
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı İsleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

30 HAZİRAN 1960 

PERŞEMBE 
Sayı: 10539 

Geçic i Kanunlar 
Hürriyet Mücadelesi uğrunda işlenen bazı suçların affına dair 

Geçici Kanun 

Kanun No : 4 Kabul tarihi: 28/6/1960 

Madde 1 — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvel işlenmiş bulunan : 
a) Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesinin üçüncü fıkrasına 

aykırı fiillerden ve 159 uncu maddesine uyan, bakanlıkları alenen tahkir 
ve tezyif eylemekten, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerinin vazife 
ve salâhiyetleri hakkındaki 7468 sayılı kanuna muhalefetten, 

c) Hürriyet Mücadelesi uğrunda, Toplantılar ve Gösteri Yürüyüş
leri hakkındaki 6761 sayılı Kanuna muhalefetten, 

Dolayı takip altında bulunanlar ile mahkûm edilmiş olanların suçları 
ve cezaları bütün neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

Madde 2 — Millî Birlik Komitesinin 22 sayılı Tebliğinde ve 31 Ma
yıs 1960 tarihli ve 4/2 sayılı kararında yazılı olanların ve bu tebliğ ve 
kararda bilisi geçen suçlardan dolayı mahkûm edilmiş bulunanların suç 
ve cezaları bütün neticeleriyle birlikte affolunmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun icrasına Adalet Bakanı memurdur. 

29/6/1960 

Silâh taşıyan veya bulunduranların affına dair 
Geçici Kanun 

Kanun No : 5 Kabul tarihi: 28/6/1960 

Madde 1 — Ruhsatsız silâh taşıyan veya bulunduranlardan İçişleri 
Bakanlığının tebliği üzerine, tâyin edilen müddet içersinde bu silâhlarını 
teslim etmiş olanlar hakkında taşıma veya bulundurma suçlarından do
layı takibat yapılmaz. 

Madde 2 — İçişleri Bakanlığının tebliğinde tâyin edilen müddet içinde 
ruhsatsız ve ruhsatlı silâhlarını teslim etmemiş olanlardan bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde askeri makamlara teslim edenler 
hakkında da takibat yapılmaz. 

Madde 3 — ttkinci maddede tâyin edilen müddet içinde ruhsatlı veya 
ruhsatsız silâhlarını teslim etmivenler hakkında 6136 sayılı Ateşli Silâh
lar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun cezai hükümleri üç misli artırı
larak tatbik olunur. 

Madde 4 
Madde 5 

murdur. 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanunun hükümlerini İcraya Bakanlar Kurulu me-

29/6/1960 

İnkılâbın Korunmasına dair Geçici Kanun 

Kanun No : 6 KabuL tarihi: 28/6/1960 

Madde 1 — Mahallin asayişini veya Devletin nizam, emniyet ve 
selâmetini ihlâl ve tehdit edenler ile edebileceklerine dair haklarında ye
ter delil ve .emare bulunanlar, mahallin valisinin tasvibi ile ve 30 günü 
geçmemek kaydiyle zabıtaca nezaret ajtına alınabilirler. Bu şekilde ne
zaret altına alınanlar hakkındaki soruşturmalar 30 gün içinde tekem
mül ettirilip kanuni gereği takdir ve ifa edilmek üzere tahkikat evrakı 
ile birlikte yetkili kaza mercilerine teslim olunurlar. 

Madde 2 — Bu Kanun en geç genel seçimler için yapılacak pro-
pogandanın başlangıç tarihinden bir hafta evvel yürürlükten kalkar. 

Geçici Madde — 14/6/1960 gününden itibaren nezaret veya muha
faza altına alınmış bulunanlar hakkındaki nezaret ve tedbir kararları 
muteberdir. İşbu geçici kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yukarı
da adı geçenler hakkında da bu kanun uygulanır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu me

murdur. 
29/6/1960 



SaJbife: 1626 

Başbakanlıktan : 
(R«mî GueteT 

Başbakanlıktan :• 

30 HAZÎRAN 196X1 

Başbakanlık (1.750) lira maaşlı Mütehassıs M'"pavirl;p-''ne. Mü'î | Savunma Bakanlığının muvafakatine binaen ve 2/6/1960 tarihli ve 5/11 Ş, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 1750 lira aylıklı Reisliğine, . ,T , „ , „ „ • mezkûr Daire Âzasından Günhan Arkan'ın 2/6/1963 tarihli ve 5/11 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu kararma tevfikan Harlı Okulu Edebivat öğret- ; , 
meni Bahattin Ertan'ın tâyini tensip edilmiştir. ' \ karaıname hükmüne tevfikan tâyini tensip edilmiştir. 

27/6/1960 28/6/1960 

L A. N L A R 

Gerede Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 
660/278 
Davacı Gerede'nin Dörtdivan Nahiyesi Yağbaşlar Köyünden Hakkı 

Kumaşbay tarafından Dörtdivan Nahiyesi Orta Köyünden Recep Tabak 
aleyhine açtığı men'i müdahale dâvasının yapılmakta olan duruşması 
sırasında : 

Dâvah Recep Tabak'm adresi meçhul bulunduğundan adına ilânen 
yapılan davetiye üzerine de mahkemeye gelmemiş bulunduğundan ken
disine ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan bu 
kere duruşmanın bırakıldığı 7/9/1960 günü saat 11 de duruşmaya gel
mediği ve kendisini temsil edecek bir vekil de göndermediği takd'ı de du
ruşmanın gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

2528 

Ardahan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
959/233 
Davacı Ardahan'ın Kütemellik Mahallesinde mukim Asiye Kıtır'm 

dâvah kocası ve adresi meçhul bulunan Ahmet Kıtır aleyhine terk sebe
bi ile açmış olduğu boşanma dâvasının sonunda : 

