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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur
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Sayı: 8277

PAZARTESI

K A R AR L A R
KARARLAR

Yeniden kurulan Seki Bucağına bağlanan köyler

İçişleri Bakanlığından :
Sıra No.
1 — Kırşehir İli Çiçekdağı İlcesine bağlı Karaova Köyü Kaman İlçesinin Köşker Bucağına bağlanmıştır.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
19/11/1952

CUMHURBAŞKANI
C. B A Y A R
Başbakan
A. M E N D E R E S

İçişleri Bakanı
E. M E N D E R E S

1 — Akhisar Kaymakamı iken 5439 sayılı kanunun ikinci maddesi
gereğince kendi maaş ve kadrosu ile Sinop Valiliğinde çalıştırılan Avni
Dumer'in Yalova Kaymakamlığına naklen tâyini tensip edilmiştir.
2 — B u kararı yürütmeğe İçişleri Balkanı memurdur.
19/11/1952
CUMHURBAŞKANI
C. B A Y A R
Başbakan
A. MENDERES

Köyün adı

1

iSeki (B.M.)

2
3
4

(Ceylan
Çattılar
Bekçiler
Çobansa
Kayabaşı
Doğanlar
ıKımık

5
6
7
« 8

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
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24/11/1952
CUMHURBAŞKANI
C. B A Y A R
Başbakan
A. M E N D E R E S

2 — Kaldırılan Kaya Bucağından tutumlanan Bucak kadrosiyle,
Fethiye İlcesine bağlı olmak ve bağlı cetvelde adları yazılı sekiz köyü
kapsamak üzere Kemer Bucağının Seki Köyünde (Seki) adiyle yeniden
bir Bucak kurulmuştur.

Fethiye ilçesi Kemer Bucağından

1 — Tarsus İlcesine bağlı Yenice Bucak Merkezinde belediye teş
kili hakkında Danıştay Genel Kurulunca verilen 29/9/1952 günlü ve
52/215, 52/213 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci
maddesine tevfikan bu yerde belediye kurulması uygun görülmüştür.
2 — B u karar hükmünü İçişleri Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanı
E. M E N D E R E S

1 — Muğla İli Fethiye İlçesine bağlı Kaya, Bucağı kaldırılarak bu
Bucağa bağlı Kaya, Faralya ve Ovacık köyleri Fethiye İlçesinin Merkez
Bucağına bağlanmıştır.

Alındığı merkez

1

İçişleri B a k a n ı

E. M E N D E R E S

— Susurluk İlçesine bağlı Göbel Bucağında

belediye

teşkili hak

kında Danıştay Genel Kurulunca verilen 29/9/1952 günlü ve 52/213, 52/219

sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine
fikan bu yerde belediye kurulması uygun görülmüştür.
2 — B u karar hükmünü İçişleri Bakanı yürütür.
24/11/1952

19/11/1952
CUMHURBAŞKANI
C. B A Y A R

CUMHURBAŞKANI
C. B A Y A R
Başbakan
A. MENDERES

İçişleri Bakanı
E. M E N D E R E S

Başbakan
A. M E N D E R E S

İçişleri Bakanı
E. M E N D E R E S

tev-
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İçleri Bakanlığından.
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sindeki iki İl arası sınır; ihtilaflı sahayı gösterir ilişik krokisinde görüldüğü veçhile Ortaca - Uludere hududunun nihayet bulduğu Taşlıtepe'den
başlayarak Nirengi tepe istikametine çekilen hat ve buradan Nirengi te
penin güneyindeki boyun noktasından geçerek Tuzlutaş'tan «Akçakmak
Doruğu da denilmektedir.» Bakırlıbaşı tepesi, Kurugölcük ve buradan
Sakarı Caddesi namı diğeri Gölcük yolunu keserek Kertil tepesi, buradan
ihtilâf olmıyan Bedir Pınarı, Çatma deresi ve Karatepe'de sona eren hat)
olarak belirtilmiştir.

X — Bergama İlçesine bağlı Zeytindağ Bucak Merkezi Zeytindağ
Köyünde belediye teşkili hakkında Danıştay Genel Kurulunca verilen
25/9/1952 günlü ve 52/206- 202 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye
Kanununun 7 nci maddesine tevfikan bu yerde belediye teşkili uygun
görülmüştür.
2 — B u karar hükmünü İçişleri Bakanı yürütür.

24/11/1952

Tarafların; karşı taraf sınırı içinde kalan genel hakları saklıdır.
CUMHURBAŞKANI
C.

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

BAYAR

24/11/1952
Başbakan
A.

MENDERES

İçişleri Bakanı
E.

CUMHURBAŞKANI

MENDERES

C.

İçişleri Bakanı

Başbakan
A.

1 — Tortum İlcesine bağlı Narman Bucak Merkezinin İd Köyünde
belediye kurulması hakkında Danıştay Genel Kurulunca verilen 29/9/1952
günlü ve 52/214 - 214 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun
7 nci maddesine tevfikan bu yerde belediye kurulması uygun görülmüştür.
2 —-Bu karar hükmünü İçişleri Bakanı yürütür.

24/11/1952

Başbakan
A.

MENDERES

BAYAR

İçişleri Bakanı
E.

E.

MENDERES

MENDERES

1 — Gümüşane Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Çubukçu'nun
Başkanlığı 1580 sayılı Belediye Kanununun 89 uncu maddesine tevfikan
onanmıştır.
2 — B u karar hükmünü İçişleri Bakanı yürütür.

CUMHURBAŞKANI
C.

BAYAR

24/11/1952

MENDERES

CUMHURBAŞKANI
C.

1 — Eskişehir İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Uludere Köyü ile, Bilecik İli Söğüt İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ahur Köyü bölge-

İçişleri Bakanı

Başbakan
MENDERES

BAYAR

E.

MENDERES

İLÂNLAR
Dâvâlı Hüseyin Candan'ın 25/11/1952 günlü oturumda" bulunması hu
susunda kendisine usulen ve Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği
hLİde gelmediği anlaşıldığından- gıyap kararı tebliği ile duruşmanın.
26/12/1952 Cuma günü saat 9,35 e bırakılmasına mahkemece karar ve
rilmiştir.

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden :
Cinsi : Mikroskop ve teferruatı, 1 aded, muhammen bedeli : 4.400 lira, teminatı muvakkate : 330 lira, ihale günü : 23/12/1952 saat 14 de.

Ankara Numune Hastanesi ihtiyacı için bir aded mikroskop açık
eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin teminat mektubu veya makbuzu ve
Dâvâlı Hüseyin Candan'ın mezkûr günde duruşmada bizzat veya ka
ticaret odası vesikası ile beraber Hastanede müteşekkil Komisyona mü-racaatları.
nuni bir vekil göndermesi lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere
usulen ilân olunur.
Şartname her gün Hastanede görülebilir.
5720

5708 /4-1
Sarıkamış Sulh Hukuk Yargıçlığından :

Adana 2 ncı Sulh Hukuk Yargrçllığından :

952/159
Sarıkamış P. T. T. İdaresine izafeten Müdürü Abdulkadir Baykara
tarafından Sarıkamış'ta eski 66 Sahra Şefi Mehmet Taşdemir aleyhine
açılan alacak dâvasının yapılan yargılaması sırasında:
Yukarda adresi yazılı dâvâlının halen adresi belli olmadığından da
vetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 15/1/1953 Perşembe
günü saat 9 da Sarıkamış Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunması davetiye
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

5712
Edirne İli Havsa Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Dosya No : 952/143
Davacı Havsa Bucağının Yolegeldi Köyünden Havsa Candan'ın aynı
köyden Hüseyin Candan aleyhine ikame eylediği şiddetli geçimsizlik se
bebiyle boşanma dâvasının yargılamasında :

j
|

952/568

I

Dâvâlı: İzmir Kızılkaya Motoru Kaptanı Mehmet Çe'lkbaş.
D â v a : Alacak.

