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Madde 1 — 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 16, 19, 27,
117,119,120,122,123,124,125 ve 126 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu kanuna üç muvakkat madde ilâve edilmiştir.
Madde 16 — Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclisleri
vali ve kaymakamın vazifelendireceği kimselerden de faydalanarak ken
di secim bölgelerinde oturan bütün seğmenleri sokak ve kapı numarasına
göre ve 11 inci maddede belirtilen esaslar dairesinde kaydederler. Kayıt
işinde nüfus kayıtlarından faydalanırlar. Listelerin düzenlenmesinde İs
tatistik Genel Müdürlüğünün sayım işlerinde kullandığı numerotaj cet
velleri esas tutulur.
Kütüklerin tanzim ve tashihine mütaallik, ihtiyar heyet ve meclis
lerinin yapacağı, bütün işlemlerde o bölgede teşkilâtı bulunan partiler
birer temsilci bulundurabilirler. İşlemlerin, yapılmasından iki gün önce
temsilci göndermeleri partilere bildirilir.
Kütüklerin yeniden tanzimi gerektiğinde veya yoklama sırasında,
ihtiyar heyet ve meclisleri inhilal etmiş bulunur ve yedek üyelerin iştirakiyle de teşekkül edemezse veya köy ve mahallenin yeni teşkil edilmiş
olması hasebiyle henüz ihtiyar heyet ve meclisi seçilmemiş bulunursa,
yenileri seçilinceye kadar bunlara, bu kanunla verilmiş olan vazife ve
salahiyetler vali ve kaymakamlar tarafından teşkil edilecek bir heyete
gördürülür.
Madde 19 — Kütük listeleri okunaklı bir şekilde tanzim edildikten
sonra, tasdikli birer sureti o seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi par
tilere makbuz mukabilinde verilir ve bunu mütaakıp listeler ait olduğu
köylerde, kasaba ve şehirlerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yer
lere, bunları tanzim eden ihtiyar heyet ve meclisleri tarafından asılır ve
keyfiyet mûtat vasıtalarla ilân olunur.
Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye asıldığı ve ilânın yapıl
dığı heyetçe ve meclisçe bir tutanakla tesbit olunur.
Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasından muhtarlar ve alelû'mum zabıta âmir ve memurları sorumludur.
Madde 27 — Yukarki madde gereğince değişiklik yapılan kütükle
rin, yalnız bu değişikliği ihtiva* eden kısımlarının tasdikli birer sureti o
seçim bölgesinde teşkilâtı bulunan siyasi partilere makbuz mukabilinde
verildikten sonra kütük listelerinin tamamı, bu kanunun 19 uncu maddesi
ne göre asılır.

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 inci maddelerine göre iti
raz olunabilir ve 22 nci maddesine göre mahkemeye başvurabilir.
Sonradan teşekkül eden siyasi partilere talepleri vukuunda değişik
lik ile birlikte kütüğün tamamının tasdikli bir sureti verilir.
Madde 117 — İl seçim kurulları merkez ilçesi de dâhil olmak üze
re ilce seçim kurullarından gelen tutanakları yukarki maddede belirti
len şekilde birleştirmek suretiyle oy kazananların adlarını ve soyadlariyle kazandıkları oy sayısını bir tutanakla belli eder. Adaylardan en çok oy
alanların milletvekili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder.
En az oy alanın aldığı oy sayışma eşit sayıda oy almış başka bir
aday varsa kurul önünde aralarında kur'a çekilir. Kur'ada adı çıkana tu
tanak verilir. Bu tutanağın Yüksek Seçim Kurulunca İptali halinde kur'
ada kaybedene tutanak verilir.
Bütün bu işler yapılırken yukarki maddede yazılı olduğu şekilde aday
ve müşahitler hazır bulundurulur ve aleniyet sağlanır.
H seçim kurulu milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir
suretini seçim çevresinde hemen ilân edilmek üzere o yerin en büyük
mülkiye âmirine tevdi eder ve diğer bir suretini de ayrıca üç gün müd
detle kurul kapışma asar.
Yukarki maddenin son fıkrası gereğince ilce seçim kurulu başkan
larının haiz olduğu yetkiyi il seçim kurulları başkanları da haizdir.
Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekili se
çildiklerine dair birer tutanak verilir. Bunların ayrıca birer sureti Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine verilmek üzere Başvekâlete, gön
derilir.
Madde 119 — Hesaba katılan veya katılmıyan ve itiraza uğramış
olan oy puslaları, sayım cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanak
ları ile diğer seçim evrakı milletvekilliği tutanakları kesinleşinceye ka
dar mahallî asliye mahkemelerinde ve bulunmadığı takdirde sulh mah
kemelerinde muhafaza edilir ve bunlar Yüksek Seçim Kurulu veya mah
keme kararı olmadıkça hiç bir yere gönderüemez veya tevdi olunamaz.

