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K A R A R N A M E L E R 
İçişleri Bakanlığından : 

1 — Konya İlmin Bozkır İlcesine bağlı Ahırlı Bucağının merkezi 
olan Ahırlı Köyünde Belediye teşkili hakkında Danıştay Genel Kurulunca 
verilen 7/12/1961 tarihli ve 61/114-115 sayılı karar üzerine 1580 sayılı 
Belediye Kanununun muaddel 7 nci maddesine tevfikan bu köyde belediye 
teşkıü uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın icrasına İçişleri Bakanı memurdur. 

Başbakan 
t. İNÖNÜ 

7/2/1962 

İçişleri Bakanı 
A. TOPALOÖLU 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜR&BL 

1 — Bursa Merkez ilcesine bağlı Küçükbalıkh Köyjtt hudutları 
içinde bulunan Küplüpmar, Bahar, Kemerçeşnıe, Çınar ve Üsküp ma
hallerinin Bursa Belde hududu içme alınması hakkında Danıştay Genel 
Kurulunca verilen 7/12/1961 tarihli ve 61/112-117 sayılı klarar üzerine 

1580 sayılı Belediye Kanununun muaddel 7 nci maddes'ne tevifkan bu 
mahallelerin Bursa belde hududu içine alınması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın icrasına içişleri Bakanı memurdur. 

7/2/1962 

CUMHURBAŞKANI 
O. GÜRSEL 

Başbakan İçişleri Bakanı 
/. İNÖNÜ A. TOPALOÖLU 

1 — izmir İlinin Kemalpaşa ilcesine bağlı ören Köyünde belediye 
teşkili hakkında Danıştay Genel Kurulunca verilen 23/5/1960 tarihli ve 
60/251-156 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun muaddel 
7 nci maddesine tevfikan bu köyde belediye teşkili uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın icrasına içişleri Bakanı memurdur. 

Başbakan 
1. İNÖNÜ 

7/2/1962 

içişleri Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

CUMHURBAŞKANI 
G. GÜRSEL 

Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından : 

Ankara Üniversitesi Türkçe Kursu Yönetmeliği 
Madde 1 — Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bagjh, olarak bir 

«Türkçe Kursu» açılmıştır. I 
Madde 2 — Kursa, yabancı memleket liselerini bitirip de Üniversi

temiz Fakültelerinden birinde öğrenim yapmak isteyen veya Fakültele
rimizde kayıtlı bulunan yabancı uyruklu öğrenciler devam edebilirler. 

Bu kursa, öğrenciler dışında, Ankara'da bulunan yabancılar da ka
bul edilirler. 

Madde 3 — Kursun amacı, yabancı uyruklu öğrencilere dersleri ta
kip edebilmeleri için Türkçe okuyup yazma ve konuşma öğretmektir. 

Madde 4 — Kurs, Rektörün, Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü profesörleri arasından tâyin edeceği bir müdür 

5 tarafından idare edilir. Kursun yönetimine ve öğretimine ait bütün hu
suslarda, kurs müdürü, sorumlu ve yetkilidir. Gerekirse, bir de müdür 
yardımcısı tâyin edilir, 

öğretmenler, bu kürsü öğretim üyelerinden ve yardımcılarından 
veya bu görevi yapabilecek durumda bulunanlardan seçilirler. 

Madde 5 — Kurs öğretmenlerinin tâyini, kurs müdürünün teklifi 
üzerine, Rektör tarafından yapılır. 

Madde 6 — Kursun ders programı, kurs müdürü ve öğretmenleri 
tarafından hazırlanır. 

Madde 7 — Bu kurs için gerekli ücretler ve her türlü giderler, her 
yıl, Rektörlük bütçesindeki özel tertiplere konulacak ödenekten sağlanır. 

Madde 8 — Bu kursta görev alacaklara, Rektörün takdirine göre, 
ders başına elli lirayı geçmemek şartiyle ücret ödenir. 

Madde 9 — Dersler, Üniversite ders programlarım aksatmamak için 
saat 17 den sonra yapılır. 

(Resmî Gazete abonelerinim son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.) 
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Madde 10 — öğrenci miktarına göre kursların aded vs yer
leri, kurs Müdürü tarafından tesbit edilir. 

Madde 11 — Kurs süresi, birer sömestlrllk A ve B dönemlerine 
ayrılmak üzere, İki sömestirden ibarettir. Birinci sömestir, 1 Eylül - 31 
Ocak; ikinci sömestir, 1 Mart - 1 Temmuz tarihleri arasıdır. Her döne
min sonunda öğrenciler, yazılı ve sözlü imtihana tabi tutulurlar. İmti
hanlar 1-10 Şubat ve 1 - 10 Temmuz arasında yapılır. A dönemi İmti
hanında başarı gösteremiyenler, B dönemine devam edemezler. İmtihana 
girme sayısı sınırlı değildir. Kurs için kayıtlar, 1 Ağustos - 10 Eylül, 
1 Şubat - 10 Mart arasında yapılır. 

Her iki kurs, aynı zamanda çalışmalarına devam eder. İmtihanda 
100 üzerinden not takdir edilir. Geçer not 50 dlr. 

Madde 12 — Kursa kaydolunan her öğrenciden, sömestir başına 50 
lira öğretim harcı alınır. 

Madde 13 — Kursu bitiren öğrencilere bir belge verilir. 
Madde 14 — Bu Yönetmelik, 1 Mart 1962 tarihinde yürürlüğe girer. 

Ankara Üniversitesince Alınacak Harçlar ve 
Ücretler Yönetmeliği 

I 

Genel hükümler 
Madde 1 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 34 üncü maddesi

nin (C) fıkrası ile 55 inci maddesi gereğince, Ankara Üniversitesi fakül
teleri veya bunlara bağlı kurumlar tarafından alınacak harslar ve üc
retler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Madde 2 — Fakülteler veya bunlara bağh kurumlar tarafından ta
hakkuk ettirilen harçlar ve ücretler, İlgililerce makbus karşılığında Üni
versite Saymanlığına veya fakülte mutemetliğine yatırılır ve sayman
lıkça gelir kaydolunur. Ancak, 4 üncü maddede yazılı «aday harçları», 
saymanlıkça emanet hesabma alınır. 

Madde 3 — Alman yazılma, öğretim ve imtihan hare makbuzları
nın tarih ve numaraları, fakülte idarelerince zamanında, ilgilinin hare 
kütük defterindeki hanesinde özel sütununa geçirilir. 

n 
Yazılma harçları 

Madde 4 — Üniversitenin fakültelerinden birine kaydedilmek üzere 
aday olarak müracaat edenlerden 20 Ura «aday harcı», ve gerekli şart
ları taşıyan her öğrenciden, fakültesine yazılırken ayrı «a so lira «ya
nılma harcı» alınır. 

Madde 5 — Ankara Üniversitesinin bir fakültesinden başka bir fa
kültesine, veya başka üniversitenin bir fakültesinden Ankara Üniversite
sinin bir fakültesine nakledenler, «yazılma harcı» olan 30 lirayı öderler. 

