balyalı'ya masrafsız 3.780,90 l i ra 
ödemeğe borçlu aynı köyden Süleyman Gümüşoğlu hakkında yapılan 
959/370 sayılı ilamsız takip sırasında : 

Borçlu adres bırakmadan semti meçhule gittiğinden H . U . M . K . nun 
142 nci maddesine tevfikan, ödeme emrinin ilânen ve Resmî Gazete va-
3itasiyle tebliği, Gönen İcra H u k u k Hâkimliğinin 27/1/1960 gün ve 96G/9-7 
sayılı k a r a n iktizasından olmakla, işbu ilân ödeme emri makamına k a i m 
olmak üzere, borçlu Süleyman Gümüşoğiu'nun yukarıda bildirilen borca 
bir itirazı varsa, ilânın Resmî Gazete'de neşrinden itibaren yedi gün zar
fında 959/370 dosya numarasiyle memurluğumuza müracaatı ilân olunur. 

562 

Balıkesir As l i ye B i r inc i H u k u k Hâklmıiiğinden : 

959/254 
Balıkesir'in Dumlupınar Mahallesinden A d i l Dinçkal vekil i Avukat 

Feridun Tansel tarafından, Balıkesir Dinkçiler Mahallesi Baruthane Bo
ğazı 25 numarada oturan Muharrem Gül .ile aynı adreste ikamet eden Hü
seyin Gül aleyhlerine açılmış bulunan alacak dâvasının yapılmakta olan 
duruşmasında : 

Davalılardan Muharrem Gül'ün yukarıda gösterilen adresinde bulu
namaması üzerine hakkında çıkarılmış olan gıyap varakasının bilâ teb
liğ geri çevrilmesi dolayısiyle yaptırılan tahkikata rağmen de ikametgâ
hının tesbit edilemîyerek meçhul kalması üzerine gerek dâvâlı Muhar 
rem Gül ve gerekse diğer dâvâlı Hüseyin Gül'e davacı A d i l Dinçkal tara 
fından teklif edilmiş bulunan yemin davetiyelerinin 7201 sayılı A d l i Teb
ligat Kanununun 28 ve mütaakip maddeleri hükümlerine tevfikan ilânen 
i fa edilmesine 25/1/1960 tarihl i oturumda karar verilmiştir. 

Her i k i davalının usulüne tevfikan mezkûr mevzu hakkında davacı 
tarafından teklif edilmiş yemini kabul ve eda etmek üzere 8/3/1960 günü 
saat 9 da muayyen olan mahkememizin 959/254 esas sayılı dâva dosya
sına müracaatlan ilân olunur. 

560 
• — — -

Bergama Gezici A r a z i Kadastrosu Hâkimliğinden : 

1958/672 
Bergama'nın Sağancı Köyünde 1435 ve 1436 parsel numaralı Zey

t inl i tarlaların 8 hisse addi suretiyle 4 hissesinin Salih Sedefler birerden 4 
hissesinin de Safiye namı diğeri Hanife mirasçıları İsmail Sedef, Şerif Se
def, Nevzat Günel ve Ayfer Günel adlarına kadastroca tesbitieri icıa kı
lınmış, bu tesbite dâvâlılardan Sal ih Sedef i t iraz etmiş ve her i k i müd-
deabihin müstakillen kendisine ait bulundukları ve mustakilen kendi 
adına tescillerinin icrasını talep etmiş ve bu müddeabihlerde hazine yeri 
bulunmadığından hazine itirazının da reddini talep etmiş olmakla yapı
lan yargılama neticesinde : Tapu kaydı maliklerinden Safiye namı diğeri 
Hanife hissesini noter senedi ile Salih Sedefe sattığı, zilliyetliğini dev
rettiğini ve hazine yeri bulunmadığından Salih Sedefin itirazının kabu
lüne, hazine itirazının reddine, 1435 parselden 300 M ' kısmın yola bıra
kılması suretiyle her i k i müddeabihin tashihan Sal ih Sedef adına tapuya 
tescillerine, Şerif, İsmail, Nevzat ve Ay fer ' in tesbitten çıkarılmalarına 
19/8/1959 gününde karar verilmiş tesbit maliklerinden Şerif Sedef adres 
bırakmadan köyden ayrılmış, yapılan tahkikatlar neticesinde adresi tes
bit edilememiş olduğundan tebliğ varakasına k a i m olmak üzere kendi
sine ilânen duyurulmasına, ve bu hükme bir itirazı varsa ilân tarihinden 
itibaren 20 gün içerisinde mahkememizin 1958/672 esas ve 1959/3G8 n u 
maralı ilâmı temyiz etmeğe kanuni hakkı bulunduğu, ilân olunur. 