BÖLÜM: 4
Seçimin neticeleri
Yüksek Seçim Kurulu
Madde 120 — Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.
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Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Kurulun Başkanıdır. Kendisinin buMuvakkat madde 1 — 5545 sayılı Milletvekilterl. Seçimi Kanununun
lunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden, yoksa üyeler
25 İnci maddesine göre gözden geçirilerek tashihi icabeden milletvekilleri
den en kıdemlisi başkana vekalet eder.
seçimine ait seçmen kütükleri; bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte
hükümsüz addedilerek, bunların yerine mezkûr kanunun kütüklere milKurul üyeleri Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası Reis ve azaları
arasından kendi umumi heyetlerince beşer asıl ve üçer yedek olmak üzere İ taallik hükümleri dairesinde yeniden seçmen kütüklerinin tanzimine
kur'a ile tesbit olunurlar.
' (başlanır ve en geç otuz gün içinde İkmal olunarak askıya çıkarılır.
'
Şayet mücbir sebepler tahtında bazı seçimi bölgelerinde kütüklerin,
Yedek üyeler kurula kıdem sırasına göre alınırlar.
Kurulda boşalan yerlerin yedeklerle ikmali kabil olmazsa yeniden ' seçimlerden önce yeniden tanzimi mümkün görülmediği takdirde key« öyet sebepleriyle birilikte ilgili' valilikçe içişleri Vekâletine arzolunup
kur'a çekilir'.
' mezkûr Vekâletin tasvibiyle eski kütükler, bu kanunun seçmen kütük
Madde 122 — Yüksek Seçim Kurulunun; <bu kanunun 123 üncü mad
lerinin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi hakkındaki hükümleri dairedesinin 3, 4 ve 5 inci bentlerindeki itirazları tetkik, ederek karara foağ- > sinde hemen tashih olunarak bunlara müsteniden seçim yapılır ve toilâlayabilmesi için adedi mttretıtebi olan 11 İtişi ile toplanması şarttır.
* hara kütüklerin yeniden tanzimi işine devam olunur.
Diğer hususlarda kurul, adedi mürettebinin ekseriyetiyle de topla î
Muvaikkat madde 2 — Vilâyet umumi meclisi, belediye meclisi, köy
nabilir ve her iki halde de mutlak ekseriyetiyle karar verir.
; muhtar ye ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti seçimlerine alt seçOyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur.
men kütüklerinin yeniden .tanzimine 1954 yılı Haziran ayının ilk haftaMadde 123 — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlar ; sında başlanır. Bu seçimlere mütaallik eskiı seçmen kütükleri bu kanunun
j 25 ve mütaakıp maddelerine göre yoklama yapılmaksızın yeni kütüklerin
dır :
|
kesinleştiği tarihe kadar muteberdir.
1 — Oy verme gününden önce i l seçim kurullarının teşekküllerine,
Muvakkat madde 3 — 1954 genel seçiminde seçilecek milletvekili
işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan İtirazları,
'
sayısının
tesbitinde 1950 genel nüfus şayiam esastır. Ancak, bu esasa
2 — 38 inci maddeye göre adaylık için yapılan müracaat veya İtiraz
göre
her
seçim çevresi için tesbit edilecek «milletvekili sayısı 1950 seçilar hakkında i l seçim kurullarınca ittihaz olunan kararlara vâki itirazları,
• aminde bu çevreler için tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından aşağı
3 — H seçim kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına
olamaz.
karşı yapılmış olup da zamanında kesin karara bağlanmamış olan iti
Şu kadar ki, vilâyetlere bölünen veya küçültülen seçim çevreleri bu.
razların neticeye müessir olup olmadıklarım,
; hükümden faydalanamazlar.
A — Milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin,
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
seçilmemesini mucip olacak vakıalar hakkındaki İtirazları,
\
Madde 3 — Bu kanunun icrasına îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
5 — Milletvekili seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin se
i
19/2/1954
çilme yeterliğini haiz olmadığına dair yapılan İtirazları,
I
Tetkik ederek karara bağlamak.
|
Retml
t

