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Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
31/1/1957

Kabul tarihi : 25/1/1957
Baslığı

No.
Madde 1 — Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki 6234 sayılı kanuna aşağıdaki muvakkat maddeler eklen
miştir :
Ek muvakkat madde 1 — Köy enstitüleri mezunlarından olup bu
kanun mter'iyete girdiği tarihte ilkokul öğretmenliği veya sağlık me
murluğu kadrolarında istihdam edilmekte olanlarla bunlardan yüksek
tahsil yaparak Maarif Vekâleti hizmetinde vazife almış ve alacak olan
ların bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar ücretle veya maaşla;
stajyer veya asıl olarak Maarif Vekâleti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti teşkilâtında ve bunlardan yedek subay olanlar n Yedek Subay
Okulunda ve yedek subaylıkta geçirdikleri hizmet müddetlerinin her üç
senesi için, halen ajmakta bulundukları maaşa bakılmaksızın, 3656 sayılı
kanunun 3 üncü maddesine göre alabilecekleri (20) lira maaş üzerine
birer derece ilâvesi suretiyle maaşları 4598 sayılı kanunun 4 üncu mad
desi hükümleri dâhilinde yükseltilir. İntibaktan artan müddetler yüksel
tildikleri maaş derecesinde geçmiş sayılır.
Yukardaki hükümlere göre yapılacak yükseltmelere esas tutula
cak hizmet süresinin hesabında başarısız geçtiği usulü dairesinde tesbit
edilmiş olan müddetler nazara alınmaz Ancak 5479 sayılı kanunun
mer'iyete girdiği tarihe kadar geçen hizmet süreleri içindeki başarısız
müddetler bu hükümden müstesnadır.
Bu kanun mer'iyete girdiği tarihte (105) lira ücretle stajyer köy
öğretmeni veya köy sağlık memuru kadı olarında istihdam edilmekte
olanlar 3656 sayılı kanunun 3 üncü maddesi gereğince ve stajyer olarak
(20) lira maaşa geçirilirler.
Bunlardan bu kanunla kaldırılan 5479 sayılı kanun gereğince 3-6
yıllık staj müddeti içersinde usulü dairesinde başarıları tesbit edilerek
asaletleri tasdik olunanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
Başarısızlığı tesbit edilenlerin vazifelerine son verilir.
Ek muvakkat madde 2 — Bu kanun mer'iyete girdiği tarihten sonra
mesleke avdet edecek köy enstitüsü mezunları hakkında da bu kanun
hükümleri uygulanır.
Madde 2 — 5479 sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'ıdir.
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A s k e r î Ceza K a n u n u n u n 65 n c i m a d d e s i n i n
tadiline d a i r K a n u n
Kanun No : 6889

Kabul t a r i h i : 25/1/1957

Madde 1 — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 65 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 65 — Tâyin olunduğu vazife ve memuriyet emrinin tebliğin
den itibaren mazeretsiz hazarda 15 ve seferberlikte 6 gün içinde hareket
etmıyen veya yol müddeti hariç olarak hazarda 7, seferde 3 günden faz
la bir müddet yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine iltihak etmıyen su
baylar, askerî memurlarla astsubaylar uç aya kadar ve seferberlikte,üç
aydan beş aya kadar hapsolunurlar. Tekerrürü halinde ilk fiil hazarda ise
altı ay ve seferberlikte ise sekiz ay ve her ıkı ful seferberlikte ise bir
sene hapsolunurlar.
Yukarda hareket ve iltihak için tâyin olunan müddetlerin bitmesin
den itibaren hazarda altı, seferberlikte üç gun içinde kıtasına iltihak etmıyenler hakkında da 66 ncı madde hükumleıi tatbik olunur.
Madde 2 -— Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti ma
murdur.
31/1/1957
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İLANLAR
Ankara Birinci Erkek Sanat Enstıtü.su Müdürlüğünden :

Karayolları Umum Müdürlüğünden :

