
Resmî Gazete 
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

KANUNLAR 

Maliye Vekâleti Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı kanunla 6991 ve 
6995 sayılı kanunlara bağlı cetvelerin tadili hakkında 

Kanun 

Kanun No : 7476 Kabul tarihi: 9/5/1960 

Madde 1 — 5655 sayılı kanunun, 6991 sayılı kanunun 1 ve 2 ncl 
maddeleri ile muaddel, 18 ve 20 nci maddelerinin ilk fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 18 — Temyiz Komisyonu Ankara'da kurulur. Temyiz Ko
misyonu bir Birinci Reis ile yedi daireden ve onlara bağlı servislerden 
mürekkeptir. 

Madde 80 — Temyiz Komisyonu Umumi Heyeti, Birinci Reisin 
riyasetinde dairelerin birleşmesiyle kurulur. Birinci Reisin bulunmadığı 
zamanlarda Umumi Heyete daire reislerinden en kıdemlisi riyaset eder. 

Madde 2 — 6991 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Vergiler 
Temyiz Komisyonu kısmına, ilişik ¡(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — 6995 sayılı kanuna bağlı cetvel kaldırılmış ve yerine, 
ilişik (2) sayılı cetvel konulmuştur. 

Muvakkat Madde — Bu kanuna bağlı (*1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilenler 1960 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmı
na eklenmiştir. 

Du kanunla yeniden ihdas edilen daireler teşekkül edinceye kadar, 
Umumi Heyet, mevcut dairelerle kurulur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili me

murdur. 
11/5/1900 

(2) SAYILI C E T V E L 

D. Aylık Tahsisat 

2 1 
r 650 

3 I 
Aldıkları maaşa bakılmaksızın 

4 500 

5 1 
6 }• 350 
7 1 

250 
9 1 

10 150 

(3) SAYILI C E T V E L 

Aylık 
D. Memuriyetin nev'i Aded tutarı 

3 Daire Reisi 1 1 500 
4 Âza 2 1 250 
5 Bnşraportör 4 1 100 
6 Raportör 4 950 
7 » 4 800 
8 Servis Şefi 3 700 
9 Memur 2 G00 

10 » 2 500 
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(1) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded 
Aylık 
tut.-ıı 

3 Daire Reisi 2 1 50c 
4 Âza 4 1 250 
5 BTşrnportör 8 1 10n 
6 Raportör 8 950 
7 » 8 800 
8 Servis Şefi 6 700 
9 Memur 4 600 

10 » 500 

idare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

16 MAYIS 1960 

PAZARTESİ 
Sayı: 10506 

T. C. 



Sahife: 1370 16 MAYIS 19C0 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki 5509 sayılı Kamına ek 6885 sayılı kanunun birinci 

maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesine dair Kamın 

Kanun No : 7477 Kabul tarihi : 9/5/1060 

Madde 1 — 23/1/1957 tarihli ve C885 numaralı kanunun 1 İnci mad
desine bağlı cetvel, ekil şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idlr. 
Madde 3 — Bu kanun Türkiye Büyük M.llet Meclisi tarafından 

İcra olunur. 
11/5/1960 

C E T V E L 

Derece 
Aylık Tazminat 

Lira 

1 700 
3 450 
4 375 
5 300 
6 1 

r 250 
7 I 
8 1 

y 200 
»1 

ıo i 
y 130 

ı ı 1 

I\o. Haslığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahi (e 

İt esini 
Caarte 

Sayı 

llc-ill Knnıınlar t 
5509 Tıırkıve Duyuk Millet Meclisi Memurları Tenkilin hakkında 

K a n u n I3/I/I9S0 S 51 550 7405 
«885 Türkiye niiyük Millet Meclis! Memurları Teıkilâtı hakkın-

dakı 5509 aayılı Kanuna ek Kanun 29/1/1950 i 98 21? 9521 

Köy İçme Sulan hakkında Kanun 

Kanun No : 7478 Kabul tarihi : 9/5/1960 

Kanunun şümulü 
Madde 1 — Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum 

Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik o'unur. 
DSİ Umum Müdürlüğü; 4 üncü maddedeki programlara giren bazı 

köylere ait işlerin, kendi kontrol ve murakabesi altında yapılmasını i l 
gili vilâyete bırakabilir. 

Vilâyete bırakılan işler için vilâyete nakdi ve aynî yardım yapılır. 

Tahsisat 
Madde 2 — Bu kanuna göre yapı'acak işler için DSİ Umum Mü

dürlüğü bütçesine her yıl lüzumu kadar tahsisat konur. 

Çalışma ve icraî "programlar 
Madde 3 — Kâfi miktarda sıhhi ve içme suyu olmıyan bütün köy

ler ve köy mahallelerinin tesbitinden sonra : 
a) İhtiyacı en çok, 
b) Nüfusu en kalabalık, 
c) Nüfus başına su getirme masrafı en az, 
d) içme su tesisleri için memba, para ve arazi hibe eden, 
e) B!r kaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran, 
f) En fazla iş birliğinde bulunan, 
Köylere, bağlı bulundukları vilâyetlerle teşriki mesai edilerek, rüç-

haniyet sırası verilmek suretiyle DSt Umum Müdürlüğünce her malî yıl 
başında üç yıllık çalışma programları hazırlanır. 

Madde 4 — Her sene bütçe yılı başında her vilâyet İçin valinin 
reisliği altında bir daimî encümen âzası ile DSİ bölge müdürü ve nafıa 
müdüründen müteşekkil bir heyet tarafından üç yıllık çalışma prog
ramına uygun olarak yıllık icraat programları hazırlanıp, DSİ Umum 
Müdürlüğüne gönderilir. 

DSİ Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile 
programlar mer'iyete girer. 

İşin yapılması 
Madde 5 — Yukarıda üçüncü ve dördüncü maddelerde adı geçen 

programlar bu kanunla, 6200 say-lı kanunun hükümleri ve bütçe >i'e ve
rilen tahsisat dâhilinde DSİ Umum Müdürlüğü tarafından icra ve tatbik 
olunur. 

DSİ Umum Müdürlüğü bu işleri tabi olduğu mevzuat dairesinde 
emaneten yapabileceği gibi, tediyesi diğer yıllara sâri taahhütlere de 
ıbaglıyabılır. 

Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin ihzarı için gerekli taah
hütlere girişebilir. 

DSİ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, lüzumlu her türlü va
sıta, makina, âlat, edevat ve malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir. 

Fabrika ve imalâthaneler kurma salâhiyeti 
Madde 6 — DSt Umum Müdürlüğü köy İçme sularına lüzumlu İç

me su borularını, motor ve tulumbalarını ve sair teferruatını imal et
mek üzere, icra Vekilleri Heyetinin müsaadesi ile mustakilen fabrika, 
imalâthane kurabileceği gibi, iller Bankası veya diğer jyerli ve yabancı 
müessese ve teşekküllerle ortak ilarak fabrikalar ve imalâthaneler 
kurabilir. 