1

Madde 124 — 123 üncü maddenin 1, 3 ve 4 üncü bentlerinde yazılı
hallerden dolayı teşekkül, işlem ve olayların vukuundan ve kararların it
tihazından itibaren üç gün ve 2 nci bendinde yazılı halden dolayı 38 İnci
maddedeki müddet içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile
müracaat olunobüir. Şu kadar ki, milletvekili seçilen şahsın, seçilme ye
terliğine taallûk eden ihbar ve itirazlar yukarki fıkradaki müddetler geç
tikten sonra yapılmış olsa dahi Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet tetkik
ve tahkik olunarak karara bağlanır.
Dilekçede,
dilekçininaylık
adı, soyadı
ve açık adresinin yazılması, ihbar
eşkilâtlında
çalışanların
dereceleri
ve
iddia
olunan
vakıaların
mahiyeti
ve
mucip sebeplerinin beyanı, müsbit
ha&ksndsb
delil ve vesikaların dilekçeye bağlanması ve tedarikine İmkân bulunama
dığı :takdirde
sebepleri
ve nereden,
ne suretle temin olunabileceğinin gös
anun No
6273 Kabul
tarihi
: 17/2/1954
terilmesi lâzımdır.
Bu şartları haiz olmıyan dilekçeler reddolunur.
4 üncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim Kurulunca tetkik edile
bilmesi için bu şikâyet ve itirazların ilgili üst kurullara derece derece ve
müddeti içinde yapılmış olması şarttır.
Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına
veya ü seçim kurulu başkanlığına verilir. Yüksek ve i l seçim kurulu
(başkanları kendilerine verilen dilekçelerin sahiplerine birer makbuz ve
rirler ve dilekçe altına gün ve saatini yazarlar.
H seçim kurulları başkanları kendilerine verilen dilekçeyi ve gerekil
diğer evrakı efküyereik Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler.
Madde 125 — Yüksek Seçim Kurulu evrak üzerinde İncelemeler
yapar. Ayrıca lüzum gördüğü bilcümle tahkik muamelelerini de icra
eder. îcabeden mercilerden her türlü bilgi ve belgeleri İster. Bu merciler
en kısa bir zamanda ve en geç bir hafta içinde istenilen bilgi ve bel
geyi vermek mecburiyetindedirler. Kurul başkanı lüzum ve ihtiyaca göre
bu işlerde çalışmak üzere Temyiz Mahkemesi ve Devlet Şûrası memur
larını vazifelendirebilir.
İtiraznamenin bir sureti tutanağına, itiraz edilen kimseye tebliğ
olunur. Yüksek Seçim Kurulunca keyfiyet nihai karara bağlanımazdan
önce bu kimse kurulda kendini bizzat müdafaa edebileceği gibi tâyin
edeceği vekil marifetiyle de ettirebilir.
Kurul yapılan itiraz ve ihbarları, kendisine intikalden itibaren en
geç üç ay içersinde karara bağlar.
Kurulun kararları katt ve'nihaidir.
Madde 126 — Yüksek Seçim Kurulunca bir milletvekili' tutanağının
İptaline karar verilince o milletvekilliği için bu kanunun 6 ncı maddesine
göre yeniden seçim yapılır.
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Madde 1 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte Millî Eğitim Ve
kâletine bağlı ilkokul öğretmenliği kadrosundan maaş alanlarla ilkokul
öğretmenliğinden gelip de Millî Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli
öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapanlardan ve yahut Millî Eğitim
Vekilliği merkez, vilâyetler teşkilatında çalışmakta olanlardan:
a) 1938 yılında ve daha önceki yıllarda mesleğe girmiş olup da
bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte atmakta kulunlukları maaşları (50)
liradan aşağı olan ilkokul öğretmenlerinin maaşları (50) liraya ve daha
yüksek bir tahsil görerek orta veya yüksek öğretim öğretmenliği hak
kım kazananlardan maaşları (60) liradan aşağı olanlarını maaşları, £60)
liraya çıkarılır.
b) 1938 yılında ve daha önce mesleğe girmiş olup da i(a) fıkrası
gereğince maaşları yükseltilenlerle bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte
(50) lira veya daha fazla, aylık almakta bulunanların 1938 yılında ve
daha önceki yulardaki hizmet müddetlerinin üçte flrifl*niTi her üç yılı İçin
(a) fıkrasında zikredilen (50) ve (60) Ura üzerine birer derece ilâve
edilerek aylıkları yükseltilir.
c) j(a) ve (b) fıkralarına göre yapılacak yükseltmeler bu kanunun
mer'iyete girdiği tarihte alman aylığın iki üst derecesini geçemiyeceği
gibi kadro imkansızlıkları halinde 4598 sayılı kanuna göre verilecek liki
üst derece farklariyle dahi ı(90) liranın üstüne çıkamaz.
5242 sayılı kanundan istifade etmiş olanların aylıkları bir dereceden
fazla yükseltilemez.
d) (a) ve (b) fıkralarına göre maaşları yükseltilenlerin bu ka
nunla derece yükseltilmesinde hesaba alınan 1938 yılından önceki hizmet
müddetlerinin üçte ikisinin artan müddetleri bu kanunla kazanılan maaş
derecesinde geçmiş sayılır. Ancak bu suretle eklenecek müddetler iki
seneyi geçemez.
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Madde 2 - - 1 inci maddedeki esaslara göre yapılacak yükseltmeler
usulü dairesinde t°sbit edilmiş baçarı esasına dayanır. Bu kanuna göre
yapılacak maaş yükseltmelerinde kıdem usulü dairesinde tesbit edilen
başarısız geçmiş yıllarla infisaller hizmet müddetinden indirilerek he
saplanır. Duruma tesbit edilmemiş oîon hizmet yıllan başarılı geçmiş
sayılır.
Geçici madde 1 — 4598 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince
kadrolarında i k i üst derece maaş almakta olanlardan bu kanundan fay
dalanarak maaşları yükseltilecekler için yeni kadrolar alınmak üzere
hazırlanacak kanun iây.hası en geç bu kanunun neşrinden itibaren bir ay
içinde Büyük Millet Meclisine sunulur.
Geçle; madde 2 — Bu kamımın 1 inci maddesinde yazılı şartları ha
iz olanlardan kendi arzulariyle meslekten ayrılmış olup da bu kanunun
neşrinden evvel veya sonra tekrar mesleğe dönmüş veya dönecek olanİ3i da bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.
Kanunun mer'iyete girdiği tarihte ilkokul öğretmenliği kadrosundan
maaş alanlarla, Millî Eğitim Vekâletine bağlı her dereceli öğretim müesseseierindo öğretmenlik yapanlardan daha önce özel okullarda çalışmış