Muhtelif okullar ıhnyacı için mevcut şartnamesine gere s a ğ ı d a \a- î
^ılı iki cins kereste ayrı ayrı kapalı zaıf usulü ile eksiltmeye konulmuş- ;
tur. istekliler şaıtnameyı goımek üzere her gün Okul Muduılığune mü
racaat edebılııler. İhaleye S'receklsr de vesika ve teminatlarını La^ı ka
palı zarflarını krnunun tanfatı dairesinde hazırlayıp aşağıda yazılı ta
rih ve saatlerdi» Enstitümüzde toplanacak Satmalına Ko ıisy >nuna iha
leden bir saat evvel vermiş bulunmaları lüzumu ilân olunur.

Cinsi ve evsafı

Miktarı
Ma

1 •- Muhtelif ebatta 1. kalite
gürgen (Kayın)
fe2
i — Muhtelif ebatta temiz
Çirah çam
50

Tutarı
T. L

Muvak.
teminatı
T. L.

41.984

3.148,80 14/2/3 957

11 00

18.000

1.350,-- 14/2/1957

14.00

l i a'e
günü

ihale
saati

1 — Bir k'sım malzemesi Umum Müdürlüğümüz tarafından veril
mek suretiyle teşkilâtımız ihtiyacı için 5 aded 1000 Ma luk sabit asfalt
tankı imal ettirilecektir. Muhammen bedeli 205.982,— T. L. olup kati
teminatı 23 098,20 T. L. dır.
2 — Pazarlığı 12 Şubat 1957 Salı günü saat 15 te Umum Müdür
lüğümüz Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Bu işe ait şartnameler An
kara'da Malzeme Şubesi Müdürlüğü ile istanbul'da Yollar 1 inci Bölge
ve izmir'de Yollar 2 nci Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
3 — Bede'sız olan bu şartname ve resimlerinin tenim edilebilmesi
için 8 Şubat 1957 tarihi akşamına kadar isteklilerin Umum Müdürlük
Makine Fen Heyetine müracaat ederek buradan alacakları (Pazarlığa
iştirak belgesi ile) Umum Müdürlüğümüz Malzeme Şubesi Müdürlüğüne
müracaat etmeleri lüzumludur. Yeterlik belgesi almıyan isteklilere şart
name verilmıyeceği gibi pazarlığa da iştirak ettirilmiyecektir.
353 / 2-1

27H/4-2
Samsun Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden :
Ankara Ziraat Mücadele Enstitüsü Müdürlüğünden :
Cinsi

Miktarı

Fiyatı

Tut an

Kımıl tecrübe kafesi
»
>
>

66
66

180
320

11.800
21.120

Yekûn

32 t'20

1 C'ırvt v- miktarı yukarda yazılı thtly.ıç kapalı zarf üstüyle satın
•Uınnonlrl ır
2. Eksiltme ve ihalesi 7/2/1957 tarihinde Perşembe günü saat 15 te
Ziraat Mücadele Knstitü&u Müdürlüğünde toplanacak Satmalına Komis
yonunda yapılacaktır
3. Muvakkat temi.ıat muhammen bedelin
7.5 dur Kail teminat
İse ihale bedelinin % 15 ıdir.
4. Numunesi ve şartları ise her gün Ziraat Mücadele Enstitüsü
.Mi'düı lüğande gör'ılerillr
6 Istek'Merln muayyen gün ve saatte teminatları ile ve dtger ve•* ıiK"ı»"i ile birlikte Komisyonda bulunmaları ilân olunur.
21S./4-4