Dâvah kocanın müşterek yuvayı terk sebebi ile Kırklareli - Demir
köy Kazası - İğneada Nahiyesi Avcılar Köyü hane 60 da kayıtlı davacı 
Asiye Kıtır'la dâvah Ahmet Kıtır'm boşanmalarına ve masarifi muha
kemenin dâvâlıya aidiyetine dair verilen 25/5/1960 gün ve 959/233-960/149 
sayılı ilâm, dâvah adresinde bulunmadığı gibi hal: hazır adresi de meç
hul bulunduğundan ilânen tebliğine karar verilmekle; ilân' tarihîni ta
kip eden günden itibaren 15 gün içinde hüküm Temyiz etmediği surette 
hükmün katileşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2530 

Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
959/197 
Söke'nin Yenihisar Köyünden Fevzi Kalıpçı tarafından karısı Çev

riye Kalıpçı aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının duruşması sıra
sında : 

Dâvah Çevriye Kalıpçı'ya davetiye tebliğinden sonra adresi tes'oit 
edilemediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş 
olmakla mumaileyhin duruşmanın bırakıldığı 19/7/1960 Salı günü saat 
10 da mahkemede bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettir
mediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği hususu gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2554 

Kütahya Asliye 1 İnci Hukuk Hâkimliğinden : 
959/1000 
Kütahya Ahimustafa Mahallesinden M. Ali Erçetin dâvâlılar As

lanlı Köyünden Mustafa Yet ve arkadaşları aleyhine açılan hasımîı ve
raset dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edildiği anlaşılan Fatma 
Yoncalıoğlu'nun bu defa 5/7/1960 Salı günü saat 9 a bırakılan duruş
maya da gelmediği takdirde dâvanın gıyabında cereyan edeceği gıyap 
kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2542 

Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden 
960/138 
Davacı Tokat'ın Oğulbey Mahallesinden Ali oğlu Hasan Gürel'In 

aynı mahalleden Hüseyin oğlu Ahmet Balcı aleyhine açmış olduğu tapu 
iptali ve tescil dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Davacı Oğulbey Mahallesinde kâin kütük 85, ada 5, parsel 17 de 
dâvah Ahmet babası Hüseyin adına kayıtlı arsa üzerindeki bir göz (evi 
adı geçen dâvâlıdan satın almış olduğundan ve namına tescilini talep et
miş bulunduğundan, dâvah da adres bırakmadan semti meçhule gitmiş 
olduğundan ilânen tebligata karar verilmiş olmakla, dâvâlı Ahmet Bal-
cı'nın muhakeme günü olan 12/9/1960 saat 9 da mahkemede hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ilânen tebliğ olunur. 

2521 

Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
960/128 
Davacı Biga'nın Cumhuriyet Mahalesinden Atiye örs ile dâvah 

ko'cası Konya Vilâyetinin Ilgın Kazasından Ali Osman örs aleyhine terk 
sebebiyle açılan boşanma dâvasının duruşmasında : 

Dâvah Ali Osman Örs'e duruşmada bulunması için davetiyenin ilâ
nen tebliğine rağmen gelmediğinden gıyap kararının ilânına karar ve
rilmiştir. 

Dâvâlının 6/7/1960 Çarşamba günü saat 9 da Biga Asliye Hukuk 
Mahkemesine gelmesi veya bir vekil göndermesi, gelmediği ve vekil de 
göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap karan 
makamına kaim olmak üzere İlân olunur. 

2463 

Karasu Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden ; 
Ihsanive Köyünden Sefer Aslan ile Fatma Sıdıka aralarında çıkarı 

tesbite itiraz dâvasından ötürü Fatma Sıdıka aleyhine verilen 19/4/196C 
ve 182/43 (kararın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2587 

Erzurum 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : . ı , . 
956/302 
958/339 
Hazine tarafından Aslan Karataş, Mehmet Çimen, Ahmet Tonguç 

ve Baki Taşkın aleyhine açılan alacak dâvasında : 
İşbu dâvada dâvâlıların cümlesinin yani Arslan Karataş, Mehmel 

Çimen, Ahmet Tonguç ve Baki Taşkm'm adresleri meçhul kaldığındar 
işbu açılan dâvanın 9/7/1958 tarihinde dâvanın reddine karar verilmi! 
ve işbu karar Hazine tarafından 12/4/1960 tarihinde Temyiz edilmiş oluj 
işbu ilânı onbeş gün içinde Temyiz etmedikleri ve işbu ilân tarihindeı 
itibaren on gün içinde Temyize cevap verilmediğinden hüküm katileşe 
cek ve cevap müddeti geçeceğinin karar ve Temyiz tebliği yerine kain 
olmak üzere ilân olunur. 

2593 



30 HAZÎRAN 1960 (Ream! Gam/Do) Sahife: 1627 

M . S. B. 1 No, lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

300 ton çekilmiş mutfak tuzu sat ın a l ınacakt ı r . Tahmini t u t a r ı 
(57000) l i ra olup geçici t emina t ı (4100) l i radır . İhalesi 5/7/1860 günü 
saat 11 de kapa l ı zarf usulü ile yağı lacakt ı r . 

150 şe r tonluk partiler halinde ayr ı ay r ı isteklilere ihale edilebilir. 
İs tekli lerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplar ın ı Komüsyon Başkanl ığ ına vermeleri evsaf ve şa r tnamele r h e r g ü n 
komisyonda ve İ s tanbul Levazım Amir l iğ i i lân k ı smında görülebil ir . İ l ân 
olunur. 

2454 / 4-4 

1.750 er şehir h a m a m l a r ı n d a y ıka t t ı r ı l acak t ı r . Tahminî t u t a r ı : 
(24.500) l i ra olup geçici t emina t ı (1.840) l iradır. İhalesi 15/7/1960 günü 
saat 11 de kapal ı zarf usulü ile yapı lacakt ı r . 

Istexlılerın belirtilen gun ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplar mı Komisyon Başkanl ığ ına vermeleri ve şa r tname le r hergün 
Komisyonda ve İ s tanbul Levazım Amir l iğ i i lân k ı smında görülebilir ilân 
olunur. 