Davetiye

!

j
j
j
|
i
ı
ı
{
I

|

Dâvâlı adına gönderilen davetiyelere verilen meşruhatta bulunamadığmdın iade edilmektedir.
Bu kere davetiyerin ilânen teb iğine karar verilmekle yukarda adı
geçen dâ/alının yargılama günü olan 18/12/1952 günü saat 9 da İkinci
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi veya mazeretini bildirmesi veya kendısmi temsil edecek kanuni bir vekil göndermesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında icra edi'Jecaği davetiye makamına kaim olmak üzere
ilân olunur.
1

5709-/1-1

8 ARALIK 1953
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
6 Eylül

Sıra
No.

Sairife: 5087

(Resmî Gazete)
Maliye Bakanlığından :

1952 den Kasım 1952 sonuna kadar ruhsatnameleri
bulunanan Yerli Tıbbi Müstahzarat
Listesidir

Müstahzaratın ismi

1 — Astoarisid Yağlı Solüs'iyon. «Şişede: 37.5 cc.
Malhlûl.»
2 — Kiniddn «Quinidine« Tablet. «Şişede: 40 tablet.»
Sp. 3. Toz «Sulfapenisil. «Şişede: 30 Gr. Toz,
3 — şişede: 50 Gr. Toz. »
Vitaz'n BI Ampul 200 Mg. / 2 cc. «-Kutuda: 3
4 — ampul X 2 cc.»
Vitazin BI Ampul 100 Mg. / 2 cc. «Kutuda: 3
5 — ampul. X 2 cc.»
Nikotinal Tablet «Aksu» 100 Mg. «Kutuda: 50
6 — tablet X 100 Mgr.»
7 — Santonail Tablet «Aksu». Tüpte: 12 tablet.»
8 — Tirimisin Pomad. «Tüpte: 5 Gr. Pomad.»
Kobalt - Perron Sirop. «Şişede: 100 cc. Şurup.»
9 — Cofsdrin Öksürük Şurubu. «Şişede: 100 cc.
l O - Şurup.»
Vitakinyum «Vitaquiniıum» Vin. «Şişede: 200
l l — cc. Şurup.»
12 — Vitaferron Sirop. «Şişede: 100 cc. Şurup.»
33 — Vitheparat - Tege Ampul. «Kutuda: 5 ampul
X 2 cc.»
14 — Kalsel Toz. «Şişede: 100 Gr. Toz.»
15 — Tebecton Tablet 100 Mgr. «Şişede: 40 tablet X
100 Mgr.»
16 — ıSuliotan Tablet. «Tüpte: 24 tablet.»
Nicotizide S. B. Komprime 50 Mgr. «Şişede:
17 — 100 komprime X 50 Mgr.»
Biocorftiıgoın - Forte Ampul Acth 22.5 Mgr. «Ku
18 — tuda: 3 Anıp. X 2 cc. -(22.5 Mgr.)»
B2-Viıtal Ampul 10 Mgr. «Kutuda: 3 ampul
19 — X 2 cc.»
'Silko Linliıment. «75 cc. Mk şişede: 100 Gr. Mayi.»
20 — Yara Deri Merhemi. «Tüpte: 15 Gr. Merhem.»
21 — Ridazin Komprime 50 Mgr. «Şişede: 100 komp
rime X 50 Mgrj»
22 —
Efedrin Komprime Nafoa 0.025 Gr. «Tüpte: 20
23 — komprime.»
Sulfb Zinc «Obllyre» Damla. «Damlalıktı şişe
24 — de: 10 Gr. Mayi.»
ISuifavaginal - Gel «A» Pomad. «Tüpte: 60 cc.
25 — Merhem.»
B - V i t a l Ampul 200 Mgr. / 2 cc. «Kutuda: 3
26 — ampul X 2 cc.»
Afro - Tege Tablet 0.45 Gr. «Kutuda: 20 tablet.»
27 — Pülmotibin Komprime 50 Mgr. «Şişede: 100
komprime X 50 Mgr.»
28 —
29 — Kinitıal Mayi «Damla» «Şişede: ,15 Gr. Mayi.»
Symba Öksürük Şurubu. «Şişede: 100 cc. Şu
30 — rup.»
31 — SolybenzaraiMie Sirop. «Şişede: 100 cc. Şurup.»
32 — Pektosedil Sirop. «Şişede: 125 Gr. Şurup.»
Decavit «Alfa» Draje. «Kutuda: 40 draje., şi
33 — şede: 120 draje.»
Metionin t B. Komprime 0.50 Gr. «Kutuda: 50
34 — komprime. X 0.50 Gr.»
Corluton Tcblet 5 Mgr. «-Şişede: 10 tablet X
35 — 5 Mgr.»
Kinadin Tablet. «Tüpte: 20 tablet.»
36 — Bellaparin Tablet. «Tüp veya şişede: 20 tablet.»
37 — Colimycin Deri Merhemi. «Tüpte: 15 Gr. Mer
hem».
38 — Stomal Kompoze Tablet. «Kutuda: 1 şişe X 48
tablet.»
39 — Ruticotine Tablet. «Şişede: 20 tablet.»
40 — BisanaTumine Komprime. «Teneke kutuda: 40
komprime.»
41 — Tansiona Komprime SaloMze. «Teneke kutuda:
20 ıSaloliae komprim'e.» »
42 — RimizJne Komprime 50 Mgr. «Şişede: 100, 1000
komprime X 50 Mgr,»
43 — Calciflorine Draje. «Şişede: 50 draje.»
V i - Plex E . Ampul 100 Mgr. / 2 cc. «Kutuda:
44 — 3 aımpul X 2 cc.»
Colimycin Suppos'itoires 125 Mgr. «Kutuda: 10
45 — Süpozituvar X 125 Mgr.»
Vitotal Draje. «Şişede: 40 komprime.»
46 — Benaphtoguamıil Tablet. Tüpte: 20 tablet.»
Peptovitin Granüle. «Şişede: 100 Gr. Granül.»
47 — Nopon Tablet 0.50 Gr. «Kutuda: 24 tablet.»
48 — Napon Tablet 0.64 Gr. «Kutuda: 24 tablet.»
49 — Nopon Tablet Composse. «Ambalajda: 4 tablet,
50 — aımbalâjda 8 tablet, kutuda: 24 Tab.»
51 — Pürjet, Pastil. «Kutuda: 9 pastil,/»
52 —
53 —
1

verilmiş
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28/ 7
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28/ 8
28/ 9
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28/10
28/11

»
»

28/12
28/13

»
»

28/14

».

