
T.C 
Resmi Gazete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

16 NİSAN 1952 

Ç A R Ş A M B A 
Sayı: 8087 

Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı: 14573 

1951 - 52 mahsul yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın 
alınacak hububata ödenecek 5 kuruşluk primin tediye süresinin 1952 - 53 
masul yılı kampanyasına ait kararın neşri tarihine kadar temdidine dair 
olan ilişik K/861 sayılı kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 
25/3/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

25/3/1952 
CUMHURBAŞKANI 

C . B A Y A R 

Başbakan 
A . M E N D E R E S 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. A Ğ A O Ğ L U 

Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı 
F . L . K A R A O S M A N O Ğ L U R. N A S U H İ O Ğ L U 

M. Savunma Bakana içişleri Balkanı Dışişleri Bakanı 
H . K Ö Y M E N F . L . K A R A O S M A N O Ğ L U F . K Ö P R Ü L Ü 

M. Eğitim Bakanı 
T. İ L E R İ 

Bayındırlık Bakanı 
K . Z E Y T İ N O Ğ L U 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M U H L İ S E T E 

Maliye Bakanı 
H . P O L A T K A N 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
D r . H . Ü S T Ü N D A Ğ 

G. ve T. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı işletmeler Bakanı V. 
S . Y I R C A L I N . Ö K M E N S. K U R T B E K N . Ö Z S A N N - Ö Z S A N 

K. Sayısı: 861 

3491 sayılı kanunun 2 nci maddesine dayanılarak aşağıdaki karar 
alınmıştır. 

Madde 1 — K/842 sayılı kararın 1 inci maddesi gereğince 31/3/1952 
tarihine kadar temdit edilmiş bulunan 1951 - 52 mahsul yılında Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak hububata ödenecek (5) kuruş

luk primin tediye süresi 1952 - 53 mahsul yılı kampanyasına ait kararın 
neşrine kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Karar Sayısı. 
3 

14574 

Memleketimizde yaz saatinin kabul ve tesbiti hakkındaki 5/12/1946 
tarihli ve 3/5049 sayılı kararın kaldırılması; Ulaştırma Bakanlığının 
5/2/1952 tarihli ve 5110-10/26070 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kuru
lunca 3/3/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

3/3/1952 
CUMHURBAŞKANI 

C . B A Y A R 

A . M E N D E R E S S . A Ğ A O Ğ L U F . L . - K A R A O S M A N O Ğ L U R - N A S U H İ O Ğ L U 

M. Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
H . K Ö Y M E N F . L . K A R A O S M A N O Ğ L U F . K Ö P R Ü L Ü H. P O L A T K A N 

M. Eğitim Bakanı 
T. İ L E R İ 

Bayındırlık Bakanı 
K . Z E Y T İ N O Ğ L U 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M U H L İ S E T E 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

G, ve T. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı işletmeler Bakanı V. 
S. Y I R C A L I N . Ö K M E N S. K U R T B E K N . Ö Z S A N N- Ö Z S A N 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

Yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı : 
3/5049 Yaz ve kış saatlerinin tatbiki tarihi hakkında Bakanlar 

Kurulu Kararı 28/12/1946 976 6492 

K A R A R L A R 
Başbakanlıktan: 

1 — Açık olan 80 lira aylıklı başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Umum Müdür Muavinliği (Aynı zamanda Neşriyat Müdürü ve Müter-
cimdir) ne, Müdevvenat Müdürü Behçet Taner'in terfian tâyini tensip 
edilmiştir. 

2 — B u kararı Başbakan yürütür. 
12/4/1952 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 

Başbakan 
A. MENDERES 

İçişleri Bakanlığından : 

1 — Gümüşane İli Torul ilcesine bağlı Yağlıdere Köyü Gümüşane 
Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
27/3/1952 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 

Başbakan 
A. MENDERES 

içişleri Bakanı 
F. L. KARAOSMANOĞLU 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı 
A.MENDERES Başbakan Yardımcısı F. L. KARAOSMANOĞLU R.NASUHİOĞLU 
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Sahife: 3390 (Resmi GAZETE) 16 NİSAN 1952 

İLANLAR 
devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Asfalt bitümü İdareden verilmek üzere Ankara'da Devlet Hava
yolları Uçak alanında takriben 82000 metrekare sahanın iki tabaka as
falt sathı kaplanması ile bir miktar beton ve beton asfalt tamiri ya
pılması fiyat vahidi esası üzerinden 82.909 lira 62 kuruş muhammen 
bedelle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 5.395 lira 45 kuruştur. İşbu teminat 
Merkez Bankasındaki 1543 sayılı hesaba yatırılarak alınacak makbuz 
teklif mektubuna bağlanacaktır. 

3 — Eksiltme 28/4/1952 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
11 de Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünde müteşekkil Alım ve Sa
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Keşif, hususi fennî şartname, sözleşme projesi, vahidi fiyat 
cetveli ve eksiltme evrakı Ankara'da Levazım Müdürlüğünden,. Yeşil
köy ve İzmir Meydan Müdürlüklerinde 4 lira 15 kuruş bedel mukabilinde 
verilecektir. 

5 — Bu işin Eksiltmesine girecek olan mütaahhitlerin Devlet dai
re ve müesseselerine bir defada en az 50.000 lira keşif bedelinde asfalt 
yol veya meydan işi yapmış ve bunun kabulü yapılmış olduğuna veya 
kendisi mühendis olduğu takdirde en az bu miktarda asfalt "yol veya mey
dan işini denetlemiş bulunduğuna dair belge ibraz ederek bu işe mah
sus yeterlik belgesi almak üzere dilekçe ile eksiltme tarihinden en az 
dört gün evvel İdareye müracaat etmeleri ve alacakları yeterlik belge
sinin tekliflerine eklenmeleri lâzımdır. Bu müddet içinde vesika isteğinde 
bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 

6 — İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarfla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi lâzım
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

1698 / 4-2 

• — 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından: 

Kömür taşıttırılacak 
1 — Havza'dan İstanbul, Derince, İzmir, İskenderun, Samsun l i 

manlarına taşınacak takriben 460.000 ton maden kömürünün nakliyesi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Nakliye muhammen bedeli 3.340.830 lira ve muvakkat temi
natı 113.974 lira 90 kuruştur. 

3 — Şartanemeler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpaşa'da Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan verilir. 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 29/4/1952 Sah günü saat 
15.00 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği ve
sikalarını aynı günde nihayet saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde 
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten 
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta İle göndermeleri). 

1652 / i-3 

istanbul İhracat, İthalât ve Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulundan : 

Şirketimiz Anasözleşmeslnîn 10 uncu maddesine binaen Yönetim 
Kurulumuz 2 Nisan 1952 tarihli toplantısında, sermayemizin henüz öden
memiş kısmının tahsiline karar vermiştir. 

Bu itibarla 300.000,— liralık sermaye arttıranını taahhüt-edlp dörtte 
birini ödeyen ve muvakkat ilmühaber hâmilleri bulunan hissedarların en 
geç 25 Nisan 1952 tarihine kadar İstanbul'da, Galata'da, Abed Han 3 
üncü kat 50 - 54 numarada kâin Şirketimiz Merkezine müracaatla taah
hüt ettikleri meblâğların kalan kısmını tamamen tediye etmeleri rica ve 
talep olunur. 

1695 

Sümerbank Ereğli (Konya) Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlü
ğünden : 

1 — Pamuk telefi, üstüpü, parça bez, muhtelif humara iplik, ka
pı, pencere, ambalaj, hurda ve sair malzememiz açık artırma usuliyle 
29 NiSan 1952 Salı günü saat 14 de Müessesemizde satılacaktır. 