Bu maksatla kullanılacak bilûmum malzeme için birinci fıkra hü
kümleri dairesinde, lüzum gördüğü fabrika ve imalâthanelere ortak 
olabilir. 

Teşkilât ve personel 
Madde 7 — DSt Umum (Müdürlüğü köy içme su İşleri için mer

kezde, bölgelerde ve şubelerde gerekli teşkilâtı kurar. Bu teşkilâtın ih
tiyacı bulunan teknik elemanların yetişmesi için yurt İçinde ve dışında 
mevcut öğretim müesseselerine bursla talebe gönderebilir. 

Ayrıca lüzumlu teknisiyenlerl yetiştirmek üzere kurslar açabilir. 

Belediyelerle müştereken yapılacak tesisler 
Madde 8 — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü bir veya mütaaddit 

köylerle birlikte, taraflar için fayda mülâhaza edildiği ve kendilerine 
isabet eden masrafları karşıladıkları takdirde iller Bankası İle teşriki 
mesai ederek mücavir belediyelerin de su tedarik ve lsale işlerini ihtiva 
eden müşterek tesisler yapmaya salahiyetlidir. 

Tesislerin devir ve teslimi 
Madde 9 — Köy içme pu tesisleri bitirilince tatbik projeleri ile 

birlikte, bir zabıtla ihtiyar meclisine ve bir kaç köye veya bir kaç köy 
ile birlikte belediyelere ait sularda ise, birliklere ve belediyelere ve ih
tiyar meclislerine devir ve teslim edilir. Bu suretle tesis; köylerin, be
lediyelerin veya köylerle birlikte belediyelerin müşterek malı olur. 

Tesislerin bakım ve işletilmesi 
Madde 10 — Köy ihtiyar meclisine devir ve teslim edilen ve bir 

köye ait olan tesislerin bakım, onarım ve işletmesi ve icabında bazı par-
çaların.n yenilenmesi, o köy ihtiyar Heyetın.n vazifesi olup bu yolda ih
tiyar edilecek masraflar köy bütçesinden ödenir. 

Bir kaç köy veya varsa belediye veya belediyelere devir ve teslim 
ed.lecek müşterek tesislerin bakımı, onarım ve işletilmesi ve icabında 
bazı parçalarının yenilenmesi hizmetlerinin ifası için bu idareler kendi 
mevzuatları gereğince aralarında birlikler kurarlar. Birlik Ana Nizam
namesinde ne gibi hususların yer alacağını DSİ Umum Müdürlüğü ve 
alâkadar âmme hükmi şahıslar temsilcileri tesbit ederler. Tesislerin ba
kım, onarım, işletme ve icab nda yenilenme hizmetlerinin devamlı ve iyi 
yapılması, idari makamlarca takıp ve intaç olunur. 

İçme suyunun tahsis ve tevzii 
Madde 11 — Bu kanunun tatbikini temin için umuma ait sular 

ile hususi kanunlarla köye veya köylere devir ve tahsis edilmiş veya 
köyün veya köylerin öteden beri intifamda buluıimuş olan su'arı, köyün, 
köylerin veya meskûn mahallerin içme suyu ihtiyacına göre tevzıe, kıs
men veya tamamen başka köyün, köylerin veya meskûn mahallerin ihti
yacına tahsis etmeye veya tahsis şeklini değiştirmeye DSİ Umum Mü
dürlüğü salahiyetlidir. 

Suyun bir veya bir kaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme 
ilâmı gibi vesikalara bağlanmışı olması bu madde hükmünün tatbikma 
mâni olmaz. 

fflesmî Gazete) 



İ6 MAYIS 1960 (Resmî Gazete) Sahîfe: 1371 

Bu hususta istimlâk yoluna gidilmez ve İstimlâk Kanunu hüküm
leri tatbik olunmaz. 

Su tesısleıının vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine 
lüzumlu olan arazı Devletin hukum ve tasarrufu altında veya köyün veya 
köylerin umumi yerleri İçinde bulunuyorsa o araziler hakkında dahi 
bu madde hükmü tatbik olunur. 

istimlâk hükümleri 
Madde 12 — Bu kanunun tatbikini temin için sahipli veya köyün 

bedeli mukabilinde iktlsabettiği sularla diğer gayrimenkulieri 6830 sa
yılı İstimlâk Kanunu gereğince istimlâke veya gayrimenkul üzerinde irti
fak hakkı tesisine DSİ Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. 

Madde 13 — Bu kanunun 1 inci maddes'nin 2 nci fıkrası ile yapıl
ması vilâyetlere bırakılan köylerin içme ve kullanma su ihtiyacını temin 
için 11 ve 12 nci maddelerde yazılı salâhiyetler vilâyet idare heyetlerine 
aittir. 

Madde 14 — 11 Ve 13 üncü maddelerin tatbiki bakımından DSİ 
Umum Müdürlüğü ile vilâyet idare heyetlerinin kararları kesindir. 

Bu kararlar aleyhine adlî ve idari kaza mercilerine müracaat edile
mez. 

Madde 15 — Belediye teşkilâtı bulunan ve nüfusu son umumi nüfus 
sayımına göre 3 000 e kadar olan |(3 000 dâhil) kasabalar da bu kanun 
hükmüne tabıdır. 

Ceza Hükümleri 
Madde 16 -— Bir kimse evvelce veya bu kanun hükümlerine göre 

meydana getirilmiş olan içme su tesislerini her ne suretle olursa olsun 
tahrip veya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar verir yahut tesis 
edilmiş nizamı bozarsa 3 aydan 2 seneye kadar hapis ve |(2G0) liradan 
l(l 500) liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Cürüm mevzuu olan şeyin veya ika edilen zararın kıymeti fazla 
İse mahkeme curme mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer 
hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. 

Kıymet tâyini için cürmün' mevzuu olan şeyin veyahut vâki zararın 
cürüm işlendiği zamandaki kıymeti nazarı dikkate alınır, yoksa failin 
İstihsal eyied.ği menfaat hesabedilmez. 

Eğer fail bu cürümden dolayı mükerrir ise cezayı tenkise mahal 
yoktur. 

Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden fail bulunmadığı tak
dirde bozulan kısım yaptırılır ve masraf bozulan yer hangi köyün hu
dudu içinde ise o köye tazmin ettirilir. 

Muvakkat madde 1 >— Bu kanunun mer'iyete girmesinden evvel 
adli ve idari mercilere intikal etmiş olup da kanunun mer'iyete girdiği 
tarihe kadar katiyet kesbetmemış olan ihtilâflar bu kanun hükümlerine 
göre halledilir. 

Muvakkat madde 2 — Bu kanunun gerektirdiği masraflar 1960 
malı yılında DSİ Umum Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 
791 ıncı «Koy su işlerine yardım» faslından öden.r. 