olanların bu okullarda geçen hizmetleri kıdemlerin tesbitinde hesaba ka
tılır.
Bu kanunda yazılı şartları haiz olup da Umumi ve Mülhak Bütçeli
idarelere veya iktisadi Devlet teşekküllerine bağlı okullarda öğretmenlik
yapanlardan Millî Eğitim Vekâletine bağlı okullarda öğretmenlik alacak
olanlar da bu kanun hükümlerinden istifade ederler.
Madde 3 — Bu kanunun hükümleri 1 Mart 1954 tarihinden itibaren
mer'idir.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekil
leri memurdur.
19/2/1954
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İLANLAR
İskenderun Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/568
iskenderun'da mukim Abdullah Dönmez ve Sıdıka Dönmez ve Y a 
semin Kovai ve Nuriye Evren ve namıdiğeri Naciye ve Necihe Dönmez
ve Neriman Dönmez vekileri Avukat Turgut Başacık tarafından 2/11/1953
tarihli dilekçe ile iskenderun'un Şekere Köyünde kâin Armutçuk tarlası
namlyle maruf ve sarkan fındık veresesi ve Durdu Doymaz'm tarlası ve
garben Mehmet oğlu Durmuş oğullları ve Ahmet Koça tarlası ve şimalen
dere ve Mustafa oğlu Hüsnü tarlası cenuben Osman Efendi ve Ahmet
Kaya tarlasiyle çevrili 60 dönüm mesahasındaki tarla ile aynı köyde
kâin Ürünlü tarlası namiyle maruf ve sarkan Mehmet Dönmez ve Mus
tafa Kanat tarlası ve garben Boncuk tarlası ve şimalen Çolak Mehmet
Güngör tarlası ve cenuben taşlı parça ve Mustafa oğlu Hüsnü tarlasiyle
çevrili 100 dönüm mesahasındaki tarla ve aynı köyde kâin Boncuk tar
lası namiyle maruf sarkan Ürünlü ve garben Nuri Akmelek tarlası ve
şimalen ve cenuben Mehmet Törer tarlasiyle çevrili 80 dönüm mesahasın
daki tarlanın 25 sene müvekillerinin murisi Hacı ibrahim oğlu Nuri'nin
temellük ve tasarrufunda kalmış ve ölümiyle murislerine intikal etmiş
olup o tarihtenberi murisleri tarafından fasılasız ve nizasız olarak tasar
ruf etmiş olduklarından müvekilleri namına tesciline karar verilmesini
istemiş olmakla davacıların tescilini istediği gayrimenkullerle başkaları
nın alâkası ve ilgisi olup olmadığının bilinmesi bakımından Resmî Ga
zete ile ilânına ve duruşmanın 26/2/1954 Cuma saat 10 a bırakılmasına
karar verildiği ilân olunur.
866 /1-1