2 — Şartnamesi, Sümerbank Ankara ve Konya Mağazalarında, 
Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Müesseselerinde, istanbul'da Alım 
ve Satım Müessesesi Müdürlüğünde ve Müessesemizde görülebilir, 

3 — Müessesemiz satışı icrada veya maun bir kısmını satıp sat
mamakta serbesttir. 

1649 / 3-3 

Taşova Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/200 • 
Taşova Orman Bölge Şefliği tarafından Hopa Erhavl Nahiyesi Ha

cılar Mahallesinden Ali oğlu Ziya Çarmıklı ve aynı yerden Celâl oğlu 
Adnan Kaptan oğlu ve altı arkadaşları aleyhine açılan tazminat dâva
sından dolayı yapılmakta olan yargılamada: 

Dâvâlılardan Ziya Çarmıklı ve Adnan Kaptan oğlunun ikametgâh
ları meçhul bulunması itibariyle gıyap kararının her ikisine ilânen teb
liğine ve yargılamanın 13/5/1952 Salı günü saat 9 da icrasına karar ve
rilmiş olduğundan belli gün ve saatte gelmedikleri veya bir vekil gön
dermedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında bitirileceği gıyap kararı' 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1645 

Afyon Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Müseccel Terakki Servet Bankası Türk Anonim Şirketi yıllık genel 
toplantısını 22/3/1952 Cumartesi günü Banka binasında yapmiştır. Top
lantıda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Vali Muavini 
Hayri Eke bulunmuş toplantıyı idare Kurulu Başkanı Hasan Yabuz 
başkanlık etmiştir. Gündeme göre yapılan müzakerede idare Kurulu ve 
murakıp raporları okunarak kabul ve İdare Kurulu ve murakıplar 
ibra edi'lmiş, bilanço kabul ve kârın dağıtılması kabul edilmiş idare 
Kurulu Üyeliklerine Hasan Yabuz, Ömer özçahşan, Ahmet Köse, Mu
rakıplığa Tevfik Isça seçilmiş İdare Kurulu üyelerine her toplantı için 
üçer, murakibe yıllık 250 lira ücret verilmesi kararlaştırılmış olduğu 
dairede saklı zabıttan anlaşılmış olup bu suretle sicilli ticaretin 1889 
numarasına kayıt edilmiş olduğu Ticaret Kanununun 377 nci maddesi 
mucibince ilân olunur. 
* . 1597 

Müseccel Terakki Servet Bankası Türk Anonim Şirketinin bu de-
faki Genel Kurul toplantısında İdare Kurulu üyeliklerine seçilenlerden Ha
san Yabuz Başkanlığa ve Âdil öge de Başkanvekilliğine seçildikleri Ban
ka adına tanzim edilecek bilûmum evrak ve senedat ve taahühdata Baş
kan veya vekillle Müdür Vekili İsmail Ahi'nin beraberce imza koyacak
larını ve bu suretle konulacak imzaların Bankayı ilzam edeceği sicilli 
ticaretin 1894 numarasına kayıt edilmiş olmakla ilân olunur. 

1597 

Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

948/516 
Malatya'nın Çavuşoğlu. Mahallesinden Abdullah oğlu Yakup Ordaş-

Hğil tarafından aynı yerden Mahmut Diyarbakırlı ve Aziz oğlu Hasan 
Duran ve Müslim ve Zeliha aleyhlerine açmış olduğu izalei şüyu dâva
sının yapılan yargılamasında: 

Tarafların müşterek bulundukları Boztepe Sokağında ada 215 par
sel 2 de kayıtlı gayrimenkulun hissedarlarından Seliha'mn halen bulun
duğu yer belli olmadığından buna ait gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilmiş ve duruşma 12/5/1952 günü saat 10 a bırakılmış olduğun
dan o gün gelmediği takdirde duruşmanın gıyaben yapılacağı ilân olunur. 

1658 



16 NÎSAN 1952 (Resmî Gazete) Sahife: 3391 

Varto Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

952/7 
Varto'nun Muskan Köyünden Süleyman oğlu Mikail tarafından 

Yargıçlığımızda açılan hasımsız tescil dâvasının icra kılınan yargıla
masında : 

Aşağıda hudut vesair evsafı yazılı gayrimenkuUerde hak iddia eden 
kişilerin evrakı müsbiteleriyle birlikte mahkemeye müracaatlarının te
mini hakkında ilân yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince muktezi ilânın yapılmasiyle aşağıda hudut vesair 
evsafı yazılı gayrlmenkulde hak iddia eden şahısların evrakı müsbitele
riyle birlikte mahkemeye müracaatlarının temini için ilân olunur". 

Cinsi: çayır, mevkii: Muskan*.tarafları: D. tepe ve ark, B. yol, K. 
Ağa tarlası. 

1706 

9511/42 
Varto'nun Dapak Köyünden Ali oğlu Mehmet Ürkü tarafından As

liye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu veraset dâvasının yapılan yar
gılamasında: 

Davacının murisi Murathan oğlu Hüseyin'in vuku vefatiyle Ali , 
Mehmet Urkü, Mehmet Ali , Haydar, Harsi, Kamer, Mustafa'ya terk 
ettiğinin bunlardan başka vâris bulunup bulunmadığının varsa mahke
meye müracaatlarının temini hakkında ilân yapılmasına mahkemece 
karar verilmiştir. 

Karar gereğince yukarda bahsi geçen şahıslardan başka Murathan 
oğlu Hüseyin'in bunlardan başka vârisi bulunup bulunmadığının bulun
duğu takdirde muhtemel hak sahiplerinin mahkemeye müracaatlarının 
temini hakkında mahkemeye müracaatlarının temini ilân olunur. 

1707 

951/113 
Varto'nun Çerkasaynan Köyünden Derbll oğulları Arslan Yunus ve 

Sultan tarafından Yargıçlığımızda ikaımıe olunan hasımsız tescil dâva
sının icra kılman yargılamasında : 

Aşağıda hudut ve sair evsafı yazılı gayrimenkuUerde bir hak iddia 
eden kişilerin evrakı müsbilbeleriyle birlikte mahkemeye başvurmaları 
İlânen bildirilmesi hakkında mahkememizce karar yeriimiştir. 

Karar gereğince muhtemel hak sahiplerinin evrakı müsbiteleriyle bir
likte bildirilmesi için İlân olunur. 

Cinsi Mevkii Tarafları 

Tarla- Dağda B. Miro, D. dere, K. köy, G. mera. 
» » B. Resul tarlası, D. Emin tarlası, K. Sait, G. .Resul. 

'» » B. Abdurrahiım T., D. Halit, K. Rahmi. G. yol. 
, » » B. dere, D. Miro, K. İsmail, G. Miro. 

» » B. hane, D. Abdurrahiım, K. dere, G. yol. 
» » B. dere, D. Abdurrahiım, K. dere, G. ark. 
» » B. Halit, D. İsmail, K. yol, G. ark. 
» » B. ark, D. Yûnus, K. Halit, G. ark. 
» » B. Halit tarlası, D. Yol, K. Cebbar, G. yol. 
» » B. Resul tarlası, D. dere, K. dere, G. Hüseyin. 
» » B. Resul tarlası, D. dere, K. dere, G. Hüseyin. 
.» » B. Halit, D. Yol, K. «Cebbar, G. yol. 
> » B. Mahmut, D. Hüseyin, K. Sait, G. ark. 
s» » B. ark, D. Mahmut, K. Sait, G. ark. 
» ' » B. dere, D. Sait, K. dere, G. ark. 
> » İB. yol, D. yol, K. Etli tarlası, G. İbrahim tarlası. 
> » B. yol, D. dere, K. Sait, G. dere. 
«i » B. dere; D. Sait, K. yol, G. Kavaklı dere. 
> » B. İsmail tarlası, K. tarlası, D. Kuş tepe, G. yol. 
» Köyaltı B. Sait, D. Bezan suyu, K. yol, G. Bezan suyu. 
» Dağ B. yol, D. İbrahim tarlası, K. Sait ve Halil tarlası, 

G. Ali tarlası. 
Çayır » B. Bezan yolu, D. dere, K. Sait, G. Beyaz tepe. 

» » B. Bezan yolu, D. Salt, K. Sait, G. dere. 
» » B. sırt. D. Bezan suyu, K. kavaklık, G. dere. 

