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.''iare ve, j/«st içlen için 
Boufjebâict Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğün* 
müracaat olunur 

16 ARALIK 1953 

ÇARŞAMB A 
Sayı: 8584 

KANUNLAR 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı 

hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun 

Kanun No: 6194 Kabul tarihi: 11/12/1953 

Madde 1 — 9/1/1950 tarih ve 5509 sayılı kanuna Ibağlı cetvelin Dai
re Müdürlüğü kısmından, ilişik (1) sayılı cetveldeki kadro kaldırılmış 
ve yerine bağlı (2) sayılı cetvelde derece, aded, maaş ve memuriyet un
vanı yazılı kadro eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Reisi memurdur. 
15/12/1953 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

Müdür 100 

D. 

(2) SAYIL,! CETVEL 

•Görevin çeşidi 

Müdür 80 

Cumhuriyet Halk Partisinin haksız iktisaplarının 
iadesi hakkında Kanun 

Kanun No : 6195 Kabul tarihi : 14/12/1953 

Aded Maaş I 

Madde 1 —> Cumhuriyet Halk Partisinin her ne şekil ve suretle olursa 
olsun umumi muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerden, hu
susi idare ve belediyelerden, köylerden, iktisadi devlet teşekkülleri ve bun
ların müesseselerinden ve diğer âmme hükmî şahıslarından doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle vâki iktisapları, nüfuz ve hâkimiyetine daya
nan haksız iktisaplardır. Bu sebeple mezkûr Partinin bu kanunun mer'iyete 
girdiği tarihte malik olduğu ıbütün menkul ve gayrimenkul mallarla 
para, haklar ve alacaklar vesair kıymetler Hazine mülkiyetine intikal 
eder. 

Madde 3 — Maliye Vekâletince elkonulan mallardan gayrimenkul) er in 
tapu kayıtları, hiçbir talep ve müracaata hacet kalmaksızın. Haşine na
mına tashih olunur. 

Tapuda kayıtlı oimıyan gayrimenkuller, tapu idarelerince, talep 
üzerine Hazine namına tescil olunur. 

5830 numaralı kanunun 10 uncu maddesi hükmü, yukarki gayri
menkuller hakkında da tatbik, olunur. 

Madde 4 — Tapu kayıtlarını çevirme vesair muamelelerin icrasında 
damga resmi ile diğer res'm ve harçlar alınmaz. 

Madde 5 — Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün teşkilâtı ikinci madde 
mucibince elkonulaeak mallarla para, hak, alacak vesair kıymetlerin tea
ti iti hu., usunda Maliye Vekâletince veya mahallî mal dairelerince iste
nilecek malûmatı ve vesikaları 15 gün İçinde vermeğe mecburdurlar. 

Madde 6 — Muvazaa yolu ile veya başkaca hileli muamele ve sebep
lerle 3 üncü şahısların uhdelerine geçmiş bulunan gayrimenkul mallarla 
menkul mal, para ve kıymetler hakkında umumi hükümler caridir. 

Ancak bu sebeplerden her hangi birisine dayanılarak dâva ikamesi 
halinde mahkemelerce müruruzaman defi dinlenmez ve bu iddialar her 
türlü delil ile ispat olunabilir. 

Madde 7 — Beşinci madde mucibince istenilen malûmat ve vesikaları 
müddeti İçinde vermiyenler ve hu kanun hükümlerine göre elkonulması 
icabedeıı mallarla para, hak, alacak vesair kıymetleri ikinci madde gere
ğince yapılacak tebligatta yazılı müddet içinde teslim etmeyenler, kaçıran
lar, saklıyanlar ve bu fiillere iştirak edenler hakkında Türk Ceza Ka
nununun 276 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ceza tatbik, olunur. Zama
nında teslim sdilmiyen veya kaçırılan veya saklanan malların, para ve 
kıymetlerin Tahsili Emval Kanunu gereğince müteşekkil tahsilat ko
misyonlarınca takdir ve tesbit edilecek değerleri ile teslim edilmiyen, kaçı
rılan veya saklanan paralar ve haklar kendilerinden müştereken 
ve müteselsilen tahsil olunur. Bu maddedeki tahsilat komisyonlarınca 
görülecek vazifeler, âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 
mer'iyete girmesini mütaakıp mezkûr kanunun 90 mcı maddesinde yazılı 
komisyonlar tarafından görülür. 