28/15

»

28/16
28/17
28/18

»
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»

28/19

»

28/20

»

28/21

»

28/22

»

28/23
28/24

»
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28/25
28/26

»
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28/27
28/28
28/29

»
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28/30

»

28/31

»

28/32
»
28/33 Tebdilen
28/34
»
28/35

Yeni

28/36
28/37

»
»

28/38

»

28/39

»

28/40
28/41

»
»

28/42

»

28/43
»
28/44
»
28/45
»
28/46
»
28/47 Tebdilen
28/48
»
28/49
28/50

»
Yeni

Tarım Bakanlığı için alınacak (15) aded kamyonun mubayaası işi,
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 31 inci maddesi muci
bince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Beherinin muhammen bedeli (11.500) liradır.
2 — Muvakkat teminatı (9.875) liradır.
3 — Eksiltmesi 16/12/1952 Salı günü saat 15,30 da Maliye Bakan
lığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komisyon
ca yapılacaktır.
4 — Şartnamesi Maliye Bakanlığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar
Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin 2490 sayılı artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 ve
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuzunu
muhtevi kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektupla
rını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri.
5617/4-3

D. D. Yolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından :
Cıvata ve somun alınacak
1 — Muhtelif ölçüde 89500 K g . cıvata ve somunun satmalmması ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 —• Malzemenin muhammen bedeli 172.725 lira ve muvakkat te
minatı 9.886,25 liradır.
3 — Şartnameler 8 lira mukabilinde Ankara'da Genel Müdürlük bi
nasındaki merkez veznesinde, Haydarpaşa'da 1 inci İşletme veznesinde
satılmaktadır.
4 — Eksiltme, Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 29/12/1952 Pazartesi gü
nü saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin et
tiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten ön
ce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lâ
zımdır.
5637 /*-2

P. T. T, İşletme Genel Müdürlüğünden :
1 —• Yedekleriyle birlikte 10 aded bir tonluk yarı kapalı kamyonet
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Muhammen bedeli 120.000 lira, geçici teminatı 7Î250 lira olup
eksiltmesi 17 Aralık 1952 Çarşamba günü saat 16 da Ankara'da P. T. T.
Genel Müdürlüğü binasındaki Fen Dairesi Başkanlığında müteşekkil Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaik ve teklifi muhtebi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar
mezkûr Komisyona vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz.
4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü, İs
tanbul'da P. T. T. Bölge Başmüdürlüğü veznelerinden 6 lira bedelle istek
lilere verilecektir.
5626 / 4-3

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :
1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı içlen 200 aded-mira kapalı zarf
usuliyle satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 25/12/1952 tarihine raslayan Perşembe günü saat 16
da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Miralar memlekete girmiş Avrupa imalı veya yerli maımulâtı
olacaktır.
4 — Avrupa mai'l miranın muhammen bedeli 25.000 lira olup geçici
teminatı 1.875, yerli miranın muhammen bedeli 18.000 lira olup geçici
teminatı 1.350 liradır.
5 — Şartnamesi İstanbul Grupu Tapu Sicil Müdürlüğünde ve A n 
kara'da ISaıtmalma Komisyonunda görülebilir.
6 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar
Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
7 — Her iki cins miranın birini almakta İdare muhayyer olduğu
gibi ihaleyi yapıp yapmamakta daı muhayyerdir.
5732 / 4-1

Sahife: 5088

''-t. M I- i :\o. İn Sal m Aımn komisyon,;
Başkanlığın dan
Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 2000
aded linyit sobası kapalı aarf usulü ile satın alınacaktır.
Kapalı zarfla ihalesi 11/12/1952 Perşembe günü saat 16 dadır. Evsaf
ve şartlar her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Levazım Amirliğinde
görülebilir. 2000 aded sobadan 200 adedten aşağı olmamak üzere partiler
halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif
mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri veya
posta ile ulaştırmaları ilân olunur.
Cinsi
1. No. linyit sobası
2. No. linyit sobası
3. No. linyit sobası

8 ARALIK 1952

(Resmî Gazete)

Miktarı T. Fiyatı T. Tutarı G. Teminatı
aded
Lr.
Lr.
Lr.
İhale günü
400
800
800

85
90
95

34.000
72.000
76.000

2.550
4.850
5.050

11/12/1952
»
»
5498 / 4-4

•M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — Mütaahhit namı hesabına 8333 kilo üztübü açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır.
2 — İhalesi 13/12/1952 Cumartesi günü saat 10 da Komisyonda
yapılacaktır.
3 — Şartnamesi Ankara'da 2 No. Sa. Al. Ko. da ve İstanbul Lv.
Amirliğinde görülebilir.
4 —• Muhammen bedeli 24.999 lira olup geçici teminatı 1875 liradır.
5468 / 4-4
1 — 90.000 aded izalâtör fincanı kapalı zarf yoliyle satın alına
caktır.
2 — İhalesi 12 Aralık 1952 Cuma günü saat 11 de Ankara'da 2. No.
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır.
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul
Lv. Amirliğinde görülebilir.
4 — Hepsi bir istekliye ihale edileceği gibi 20 binden aşağı olma
mak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale edilecektir.
5 — Muhammen bedeli 99.000 lira olup geçici teminatı 7425 liradır.
6 — İsteklilerin belli gün ve saatten evvel hazırlıyacakları teklif
mektuplarını ihaleden bir sast evveline kadar Komisyona vermeleri.
7 —> Postada vâki gecikmeler nazan itibara alınmaz.

5487 / 4-4

1 — Kapalı zarf usuliyle askerî birlikler ihtiyacı için evsaf ve şart
namesine göre torna kalemleri satın alınacaktır.
2 — İhalesi 17/12/1952 tarihinde Çarşamba günü saat 11 de Komis
yonda yapılacaktır.
3 —• Muhammen bedeli 16.605 lira olup, geçici teminatı 2.490,75 li
radır. Evsaf ve şartnamesi İstanbul'da Lv. Amirliğinde ve Ankara'da
2 No. lu Sa. Al. Ko. da görülür.
4 —• Memlekete girmiş ithal malı olacaktır.
5 — İsteklilerin mezkûr gün ve saatten bir saat evveline kadar ha
zırlayacakları teklif mektuplarını Komisyona vermeleri.
7 — Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
561814-2

1 — Askerî b.rlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulule 20000 aded
düz fincan demiri satın alınacaktır.
2 — İhalesi 26/12/1952 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapıla
caktır.
3 —• Muhammen bedeli 27.000 lira olup geçici teminatı 2.025 liradır.
4 — Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden evvel Ankara'da 2 No.
Sa. Al. Ko. da ve İstanbul'da Lv. Amirliğinde görülebilir.
5 —• İsteklilerin meşkûr gün ve saatten bir saat evveline kadar