1708 

951/68 
Varto'nun Derik Köyüne izafeten o köy Muhtarı Süleyman Fırat 

tarafından yargıçlığımızda açılan hasımsız tescil dâvasının yapılan yar
gılamasında : 

Aşağıda hudut ve sair evsafı yazılı gayrlmenkulde muhtemel hak 
sahiplerinin bulunduğu takdirde mahkemeye müracaatlarının temin .hak
kında İlân edilmesi için mahkememizce karar verilmiştir. 

Karar gereğince ilânın yapılması ve böyle bir hak iddia eden kişile
rin evrakı müsbiteleriyle birlikte mahkemeye bir ay zarfında müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

Cinsi Mevkii Tarafları 

Yayla Bingöl Ş. Karaseyit yaylası ve Bürüks G. Merge Halıdan 
sırtı ve K. Hotan sırtı ve Büyük burç, K. Avauha sırtı 
ve kurcu, 

1711 

Varto Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

952/3 
Varto'nun Gakir Köyünden Selim Kaya tarafından yargıçlığımızda 

açılan veraset dâvasının yapılan yargılamasında : 
Davacının murisi Süleyman oğlu Mahmut'un vuku vefatiyle berha-

yat vârisleri İHori, Selim, Hüseyin, Vulşah, Kâzım, Mehmet, Ali ve Kü
çük Alışan, Ali, Kemer Süleyman, Ali kızı Hori, Huri, İbrahim Ağçik, 
Cemile, Mehmet, Ali, Zeynel, Hasan, Hüseyin Memik, Hasplke'ye kalmış 
olup bunlardan başka Mahmut'un vârisi bulunup bulunmadığının varsa 
dâvaya katılıp katılmıyaıcağmın ilânen duyrulması hakkında mahke
memizce karar verilmiştir. 

Karar gereğince ilânın yapılmasiyle muhtemel hak sahiplerinin İlan 
tarihinden itibaren bir ay zarfında mahkemeye müracaatları ilân olunur. 

1709 

951/31 
Varto'nun Başkent Köyünden Mehmet oğlu Mehmet Emin Sönmez 

tarafından mahkememizde açılan veraset dâvasının icra kılman yargı
lamasında : 

Davacının dedesi Veli oğlu Abdullah'ın 40 yıl önce vefatiyle vera* 
seti kızı Zeri, Asiye ve davacı Mehmet Emin Sönımez'e terk etmiş oldu
ğundan bunlardan başka Veli oğlu Abdullah'ın vârisi bulunup bulunma
dığının, bulunduğu takdirde mahkemeye müracaaatlarının temini hak
kında ilân yapılmasına mahkememizce karar verilmiştir. 

Karar gereğince muktazi ilân yapılmasiyle muhtemel' hak sahip- . 
lerinin bir ay zarfında mahkemeye müracaatlarının temini ilân olunur. 

1710 

Mersin 1. Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/596 
Davacı, Saba Nadir oğlu Vlktor Nadir ve Saba Nadir kızı ölü Ojeni 

kocası Kostantin Barbur ve Saba Nadir kızı Edma Bonoa vekilleri Avu
kat Fethi Erdem, tarafından davalı llyas Nadir oğlu Jül'e ve Kâtifoe'ye 
vekâleten ve kendisine asaleten llyas Nadir kızı Jüliyet Butrus ve Hamna 
oğlu Anton Nadir karısı Evlin vekilleri] Avukat Hüseyin Antebelli ve l l 
yas Nadir oğlu Dimitrl, Jorç ve kızı Teodora ve Alis, Hilani ve oğlu Sa
ba, Emil, aleyhlerine açtığı, Nüsratlye Mahallesi 1077 kütük, 427 ada, 2 
parsel sayılı gayrimenkulun yarısı hissesine ait kaydın llyas Nadir üze
rinden terkin edilerek asıl maliki bulunan Saba Nadir vârisleri adına tes
cili istemine dair dâvanın yargılamasında : 

Davacılar vekili, dâvâlılardan Jülyet Butrus ve Evlin Nadir'den gay
risinin yeri belli olmadığından, dâva arzuhali ve davetiyenin ilânen teb
liğini istemesine binaen, ikametgâhları meçhul olduğu bildirilen mumai
leyh dâvâlılardan Dimltri, Jorç, Teodora Alis, Hilani, Saba, Emil, Nadir 
haklarında dâva arzuhali ve davetiyenin H. U. M. K. nun 142 nci madde
sine tevfikan, Resımî Gazete ile, İstanbul'da çıkan gündelik gazetelerden 
birinde ilânen tebliğine ve yargılamanın 21/5/1952 Çarşamba günü saat 
9 a bırakılmasına karar verilmiştir. Davetiye yenine sayılmak üzere 
keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

1608 



Bayındırlık Bakanlığından: 

Sahpazarı rıhtım ve liman ambarları İnşaatı eksiltmesine 
iştirak etmek isteyen isteklilere 

1 — Bayındırlık Bakanlığınca istanbul'da Salrpazarında, betonar
me kazıklar üzerine müstenit (12.80) metre genişliğinde betonarme tab-
liyeli ve (10.5) metre su derinliğini haiz (310) metre tulünde bir rıhtım 
ile bu rıhtım arkasında keza betonarme kazıklar üzerine müstenit mec
mu sathı (16) bin metre karelik betonarme karkaslı i k i katlı ik i ambar ve 
bunlara müteferri inşaat, imalât ve amellyet eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bunlara ait esas projeler Ankara'da Demlryollar ve Limanlar in
şaat Reisliğinde görülebilir. 

2 — Bu eksiltmeye Bakanlıkça kendilerine bu iş için ehliyet ve
sikası verilenler iştirak edebileceklerinden isteklilerin 15 Mayıs-1952 ta
rihine kadar aşağıda istenen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ede
rek ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Bakanlık bu tarihten sonra ve
sika almak için müracaatta bulunacakların isteklerini tetkik edip et
memekte serbest olduğu gibi bu yüzden eksiltme müddetinin uzatılması 
taleplerini de kabul etmiyecektir. 

3 — Ehliyet vesikası almak üzere müracaat edeceklerin mahiyeti 
yukarda belirtilen iş ile aynı neviden ve buna yakın ölçüde bir işi yap
mış olmaları ve bu iş için lüzumlu makine ve vasıtalara malik ve bun
ları ihale kendi üzerlerinde kaldığı takdirde bu işe tahsis edeceklerini 
tevsik etmeleri meşruttur. 