568 

1958/465 
Bergama'nın Sağancı Köyünde Fatma Dudu Danabaş ile hazine, 

A k i f Aşkın ve arkadaşları arasındaki dâva sonunda : 1189 parselle ha-
zınei maliye adına tesbitı icra kılınan 3i60 Ma l ik zeytinliğin kendisine 
ait bulunduğu iddiası ile F a t m a Dudu Danabaş ve İbrahim Gülen tara 
fından itiraz edilmiş, yapılan yargılama ve icra kılman keşifler netice
sinde bu yerin uzun zamandanberi İbrahim Gülen'in tasarruf ve zilyet
liğinde bulunduğu subuta ermiş, F a t m a Dudu Danabaş'ın itirazının red
dine, İbrahim Gülen'in itirazının kabulüne ve tesbitin iptal i ile müddea
bihin İbrahim Gülen adına tesciline 25/5/1959 gün ve 208 sayılı ilâmla 
hüküm verilmiş, yapılan tahkikat ve yazışmalar neticesinde ve posta 
tebliğ memurlarının iade ettikleri tebliğ varakaları gereğince F a t m a 
Dudu Danabaş'ın adresinin meçhul bulunduğu subuta ermiş olduğundan 
ilânen tebliğine lüzum hasıl olmuş ve işbu ilân tarihinden itibaren hük
me itirazı bulunduğu takdirde ilânı mütaakip 20 gün içinde mahkeme
mizin 958/465 esas ve 959/208 numaralı hükmü temyiz edebileceği ken
disine ilânen tebliğ olunur. 

569 

Çaykara Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

960/20 
Davacı Çaykara'nın Fotinos Köyünden Hanife A l k a n vekilli Ahmet 

Göltaş'ın aynı yerden olup Maçka'nın Zekani Köyünde mukim E m r i y e 
Yıldız ve aynı yerden Feryuz oğlu A s l a n Yıldız aleyhinde ikame eylediği 
ölüm kaydının tashihi dâvasının vaki temyiz üzerine Temyiz Mahkeme
since bozularak iade edilmesiyle davacı tarafından yenilenen işbu dâva
nın duruşması 21/3/1900 tarihine muallâk olup adresi bulunamayan ve 
ikametgâhı belli olmayan dâvah Maçka'nın Zekani Köyünden Feryuz 
oğlu As lan Yıldız'a duruşma gününde mahkemede hazır bulunması husu
su ilânen tebliğ olunur. 

566 
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Sanayi Vekâletinden : 

Burdur Vilâyetinin Bucak Kazasına bağlı Kocaali ler Nahiyesinin 
Yoncaağaç Köyü sınırları içinde demir madeni aramak üzere ,Bülent 
öncü namına verilmiş bulunan bilâ tar ihl i ve 12/50 sayılı arama ruh
satnamesinin ı2 yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
o'duğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-1 

İstanbul Vilâyetinin Çatalca Kazasına bağlı Büyükçekmece N a h i 
yesinin Kıraç, Yakuplu, Ekşinoz köyleri sınırları İçinde l inyit madeni 
aramak üzere Hüseyin • özbudun namına verilmiş bulunan bilâ tar ih l i 
ve 32/276 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık müddeti zarfında iş
letme hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci mad
desine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden 
yapılacak müracaatların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân 
olunur. 

587-2 

Çanakkale Vilâyetinin Ezine Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Arasanlı Köyü sınırları içinde l inyit madeni, aramak Üzere Yegâne Sayın 
namına verilmiş bulunan 30/6/1955 tar ihl i ve 14/10 sayılı arama ruhsat
namesinin i k i yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası için .yeniden yapılacak müracaatların 
22/6/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-3 

istanbul Vilâyetinin S i l i v r i Kazasına bağlı , Merkez Nahiyesini : . 
Gelevri, Germeyan, (Değirmen) köyleri sınırları İçinde l inyit madeni 
aramak üzere A l i Çalışkan namına verilmiş bulunan 30/5/1957 tar ih l i 
ve 32/195 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık müddeti zarfında iş
letme hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci 
maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için 
yeniden -yapılacak müracaatların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul 
edileceği ilân olunur. 