2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak hazırlıyacakları teklif
mektuplarını Komisyona vermeleri.
6 — Postada vâki gecikmeler nazar itibare alınmaz.
5686 / 4-1
1 — Kapalı zarf usuliyle bir aded dizel alternator (Elektrojen grupu) satın alınacaktır.
2 — İhalesi 27 Aralık 1952 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da
2 No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır.
3 —• Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden evve*l Komisyonumuzda
ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir.
4 — Alternatörün muhammen bedeli 15.000 lira, geçici teminatı
1.125 liradır.
5 — Yurda girmiş ecnebi malı olacaktır.
6 — İsteklilerim yukarda belirtilen gün ve saatten bir saat evve
line kadar hazırlıyacakları teklif mektuplarım Komisyonumuza verme
leri.
7 — Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
5702 / 4-1
1 - Açık eksiltme suretiyle 50.000 aded izalâtör fincanı satın alı
nacaktır.
2 — İhalesi 27 Aralık 1952 Cumartesi günü saat 10 da Ankara'da
2. No. lu Sa. A l . Ko. da yapılacaktır.
3 — Beherinin muhammen fiyatı 90 kuruştan hepsinin tutarı 45.000
lira Olup geçici teminatı 3.375 liradır.
4 — Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonumuzda
ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülür.
5 — Yerli veya yurda girmiş ecnebi malı olabilir.
6 — İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyonda bulunmaları.
5703 / 4-1
1 — Kapalı zarf usuliyle 7 kalem öğrenci malzemesi satın alına
caktır.
2 — İhalesi 21 Aralık 1952 Çarşamba saat 11 de Ankara'da 2 No.
lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır.
3 — Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonumuzda
ve İstanbul Lv Amirliğinde görülebilir.
4 — Muhammen bedeli 31.560 lira olup geçici teminatı 2.367 liradır.
5 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar ha
zırlayacakları teklif mektuplarını Komisyona vermeleri.
6 — Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
5730 / 4-1
1 — Kapalı zarf usuliyle 340 Ms çam. kereste satın alınacaktır.
2 - İhalesi 27 Aralık 1952 Pazartesi günü saat ll.de Ankaraı'da
2 No lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır.
3 -- Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve
İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir.
4 — Muhammen bedeli 81.600 lira olup geçici teminatı 6.120 liradır.
5 — Memlekete girmiş yabancı veya yerli malı olabilir.
6 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar ha
zırlayacakları teklif mektuplarını Komisyona vermeleri.
7 - Postada gecikmeler nazarı itibara alıınmaz.
5731 /4-1

«

M- S. î l 4 No. iu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığın dan
1 — Açık eksiltme suretiyle Komisyonda mevcut keşif ve şartna
meye uygun As. Ttob. Okulu muhtelif onarım işi yaptırılacaktır.
2 — Keşif bedeli 16.380,06 lira olup geçici teminatı 1.229 liradır.
3 — İhalesi 18/12/1952 Perşembe günü saat 10 da Komisyonda ya
pılacaktır.
4 — Bu işe gireceklerin ihale gününden üç gün evvel (tatil günleri
hariç) K. K. İnş. Gr. Bşk. dan belge almaları lazımdır.
5 — Keşif ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülür.
5619 /4-2
1 — Pazarlık suretiyle keşif ve şartnamesi Komisyonda mevcut
Mamak'ta erat helaları onarımı işi yaptırılacaktır.
2 —' İhalesi 11/12/1952 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yap
tırılacaktır.
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3 — Keşif bedeli 16 292 lira olup kesin teminatı 2.444 liradır.
4 — Keşif ve şartname her gıin öğleden evvel Komisyonda görülür.
5679 / 2-2
1 —> Kapalı zarf usuliyle numune, evsaf ve şartnamesine uygun
olarak 7500 çift kazoma dikişli er kundurası alınacaktır.
2 —• ihalesi 23/12/1952 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapıla^
çaktır.
3 — Muhammen bedeli beheri 16,15 liradan 7500 çifti 121.125 lira
olup geçici teminatı 7.307 liradır.
4 — Numune evsaf ve şartname her gün öğleden evvel Komisyonda,
şartnamesi de İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir.
5 — Bu işe gireceklerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490
sayılı kanun hükümlerine uygun hazırlayacakları teklif mektuplarını Ko
misyona vermelerini, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5754 / 4-1
o

Bayındırlık Bakanlığından :
Avrupa Tediye Birliğine dâhil olan memleketlerden 24/9/1952 gün
ve 3/15625 sayılı Bakanlar Kurulu kararma müsteniden bir aded Sabin
vinç pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur:
1 — Sabih vinç'in tahmin edilen bedeli (475) bin liradır.
2 — Pazarlık 16/12/1952 tarihine raslayan Salı günü saat (15) de
Bakanlığımız Demiryollar ve Limanlar inşaat Dairesinde Komisyon oda
sında yapılacaktır.
3 — Sözleşme tasarısı, pazarlık şartnamesi, fennî şartname ve
projesinden mürekkep bir takım eksiltme evrakı 23,75 kuruşun Malsandıklarına yatırıldığına dair alınacak vezne makbuzu karşılığında Demir
yollar ve Limanlar inşaat Dairesinden tedarik olunabilir.
4 —- istekliler, teklif zarflarını, eksiltme şartnamesinde yazılı ol
duğu şekilde hazırlayarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar
numaralı makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına ver
miş olmaları lâzımdır.
5116 /4-4
Eksiltmeye konulan ış :
1 — Su işleri 15 inci Şube Müdürlüğü Bölgesinde bulunan ve
10/11/1952 günü eksiltmesine istekli çıkmayan ve keşif bedeli fiyat bi
rimleri esası üzerinde (25.300) liradan ibaret bulunan Ankara - Fethiye
Köyü deresi ıslahı işi aynı şartlarla yeniden.eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 16/12/1952 tarihine raslayan Salı günü saat (11) de
Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme
Komisyonu odasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel
şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak ile
projeleri (1.27) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı
(1.897,50) 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
almaları 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 mektuplarmı 2 nci maddede yazılı saatten
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
5506 / 4-3
Bayındırlık Bakanlığı, Haziran 1953 de fiilen inşaatına başlanacak
olan Seyhan Barajında kullanılmak üzere, yakında aşağıda isümleri ya
zılı inşaat makinalarını satın almak üzere teklif isteyecektir.
imalâtçılar ve satıcıların imal ettikleri veya sattıkları makinalara
ait katalog, spesifikasyon ve diğer malûmatla birlikte, kaç senedenberi
bu nevi ımakinaları yaptıklarını, teslim kabiliyetlerini, makinaların mü
masili toprak baraj inşaatında muvaffakiyetle kullanılmış olduğuna dair
referanslarını 15 Aralık 1952 tarihine kadar Bayındırlık Bakanlığı Su
işleri Reisliği Seyhan Bürosuna tevdi etmeleri rica olunur.

Asetilen generatörleri
Agrega kırma ve eleme tesisatı
Hava süzgeci (Air deepwells)
. Ambulans
Şerit testere (Bandsaws)
Kayış perdahlama tertibatı (Belt Sanders)
Pafta (Bolt threa ders)
Traktörler (Boom traktors)
Ekskavaktör kovaları ((Buckets, clamshell)
Beton kovalan
Draglin kovalan
Kova nakil tesisatı
Beton keski makinası (Chipping gun)
Klorlama tesisatı
Kesici kaynak (Cutting Torches)
Beton hazırlama tesisatı (Concrete Batching and mixing plant)
Taşıyıcı band
Kereste taşıma bandı (Conveyors, lumber)
Seyyar kompresör
Sabit dizel santralı
Dizel yakıt depolan
Dizel generator grupları
Matkap (Drül pres)
Bulldozer
Angldozer
Generatörler
Elektrik kaynakları
Elektrikli bıçkı (Elektrik band saws)
Elektrikli pompa
Projektörler
Benzin tankı
Sabit yağlama grupu
Seyyar yağlama grupu
Enjeksiyon pompa ve mikseri
Hidrolik prese
Çivi çekici (Tackhommers)
Treyler