2536 / 4-2 

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

Kapah zarfla 150.000 aded separatot sat ın a l ınacakt ı r . Mullammcp 
badeli J75.00 l i ra muvakkat teminat ı 2813 lıradlr. ihalesi 5/7'l960 Salı 
günü saat 11 de komisyonda yapı lacakt ı r . Teklif m e k t u p l a r ı m a bir saat 
evveliııp kadar komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikme"rr kabul 
edilmez. Evsaf ve şa r tnames i komisyonda ve İ s t anbu l L v . A . iîğ'ı i lân 
k ı smında görülür. 

2452 / 4-4 

Kapalı zarfl.? 31 kalem elektrik malzemesi sa t ın ahnsu'Rkt1' Mu-
rçstıK-.inen bedeli 19022 Ura 50 kuruş olup muvakkat tem.na t ı 3'i27 liradır 
thalf-8-. i 7/1960 Pazartem günü saat 11 do Komisyonda yap ı l acak ta . Tek
lif mektuplar ın ın bir saat evveline kadar komisyona verilmesi lâzımdır 
Pastada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şa r tnames i komisyonda ve 
istanbul L v . A . l ig i ilân k ısmında görülür . 

2453 / 4-4 

M . S, B. 4 No, lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapah zarf usuliyle 6-8-10 numara 5.000 *ılo inşaat çivisi alma-
eskt-r, Tan bedeli 15.500 iıra olup ereçic-i temine 1.362.50 Vrsdır Ths-
l2Hi 4/7,1960 Pazartesi günü saat 15,30 da Komisyonda yapı lacakt ı r . Keşif 
ve ş / . rmameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv . A. liginde 
görülebilir. Taliplerin 2400 sayılı kanunun hükümle r i dairesinde hazırlı
yacakla r ı tekl if zarf lar ını ihale saatinden bir saat evvel makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanl ığ ına vermeleri. Posta ile gönderi lecek zarflar
daki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2437 /1-4 

Kapal ı zurf usulü ile 12 l i k 7.800 paket cerrahi İğne alınacaktır 
Tahmin î bedeli 74.880 l i ra olup geçici t emina t ı 4.995 l iradır, ihalesi 
6/7/1980 Ç a r ş a m b a günü saat 11.00 de Komisyonda yapı lacak t ı r . Numu
ne, ve şa r tname le r h e r g ü n öğleden evvel Komisyonda v<ı ist . L v . A . l igin
de görül ebiir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümle r i dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderi lecek zarflardaki 
gecikmeler h iç bir suretle kabul edilmez. Hepsi bir istekliye ihale olu
nabileceği gibi ş a r t n a m e esas lar ı dahilinde i k i istekliye de ihale oluna
bil ir . 

2470 / i-4 

Devlet Hava Meydanlar ı i ş le tmesi Umum Müdür lüğünden : 

1 — Yeşilköy hava limanında pist, taksirut ve apronlarda beton 
bloklar aarsındaki derzlere yeniden U. S. Federal Specification SS-S 167 

Tip : 1 fennî şartnamesine göre dökülecek derz dolgu işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 880.000— Ura olup geçici teminatı 38.950,— li
radır. Geçici teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına yatırılacaktır. 

S — Bu işe ait keşif ve şartnameler Malzeme Dairesi Reisliğinden 
ve Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 44,— lira bedel mukabi
linde alınabilir. 

4 — uB işin eksiltmesi 7/7/1960 tarihine tesadüf eden Perşembe 
günü saat 16 da Ankara'da Yenişehir inkilâp Sokaktaki Umum Müdür
lük binasında Ahin, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — istekliler bu gibi malzeme imal ettiğine dairfabrika ve atel
yesi bulunduğu gösterir ticaret odasından tasdikli vesikalarını bir dilek
çe ile en geç 4/7/1960 günü akşamı saat 17.00 ye kadar Umum Müdür
lüğe müracaat ederek bu vesikaya istinaden alacakları ehliyet vesika
larım, 1960 yılı ticaret odası vesikasını, teminat mektubunu, teklif mek
tubu ile birlikte hazırlıyacakları kapah zarfı eksiltme saatinden bir saat 
evvel Komisyon Başkanına vereceklerdir. 

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

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2494 / İ-S 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
L i r a 

Geçici Teminatı Lira ihale Şekli 
1 - Kuru ot 
2 - Çiçek aşısı tüpü Tecrübe tüpü 

250 Ton 87.500,-
1.500.000 Ad. ) 

10.000 > ( 119.500-

5.625,— Kapal ı zarf 
7.225,— 

Yukarıda müfredat ı yazılı maddeler ayrı ayr ı ihaleye konu lmuş tu r 
ihaleleri 4/7/1960 Pazartesi günü saat 15 de Ens t i tüde toplanacak komis
yonca ayr ı ayr ı yapı lacakt ı r . İs tekli lerin kapal ı zarflarını en geı; aynı 
gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri şart t ı r . -

İs tekl i ler in şa r tnamele r i 1 gö rmek ve teminat y a t ı r m a y ı s ağ l amak 
üzere E n s t i t ü bürosuna m ü r a c a a t l a r ı i lân olunur. 

2434,4-« 

Cinsi 
Çam kereste 25 x 5X4Q0 

» > 25X1,5X400 
> » 20X1,5X400 
» » 25X3X400 
» » 8X8X400 
» » 8x5x400 

Miktarı Ms 

20 J 
25 l 

3 f 

2| 

Muhammen Geçici 

bedeli teminatı ihale şekli 

27.270— 2.045,25 Kapalı zarf 

Yukanda müfredatı yazılı 6 kalem kereste 2490 sayılı kanunun 32 
nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11/7/3 960 Per
şembe günü saat 15 te Enstitüde toplanacak Komisyonca yapı lacakt ı r . 
Kapalı zarfların aynı gün saat 14 e kadar Komisyona verilmesi şa r t t ı r . 

isteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı s a ğ l a m a k üzere 
Enstitü büros,una müracaatları. 