Madde 6 — Üniversitenin herhangi bir fakültesine dinleyici olarak 
yazılmak İçin başvuranlardan, yalnız 50 lira «yazılma harcı» alınır. 

Madde 7 — Yönetmeliği gereğince doktora çalışmalarına başlıya-
cak olanlardan, yazılma ücreti olarak 50 lira alınır. 

Madde 8 — Herhangi bir sebeple kaydı silinenlerin kayıtlarının 
yenllenebilmesi de, 4 üncü maddedeki yazılma hükmün» tabidir. 

Madde 9 — Yazılma harcı makbuzu fakülte idarelerine gösterilme
den, bir öğrencinin veya dinleyicinin yazılma işlemi sonuçlanmış sayılmaz. 

m 
öğretim harçtan 

Madde 10 — Üniversitenin herhangi bir fakültesine yazılmış olan 
her öğrenciden, her sömestir için, o sömestir başmda 25 lira «Öğretim 
harcı» alınır. 

Madde 11 — Dinleyici olarak yazılanlar da, sömestir başında 25 
lira öğretim harcı verirler. 

Madde 12 —- Doktora veya tıpta uzmanlık çalışmalarına başlamış 
olanların bu çalışmaları süresince öğretim harcı, sömestir için 25 liradır. 

Madde 13 — öğretimin, lâboratuvar çalışmalarını gerektirdiği fa
kültelerde, her öğrenciden, öğretim harcından ayrı olarak, sömestir ba
sma 25 lira lâboratuvar harcı» alını*. 

Madde 14 —- 11, 12 ve 13 üncü maddelere göre ödenecek harçlar, 
sömestir usulü uygulamıyan fakültelerde, her ders yılı için iki kat ola
rak alınır. 

Madde 15 — Üniversite Saymanlığına yatırılan öğretim harcı mak
buzunu, fakülte idaresine göstermeden, ilgili öğrenci veya dinleyici, öğ
retim ve imtihan haklarından faydalanamaz. 

IV 

imtihan harçları 
Madde 16 — Herhangi bir fakültenin öğretimi sırasında yapılan 

sertifika, ara, sınıf ve benzeri imtihanlara girecek olan öğrenciler, gir
dikleri her imtihan dönemi için 25 lira «imtihan harcı» öderler. 

Madde 17 — Doktora imtihanlarının harcı 75 liradır. 

Madde 18 — Üniversite doçentliği imtihanlarına girecek olanlar
dan, yönetmeliği gereğince hare alınır. 

Madde 19 — Hukuk Fakültesince yapılan muadelet İmtihanları, 
250 lira harca tabidir. 

Madde 20 — Üniversite dışından ve ehliyet veya derece belirtilmesi 
isteği ile bir yoklamaya girenlerden veya bir makam tarafından bu yolda 
bir yoklamaya sevkedilenlerden 100 lira hare alınır. 

Madde 21 — Üniversite Saymanlığına veya fakülte mutemetliğine 
yatırılan imtihan harcı makbuzunu fakülte idaresine göstermeden, ilgili 
öğrenci imtihanlara giremez. 

V 

Dvploma v» belge harçları 
Madda 22 —. Üniversitenin herhangi bir fakültesini veya herhangi 

bir bölümündeki öğrenimi bitirme sonunda alınacak diplomalar, pul pa
rası ayrı olmak üzer», 75 lira harca tabidir. 

Madde 23 — Doktora veya tıpta uzmanlık diploma ve belgelerinin, 
pul parası ayrı olmak üzere, tabi olduğu hare miktarı 100 liradır. 

Madde 24 — Üniversite Saymanlığına veya fakülte mutemetliğine 
yatırılan diploma harcı makbuzunu fakülte idaresine göstermeden, ilgili 
öğrencinin diploması düzenlenmez. 

Madde 25 — özel ve tüzel kişiler veya, 4036 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 3 üncü maddesinin .(C) fıkrasında belirtilen hizmetler dışında 
olarak, resmî makamlar tarafından, üniversiteden, fakültelerden veya tü
zel kişiliği olan enstitülerden istenilen inceleme, analiz, teknik muayene, 
araştırma ve danışma raporları için, İlgililerden, işin mahiyetin» göre 
v» 10 liradan başlamak üzer» ücr»t alınır. 

Bu ücretlerden her defasında 500 liraya kadar olanlar hakkında, 
fakültelsrce karar verilir ve alınacak miktarın 60 ı üniversiUy» gelir 
kaydolunur, <f, 40 ı, işi yapan üniversite üyesine v»rilir vsya yapanlar», 
11*111 kürsü profesörünün takdiri ile paylaştırılır. 

500 lirayı geçen ücretlerin miktarı, fakülte ve işi yapanların hisse
leriyle, yapanlar arasında ne nispette paylaştırılacağı, Fakülte Profesör
ler Kurulunca kararlaştırılır. 

Madde 26 — Her hangi bir sebeple imtihana girmlyen veya girip 
de başarı gösteremiyenler, öğretim ve imtihan harçlarını, bir evvelki 
harçların iki katı olarak öderler. 

Madde 27 — Bu Yönetmelik gereğince alınmış olan harçlar, her
hangi bir sebeple geri verilmez v»ya bunlardan biri diğerine mahsup 
edilmez. 

Madde 28 — Aday kayıt ve imtihanı işlerinin gerektirdiği her türlü 
masraflarla, bu işlerde çalıştırılanların yolluk ve zaruri giderleri ve 
ayrıca bunların mesailerine karşılık ödenecek paralar, Senato karan 
üzerine, 4 üncü maddeye göre toplanan ve 2 nci maddeye göre sayman
lıkça emanet hesabına alınan «Aday harçları» ndan ödenir. Artan kıs
mı, üniversite bütçesine İrat kaydolunur. 

Madde 29 — 1/4/1947 tarihli «Ankara Üniversitesince Alınacak 
Harelar ve Ücretler Yönetmeliği» kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — 1961 - 1962 yaz sömestri öğretim harcı için eski 
yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Madd» 30 — Bu Yönetmelik, 1/3/1962 tarlhlnd» yürürlüğe »Ir«r. 
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İ L A N L A R 
Adalet Bakanlığından : 

5859 sayılı kanuna tevfikan Yargıtay Ceza Daireleri Kurulunca it
tihaz edilerek Adalet Bakanlığı tarafından tasvip olunan karar : 

Yargıtay Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 5859 sayılı kanunla de 
ğiştirilmiş 5 inci maddesi gereğince bugün Birinci Başkanın başkanlığın 
da toplanan ceza daireleri başkanlarından meydana gelen Kurulumuzca 
bir yıl içinde adı geçen dairelere gelen ve dairelerden çıkan ve daireler
ce 1962 yılma devrolunan işlerin sayısı ve bunlar arasmdaki münasebet 
derecesi incelendi, gereği düşünüldü : 

1 — Yargıtayın bir içtihat mahkemesi olarak gereği gibi çalışma
sını sağlamak için kanunlarda değişiklik yapılmak yolu ile alınacak ted
birlerin gerçekleşmesine kadar bugün için işleri aksatmamak maksadiy-
le ve en az sakıncalı olan tedbire başvurmak zorunluğu gözöııünde tutu
larak durum tartışılmış ve buna göre Üçüncü Ceza Dairesine son bir yıl 
İçinde gelen işlerin sayısının çok olmasına rağmen iş münasebeti dâvala
rın nev'i ve mahiyeti gözönünde tutularak bu yıl bu Daireden diğer daire
lere başkaca ve yeniden dosya devredilmemesi, ancak bu dairenin üye ve 
üve yardımcısı sayısı artırılmak yolu İle yardım olunması uygun gö-
rülmü|tür. 