4 — Ehliyet vesikası almak İsteyen isteklilerin dilekçelerine bağ
layacağı belgeler şunlardır. 

a) Halen bağlı bulundukları taahhüt İşlerinin hangi resmî ve hu
susi teşekküllere ait olduğu, mahiyetleri, ihale bedelleri ve bu işlerin ne 
zaman bitirecekleri, . " ' 

b) Halen yapmakta oldukları işlerin dışında yukarda bahsi geçen 
işe tahsis edebilecekleri sermaye veya kredi miktarı ve bunları tevsik 
edecek banka malî referans mektubu, 

c) Yukarda mahiyeti belirtilen iş mevzuu İle aynı neviden olarak 
şimdiye kadar yapmış oldukları işler, yerleri, mahiyetleri ve ihale be
delleri ile yapıldıkları tarihler ve bu işde kullanılan makine ve vasıtaların 
kendi tarafından veya iş veren tarafından mı tedarik edildiği hususlarını 
ve bu işleri muvaffakiyetle başardıklarını belirten vesikalar, 

d) Malik bulundukları ve bu işe tefrik ve tahsis edebilecekleri 
makine ve vasıtaların cins, evsaf, miktar ve bunların halen bulundukları 
yerler, 

5 — Bakanlık; isteklilerin müracaatlarını 2 ncl maddede gösterilen 
tarihten itibaren 15 gün zarfında tetkik edecek ve lüzumu halinde istek
lilerden tamamlayıcı malûmat ve izahat isteyecektir. 

1363/6-5 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Samsun Su işleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Terme - Karaboğaz deresi ıslahı ile işletme binaları inşaatı işi olup tah
min edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (1.115.000,00) li
radır. 

2 — Eksiltme 22/4/1952 tarihine raslayan Salı .günü ve saat (11) 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası -içinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (50) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı 
(47.200,00) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiye
tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve de
netlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı gün
den en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakan
lığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi al
maları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 —' isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1509 /4-4 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Elâzığ Su işleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Malatya Darme Sulama Şebekesi ikmali inşaatı işi olup tahmin edilen 
keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (700.000,00) liradır. 

2 — Eksiltme 26/4/1952 tarhine rasiıyan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Ek
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini Bayındırlık işleri 
Genel Şartnamesi ve Su işleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu İşe ait 
evrak ile projeleri (35) iira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin Bakanlığa karşı 
(31.750,00) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiye
tinde bulunan diğer bir iyi Muvaffakiyetle başardığını veya idare ve 
denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikçe eksiltmenin yapılacağı 
günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık 
Bakanlığına müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik 
belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzelkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1517 / 4-3 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Ankara şehrinde lâğım tesisatı dolayısiyle bozulan yol ve tre-

tuvarların yeniden beton asfalt kaplanması 3 üncü kısım işi olup tahmin 
edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (185.388,85) liradır. 

2 — Eksiltme 28/4/1952 tarihine raslayan Pazartesi günü ve saat 
(11) de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait ev
rak ile projeleri (9,27) lira karşılığında Su itşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (10.519, 
44) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bu
lunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetledi
ğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en 
az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına 
müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları 
ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi ol
ması (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede, yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1563 / 4-3 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — Konya Su işleri 7 nci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

İlgın - Bolasan deresi ıslahı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat 
birimleri esası üzerinden (490.500) liradır. 

2 — Eksiltme 30/4/1952 tarihine rasiıyan Çarşamba günü saat 
(11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri,Genel 
Şartnamesi ve Su İşleri Umumi Fennî Şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (24,53) lira karşılığında Su İşleri" Reisliğinden alabilirler. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (23.370) 
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata 
yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaatla 
bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve bu 
belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüze] tekkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1639/4-2 

Şatrife: 33P2 (Resmî Gazete) 16 NİSAN 1952 



16 NİSAN 1952 (Resmî Gazete) Sahile: 3393 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale ve Balıkesir illerinde Kü-

çükkuyu - Ayvacık - Edremit Devlet yolunda Gemedere ve Mıhlıçay köp
rülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri tutarı 
(213.623,02) iki yüz on üç bin altı yüz yirmi üç lira iki kuruştur. 

2 — Eksiltme: 2/5/1952 tarihine raslayan Cuma günü saat 16 da 
ön altıda Ankara'da-Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü 
İle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (10,70) on lira yetmiş 
kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1952 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (11.931,15) on bir bin dokuz yüz otuz bir lira on beş kuruşluk ge
çici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini İspata yarar belgelerini, Karayol
ları Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (Müta-
ahhit ehliyet, plân Ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyan
namelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi isteme di-
lekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce (tatil günleri 
hariç) yazı ile Karayolları- Genel Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş 
için yeterlik belgesi almaları, 

5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırla
yacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

1691 / 4-1 

Sarayköy Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı : 951/235 
Sarayköy'ün Balâ Mahallesinde Mehmet Çavuş kızı Duau Dikba-

yır. Melek Günaltay ve Mehmet oğlu Ahmet Günaltay, Ahmet kızı Fat-
mat nam diğeri Ayşe taraflarından Sarayköy'ün Aşağı Mahallesinden 
Hasan Ali oğlu Mehmet Gök, Balâ Mahallesinden Başmakcılı Abdurrah
man karısı Hüseyin kızı Hafize Kale ve Balâ Mahallesinden Güneyli Meh
met, Al i Akkaş yanında yiğeni Güneyli Yusuf Ongur aleyhlerine açılan 
izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Balâ Mahallesinden Güneyli Mehmet Ali Akkaş ya
nında yiğeni Yusuf Ongür'un adresi malûm olmadığından ve nerede otur
duğu bilinemediğinden gıyap kararının ilânen tebliğine ve yargılamasının 
da 26/5/1952 Pazartesi saat 11 e bırakılmasına karar verildiğinden dâvâlı 
Yusuf Ongur'un muayyen gün ve saatte bizzat Sarayköy Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmasının veya kanuni bir vekil göndermesinin 
aksi takdirde hakkında gıyap karan verilerek yargılamasının^ gıyabında 

* İcra edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
1694 . 

Ankara Valiliğinden : 
* 

Düğmekten sanık Haymana İlçesi Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ce
lâl Yıldınm'ın men'i muhakemesine dair 22/1/1952 gün ve 40 sayılı ka
rar; müşteki İbrahim Güzel'in gösterilen adreste bulunmamasından do
layı tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
1676 

Yaralanmaya sebebiyet vermekten sanık Belediye Zabıta Memuru 
Sabri Gemalmayan'm men'i muhakemesine dair 19/2/1952 gün ve 91 sa
yılı karar, müşteki Çevriye Görkem'in gösterilen adreste bulunamama-
smdan do'ayı tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
1677 

Çamişgezek Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Aşağıda mevki ve hudutları yazılı Derdirliç Köyündeki dokuz par
ça gayrimetnkullerin aynı Köyden, Hıdır oğulları Süleyman Yıldız ve 
Mehmet Yıldız'ın 30 seneden beri fasılasız ve nizasız tasarruf larında oldu
ğundan bahisle Medeni Kanunun 639 uncu madlssins göre namlarına 
tapuya tescili isteğiyle açtıkları dâvadan dolayı yapılmakta olan yar
gılamada: 

Dâva dilekçesinin ilânına ve duruşmanın 13/5/1952 Salı günü saat 
9 a bırakılmasına karar verilmiş olmakla sözü geçen gayrimenkullerde 
bir hak iddiasında bulunanların yargılamanın bırakıldığı güne kadar 
yargıçlığımıza müracaatları ilân olunur.. 