Muvakkat madde 3 — Bu kanunun tatbikatı için 1960 malî yılı 
iç'nde istihdam edilecek geçici hizmetlilerin ücretlerini karşılamak üzere, 
DSİ Umum Müdürlüğü bütçesinin 791 inci «Köy su işlerine yardım» ter
tibinden aynı bütçenin 203 üncü «Geçici hizmetliler ücreti» faslına lü
zumlu tahsisatı aktarmaya Maliye Vekili mezundur. 

Madde 17 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 18 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
11/5/1960 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eşyanın ithal 
vergi ve resimlerinden ve belediye hissesinden muafen ithali 

hakkında Kanun 

Kanun No : 7479 Kabul tarihi: 9/5/1960 

Madde 1 — İçtimaî, hayrî, kültürel, ve sıhhi maksatlarla yabancı 
memleketlerde kurulu dernek, tesis ve teşekküller tarafından, aynı mak
satlarla memleketimizde hail faaliyette bulunan benzerlerine, mevzula-

rına uygun olarak bağış yoliyle gönderilen veya verilen para ile alınıp 
getirtilen eşya, İcra Vekilleri Heyeti karariyle her türlü İthal vergi ve 
resimleri ile |(Damga resmi dâhil) belediye hissesinden muaftır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
11/5/1960 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasmda îş Birliği Anlaşmasının tasdikraa 

dair Kanun 

Kanun No : 7480 Kabul tarihi: 9/5/1960 

Madde 1 — 5 Mart 1959 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında İş Birliği Anlaşması kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

11/5/1960 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasmda İş Birliği Anlaşması 

Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 
Londra'da 28 Temmuz 1958 tarihinde kendilerinin de katıldıkları 

Beyannameyi tatb.k mevkiine koymayı arzu ederek; 

24 Şubat 1955 tarihinde Bağdat'da imzalanan Karşılıklı Tş Birliği 
Paktının 1 inci maddesi gereğince bu Anlaşmayı İmzılayan Tarafların 
emn'yet ve müdafaaları İçin İş Birliği yapmayı kaı arlaşlıı dıklar ini ve 
yine aynı şekilde yukarıda zikri geçen Beyannamede ifade olunduğu 
üzere Amerika, Birleşik Devletleri Hükümetinin dünya sulhu nef'ıne, em
niyet ve müdafaaları için işbu Beyannameye katılan hükümetlerle İş Bir
liğinde bulunmayı kabul ettiğini nazarı İtibara alarak; 

Karşılıklı tş Birliği Paktı âzalarının yukarıda zikri geçen Beyanna
mede müşterek emniyetlerim korumak ve doğrudan doğruya veya bilva
sıta tecavüze mukavemet etmek hususundaki azimlerini beyan etmiş ol
duklarını nazarı itibara alarak; 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 24 Şubat 1955 tarihinde 
Bağdat'da İmzalanmış olan Karşılıklı îş Birliği Paktının başlıca komite
lerinin çalışmasına iştirak ettiğini de kaydederek; 

Birleşmiş Milletler Anayasası prens.plcrl gereğince sulhun takvi
yesini arzu ederek; 

Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 inci maddesi gereğince emniyet 
ve müdafaaları için iş birliği yapma haklarını teyidederek; 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Türkiye'nin lstik'âl ve 
tamamiyetini kendi millî menfaati ve dünya sulhu için hayati telâkki et
tiğini nazarı itibara alarak; 

1954 tarihli Muaddel Karşılıklı Emniyet Kanunu ve Orta-Doğu'da 
Sulh ve İstikrarın İdamesine Mütedair Müşterek Karar Suretine tevfikan 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından Amerika Birleşik Dev
letleri Cumhurbaşkanına verilen gerekli yardımda bulunma salâhiyetini 
gözönünde tutarak; ve 

Iran ve Pakistan Hükümetleri ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında karşılıklı olarak aynı mahiyette anlaşmalara girışıldiğinl 
nazarı itibara alarak aşağıdaki hususlarda Anlaşmaya varmışlardır : 

Madde 1 — Türkiye Hükümeti tecavüze mukavemet etmeye azim
lidir. Türkiye'ye karşı tecavüz vukuunda, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti, talebi üzerine Türkiye Hükümetine yardım etmek için, karşı
lıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılabilecek şekilde ve Orta-Doğu'da 
Sulh ve İstikrarı İdameyi İstihdaf Eden Müşterek Karar suretinde derpiş 
edild'ğl veçhile, silâhlı kuvvetlerin kullanılması da dâhil olmak üzere 
Amerika Birleşik Devletlerinin Anayasasına uygun gerekli her türlü ha
rekete girişecektir. 



Sahife: 1372 (Resmî Gazete) 16 MAYIS 19« 
Madde 2 — Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 19.14 tar'.h'i M'i-

addel Karşılıklı Emniyet Kanunu, Amerika Birleşik Devletlerinin alâka!) 
kanunları ve Türkiye Hü'.ıümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında bugüne kadar yapılmış ve bundan böy'e yapılacak bu hususta 
kabili tatbik anlaşmalar gereğince, millî istiklâl ve tamamiyelinin muha-
fazas'nda vc iktisadi gelişmesinin müessir şekilde idamesinde Türkiye 
Hükümetine yardım etmek maksadlyie Türkiye Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklı olarak üzerinde anlaş
maya varılabilecek askerî ve iktisadi yardımda bulunmaya devam ede
ceğini teyidcylcr. 

Madde 3 — Türkiye Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti tarafından temin edilecek askerî ve iktisadi yardımı. 28 Temmuz 
1958 tarihinde Londra'da imza edilen Beyannameye katılan hükümetler 
tarafından tesbit edilen gaye ve maksatlara uygun bir şekilde ve Tür
kiye'nin iktisadi kalkınmasını müessir tarr-.la teşvik ve millî istiklâl ve 
tamaıııiyctini muhafaza maksadı için kullan.nayı taahhüt eder. 

Madde 4 — Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti, bu Anlaşmanın kabili tatbik diğer ahkâmına tabi olmak üzere 

nıütakabilen şayanı kabul olduğu hususunda anlsşmaya varılabilecek te
dafüi tertipleri hazırlamak ve bunlara iştirak etmek maksadiyle 28 Tem
muz 1938 tarihinde Londra'da imzalanmış olan Beyannameye katılan 
diğer hükümetlerle iş birliği yapacaklardır. 

Madde 5 — İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü diğer milletlerarası 
Anlaşma ve tertiplerde derpiş edilmiş olan iki Hükümet arasındaki İş bir
liğine tesir etmez. 

Mıdde 6 — Bu Anlaşma imza tarihinden itibaren mer'iyete girecek 
ve iki Hükümetten birinin diğerine, Anlaşmaya son vermek hususundaki 
niyetini bildiren yazılı ihbarın alınmasından itibaren bir yıl daha mer'i-
yette kalacaktır. 