Madde 8 — Bu kanun mucibince yapılacak her türlü ieraî muame
lelerde Tahsili Emval Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 9 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde .10 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
15/12/1953 

So. B a l l ı ğ ı 

Biwtur 
Tertip 

765 
5 8 3 0 

S ö z ü g e ç e n K a n a n l a r : 

Tahsili Emval Kanunu 5/8/1325 
Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 
Resmi daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal 
ûevrcderaiyeeekleriııe ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gay
rimenkul mallarla bu partiler tarafından eenel menfaatler 
için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hasineje 
iadesine dair Kanun 11/8/1951 
A m m e alacaklarının tahsil usulü bakkında Kanvn 28/7/1953 

R e s u l 
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Ancak münhasıran parti binası olarak kullanılan yerlerdeki menkul 
eşyadan parti faaliyeti için zaruri oldukları Maliye Vekâletince kabul 
edilecek olanlar Cumhuriyet Halk Partisine bırakılır. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince Hazineye intikal eden her türlü 
mallarla hak, alacak, para vesair kıymetlere kimin elinde veya yanında 
bulunursa bulunsun Maliye Vekâletince derhal elkonulur. 

Maliye Vekâleti tarafından F.esır.î IGazete veya diğer neşir vasıta-
lariyle yapılacak tebligat elkoyma hükmünde sayılır. 
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İLÂMLAR 
M . S. V . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu . 

Başkanlığından j 
Asker! birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 5O.C00 kilo zeytin = 

tanesi satın almacaktu. İhalesi 24/12/1953 günü saat 15,10 dadır. \ 
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmir- j 

ligi ilân kısmında görülebilir. 50.000 kilo zeytin bir istekliye ihale edile- t 
bileceği gibi 25 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve va saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri, i 

Miktarı T. fiyatı T. tutan G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr . Lira Li ra İhale gün ve saati 

Zeytin tanesi 50.000 150 75.000 5.000 24/12/195315,30 da 
6006 / 4-3 } 

Asker! birlikler ihtiyacı iğin aşağıda cins ve miktarları yazılı kuru I 
yemişler kapalı zarf usuliyle ihaleye konulmuş ve teklif edilen fiyatlar î 
âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf usuliyle ihaleye j 
konulmuştur. | 

İhalesi 24/12/1953 günü saat 15 tedir. Evsaf ve şartlar her gün Ko
misyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

Beş kalem kuru yemişin hepsi bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
her kalem ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Kilo Kr . Lira Lira ihale gün ve saati 

Kuru yaprak ka
yısı 8.000 280 22.400 1.680 24/12/1953 35 te 
Kavrulmuş fin
dik İçi 2.000 350 7.000 525 24/12/1953 15 te 
Çam fıstığı 1.000 1.175 11.750 882 24/12/1953 15 te 
Kuş üzümü 1.000 110 1.100 83 24/12/1953 15 te 
Ceviz içi 2.000 300 6.000 450 24/12/1953 15 te 

6007 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiye
cek maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

İhalesi 22/12/1953 günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartlar her gün 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarım makbuz karşılığında Komisyon Baışanlığına vermeleri. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Aded Kr . Lira Lira İhale gün ve saati 

Portakal. 100.000 10 10.000 750 22/12/1953 11 de 
Limon 50.000 10 5.000 375 22/12/1953 11 de 

6008 / 4-4 

Askerî birlikler ihtiyacı için alınacak 300.000 aded portakala teklif 
edilen fiyat pahalı görüldüğünden bu ihtiyaç 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesi gereğince pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlıkla ihalesi 24/12/1953 günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartlar 
her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde ilân kısmında 
görülebilir. 

Beher portakal 150 gramdan aşağı olmıyacak ve altı aded por
takal da bir kilodan aşağı olmıyacaktır. Portakallar Dörtyol veya Yafa 
portakalı arından olacaktır. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte katî teminatları ile birlikte 
Komisyona müracaatları. 

Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı 
C i n s i Aded Kr . Sn. Lira Lira İhale gün ve saati 

Portakal 300.000 9 85 29.550 4.433 24/12/1953 11 de 
6009 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı İçin kapak zarf usulü ile 400 ton sığır eti 
satın alınacaktır. Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Le

vazım Amirliği kısmında görülebilir. Kapalı zarf usulü ile üıales 
29/12/1953 günü saat 16 dadır. 