2559 / 4-2 

Tomarza As l iye Hukuk Hâkiml iğ inden : 

960/21 
960/92 

Tomarza Kazas ı Cüsün Köyü 35 hanesinde kayı t l ı davacı A l i Adık t ı 
ile eşi Hatice ve çocuklar ı İ smet , Kemal , Mahmut ve Zamir ' in nüfus ta 
Adıkt ı olarak yazılı soyadlar ının iptali ile nüfusa A t i k olarak tesciline 
diğer reşi t bulunan kızlar ı Yeter, D u m a ve Sıddıka 'nm ayr ıca dâva aç
makta muhtariyetlerine, karar özetinin Resmî Gazete'de i lânına Tomar
za Asl iye Hukuk Hâkiml iğ in in 26/5/1960 tarih ve 21/92 sayılı i lâmı ile 
Adık t ı soyadlar ının A t i k olarak tashihine kara r Verilmiş o lduğundan 
karar gereğince i lân olunur. 

2584 



Sahife: 1628 (Remi GanrteT 30 HAZİRAN 1960 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu 1958 bilançosu 

A E T t F 

I — ödenmemiş sermaye 
II — Mütedavil kıymetler . 
III — Müesseselere tahsis olunan sermaye 
IV — İştirakler 
V — Sabit kıymetler 
VI — Sair aktifler 

Türk Lirası 
60.191.103,69 
69.698.883,41 
7.000.000,— 

10.078.750,— 
10.750.452,31 
19.355.314,71 

P A S İ F 

I — Sermaye 
II — İhtiyatlar 
III — Karşılıklar 
IV — Hususi fonlar 
V — Alacaklılar 
VI — ödenecek senetler 

VII — Emanet paralar 
VIII — Sair pasifler 

IX — Kâr 

Türk Lirası 
100.000 

7.027 
4.380 
1.282 

39.396 
2.084 
4.489 

11.299 
7.113, 

000,— 
.934,38 
.554,12 
521,29 
760,51 
036,04_ 
955,50~ 
680,05 
062,23 

Nâzım hesaplar 
Yekûn 

Umumi yekûn 

177.074.504,12 
28.659.554,54 

205.734.058,66 
X — Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Umumi yekûn 

177.074.504,12 
28.659.554,54 

205.734.058,66 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu 1958 yık kâr ve zarar hesabı 

B O R Ç A L A C A K 

Türk Lirası 
I — Personel masrafları 6.130.730,43 I — Satış kârları 
II — Vergi resim ve harçlar 86.219,54 II — Alınan faiz ve komüsyonlar 

III — Sair masraflar 2.279.148,71 III İade edilen karşılıklar 
IV — Tamirhaneler masraflan 2.143.507,42 IV — Tamirhaneler gelirleri 
V — Verilen faiz ve komüsyonlar 2.102.195,41 V — Muhtelif gelirler • 

VI — Amortismanlar 494.919,86 VI — Müesseseden devreden kâr 
VII — Karşılıklar 1.385.452,65 VII — İştiraklerimizden devredilen kârlar 

VIII — Satış masraf ve zararları 276.018,54 
IX — Muhtelif zararlar 1.450.216,66 
X — Kâr 7.113.062,23, 

Yekûn 23.461.471,45 Yekûn 

Türk Lirası 
18.084.608,21 

596.510,57 
365.811,33 

2.019.927,52 
1.563.063,82 
831.544,— 

23.461.471,45 
2553 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi 1958 yık bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

I — Sabit kıymetler 
II — Mütedavil kıymetler 

IH — Sair aktifler 

IV — Nâzım hesaplar 
Yekûn 

Umumi yekûn 

Türk Lirası 
3.096.322,35 
8.431.420,34 

15.761,09 
I — Tahsis edilmiş sermaye 
II — ihtiyatlar 
III — Karşılıklar 
IV — Alacaklılar 
V — Emanet paralar 

VI — Sair pasifler 
VII — Kâr 

11.543.503,78 
24.148,24 VIII — Nâzım hesaplar 

11.567.652,02 

Yekûn 

Umumi yekûn 

Türk Lirası 
7.000.000,— 
703.129,59 
18.166,47 

1.937.729,77 
102.959,49 
512.608,83 

1.268.909,63 
11.543.503,78 

24.148,24 
11.567.652,02 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi 1958 yılı kâr ve zarar hesabı 
Masraf ve zararları Türk Lirası Gelir ve kârlar Türk Lirası 

I — Satış zararları 
II — Satış vergi ve masrafları 
III — Muhtelif zararlar 
IV — Kâr 

83.045,16 
184.032,11 

1.268.909,63 

I — Satış kârları 
II — Alınan faiz ve komüsyonlar 

III — Muhtelif kârlar 
1.419.071,74 

1.428,88 
115.486,28 

Yekûn 1.535.986,90 Yekûn 1.535.986,90 



30 HAZİRAN 1960 '(Resmî GazWteT Sahife: 1629 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 
Tesisler ikmal inşaatı 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Kangal şubesi idare binası, garaj, 
yağlama, yıkama, ambar, lojman binaları ile kantin binası ikmal inşaatı 
olup kL-şiî bedelleri tutarı (473.500,—) liradır. 

2 — Ekciiıtme günü : 14/7/1960 tarihine rasthyan Perşembe günü 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yol Ya
pım Daireai odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İstekliler bu işe ait eksiltme evrakını vezneye yatıracakları 
'(23,70) lira bedele ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik He
saplar Şubesinden alabilirler. 

4 — "Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1080 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dairesinde (22.890) 

liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 8/7/1960 Cuma günü mesai saati sonuna ka

dar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müıacaatta umunu evıak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat 
kabul olunmaz) ve dilekçelerine Karayolları Eksiltmelerine Giriş yönet
meliğine güre Karayollarından ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış mü-
taahhıthk karnesinin aslı ile 47.350,— liralık banka referansı, plân, teç
hizat taahhüt, teknik personel beyannamelerini noksansız olarak bağlı
yarak bu ış için yeterlik belgesi alarak diğer evrakla birlikte teklif zarf
larına koymaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2548 / 4-2 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 
Akköprü-Ankara 

Hurda oto dış lâstiği satılacaktır. 
17.365 T. L. muhammen bedelli 445 aded 3 parti ve 24.490 T. L. mu

hammen bedelli 692 aued 4. parti hurda oto dış lâstikleri ayrı ayrı 2490 
sayılı kanun hükümleri dâhilinde kapalı zarf suretiyle 13/7/1900 Çar
şamba günü saat 15,30 da Atelye Müdürlüğü binasında satılacaktır. 