Ankara'da 1959 Mart ayının beşinci günü iki nüsha olarak yapıl
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Fatin Rüştü Zorlu 

Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti adına 
Fletcher Warren 

KARARNAMELE R 
Karar Sayısı 4 

13012 
1959 mahsulü Hasankeyf tütünlerinin ihracından mütehassıl döviz

lere, beher dolar için 340 kuruş tediye edilmesine dair ilişik K/1277 sayılı 
Kararın mer'iyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 6/5/1960 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

REfStriîMlTUR 
C. DAYAR 

Başvekil Devlet Vekili ve Devlet Vekili A. MENDERES ıKÇAL Derlet Vekili Devlet Vekil 
A.ilive Vekili Millî Mü V-kiH 
C- YARDIMCI E. MENDERES 
Maarif Vekili 

A. DEN D ERLİ OĞLU 
înh Vekili 

//- IlÜSMAN 

Naiıa Vekil, 
T. İLERİ 

Dahüive V-kii; V..I-Hİ Maliye Vekili 
Dr. N. ÇEDİK F- P. ZORLU İL POLATKAN 

Tieareı Vekili Sıh ve İç- Mu. Vekili 
II- ERKMEN Dr. L. KIRDAR 

Ziraat Vekili 
N- ÖKMEN 

Sannvi Vekili 
S- ATAMAN 

Baflin-Yavm ve T. V. V. 
II. SAMAN 

Münakalât Vekili 
5. ERGİN 

tmar ve iskân V V. 
//. ERKMEN 

Çalışma Vekili 
II. SAMAN 

Koordinawnn Vekil 
A- AKER 

K. Sayısı T>~7 
1939 nun^iu Luiünlerin ihracında tatbik olunacak kambiyo al'.ş 

primine mütedair 7G4 sayılı İktisadi Koordinasyon Heyeti Kararı gere
ğince isdar olunacak Türk Parası Kıymetini Koruma Kararının neşrine 
kadir geçen zaman zarfında ihraç edilen ve ed'leeelı oln 19"!) mahsulü 
Hasankeyf tütünlerinden mütehassıl döviz'cre b'hcr U. S. A dolan için 
tediye olunacak 340 kuruşluk kambiyo alış primi bilâh ıra Kanılı yo Kar
şılık Fonundan mahsup edilmek üzere, K/11S9 sayılı Kararın 3 üncü mad

desi gereğince Türktye Cumhuriyet Merkez Bankasında tesis edilmiş bu
lunan hususi hesaptan tediye edilir. 

Karar Sayısı : 13027 
Memleket dâhilinde istihsal edilen ve 1/9/1959 tarihine kadar usulü 

dairesinde beyannamesi verilmiş olupta müsaade ile kesilmiş damgalı ve 
mkliye tezkereli ceviz ağacı aksamının (Kütük ve ur), 21/11/1959 tarihli 
ve 4/12414 sayılı Kararname De mer'iyete konulan Dış Ticaret Bejimi 
hakkındaki karar gereğince lisansa tabi .tutulmak suretiyle, hakikî ve 
hükmi şıhıs'ar tarafından ihracının serbest bırakılması ve 5/8/19f".9 ta-
rih'i ve 4/119S3 sayılı Kararnamenin mer'iyetten kaldırılması; Ticaret 
Vekâletinin isteğine dayanan Ziraat Vekâletinin 20/4, 5/5/1960 tarihli ve 
4398-63/2651, 4019 sayılı yazıları üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 6/5/1960 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

RElSîrilMHlIR 
C. BAY AR 

Başvekil 
A'. MENDERES 

Derlet Vekili ve Bayvekil Yardrnıcısı M. BERK 
Dewl«t Vekili 
/. AKÇAL 

Devlet Vekili Devlet Vekili 

Adi i ve Vekili Millî Mü. Vekili Dalıih've Vekili Hariciye Vetkili Maliye Vekilli 
C YARDIMCI E. MENDERES Dr. N. GEDİK F. R. ZORLU II. POLATKAN 

Maarif Vekili 
f. RENDFRI.İOĞLU 
r.ü-.r, v.. t, ). \Vk-l; 

// ///''ÇIMv 

Mafia Vekili 
7". İLERİ 
7.}pnr\ Vekili 
•V ÖKMEN 

>ana\ i \ ekili 
.S. ATAMAN 

Ba-ırı-̂  avın vr T- V. V. 
//. SAMAN 

Ticaret Vekili 
H. ERKMEN 
Münakalât Vekilj 

5 ERCIN 
İmar v*- l<kân V. V. 
//. ERKMEN 

Sıh. ve tç- Mu. Vekili 
Dr. L. KIRDAR 
Çalışma Vokili 
//. 5AMAN 

ICoordnnaavon Vrklü 
A- AKER 

İLANLA R 
Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Miktarı Mu. fiyatı Muv. Tem. ihale gün •« 
C i n s i Aded Lira Ura itaati 

Er battaniyesi 8000 57 Ï1.990 23/5/1960 Pa**rt.*r 
15.3ü da 

» s 4000 S7 12.S50 23/5/196ü Paıtartemı 
15,30 da 

Alüminyum matn 10000 22 12.250 2ii'on 360 Salt 
10,30 da 

? > 2500 S3 «.000 24/5/1960 San 
15,88 da 

Jandarma birlikleri ihtiyacı İçin yukarıda ya-.'..ı tkı ka>em teçhizat 
kapalı zarf usulü ila Ankara Jandarma Saf ırkıma Komi»yonu binasında 
ihale edilecektir. Şartnamesi gereğince ^rctaniyelerta hepsi bir şahsa 
İhale edilebileceği gibi 4000 den aşağı olmamak üzere ayrı şahıslara, 
alüminyum matraların hepsi bir şahsa ihale edilebileceği gibi 2500 den 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı da ihale edilebilir. Şartnameler Ltmlr J. 
Deniz Bölge K. lığı, İstanbul J. Sat. Al. Kom. Bşk. lığı İle Komisyonu
muzda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesika, muvakkat ceyıinat, ticaret odası cüsda-
rını havı tapalı sarf teklif mektuplarını ihalo saatinden bir »*»t evveuae 
kadar yani en geç saat 14,30 a kadar Komisyona •ermeleri İlaVn olunur. 

İ t i l / * - * 
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M. M. V» I İNo. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

300 ton çekilmiş mutfak tuzu satın alınacaktır. Tahminî tutarı 
(57.000) lira olup geçici teminatı (4.100) liradır, ihalesi 1/6/1960 gunu 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

150 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmmda görülebilir İlân 
olunur. 

1877 /4-2 

•6 ton tavuk eti satın alınacaktır. Tahmini tutarı (315.000) Ura olup 
geçici teminatı (16.350) liradır. İhalesi 25/5/1960 günü saat 11.30 da ka
palı earf usulü İle yapılacaktır. 15 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı 
isteklilere İhale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ev
saf ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levasını Amirliği 
i l in kıamında görülebilir ilân olunur. 