Derbent Nahiyesine bağlı Tatar Nusretiye K. den A l i oğlu Osman Kı
yar aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılan muhakemeleri sırasında :
Dâvah namına gönderilen davetiyeye verilen meşruhatta mumailey
hin halen nerede bulunduğunun ikametgâhının meçhul olduğu anlaşıl
makla hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine ve muhakemenin
19/4/1954 günü saat 10,30 a bırakılmasına karar verilmiştir. Bu sebep
le dâvah Osman Kıyar'm mezkûr gün ve saatte mahkemede bizzat veya
bir vekil göndermek suretiyle kendisini temsil ettirebileceği tebliğ ma
kamına kain olmak üzere ilân olunur.
842

Pazaryeri As'iye Hukuk Hâkimliğinden :
8/19
Pazaryeri Kazasının Yeni Mahallesinden Salih oğlu Seyfullah K a 
rabaş tarafından ikame edilen dâvanın yapılan muhakemesi neticesin
de nüfusta kayıtlı Karabaş soyadının ı(KILIÇ) olarak değiştirilmesme
15/2/1954 gününde. 8/ 9 sayı ile karar verildiği ilân olunur.
1
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Merzifon Tereke Hâkimliğinden :
1954/1
Aslen Samsun İlinin Yenikırbaç Mahallesi 237 nüfus hanesinde
kayıtlı iken Merzifon'un Hoca Süleyman Mahallesinde Hasan ile Azet'ten doğma 1305 doğumlu İsmail Şankırlı'nm 5/2/1954 tarihinde ölümü ile
terekesi 6/2/1954 tarihinde Merzifon Tereke Hâkimliğince tahrir olun
duğu cihetle mirasçıları meçhul olduğu cihetle Medeni Kanunun 534
üncü maddesine tevfikan üç ay içersinde terekede hissedar olduklarını
iddia etlikleri takdirde veraset ilâmları ile birlikte Merzifon Tereke
Hakimliğine müracaat etmeleri ilân olunur.
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Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden :
854/358
İzmit'in Ecdit Mahallesinde Bağdat Caddesi bilâ nolu evde kiracı
olarak «turan Hüseyin kızı Kadriye Kıyar tarafından kocası izmit'in