Torna
Kereste taşıyıcı (lumber carrier)
Kereste fırını (killer)
Boru paftası
Demir bıçkısı (Power backsaw)
Bileyici (Pedetal grinder)
Seyyar kaynak
Pünomatik bileyici (Pneumatic grinder)
Planye
Perferatör (Paving breaker)
Radiyal matkap
Basamaklı taş taşıyıcı (Rock Ladders)
Keskiler (Ridders)
Ahşap plânye <(Re-Saw)
Testere bileme takımı (Saw filing set)
Buharlı temizleyici (Steam Cleaner)
Pürüz temizleyici (Shank grinder)
Ekskavatörler
Ekskavatör - Draglin
Skreyper
Keçi ayağı - Silindir
Transformatörler
Kamyon vinci
Su taşıma tankı
Yakıt taşıma tankı
Sabit şasili kamyon
Arkadan boşalan kamyon
Alttan boşalan kamyon
Ray üzerinde giden vinç (Trolley hoist)
Lâstik tanin atelyesi
Traktörler
Traktör - Vinç
Pünematik tokmak
Vana perdahlayıcısı (Valve grinder)
Beton vlbratörleri
Perforatrisler (Wagon drills)
Hava çekici (Air tuggers)
Kamypn (Frok light trucks)
Kesici (Edgres)
Yuva açma aleti (jointer)
Vinç ı(Tuster winch)
Devriye motoru (Mötorpatrols)
ince testere (Skill saw)
Trimmer
Plate Feeder
Şantiye toprak lâboratuvarı teçhizatı
Şantiye beton lâboratuvan teçhizatı
5615 / 4-4

Yapı işlftri ilânı
1 —. Eksiltmeye konulan iş: Sözleşmesi bozulan Esenboğa Hava
Meydanı Kırmataş ihzarı işimin tamamlanması açık eksiltmeye konul-
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muştur. Keşjf bedeli (122.373,06) yüz yirmi iki bin üç yüz yetmiş üç lira
altı kuruştur.
2 — Eksiltme 24/12/1952 Çarşamba günü saat 16.00 da (Bayındırlık
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komsiyonu odasında yapılacak
tır.
3 — 'Bu işe ait eksiltme evrakı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden
(3 06) üç lira altı kuruş mukabilinde alınabilir.
4 —. İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır, (özel
ve tescil edilmemiş ortaklar kr.bul edilmez.)
5 —ı Eksiltmeye girecek olan isteklilerin (7.368,65) lira geçici te
minat vermeleri ve eksiltme şartlaşması gereğince 1952 yılı ticaret odası
belgesi ibraz etmeleri lâzımdır.
|6 •—• İsteklilerin bu iş benzeri teknik önemi haiz bir işi iyi surette
ikmal etmiş veya denetlemiş, kati kabulünü yaptırmış olduğuna dair res
mî dairesinden alınmış belgeleri ile binlikte ihale gününden enaz (tatü
günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu iş için
yeterlik belgesi almaları şarttır.
7 — İsteklilerin aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer
kuruşluk pul yapıştırarak imza ettikten sonra teklif mektupları i 'e bir
likte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumu para
ile olmamak şartiyle mühür ve imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme
günü zarflarını saat 15.00 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine ver
meleri lâzımdır.
Postada olacak gpcıkme'er kabul edilmez
5736 / 4-1

Yukarda tarih ve numarası yazılı çekin Ticaret Kanununun 636 nci
maddesi hükmünce 45 güm zarfında mahkemeye ibrazı lüzumuna ve bu
müddetin hitamımda senedin iptaline hüküm alınacağı yolunda ilân
icrasına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
5635 / 3-3

Bakanlığımız ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem
palet ve teferruatı 'kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
Bu iş için tahmin edilen bedel 134.479 lira 40 kuruş ve geçici temi
natı 7.973 lira 97 kuruştur.
Bu iş için şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 6 lira 72
kuruş bedelle allınabilir.
İşin, eksiltmesi 23/1/1953 Cuma gunu saat 15 te Bakanlık Malzeme
Müdürlüğümde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonu tarafından ya
pılacaktır.
İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif
mektuplarını makbuz karşılığı Eksiltme Komisyonu Başkanlığına ver
meleri ilân olunur.
Postada vâki o'ıacak gecikmeler kabul edilmez.

951/320
Söke'nin Serçin Köyünden Osman oğlu Süleyman Gündüz tarafından
açılan gaiplik dâvasının yapılmakta olan yargılaması sonunda :
Davacının ana ayrı baba bir kardeşi Osman oğlu 302 doğumlu Dur
muş 1338 yılında son ikametgâhı olan Serçin Köyünü terkederek o tarih
ten beri hayatından bir haber almamayıp mahkemenin 320/538 sayı ve
4/11/1952 günlü Hamiyle gaipliğine hüküm verildiğinden tebliği tarihinden
itibaren on beş gün içinde Osman oğlu Durmuş'un mirasçıları varsa
mahkemeye hak İddiasında bulunmalan aksi takdirde bu hükmün kesin
leşeceği ilân olunur.
5690

1

Miktarı aded
19
500
5000
5000

Cinsi
Komple palet zinciri
Papuç
Palet cıvatası
Paılet somunu
5734 / 4-1

Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
Mikrofilimli röntgen cihazı satın alınacaktır
1 —• Bakanlığımız verem savaş dispanserleri ihtiyacı için (11) on
bir aded mikrofilim tertibatını havi röntgen cihazı kapalı zarf usuliyle
satın alınacaktır.
2 — Bu işin tahmin edilen bedeli (365.750) lira olup İlk teminatı
(18.380) liradır.
3 —• Şartnamesi 18,29 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden alınabilir.
3 — Eksiltme 22 Aralık 1952 Pazartesi günü saat 15 te Bakan
lıkta toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larım eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon
Başkanlığına vermeleri,
6 — Postada vâki gecikmelerin kabuj edilmiyeceği,
İlân olunur.
5680 / 4-2

Eminönü 5 inci Sulh Hukuk Yargıçlığımdan :
Sayı : 952/426
Bursa Yapı ve Kredi Bankasından verilen 9/6/1952 tarih ve 642884/773
sayılı ve 800 liralık çekin zayi olduğundan iptaline karar verilmesi hak
kında açılan dâvanın duruşmasında ;

(Ordu Asliye Hukuk Yargıçlığımdan :
952/1395
Ordu'nun Yağızlı Köyünden Hasan eşi Gülsüm Zengin tarafından
Koyulhisar'ın Ahmetli Köyünden Hüseyin kızı Hüsne'den doğma Güiüzar aleyhine ikame olunan tescil ve tashih dâvasının, yapılan yargıla
masında :
Yukarda hüviyeti yazılı dâvalmm ikametgâhı meçhul olduğumdan
davetiyenin ilâneı tebliğine kaırar verilmiştir.
Karar gereğince dâvâlı yargılamanın muallâk bulunduğu 17/12/1952
tarihinde mahkemede hazır bulunması, bulunmadığı takdirde hakkında
gıyap karan verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
5725 /1-1
Söke Asliye Hukuk Yargıçlığından :