1847/4-8 

S0 ton domates satın alınacaktır. Tahmini tutan (30.000) Ura olup 
geçici teminatı (2.250) liradır. İhalesi 27/5/1960 günü saat 11.30 da ka
palı sarf usulü ile yapılacaktır. 

İsteklilerin belirtilen gün vs eaatten bir saat evvelin* kadar teklif 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergün Komisyonda ve İstanbul ve Levaaım Amirliği ilân kıamında gö
rülebilir (Uta »luaur. 

1*44»/4-3 

13 ton taze yeşil dolmalık biber 30 ton taze yeşil sivri biber satın 
alınacaktır Tahmini tutan (32.500) lira olup geçici teminatı (2.440) lira
dır. İhalesi 31/5/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

Her kalemi ayn «yn isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen 
gfln ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplannı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve is
tanbul Levaaım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. 

Dolmalık biber 
Sivri biber 

Miktan Fiyatı Tutan O. Teminatı 
Ton Kuruş Lir» Lira 

25 70 17.500 1.813 
20 7> 18.000 1.123 

32.500 2.440 

1849 /4-S 

£00 ton patlıcan satın alınacaktır. Tahmini tutan (180.000) lira olup 
geçici teminatı (10 250) Uradır, ihalesi 28/5/1960 günü saat 11 de kapalı 
aarf usulü ile yapılacaktır 

150 şer tonluk partiler halinde »yn ayn İsteklilere ihale edilebilir, 
isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat svveline kadar teklif mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün 
Komisyonda ve İstanbul Levasını Amirliği İlân kısmında görülebilir İlan 
•luaur. 

1830 /1-8 

80 ton t ast bamya satın alınacaktır. Tahmini tutan (42.000) lira 
olup geçici teminatı (3.150) Uradır. İhalesi 30/5/1960 günü aa* 11 de ka
palı sarf usulü İle yapılacaktır. 

15 ar tonluk partiler halinde ayn ayn isteklilere İhale edilebilir. 
İsteklilerin belirtilen gün re saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplannı Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün 
Komisyonda ve istanbul Levaaım JLrairligl İlân kısmında görülebilir İlân 
•luaur. 

l»öl / 4-S 

300 ton domates satın alınacaktır. Tahmini tutan (180.000) lira 
olup geçici teminatı' (10.250) liradır. İhalesi 27/5/1960 günü saat 11 de 
kapalı sarf usulü İle yapılacaktır. 

150 çer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
Isteklilenn bellitilen gun ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün 
Komisyonda ve İstanbul U v u ı m JLrnirlıgl ilan kısmmda görülebilir ilan 

M. M . V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usuliyle 200.000 aded Streptomisin Sülfat alınacaktır. 
Tahminî bedeli 144.000 Ura olup geçici teminatı 8.450 liradır. İhalesi 
25 Mayıs 1960 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 1/4 
den az olmamak şartıyle birden fazla mutaahhıtlere de dhale olunabilir. 
Şartnameler her gun öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. A liginde 
görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacaktan 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecik
meler hiç bir surette kabul edilmez. 

1815 / 4-2 

Namıhesaba açık eksiltme usuliyle 16 kalem sıhhi malzeme alına
caktır. Tah bedeli 115.955 lira olup geçici teminatı 7.048 luadır. İhalesi 
26/5/1960 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Numune 
ve şartnameler her gün Komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görülebilir. 

1820 / 4-2 

Kapalı zarf usuliyle 1 aded Dlstılle cihazı ile 1 aded Granül makinası 
alınacaktır.. Tah. bedeli 43 500 lira olup geçici teminatı 3 262,50 liradır, 
ihalesi 3/6/1960 Cuma gunu saat 15 te Kom.syonda yapılacaktır. Şart
nameler her gun öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. A. ğınde görüle
bilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecik
meler hiç bir suretle kabul edilmez, iki cihaz bir mütaahhıde ihale olu
nabileceği gibi ayrı ayrı mutaahhıtlere de ihale olunabilir. 

1998 / 4-1 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğünden : 

1 — Escnboğa Hava Alanında yaptırılacak su kulesinin yağlı boya 
işi kapalı ^arf usulıyle eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 15.851,16 lira olup, geçici teminatı 1.189,— liradır. 
Geçici teni nat Umum Müdürlük veznesine veya idaremizin T. C. Merkez 
Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatırılacaktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük 
Malzeme Dairesi Reisliğinde, istanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdürlü
ğünde görülebilir. 

4 — Bu işin eksiltmesi 31/5/1960 tarihine tesadüf eden Salı günü 
saat 16 da Ankara'da Yenişehir Inkilâp Sokaktaki Umum Müdürlük 
binasında Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — isteklilerin bir defada 1000 Mz den fazla ve en az 10.000,-
liralık bir yağlı boya İşini yaptığına dair belgelerini, 27/5/1960 günü ak
şamı saat 17 ye kadar bir dilekçe ile Umum Müdürlüğe müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikalarını, 1960 yılı ticaret odası vesikasını, teminat 
mektubunu teklif mektubu ile birlikte hazırlıyacakları kapalı zarfı ek
siltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına vereceklerdir. 

6 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel 
veya tescil edilmem ş ortaklar kabul edilmez.) 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

1988 / 4-1 
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Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu 
ReUüfindea : 

1 — Kapalı aarf uaulü 11« İhalesi yapılacak olan İs, 36. 38 forma
dan İbaret Ekim - Aralık devrelerin» alt 1 lnel san Dış Ticaret istatis
tiklerinin baskısıdır. 

3 — 3.000 nüsha bastırılacak olan bu kitapların kâğıt ve kaplığı 
Dairemizden verilmek suretiyle 16 şar sahlfellk beher formasının bas
kısına (450) lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 — ihaleye iştirak edebilmek için baskı İşinin tutarı olan (17.100) 
lira üzerinden 9i 7,5 hesabiyle (1.282,50) liralık muvakkat teminat ve
sikası alınır. 

4 — Eksiltme 1960 Mayıs ayının 17 nci Salı günü saat 15 de Umum 
Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

5 — Bu işe alt zarfların ihaleden bir saat evveline kadar Komis
yona verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edüme». 

• — Adı geçen baskı işi için verilecek teminatlar Hazine veyahut 
Merkez Muhaaebesint yatırılarak makbuzlar ihale zarfına konacaktır. 

T — Baskı işine alt şartnameler Komisyon Katipliğinden bedelsiz 
alarak alınabilir. 

1788/4-8 

1 — Kapalı zarf usulü ile İhalesi yapılacak olan iş. 75, 85 formadaa 
ibaret 1960 yılına ait, her biri üçer aylık 3 kitap halinde, 9 aylık Dış Ti
caret İstatistiklerinin baskısıdır. 

2 — 2.000 er nüsha bastırılacak olan bu kitapların kâğıt ve kaplığı 
Dairemizden verilmek suretiyle 16 şar sahlfellk beher formasının bas
kısına (450) Ura fiyat tahmin edilmiştir. 