3. parti lâstiğin muvakkat teminatı 1.302,38 T. L. 4. parti lâstiğin 
muvakkat, teminatı ise 1.830,75 T. L. dır. Lâstiklere ait şartname ve ebat 
listesi bedelsiz olarak Atelye Müdürlüğü muhasebesinden alınabilir ve 
lâstik Atelye sahasında mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
(Saat 14.00; kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada 
vâki gecikmeler kabul edilmez. 

2600 / 4-2 

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünden 

İmalâtın cinsi No: 
1 Takviyeli iç sıva tamirleri 
2 Bozuk badanaların kazınması 
3 Eski duvar yüzlerine renkli K. badana 
4 Eski duvar yüzlerine beyaz badana 
5 Boyaları bozuk ahşap ve duvar yüzlerine 2 2 kat yağlı boya 
6 Yeniden duvar yüzleri

ne 2 kat yağlı boya 
yapılması 

Ölçü 
Miktarı cinsi 

V. P. 
No. 

Fiyatı Tutan lira Kr. lira Kı 

20.000 01 
1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı onarım işi kapalı zarf usu. 

ile yaptırılacaktır. 
2 — Eksiltme ve ihalesi 15 Temmuz 1960 Cuma günü saat 15 

Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat 1500 liradır. Kati teminat İse ihale bede

linin % 15 idir. 

4 — Vasıf ve şartlar ise hergün komisyonda görülebilir. 
5 — isteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat önce teminatlar: 

ile diğer vesikalarını havi zarflarının komisyona verilmeleri ilân olunur. 
2571 / 4-2 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından : 
Üniversite Mimarhğınca hazırlanan keşfe ve Yapı isleri Umumi 

Fennî Şartnamesi hükümlerine göre onarılacak Anatomi Kürsüsü Ders
hanesinin tavanı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

1 — Keşif 19.167.81 liradır. 
2 — Eksiltme 6/7/1960 Çarşamba günü saat 15 de Ankara Üniver

sitesi Veteriner Fakültesi Bürosunda toplanacak Komisyon önünde yapı
ncaktır. 

3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunda yazılı bel
gelerle birlikte ihale gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) 
Nafıa Vekâletine müracaatla ehliyet belgeleri almaları ve 1960 yılında 
hali faaliyette bulunduklarına dair mahalli ticaret odalarından alacak
ları belgeyi ve Devlet inşaatında bu ayarda almış olduğu ihaleleri başarı 
le bitirdiklerini bildirir belgelerle birlikte geçici teminatlarını Ankara 
Üniversitesi Muhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz ve mezkûr 
kanunun hükümleri gereğince hazırlıyacakları kapalı zarfları eksiltme 
saatinden bir saat önce bir makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, 

4 — Postada vâki gecikmelerin nazarı it.bare. ahnrmyacağı, 
5 — "Yapılacak işe ait proje şartnamesinin Fakültemiz Levazım 

Bürosunda hergün görülebileceği ilân olunur. 
2509 / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığından : 

60 M2 9644 4 71 282 8ı 
422 » 9662/A 0 59 164 4' 
4600 > 9662/B 0 64 2944 0ı 
2500 9662/C 0 59 1475 0ı 

2200 » 9864 4 05 8910 OC 

800 9869 7 78 6224 01 

Akköprü - Esenhoğa enerji nakil hattı ve indirici trafo postası ek
siltme günü aşağıdaki şekilde tehir edilmiştir. 

1 — Eksiltme 29/7/1960" Cuma günü saat 15 le Hava Meydanları 
ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliğinde (Atatürk Bulvarı No 222 Ka
vaklıdere - Ankara) toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

2 —- Belge müracaatı «evvelki ilânlarda belirtilen vesikalarla bir
likte» en geç 22/7/1960 günü saat 17 ye kadar yapılmış olacaktır. 

3 — Tekliflerin eksiltme günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Reisliğine teslim edilmesi şarttır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2567 / 4-3 

Jandarma Satıoalma Komisyonu Başkanlığından : 
Cinsi : Manyatolu masa telefonu, miktarı : 100 aded, M. fiyatı : 235 

'İra, muvakkat teminatı : 1.763 lira. 
Jandarma Birlikleri ihtiyacı için yukarıda yazılı bir kalem man

yatolu masa telefonu kapalı zarf usuliyle Ankara Jandarma Satın Alma 
Komisyon binasında 8/7/1960 Cuma günü saat 15,30' da ihale edilecektir. 
Şartnameleri istanbul J. Sat. Al. Kom. izmir J. Deniz Bölge K. lığı Satın 
Alma Kom. Bşk. lıkları ile Komisyonumuzda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikalarla teminatlarım ve teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarım ihale saatinden bir saat evveline kadar yani en geç 
saat 14,30 a kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

2511 / t-3 

Gaziantep 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
960/366-479 
Gaziantep'in Kurbu Zencirli Mahallesi 96 hanede nüfusa kayıtlı Şıh 

Mehmet kızı Ummügülsüm'den olma Yıldız Ayşe Ediz, Beşıre Ediz tara
fından Mehmet Ediz ve Nüfus idaresi aleyhine açılan ana adının tashi-
h rulo ana adlannn Gülsüm olmayıp Ümmügülsüm olduğu tahakkuk 
etmiş olduğundan mahkememizin 15/6/196G gün ve 960/366-479 sayılı 
ilâmı ile Ümmügülsüm olarak tashihine karar verildiği ilânen tebliğ 
olunur. 2598 



Sahife: 1630 

Amortisman ve Kredi Sandığı Umum Müdürlüğü ve Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasından : 

(Resmî Gazete) 30 HAZİRAN 1960 

9 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İda
re Merkezinde yapılan Maliye Bakanlığı - Amortisman ve Kredi Sandığı 
% 5 faizli ,1959 istikrazı birinci tertip tahvillerinin 8 Temmuz 1960 vâde
sine ait itfa çekilişinde itfa edilen tahvil numaralarını gösterir liste. 