Mevkii Hududu 

1 - Gazikonç 

2 - Gevrik 

3 - Gevrik 

4 -Pazka 
5 - Bergekorne 

6 - Halit 

7 - Dest 

8 - Aşağı köy 
9 - Barge 

Tarafları Hasan Gündoğan yol, Mehmet Gündoğan, 
Hıdır Bozan ile çevrili tarla, 
Tarafları Kekil Yalçın, ismet, Alişan Çelik, Kekil Yal
çın, Geko Çelik ve Alişan Çelik ile çevrili tarla, 
Tarafları yol, Rıza Yıldırım, yol ve Ağa Koç ile çevrili 
tarla, 
Tarafları kır, yol, Doğan ve yol ile çevrili tarla, 
Tarafları yol, Mahmut, Hıdır Gündoğan, Geko Durmuş, 
Hüseyin Gündoğan ile çevrili tarla, 
Tarafları Al i Hüseyin Demirtaş, kır, yol, Afi Hüseyin 
Demirtaş, Ali Hüseyin Demirtaş ve Geko Çelik ile çev
rili tarla, 
Tarafları Mehmet Çelik, Hıdır Bozan, sahibi senet, yol, 
Rıza Yıldırım ve Ali Gökbay ile çevrili tarla, 

Tarafları kır, kır, kır, çeşme ve kır ile çevrili tarla, 
Tarafları kır ve H a H a n Çelik, yol, Ağa Koç, Ağa Koç ve 
yol lile çevrili tarla. 

1656 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Cinsi 
Azı 

Kilo Aded 

Miktarı 
Çoğu 

Kilo Aded 

Sadeyağ 
Koyun eti 
Dana eti 
Ekmek 

3000 
10000 

800 
80000 

4000 
12000 
1000 

100000 

Muhammen 
fiyatı 
Kuruş 

470 
200 
120 
30 

Muhammen 
tutarı 
Lira 

18800 
24000 { 
1200 J 

30000 

ilk teminatı 
Lira 

1410 
1890 
2250 

Tarihi 

3/5/1952 Cumartesi 
5/5/1952 Pazartesi 
6/5/1952 Salı ' 

ihalenin yeri 

Polis Enstitüsünde 

Saati 

11 
11 
11 

1 — Polis Enstitüsü mevcudunun 1952 malî yılı içinde ihtiyacı bulunan ve yukarda üç kalemde şartlaştınlan yiyecek maddeleri 2490 sayılı s 

kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ' 
2 — Cinsi, .fiyatı, miktarı, ilk teminatı ile eksiltmenin yeri, saati ve günü yukarya yazılmıştır. 
3 — Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 • üncü maddelerinde yazılı belgeleri göstermeleri, istekliler zarflarını ihale saatinden bir saat 

evvel Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeden mesuliyet kabul olunmaz. 
4 — Yukardaki maddelere ait şartname ve evsaf tatil günleri hariç her gün için Enstitümüzde görülebilir. 

1701/4-1 



Erzurum Doğu Evleri Kooperatif Şirketinden : 

Şirketimizin âdiyen Umumi Heyet toplamfcsı 16/3/1952 tarihine te
sadüf eden Pazar günü saat 10 da Erzurum Ticaret Odası salonunda ya
pılacağı 19 Şubat 1952 tarihli gazete ile ilân edilmiş gündemde Şirketin 
Esas Mukavelenamesinde yapılmak istenilen değişiklik tasarısı da neş
redilmiş idi. 

Mezkûr günde her ne kadar gündemin diğer maddelerinde göste
rilen hususların görüşülmesi için gereken ekseriyet temin edilmişse de. 
Mukavelenamede yapılmak istenilen değişikliğin görüşülebilmesi için, Ti
caret Kanununun 386 ncı maddesinin gerektirdiği ekseriyet bulunamamış 
olduğundan gündemin diğer maddeleri gorüşülmüşse de Mukavelenamede 
yapılacak değişikliklerin müzakeresine imkân bulunamamış bu madde
nin müzakeresi için tekrar Umumi Heyeti toplantıya davet etmek za
rureti hâsıl olmuştur. » 

Toplantı günü 4 Mayıs 1952 tarihine tesadüf eden PazaT günü saat 
10 da yine Erzurum Ticaret Odası salonunda yapılacaktır. Gündem yal
nız Mukavelede yapılacak değişikliklerin müzakeresinden ibarettir. 

Mukavelede yapılacak değişikliklerin tasarısı aşağıda yazılmıştır. 
Saym ortakların toplantı günü olan 4 Mayıs 1952 Pazar günü Umumi 
Heyet toplantısına behemahal gelmeleri ilân olunur. 

•Erzurum, Doğu Evleri Kooperatif Şirketinin i Mayıs 1952 Pazar günü 
saat 10 da yapılacak Umumi Heyet toplantısı gündemidir. 

1 —• Mukavelede yapılacak değişikliklerin müzakeresi. 

Erzurum Doğu Evleri Kooperatif Şirketinin Mukavelenamesinde 
yapılacak değişikliklerin tasarısıdır. 

Erzurum Doğu Evleri Kooperatifinin Esas Mukavelenamesinin bazı 
maddelerinde yapılacak olan değişiklik tasarısı Mukavelenamenin 2, 3, 
12, 14, 17, 21, 22, 32 ve 48 inci maddelerinin değiştirilmek istenilen şekil
leri aşağıda yazılmıştır. 

Madde 2 — (A) Erzurum Vilâyeti dâhilinde satın alacağı arazi üze
rinde ortaklarına birer ev yaptırmak, veya alacağı araziyi evler yaptır
mağa müsait bir şekilde caddeler ve sokakları ayrılıp ev yerleri taay
yün edecek surette plân yaptırıp kısımlara taksim ederek, ortaklara bi
rer ev arsası tevzi etmektir. 

(B) Tevzi edeceği arsaların bedelini ve ev yaptırdığı takdirde ev
lerin bedelini en çok 12 yılda ve "aylık taksitlerle ortaklara ödeterek ev
leri kendilerine mal etmek. 

(C) Ortaklar tarafından bedelleri tamamen ödenerek kendilerine 
mal edilinceye kadar bu evlerin bakımım temin etmek (bu bakımdan 
dolayı ihtiyar edecek masraflar evlerden intifa eden ortaklara ait ola
caktır.) - m 

(Ç) — Teşekkül edecek mahallenin umumi hizmetlerini ve ortakla
rın menfaatlerini temin için lüzumlu görecek teşebbüslere girişmek. 

Madde 5 — 25/1/1951 tarihinden İtibaren Şirket 20 sene müddet İçin 
aktedilmiş olup bu müddet 1952 iptidasından İtibaren 15 sene sonra hi
tam bulmak üzere uzatılmıştır. 

Madde 12 — Bir ortağın sermaye hissesi hiç bir surette birden 
ziyade kimseler tarafından paylaşılamaz. Veraset yolu ile veya her hangi 
bir sebeple ortaklar hissesinin birden ziyade sahibi olursa bunlar hisse
lerini ya 11 İnci- madde hükümlerine tevfikan başkasına devrederler ve
yahut bütün hissedarlardan her nevi tasarrufa almağa ve satmağa, borç
lanmağa yetkili olmak ve Şirkete karşı müştekiden muhatap olmak ve 
tebligat münhasıran kendisine yapılmak üzere bir mümessil tâyin ede
rek üç ay zarfında noter vasıtasiyle Şirkete ihbar eylemeleri ve veraset 
ilâmlarını da Şirkete tevdi etmeleri mecburu olup bu müddet içinde ih
bar yapılmadığı ve mümessil tâyin edilmediği takdirde İdare Meclisinin 
•karariyle, Resmî Gazete ile yapılacak ilândan itibaren üç ay sonraya 
kadar dahi bir mümessil tâyin edilip noter vasıtasiyle Şirkete bildirme
diği takdirde idare Meclisi bu hissedarı ortaklıktan çıkarmaya salahi
yetlidir. Bu suretle ortaklıktan çıkan hissedarın 9 uncu madde gereğince 
peşin vermiş olduğu 100 lirası Şirkete intikal etmiş olup 500 liralık 10 
uncu madde gereğince müteselsil kefalet mesuliyeti de bakî kalmak şar-
tiyle o hissedarın ödediği meblâğdan bunları tevkif ederek ibraz edecek
leri veraset senedindeki hisselerine göre Şirket vereseye öder. Başka 
surette Şirketten hiç bir hak ve mütalebede bulunamazlar. 

