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İdare ve yazı işleri için
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat
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PAZARTESİ

KANUNLAR
Basın Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının
tadili hakkında Kanun

C E T V E L
D.

Kabul tarihi: 13/2/1953

Kanun No: 6051
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Madde 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bu kanunda yazılı olan veya basın voliyle işlenmiş bulunan bütün
suçlardan ötürü sivil şahıslar hakkında ağır cezayı gerektiren dâvalar
ağır ceza mahkemelerinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde gö
rülür
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icra Vekilleri Heyeti, yürütür.
19/2/1953
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24/7/1950

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair
olan 3656 sayılı kamına bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet
Umum Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair
Kanun
Kabul tarihi: 13/2/1953

Kanun No: 6053

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1)s a y ı l ıcetvelin İçişleri
Vekâleti kısmında değişiklik yapıması hakkında Kanun
Kanun No: 6052

Kabul tarihi: 13/2/1953

Madde 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadıl ve
eklerinin İçişleri Vekâleti vilâyetler teşkilâtı kısmına derece, unvan ve
adedleri ilişik cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.
Madde 2 — Bu kanun 15 Mayıs 1953 tarihinde meriyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
19/2/1953

Madde 1 — 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına (13) üncü dereceden
(20) lira maaşlı ı(500) polis memuru kadrosu eklenmiştir.
Geçici Madde — Birinci madde ile eklenen (500) polis memuru kad
rosundan (250) si 1953 malî yılı içinde kullanılamaz.
Madde 2 — Bu kanun 2/5/1953 tarihinde meriyete .girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
19/2/1953
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23 ŞUBAT 1953

"(Resmî Gazete)

İLÂNLAR
Bayındırlık Vekaletinden :
1 — Gaziantep - Kargamış hattında varyantları ile beraber takri
ben 47 kilometre uzunluğunda demıryol güzergâhı etüdünün yapılması ve
plânlarının tanzimi işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tahmin edilen bedeli 23.500 lira olup geçici teminatı 1 262,¿0
liradır.
3 — Eksiltme (2/3/1953) tarihine raslayan Pazaıtesı gunu baat 16
da Vekâletimiz Demiryolları inşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyonu
odasında yapılacaktır.
4 -— Sözleşme projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ve diğer şartname ve planlardan m.uıek.-t.p bir tskruı pi.
siltme evrakı 130 kuruş mukabilinde Demı.:yollar İnşaat Dairesinden te
darik olunabilir.
5 —• isteklilerin bu işin teknik öneminde bir ışı yapt'ğ-cı ispata
yarar belgeleriyle beraber eksiltme gününden en az uç gun evvel Dır di
lekçe ile Vekâletimize müracaat ederek ehliyet belgesi talep etmeleri ve
bu belgeyi teklif zarflarına koymaları lâzımdır.
6 — ERsıltmeye girmek isteyenler eksiltme şartnamesi ile 2İ90
sayılı kanunun tarif atına göre hazırlayacakları teklif zarflarını eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Ko
misyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada vukubulacak ge
cikmeler nazarı dikkate alınmıyacaktır.
500 / 4-4