1101- 1200 
7701- 7800 

17001-17100 
28951-29000 
33251-33300 
36801-36820 
41461-41480 
45901-45910 
46951-46960 
49291-49300 
50171-50180 
50441-50450 
50961-50970 
52151-52160 
52651-52660 
52751-52760 
54041-54050 
54701-54710 
55447-55448 
56007-56008 
56211-56212 
56413-56414 
56681-56682 
56927-56928 
57585-57586 
57861-57862 

4501- 4600 
10301-10400 
22751-22800 
29651-29700 
33801-33850 
38341-38360 
45031-45040 
46041-46050 
47331-47340 
49951-49960 
50301-50310 
50511-50520 
51521-51530 
52261-52270 
52671-52680 
52821-52830 
54361-54370 
54791-54800 
55543-55544 
56039-56040 
56217-56218 
56455-56456 
56751-56752 
56981-56982 
57587-57588 
57921-57922. 

5701- 5800 
14401-14500 
22851-22900 
31251-31300 
33851-33900 
38781-38800 
45471-45480 
46581-46590 
48221-48230 
49971-49980 
50401-50410 
50561-50570 
51781-51790 
52321-52330 
52691-52700 
52841-52850 
54501-54510 
54891-54900 
55675-55676 
56067-56068 
56241-56242 
56459-56460 
56787-56788 
57001-57002 
57807-57808 

58010, 58015, 58031, 58036, 
58140, '58175, 58178, 58187; 58300, 58317, 58323, 58328 
58419, 58442, 58448, 58458. 
'58714, 58797, 58846, 58857, 
59239, 59264, 59308, 59431 

58078, 58124, 58132, 
58202, 58219, 58247, 
58343, 58362, 58391, 
58475, 58476, 58482, 
58863, 58922, 59101, 

6201- 6300 
16101-16200 
22951-23000 
31551-31600 
33951-34000 
38961-38980 
45591-45600 
46941-46950 
4922149230 
50101-50110 
50431-50440 
50881-50890 
52121-52130 
52561-52570 
52721-52730 
52941-52950 
54641-54650 
55437-55438 
55731-55732 
56085-56086 
56257-56258 
56477-56478 
56809-56810 
57535-57536 
57843-57844 

58135, 58136, 
58256, 58267, 
58397, 58417, 
58574, 58686, 
59118, 59132, 

1 numaralı kupon ve kur'a isabet etmiş tahvil bedelleri 8 Temmuz 
1960 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu ta
rihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 

2560 /1-1 

Edirne Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
959/993 
Hüsniye Gürce Vekili Avukat Fikret inse] tarafından Hazine ve 

Naime aleyhine açılan tescil dâvasının yapılan duruşması sonunda : 
1) Edirne Merkez Çukurçayırda tapusunun Mayıs 301 cilt : 1 sa

hife : 82 sıra No : 301 de kayıtlı bulunan (Hacı Tahir Bin Hacı Şakir) 
M. K. nunun 699/2 nci maddesi gereğince müstakilen davacı Hüsniye 
Gürce adına kayıt ve tesciline. 

2) 4.000 kuruş ilâm hsrcınm davacıdan alınmasına. 
3) Hazine hakkında açılmış bulunan dâvanın reddine ve 100 lira 

ücreti vekâletin davacıdan alınıp Hazine vekiline verilmesine masraf
ların davacının uhdesinde ipkasına Temyiz yolu açık olmak üzere 
11/5/1960 tarihinde verilen karar davacı vekili ile dâvah Hazine vekilinin 
yüzüne Naime'nin gıyabında tefhim kılındığından : 

Dâvah Naime'nin de adresinin meçhuliyetinden işbu ilânın Naime'ye 
adresinin meçhuliyeti sebebiyle tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur.-

2592 

Dâvâlının gösterilen adreste bulunamadığı gibi halen bulunduğu 
yerin dahi bilinmediği davetiyesine verilen meşruhattan ve zabıta tahki
katından anlaşılmış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 31 
inci maddeleri gereğince dâvâlıya ilânen davetiye tebliğine karar veri
lerek duruşması 12/9/1960 Pazartesi günü saat 9.30 a bırakılmış olmakla 
keyfiyet dâvah Mari Kul Cons'a davetiye makamına kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

2591 

Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
959/567 
Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesinden Bahçıvan Osman Gündüz 

vekili Avukat' Mehmet Atasoyuer tarafından aynı mahallede Kayseri'li 
Ahmet Paşa Caddesi No. 154 de mukim Madam Mari Rul Cons aleyhine 
Mahkememizde açılan 3.732 lira 20 kuruşluk zarar ve ziyan dâvasımn 
yapılan duruşması sırasında : 

Malatya Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 
959/364 
Malatya'nın Fethiye Köyünden olup Çavuşoğlu Mh. de oturan Bay

ram oğlu Kemal Arı vekili Avukat Mehmet Ali Karadeniz tarafından 
adresi meçhul bulunan Kemal karısı Elif Arı aleyhine açılan ihtar dâ
vasının yapılan duruşması sonunda : 

Dâvah Elif Ari'nin bir ay zarfında davacı kocası Mehmet Ari'nin 
evine dönmesinin ihtarına 15/6/1960 gün ve 364/307 sayı ile karar veril
miş olduğundan adresi meçhul bulunan dâvah Elif Arı'ya hüküm tebliği 
yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

2583 

Tekirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/82 
Davacı Karahisarlı Köyünden Mihriye Sezen vekili Avukat Recep 