400 ton sığır eti bir istekliye İhale edilebileceği gibi 100 er tonlu! 
partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tekli-
mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Cinsi: Sığır eti, miktarı: 400.000 kilo, T. Fiyatı: 165 kuruş, T. Tu 
tan: 660.000 lira, G. Teminatı 30.150 lira, ihale günü: 29/12/1953 saa«J 

16 da. 
6176 / 4-2 

Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle ihaleye konula* 
80 ton nohuda talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 
gereğince bu ihtiyaç pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlıkla ihalesi 9/1/1954 günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartla* 
her gün 'Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
lebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri. 

Cinsi: Nohut, miktarı: 80.000 kilo, T. fiyatı: 68 kuruş, T. tutarı: 
54.400 lira, katî teminatı: 7.940 lira, ihale gün ve saati: 9/1/1954 Cu
martesi günü saat 11 dedir. 

6192 / 4-1 

M . S. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 57 kalem Waukesha 
dizel yedek parçası kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 38639 lira 76 kuruş olup geçici teminatı 2898 
liradır, ihalesi 21/12/1953 Pazartesi günü saat 11,30 da Ankara'd» 
2. No. Sa. A l . Ko. yapılacaktır .İdari ve fennî şartnameler her gün Ko
misyonda ve istanbul Lv. A . ilân kısmında görülebilir, istekliler belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar hazırlıyacakları teklif mektubunu m ak 
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

4887 . 4-4 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 8 kalem marangoz ve 
demir kesme tezgâhları kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen be 
deli 21350 lira olup geçici teminatı 1602 liradır. İhalesi 21/12/1953 Pazar
tesi günü saat 11 de iki No : Sa. A l . Ko. Da. yapılacaktır. Şartnameleı 
her gün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân kısmında görülebilir. İstek 
İllerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar hazırlıyacakları teklü 
mektubunu makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verecektir. 

5902 / 4-4 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 30 kalem antikroı 
elektrik malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammet 
bedeli 43105 lira olup geçici teminatı 3233 liradır. İhalesi 22 Aralık 195E 
Salı günü saat 11,30 da Ankara'da 2. No. Sa. A l . Ko. da yapılacaktır 
Şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Lv. Â. ilân kısmında gö 
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar hazır 
Uyacakları teklif mektubunu makbuz mukabilinde Komisyon Başkan 
lığına ermeleri. 

5918 / 4-4 

Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da teslim 33681 Kg . takım çeliğ 
kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 78.800 lira olup geçiıc 
teminatı 5190 liradır. İhalesi 29 Aralık 1953 Salı günü saat 11,30 d? 
Ankara'da 2. No. Sa. A l . Ko. da yapılacaktır. Şartnameler her gün Ko 
misyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân kısmında görülebilir. İsteklilerin beli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mu 
kabilinde Komisyon Başkanlığına .vermeleri. 

6114/4-2 
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M . S. V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile aşağıda miktarı, geçici teminatı, muhammen 
ıSHf-'î v*> '•'<: tarihi i l " Ş U H U vazıh röntgen filimlprl satırı alınacaktır. 

İsteklilerin 2^90 sayılı kanunun tarif at ma uygun olarak hazırla
nacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka-
ar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzım-
:ır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüie-
l i i ir \ ' ö isteklilere Komisyonda 425 kuruşluk makbuz karşılığı satılır. 

Cinsi : Röntgen filmi (Dört Muht. ebatta), Miktarı : 75000 aded, 
rahmin bedeli : 84.653 lira, G. teminat ı : 5.485 lira, ihale tarihi ve saati : 
12/12/1953 11 de. 

5916 / 4-4 

Maliye Vekâletinden : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti için satın alınacak bir aded elek
trojen grupunu havi sinema kamyonu, 2490 sayılı kanunun 31 inci mad-
lesi gereğince eksiltmeye çıkarılmıştı. İhale günü olan 2/12/1953 Çar
şamba günü talip çıkmadığından mezkûr alım işi sözü geçen kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince bir ay içinde pazarlıkla icra kılınacaktır. 