Gaziantep İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
356/10-419
Davacı Müştak Biçer tarafından dâvâlılar Mahmut İncir ve arka
daşları hakkında yapılan muhakeme sonunda :
Dâvâlılardan Mahmut incir hakkındaki 720 lira alaca|n tekabül
eden dâvacmın vâki talebi mahkememizin 23/11/1956 gün ve 10-410 sa
yılı ilâmı ile reddedilmiştir.
Adı geçen Mahmut Incir'e işbu ilânı tebliğ yerine ilân olunur.
209
Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
956 »84
Bayburt Zahit Mahallesinden Hamdi oğlu Mehmet Şıvgı tarafın
dan Tomlacık Köyünden Ükkaşe oğlu Bilâl, Tefvik, Dursun, Yusuf, Hüsalettın esi Seher ve diğer 17 arkadaşı aleyhine Tomlacık Köyündeki dört
parça gayrimenkul için açmış olduğu şüyuun izalesi dâvasında :
Davarlardan Ükkaşe kızı Lu'fıve Trçdeımr'ın adresinin np"Mil ol
duğundan adına tebligat yapılamamış olup davetiyesinin ilânen tebliğine
"karar \erılm.ş olduğundan,
Dâvah Lütfıye Taşdemir'in duruşmanın atılı bulunduğu 5/2/1957 gü
nünde duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil
ettirmediği takdirde hakkında g;yap kararı çıkarılacağından davetiye
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
210

Dosya No : 955/626
Samsun Gelemen Çiftliğinde Tohum Islah İstasyonunda arabacılık
yapan Tevfık Unsal tarafından adres ve ikameti meçhul bulunan IsmaU
kızı Zelıha Unsal aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılmakta ola»
açık duruşması sırasında :
Dâvah Zelıha Unsal'a duruşma sırasında verilen adresine çıkarılan
dâva arzuhali ve davetiyesinin ad-geçenın bulunamadığından bilâ tebliğ
iade edildiğinden bu defa dâva arzuhali ve davetiyesinin ilânen tebliğine
mahkemece karar verilmiştir. Duruşmanın muallâk bulunduğu 12/2/1957
tarih ve saat 14 de bizzat bulunması veya kendisini temsil ettirmesi key
fiyeti davetiyesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
230
».
Bünyan Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
954/409
Davacı Bünyan'ın Ağcalı Köyünden Mehmet Pınarbaşı tarafından
Şıvgın Köyünden göçmen Yusuf Karanfil, Hazine ve köy muhtarlıkları
aleyhine ikame olunan Ağcalı Köyünün Beşikkelı mevkiinde kâin sarkan
Ahmet Orhan, hali, garben Kadir Öztürk, şimalen Mükremin özdemir ve
cenuben ibrahim Çetin ve kısmen Eeyzullah Dursun tarlaları ile çevrili
26400 metrekare miktarında bir kıta tarlaya müdahalenin men'i, tapu
nun iptali ve adına yemden tapuya tescili dâvasının muhakemesi sonunda:
Muddeabıh tarlaya müddeialeyh Hazine ve göçmen Yusuf Karanfil'in vâki müdahalesinin men'ine ve nizalı yerin davacı adına tapuya tes
ciline mütedair verilen 23/1/1956 tarih ve 954/409-956/20 sayılı hüküm
gıyabında tefhim edilen dâvah Yusuf'a tebliğe gönderilmiş ise de adre
sinin meçhul bulunduğundan bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan
keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiştri.
Şu sebeple dâvah Yusuf Karanfıl'e tebliğ makamına kaim olmak
üzere keyfiyet ilân olunur.
118
Ş. Karaağaç Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
956/105
Ş Karaağaç'ın Ulvikale Mahallesinden Hasan Hüseyin Gönül'ün
dâva Ş. Karaağaç Ç. Ulu Mahallesinden Vahide Durmaz Munise Yaman.
Ayşe Durmaz, Ramazan Kesikbaş, Mehmet Kesikbaş, Hüseyin Kesikbaş,
Mehmet Kesikbaş, Aşır Kesikbaş, Ecir Kesikbaş, Fatma Kesikbaş aleyh
lerine açtığı taksim ve izalei şüyu dâvasının yapılan duruşmasında :
Adresleri meçhul bulunduğundan kendilerine gıyap kararının ilânen
tebliğine karar verilen dâvâlılar Ş Karaağaç'ın Çarıksaray Ulu Mahal
lesinden Ecir Kesikbaş ve Hüseyin Kesıkbaş'm gerekli müdafaa ve iti
razlarını yapmak üzere Ş. Karaağaç Sulh Hukuk Hâkimliğinin 956/105
esas sayılı dosyasına müracaat eylemeleri bu yoldaki gıyap kararının
15/1/1957 günü verilmiş olup muhakemenin de 12/3/1957 gunune muallâk
bulunduğu ve işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim olacağı hususu tebliğ
bulunduğu ve işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim olacağı hususi ilânen
tebliğ olunur.
I
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iktisat ve Ticaret Vekâletinden :
Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Başvııan Nahiyesinin
A. Ömerli, Artıklar, Alıoğlu köyleri sınırlan içinde taş kömürü madeni
aramak üzere İzzet Berkel namına verilmiş bulunan 7/7/1954 tarih ve
63/21 sayılı arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme
hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Krnununuıı 42 ncı maddecine
göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası içm yeniden yapı
lacak muıacaatlar-n 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân
olunur.
247-13

Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Aiaplı Nahiyesinin
A. Ömerli, Artıklar ve Dağköy köylen sımrları içinde taş kö.ıuıu ma
deni aramak üzere izzet Berkel namına verilmiş bulunan 7/7/1951 tarih
ve 63/20 sayılı arama ruhsatnamesinin ıkı yılhk müddeti zarfında işlet
me h îkkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı madde
sine göre huKümden sakıt olduğu ve Lu ruhsatname sahası i o n yeniden
yapılacak müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân
olunur.
247-14

Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasna bağlı Ortaca Nahiyesinin Aşı
iskelesi Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Oral Madenci
lik Limited Şirketi namına verilmiş bulunan 9/9/1953 tarih ve 145/259
sayılı arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfmda işletme hakkı
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak
müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
247-15

Sivas Vilâyetinin Yıldızeli Kazasına bağlı Direkli Nahiyesinin Se
ren Köyü smırları içinde manganes madem aramak üzere Rasıh ve ih
san Kolektif Şirketi namına verilmiş bulunan 23/10/1950 tarih ve I /30
sayılı arama ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zarfında işletme hakkı
taleb-nde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası ıçm yemden yapılacak
müracaatların 15/5/1957 tarihinden ıtıbaıen kabul edileceği ilân o'unur.
248-1
Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Eaşvıran Nahij-esmın
Alioğlu, Artıklar ve Ömerli köyleri smırları içinde taş kömürü madeni
aramak üzere izzet Berkel namına verilmiş bulunan 7'7/1954 tarih ve
63/22 sayılı arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarımda işletme
hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine
göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapı
lacak müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân
olunur.
248-2
Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin
Dedeler ve Soğanlı köyleri s m r l a r ı ıçmde manganez madeni aramak üze
re Hayrı Tamer namına verilmiş bulunan 20/7/1954 tarih ve 63/25 sayılı
arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebin
de bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre hü
kümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası içm yemden yapılacak
müracaatların 15'5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-3

Sahife 5 H 3 2 3

yılı arama ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zarfında ışietme hakkı ta
lebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak
müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-5