Uzsoy tarafından dâvâlılar Şerif Elbek, Neriman Çarkçı, Nimet Oigaç, 
Necdet Yaman, Şevkiye Bircan, Hüseyin Doğanlar, İsmail Doğanlar, Na
dide Doğanlar, Şerif Ahioğlu, Hayriye Erdin, Ümmü Yaşar ve Tekirdağ 
Defterdarlığı aleyhine açılan gayrimenkul tescil dâvasının yapılan «.du
ruşmasında : 

Dâvah Şerif Elbek'in adına çıkarılan gıyap kararının tebliğ edilme
diği ve bilâ tebliğ iade edildiği anlaşılmış olduğundan 9/6/1960 günlü celse
de gıyap kararının Resmî Gazete'de ilânen yapılmasına karar verilmiş olup 
duruşmanın bırakıldığı 27/9/1960 Salı günü saat 9 da mahkemeye gelmesi 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıya
bında bakılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2582 

960/82 
Davacı Karahisarlı Köyünden Mihriye Sezen vekili Avukat Recep 

Uzsoy tarafından dâvâlılar Şerif Elbek, Neriman Çarkçı, Nimet Olgaç, 
Necdet Yaman, Şevkiye Bircan, Hüseyin Doğanlar, İsmail Doğanlar, Na
dide Doğanlar, Şerif Ahioğlu, Hayriye Erdin, Ümmü Yaşar ve Tekirdağ 
Defterdarlığı aleyhine açılan gayrimenkul tescil dâvasının yapılan du
ruşmasında : 

Dâvâlılardan Neriman Çarkçı, Nimet Olgaç, Necdet Yaman'm ad
reslerine çıkarılan davetiyelerin adreslerinin meçhul bulunduğundan bilâ 
tebliğ iade edilmiş olduğundan 9/6/1960 günlü celsede davetiyelerin Resmî 
Gazete'de ilânen yapılmasına karar verilmiş olup mahkemenin talik edil
diği 27/9/1960 Salı günü saat 9 da mahkemeye gelmeleri veya kendilerini 
bir vekille temsil ettirmeleri davetiye yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

2585 

Kırıkhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
Ali Sural ve arkadaşları vekilleri Avukat Ahmet Rıza Eryılmaz-ta

rafından Reyhanlı Malmüdürlüğü, Ali Sarıçalı, Şevket Sarıçalı, Ahmet 
Sarıçalı, Nazo Sarıçalı, Feride Kızılkaya, Fidan Kızılkaya, Kemal Akpı-
nar, imiş Akpınar, Hikmet Akpınar, Nizamettin Akpınar, Salih Akpınar, 
Hamide Akpınar, Fatma Akpınar, Fazilet ve Mürüvvet Alkaya aleyhle
rine açmış olduğu su yolu tescili dâvasında : 

Dâvâlılardan Mürüvvet Alkaya'nm ikametgâhı meçhul olduğundan 
kendisine Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş ve 
bulunduğunda duruşma günü olan 19/7/1960 Salı günü saat 10 da mah
kemeye gelmesi veya kanuni vekil gönderilmesi davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen duyurulur. 

2581 



30 HAZİRAN 1960 (Resmî Gazete) 

Sanayi Bakanlığından : 
1C446 sayılı marka ilmühaberinin sahibi «Thomas De La Rue & 

Company Limited» in ticaret unvanı «The De Lâ Rue Company Limited» 
olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-1 

Sahife: 1631 

0688 numaralı marka ilmühaberinin sahibi «Berec (Great Brıtam) 
Limited̂  in ticaret unvanı «Berec International Limited» olarak değiş
tirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-2 

16768 numaralı marka ilmühaberinin sahibi «Berec (Great Brıtan» 
Limited» in ticaret unvanı «Berec International Limited» olarak değiş
tirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-3 

15162 sayılı marka ilmühaberi sahibinin ticaret unvanının «A. E. t. -
Hotpomt Limited» şeklinde değşitirildiği ve adresini «London S. W. 1. 
Grasvenar Pl=>ce No. 33» e nakletiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-4 

21357 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Kablo Kladno Millî 
Müessesesi ile birleşerek ticaret unvanı Kablo Kladno Millî Müessesesi 
olmuştur. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
2588-5 

22319 numaralı marka ilhıühaberinin-sahibi marka üzerindeki bü
tün hak ve vecibelerini «Almanya'da Gunther Wagne» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
258-6 

Vekâletlmizce 24 Şubat 1953 tarih ve 9749 numaralı ihtira, beratı 
sahibinin unvanı evvelce Cılag Socıete Anonyme iken bu defa 24 Mart 
1959 tarihinden itibaren Cıllag - Chemıe Socıete Anonyme olarak değiş
tirilmiş olduğu ibraz olunan belgeden anlaşılmıştır. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
2588-7 

9820 numaralı marka İlmühaberinin sahibi Brıstoî Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet İlân olunur. 
2588-8 

14116 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Brıstol Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-9 

15713 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Brıstol Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

2588-10 
15714 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bırstoî Laboratories 

Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-11 

15718 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir

leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-12 

16020 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Brıstol Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet İlân olunur. 
2588-13 

16041 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Brıstol Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-14 

16042 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Brıstol Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-15 

16043 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Brıstol Laboratories 
Inc.'in Amerika Birleşik Devletlerinde Brıstol - Myers Company ile bir
leşerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-16 

16044 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc. in Amerika Birleşik Devletlerinde Bristol - Myers Compsny ile birle
şerek ticaret unvanı Bristol - Myers Company olarak teşekkül ettiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-17 

16045 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc. in Amerika Birleşik Devletlerinde Bristol - Myers Company ile birle
şerek ticaret unvanı Brıstol - Myers Company olarak teşekkül ettiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-18 

16052 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc. İn Amerika Birleşik Devletlerinde Bristol - Myers Company ile birle
şerek ticaren unvanı Bristol - Myers Company olarak teşekkül ettiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-19 

16053 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc. in Amerika Birleşik Devletlerinde Bristol - Myers Company ile birle
şerek ticaret unvanı Bristol - Myers Company olarak teşekkül ettiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-20 