Simav Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Simav'ın Tepecik Mahallesinden Esma Sayman'ın Cuma Mahalle
sinden Ahmet, özder aleyhine tapunun Nisan 36 tarih ve 27 sırasında
kayıtlı ve kocası Yusuf'tan intikalen gelen Simav Harmancık mevkiin
de şarkı ve cenubu Hokkan oğlu Tahir; şimali Kayacıklı oğlu İbrahim;
garbi Delikuloğlu korusu tarlalariyle çevrili 9 dönüm 1 evlek tarlaya
istihsal edilen tapu senedinin iptali hakkında açtığı dâva ahiren dâvah
olarak dâvaya dâhil edilenlerden Simav Cuma Mahallesinden İbrahim
Gökçedağ'm yeri belli olmadığından davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve
muayyen günde gelmemiş olduğundan hakkında gıyap kararı verilerek
duruşma 30/3/1954 saat 9,20 bırakılmış olduğundan meakûr gün ve
saatte gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gı
yabında devam edileceği gıyap kararının tebliği makarnan kaim olmak
üzere ilân olunur.
843

SaMfe: 8256

(Resmî Gazete)

Bayındıkkk Vekâletinden :
Vekâletimiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen oto
mobil lâstiklerinin kapalı zarf usuliyle 9/3/1954 Salı günü saat 15 te
Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Eksiltme Komisyonunca eksiltmeleri
yapılacaktır.
İşin muhammen bedeli (15.575) on beş bin beş yüz yetmiş beş lira,
geçici teminatı (1.168,12) bin yüz altmış sekiz lira on iki kuruştur.
Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir.
İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif
zarflarım makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri İlân olunur.
Aded
18
25

Ebat
1000X20
650X16

Kat

Tip

14
6

Heavy Duty
Düz
742 / 4-2

Ankara Tekel Başmüdürlüğünden :
1 — Ankara şehri ile civarında bulunan depo, istasyon ve tesisler
arasındaki 1955 yılı Şubat ayının sonuncu günü akşamına kadar yapıla
cak tahminen (5836) ton miktarındaki çeşitli tekel maddeleriyle her tür
lü malzeme, eşya ve boş kablar nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 10/3/1954 Çarşamba günü saat 15 te Ankara Tekel
Başmüdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltmeye iştiraki için nakliyatın muhammen be
delinin % 7,5 u olan ¡(4.452,18) lirayı eksiltme saatinden önce Ankara
Tekel Başmüdürlüğüne yatırmaları lâzımdır.
4 — Bu işe ait şartname, Ankara Tekel Başmüdürlüğü Satış Mü
dürlüğünde görülebilir.
5 — isteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun
maları ilân olunur.
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ilânen tebliğine ve muhakemenin 26/3/1954 Cuma günü saat 9 a talikına
mahkemece karar verilmiş olduğundan bermucibi karar mezkûr günde
dâvâlı Zehra namıdiğer Kadın'ın muhakemede hazır bulunması veyahut
kendisini temsilen vekil göndermesi aksi halde gıyabında duruşmaya
devam edileceği ilânen tebliğ olunur.
828
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Çumra Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Esas : 953/322
Çumra'nın Izzetbey Mahallesinden Ali karısı Hatice Özcıvıl ile dâvâlı
Konya'nın Sungur Mahallesinden Mustafa oğlu Ragıp Civil haklarında
yapılmakta olan tescil dâvasının yargılamasında :
Dâvâlı Mustafa oğlu Ragıp Civil'in tebligata salih adresi buluna
madığından ilânen gıyap kararı yazılmasına karar verilmiştir.
Mumaileyhin yargılamanın bırakıldığı 11/3/1954 Perşembe günü saat
10,35 te mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi lüzumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
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Adalet Vekâleti Hu. Iş. U. Müdürlüğünden :
1952 yılı gayrisâfi geliri 15500 lira olan Üsküdar Noterliği açıktır.
Noterlik Kanununun 7 nci maddesindeki vasıf ve şartları haiz olanların
bir ay zarfında evrakı müspiteleri ile birlikte Adalet Vekâletine müra
caatları İlân olunur.
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1952 yılı gayrisâfi- geliri 64900 lira olan İstanbul 2 nci Noterliği
açıktır. Noterlik Kanununun 7 nci maddesindeki vasıf ve şartları haiz
olanların evrakı müspiteleri ile birlikte bir ay zarfında Adalet Vekâ
letine müracaatları ilân olunur.
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Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/678
Davacı Biga'nın Örtülüce Köyünden Emin Berber tarafından, dâvâlı
karısı izmir - Zeytinlik Sokak No. 1168, hane No. 45 de Esma Berber
aleyhine mahkememize açılan ihtar dâvasının duruşmasında :
Dâvâlı adına çıkarılan davetiye gösterilen adreste olmadığından ve.
halen de oturduğu yeri bilinemediğinden bahisle bilâtebliğ geri çevril
miş hâkimlikçe : Dâvâlıya ilânen tebligat yapılmak suretiyle 14/12/1953
tarihli dâva arzuhalinin tebliğine ve duruşma gününün duyurulmasına
karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren 10 gün zarfında dâ
vaya karşı cevap vermesi ve duruşma günü olan 4/3/1954 Perşembe günü
saat 10 da dâvâlının duruşmaya bizzat gelmesi veya bir vekil marifetiyle
kendisini temsil ettirmesi müdafaası
bakımından lüzumlu bulunduğu
hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
877 /1-1
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Sinop Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Sayı : 953/375
Davacı Sinop'un Kaleyazısı Mahallesinden Osman oğlu Cafer Yıl
dırım tarafından dâvâlı Gerze'nin Çay Mahallesinden ölü Rukiye'nin kızı
ve Rasim karısı Zehra namıdiğer Kadın ve rüfekası aleyhlerine ikame
olunan izalel şüyu dâvasının Sinop Sulh Hukuk Mahkemesinde yapıl
makta olan açık muhakemesinde :
Dâvâlılardan Zehra namıdiğer Kadın'ın adresi meçhul olduğundan
hakkında 19 Ocak 1954 tarih ve 8611 sayılı Resmî Gazete ile ilânen da
vetiye çıkarıldığı halde mahkemeye gelmemiş ve kendisim temsilen vekil
de göndermemiş bulunduğundan yine Resmî Gazete ile gıyap kararının da