Denizli Vilâyetinin Çal Kazasına bağlı Baklan Nahiyesinin Bakîankuyucak, Çalkebır, Mecidiye köyleri sınırları içinde linyit madem aramak
üzere Baha Akşıt namına verilmiş bulunan 1/5/1954 tarih ve 18'2 sayılı
arama ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zarfında eşletme hakkı talebin
de bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine gore hüküm
den sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası'için yemden yapılacak mü
racaatların 15,5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-6
Hatay Vilâyetinin Antakya Kazasına bağlı Harbiye Nahiyesinin Düver Koyu sınırlan ıçmde krom madeni aramak üzere Sabah ittin Son na
mına verilmiş bulunan 8/6/1954 tarih ve 29/7 sayılı arama ruhsatname
sinin ıkı yıllık müddeti zaıfında işletme hakkı talebinde bulunulmadı
ğından Maden Kanununun 42 ncı maddesine gore hükümden sakıt olduğu
ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların 15/5/1957
tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-7
Muğla Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı Ula Nahiyesinin Kızı İka
ya Köyü ısınırları ıçmde krom madeni aramak üzere inanç Etıman na
mına verilmiş bulunan 12/1/1953 tarih ve 145/275 sayılı arama ruhsat
namesinin iki yıll'k müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bulunul
madığından Maden Kanununun 42 ncı maddesine göre hükümden sakıt
olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaatların
15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-8
Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin E l cık ve Gurlek köyleı ı sınırları içinde çeşitli madenleri aramak üzere Sıtkı
Koçman namına verilmiş bulunan 7/10/1953 tarih ve 145/268 say h arama
ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu
lunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sa
kıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak müracaat
ların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-9
Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Ortaca Nahiyesinin Aşııskelesi, Çobandağı mevkii snırları ıçmde krom madeni aramak üzere
Oral Madencilik Lirmted Şirketi namına verilmiş bulunan 9,9/1953 tarih
ve 145/258 sayılı arama ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zırfmda iş
letme hakkı talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı mad
desine göre hükümden sakıt olduğu v-e bu ruhsatname sahası irin yeni
den yapılacak müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği
ilân olunur.
248-10
Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Döğüşbelen Köyü sınırları içinde krom, manganez madenleri aramak üzere
Sıtkı Koçman namına verilmiş bulunan 9/2/1954 tarih ve 145/278 sayılı
arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı * a'e bin
de bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre bü
kümden sâk't olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak
müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân ^'unur.
248-11

Katay Vilâyetinin Samandağ Kazas'na bağlı Merkez Nahiyesinin
Çubuk"u Köyü sınırları içinde krom madem aramak üzere Onur Maden
cilik Kolektif Ş'rketı namına verilmiş bulunan 5/4/1954 tarih ve 29/1
sayılı arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapıla
cak muracaatlarn 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olu
nur.
248-4

Muğla Vilâyetinin Küyceğiz Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin Aşıiskelesi Köyü sınırları içinde krom madeni aramak üzere Or^l Maden
cilik Limited Şirketi namına verilmiş bulunan 9/9/1953 tarih v * ">63
sayılı arama ruhsatnamesinin iki yıllık müddeti zarfında işletme hakkı
talebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 ncı m"dde"-n- ««re
hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yeniden yapılacak
müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-12

Zonguldak Vilâyetinin Ereğli Kazasına bağlı Merkez Nahiyesinin
Ramazanlı, Abdülmelik köyleri sınırları içinde pirit madem aramak üze
re Mehmet Özsaraç namına verilmiş bulunan 2/8/1954 tarih ve 63/26 sa-

Muğla Vilâyetinin Fethiye Kazasına bağlı Kemer , Seki ı Nahiyesi
nin Kınık Köyü sınırları ıçmde krom, manganez madenleri ara-^ - üze
re Zuhtü Karaca namına verilmiş bulunan 31/8/1953 tarih ve 145/247 sa-
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Sahife : 16324
(Ream! Gazete)
yılı aıama ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti zarfında işletme hakkı ta
lebinde bulunulmadığından Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hü
kümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için yemden yapılacak
müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-13

Elâzığ Vilâyetinin Merkez Kazasına bağlı İçme Nahiyesinin Havık
Köyü sınırları içinde bakır madeni aramak üzere Süleyman Oral nam na
verilmiş bulunan 24/6/1954 tarih ve 21/6 sayılı arama ruhsatnamesinin
iki yıihk müddeti zarfında işletme hakkı talebinde bu'unuır^acî ğ~ndan
Maden Kanununun 42 nci maddesine göre hükümden sakıt olduğu ve bu
ruhsatname sahası içm yemden yapılacak müracaatların 15/5/1957 tari
hinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
248-14