Madde 14 — inşaata yedek bir sermaye temin etmek maksadiyle 
verilmiş olan 20 lira hisse sermaye bedelinden maada evlerin inşaatı bi
tinceye kadar ortaklar her ay 10 lira vermeğe mecburdurlar. 

Madde 17 — 15 inci maddedeki şartları haiz olup 16 ncı madde mu
cibince idare Heyetince ortaklığa kabulü kararlaştırılan ve 100 liralık 

hisse bedelini ödeyenler ve işbu esas mukaveleyi veyahut Şirket ortakları 
defteri imzalıyanlar veyahut herhangi bir hissedardan bir hisse devralmış 
olan kimsenin yazılı müracaatı üzerine idare Heyetince devirlerine muva
fakat edilip kabullerine karar "verilen kimseler ortaklığa girmiş olurlar. 

Madde 21 — Ortaklar 9 uncu ve 14 üncü maddelerde peşin ve tak
sitle ödemekle mükellef bulundukları sermaye ve yedek sermayeden 
maada inşaata takaddüm eden günlerde ve idare Meclisinin tâyin edece
ği tarihte inşaatın hıuhammen bedelinin yüzde 25 ini daha derhal öde
meye mecburdurlar. 

Madde 22 — Şirketçe yaptırılacak evler her hissedarın kendi ihti
yacına göre ilâveler yapılmasına müsait olabilecek halde iki kat inşaata 
mütehammil temeller üzerine yapılacak bahçeli ve yeknasak olacaktır, 
idare Meclisi bu esasa göre plân hazırlıyacak muhammen bedelleriyle bir
likte plânı ortaklara teşhir edecektir. 

Hissedarların iki ay zarfında bildirecekleri mütalebe ve mütalâala
rını da bekledikten sonra plânda bir değişiklik yapmağa lüzum gördüğü 
takdirde bunu da hissedarlara bildirdikten sonra bizzat idare Meclisi 
veya bir mütaıahhide vermek suretiyle inşaata Daşlıyacaktır. inşaat be
delleri hissadarların 9 uncu ve 14 üncü maddeler mucibince verdikleri 
peşin ve taksitli ve 21 inci madde gereğince inşaata takaddüm eden ve 
idare Meclisinin tâyin edeceği müddet içinde ödemeye mecbur oldukları 
nişaatın muhammen bedellerinin yüzde yirmi beşinden ve istikraz ede
ceği paralardan öden'ir. Her ay ödemeye mecbur oldukları en az onar lira
lık taksitleri zamanında ödemiyen veya 21 inci madde gereğince ödeye
cekleri binaların muhammen bedelinin yüzde 25 ini idare Heyetinin tâyin 
edeceği zamanda ödemiyen ortaklara ödemeleri için idare Meclisi tara
fından yapılacak yazılı tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yine ödeyip 
Şirkete bildirmedikleri takdirde haklarını kaybetmiş olurlar. Bu müddet 
içinde taksitlerini veya ebniyelerin muhammen bedellerinin yüzde 25 ini 
ödemiyen ortakların Şirkete giriş için ödedikleri 100 lira sermaye Şirkete 
mal olur. İdare Meclisi yerlerini başka ortak ikame' edebileceği ortak 
adedini eksiltmek suretiyle de bu ortağın ortaklığına son verir. 

Şirket istikraz temin edemediği veya inşaatı faydalı bir surette ik
mal edeceğini tahmin etmediği takdirde elde mevcut arsaları ikinci mad
denin (A) fıkrasındaki şekilde taksim ederek hissedarlara birer ev arsası 
tevzi eder. 

Madde 32 — Şirketin mevcut parası millî bankalardan birisinde 
cari bir hesaba yatırılır. Ufak tefek masraflar için muhasibin malûmatı 
tahtında veznedar nezdinde 500 lira bulundurulabilir. 

Madde 48 — Her hesap defterinin yani Ocak ayının hitamından üç 
ay zarfında idare Meclisinin daveti üzerine bütün ortaklar âdi ve umu
mi heyet halinde toplanırlar. Toplantıya bizzat gelmiyen ortak bir vekil 
vasıtasiyle kendisini temsil ettirebilir. 

1393/2-2 

Kınık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Poyracık Köyünden Hacı Mehmet kızı Fatma Bayındır tarafından 
kocası adresi meçhul Hulusi Bayındır aleyhine ikame olunan boşanma dâ
vasının yapılan yargılaması sonunda, dâva mahkemece sabit görüldüğün
den tarafların boşanmalarına, küçük Payende ve Necati'nin anası dava
cıya bırakılmasına ve yargılama giderlerinin dâvâlıya yükletilmesine 
temyizi kabil olmak üzere 18/3/1952 tarihinde mahkememizden sâdır olan 
951/386 esas ve 429 karar sayılı ilâmla hükmedilmiş olmakla Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 407 jıci maddesi gereğince işbu başkâtiplik 
ihbarnamesi mesken ve ikametgâhı meçhuL kalan dâvâlıya gıyabi ilâmın 
tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur. 

1686 
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Şebln Karahisar Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

950/113 
Şebln Karahisar'm Karagevezit Köyünden Abdurrahman Yeşilyurt 

tarafından karısı Köpük Yeşilyurt aleyhine açtığı boşanma dâvasının Şe
nin Karahisar Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamada: 

Dâvâlıya usulen tebligat yapıldığı haldesmahkemeye gelmediğinden 
hakkında H. U. IM. Kanununun 400 ve mütaakıp maddeler gereğince gı
yap kararı tebliğine karar verilip ikametgâhını değiştirerek meçhul bir 
tarafa gitmiş ve gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilip yargıla
manın 25/4/1952 Cuma gününe talik edilmiş olduğundan dâvâlının yar
gılama günü mahkemeye gelmediği ve mazeretini bildirmediği ve kanu
ni bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın gıyabında devam ede 
ceği ve bir daha yargı'amaya alınmıyacağını nâtık gıyap kararma kaim 
olmak, üzere ilân olunur. 
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Gevaş Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

952/39 
Gevaş'ın Matmanis Mahallesinden Kerem, ve kardeşi Abdulgafur 

tarafından Gevaş "Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan ve aşağıda mevki 
ve hudutları gösterilen 9 parça gayrimenkulun ilânına karar verilmiştir. 

İlân gereğince gayrimenkuller üzerinde başkaca hak iddiasında 
bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza müra
caatları lüzumu ilân olunur. 