587-4 

Denizli Vilâyetinin Tavas Kazasına bağlı Ka le Nahiyesinin Demir
ciler, D ir l i s in , Kayabaşı köyleri sınırları içinde krom madeni aramak 
üzere Mehmet Ertuğrul namına verilmiş bulunan 20/11/1956 tar ihl i ve 
18/60 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık müddeti zarfında işletme 
hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesi
ne göre hükümden sakıt .olduğu ve bu ruhsatname Bahası için yeniden 
yapılacak müracaatların (Tedahül edilen kısımlar hariç kalmak şartiyle) 
22/6/1960 tarihinden İtibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-5 

Eskişehir Vilâyetinin Mihaliççık Kazasına bağlı Merkez Nahiyes i 
nin Beyköy Köyü sınırları içinde manganez madeni aramak üzere Se
her Kanzuk namına verilmiş bulunan < 8/8/1957 tar ihl i ve 24/98 sayılı 
arama ruhsatnamesinin i k i yıllık müddeti zarfında işletme hakkı tale
binde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine ıgöre hü
kümden pâkıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak 
müracaatların 22/7/1960 tarihinden itibaren 'kabul edileceği ilân olunur. 

587-6 

Eskişehir Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Mihalgazi (Gümele) 
Nahiyesinin Mayıslar Köyü sınırları içinde manganez madeni aramak 
üzere Mustafa Ünal namına verilmiş bulunan 22/5/1957 tarihl i ve 24/78 
sayılı arama ruhsatnamesinin İki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı 
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre 
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapıla
cak müracaatların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân 
olunur. 

587-7 

Çanakkale Vilâyetinin İmroz Kazasına hağlı Merkez Nahiyesinin 
Tepeköy Köyü sınırları içinde pirit madeni aramak üzere Şefik Men 
namına verilmiş bulunan 21/6/1957 tar ih l i ve 14/149 sayılı arama r u h 
satnamesinin 2 yıllık müddeti zarfında işletme hakkı • talebinde bulu

nulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sâ-
i kıt olduğu ve bu ruhsatame sahası için yeniden yapılacak müracaat

ların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 
587-8 

Burduk Vilâyetinin Bucak Kazasına bağlı Kocaaliler t Nahiyesinin 
Yoncaeğaç Köyü sınırları içinde demir madeni aramak üzere Bülent 
Öncü namına verilmiş bulunan 28/12/1956 tar ih l i ve 12/52 sayılı ara 
ma ruhsatnamesinin 2 yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde 
bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edil«ceği ilân olunur. 

587-9 

Burdur Vilâyetinin Bucak Kazasına bağlı Karaal i l er Nahiyesinin 
Kızılseki Köyü sınırları içinde krom madeni ,aramak üzere Bülent öncü 
namına verilmiş bulunan 26/12/1956 tar ihl i ve 12/51 sayılı arama ruh
satnamesinin 2 yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulu
nulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sa
kıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 22/7/1960 tarihinden it ibaren kabul edileceği İlân olunur. 

587-10 

Burdur Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
İnar Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Can Yorulmaz 
namına verilmiş bulunan 15/10/1956 tar ih l i ve 12/46 sayılı arama ruh
satnamesinin 2 yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulu
nulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sa
kıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 22/7/1960 tarihinden it ibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-11 

Sivas Vilâyetinin Şarkışla Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin 
Kışla Köyü sınırları içinde demir madeni aramak üzere Hamit Marşan 
namına verilmiş bulunan bilâ tar ih l i ve 55/393 sayılı arama ruhsat
namesinin i k i yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt 
olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 
22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-12 

Çanakkale Vilâyetinin Çan Kazasına bağlı Merkez Nahiypsinin 
Altıkulaç, Dikmen köyleri sınırları içinde l inyit madeni aramak üzere 
Mehmet Tuna inamına verilmiş bulunan 4/11/1955 tarihl i ve 14/66 sayılı 
arama ruhsatnamesinin i k i yıllık müddeti zarfında Sşletme hakkı tale
binde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nc i maddesine göre hü
kümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname pahası için yeniden yapılacak 
müracaatların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-13 

Elâzığ Vilâyetinin Keban Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Üç-
ağaç Köyü sınırları içinde demir madeni aramak üzere M . T. A . E n s t i 
tüsü namına verilmiş bulunan 1/11/1957 tar ih l i ve 21/84 sayılı arama 
ruhsatnamesinin i k i yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden 
sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 22/7/1960 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur. 