Kastamonu Vilâyetinin Merkez Kazasma bağlı Akkava Nahiyesinin
Haydarlar, Dereberçın, Aktaş köyleri sınırları içinde taş kömürü madeni
aramak üzere Hüseyin Pazarbaşı namına verilmiş bulunan 31/5/1954 ta
rih ve 35/4 say lı arama ıuhsatnamesının ıkı yıllık müddeti zarfmda iş
letme hakkı talebinde bulunulmad ğmdan Maden Kanununun 42 nci mad
desine göre hükümden sakıt olduğu ve bu ruhsatname sahası için ye
niden yapılacak müracaatların 15/5/1957 tarihinden itibaren kabul edile
ceği ilân olunur.
248-15
Ankara Asliye 4 üncü Ticaret Hâkimliğinden
Sayı : 956/429
Dâvâlı : Agop Keşişoğlu. Ankara Mithatpaşa Caddesi No 15/5
Ankara'da Mıster Vahn Lordıgan vekili Av. Cevat Mımaroğlu tara
fından aleyhine açılan mnoo liralık alacak dâvasının yapılan duruşma
sında :
25/1/1957 Cuma günü saat 10 için duruşmaya davet edildiğiniz
halde gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı çıkarılmasına duruşma
nın 1/3/1957 Cuma saat 9 30 a bırakılmasına karar verilmiştir.
Duruşma gününde bulunmadığınız takdirde H U M K nun 405 inci
maddesi gereğince hakkınızda karar verileceği aynı kanunun 141 inci
maddesi gereğince gıyap yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
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Petrol Dairesi Reisliğinden :
Petrol hakkına mütaallik karar
No: 180
Şirketin adı
:
Merkezi
:
Türkiye'deki adresi
:
Petrol hakkının mahiyeti :
Bölgesi ve saha işareti :
Vilâyeti
:
Yüzölçümü
:
Hak sıra No.
:
Müracaat tarihi
:

