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K A N U N L A R 

1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanu
nunun 3 üncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

geçici maddeler ilâvesine dair Kanun 

Kanun No : 97 Kabul tarihi 11/10/1960 

Madde 1 — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar 
Kanununun 3923 sayılı kanunla tadil edilen, 3993, 4107, 4175, 4497, 4690, 
5221, 5674 ve 6137 sayılı kanunlarla fıkralar eklenen 3 üncü maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3 — Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam veya 
sakat asker edilenlerden yüksek okul ve fakültelerden mezun oldukları, 
anlaşılanlarla bu derecede olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edi
len yurt dışındaki yüksek okul ve fakültelerden mezun olanlardım 8 inci 
maddede yazılı şartları haiz olanlar, yedek subay yetiştirilmek üzere 
kayıt ve kabul merkezlerine yollanırlar. 

Kayıt ve kabul merkezlerine gelenler Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı 
gözönünde tutularak test ve mülakatlarla tesbit edilen kabiliyetlerine, 
meslek ve ihtisaslarına göre sınıflandırılarak Yedek Subay Okul ve ta
limgahlarına gönderilirler. 

% Yedek subay yetiştirileceklerin hizmet süreleri 2 yıl olup, bunun 6 
ayı yedek subay adayı olarak Yedek Subay Okul veya talimgahlarında, 
18 ayı da subay olarak sınıfları birlik veya müesseselerinde eğitim ve 
hizmette geçer. Okul veya talimgahlarda geçen 6 aylık tahsil süresi, ge
rektiğinde Millî Savunma Bakanlığınca lüzumu kadar uzatılabilir. Bu 
uzatmadan dolayı 2 senelik hizmet süresi değişmez. 

8 inci maddede yazılı şartları haiz fakülte ve yüksek okul mezun
ları yaş hadlerini doldurmuş olsalar bile yukarıdaki fıkrada belirtilen as
kerlik hizmetlerini yapmadıkça çağdan çıkarılamaz. 

Okul veya talimgâhlardaki yetiştirilme sırasında Askerî Ceza Ka
nununun 154 üncü maddesine göre hükmen çıkarılanlar ve diğer gayri-
ahlâki vasıfları ve disiplinsizlikleri sebebiyle yedek subaylığa yaramıya-
cakları okul veya talimgahlar eğitim ve disiplin kurullarında tesbit edi
lenler dönem sonu beklenmeksizin er olarak; okul veya talimgâhlardaki 
öğrenim ve eğitim dönemi sonunda başarı gösteremiyenler çavuş olarak 
geri kalan muvazzaflık hizmetlerini tamamlamak üzere sınıfları kıta ve 
müesseselerine yollanırlar. Bu gibilerin, Askerlik Kanunundaki kısa hiz
met şartlarını taşısalar dahi (Sakatlar hariç), muvazzaflık hizmetleri 
tamamlattırılır. Bunların Yedek Subay Okul veya talimgahlarında geçen 
müddetleri askerlik hizmetlerinden sayılır. 

Yedek Subay Okul veya talimgâhlarındaki Öğrenim ve eğitim dö
nemi sonunda yapılan imtihanlarda başarı gösterenler asteğmen nasbo-
luûurlar ve sınıfları kıta ve müesseselerine atanırlar. Buralarda asteğ
men olarak 6 ay hizmetten sonra ehliyetleri sicilleriyle sabit olanlar, teğ

menliğe yükseltilir ve hizmetleri sonunda teğmen olarak terhis edilirler. 
Asteğmen olarak 6 aylık hizmetleri sonunda teğmenliğe liyakatleri gö-
rülmiyenler, 6 ay daha asteğmen olarak hizmet görürler. Bu sure so
nunda liyakatleri sicilleriyle tesbit edilenler teğmenliğe yükseltilirler. 
Bu süre sonunda da liyakati görülmiyenler terhislerine kadar asteğmen 
olarak kalırlar ve asteğmen olarak terhis edilirler. 

Ordunun çeşitli hizmetlerinde, sivil hayattaki meslekî ihtisasları 
dahilinde çalıştırılmalarında zaruret görülenler ile teknik eleman ve ter
cüman olarak vazifelendirilecek olanların yukarıdaki -fıkrada yazılı kıta 
ve sınıfı görevi kaydına tabi olmaksızın tâyin edildikleri yerlerden ala
cakları sicilleri üzerine terfileri yapılır. 

Yedek subay nasbedilenlerin hizmet süreleri olağanüstü hallerde 
Bakanlar Kurulu karariyle lüzumu kadar uzatılabilir. Bu uzatılan süre
ler, yaş haddinin sonundan iki kat düşülür. 

Yedek asteğmen ve teğmen olarak kıta ve müesseselerdeki hizmet
leri sırasında hastalananlar, muvazzaf subay emsalleri gibi tedavi ve 
sıhhi izin süresine tabi tutulurlar. Sıhhi izin süresini tamamlıyanlar ter
his edilirler. Ancak sıhhi izin süresini tamamlamadan (Faal kıta görevi 
yapabilir) raporu alanların hizmet süreleri 6 ayı doldurmadıkça terhis
leri yapılmaz. 

Yedek subaylardan sağlık özürlerinden ötürü orduda istihdama el
verişli olmadıklarına ait (Sürekli çürük) raporu alanlar haklarında has
talık ve arızalarının durum ve derecelerine ve görev alıp alamıyacak-
larına nazaran terhis ve maluliyet işlemleri özel kanunlarına göre yapılır. 

Geçici madde 1 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte, yedek 
subay olanlarla Yedek Subay okullarmda talebe olanlar eski kanun hü
kümlerine tabidirler. 