Eksiltmeye konulan ış :
1 — Erzincan Su işleri 11 mcı Şube Müdürlüğü bölgesinde bulu
nan Çoruh sulamaları 1 mcı kısım inşaatından Şavşat köyleri sulaması
işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (225 000)
liradır.
2 — Eksiltme 11/3/1953 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat
(11) de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su
Eksiltme Komisyonu odasında 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 (11,25) lira karşılığında Su işlen Reisliğinden alabilirler.
4 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı (12.500)
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) uç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine müracaatla bu
işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi'almaları ve bu belgeyi
göstermelen şarttır.
İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 ncı maddede yazılı saatten
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
660 | *-2
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Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Köprü yapımı
1 —• Eksiltmeye konulan iş : Karabük içinde Araç ve Soğanlı sula
rının birleştiği mahalde ve Karabük'ü sözü geçen suların karşı tarafın
daki mülhakatına bağlayan mevcut Aktaş köprüsünün yeniden demir ka
zık, kirişli ve betonarme tabliyelı olarak yapımı olup keşif bedeli 1(169.323)
yüz altmış dokuz hin üç yüz yirmi üç liradır.
2 —• Eksiltme : 12/3/1953 tarihine rastlayan Perşembe günü saat
1(16) on altıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü
ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (8,50) sekiz lira elli ku
ruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik
Hesaplar Şubesinden alınabilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek içm :
a^ İsteklilerin 1953 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (3 716,15) dokuz bm yedi yaz on altı lira on beş kuruşluk geçici
teminat vermeleri,
b) isteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az uç gün
önce bu d.lekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri
ve dıîekceYrm" Rııa^ollırı Genel Müdürlüğü eksi tmelerıne giriş şartları
hakkındaki yönetmeliğin 4 uncü maddesinin a b, c fıkralarında yazılı
evrakı bcğl yarak bu ış için yeterlik beîgtsı almaları.
(Not
Bu Yönetme! k, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden
ve taşrada karayollan bölge müdürlüklerinden alınabilir.)
î — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 uncu maddesinde ven'en izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının<tıer parçasına ellişer kuruşluk
pul vapıştııarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacakları
VJklenm" mektuolarını eksiltme gunu saat on beşe kadar makbuz kar
şılığında Komsyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
P o s t ı d a olacak gecikmeler kabul* edilmez.
Keyfiyet ilân olunur
4
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Sivas Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Sivas'ın Ortulüpmar Mahallesi No : 44 evde Recep karısı ve Musa
kızı Beyhan Koç tarafından kocası dâvâlı Sivas'ın Aydoğmuş Köyünden
Hüseyin oğlu Recep Koç aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının Si
vas Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılamasında :
Dâvâlı Recep Koç namına gönderilen davetiyelerin adresi ve ika
metgâhı malûm olmadığından bahsıyle bılâ tebliğ iade edilmesi üzerine
bu kere mahkemece davetiyenin dâvâlıya ilânen tetliğıne karar veril
mekle duruşma günü olan 12/3/1953 gününde dâvâlı Recep Koç'un ya
bizzat veya bir vekil marifetiyle duruşmaya gelmesi davetiye makamına
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
697
a

Kızıltepe Sulhu Hukuk Hâkimliğinden :
953/39
Kızıltepe'nin Tepebaşı Mahallesinde vâki (sarkan Abdurrahman
oğlu Mahmut, garben Kızıltepe'de Giribıreye giden yol ve Koçhisar ara
zisi, şimalen Alirnişmiş Köyü sının, cenuben evvelce Eyyüp Katı bugün
Ahmo Koçhisarlı arazisi) ile mahdut bir kıta susuz tarlanın Tepebaşı
Mahallesinden Hamo Reşşik oğlu Cemil Karaaslan tarafından tescili
İstemekte olduğundan ilgililerin bir ay zarfında mahkemeye müracaattan
ilân olunur
719

Akçakoca Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/20
Davacı Akçakoca'nın Yukarı Mahallesinden Ali kızı Hatice Seven
veküi Bekir özkök tarafından hasımsız olarak açtığı tescil dâvasının ya
pılmakta olan yargılamasında :
Akçakoca'nın Yukarı Mahallesinden Çölenyanı namı diğer Küllük
mevkiinde kâin doğusu Münire Köse'nin bahçesi, batısı Osman Nabi Ka
rakaçan vereselerinin bahçeleri, kuzeyi keza Münire Köse'nin bahçesi ve
kuzeyi yol ile çevrili bir kıta sebze bahçesinin müvekkili adına tapuya
tescilini talep etmekte olduğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia
edenler varsa evrakı müsbiteleriyle* birlikte müracaatları için ilânat ya
pılmasına karar verilmiştir. Varsa yargılamanın bırakıldığı 9/3/1953 ta
rihinden evvel müracaatları ilân olunur.
744 /1-1
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Devlet Demıryollaıı Genel Müdürlüğünden :
515 ton susta çeliği ile 403 ton maıkınâ yapı çeliği alınacak
TekLf verme suretiyle yukarda yazılı malzeme pazarlıkla satın alı
nacaktır Bu işe ait tekliflerin 7/4/1953 Salı gunu saat 14 e kadar An
kara'da Icıire merkezide Malzeme Daır s Başkanlığına verilmiş olması
lâzımdır.
Şartnameler Ankara'da Merkez ve istanbul'da Haydarpaşa veznelennden (5) lira mukabilinde teırım edılebılıı
671 / -i.

veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak
posta ile göndermeleri lâzımdır.
Liste
Miktarı Muh. bedel
Muv teminat
No.
Malzemenin ismi
Ton
Lira
Lira

j

30000 aded ızalâtör alınacak
Teklif verme suretiyle 30000 aded telgraf hatları ıçm porselen ıza
lâtör satın alınacaktır.
Bu işe ait tekliflerin 9/4/1953 Perşembe günü saat 14 de kadar An
kara'da idare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi lâ
zımdır.
Şartnameler 250 kuruş bedel mukabilinde Ankara'da Merkez, istan
bul'da Haydarpaşa veznelermrzde satılmaktadır.
712 / i-'i
Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyonu Başkanlığından :
Elektrik sigorta tefeıruatı alınacak
1 — Elektrik sigorta teferruatının satın alınması kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 —• Malzemenin muhammen bedeli 12.911,00 ve.»muvakkat teminatı
968,33 liradır.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden
ve Haydarpaşa'da Komisyon Başkanlığından verilir.
4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 23/3/1953 Pazartesi günü
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği
vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri )
702 / •

1
2

25 - 50 m/m lik karpit
2 - 7 m/m İlk karpit

300
100

162000
54000

9350
3950
714 / 4-2

Bıagöl Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Bingöl Malıyeı Hazinesine izafeten Hazine Avukatı Sait Bozgan'm
Bingöl eski Seferberlik Memuru Şerafettm Uludağ a'evh.ne açmış oldu
ğu 468 lira 24 kuruş alacak dâvasının icra kılman yargılaması sonunda :
Dâvâlının adresi meçhul olduğundan gıyabi hüküm kendisine tebliğ
edilmediğinden davacının talebi veçhile.
Bingöl Sulh Hukuk Hâkimliğinin 22/12/1952 gün esas 952/15 karar
952/105 sayılı ılâmıyle dâvâlıdan neticelen 468 lira 24 kuruş alacak ile
3/2/1948 tarihinden itibaren % 5 kanuni faiz ve 26 lira 50 kuruş avu
kat ücreti 16 lira 40 kuruş harçla 14 lira 97 kuruş mahkeme masrafları
nın dâvâlıdan tahsiline temyizi kabil olmak üzere dâvâlının gıyabında
karar verilmiş olduğundan tebliğ yerme kaim olmak üzere ilân olunur

•

685

Pazar Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
952/196
Cacıvat Köyünden Alı kızı ve Hasan karısı ıSenıye Biber tarafın
dan Cacıvat Köyünden ismail oğlu Hasan Biber aleyhine ikame olunan
nafaka dâvasından dolayı yapılmakta olan yargılamada:
Dâvâlının ikametgâhı meçhul olduğundan gıyap kararının ilânen
tebliğine ve muhakemenin 11/3/1953 Çarşamba saat 10 a bırakılmasına
karar verilmiş olduğundan belli gun ve saatte gelmediği veya bir vekille
kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında bitirileceği
gıyap kararı yerme kaim olmak üzere tebliğ olunur.
708

30 ton beyaz sabun alınacak
1 — 30 ton beyaz sabunun satın alınması kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin muhammen bedeli 43.500 (Kırk uç bin beş yüz)
ve muvakkat teminatı 3.262,50 (uç bin iki yuz altmış ıkı lira elli kuruş)
liradır.
3 — Şartnameler 200 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa
veznelerinde satılmaktadır.
4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 19/3/1953 Perşembe gü
nü saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin et
tiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri
lâzımdır.
713 / 4-2

400 ton karpit alınacak
1 — 400 ton karpıtm satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
2 -— Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat miktar
ları aşağıda gösterilmiştir.
3 — Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa
veznelerinde satılmaktadır.
4 —• Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 16/3/1953 Pazartesi günü
saat 15,30 da liste sırasına göre yapılacağından isteklilerin teklifleriyle
kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14,30 a ka
dar makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri

Ankara 3 Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
952/875
Emniyeti suiistimalden bir sene dokuz ay hapse mahkûm Kayserli
olup Ankara'da Hisar Caddesi Cevat Erkan Apartmanında oturur Der
viş oğlu 'Saım Talay'm M. K. nun 357 nci maddesi gereğince hacrine
ve kendisine mahkûmiyet müddetinin ikmaline kadar aynı K. nun 399
uncu maddesine gore 10/2/1953 tarihinden itibaren kız kardeşi Niksan
ilkokul öğretmenlerinden Seımıha Akın'm vasi tâyin edilmesine mahke
mece karar verilmiş olup keyfiyet 360 ve 371 nci maddelerine tevfikan
ilân olunur.
715
952/667
Hırsızlıktan bir sene sekiz ay hapse mahkûm Ankara Yenitura*
Mahallesi 318 numarada oturur Ali Riza oğlu Demiralp Gündüz'e M.
K. nun 357 nci maddesi gereğince hacrine ve kendisine mahkûmiyet müd
detinin ıkmalme kadar aynı K. nun 369 ve 399 uncu maddelerine göre
babası Kayseri Pmarbaşın'dan SFaik oğlu 1324 doğumlu Ali Riza Gündüz'ün velayeti altına konulmasına 10/2/1953 tarihinden itibaren mahke
mece karar verilmiş olup 360, 371 nci maddelerine tevfikan keyfiyet ilân
olunur.
716
952/209
İsparta Yeni • Cezaevinde mahkûm bulunan Mehmet Oktay'ın M.
K. nun 357 ncı maddesi gereğince hacrine ve kendisine 399 uncu cadde
sine göre halası Anakadm Şahın'm 28/4/1952 tarihinden itibaren vasi
tâyin edilmesine mahkemece karar verilmiştir
Keyfiyet aynı K. nun 360 ve 371 nci (maddelerine tevfikan i l â n ©Tunur.
717
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Sivrihisar Sulh Ticaret Hukuk Hâkimliğinden :
Sayı : 952/530
% 7 gelirli yüz lira kıymetli 16107 - 16108 sayılı ıkı aded Millî Sa
vunma tahvillerinin Sivrihisar Ziraat Bankası Ajanslığında zıyaa uğra
ması hasebiyle vâki talebe binaen mezkûr ıkı tahvilin ademi muteberıyetıne 18/1/1950 gününde karar verilerek 8 Temmuz 1950 gun ve 7553 sa
yılı Resmî Gazete ile ilân edilmişti.
Ahiren bulunan mezkûr ıkı tahvil hakkındaki ademi muteberıyet
kararının kaldırılmasına vâki talep üzerine 14/1/1953 gününde karar ve
rildiği ilân olunur.
718
Kızıltepe Asliye Hukuk Hâkimliğinden .
953/46
Yukarı Tımuk Köyünde vâki sarkan dere, garben Şeyh Davut,
şımalen tarik, cenuben dere, yme aynı köyde vâki sarkan Haşman, gar
ben su mecrası, şımalen tarik, cenuben Ahmet tarlası ve yine aynı köy
de vâki sarkan Hüseyin Hacı Ahmet, garben Halil, şimalen Ahmet Kati,
cenuben Mehmet Alozarife, yme aynı köyde vâki sarkan Halil oğlu Ne
dim, garben Gurs deresi, cenuben Gurs yolu, şımalen yol ile çevrili dört
kıta susuz tarlanm yukarı Tunik Köyünden Mustafa oğlu Bahri Kurtay
ve aynı köyden Mei oğlu Abdo Kurtay tarafından tescili istenmekte ol
duğundan ilgililerin bir ay zarfında mahkemeye müracaatları üân olu
nur.
720
İnebolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
651/367
İnebolu'da Tüccar Şakir İşen tarafından Hatıbbağı Mahallesinden
Mustafa Gözlük mirasçıları, Şahide Gözlük, Serfiraz Aksay, Mahmure
özlü. Makbule Sönmez, Mehmet Salâhattm Gündüz ve Hüseyin Vehbi
Gözlük aleyhlerine açılmış bulunan (bahçeye) meni müdahale dâvasının
görülen muhakemesinde:
Dâvâlılardan Hüseyin Vehbi Gözlük'ün adresi belli olmadığından
ıtebligat icrası mümkün bulunmadığı cihetle davetiyenin ılânen tebliğ
edildiğinden gıyap kararının da aynı suretle ilânen tebliğine muhakeme
nin 9 Mart 1953 Pazartesi günü saat 10,30 a talikına karar verilmiştir.
Gıyap kararı yerme kaim olmak üzere ilân olunur.
721/1-1
Elmalı Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
951/175
Müddei Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat İsmet Akdamar'm muddeıaleyh Elmalı'nın Karyağdı Mahallesinde mukim aslen
Tefenni İlçesinin Kavuncu Köyünden Mustafa oğlu Hasan Yıldırım aley
hine ikame eylediği tazminat dâvasının Elmalı Sulh Hukuk Mahkemesin
de icra kılınmakta bulunan muhakemesi sırasında:
Müddeialeyh Hasan Yıldırım ilânen yapılan tebligata rağmen mu
hakemeye gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ol-