Mevkii Hududu 

Mevkii Hududu 

Mahalle içi Sarkan Mehmet çayırı, şimalen çay, garben Nasır 
çayırı, cenuben ark ile çevrili bir çayır 
Sarkan mezarlık, şimalen mezarlık, garben Osman 
oğlu Yunus, cenuben çay ile çevrili bir bahçe 
Sarkan Yusuf tarlası, şimalen yol, garben yol, cenu
ben Ağabey tarlası ile çevrili hane ve tarla 
Şurkan Fettah, şimalen Abbas, garben Abbas tarlaları 
cenuben bayır ile çevrili bir tarla 
Sarkan dere, şimalen Mihi, garben yol, cenuben Muho 
tarlasiyle çevrili bir tarla 
Sarkan dere, şimalen Abdurrahman, garben dere, ce
nuben Mehmet ödük tarlasiyle çevrili bir tarla 
Sarkan dere, şimalen Abdurrazak, garben Mehmet 
tarlası, cenuben Abuurrahman Ödük tarlası ile çevrili 
bir tarla 
Sarkan Nasır, şimalen yol, garben Kaban, cenuben 
kısmen Hasan oğlu Ekrem ve kısmen Gülmamet tar
laları ile çevrüi bir tarla 

< •» Sarkan Karataş, şimalen Gülmamet, garben Gülme-
İmet, cenuben Abdurrahman ödük tarlaları ile çevrili bir tarla 
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Clülekon 

Keretaş Köyü 
Kilise 

Keretaş Köyaltı 

Keretaş Köyü 
?öğüt deresi 

'Cereta? Köyü 
Güran 

952/42 
Gevaş'ın Matmanis Mahallesinden Ahmet oğlu Abdurrahman ödük 

tarafından* Gevaş Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan, aşağıda mevki ve 
hudutları gösterilen 7 parça gayrimenkulun ilânına karar verilmiştir. 

İlân gereğince gayrimenkuller üzerinde (başkaca hak iddiasında 
bulunanların (ilân tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza müra
caatları lüzumu ilân olunur. 

Mevkii Hududu 

viilo Ağaran 

ieretaş Köyü altı 

Ceretas Köyü 
Söğüt 

Ceretas Köyü 
Buzak 

Ceretas Köyü 
Kapan 

Ceretas Köyü 
Guran 

Ceretas Köyü 
Birisil 

Şarkı Hacı oğ. Mehmet, Mirza oğlu Abbas çayırı, şi
mali dere, garbı Mustafa oğlu Ali tarlası, cenuben 
Mehmet oğlu Ahmet ve Mirza oğlu Abbas tarlaları. 
Sarkan dere, şimalen tarikiâm, garben Abdullah oğ. 
Ali ve İsmail oğlu Fehim tarlaları, cenuben Hasan 
oğlu Kerem tarlası. 
Sarkan dere, şimalen Hasan oğ. Kerem tarlası, gar
ben Hacı oğ. Mehmet.cenuben Sadık oğ. Mihi tarlası. 
Sarkan Ahmet oğ. Hasan tarlası, şimalen tarikiâm, 
garben Keretaş ve cenuben ark. 
Sarkan Keretaş, şimalen Musa oğlu Nasır, Haşan oğ. 
Kerem ve Ömer oğ. Gülmemet tarlaları, garben Be

kir, cenuben Abdurrahman Tokuş tarlaları. 
Şarken İsmail oğ. Şebap tarlası, şimalen Ahmet oğ. 
Mehmet, garben dağ, cenuben Mehmet oğlu Abdurre-
zak tarlası. 
Sarkan yol, şimalen Musa oğ. Nasır tarlası, garben 
dağ, cenuben Musa oğ. Nasır tarlası. 
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Gevaş'ın Matmanis Mahallesinden İsmail oğlu Abdulhektm Ulutaş 
tarafından Gevaş Sulh Hukuk Mahkemesinde açtığı aşağıda mevki ve 
hudutları gösterilen 4 kıta gayrimenkulun ilânına karar verilmiştir. 

İlân gereğince bu gayrimenkuller üzerinde başkaca hak iddiasında 
bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza müra
caatları lüzumu ilân olunur. 

Mahalle içi 

Keretaş Köyü 
Köyaltı 

Keretaş Köyü 
Kanigevan 

Sarkan yol, şimalen İsmail oğlu Abdulhekim hanesi, 
garben Hasan oğlu Ekrem bahçesi, cenuben yol ile 
çevrili 
Sarkan Sadık oğlu Mihi bahçesi, şimlClep ark, garben 
kısmen Musa oğlu Nasır ve kısmen Abdullah oğlu 
Ali bahçesi, cenuben yol. 
Sarkan dere, şimalen yol, garben dere, cenuben kıs
men Mehmet oğlu Abdurrazak ve kısmen Semdin oğlu ' 
Behram tarlaları. 
Sarkan, şimalen sırt, garben Sadık oğlu Mihi tarlası, 
cenuben Musa oğlu Nasır tarlası 
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952/41« 
Gevaş'ın Matmanis Mahallesinden Ahmet oğlu Mehmet Rıza ödük 

tarafından Gevaş Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan aşağıda meVkii ve 
hudutları gösterilen 7 parça gayrimenkulun ilânına karar verilmiştir. 

İlân gereğince gayrimenkuller üzerinde başkaca hak iddiasında 
bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza müra
caatları lüzumu ilân olunur. 

Mevkii Hududu 

Gulakavlan 

Kulagavan 

Mahalleiçi 

Keretaş Köyü 
Güran 

Keretaş Köyü 
Kapan 

Keretaş K̂ öyü 
Kuvam 

Keretaş Köyü 
Köyaltı 

Sarkan Sadık oğlu Mihi tarlası, şimalen Mustafa oğlu 
Ali tarlası, garben İbrahim oğlu Mustafa tarlası, ce
nuben Musa oğlu Nasır tarlası. 
Sarkan Abdal oğlu Abdal tarlası, şimalen ibrahim oğ. 
Mustafa tarlası, garben Mehmet oğlu Abdurrazak 
tarlası, cenuben dere ile çevrili 30 lira değerindeki 
tarla, 

. Sarkan kısmen ismail oğ. Fehim, kısmen Abdal oğlu 
Abdal tarlası, şimalen yol, garben kısmen Mustafa 
oğ. Ali , kısmen Mehmet oğlu Abdurrazak bahçeleri, 
cenuben dere ile çevrili 75 lira değerinde tarla. 
Sarkan Hacı oğlu Mehmet tarlası, şimalen Tacir oğlu 
Mehmet, kısmen Mehmet oğlu Abdurrazak ve kısmen 
Mahmut oğlu Ömer tarlası, garben Pendeganis tepesi, 
cenuben kısmen Mehmet oğ. Abdurrezak kısmen Ah
met oğ. Abdurrahman Tokuş tarlası ile çevrili tarla. 
Sarkan Ömer oğ. Gülmemet, şimalen Musa oğ. Nasır 
garben Dağ, cenuben Osman oğ. Hacı tarlaları ile 
çevrili tarla. 
Sarkan İsmail oğlu Şebap, şimalen Osman oğlu Hacı, 
garben Osman oğlu Mehmet, cenuben Abdurrahman 
ödük tarlalariyle çevrili tarla. 
Sarkan dere, şimalen Hasan oğ. Kerem, garben kısmen 
Kerem kısmen dere kısmen Tahir tarlaları, cenuben 
Salt oğlu Tahir tarlası ile çevrili tarla. 
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952/40 
Gevaş'ın Matmanis Mahallesinden Sadık oğlu Mihi ve kardeşi Mu

hittin tarafından Gevaş Sufflı Hukuk Mahkemesine açılan aşağıda mevki 
ve hudutları gösterilen 5 kıta gayrimenkulun ilânına karar verilmiştir. 

İlân gereğince bu gayrimenkuller üzerinde başkaca hak iddiasında 
bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza müra
caatları lüzumu ilân olunur. 