2 — Geçen yıl verilen 27/1/1961 günlü Başkanlar Kurulu kararın 
da kabul edildiği üzere Üçüncü Ceza Dairesinin görevi içinde bulunan 
işlerde, 

a - 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanun ile bu
nun hükümlerini değiştiren diğer kanun gereğince suç sayılan eylem
lerden doğan dâvalara ilişkin kararların İkinci Ceza Dairesince, 

b-5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bu kanunu değiştiren diğe-
kanunlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerince suç sayılan eylem 
lerden doğan dâvalara ilişkin hüküm ve kararların Beşinci Ceza Daire
since, 

c - 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ve bu kanunu değiştiren diğer kanunlar ve özel olarak 232 sa
yılı ve 5/1/1961 günlü kanun gereğince suç sayılan eylemlerden doğan 
dâvalar hakkında verilen hüküm ve kararların Altıncı Ceza Dairesince, 

3 — Diğer dairelerin ve Üçüncü Ceza Dairesinin iş çıkartma du
rumları bakımından 12/1/1960 günlü Başkanlar Kurulu kararı ile teyid 
edilen iş devri durumunun bu yıl için dahi değiştlrilmemesine v» bun
dan dolayı, 

a - (Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu üe kabfl edilen suç
lar hariç olmak üzere) kaçakçılık, Tekel ve Gümrük Kanıklarına aykı
rı eylemlerle 4274 sayılı kanuna, Tedrisatı İptidaiye Kanununa ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aykırı eylemlerden doğan dâvalar 
ile uyuşturucu maddelere ilişkin suçlardan doğan dâvalar ve nihayet Ce
za Kanununun 415, 416/3-2, 423, 430/2, 204, 220 ve 222 inci maddelerin
de yazılı suçlara ait dâvaların Temyiz incelenmesinin Beşinci Ceza Da
iresinde, 

b - Ceza Kanununun yürürlüğe konmasma ilişkin olan 825 sayılı 
kanuna fıkra eklenmesi hakkındaki 3747 sayılı kanuna dayanılarak as
liye mahkemesi bulunmayan yerlerdeki sulh mahkemelerine sulh işleri 
dışında açılmış olan dâvalara ait Temyiz incelemesinin Dördüncü Ceza 
Dairesinde, 

c - Ceza Kanununun 455 inci maddesinin 1 inci fıkrasına ilişkin 
dâvaların Temyiz incelemesinin Birinci Ceza Dairesinde, 

ç - Ceza Kanununun 426, 427, 428 inci maddelerinde yazılı suçlara 
ilişkin dâvalara ait temyiz incelemesinin Üçüncü Ceza Dairesinde yapıl
masına devam olunmasına, 

J3u kararın Adalet Bakanlığına bildirilmesine 19/1/1962 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

537 

5859 sayılı kanuna tevfikan Yargıtay Hukuk Daireleri İle Ticaret 
icra ve İflâs Daireleri Başkanları Kurulunca ittihaz edilerek Adalet Ba
kanlığı tarafından tasvip olunan karar. 

Bu yü daireler arasında yeniden iş devrine yer olmadığına, Dör
düncü Hukuk Dairesinin kadrosunun Birinci Başkanlıkça üye ve üye 
yardımcısı verilmek yolu ile kuvvetlendirilmesi gerektiğine ve 26/1/1962 

günlü Başkanlar Kurulu kararında kabul edildiği üzere Dördüncü Hukuk 
Dairesinin görevine giren işlerden a) akdin muteber olup olmadığına 
bakılmaksızın gayrimenkul satışlarından veya satış vaatlerinden doğan 
her türlü alacak dâvaları (Tazminat alacaklariyle mal parasının geri 
alınması alacakları dâhil) hakkında asliye mahkemelerince verilmiş ka
rarların Üçüncü Hukuk Dairesince, b) kira parası esasına göre hesap
lanan ve ecrimisil denilen tazminatlar dâhil olmak üzere gayrimenkul-
lerin haksız yere işgalinden doğan tazminat dâvaları ile aym sebepten 
doğan semere ve sair menkul teslimi dâvaları hakkında asliye mahke
melerince verilmiş bulunan kararların Altıncı Hukuk Dairesince, c) âdi 
ortaklık akdinden veya zirai gayrimenkul kirası akdinden doğan dâva
larla okutma masrafı ve tazminatına, maden işletme ortaklığına, her 
türlü tellâllığa ilişkin olan dâvalar hakkında asliye mahkemelerince ve
rilmiş bulunan kararların Ticaret Dairesince, ç) paydaşların tahsil ettik
leri kira parasından ve topladıkları semerelerden pay İsteğine ilişkin dâ
valar hakkında asliye mahkemelerince verilmiş kararların İkinci Hukuk 
Dairesince, d) yukanki a-c bentlerinde sayılan dâvalardan birisi ile Dör
düncü Hukuk Dairesi görevi içinde kalan başka bir dâvanın aynı dosyada 
açılarak beraberce karara bağlanmış olması halinde o dosyanın Dör
düncü Hukuk Dairesince, e) yukanki bentlerde sayılan ve temyiz ince
lemesi Dördüncü Hukuk Dairesince yapılmış bu'unan İşlere ait olup Da
ireye gelmiş ve gelecek dosyaları ilişkin karar tashihi ve tavzih istekle
rinin Dördüncü Hukuk Dairesince incelenip karara bağlanmasına, 

Bu kararın Adalet Bakanlığına blldirümesine 27/1/1962 de oybirli
ğiyle karar verildi. 

538 

Siirt Asliye Hukak Yargıçlığından : 

961/158 
Davacı İnönü Mahallesinden Sufi A l i kızı Ahmet karısı Hatice 

Turhan tarafmdan dâvâlılar Karakol Mahallesinden Hami kızı ve Ab-
durrahman kansı Emine ve kızı Şükriye aleyhine açmış olduğu kayıt 
tashihi dâvasının yapılan muhakemesinde adı geçen dâvâlılar adres
lerine çıkanlan davetiyelere böyle bir kimse tanınmadığından bllâ teb
liğ İade edilmiştir. 