Ceyhan Sulh Hukuk Yargıçlığından :
952/334
Ceyhan'ın Aydamiroğlu Mahallesinden Hacı Oamo kızı ıSıddıka Demiray tarafından aynı mahalleden Hüseyin oğlu Mahmut Sezer ve arka
daşları aleyhinde açılan izalei şüyu dâvasının cari muhakemesinde
Mahmut Sezerin tapu kütüğünde hissedar olarak adı yazılı olmasına
rağmen mezkûr mahallede bu namda bir kimse olmadığı namına çıkarı
lan ve bilâ tebliğ iade edilen davetiye varakasının tetkikinden ve bu
şahsın halen nerede bulunduğu davacı tarafından 'bilinmediği cihetle teb
liğin ilânen icrasına karar verilmiş olduğundan mahkemenin muayyen
bulunduğu 23/1/1953 Cuma günü saat dokuzda Mahmut ıSezer'"n bizzat
veya bilvekâle mahkemede ispatı vücut etmediği takdirde aleyhinde gı
yap kararı verileceği davetiyenin tebliği makamıma kaim olmak üzere
İlân olunur.
5705

Bitlis Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Dosya No : 952/85
Bitlis'in Hersan Mahallesinden Abdurrahman oğlu İzzet Kaleli ta
rafından dâvâlı Ergani İlçesi Altındağ Mahallesinde oturur seyyar satıcı
İsmail Topuz yanında eşi Lütfüye Kaleli aleyhine açtığı ihtar dâvasının
yapılmakta olan yargılamasında :
Dâvâlı Lütfüye Kaleli adına gönderilen dâva dilekçesi adı geçenin
•İsmail" Topuz'la birlikte Ergani İlçesinden ayrılarak adres bırakmadan
Ankara'ya gittiklerinden tebliğsiz iade edilmiş olduğu görülmüş ve mah
kemece dâvâlıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan
yargılamanın bırakıldığı 25/12/1952 Perşembe gününde dâvâlının mah
kemede hazır bulunması veya kendisini temsil etmek üzere bir vekil gön
dermesi tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
5714 /1-1
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Kavak S'îih Hukuk Yargıçlığından :
952/648
Davacı Kavak Biçincik Köyünden Şaban Çelebi tarafından açılan
tescil dâvasını teşkil eden gayrimenkullerin 1 — Ayaklıalan Köyü hu
dutları dâhilinde Avlu mevkiinde kâin sarkan ve cenuben Durmuş Kamuray, garben dere, şimalen yol ile mahdut, 2 — Aynı köy hudutları
dâhilinde Köybaşı mevkiinde sarkan Durmuş Defer ve hissedarları tar
lası, garben yol ve Mustafa tarlası, şimalen ve cenuben yol ile mahdut,
3 — Aynı köy hudutları dâhilinde diğer Köybaşı mevkiinde sarkan Se
fer ve şerikleri, 4 — Aynı köy hudutları dâhilinde Harmanbaşı mevki
inde kâin sarkan mera, garben yol, şimalen Durmuş, cenuben Bayram
ve hissedarları ile mahdut, 5 — Aynı köy hudutları dâhilinde Gölleryanı
mevkiinde sarkan Durmuş ve hissedarları tarlası, garben Hüseyin ve
şerikleri, şimalen çalılık, cenuben yol ile mahdut, 6 — Aynı köy hudut
ları dâhilinde diğer Gölleryanı mevkiinde kâin sarkan ve garben Sefer
ve hissedarları tarlası, şimalen çalılık, cenuben yol ile mahdut, 7 — Aynı
köy hudutları dâhilinde Pmaryanı mevkiinde sarkan Salih ve Mustafa,
gariben Durmuş ve şerikleri, şimalen çalılık, cenuben yol ile mahdut,
8 — Aynı köy hudutları dâhilinde Tepe mevkiinde kâin sarkan ve gar
ben Sefer ve hissedarları, şimalen yol, cenuben mera ile mahdut, 9 — Aynı
köy hudutları dâhilinde diğer Tepe mevkiinde kâin sarkan mera, gar
ben göl ve kaya, şimalen Salih ve Mustafa, cenuben Bayram ve hisse
darları ile mahdut, 10 — Aynı köy hudutları dâhilinde diğer Tepe mev
kiinde kâm sarkan Durmuş, garben Mustafa ve Salih, şimalen yol, ce
nuben. mera ile mahdut yukarda yazılı 10 parça gayrimenkul üzerinde
hak iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Kavak Sulh
Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur.

garben dere, şimalen çalılık, cenuben yol ile mahdut, 3
Aynı köy hu
dutları dâhilinde Avlutarla mevkiinde kâin sarkan dere, garben ve şimalen
çalılık, cenuben Hasan Ateş ve yol, ile mahdut yukarda yazılı üç parça
gayrimenkul üzerinde her hangi bir hak iddia edenler ilân tarihinden
itibaren bir ay içinde Kavak Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları
ilân olunur.
5650
952/652
Davacı Kavak Ayaklıalan Köyünden Hava Bulut tarafından açılan
tescil dâvasını ihtiva eden gayrimenkuller 1 — Ayaklıalan Köyü hudut
ları dâhilinde Avlutarla mevkiinde sarkan Osman Ay, garben İzzet Ay,
şimalen çalılık, cenuben ırmak ile mahdut, 2 — Aynı köy hudutları dâhi
linde Pasaklar mevkiinde sarkan kayalık, garben Mustafa Ay, şimalen
yol, cenuben ırmak ile mahdut, 3 — Aynı köy hudutları dâhilinde Gökçeharman mevkiinde kâin sarkan, garben, şimalen ve cenuben çalılık ile
mahdut, 4 — Aynı köy hudutları dâhilinde Yolüstütarla mevkiinde kâin
sarkan, garben, şimalen ve cenuben çalılık ile mahdut, 5 — Aynı köy
hudutları dâhilinde Karabayır mevkiinde kâin şarkah dere, garben Osman
Ay, şimalen ırmak, cenuben çalılık ile mahdut, 6 — Aynı köy hudutları
dâhilinde Karabayırtarla mevkiinde sarkan dere, garben Osman Ay, şi
malen ve cenuben yol ile mahdut, 7 — Aynı köy hudutları dâhilinde Yazlıkyeritarla mevkiinde sarkan Niyazi Ay, garben Osman Ay, şimalen
yol, cenuben ırmak ile mahdut yukarda yazılı yedi parça gayrimenkul
üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren bir
ay içinde Kavak Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur.