.1 — Muhammen bedeli (24.900) liradır. 
2 — Muvakkat teminatı ı(1.867) lira (50) kuruştur. 
3 — Pazarlık eksiltmesi 30/12/1953 Çarşamba günü saat 15,30 da 

Ankara'da ıSümerbank binası içinde Maliye Vekâleti Levazımı ve Kıy
metli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde ve 
İstanbul Beşiktaş'ta Maliye Vekâleti Basılı Kâğıtlar Ambarları Memur
luğunda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve muvakkat temi
nat makbuzlariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona müracaat et
meleri. 

6115 /1-1 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz Uçak Bakım Tamir Atelyesinde kullanılmak üzere 
şartnames'ne göre bir aded çatallı yük kaldırma makinası, bir aded torna 
tezgahı ve bir aded dahilî taşlama tezgâhı 'kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 — Heyeti uıııumiyesinin muhammen bedeli 100.000,— l ira olup 
geçici teminatı 6.250,— liradır. Bu teminat Merkez Bankasındaki İdare
mizin 1543 sayılı hesabına yatırılarak ve mukabilinde makbuz alına
caktır. 

8 — ' B u işe ait şartname D. H . Y . Umum Müdürlüğü Levazım Mü
dürlüğünden İstanbul'da Karaköy D. H . Y . Bilet Satış Bürosundan (5) 
lira jnııkn.bilin<1p satın alınabilir. 

4 — Eksiltme 18/11/1953 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11 
de Ankara'da Umum Müdürlükte müteşekkil Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin belli günde ihale saatinden bir saat evvel usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını sözü edilen Komisyona vermiş 
olmaları şarttır. 

S — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
5949 / 4-4 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Yapı işleri ilâm 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi 

boylerlerinin yenilenmesi işidir. 
Keşif bedeli: (12.000,—) liradır. 
2 —• Eksiltme 6/1/1954 Çarşamba günü saat 16 da Bayındırlık Ve

kâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu Odasında pazar
lıkla yapılacaktır. 

3 —Eksiltme şartnamesi ve ekleri yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1.800,—) liralık katî 
teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1954 yılı ticaret 
odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

6 —t İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
(İhale gününden en az tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Vekâ
leti Yapı ve İmar İşleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksiltmesine 
girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

6197 / 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Köprüler yapımı 
1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş : Tarsus - Mersin - Silifke Dev

let yolunda Deliçay, Kanal, Müftü, Mezilit, Gillndirez, Tömük, Yıkık, 
Alata, Lamas, Silifke (Göksu) köprülerinin bir gurup halinde yapımları 
olup keşif bedelleri tutarı (1.224.189,66) bir milyon ik i yüz yirmi dört 
bin yüz seksen dokuz lira altmış altı kuruştur. 

2 — Eksiltme: 4/1/1954 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50) elli lira bedele 
ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1953 yılma ait ticaret odası belgesiyle, usulü daire

sinde (50.475,70) elli bin dört yüz yetmiş beş lira yetmiş kuruşluk geçici 
teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç 
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarmda 
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 •— İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) ha
zırlayacakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

6116 / 4-2 

Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Cezaevinde yaptırılacak münferit hücreler 45138.09 
liralık keşfi mucibince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 21/12/1953 Pazartesi günü saat 15.30 da Hükümet ko
nağında Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait evrak : 
Genel şartname, hususi fennî şartname, keşif, sözleşme projesi ve 

eksiltme şartnaınesidir. 
4 — Talipler bu evrakları Bayındırlık Müdürlüğünde tetkik edecek

ler, eksiltmeden evvel kabul ettiklerine dair imza edeceklerdir. Eksiltme
ye iştirak edebilmek için taliplerin (3385.36) liralık muvakkat teminatı 
muhasebeye yatırdıklarına dair makbuzu ve 1953 yılma ait ticaret odası 
vesikasmı ve eksiltmeden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) i l makamına 
müracaat ederek fenni ehliyet vesikası almaları ve usulü dairesinde ka
palı zarfa koyarak Komisyona tevdi etmeleri şarttır. 