Emine ve Şükriye'nin 29/3/1962 Perşembe günü mahkemeye gel
medikleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri veya maze
ret bildirmedikleri takdirde muhakemeye gıyaplarında devam olunacağı 
İlânen ve davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

608 

Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas No : 1959/109 
Karar No : 1961/214 
Davacı Geyve'nin Bayırakçaşehir Köyünden Hakkı Gül vekili Dâ-

vaveldli Süleyman Akyol tarafmdan dâvâlı Adapazan Orman İşletmesi 
Müdürlümü ve Orman işletmesi Graydercisi Kemal Doğan aleyhine ika
me olunan 1162 lira tazminat dâvasının Geyve Asliye Hukuk Hâkimli
ğinde yapılan açık muhakemesi sonunda : 

Dâvâlı Şoför Kemal Doğan'ın vazife esnasında sevk ve idare ettiği 
greyderle davacı Hakkı Gül'ün bağında mütehassıs bilirkişinin raporuna 
göre ceman 617 liralık zarar yaptığı anlaşıldığından Borçlar Kanununun 
55 İnci maddesine tevfikan istihdam eden sıfatiyle Orman idaresinden ve 
zararı ika eden sıfatiyle de Kemal Doğan'dan olmak üzere tahakkuk eden 
617 lira tazminatın % 10 ücreti vekâletle birlikte her iki dâvâlıdan mü-
teselsilen tahsiliyle davacı Hakkı Gül'e verilmesine dair 10/5/1961 tari
hinde temyizi kabil olmak üzere dâvâlılardan Kemal Doğan'ın gıyabında 
karar verilmiş ve dâvâlının ikametgâhı ile yazılı adreslerinde bulunama
dığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri gere
ğince ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren 
onbes gün sonra işbu kararın dâvâlı Kemal Doğan'a tebliğ edilmiş sayir 
lacağı ilân olunur. m 



Saihı'fe: 6664 (Resmî Gazete) 16 ŞUBVT 1962 

Borsa Komiserliğinden : 

Tasfiye halinde Erzurum Çimento Sanayii T. A. Ş. nin beheri 500 
lira itibari değerdeki 10000 aded hisse senedi Borsa Meclisinin 6/2/196?. 
günlü karariyle Borsa kotundan çıkarılmıştır. 

525 • 
Tunceli - Ovacık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/175 
Davacı Ovacık Paşadüzü Köyünden Sose Duru vekili Mehmet Bal 

tarafından davalı Sose Duru kocası Süleyman Duru aleyhine açmış 
olduğu terk sebebiyle boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlı Paşadüzü Köyünden Süleyman Duru'nun adresinin tesbit 
edilemediğinden duruşmanın bırakıldığı 5/3/1962 Pazartesi günü saat 
10 da mahkemede bulunması, aksi halde hakkında H . U . M . K . nun 400 
üncü maddesi gereğince gıyap karan çıkarüacağmın davetiye dâva 
dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

481 

Gediz Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/159 
Davacı : Kütahya îşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Avu

katı Zeki özkerin, 
Dâvâlılar : Kayseri Pınarbaşı Kazasının Yağhpmar Köyünden 

Memduh Akan ve şeriki Tahsin Çakıcı aleyhine açmış olduğu tazminat 
dâvasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Memduh Akan'a 8 Ocak 1962 tarihli Resmî Gazete ile 
İlânen teb'igat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 15/3/1962 
Perşembe günü saat 9 da Gediz Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması veya bir vekil bulundurulması, aksi takdirde duruşmanın gıyabında 
devam edeceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

507 

• 
Yeşilyurt Sulh Hukuk Yargıçlığından : Davacı Mehmet Taşpmar tarafından Mustafa Yalçın aleyhine mah

kememizde ikame edilmiş bulunan alacak dâvasının yapılmakta olan du
ruşması sırasında : 

Dâvâlının adresinin meçhul bulunması sebebiyle kendisine davetiye 
Resmî Gazete'nin 10986 sayılı nüshası ile ilânen tebliğ edilmiş olmasına 
rağmen duruşmaya icabet etmemiş bulunduğundan hakkında verilen 
gıyap kararının keza ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Mahkememizin 961/54 esas sayılı dâva dosyasının duruşmasının mu
allâk bulunduğu 28/2/1962 Çarşamba günü saat 9 da dâvâlı Mustafa Yal-
çm'ın duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi 
aksi takdirde muhakemenin gıyabında icra olunacağı gıyap yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

480 • 
Urfa Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

E . No : 961/137 
K. No : 961/831 
Urfa'nın Yeni Mahallesi tnce Sokak 22 No. lu evde oturan Reşit 

kızı İslim Parmaksız tarafından aynı yerde olup halen semti meçhulde 
bulunan kocası Osman oğlu Ömer Parmaksız aleyhine açılan boşanma 
dâvasının Urfa Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmalan şura
sında : 

Taraflara şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmalarına on lira ilâm 
harcı ile 53 lira yargı giderinin taraflara yarı yarıya aidiyetine ve dâvâ
lıya karann Resmî Gazete ile ilânen tebliğine temyizi kabil olmak üzere 
28/12/1961 tarihinde karar verilmiştir. 

tlân olunur. 
452 

İstanbul 2 nci Sulh Ceza Yargıçlığından : 

Esas No: 961/405 
Karar No: 961/348 

Başkalarının huzur ve rahatını ihlâl eylemekten maznunlar Abbas 
ve Gülleroğlu, İğdır 1329 doğumlu, Kars İğdır, Merkez Nahiyesi, Kazı-
kışla Köyünden 38 hanede kayıtlı, aynı yerde oturur, İstanbul'da mu
ayyen ikametgâhı yok Al i Arat, Lütfi ve Emine oğlu, Sivas 1942 lo-
ğumlu, Sivas Merkez Kaza, Merkez Nahiyesi Yahyabey Mahallesi Hoca-
üssem Sokak 4 hanede kayıtlı, aynı yerden, İstanbul'da muayyen ika
metgâhı yok Mehmet Akyel, Hasan ve Gülüyar oğlu, Alucra 11/7/1937 
doğumlu, Giresun, Alucra, M. Nahiyesi Çinkısın Mahallesi 45 hanede 
kayıtlı, aynı yerde oturur İstanbul'da ikametgâhı yok, Hüseyin Akdeniz, 
Idris ve Necibe oğlu, Silivri 1331 doğumlu Silivri Merkez Mahallesi 63 
hanede kayıtlı, aynı yerde oturur, İstanbul'da muayyen ikametgâhı yok, 
Halil Yamsn Dursun ye Nazime oğlu, Diyarbakır 1931 doğumlu, Diyar
bakır Merkez Kaza, Cemal Yılmaz Mahallesi Muallâk Sokak 26 da nü
fusa kayıtlı, İstanbul'da muayyen ikametgâhı yok, Mehmet Uyuş, Selâ-
hattin ve Fatma Nigâr oğlu, İstanbul 21/3/1340 doğumlu, Fatih Samatya 
Bucağı Davutpaşa Mahallesi 6 hanede nüfusa kayıtlı, aynı yerde mukam, 
İstanbul'da başkaca adresi yok Mehmet A l i Akdağ, Mustafa ve Halide oğlu, 
Şarköy 1/2/1932 doğumlu, Şarköy Cumhuriyet Mahallesi 188 hanede nü
fusa kayıtlı, Sabahattin Güllü, Hasan ve Şerife oğlu, Bizeri Köyü 1937 
doğumlu, Tokat, Merkez, Gökdere Nahiyesi Bizeri Köyü 99 hanede ka
yıtlı, İstanbul'da muayyen ikametgâhı yok, Abdullah Çoban ve Ahmet ve 
Hatice oğlu Drama 1336 doğumlu Samsun Merkez Kaza Merkez Nahi
yesi Hasköy'de 112 hanede nüfusa kayıtlı İstanbul'da muayyen ikametgâhı 
yok Hasan Çaylak haklarında dâva dosyası üzerinde yapılan tetkikat so
nunda C. M . U. K. nun 386 nci maddesi gereğince maznunların hareket
lerine uyan T. C. K. nun 547 nci maddeye tevfikan ve takdıren (Önbeşer 
dra hafif para cezası ile tecziyelerine) 250 er kuruş harcın maznunlar
dan tahsiline 29/6/1961 tarihinde sekiz gün içinde itirazı kabil olmak 
üzere karar verilmiş ve ceza kararnamesi maznunlara ikametgâhlarında 
ve yazılı adreslerinde bulunamamaları sebebiyle tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31 inci maddelerine tevfikan ceza 
kararnamesinin ilânen tebliğine karar verild'ğinden ilân tarihinden iti-
bare on beş gün sonra işbu ceza kararnamesinin maznunlara tebliğ edil-
mişsayılacağı ilân olunur. 