5647

952/650
Davacı Kavak Gökgöl Köyünden Durmuş Kamuray tarafından açı
lan gayrimenkul tescil dâvasının konu teşkil eden gayrimenkuller 1 —
Ayaklıalan Köyü hudutları dâhilinde Avlu tarla mevkiinde sarkan Mus
tafa ve Salih ve yol, garben Şaban Çelebi ve dere, şimalen yol, cenuben
Mustafa ve Salih tarlaları ile mahdut, 2 — Aynı köy hudutları dâhi
linde Köybaşı mevkiinde şarkpn Mustaia ve Salih, garben Sefer ve Bay
ram, şimalen Şaban, cenuben yo! ile mahdut. 3 — Aynı köy hudutları
dâhilinde Harmanyanı mevkiinde sarkan çalılık, garben Şaban harmanı,
şimalen Sefer ve hissedarları, cenuben Mustafa ve Salih tarlaları ile
mahdut, 4 — Aynı köy hudutları dâhilinde diğer Harmanyanı mevkiin
deki tarlanın sarkan pınar, garben yol, şimalen mera, cenuben Şaban
Çelebi ile mahdut, 5 — Aynı köy hudutları dâhilinde Gölleryanı mevki
inde kâin şaı-kan ve garben Mustafa ve Salih tarlaları, şimalen çalılık,
cenuben yol ile mahdut, 6 — Aynı köy hudutları dâhilinde diğer Göller
yanı mevkiindeki tarlanın sarkan ve cenuben Salih ve Mustafa, garben
Hüseyin ve hissedarları, şimalen çalılık ile mahdut, 7 — Aynı köy hu
dutları dâhilinde diğer Gölleryanı mevkiindeki tarlanın sarkan Bayram
ve hissedarları, garben Mustafa ve Salih, şimalen çalılık, cenuben yol
ile mahdut, 8 — Aynı köy hudutları dâhilinde diğer Gölleryanı mevki
indeki tarlanın sarkan Mustafa ve Salih tarlaları, garben Sefer ve arka
daşları tarlası, şimalen mera, cenuben yol' ile mahdut, 9 — Aynı köy
hudutları dâhlinde Pmaryanı mevkiinde kâin sarkan yol, garben Salih
ve Mustafa, şimalen çalılık ve pınar, cenuben yol ile mahdut, 10 — Aynı
köy hudutları dâhilinde Tepetarla mevkiinde sarkan Salih ve Mustafa,
garben Şaban Çelebi, şimalen yol, cenuben Sefer ve hissedarları ile mah
dut, 11 — Aynı köy hudutları dâhilinde diğer Tepe mevkiinde kâin şar~
kan Mustafa ve Salih tarlaları, garben Göller ve Kaya Ateş, şimalen
Sefer ve hissedarları, cenuben mera ile mahdut, 12 — Aym köy hudutları
dâhilinde Avlutarla mevkiinde kâin sarkan mera, garben ve şimalen
Salih ve Mustafa, cenuben çalılık ile mahdut, 13 — Aynı köy hudutları
dâhilinde Harmanbaşı mevkiinde sarkan ve şimalen yol, garben Mustafa
ve Salih tarlaları, cenuben Sefer ve hissedarları ile mahdut yukarda ya
zılı on üç parça gayrimenkul hakkında bir hak iddia edenler ilân tari
hinden itibaren bir ay içinde Kavak Sulh Hukuk Mahkemesine müra
caatları ilân olunur.
5649
052/651
Davacı Kavak Ayaklıalan Köyünden Hasan Ateş tarafından açılmış
olan gayrimenkul tescil dâvasının mevzu gayrimenkullerin 1 — Ayaklı
alan Köyü hudutları içinde kâin Uzuntarla mevkiinde kâin sarkan dere,
garben çalılık, şimalen ve cenuben yol ile mahdut, 2 — Aynı köy hu
dutları dâhilinde Yolüstü mevkiinde kâin sarkan Hasan Ateş ve çalılık,

Sahife: 5091

5651
952/653
Davacı Kavak Ayaklıalan Köyünden İzzet Ay tarafından tescili
istenen gayrimenkuller 1 — Ayaklıalanköyü mevkiinde kâin Avlutarla
sarkan su arkı ve Mehmet ve arkadaşları, garben dere, şimalen yol, ce
nuben ırmak ile mahdut, 2 — Aynı köy hudutları dâhilinde Değirmenbaşı mevkiinde kâin sarkan, garben, şimalen ve cenuben çalılık ile mah
dut, 3 — Aynı köy hudutları dâhilinde Yolüstü mevkiinde kâin sarkan
Mehmet Bulut ve sırt, garben dere, şimalen çalılık, cenuben yol ile mah
dut, 4 — Aynı köy hudutları dâhilinde Kumtarla mevkiinde kâin sarkan
Halil Bulut ve hissedarları, garben Mehmet bulut ve hissedarları ve ça
lılık, şimalen Mehmet Bulut ve arkadaşları, cenuben ırmak ile mahdut,
5 — Aynı köy hudutları dâhilinde Güneytarla mevkiinde kâin sarkan ve
garben dere, şimalen çalılık, cenuben ırmak ile mahdut, 6 — Aynı köy
hudutları dâhilinde Taşlıtarla mevkiinde kâin sarkan, cenuben dere, gar
ben taşlık, şimalen çalılık ile mahdut, 7 — Ayaklıalan Köyü hudutları
dâhilinde Irmakkıyısıtarla mevkiinde kâin sarkan, garben çalılık, şimalen
yol, cenuben dere ile mahdut, 8 — Aynı köy hudutları dâhilinde Dereüstütarla mevkiinde kâm sarkan dere, garben ve şimalen çalılık, cenu
ben yol ile mahdut yukarda yazılı sekiz parça gayrimenkul üzerinde
herhangi bir hak iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren bir ay içinde
Kavak Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân olunur.
5652

Sarıkamış Asliye Hukuk Yargıçlığından :
952/110
Davacı : Sarıkamış Cumhuriyet Mahallesinden Rifat kızı Neıbile
Bakırcı.
Dâvâlı : Sarıkamış (Erenler Mahallesinden Osman oğlu A l i Rıza
Bakırcı.
Dâva : Boşanma.
Davacı tarafından dâvâlı aleyhine açılan boşanma dâvasının yargı
lamasında : Dâvâlının adresinin meçhul olması sebebiyle tebligat ilânen
yapılmış ve neticei muhakemede dâvâlının davacıya terk ettiği ve dava
cıya' tesahup etmediği anlaşılmış olmakla boşanmalarına birlikten hâsıl
olma 26/3/1951 doğumlu Nuran'ın davacıya teslimine ve dâvâlının bir sene
müddetle" evlenmeden meımnuiyetine Sarıkamış Asliye Hukuk Mahkeme
sinin 8/10/1952 gün ve 952/110 esas 952/249 sayılı karar verilmiş olduğun
dan dâvâlının ikametgâhı meçhul bulunmasından işbu karar kendisine
ilânen tebliğ olunur.
5662

Sahife: 5092
(Divriği

'Sulh

8 ARALIK 1952

(Kaaıni intacte)

Hukuk Yargıçlığından :

Esas No. 952/39
1 — Divriği'nin Tuğut Köyünde İnek Kuduranda kâin tarafları do
ğusu İsmail, batısı Arapşeyh oğlu Yusuf, kuzeyi, güney, İbrahim. Keseci.
2 —• Aynı köyün Köprü yatağında kâin tarafları doğusu Hasan
Aydoğdu, batısı dere, kuzeyi Muharrem Türkyılmazı güneyi Veysel öl
mez.
3 — Aynı köyün Kurban tasında kâin tarafları doğusu ark, batısı
Ali Demir, kuzeyi Murtaza Torun, güneyi Şehriban Eynirli.
4 — Kaynarlarda kâin tarafları doğusu Yusuf Özyar, batısı kır,
kuzeyi Hacı Bekir Aslan, güneyi Yusuf özyar.
5 — Aynı köyün Alıparasmda kâin tarafları doğusu kır, batısı yol,
kuzeyi 'Gülsüm oğlu ve güneyi kır.
'6 —• Aynı köyün Kösenin dolabında kâin doğusu kır, batısı yol,
kuzeyi yol, güneyi kır.
7 — Aynı köyün Kara boyalıkta kâin tarafları doğusu Şehriban
Eynirli, batısı kır, kuzeyi Hamdi Korkusuz, güneyi kır ile çevrili ceman
7 parça tarlamın aynı köyden Abuzer oğiu Mahmut Keseci tarafından na
mına tescili talep edilmektedir. Bu yerle ilgili bir kimse varsa usulen ve
6/4/1953 tarihinden evvel Divriği Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaatları
Hân olunur.
5687

göndermedikleri anlaşıldığından dâvâlılara gıyap kararının Resmî Ga
zete ile tebliğine ve duruşmanın 23/12/1952 Salı günü saat 9 a bırakıl
masına karar verilmiştir.
Karar gereğince dâvâlıların mezkûr günde mahkemede hazır bu
lunmaları veya bir vekil göndermeleri lüzumu gıyap kararı yerine kaim
olmak üzere usulen ilânen tebliğ olunur.
5689