3 — ihaleye iştirak edebilmek için baskı işinin tutarı olan (38.250) 
Ura üzerinden % 7,5 hesabiyle (2.8868,75) liralık muvakkat teminat ve
sikası alınacaktır. 

4 — Eksiltme 1960 Mayıs ayinin 25 inci Çarşamba günü eaat 15 
de Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacak
tır. 

5 — Adı geçen baskı için verilecek teminat Hazine veyahut Mer
kez Muhasebesine yatırılarak makbuzları ihale zarfına konacaktır. 

6 — Bu işe alt teklif zarflan, ihaleden bir saat evveline kadar Ko
misyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. 

7 — ihaleden sonra mütaahhit, Daireden teslim alacağı kâğıt ve 
kaplık için, aldığı kâğıt ve kaplığın kıymeti tutarında teminat yatınr. 

8 — Baskı İşine alt şartnameler Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz 
olarak alınır. 

1823/4-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünden: 

1 — idaremize alt muhtelif meydan ve İstasyonlarda tealim şartiy!» 
alınacak muhtelif cins akaryakıt, yağ ve özel petrol ürünleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 2.074.584,61 Ura olup geçici teminatı 
75.987,54 Uradır, işbu teminat idare veznesine veya T. C. Merkez Ban
kasındaki 57 sayılı hesaba yatınhp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 17/5/1960 tarihine tesadüf eden Salı günü aaat 16 da 
Ankara'da Umum Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu İşe ait hususi, idari ve fenni şartname Umum Müdürlük 
Malzeme Dairesi Reisliğinden, İstanbul'da Yeşilköy Meydan Başmüdür
lüğünden 50 Ura bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 — Taliplerin usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarım eksilt
me saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermiş clmalan 
şarttır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
1810 / VI 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

1 — 13/5/1960 Cuma günü ihalesi yapılacakken bilâhara tehir edi
len Fakültemiz Merkez, Kulak, Nöroliji Klinikleri kalorifer tesisatı tevsii 
ve tadil işi tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin tahminî keşif bedeli 482.536,30 lira olup geçici temi
natı 18.051,55 liranın Fakülteden tahsilat müzekkeresi alınarak Ankara 
Üniversitesi (Dışkapı) Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması şarttır. 

3 — Bu İşe alt şartname, mukavele projesi keşif ve diğer evrak 
her gün mesai saatlerinde (8-16 arası) Fakülte Hesap işlerinde görüle
bilir. 

4 — Eksiltme 26/5/1960 Perşembe günü saat 11 de Tıp Fakültesinde 
yapılacaktır. 

5 — istekliler mesleğini gösterir resmi belgeyle bu işi yapabile
ceklerine dair ihale gününden ı(Tatil günleri hariç) üç gün önce saat 9-12 
arası Fakülte Mimarlığına bir dilekçe ve 500 bin liralık benzeri resmi bir 
işi yaptıklarına dair belge ile müracaat ederek alacakları yeterlik bel
gesini ibraz edeceklerdir. 

6 — Tâllplenn 2490 sayılı kanunun tarifine göre hazıriayacaklan 
kapalı zarflarını ihale günü ihale saatinden bir saat önce Satmalına Ko
misyonu Başkanlığına vermeleri (Bu saatten sonra olacak müracaatlar 
ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez; ilan olunur. 

1874 / 4-2 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Cinsi Kg. Fiyatı Tutan M. teminatı Düşünceler 

Makarna 
Şehrtye 
Pirinç unu 
Nişasta 

8000 
1500 
8000 
3000 

2,30 
2,30 
2,50 
1,60 

18.400 
3.450 
6.000 
3.200 i 

20/5/1960 Cuma 
aaat 10,30 da 
kapalı zarf 

30.050 2.253,75 
1 — Ankara Numune Hastanesinin 1960 yılı İhtiyacı olan yukanda 

isimleri yazılı erzak eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kanunun tari-
fatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
Mr saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

3 — Şartnamalar har gun Hastan* İdaresinde görülebilir. 
1400/4-4 

Ankara Defterdarlığından ; 

Dairesi Cinai 
Muh. bedel Teminat 

Lira Lira 

Ordonat Ana Depolar K. P. R. 398-1028 motor No. lu 
Canada Chevrole kamyon 5.000 378 

> > » > T. R. 4056439 motor No. lu 
Canada Chevrole kamyon 4.000 300 

> > > > 11060 motor No. lu Canada 
Chevrolet kamyon 5.000 375 

> > » » P. R. 4056303 motor No. lu 
Canada Chevrole kamyon 4.000 300 

» > > > B. R. 384-5864 Canada 
Chevrole kamyon 6.000 400 

Maarif Vekâletine alt î. N. D. 251-37863.C motor 
No. lu Chresler binek oto 25.000 1.500 

Nafıa Vekâleti Malzeme Md. 25 kalem halinde oto iç ve 
dış lâstiği, getri 18.858 1.200 

M.M.V. Teçhizat Ambın Md. 1509 aded muhtelif yazı 
teksir ve cetvel makinaları 36.968 2.775 

1 — Yukanda evsafı yazılı mallar 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desine müsteniden kapalı zarfla satılacaktır. 

3 — ihalesi 25/5/1960 tarihinde saat 15 te Defterdarlıkta yapıla-
eaktır. 

3 — Talipleri er geç İhale saatinden bir saat evveline kadar tek
lifleri Komisyc,• ./ '.eri (Postada gecikme kabul edilmez) ilan olu
nur. 

18*1/4*3 



16 MAYIS 1960 (Resmî Gazete) SaKîfe: 1375 

Uçak - Ulubey Kaymakamlığından : 

Kazamız Has Köyünde yapılacak 42 083,64 Ura keşif bedelli ve 
3.156,27 lira geçici teminatlı hamam tesisleri işi kapalı zarf usulü İle ek
siltmeye konulmuştur. 

ihale 23/5/1960 günü saat 11 de Ulubey Kaymakamlığında yapıla
caktır. 

İhaleye gireceklerin Uşak Nafıa Müdürlüğünden belge almaları lâ
zımdır. 

Şartnameler ve tesislere ait projeler Ulubey Kaymakamlığında gö
rülebilir. 

İlân olunur. 
1890 / 4-3 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahi
linde (7) kalemde (200) aded akümülâtör pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmini bedeli 70 000,— T. L. olup katî teminatı 8 500,— T. L. sidir. 

2 — Pazarlığın 2/6/1960 Perşembe günü saat onbeşte Merkezde 
Ma'zeme Müdürlüğünde yapılacağı, taliplerin bu işe ait şartnameyi aynı 
Müdürlükten bedelsiz olarak alabilecekleri İlân olunur. 

1915 /1-1 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahi
linde (2 000) Kg. amyant tozu pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmini be
deli 7.000,— T. L. olup katî teminatı 1.Ö50,— T. L. sidir. 

2 — Pazarlığın 2/6/1960 Perşembe günü saat onblrde Merkezde 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacağı, taliplerin bu İşe ait şartna
meyi aynı Müdürlükten bedelsiz olarak alabilecekleri ilân olunur. 