539 « 
Niğde Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/29 
Niğde'nin Efendibey Mahallesinden Alâaddin oğlu Mustafa Ceylan 

tarafından Niğde'nin Şehitler Mahallesinden Rıza Çetin, Mehmet Ercan, 
Nuriye Gönül ile aynı mahalleden Raşit oğlu Osman Ükesin aleyhlerine 
İkame olunan gayrihaneye ait kadastroca yapılan tesbitin iptali dâva
sının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan yukarıda adı geçen Osman Ükesin adresi meçhul oldu
ğundan kendisine ilânen davetiye tebliğ edilmesine ve mahkemenin 
23/3/1962 Cuma günü saat 9 a talikine karar verUmiştir. Belli gün ve 
saatte bizzat mahkemeye gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil et
tirmeniz aksi halde gıyap karan çıkanlacağı ilânen davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

502 

Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/328 
Vakıflar Mmtaka Müdürlüğü tarafından Bismil Türkmen Hacı Kö

yünde ikamet eden Halit oğlu, Hano, Hüseyin oğlu Nuri, Abdullah oğlu 
Mustafa, Abdullah oğlu Davut, Abdullah kızı Sitte, Ayşe Zevci Musa, 
Ayşe oğlu İbrahim, Ayşe kızı Asiye, Şehmus oğlu Mehmet'in adresleri 
bulunamadığından bu şahıslar aleyhine mahkememize açılmış olan ka
dastro tesbiti dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 

Diyarbakır Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/6/1961 tarih ve 
328/480 sayılı ilâmı ile Diyarbakır'ın Savaş Mahallesi Bıyıklı Mehmet 
Paşa mevkiinde kâin 27/8/1946 tarih ve İSİ numaralı gayrimenkulun 
kadastro tesbitinin iptaline karar verildiğinden keyfiyet, ilân olunur. 

485 



16 ŞUBAT 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 6665 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — 4.183.341,51 lira keşif bedelli Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi inşaatı 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 26 Şubat 1962 Pazartesi günü saat 15 te'Ankara'da 
Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı binasında Erkek Teknik öğretim 
Genel Müdürü odasında kurulacak Komisyonda yapılacaktır. < 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 139.250,25 liradan ifcaret geçici teminat mektup veya makbu

zunun, 
b) Keşif bedeli üç milyon lira olan benzeri bir inşaat yaptığına 

dair belgenin, 
c) İnşaat mütaahhidi olarak 1961 yılına ait ticaret ve sanayi oda

sından alınmış belgenin, 
Teklif mektubu ile verilmesi şarttır. 
4 — Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı her' gün çalış

ma saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
Teklif mektubunun eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkan

lığına verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

535/4-2 

_ »_ 
Bayındırlık Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Eksiltmeye konulan iş, Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü mın-
takasmda bulunan (Yüreğır Ovası 4. Kısım Sol Isale Kanalı Tevsii İn
şaatı) olup muhammen keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden 
(13.000.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme 2/3/1962 Cuma günü saat (15) de Ankara, Meşruti
yet Caddesi Konur Sokak No. 42 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reis
liği binası içinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Oda
sında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri (100,—•) lira bedel mukabilinde 
DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Genel 
Müdürlüğüne (403.750,—) lira geçici teminat vermeleri ve 23/2/1962 
Cuma akşamına kadar dilekçe ile DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine 
müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. İşbu tarih
ten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez. 
İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 27/2/1962 Salı sabahından 
itibaren Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek öğrene
bilirler. 

5 — İsteklilerin, İdareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altmdaki 
işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından alın
mış asgari bu işin keşif bedeli tutarında B grupundan mütaahhitlik kar
nelerini, iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri 
şarttır. 

6 — isteklilerin ceman 3,5 Yd 3 Iük ekskavatör grupu, 1 aded do
zer, 1 aded greyder, 2 m ' kapasitede betoniyer grupu, keçiayağı ve çe
kicisi, silindir veya pnomatik silindir ve çekicisi, lüzumu kadar kamyon 
ve diğer lüzumlu teçhizatı temin edeceklerini tevsik eden belge ile bu 
makinaları mukavelenin imzası tarihinden itibaren en geç 1/5/1962 ta
rihinde çalışır vaziyette ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır 
bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi, 
iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 —. isteklilerin teklif mektuplarını 2. Maddede yazılı saatten (15) 
dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
523 / 2-1 • 

Tarım Bakanlığından : 

Mardin vilâyetinde, Ekin Güvesine (Scythris) karşı afigari 20.000, 
azmi 80.000 dekar sahada uçakla ilâç atma işi 2490 sayılı kanun htkünı-
îeri dairesinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Ekin Güvesi mücadelesinde beher dekara ortalama ikibuçuk 
kilo ilâç atılacak olup ilâçlar Bakanlıkça verilecektir. Bir kilo ilâcm uçak
la atılması için tahminî ücret (60) kuruştur. 

2 — ihalenin tahminî bedeli (120.000,—) lira, geçici teminatı 
(7.250,—) liradır. 

3 — Eksiltme 1 Mart 1962 Perşembe günü saat 11,00 de Ankara'da 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Satmalma Komis
yonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç aynı gün saat 10,00 
a kadar Komisyona verilmiş olması gerektir. 

4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Genel Müdürlüğünden, istanbul'da Bölge Ziraat Mücadele Leva
zım Ambarı Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

501/4-2 

Atatürk Sanatoryumu Başhekimliğinden : 

Tahmini fiyatı Tutan 
CİNSİ Miktarı Lira Lira 

Torna tezgâhı Bir 29.000 29.000 
Tablalı matkap tezgâhı Bir 4.500 4.500 

1 — Yukanda cins ve miktarı yazılı ihtiyaç maddeleri kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme 23/2/1962 Cuma günü saat 15 te Atatürk Sanator
yumu Baştabiplik odasında yapılacağından teklif zarflarının ihale saa
tinden bir saat evvel saat 14 de Sa. A l . Ko. Ba. verilecektir. 