587-14 

Kırıkkale Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

960/38-29 
Mahkememizin 27/1/1960 tar ih ve 960/38 esas 960/29 sayılı kararı 

ile Kırıkkale'nin Ulaklı Köyü 6 hanesinde nüfusa kayıtlı ölü Mustafa 
Köksoy ve Hacer çocukları 15/7/1949 doğumlu Zelteriya 7/2/1942 do
ğumlu Davul ve 25/12/1947 doğumlu Tülün Köksoy'un sinni rüşte vusul
lerine kadar kendilerine büyük kardeşleri Musa oğlu Mustafa I.'cksoy 
M K . nun 354 ve mütaakip maddeleri mucibince vasi nasp ve tây n 'dr 
mistir . 

Keyfiyet ilân olunur. 
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E r z u r u m i c r a Memurluğundan : | ait 

958/308 
Menkul malların açık artırma ilânı 

B i r borçtan dolayı haciz altına alınan E r z u r u m Hacılar Hanı c ivan 
No. 54 de Mehmet Ayar'.a ait 5627 l i ra 50 kuruş kıymetindeki muhtelif 
cins tuhafiye ve manifatura eşyası E r z u r u m Bat Pazarında 22/2/1960 
Pazartesi saat 9 - 1 0 arasında açık artırma suretiyle satılacaktır. O gün 
mahcuz mala takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde artırma i k i gün uzatılarak 24/2/1960 Çarşamba günü aynı yer ve 
saatlerde kat ' i ihalesi i c ra kılınacaktır. içbu ilân varakası hukuk usulüne 
göre borçluya ilânen tebliğ olunur. 

555 • 
Düzce Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Düzcc'nin Göl Orman Hacı Musa Köyünden Süleyman ,pğlu A l i Be
kâr tarafından Mehdibey Köyünden Sabriye Bekâr aleyhine açtığı bo
şanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Yukarıda yazılı dâvâlı Sabriye E n g i n namına ilânen gıyap tebliğine 
karar verilmiş olduğundan karar gereğince adı geçen dâvâlı Sabriye E n 
gin' in duruşmanın bırakıldığı 14/3/1960 günü saat 9 a muallâk duruşmada 
hazır bulunması gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

554 

E r g a n i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/14 
Davacı Zülküf Koksal veki l i Avukat Adnan A r a l tarafından dâvâ

lılar Güllü Aydın ve nüfus memurluğu aleyhine ikame eylediği evlilik 
kaydının iptal i ve sübutu veraset dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Davacının babası Zülfü Köksal'ın Emine ile evlilik kayıtlarının ip 
taline ve Zülfü Köksal'ın verasetinin sübutuna 11/11/1959 gün ve 959/14 
esas, 959/161 sayılı ilâmla hüküm verilmiş olup dâvâlı Güllü Aydın'ın ad
resi meçhul bulunduğundan ilâmın kesinleşmesi için ilâmın ilânen teb
liğine karar verilmiş olduğundan işbu ilân tebliğ yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

556 

Bodrum Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1959/171 
Bodrum'un Tepecik Mahallesinden Hüseyin K a r a k a y a adına ve 

(H. K . ) markasiyle denizyollarının altıncı seferini yapan İTARI) vapuru 
ile Antalya 'dan 6881 sayılı konişmentoyla gönderilen 20 çuval kepeğe 
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mezkûr konişmento zayi edildiğinden iptal i istenmiştir. Konişmen-

toyu bulanların mahkememize ibraz etmeleri aksi takdirde iptaline k a 
rar verileceği ilân olunur. 
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Daday Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