Başkale Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Davacı Başkale'nin Karaçiyan Köyünden Soni vekili Tahir Bayer'in
dâvâlı aslen Türkiyeli olup halen İran'ın Zındeş Köyünden Teymur kızı
Nuriye ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu taksim dâvasının yapıl
makta olan yargılamasında :
Yukarda adresi yazılı dâvâlı Nuriye'nin adresi meçhul bulunduğun
dan davetiye yerine kaim olmak üzere 17/12/1952 günü Başkale Sulh
Hukuk Yargıçlığına müracaatı ilân olunur.
5706 /1-1

Rize Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Ilıç Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Sayı : 952/72
Davacı iliç'in Basdana Köyünden Bekir oğlu Nuri Uslu vekili Meh
met Kirişçi tarafından davalı aynı köyden Hakkı oğlu Cemal Dincer
vesaire aleyhlerine açılan nüfus kayıt tashihi dâvasının yapılmakta olan
duruşmasında :
Dâvâlı iliç'in Basdana Köyünden Mustafa oğulları Musa ve İbra
him'in adresleri belli olmadığından davetiyenin Resmî Gazete ile usulen
ilân edildiği halde mezkûr günde duruşmaya gelmedikleri ve bir vekil de

589
Rize'nin 'Akpmar Köyünden Maksut oğlu Mehmet Dinç ve aynı köy
den Hasan Tahsin kızı 'Faika Adile'ye :
Rize'nin Akpmar Köyünden Şerif oğlu Ahmet Dinç tarafından aley
hinize açılan gayrimenkul tescili dâvasında namınıza çıkarılan dave
tiyenin ilânen tebliğine rağmen mahkemeye gelmediğinizden hakkınızda
verilen gıyap karârının da ilânen tebliğine ve duruşmanın 12/1/1953 Pa
zartesi gününe talikma karar verilmiştir.
Mezkûr günde mahkemeye gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıya
bınızda bitirileceği ilânen tebliğ olunur.
5691

Maliye Bakanlığından :
Parti
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hizmet dışı gemi satışı
Muhammen
Geminin adı
bedel
Hızırreis Germisi
Kocatepe Gemisi ve Kavak Motörü
Muinizafer Gemisi
Adatepe Gemisi
ıBurakreils ı(SakiE) ve peyk gemileri
Berk Gemisi ve Çatal Römorkörü
Şam Gemisi ve Nusret Motörü
Orhaniye Vapuru ve İzmit Motörü
Dumlupmar Denizaltı Gemisi
Gür Denizaltı Gemisi
Sakarya Denizaltı Gemisi
1 inci İnönü Denizaltı Gemisi
2 nci İnönü Denizaltı Gemisi
Reşitpaşa Gemisi
Giresun' ve Aydmreıs gemileri
Marmara Gemisi ve Değirmendere
Römorkörü
Zuhaf (Preveze) Gemisi
Haliç Motörü

Muvakkat
teminat

400.800

1.440
19.872

67.500
400.000
85.000
66.843
93.300
18.439
260.000
235.000
195.000
178.000
176.000
140.000
96.000

4.625
19.750
5.500
4.593
5.915
1.383
14.150
13.000
11.000
10.150
10.050
8.250
6 050

36.700
11.000
4.630

2.753
825
348

19.200

Bulunduğu mahal ve mevkii

İhale T.

KomisSaat yon No

Haliç Taşfcızak
Haliç," Kasımpaşa ve Bozcaada, Mernıerburnu
Gölcük Başiskele
Gölcük ve Kavaklt-iskeleleni
Gölcük ve Kavaklı iskeleleri
Gölcük ve Kavaklı iskeleleri
izmit Ordonat çekeği
İzmit Ordonat çekeği
Gölcük Tersanesi
Gölcük Tersanesi,
Gölcük Tersanesi
Gölcük Tersanesi
Gölcük Tersanesi
Gölcük Batıfcburnu
Gölcük Batıkburnu

26/12/1952

10,30

1

26/12/1952
26/12/1952
26/12/1952
26/12/1952
27/12/1952
27/12/1952
27/12/1952
29/12/1952
29/12/1952
29/12/1952
29/12/1952
29/12/1952
30/12/1952
30/12/1952
30/12/1952
30/12/1952
30/12/1952

11,30
14,45
15,30
16
10,30
11,15
12
10,30
11,30
14,45
15,30
16
10,30
11,30

2

Gölcük Batıkburnu
Gölcük Batıkburnu
izmit Ordonat çekeği

14,45
15,30
16

1

2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1

1 — Yukarda adları ve muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, bulundukları mahal ve mevkileri yazılı hizmet dışı gemiler on sekiz parti
halinde kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur.
2 •—• İhaleleri, hizalarında yazılı gün ve saatte Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde bir ve iki numaralar altında müteşek
kil Komisyonda yapılacaktır.
3 —• Taliplerin hangi partiye istekli olduklarını bildiren ve 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki tariıfiat dairesinde hazırlanmış olan tek
lif mektuplarını, zavüarm 'açılacağı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri lâzımdır. Postada
olan gecikmelerden İdare mesuliyet kabul etmez.
4 — ihaleye girebilmek için 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı şartları haiz olmak, yerli ve yabancı şirketlerin mezkûr
kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen belgeleri ve gemilerin harice, ihracı lisansa tabi bulunduğundan ihraç lisansı için Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından verilmiş olan muvafakatnam'eyi teklif mektupları ile birlikte Komisyona tevdi etmeleri şarttır.
5 —• Gemiler, bulundukları ımahâl Komutanlığına müracaat edilerek görülüp tetkik edilebilir. Gemilerin halihazır evsaf ve durumları şart
namelerinde gösterilmiştir.
£ — Şartnamelerden, ikinci ve dördüncü partiler 20 şer lira, üçüncü parti 3,35 lira, beşinci parti 4,25 lira, altıncı parti 3,30 lira, yedinci par
ti 4,65 lira, dokuzuncu parti 13 'lira, onuncu parti 11,75 lira, 11 inci parti 9,75 lira, on ikinci parti 8,90 lira, on üçüncü parti 8,80 lira, on dördüncü
parti 7 lira, on beşinci parti 4,80 lira, on altıncı parti 1,80 lira mukabilinde Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden, istanbul Defterdar
lığından alınabilir. Birinci, sekizinci, on yedinci ve on sekizinci partilere ait şartnameler de bu yerlerde tetkik edilmek üzere görülebilir.
5716/4-1
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RESMİ GAZETE

Sayı:8277

İÇİNDEKİLER

ithalât işlerine dair Sirküler
Kararlar

Sayfa

İçişleri Bakanlığınca Kırşehir İli Çiçekdağı İlcesine Bağlı Karaova Köyü Kaman İlçesinin
Köşker Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

1

İçişleri Bakanlığına Dair Tayin ve Belediye Kurulması Hakkında Kararlar

1

İlanlar

2