3 — Muvakkat teminat tahminî fiyatın % 7,5 dır. Katî teminat ise 
ihale bedelinin % 15 dir. 

4 — Vasıf şartlar her gün Atatürk Sanatoryumu Merkez Tamir 
Atelyesinde görülebilir, isteklilerin muayyen gün ve saatte teminatları 
ve diğer vesikaları ile Komisyonda bulunmaları. 

473 /4-4 

• • 
Ankara Defterdarlığından : 

1 — Namık Kemal Mahallesindeki Hazineye ait memur konutları 
kaloriferlerinde 1962 malı yılı ihtiyacı için mubayaa olunacak 2700 ton 
kömürün Kömür Tevzi Müessesesi ambarlarından veya vagondan kalo
rifer santrallarma santrallar arasındaki nakil işi 2490 sayılı kanunun 
31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 — Bu işin muhammen bedeli 21.600 lira olup muvakkat teminatı 
1620 liradır. 

3 — Eksiltmesi 22/2/1962 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
15 de Defterdarlıkta teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

4 — Taliplilerin engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar Ti
caret Odası vesikası ve teminat makbuzlannı havi kapalı teklif mektup
larım komisyona vermeleri (Postada vâki gecikme kabul edilmez.) İlân 
olunur. 

468/4-3 

Kepsut Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Kepsut'un Ihsaniye Mahallesinden Sebahat Karakuzu vekili 
arzuhalci ve muakip Atıf Kılıç tarafından dâvâlı izmir'in, Yeşildere 1048 
Sokak 6/A hanede oturur Veli Karakuzu aleyhine açılmış bulunan bo
şanma dâvasının mahkememizde icra küinan aleni muhakemesi sırasında 
verilen karar gereğince : 

Dâvâlı belli adreslerinde bulunmadığından bahsiyle namlarına çıka
rılmış bütün davetiyelerin bllâ tebliğ iade edilmiş olması sebebiyle, dâ
vâlı Veli Karakuzu'nun işbu İlânın, ilânım mütaakip duruşmanın bıra
kıldığı 16/2/1962 günü saat 9 da duruşmada hazır bulunması veya ken
disini temsilen kanuni bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkında gıyap 
kararı tebliğine karar verileceğinin, davetiye yerine daim olmak üzere 
ilân olunur. 

494 



Sahife: 6666 (Resmî Gazete) 16 ŞUBAT 1962 

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden : 
T 

42 kalemden ibaret hurda oto iç ve dış lâstiği ile muhtelif cins mal
zeme kapalı zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 17.807,— lira olup geçici teminatı 1.335 lira 52 
kuruştur. İhalesi 1/3/1962 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında 
Daimi Encümende yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
İsteklilerin belirli gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek

tubunu havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz muka
bilinde Daimi Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

498/4-2 

28/2/1967 tarihine ka
dar olan muhammen 

nisbî ve mukarrer Geçici 
resim mk. teminat 

M e v k i i Tulü Lira K. Lira K. 

Zir Nahiyesi Seyrice Çiftliği 
Ovaçayı mecrasmm krokisinde 
gösterilen hudutlar dâlnlindeki 
kısmı 700 Mt. 30.000 - - 2.250 — 

> > » > » 800 Mt. 20.000 - 1.500 — 

Yukarıda mevkii, tulü, 28/2/1967 tarihine kadar olan muhammen 
nisbî ve mukarrer rüsum miktarı ile geçici teminatı yazılı kum ocakla
rının işletme hakkı açık artırmaya çıkarılmıştır. 

İhaleleri ayrı ayrı olarak 1/3/1962 Perşembe günü saat 15 de V i 
lâyet Konağında Daimî Encümende yapılacaktır. 

Şartname Daimî Encümende görülür. 
499 /4-2 • 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

1 — (50 dahilî, 5 haricî) (Simens, Ericson, Tesla, Philips, Iskra 
marka) yarım otomatik telefon santralı ve tesisatı, şartnamesinde yazı
lı esaslar gereğince kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — Keşif bedeli (36.500,—) lira olup geçici terninatı (2.737,50) 
liradır. 

3 — Eksiltme 26/2/1962 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Va
kıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesinde müteşekkil Ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin, bu eksiltmeye girebilmeleri için bu işe ait (2.737,50) 
liralık teminat makbuzu ile 1962 yılı ticaret odası belgesini 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif mektupları ile bir
likte bir zarf içine koyarak yukarıda yazılı tarihte saat 14 de adı geçen 
Komisyona makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. 

5 — Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 

500 / 4-3 « 
Azdavay Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Kastamonu Ayalar Mahallesinden Şerife Kara ve Kâzım Kara ve
killeri Turgut Üner tarafından Ayalar Mahallesinde mukim oğlu Ali'ye 
velftyeten Şatı Murtaz aleyhine açmış oldukları nüfus kayıt iptali dâva
sının yapılan muhakemesi sonunda : 

Azdavay Asliye Hukuk Hâkimliğinin 960/15 esas, 961/134 sayılı 
karan ile dâvâlı Satı Murtaz'm 10/9/1950 tarihinde Zehra'dan olma oğlu 
A l i Murtaz'm nüfustaki varolan kaydının hakikat hilafı ve mükerrer ol
duğu anlaşıldığından iptaline, A l i Murtaz'm Satı oğlu 20/10/1949 doğum
lu Saide'den olma kaydmda değişiklik yapılmasına mahal olmadığına 
karar verilmiş, bu karar dâvâlıya tebliğ olunmamış olup tebligatın Res
mî Gazete ile ve Kastamonu'da münteşir bir gazete vasıtası ile yapılma
sına tensip kılınmış olduğundan ilâm tebliğ mahiyetine kaim olmak üze-
r» ilan olunur, 
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Çayeli Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/359 
Davacı Çayeli Ziraat Bankası Ajans Müdürü Kemal Güncü tarafın

dan Çayeli'nde dâvâlı manifaturacı Mustafa Kurtuluş aleyhinde ikame 
eylediği 7/7/1961 tarihli dâva arzuhalinde : 

1500 lirayı muhtevi ve Mustafa Kurtuluş ödemeli emre muharrer 
senedi Ticaret Kanununun 563 ve 564 üncü maddelerine tevfikan ziya
mın subutuna karar verilmesini talep etmekle; yapılan cari muhakemede: 

Ticaret Kanununun ahkâmı gereğince emre muharrer senedin zi
yama dair ticaret evrakının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince keyfiyet ilân olunur. 
492 

Sungurlu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/79 

Sungurlu Zangı Köyünden Mehmet kızı Zeynep Aydoğdu tarafın
dan kocası A l i oğlu Kâmil Kulaç aleyhine açtığı boşanma dâvasının ya
pılan mahkemesi sonunda : 

Sungurlu Zangı Köyü 24 hanesinde kayıtlı A l i ve Ayşe'den olma 
1329 doğumlu dâvâlı Kâmil Kulaç ile aynı yerde kayıtlı Ahmet ve Emi-
ne'den olma 1331 doğumlu davacı Zeynep Kulaç'ın boşanmalarına hük
mün Resmî Gazete ile ilânına 27/12/1961 tarih 960/79-961/704 sayılı ilâm
la karar verildiğinden işbu hükmün hülâsasının ilân tarihinden itibaren 
dâvâlı Kâmil Kulaç'ın hükmü 15 gün içinde temyiz etmediği takdirde 
kesinleşeceği ilân olunur. 