15252 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc. in Amerika Birleşik Devletlerinde Bristol - Myers Company ile birle
şerek ticaret unvanı Bristol - Myers Company olarak teşekkül ettiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-21 

17184 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Bristol Laboratories 
Inc. in Amerika Birleşik Devletlerinde Bristol - Myers Company ile birle
şerek ticaret unvanı Bristol - Myers Company olarak teşekkül ettiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2588-22 



Sahife: 1632 (Resmî Gazete) 30 HAZİRAN 1960 

O GÜNLERİN FEVKALADELİKLERİ DOLAYISİYLE RESMÎ G A Z E T E ' Y E 
G I R M İ Y E N Y A Y I N L A R 

27 Mayıs 1960 tarihinde Ankara Radyosundan saat 5.15 de Kur. Alb. Alparslan Türkcş tarafından okunmuştur 

Dikkat... Dikkat... Muhterem Vatandaşlar . 

Radyolarınızın basma geçiniz güvendiğiniz Silâhlı Kuvvetlerinizin sesi bir dakika sonra sizlere hitap edecektir. 

Bugün Demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hâdiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan verme
mek maksadıyla Türk Silâhlı Kuvvetleri Memleketin idaresini eline almıştır. 

Bu hareketi Silâhlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve part i lerüstü tarafsız bir 
idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda âdil ve serbest seçimler yapt ı rarak idareyi hangi tarafa mensup olursa 
olsun seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya 
zümreye karşı değildir. İdaremiz hiç kimse hakkında şahsiyata .nütaaliik tecavüzkâr bir fiile teşebbüs etmiyeceği gibi edilme
sine de asla müsamaha etmiyecektir. K i m olursa olsun ve hangi partiye mensup olursa olsun her vatandaş kanunlar ve hukuk 
prensipleri" esaslarına güre muamele görecektir. Bütün vata/ı laş larm partilerin üstünde aynı milletin aynı soydan gelmiş 
evlâtları olduklarım hatır l ıyarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle, anlayışla muamele etmeleri ıstıraplarımızın din
mesi ve millî varlığımızın selâmeti için zaruri görülmektedir, "kabineye mensup şahsiyetlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerine sı
ğınmalarını- rica ediyoruz. Şahsî emniyetleri kanun teminatı altındadır. 

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün Dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler Anayasasına ve insan 
hakları prensiplerine tamamiyle riayettir. Büyük Ata türk 'ün Vur t ta Sulh ve Cihanda Sulh prensibi Bayrağımızdır. Bütün 
ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadıkız. NATO'ya inanıyor as ve bağlıyız. CENTO'ya bağlıyız. 

Tekrar ediyoruz düşüncelerimiz Yurt ta Sulh Cihanda Sulhtur. Türkiye dâhilinde bütün garnizonlardaki garnizon ko
mutanlar ı o yerin mülkî ve askerî idaresine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emniyetini sağhyacaklardır . 

1 — Sayın Kordiplomatiğin ikinci bir tebliğe kadar şehirce dolaşmamaları rica olunur. 

2 — Şehrin 'gerek dâhil ve gerekse dış enerji kaynakların: 1-an gelen cereyanın kesilmesi halinde mesullerin en ağır şekilde 
tecziye edilecekleri karar altına alınmıştır. 

3 — Halkın iaşe ihtiyacı için i lgi l i makamlar fırınlara yeteri kadar un tevziatına derhal başlıyacaklar ve fırınlar ekmek 
istihsaline devam edeceklerdir. 

Önemle tebliğ oluriur. 

1 — Ankara'da Silâhlı Kuvvetlerimizcc muhafaza altına alınılmış bulunanlar şunlardır... Celâl Bayar, Refik Koraltan, 
Namık Gedik, Ethem Menderes, Tcvfik İleri, Hayrettin Erkr :cn , Hadi Hüsman, Celâl Yardımcı, Rüştü Erdemim, Suat K u -
yaş, Namık Argüç, Tahsin Çelebican, 

2 — Yurt taki batan idare âmirleri kaymakam ve nahiye rıüdürleri , mahallî askerî komutanlıkların emrindedir. Askerî 
komutanlıklar, bölgelerindeki Hükümet azalarını muhafaza alt ı : a alacaklardır. Her askerî bölge komutanlığı mıntakaların-
daki kara ve hava trafiğini sıkı bir kontrol altına alacaklardır. Zurt dışına her hangi bir vası ta ile çıkış sureti katiyede ya
saktır . Silâhlı Kuvvetler mensupları hariç, diğer resmî Devlet c airelerinde, özel teşekkül ve müesseselerde vazifeliler ikinci 
bir emirle vazifelerine başlıyabileceklerdir. 

Vatandaşların günlük ihtiyaçları ile her türlü sağlık tesis -/e servisleri Komutanlığın kontrol ve murakabesi al t ında 
normal hizmetlerine devam edeceklerdir. 

Âmme asayiş ve nizamını bozucu bütün hareketler, her türlü siyasi parti tezahürleri sureti katiyede menedilmiştir. 

Bu gibi fiillere teşebbüs edenler ağır şekilde cezalandırıl .çaktır. Vazifeli bütün askerî şahısların verecekleri emirlere 
itaat edilmesi, Silâhlı Kuvvetlerimizin başardığı bu Millî İnkıL vp hareketinden asla endişe edilmemesi huzur ve sükun içinde 
mütaakip tebliğlere intizar edilmesi rica olunur. 

Başbakanlık Derlet Matbaası 
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Geçici Kanunlar                                                                                                Sayfa 
             

 Hürriyet Mücadelesi Uğrunda İşlenen Bazı Suçların Affına Dair Geçici Kanun   1

 

Silâh Taşıyan veya Bulunduranların Affına Dair Geçici Kanun
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İnkılâbın Korunmasına Dair Geçici Kanun
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Gazete’ye Girmeyen Yayınlar
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Tâyinler  
 
Başbakanlıkça Yapılan Tâyinler  2 

 