5 — Talipler 2490 sayılı kanun gereğince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarım mezkûr tarihte saat 14.30 a kadar Bayındırlık Müdürlüğüne 
makbuz karşılığında vermeleri ilân olunur. 5927 / 4-4 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden : 

Cıvalı, cıvasız toz tohum ilâcı alınacak 
İdare ihtiyacı İçin beher tonu 700 lira fob muhammen bedel üzerin

den 10.000 lira muvakkat teminatlı 250 ton cıvalı veya cıvasız toz tohum 
ilâcı açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 



SksHcto io.'1/1951 günü fut* 15 de Atatürk Buıvarı 261 numarsü 
binu in ,;m!;;Tı Alnâı-riük Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

iı" lenn: ıdrıvı şartnameleri İstanbul Kemerai'n Zmeta 3ckak 
4t ti'.u'tiiiHIİH y.>.if.ına Memurluğumuzda, ümutn i'uduılilk Bkoi'o.aı ve 
Prtğ)tnı=. teleJ : Mudüılüğünden b-.-leisia olarsk verilir. 

5&J4 .' 1-3 

Sılpcıfosiat alınacak 
* ,r ı ,îıi.jj.ı., :cı:: beİKT loru 200 iira İOD muh,ı: -men nca- :,. ve 

27.700 ura g<-V-"; reımnatlı 3.000 - 3.500 ton arasında silpevrosi'at ack 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 14/1/1954 günü saat 15 de Atatürk Bulvarı 261 numaralı 
binada Umum Müdürlük Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

Hacın fennî ve idari şartnameleıi İstanbul Kemeraltı Caddesi Zü-
refa Sokak 41 numarada Yollama Memurluğumuzda, Umum Müdürlük 
Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 

5935 / 4-3 

Kemalpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Say ı : 953/320 
Kemalpaşa'nın Yiğitler Köyünden Fethiye Gökpınar tarafından Af

yon'un Karakâtip Mahallesinden Mehmet Emin Gökpınar aleyhine açılan 
boşanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında, dâvâlının adresi meç
hul kaldığından kendisine ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gel
memiş ve bir vekil ile kendisini temsil ettirmemiş olduğundan davalının 
23/12/1953 günü mahkemeye gelmesi ve gelmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6195 /1-1 

Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/121 
Davacı I-Ieybeliada Belediye Bahçıvanı Lütfü Saydırman vekili U l 

viye Üstüner tarafından dâvâlı Heybeliada'da Yüzgeç Sokak No. 4 de 
Nuriye Saydırman! aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılmakta olan 
duruşmasında : 

Dâvâl ı : Nuriye Saydırsman'a ilânen tebligat yapıldığı halde duruş
maya gelmediği gibi kendisini temsilen bir vekili kanuni dahi gönderme
diği ve marezeti bulunduğunu bir vesika ile bildirmediğinden kendisine 
gıyap karan tebliğine karar verilmiş ve duruşmada 25/12/1953 günü 
saat 10 a talik edilmiştir. 

Mezkûr günde davalı gelmediği veya kendisini temsilen bir vekili 
kanuni göndermediği takdirde bir daha duruşmaya kabul olunmayacağı 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6201 /1-1 

İskenderun icra Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/85 
Borçlu : İskenderun'da Carullah Altumbay ve İsmail Yusuf Kolektif 

Şirketine izafeten ortağı Carullah Altunbay'a : 
Yapı ve Kredi Bankası İskenderun Şubesi vekiii Avukat Ömer Lutfi 

Ankoğlu tarafından aleyhinize 6500 liranın tahsili zımmmda açılan icra 
takibine yapmış olduğunuz itiraz üzerine İskenderun İcra Hukuk Mah
kemesinde yapılan müdafaada namınıza çıkarılan davetiyede mahalli 
ikametinizin meçhul bulunması sebebiyle davetiyenin ilânen tebliğine ve 
murafaanın 19/12/1953 Cumartesi saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş 
olduğundan muayyen gün ve saatte iskenderun icra Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunmanız bulunmadığınız takdirde usulün 509 ve 510 uncu 
maddelerinin tatbik edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