491 
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Tunceli Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Dosya No : 961/49 
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten Tunceli Askerlik Şube 

Başkanlığı tarafından dâvâlı Tunceli'nin Tüllük Nahiyesi Keklik Kö
yünden Ahmet Tekin aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan duruş
masında : 

Davalı Ahmet Tekin'in adresi meçhul bulunduğundan davetiyenin 
ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşma 15/3/1962 Perşembe günü 
saat 9 a bırakılmıştır. Adı geçen dâvâlı Ahmet Tekin'in mezkûr gün ve 
saatte mahkememizde hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 

633 
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Gölbaşı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/97 
Gölbaşı Kazası Asvalt Mahallesinden A l i Balcı tarafından Hazinei 

Maliyeye izafeten Gölbaşı Malmüdürlüğü aleyhine açmış olduğu tescil 
dâvasmm yapılan duruşmasında : 

Gölbaşı Kazası hududu dâhilinde Kırtm ve yeni adı ile Asvalt Ma
hallesinde kâin doğusu Mustafa San tarlası, batısı Kadir Kebeli tarlası, 
kuzeyi Asvalt yolu, Güneyi A l i Köse tarlası ile mahdut gayrimenkul üze
rinde bir hak ve alâkası bulunanların son ilân tarihinden itibaren üç ay 
içinde Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi 961/97 sayılı dâvaya itiraz ey
lemeleri lüzumu Uân olunur. 
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961/99 
Gölbaşı Kazası Cumhuriyet Mahallesinden Osman oğlu Kadir Kebe

li tarafından Hazinei Maliyeye izafeten Gölbaşı Malmüdürlüğü ve Bele
diyeye izafeten Belediye Reisliği aleyhine açmış olduğu tescil dâvasmm 
yapılan duruşmasında : 

Gölbaşı Kazası hududu dâhilinde ve Harran mevkiinde doğusu A l i 
Özbek ve Yusuf İrice tarlalan, batısı İbrahim, Mehmet Tatlılar ve Hacı 
A l i tarlaları, kuzeyi Elif Kebeli tarlası, güneyi İbrahim Kebeli tarlası ile 
mahdut gayrimenkul üzerinde bir hak ve alâkası bulunanların son ilân 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi 
961/99 sayılı dâvaya itiraz eylemeleri lüzumu ilân olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. : 

A K T İ F 
10 Şubat 1962 Vaziyeti 

41.328,149 
76.484,235 

6.177.509 

Altın mevcudu : 
Serbest Safi Kg . 
Merhun Safi Kg. 

Vadeli altın borçluları 
Safi Kg. 

Döviz borçluları: 
Konvertibl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre) : 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

Kliring 

Ufaklık para: 
Dâhildeki muhabirler : 

Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

B -

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonoları 

Hazine kefaletini haiz bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : 

1 — Hububat alımları finans
manı 144.000.000,— 

2 — Zirai istihsal fazlası itha
lât Finans. 52.565.774,84 

D -

c) Diğer İktisadi Devlet Teşeb
büsleri 

Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
b) Hususi sektör senetleri 
Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca İbraz 

edilen senetler 
b) Diğer bankalarca ibraz edilen 

senetler 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli avans 
B - Tahvil üzerine avans : 

e) Re«mî bankalara 
b) Hususi bankalara 

C - Altın ve döviz üzerine avans : 
a) Resmî sektör 
b) Hususi Sektör 

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları 
(153 sayılı Kanun) 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususi bankalar tahvilleri 

T. Lirası T. Lirası 

418.549.587,53 
774.591.790,47 1.193.141.378,— 

219.926.101,92 
63.902.379,71 

62.399.545,95 
302.678.0¿o,¿4 

62.562.532,72 

244.347.513,34 
94.217.831,59 

373.212,04 987.844.609,79 

376.083,21 
52 940,13 

40.691.647,15 

30.000.000,— 

196.565.774,84 

123.427.225,71 
294.844.170,84 

11J006.505.54 

429.023,34 

137.670.445,76 

34.525.512,20 857.724.776,50 

95.745.000,— 

101.086.400,— 
14.980.232,24 

251.776,41 

17.966 849,55 230.030.258,20 

8.865.907,33 
1.921.136,68 

16.131.225,42 
10.224.251,37 37.142.520,80 

İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız karşı
lığı Hazine tahvilleri (154 S. K. mad
de 2, 3 ve 4) 5.296.200.000,— 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. madde 5) 130.850.442,53 5.427.050.442,53 

Gayrimenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif 

a) Hazine 
b) Mülhak bütçeli idareler 
c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
d) Resmî bankalar 
e) Dahildeki hususi bankalarla ya

pılan röpor muameleleri karşılığı 
f) Sair hesaplar 

Yekûn 

38.100.677,59 

80.818.144,98 
116 937.080,96 197.755.225,94 

9.037.787.950,95 

P A S İ F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları: 

Konvertibl dovızıer (3133 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 112.376.774,34 
Mevduat 17.328.235,16 
Muhtelif 168.209.998, a 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 298 077.913,69 
Mevdaat 11.864 384,36 
M'ihtelıf 269.414.828,45 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 98.557.502,40 
Mevduat 1.351,49 
Muhtelif 83.589.093,16 

Kliring 1.039.110, ?3 

4.892.699.082,50 

1.060.459.192,49 

Mevduat: 

b) 
c) 
d) 
e) 

B -

C -

D -

Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli İda

reler 
Katma bütçeli idareler 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
Diğer âmme müesseseleri ... 
Sair 

Bankalar : 
a) Resmî bankalar 

Diğer bankalar 
Yurt dışındaki bankalar 
Bankalar tasfiye fonu (153 S. 
kanun) 
Mevduat karşılıkları 
(Kanun No. 301) 

Muhtelif : 
a) Bloke 
b) Diğer 
Milletlerarası müesseseler ve dış 
yardım karşılıkları ; 
Milletlerarası müesseseler 
Dış yardım karşılıkları : 

a) Amerikan yardım 
karşılıkları 910.268.677,54 
b) Diğer yardım 
karşılıkları 

b) 
c) 
d) 

e) 

44.113.711,39 
209.049.445,92 
13.252.581,85 

170.285.988,13 
12.530.244,41 

55.082.613,28 
262.025.255,29 
48.695.430,50 

134.426.526,16 

38.947.601,15 
89.278.347,35 

212.737.264,33 

—,— 910.268.677,54 2.200.693.687,30 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi Kg. 11.649,672 

Amortisman ve Kredi 
Sandığı 1.882,232 

Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve havaleler 
b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif 

ve iç istikraz Karş.) 
c) Muhtelif mahiyette depozitolar 
d) Sair hesaplar 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 

Âdi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu madde 19) 
İleride vukuu muhtemel zarar karşı
lığı (Bankalar Kanunu madde 35; 