1918 /1-1 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığın
dan : 

1 — Fakültemiz kalorifer kazanları ve kazan dairesi tadili ile 
muhtelif onarım işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin muhammen bedeli 299.999,97 Uradır Geçici teminat 
19 500,— Ura olup Fakülte İdaresinden alınacak yazı ve tahsilat müzek
keresi ile beraber Ankara Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğü veznesine 
yatırılacaktır. 

3 — İhale 13 Haziran 1960 Pazartesi günü saat 15 de Fakülte bi
nasında yapılacaktır. 

4 — ihaleye iştirak edecek teklif sahiplerinin Nafıa Vekâleti Yapı 
ve imar işleri Reisliğinden alacakları yeterlik belgesi, ticaret odası ve
sikası ve diğer evrakı müsbite ile en az 300 000,— liradan fazla bu gibi 
taahhüt işleri yaptığını tevsik eder evrakla birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Fakülte Satmalma Komisyonu 
Başkanlığına makbuz karşılığında verilecek veyahut taahhütlü olarak 
posta İle gönderilecektir. Postada gecikme mesuliyeti Fakülte idaresine 
alt değildir. 

5 — Keşif özeti, seridöprl, şartname ve mukavele projesi mesai 
saatleri dahilinde Fakülte Muhasebesinde görülebilir. 

6 — isteklilerin muayyen gün ve saatte Fakülte Satmalma Komis
yonuna müracaatları lüzumu ilân olunur, 

1932 / 4-1 

Susuz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

959/75 
Çamçavuş Köyünden Kâzım Patır ve Mehmet Patır dâvalarında 

Celâl oğlu Elmas'tan doğma 325 doğumlu Çamçavuş Köyünde 64 hane
ye mukayyet Mürşit Patır 1934 tarihinde aile efradı ve kardeşleriyle bir
likte Rusya'dan Ana Vatana iltica ettikleri ve Çamçavuş Köyünde iki 
sene kadar bir arada yaşadıktan sonra Mürşit Batır'm bu yerden ayrı
larak semti meçhule gittiği ve 25 senedenberi hayat ve mematından bir 
haber alamadıkları bu itibarla gaipliğine karar verilmesi idd.a edilmiş 
bulunduğundan adı geçen Celâl oğlu Mürşit Batır'm hayat ve mematı 
hakkında malûamtı olanların 959/75 sayılı dosyaya malûmat vermeleri 
hususu ilân olunur. 

1923 

Maliye Vekâletinden : 

Yapılacak iş : Hariciye Vekâleti Hariciye Köşkü ve bahçesinde 
yapılacak elektrik tesisatı onarımı İşi. 

Keşif bedeli : (28.014,45) Ura. 
Teminat miktarı : (2.102,—) Ura. 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 26/5/1960 Perşembe günü saat 16 da 

Maliye Vekâleti Milli Emlâk Umum Müdürlüğünde kapalı sarf usulü ile 
ihale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bu iş için Nafıa Vekâletin

den, ihale gününden en az üç gün evveline kadar alacakları yeterlik 
belgesini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

(Bu iş için evvelce Nafıa Vekâletinden alınmış olan ehliyet belge
leri muteberdir.) 

1962 /4-S 

Samsun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

959/337 
Samsun Ulugazi Mahallesi İlgaz Geçidi No. da Hasan Fahri Çak

mak aleyhine Maliye Hazinesi tarafından açılan tazminat dâvasının ya
pılan duruşması sonunda : 

Dâvâlının, peşin aldığı ücretten ladesi gereken miktar tle emaneten 
kendisine kullanmak üzere bırakılmış ve henüz miatları dolmamış bu
lunan muşamba ve çizme bedelleri yekûnu 235 Ura 16 kuruşun 23/7/1958 
tarihinden itibaren kanuni faizi ve mahkeme masrafı ve ücreti vekâlet 
ile birlikte dâvâlıdan tahsiline 4/12/1960 tarihinde karar verilmiştir. 

Dâvâlının adresi meçhul bulunması sebebiyle gıyabında verilen İş
bu kararın, ilânen tebliğ edildiği tarihten itibaren, kanuni müddet zar
fında Temyiz edilmediği takdirde-katileşeceğl tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

1925 

Yozgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

960/4 
Yozgat'ın Türkmensarılar Köyünden Fatma namı diğeri Elife To

kat vesaire ile Türkmensarılar Köyünden Ali karısı Mahi ve 11 arkadaş
ları aralarında hisseli gayrimenkullerin Yozgat Su'h Hukuk mahkeme
since taksimi mümkün olmadığından şüyuun İzalesi suretiyle 25/5/1960 
ve ikinci ihale 4/6/1960 gününde Yozgat Hukuk Mahkemeleri Başkâtip
liğinde satışı yapılacağından adlan geçen hissedarlardan Türkmensan-
lar Köyünden Hüseyin oğlu Hasan'ın adresi malûm olmadığından satış 
gününün ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan işbu İlânın sa
tış gününün tebliği yerine kaim olmak üzere TebUgat K. nun 28 İnci mad
desi gereğince İlân olunur. 

1926 

İmroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/18 
Davacı imroz'un Zeytinli Köyünden Atanaş Vllaho, Yorgi Vilaho, 

Marlya Marino vekili Vasil Manya tarafından imroz'un Zeytinli Köyün
den Yani Vilaho ve Despina Vilaho aleyhine açılan gaiplik dâvasının 
yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Yani Vilaho ile Despina VUaho'ya usulen ve ilânen 
davetiye tebliğ edildiği halde adı geçenler duruşmaya gelmedikleri gibi 
mazeretlerini de bildirmediklerinden ve kendilerini temsile salahiyetli bir 
vekil de göndermediklerinden ve adreslerinin de meçhul bulunması ha-
sabiyle Tebligat Kanununun 28 ve mütaakip maddelerine tevfikan Resmi 
Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 30/5/1960 Pazartesi günü 
saat 9 da duruşmada bulunmadıkları veya mazeretlerin: de bild'rmedik-
lcrl takdirde adı geçen dâvâlılar Yani Vilaho ile Despina Vilftho'ya işbu 
ilânın gıyap kararı yerine tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
İlân olunur. 

1930 



Sahi/c: Î3?6 (ftesmt Catcte)' 16 MAYTS 1960 

Nafıa Vekaletinden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Rize betonarme motor iskelesi ilâve 
inşaatı. 

2 — Bu iş'n keşif bedeli (780 000,—) Ura olup muvakkat teminat 
miktarı da (25 000,— ) liradır. 

3 — Eksiltme 13/6/1960 tarihinde saat 16 da Vekâletimiz Demlr-
yollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde toplanacak Komisyonda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 — Bu İşe ait eksiltme evrakı (50,—) liranın malsandığına yatı-
rı'dığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demlryollar ve Li 
manlar İnşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin 1959 yılma alt ticaret 
odası belgesi İle usulü dairesinde (25 000.—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. (Banka mektuplarının Nafıa Vekâletine hitaben alın
ması şarttır.) 