6204 /1-1 

İskenderun Asliye Ticaret Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/351 
Dâvâlı : İskenderun'da Ulucami Sokağında Carullah Altunbay ve 

ismail Yusuf Şirketine izafeten ortaklardan İsmail Yusuf'a: 
Zaloom - Saman Kolektif Şirketine izafeten ortağı Rişart Zaloom 

vakilıi Avukat Ömer Lutfi Ankoğlu tarafından aleyhinize açılan alacak 

. dâvasının yapılan duruşmasında mahalli ikametinizin meçhul olduğunda! 
, namınıza usulen ilânen Resmî Gazete ile davetiye tebliğ edildiği haldi 
; gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı verilerek duruşmanın 17/12/195.'. 
i Perşembe saat 9,20 ye bırakılmasına karar verilmiş olduğundan muay 
i yen gün ve saatte iskenderun Asliye Ticaret Mahkemesinde hazır fos 
ı lunmanız, bulunmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda cereyan ede 

!
ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Tavşanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/405 
Tavşanlı Baş Köyünden Mehmet Sarman kızı Fatma Benli tara

fından kocası Emet Kazası Sülyebala Köyünden olup Baş Köyde oturan 
A l i oğlu Âdil Benli aleyhine 25/9/1953 tarihli dilekçe ile açtığı zina ve 
geçimsizlik sebebiyle müstenit boşanma dâvasının yapılan muhakemesi 
sırasında : 

Dâva olunan Âdil Benîi'nin tebliğe elverişli yeri belli olmadığından 
tebligatın ilânen icrasına ve duruşmanın 15 Ocak 1954 Cuma günü saat 
9 a taiikına karar verildiğinden belli edilen gün ve zamanda dâva olu
nanın bizzat veya yetkili bir vekili Tavşanlı Asliye Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulundurması lüzumuna aksi halde duruşmanın yokluğunda devam 
edeceği ve gıyap kararanın da keza ilân suretiyle tebliğ kılınacağı ilân 
olunur. 

61S8 

Erzurum Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

»52/646 
Davacı Fetullah Kapucu tarafından Mehmet Kibaröğlu, Mahmut 

Baran ve A l i Baran aleyhlerine açtığı 1.208 lira 64 kuruş tazminat dâ
vasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Mehmet Kibaroğlun'un adresinin' meçhul bulunması 
dolayısiyle adına ilânen davetiye tebliğ edildiği halde mahkemeye gel
mediğinden bu defa adına ilânen gıyap karan çıkarılmasına karar ve
rilmiş olduğundan, dâvâlılardan Mehmet Kibaroğlun'un mahkeme günü 
olan 25/1/1954 gün ve saat 9,30 da mahkemede hazır bulunması veya 
kendisini temsilen bir vekilin bulundurulması, gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6154 

Kınık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 953/18 
Bergama Ulucami Mahallesi Menekşe Çıkmazında Osman kıza Hu-

f riye Boşaner tarafından dâvâlılar Bergama Selçuk Mahallesinden 1b-
İ rahim oğlu Kabri Dönmez vesaire şahıslar aleyhine açılan tescil dâva

sının yapılmakta olan duruşması sırasında; 
Dâvâlılardan Sabri Dönmez'ia adresinin meçhul bulunmasından ötürü 

ilânen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 24/6/1953 Çarşamba günü saat 
9 a bırakılmasına karar verilmiş ve ilânen tebligat yapılmış ve adı geçen 
Sabri Dönmez duruşma gününde de gelmemiş olduğundan ilânen gıyap 
kararının çıkarılmasına ve duruşmanın 20/1/1954 Çarşamba gününe bıra
kılmasına karar verilmiş olduğundan 'gıyap kararının yerine kaim olmak 
üzere mezkûr tarihte bulunması veya bir vekille temsil ettirmesi için 
ilân olunur. 

6157 

Of Asliye Hukuk Hâkimliğimden : 

Dosya No: 949/40 
Of'un Zisino Köyünden Ahmet oğlu İbrahim Karadeniz. 
Zisino Köyünden Numan Numanoğlu vekili Kâzımı Üstündağ ta

rafından aleyhinizde açılan gayrimenkul tescili dâvasının yapılmakta 
olan muhakemesinde ikametgâhınız meçhul olduğundan hakkınızda ilâ
nen gıyap karan tebliğine ve duruşmanın da 10/2/1954 Çarşamba günü 
saat 10 a bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma gününde mahkemeye 
gelmediğiniz veya bir mümessil göndermediğiniz takdirde dâvanın gı
yabınızda bitirileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Baprefcâlet Dertat Mathaaı 
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Kanunlar            Sayfa 
 
6194 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı Hakkındaki Kanuna Bağlı 
         Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun       1 
 
6195 Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkında Kanun   1 
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