117.981.702,68 

19.062 245,69 

10.090.896,31 

58.219.808,50 
14.631.063,10 

439 066.986,74 

90.864.063,19 
319.066,27 

5 028.844,82 

137.043.948,37 

Provizyonlar : 
Yekûn 

522.008.754,65 

15.000.000-

96.211.974,28 

113 671.311,36 

9.037.787.950,95 

1 Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
Resmî Iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 

Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası ve Halk Sandıkları eliyle) % 5 1/4 
Diğer senetlerde % 7 ^ 

Tahvil üzerine avanslarda % 1 0 

Altın üzerine avanslarda % 6 

a) 

b) 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

N . V. Turkse Shell Şirkeünin, V No. lu Siirt bölgesinde sahip bu
lunduğu AR/N.T.S./214 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi
nin 6 yıllık kanuni müddetinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl müd
detle temdit edilmesi için 1/2/1962 tarihinde talepte bulunduğu Petrol 
Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 
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Dinar İcra Tetkik Yargıçlığından : 

1961/69 
Dinar'ın Akgün Köyünden İsmet Aktaş tarafından Dazkırı Kazası

nın Kızılviran Köyünden Hüseyin Kaya aleyhine mahkememize icra kı
lman alacak dâvasmm duruşmasında : 

Borçlu Hüseyin Kaya adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruatta 
kendisinin semti meçhule gidip adresinin belli olmadığı bildirilmiş oldu
ğundan adma çıkacak davetiyenin Resmî Gazete ile ilân edilmesine ka
rar verilmiş olmakla işbu alacak dâvasının duruşması 19/3/1962 günü 
saat 9 a bırakılmıştır. Tâyin edilen duruşma gününde kendinizi temsile 
yetkili bir vekil ve mazeretini bildirir bir dilekçe göndermediğiniz takdir
de muhakemenin H. U. M . K. nun 509 uncu maddesine tevfikan gıyabı
nıza yapılacak davetiye tebliğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunu-. 
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Varto Asliye Ceza Yargıçlığından : 

Esas No : 960/69 
Karar No : 961/10 
Maznun : Denizli Hinin Eskihisar Köyü nüfusunda kayıtlı olup 

Adana Obalar Caddesi 32 numaralı otelin üçüncü katını işletir Yusuf oğ
lu Meryem'den doğma 338 doğumlu A l i Buhurcu. 

Suç : Sahte makbuzla para toplamak. 
Suç tarihi : 23/9/1960 
Sahte makbuz tanzim ederek Nusaybin'i Kalkındırma Cemiyeti ya

rarına menfaat temin etmekten maznun yukarda hüviyeti yazılı A l i Bu
hurcu hakkında yapılan muhakeme sonunda sabit olan suçundan dolayı 
hareketine uyan T. C. K. nun 345 inci maddesi gereğince bir sene müd
detle hapsine, 18 lira nısıf duruşma harciyle mahkeme masraflarının 
kendisinden alınmasına dair verilen 3/4/1961 günlü giyabi hükmün şim
diye kadar maznuna tebliğ edilemediği gibi aramalara rağmen de adresi 
tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddelerine göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı ka
nunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün son
ra tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilânın bir suretinin ayrıca mahke
me divanhanesine asılmasına 30/1/1962 tarihinde karar verildi. 

İ 2 6 

Tirebolu Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

Kazamızın Doğancı Köyünde (319) parselle Hüseyin Öksüz, ölü A l i 
vereseleri ve Emine vereseleri adma tesbiti yapılan gayrimenkule Emin 
öksüz tarafından itiraz edilmekle yapılan duruşması sonunda : İtirazh 
parselin tamamının dâvâlı ölü A l i vereseleri adına tesciline, diğer ismi 
geçenlerin adlarının tapulama tutanağından çıkarılmasına 7/9/1961 ta
rih 187/165 sayılı kararla hüküm verilmiş olduğundan bu karar isimleri 
bilinmeyen Emine mirasçılarına tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 
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Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizin ihtiyacı torbaük çimento kâğıdı (Kraft kâğıdı) için 
ICA finensmanından $ 150.000,— hk tahsis alınmıştır. 

Bu konu ile ilgili şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
Keyfiyet duyurulur. 

544 /1-1 

Erzurum Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/516 
Hazinei Maliye tarafından Erzurum Tebriz Kapusu Sultan Melik 

Mahallesi Yeni Kapu Sokak No. 151 de Yunus Yıldırım Tonga hakkında 
açılan 203 lira 69 kuruş alacak dâvasında : 

Dâvâlının adres ve ikametgâhı meçhul kaldığından adma ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın kaldığı 19/2/1962 günü saat 9 a mahsus ve gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

587 /1-1 

Develi Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

958/138 
Aşağı Everek Mahallesinden Sıdıka Aras tarafından aynı yerden 

Cavit Demirci vesair aleyhlerine açılan tescil dâvasında : 
Dâvâlılardan Cavlt Demirci'nin adresi meçhul bulunduğundan ilân 

tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği veya 
durşma günü olan 16/3/1962 tarihinde duruşmaya bizzat veya bir vekille 
kendilerini temsil ettirmediği takdirde işbu ilân gıyap kararı yerine kaim 
olacağı duruşmanın gıyabında icra edileceği tebliğ olunur. 
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960/285 
Develi'nin Nepce Köyünden Pembe Yetişgen tarafından aynı yerden 

Yusuf ve Mehmet Yetişgen aleyhlerine ikame edilen istihkak dâvasında: 
Dâvâlı Yusuf Yetişgen'in adresi meçhul bulunduğundan ilân tari

hinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği veya 
duruşma günü olan 23/3/1962 tarihinde bizzat veya bir vekille kendisini 
temsil ettirmediği takdirde işbu ilân gıyap kararı yerine kaim olacağı 
ve duruşmanın gıyabında icra edileceği ilân olunur. 
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Batman Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/172 
Davacı Mukaddes Deligönül, dâvâlı kocası Günay Deligönül aleyhine 

terk sebebiyle ikame eylediği boşanma dâvasının icra kılman muhake
mesi sırasında : 

Dâvâlının semti meçhule gittiği ve 30/12/1961 tarih 10997 sayılı 
Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere 31/1/1962 tarihli du
ruşma için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat icra edil
diği halde dâvâlı Günay Deligönül'ün duruşmaya gelmediği cihetle hak
kında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlı Günay Deligönül'ün duruşmanın muallâk 
bulunduğu 5/3/1962 Pazartesi günü saat 9,00 da mahkememizde hazır 
bulunması gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Resmî Gazete abonelerine : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 

rularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilemi 
lerinin, abonelerini 1/3/1962 tarihinden 28/2/1963 tarihine kadar birer se 
mehal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını 
engeç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, 

Bulundukları yerde Malsandığı olmayan abonelerin, abone bedelini 
bildirmeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti 

makbuzu adres değiştirme isteğini havi mektupla birlikte göndermeleri 

50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdu-
yeceğinden at>one müddeti 28/2/1962 tarihinde sona erecek abone sahi'p-
ne müddetle yenilemeği istedikleri takdirde, abone bedeli 45 lirayı behe-
da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bitim tarihinden 

posta havalesiyle yoUamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla 

konulması, 

(300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacakları 
gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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