ıaete)

23 ŞUBAT 1953

inakla beı mucibi karar muddeıaleyh Hasan Yıldırmı'ın muhakemenin bı
rakıldığı 7/4/1953 Salı günü saat 9/10 da bizzat muhakemede hazır bu
lunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksı halde muhake
meye gıyabında devam olunacağı gıyap kararı makamına kaim olmak
üzere ılânen tebliğ olunur.
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Koçarlı Halk Bankası Türk Anonim Şirketinden :
Kocaeli Halk Bankası Turk Anonim Şirketi
sayın ortaklarına
Kocaeli Halk Bankası T. A. Şirketi Ortakları Umumi Heyetinin se
nelik âdı toplantısı 21/3/1953 tarihine raslayan Cumartesi gunu saat 10
da Halkevi Gazinosunda yapılması kararlaştırıldığından asaleten; ge
rek vekâleten 10 hisse senedine sahip olan hissedarın toplantı gününden
evvel Bankaya müracaat ederek duhuliye Varakalarını almalarını ve
muayyen vakitte toplantıda bulunmalarını.
21/3/1953 tarihli hissedarlar alelade toplantı

gündemi

1 — Yönetim Kurulu ve Denetçi raporunun okunması,
2 — 1952 bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının incelenmesiyle
kabulü ve Yönetim Kurulu ile Denetçinin bu yıl hesaplarından dolayı
ibra edilmeleri,
3 — Denetçi ve Yönetim Kurulu üyelerine 1953 yılı için verilecek
ücretin ve huzur hakkının tâyini,
4 — Müddetleri hitam bulan İdare Meclisi üyelerinin seçiminin ye
nilenmesi,
5 — Denetçi Jtâyini,
6 — Safı kârın tevzii hakkında karar verilmesi ve tevzii gününün
tâyini.
YÖNETİM KURULU
738/1-1
Afşin Asüye Hukuk Hâkimliğinden :
952/203
1 —• Afşin Hunu Köyünün Haleparkıaltı mevkiinde doğusu Ahmet
Özber, batısı Şerif Yıldız, güneyi Lorsun arkı, kuzey, Halep arkı ,1e
2 — Aynı yerde doğusu yol, batısı Murtaza vereseleri, güneyi Ah
met ve Ömer Özberk, kuzeyi Cuma Dağlı ile.
3 — Aynı yerde doğusu yol, batısı Murtaza vereseleri güneyi Ah
met Özberk, kuzeyi Ahmet Özberk ile.
4 —• Çamözü mevkiinde doğusu Purtaza vereseleri, babsı yol, gü
neyi sırt, kuzeyi Ahmet özberk ile,
5 — Aynı yerde doğusu Ahmet Özberk, batısı Murtaza vereseleri
güneyi öz, kuzeyi Ahmet özberk ile mahdut tarlaları
Hunu Köyünden İsmail oğulları Mamış, Hasan, Osman babaları Memiş oğlu İsmail aleyhine dâva açarak namlarına tapuya tescilini iste
mektedirler.
Bu yerlerde alâkası olanların evrakı musbıteleriyle ilân tarihinden
itibaren bir ay içinde Afşin Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları
ilân olunur.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
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4 ve 6
Yukarda evsafı yazılı üç parça Vakıf gayrimenkulun mülkiyeti kapalı zarf usulü ve peşin bedel ile satılacaktır.
İhalesi, 26 Şubat 1953 Perşembe günü saat 15 te Ankara'da 2 nci Vakıf Apartmanında, Vakıflar Gn. Md. Emlâk ve Arazı Müdürlüğünde
Kurulu Komisyon tarafından yapılacaktır.
Artırma ve Eksütme Kanunu hükümleri dairesinde yapüacak teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarda yazılı
Komisyona makbuz mukabilinde teslimi lâzımdır.
İsteklilerin bu hususta her türlü bügiyı almak için adı geçen Müdürlüğe müracaatları.
526 / 4-4
ttaşvekâlrt Devlet Matbaa

23 Şubat 1953

RESMİ GAZETE

Sayı:8342

İÇİNDEKİLER

ithalât işlerine dair Sirküler
Kanunlar

Sayfa

6051 Basın Kanununun 36ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Tadili Hakkında Kanun

1

6052 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin İçişleri Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun

1

6053 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna
Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
1

İlanlar

2