Mevkii Hududu 

Keretaş Köyü 
Kahnigevan 
Keretaş Köyü 
Kayaltı 

Sarkan Abdulhekim, şimalen kıraç, garben Nasır ve 
cenuben Beroj ile çevrili bir tarla. 
Sarkan dere, şimalen Kerem, garben yol, cenuben Ali 
tarlaları ile çevrili bir tarla < 
Sarkan dere, şimalen Abdurrahman ödük, garben yol, 
cenuben kıslmen yol ve kısmen Tahir tarlası ile 
çevrili bir tarla. 
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Mevkii Hududu Gümrük ve Tekel Bakımlığından ; 

Keretaş Köyü 
Klöyüstü 
Keretaş 

. Söğüt deresi 

Sarkan Nasır, şimalen Ali, garben dere, cenuben ba
yır İle çevrili bir tarla. 
Sarkan Abdurrahman ödük, şimalen kıraç, garben 
Beroj, cenuben Kerem tarlası ve kısmen Hekim tar
laları ile çevrili bir tarla. 
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952/45 
Gevaş'ın Matmanis Mahallesinden Ali oğullan Mustafa Can ve Os

man Can tarafından Gevaş Sulh Mahkemesine açılan aşağıda mevki ve 
hudutları yazılı 4 kıta gayrimenkulun ilânına karar verilmiştir. 

İlân gereğince gayrimenkuller üzerinde başkaca hak iddiasında 
bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde yargıçlığımıza müra
caatları lüzumu ilân olunur. 

Mevkii Hududu 

Keretaş Köyü 
Çukur 

Keretaş Köyü 
Çukur 

» 

Matmanis Mah. 
Kulegavlan 

Sarkan Küçükdere, garben Büyükdere, şimalen yol 
ve cenuben yol ile çevrili tarla 
Sarkan Beyaztaş, şimalen göl, garben Mustafa, cenu
ben dere ile çevrili bir tarla 
Sarkan dere, şimalen tarikıâm, garben Fehim ve dere, 
cenuben tarikıâm ile çevrili bir tarla. 
Sarkan Bekir, şimalen dere, garben göl, cenuben kıs
men Musa, kısmen Mirza tarlaları ile çevrili bir tarla. 
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Çem'işgezek Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Aşağıda mevki ve hudutlan yazılı Oğuzar Köyündeki 6 parça ta
pusuz gayrimenkullerin aynı köyden Asım oğlu Naci Kutluk ve Abdullah 
oğlu Rahmi Kutluk'un 30 - 40 senedenberi fasılasız ve nizasız ve malik 
sıfatile tasarruflarında olduğundan bahisle Medeni Kanunun 639 uncu 
maddesine göre namlarına tapuya tescili isteğile açılan dâvadan dolayı 
yapılmakta olan yargılamasında: 

Dâva dilekçesinin ilânına ve duruşmanın 21/5/1952 Çarşamba günü 
saat 10,10 na bırakılmasına karar verilmiş olmakla sözü geçen gayrl-
menkullerde bir hak iddiasında bulunanların yargılamanın bırakıldığı gü
ne kadar Yargıçlığımıza müracaatları ilân olunur. 

Mevkii H U D U D U 

1 — Çırçırik " 

2 — Köyiçinde 

Dere, taş ve Turan bahçesi, dere, Çırçırik 
suyu ile çevrili bahçe. 
Etem bahçesi, yol ve dere, yol ve ark, 
dere ile çevrili bahçe. 

3 — Hatun pazısı iki yol arası Yol, yol, sahibi senet, Sefer ile çevrili 
tarla. 

4 — Sıftek deresi içinde Yol ve dere, taş, taş ve dere ile çevrili 
tarla. 

5 — Sıftek deresi Karavenk Yol, Sefer, dere, sırt ve Sefer İle çevrili 
yolüstü tarla. 

6 — Köykarşısı Mehmedi Kır ve sırt, Mehmet, sahibi senet, sahibi 
senet ile çevrili tarla. 
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1 Mayıs 1952 tarihinden 31 Mayıs 1952 akşamına kadar itibara 
alınması lâzım gelen borsada kayıtlı dövizlerin ortalama fiyatları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 

Borsada kayıtlı dövizlerin Mart 1952 ayına 
ait vasati çek fiyatları 

Lira Kıynış Santim 
1 Sterlin 7 89 97 

100 Dolar 280 38 14 
100 Fransız Frangı 0 80 — 

100 Liret 0 44 80 
100 İsviçre Frangı 64 03 — 

100 Florin 73 68 40 
100 Rayşmark — — — 

100 Belçika Frangı 5 60 — 

100 Drahmi 0 01 876 
100 Leva — — — 

100 Çekoslovak Kuronu 5 60 — 

100 Pezeta — — 
100 Ley — — — 
100 Dinar 0 93 
100 Yen — 

100 îsveç Kuronu 54 12 50 
100 Ruble 70 — — 

100 Eskudo 9 78 90 
100 Zloti 70 — — 

1 Mayıs 1952 tarihinden 31 Mayıs 1052 akşamına kadar itibara alın
ması lâzım gelen borsada kayıtlı olmıyan veya olmakla beraber muamele 
görmiyen bazı dövizlerin 31/3/1952 tarihli itibariyle C. Merkez Banka
sından bildirilen rayiç fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 

' Esas kur 
Kuruş 

l&C 

Avusturya Şilini 13,11 
Avusturalya Lirası 627,20 
Cenubi Afrika Lirası - 784,— 
Danimarka Kuronu 40,54 
Doyçe Mark 66,667 
Filipin Pezosu 140.— 
Hint Rupisi 58,80 
Hongkone Dolan 49 — 
Î-!>V Dinar ı 784.— 
Kanada Doları 282.98 [*] 
liıorıa Lirası 784,— 
Kolombiya Pezosu 143,58974 
Liret 44,800 
Lübnan Lirası 127,76764 
Meksiko Pezosu 32,36994 
Mısır Lirası 804,036 
Norveç Kuronu 39,20 
İran Riyali 8,682184 
Seylan Rupisi 58,80 
Eurtye Lirası 127,76764 
Şili Pezosu 9,032268 
Belçika Frangı 5,60 
Holftnda Florini 73,684 
Çekoslovak Kuronu 5.60 
Ürdün Dinan 784 — 
Pakistan Rupisi 84.63 
Yugoslavya Dinan 0,93 

NOT : 
r * l Ekim 1950 tarihinden itibaren Kanada Dolarının resmî parl-

tesi ilga edilmiştir. Mezkûr paranın rayici, vasati olarak, bilhesap 1 Ka
nada doları = 282,98 kuruş civarındadır. Ve her gün temevvüç etmektedir. 

1697/1-1 

DÜZELTME 
31 Mart 1952 tarihli ve 8073 sayılı Resmî Gazete'nin 3247 nci sahifesinde yayımlanan; Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 13 

sayılı karara ilişkin 44 sayılı Tebliğin, dördüncü ve sekizinci satırlarında (42) rakamı ile gösterilmiş olan tebliğ sayıları, Maliye Bakanlığının 
12/4/1952 tarihli ve 593542/13721 sayılı yazısı üzerine (43) olarak düzeltilir. 

Başbakanlık Devlet MatJtaau 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

                                                             İÇİNDEKİLER 
  

 

 

Bakanlar Kurulu Kararları                                                                                   Sayfa 

                                                                                                                    
3/14573  1951 - 52 Mahsul Yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Hakkında Karar   1 

 

3/14574  Memleketimizde Yaz Saatinin Kabul ve Tespiti Hakkındaki 5/12/1946 

               Tarihli ve 3/5049 Sayılı Kararın Kaldırılması Hakkında Karar    1 

 

Kararlar 
 

Başbakanlıkça Yapılan Tayin Kararı         1

 

İçişleri Bakanlığına Dair  İlçenin Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar   1

 
 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

İlanlar            2

      

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