959/254 
Yukarı Cürümveren K . den Hüseyin oğlu Zeynel Maden tarafından 

hazine ve köyü ile hissedarları aleyhine aynı köyde vâki (Hane, harman, 
samanhane, harman tarla , Ahlat tarla, Kurukiren , yolararası, karşu, 
arkun dibi, Göleç, Kuruk i ren , Görgenliköstü) namiyle maruf 12 parça 
gayrimenkulun gayr i müseccel bulunduğundan tescili dâvasının duruş
masında : 

Bahis mevzuu gayrimenkuller hakkında davacı ve dâvâlılardan 
başka Ibir hak iddiasında bulunanların 23/3/1960 günü saat 10 da hazır 
bulunmaları lüzumu ilân olunur. 
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Ticaret Vekâleti Iç Ticaret U m u m Müdürlüğünden : 

30 Kasım 1330 tar ihl i Ecnebi Anonim ve sermayesi Eshama Mün-
kasim Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de çalışmasına iz in 
verilmiş olan ecnebi şirketlerinden G. ve A . Bakeı; L imited Şirketi Vekâ
letimize müracaatla Londra'da Noter A l a n Walmsley huzurunda tanzim 
olunan ve Türkçe tercümesi. İstanbul, Beyoğlu 6 ncı Noterliğince 
18/1/1960 tarihinde tasdikli vekâletnamede yazılı yetkilerle ve şirket adı
na yapılacak işlerden doğacak dâvalarda dâva eden, dâva edilen ve üçün
cü şahıs sıfatiyle hazır bulunmak üzere İngiliz tebaasından İstanbul'da 
mukim Peter Lindsay Gregor Macgregor'u Türkiye vekilliğine tâyin et
tiğini ve eski veki l Donald Wilhelm Whit ta l l ' in de selâhiyetlerinin de
vam ettiğini bildirmiş ve gereken evrakı vermiştir. 

B u işe ait evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun görüldü
ğünden ilân olunur. 
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K a r s i c r a Memurluğundan : 

Muharrem Kalaycı Kâzımpaşa Caddesinde, K a r s 
A l i Osman Aras , Mustafa Müftahi, A z i z Yalçmyiğit, Hüseyin E r 

kan, Nebi Yıldırım ve Süleyman Çetiner'e olan borcunuzdan ötürü 
haczedilen 8365 l i ra değerli menkul mallarınızın satışı 7/3/1960 ve 8/3/960 
gününe muallâktır. 

Adresiniz meçhul olduğundan tebliğ mahiyetine k a i m olmak üzere 
tebliğ olunur. 
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Başvekâlet Neşriyat ve Müâevvenat Umum Müdürlüsünden 

Mevcut Düsturlara ait fiyat listen 

Birinci tertip Düstur 
Bedeli P . ücreti 

Ci l t L . K r . L . K r . 

5 2 OO 
S S 75 
7 2 50 
f 8 W 

i i I. . _ _ i 
i Satın almak isteyenlerin 
I eaat etmeleri lâzımdır. 

Bedeli P , ücreti 
C i l t L . K r . lı. K r . 

1-4 4 00 1 40 
0 8 00 1 00 

1— 4 00 2 80 
8 00 2 00 

* a 50 1 ES 
1« 5 60 1 80 
n 5 00 1 45 

S 00 1 10 
: / i 50 

Üçüncü tertip Büstü/ 

Bedeli P . ücreti 
C i l t L . K r . L . K r . 

15 4 50 1 85 
16 4 00 1 40 
17 8 50 1 80 
18 8 50 1 26 
1» 5 50 1 60 
26 8 6S 1 70 
84 7 60 S 20 
S5 7 50 8 85 
m 30 0" 8 75 

Bedeli P . ücreti 
C i l t L . K r . Lı. K r . 

87 10 00 8 90 
88 10 00 2 75 
2» 11 00 2 16 
40 12 50 2 40 

*'?hiA>> if'sırssi 

•> \ 'T'lfi 'eı; ..ıakbufe ic i t i 8 kuruşluk damga Dulunan gönderilmedi lâzımdır. 

Ankara'da Başvekâlet Nagriyat ve Müdewenat Umum Müdürlüğüne müra-

2 20 
2 93 
2 30 
1 8ÎS 

Başvekâlet Devlet Matbemm 
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