Esas : 949/214
Millî Savunma Vekâletine izafeten Bayburt Askerlik Şubesi Baş
kanlığı tarafından Bayburt'un Kısanta Köyünden Selim oğlu Hasan
ve 14 arkadaşı hakkında açılan 2532 lira tazminat dâvasının yapılan
muhakemesi sırasında :
Dâva olunanlardan Kısanta Köyünden Selim oğlu Hasan ve Niv Kö
yünden İbrahim oğlu Halil'in köylerinde bulunmayıp semti meçhulde
âhsr yerlerde bulunduklarından haklarındaki tebligatın ilânen yapılma
sına karar verilerek muhakeme 12/4/1954 Pazartesi saat 9 a talik edil
miştir.
Dâva olunanların yevmi muhakemede bulunmadıkları takdirde hak
larında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere
ilân olunur.
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Elâzığ Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/733
Mustafapaşa Mahallesinden Sabiha Çitil (Budak) vekili Avukat
Mehmet Aytuğ'un Elâzığ'ın Yukarımeydanda Fırıncı İhsan Büyükkaya
yanında A l i Riza Budak aleyhine açmış olduğu babalık dâvasının yapılan
muhakemesinde :
Halen ikametgâhı meçhul bulunan dâvâlı A l i Riza Budak'a ilânen
gıyap kararı tebliğine ve muhakemenin 9/3/1954 günü saat 9 a talikma
karar verilmiş olduğundan tâyin olunan gün ve saatte dâvâlı A l i Riza
Budak'm muhakemeye gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde
duruşmaya gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
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RESMİ GAZETE

Sayı:8641

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

6272 Milletvekilleri Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

Sayfa
1

ithalât Öğretmenleriyle
işlerine dair Sirküler
6273 İlkokul
İlkokul Öğretmenliğinden Gelip de Muhtelif Dereceli
Okullarda ve Millî Eğitim Vekâleti Teşkilâtında Çalışanların Aylık Dereceleri
Hakkında Kanun

2

İlânlar
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