6 — İstekliler gerçek tek kişi voya tüzel kişi olacaktır. ((Özel ve 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

7 — İstekliler Nafıa Vekâ'etl eksiltmelerine İştirak talimatnamesi 
esasları dahilinde Vekâletimiz Demlryollar ve Limanlar înşnat Reisli
ğine eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) yazı 
ile müracaat edeceklerdir. .(Mütaahhitler İdareden alarak usulüne göre 
dolduracakları iki aded plân ve teçhizat beyannamesini, iki aded teknik 
personel beyannamesini, iki aded taahhüt beyannamesini ve Nafıa Ve
kâletinden almış oldukları mütaahhitllk karnesini dilekçelerine ekil ola
rak Demlryollar ve Limanlar İnşaat Reisliğine vereceklerdir.) 

8 — İsteklilerin bu İşin eksiltmesine girebilmek için Nafıa Vekâ
letince bu beyanname ve vesikalara müsteniden kendilerine yeterlik bel
gesi verilmiş olması şarttır. 

9 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır-
lıyarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mu
kabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Pos
tada vâki olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

1989 / 3-1 

1 — Vekâletimize alt ('Nafıa Dergisi) nln her üç ayda bir çıkacak 
.nüshasının baskı İşi açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 20/5/1960 Cuma günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Mal
zeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait geçici teminat 461,25 liradır. 
4 — Bu işe ait şartname Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden 

bedelsiz olarak temin olunabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin lüzumlu belgeleriyle birlikte 

belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân plunur. 

2030 /1-1 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

Çelik baraka yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Bakımevi, malzeme ambarı, şantiyeler 

ve diğer müstacel durumu haiz yerlerde kullanılmak üzere çelik konstrik-
siyondan mamul İcabında sökülüp takılır 20 aded çelik baraka karkası 
(Çatı dâhil) ile bir çelik şube binası karkası (Çatı dâhil) inşaatı olup 
keşfi (1.186.600,— ) TL. dır. 

2 — Eksiltme günü : 3/6/1960 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı vezneye yatırılacak (50,—) lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik Hesap
lar Şubesinden alınabıl'r. 

4 — Eks İtmeye g'rcbılmck için : 
a) İsteklilerin 1960 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde 49 350,— liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 28/5/1960 Cumartesi günü mesai saati sonu

na kadar bir dilekçe ile Karayollan Umum Müdürlüğüne müracaat etme

leri Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla mü
racaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Umum Mııdurluk eksiltmelerine 
giriş yönetmeliğine göre (99 330,—) liralık banka referansı ile bu ışı ya
pabileceklerine dair mevcut teçhizat, atelye, teknik personel ve malzeme 
durumlarını açıklayacak şekilde plân ve teçhizat beyannamesinin çok 
sarih ve izahlı olarak dolduru'arak bağlanması ve bu iş İçm yeterlik bel
gesi almalan. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Re'sliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2004 / 4-1 

T. C. Devlet Demiryolları Merkez Alım ve Satım Komisyon Reis
liğinden : 

Mafsallı zincir satın alınacaktır 
1 — Hariçten teklif alma suretiyle mafsallı zincir satın alınacak

tır. 
2 — Tekliflerin en geç 17/6/1960 Cuma günü saat 17 ye kadar An

kara'da Komisyonumuza verilmiş olması şarttır. 
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci veznele

rinde 25.— TL. bedelle satılmaktadır. 
TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih 

ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
2002 / 2-1 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

TAPULAMA İLANI 
Evvelce faaliyet halinde bulunan tapulama bölgelerine bağlı birer 

nahiye iken 7033 »ayılı kanunla 1 Nisan 1980 tarihinden itibaren kaza 
haline gelen Ankara Vilâyetine bağlı Elmadağ, Sulakyurt ve Delice, 
Çankın Vilâyetine bağlı Eldlvan, İsparta Vilâyetine bağlı Atabey ve 
Maraş Vilâyetine bağlı Türkoğlu kazalan İle Afyon Vilâyetine bağlı 
Şuhut kazalan Belediye hudutlan dışında kalan yerlerdeki : (Bütün 
nahiye ve köyler dâhil) gayrimenkul malların 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun hükümlerine göre tapulanmasına devam edileceği İlân olunur. 

1506 / 2-2 

• • 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Kurtuluş mevkiindeki Hususi Muhasebe Şube binası ikmâli İnşaatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 98 788 lira 32 
kuruş olup geçici teminat 6.189 lira 41 kuruştur ihalesi 9/6/1960 Per
şembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimi Encümende yapılacak
tır. Şartname Daimi Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubu, ticaret odası vesikası ve ihaleden üç gün evvel (Tatil günleri ha
riç) Vilâyet Makamına müracaatta bu iş için alacakları fennî yeterlik 
belgesini hav! usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz muka
bilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2020 / 4-1 

İlkokullar ihtiyacı için satın alınacak gürgen, kayın ve meşe kan-
şığı 700 ton odun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.. Mu
hammen bedeli 119 030,— lira olup geçici teminat 7 2C0,— liradır. İha
lesi 9/6/1960 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimi En
cümende yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubu ve ticaret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlanmış kapalı 
sarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. ; 

2019 / 4-1 

Başvekâlet Devlet Matbaa» 
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                                                            İÇİNDEKİLER 
 
 
 
Kanunlar            Sayfa  
 
 
7476 Maliye Vekâleti Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 2996 Sayılı Kanunun  
         Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
         Dair 5655 Sayılı Kanunla 6991 ve 6995 Sayılı Kanunlara Bağlı Cetvellerin  
        Tadili Hakkında Kanun          1
 
 
7477 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı Hakkındaki 5509 Sayılı  
        Kamına Ek 6885 Sayılı Kanunun Birinci Maddesine Bağlı Cetvelin  
        Değiştirilmesine Dair Kamın         2
 
 
7478 İçme Sulan Hakkında Kanun         2
 
 
7479 Muayyen Maksatlarla Bağış Yoliyle Gelecek Eşyanın İthal Vergi ve 
        Resimlerinden ve Belediye Hissesinden Muafen İthali Hakkında Kanun   3
 
 
7480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri 
         Hükümeti Arasında İş Birliği Anlaşmasının Tasdikına Dair Kanun    3
 
 
Kararnameler 

 
4/13012 1959 Mahsulü Hasankeyf Tütünlerinin İhracından Mütehassıl Dövizlere, 
               Beher Dolar İçin 340 Kuruş Tediye Edilmesine Dair Kararname    4
 
 
1277 Türk Parası Kıymetini Koruma Kararına Dair Kararname     4
 
 
4/13027 Dış Ticaret Rejimi Hakkında Kararname       4
 

 

İlanlar            4
 
 
 
 
 
 
     
 
 