Tarihi : 19/1/1957

Esso Standard (Turkey) Inc.
30 Rockefeller Plaza, New York, N Y . A B.D
Ankara, Kavaklıdere Bilir Sokak No. 1
Arama luhsatnamesi
V No lu Siirt
Esso/V/L
Mardin
50000 hektar
A R / E S T./304
7/12/1956
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Hududu : (Dosyasında saklı haritasına göre) 1403 m. rakımlı Sit
Dağı nirengisinden N 148 derece istikamette ve 8200 metre mesafede bu
lunan (a) köşesinden başlıyarak «(a) köşesi Esso Standard (Turkey)
Inc. Şirketinin A R / E S T/122 hak sıra numaralı sahasının (m) köşesine
tekabül etmektedir» 3100 metre cenupta (b) köşesine doğru hat, <(b)
köşesi Esso Standard (Turkey) Inc. Şirketinin A R / E S.T./122 hak sıra
numaralı sahasının (1) köşesine ve (a-b) hattı da aynı hak sıra numa
ralı sahanın (1-m) hattına tekabül etmektedir» (b) den 1280 metre şarkta
(c) ye doğru hat, «(b-c) hattı da Esso Standard (Turkey) Inc Şirke
tinin A R / E S T / 1 2 2 hak sıra numaralı sahasının (k-1) hattına kısmen
tekabül etmektedir» (c) den 2600 metre cenupta (d) ye doğru hat, (d)
den 3610 metre garpta (e) ye doğru hat, (e) den 3800 metre cenupta (f)
ye doğru hat, (f) den 6800 metre garpta (g) ye doğru hat, (g) den 3600
metre cenupta (h) ya doğru hat, (h) dan 14100 metre garpta (ı) ye doğru
hat, Cı) den 12320 metre şimalde (j) ye doğru hat, (j) den 25400 metre
garpta (k) ya doğru hat, *(k) köşesi Habezbenı Köyünün tahminen 4300
metre cenubundaki 1074 rakımlı nirengi noktasından N 102 derece 45
dakika istikamette 10700 metre mesafede bulunmaktadır» (k) dan 5350
metre şimalde (1) ye doğru hat, «-(k-1) hattı Mobil Exploration Mediterranean Inc Şirketinin A R / M E M/231 hak sıra numaralı sahasının (g-h)
hattına kısmen tekabül etmekte ve (1) köşesi de aynı sahanın (g) kö
şesine tekabül etmektedir» (1) den 16500 metre şarkta (m) ye doğru
hat, «(m) kesesi Esso Standard (Turkey) Inc. Şirketinin A R / E S T /123
hak sıra numaralı sahasının (i) köşesine ve (1-m) hattı da aynı sahanın
(i-]) hattma kısmen tekabül etmektedir» (m) den 1750 metre şimalde
(n) ye doğru hat, «(n) köşesi Esso Standard (Turkey) Inc Şirketinin
A R / E S T/123 hak sıra numaralı sahasının (h) köşesine ve (m-n) hattı
da aynı sahanın (h-ı) hattına tekabül etmektedir» (n) den 4000 metre
şarkta (o) ya doğru hat, «(o) köşesi Esso Standard (Turkey) Inc Şir
ketinin A R / E S T /123 hak sıra numaralı sahasının (g) köşesine ve (n-o)
hattı da aynı sahanın (g-h) hattına tekabül etmektedir» (o) dan 2000
metre şimalde (p) ye doğru hat, «(p) köşesi Esso Standard (Turkey)
Inc Şirketinin A R / E S T/123 hak sıra numaralı sahasının (f) köşesine
ve (o-p) hattı da aynı sahanın (f-g) hattına tekabül etmektedir» (p) den
13700 metre şarkta (q) ye doğru hat, «(q) köşesi Esso Standard (Turkey)
Inc Şirketinin A R / E S T./122 hak sıra numaralı sahasının (o) köşesine
ve (p-q) hattı da aynı hak sıra numaralı sahanın (o-p) hattma ve Esso
Standard (Turkey) Iıic Şirketinin A R / E S T/123 hak sıra numaralı sa
hasının da (e-f) hattına kısmen tekabül etmektedir» (q) den 8320 metre
cenupta (r) ye doğru hat, «(r) köşesi Esso Standard (Turkey) Inc. Şir
ketinin A R / E S T/122 hak sıra numaralı sahasnvn (n) köşesine ve (q-r)
hattı da aynı sahanın (n-o) hattına tekabül etmektedir» (r) den 14300
metre şarkta başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat, «(r-a) hattı Esso
Standard (Turkey) Inc Şirketinin A R / E S T./122 hak sıra numaralı sa
hasının (m-n) hattına tekabül etmektedir»
Adı ve adresi yazılı hukmı şahsın; mevkii, hududu ve yüzölçümü
gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi tale
bine ait evrak incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine
şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten sonra talip
Şirkete mezkûr sahaya şâmil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanununun
51 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince petrol arama
ruhsatnamesi itasına karar verildi.
Yukarda yazılı karar mucibince Esso Standard (Turkey) Inc. Şir
ketine 21/1/1957 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi veril
miştir.
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TASHİH
28/1/1957 tarihli ve 9520 sayılı Resmî Gazetede neşredilmiş bulunan «Şurayı Devlet Âzalıklarına ö . Avni Pınar ile Yeredoğ
seçildikleri hakkındaki» T. B M . M Kararının numarası 2038 olarak tashih olunur.
3 ü n c ü T e r t i p D ü s t u r u n 37 n c i c i l d i b a s ı l m ı ş t ı r .
damga

pulu

b e d e l i de 4

1000, posta ü c r e t i 253, m a k b u z a

yapıştırılacak

kuruştur.

Satın almak isteyenlerin
caat etmeleri

Fivatı

Kişioğlu'nun

Ankara'da

Başvekâlet

N e ş r i y a t ve M ü d e v v e n a t U m u m

Müdürlüğüne

müra

lâzımdır.
lia,vekalet l»evleı Matbaua
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RESMİ GAZETE

Sayı:9525

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

6888 Köy Enstitüleriyle İlköğretmen Okullarının Birleştirilmesi Hakkındaki 6234 Sayılı
Kanuna Ek Kanun

1

6889 Askerî Ceza Kanununun 65 nci Maddesinin Tadiline Dair Kanun

1

İlanlar

2

Tashih
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