Geçici madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürür
lükten kaldırılan hükümler gereğince yedek subay olmak hakkını veren 
üniversite ve yüksek okullardan gayri okullardan mezun olup, 1076 
sayılı kanunun 8 inci maddesindeki şartları haiz olanlar Millî Eğitim Se
ferberliğinde kullanılmak üzere öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine verilirler ve askerlik şubelerinden sevkedildikleri andan itibaren 
askerlik hizmetleri başlamış sayılır. Bunlar İki senelik askerlik mükelle
fiyetleri zarfında Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen yerlerde öğret
menlik yapmağa mecburdurlar. 

S" 
Bunlardan halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen 

olanlar müktesep maaşlarını almağa devam ederler. Bunun haricinde 
olanlar fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren baremin 13 üncü 
derece maaşını alırlar. Bunlar askerlik şubelerinden şevklerinden itiba
ren iki senelik askerlik mükellefiyetleri esnasında firar ve izin tecavüzü 
bakımından Askerî Ceza Kanununa tabidirler. Bunların, okulların yaz 
tatili devresinde ne şekilde askerî eğitime tabi tutulacakları Millî Sa-
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vunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca tesbit olunur. Askerî eğitimleri 
sırasında Harb Okulu talebeleri gibi yedirilir ve er gibi giydirilirler. 
Eğitim mvhallerine gidiş ve gelişleri Harb Oku.u talebe'er; gibi Devletçe 
temin olunur; muvakkat görev yolluğu alamazlar. Öğretmenlik maaşları 
verilmeğe devam olunur. 

öğretmen olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı enirine verilenlerden 
öğretmenlik hizmetlerini lâyıkı veçhile yapamadıkları usulü dairesinde 
anlaşılanlarla öğretmen olmak istemiyenler ve askerlik eğitimlerinde 
muvaffak olamıyanîar geri kalan mükellefiyetlerini er olarak tamam
lamak üzere kıtalara sevkolıtnurlar. 

iki senelik askerlik hizmetlerini öğretmen olarak tanıam'ıyanlar 
teğmen olarak terhis edilirler. /Ancak, fiilen iki ders yılı ve 6 aylık as
kerî eğitimlerini tamamlamadıkça terhis edilemezler. 

Geçici madde 3 — Bu kanunun geçici ikinci maddesinin gerek
tirdiği masraflar 1960 malî yılı Bütçe Kanununun (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerine dâhil tertiplerden temin olunacak miktarların Millî Eği
tim ve Millî Savunma Bakanlıkları bütçelerinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisatlardan 
karşılanır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

13/10/1960 

No. Ballığı 

1*76 

S»2S 

S993 

4175 

4699 

(221 

•137 

İlgili K a n u n l a r t 

İhtiyat Zabıtları va İhtiyat Askeri Memurları Kanunu 
9/7/ l»27 

Yedek Subay re Askerî Memurlar hakkındaki 1076 sayılı 
Kanunun 3 üucü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

19/9/1940 
Yedek Subay re Askerî Memurlar hakkındaki Kanunun 3923 
aayılı kanunla değiştirilen 3 aucü maddesine nazı hükümler 
ilâvesine dair Kanun 11/4/1941 
Yedek Subay ve Askeri Memurları Kanununda değişiklik 
yapan 3993 numaralı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının tadiline dair Kanun 15/8/1941 
Yedek Subay ye Askeri Memurlar hakkındaki 1076 sayılı 
Kanunun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 üncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dait Kanun 30/1/1942 
Yedek Subay ye Askeri Memurlar hakkındaki 1076 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

23/9/1943 
Yedek Suba» ye Yedek Asker! Memurlar hakkındaki 1076 
sayılı Kanunun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 üncü 
taaeldesine bir fıkra ilâvesine dait Kanun 30/12/1944 
Yedek Subay ye Askeri Memurlar hakkındaki Kanunun 
3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 üncü maddesine bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 3993 sayılı kanunun birinci 
»Haddesinin A fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

29/6/194» 
Yededı Subay ye Yedek Askerî Memurları hakkındaki Ka-

jnunam 3923 »ayılı konunla değîitiıilea t üncü maddesine 
Li r fıkra eklenmesine dair Kanun 14/7/1950 
Yedek Subaylar ye Yedek Askerî Memurlar Kanununa ek 
IKann. 15/7/1953 

Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

733 628 

21 2139 4616 

22 454 4782 

22 1516 4837 

23 219 5020 

24 1694 5515 

M 129 3893 

S9 1095 6f44 

11 2149 7538 

3* 1545 845i 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkez Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna ek Kanun 

Kanun No : 98 Kabul tarihi: 12/10/1960 

Madde 1 — 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II. Milli 
Eğitim idareleri) kısmının 7083 sayılı kanunla değiştirilen ilkokul öğ
retmen ve yardımcı öğretmen kadrolarına ilişik cetvelde gösterilen kad
rolar eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

13/10/1960 
C E T V E L 
Görevi 

Maaş Aded Tutarı 
İS ilkokul öğretmen ve yardımcı öğretmeni 12 000 350 

Resmi 

Beılıfe fortín Cilt SeWfe »«• 

İİCİİİ K a m u l a r t 

2287 Maarif Vekâleti Merkeı Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkında 
«amin 23/6/1931 

492« Millî Eğirim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle Merkez K u . 
rulua ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişik-
Uk yapılması hakkında Kanun 15/6/1046 

14 M 7 

N o . Bas l ığ ı 
D ü s t u r 
T e r ı ı p C i l t S a M î e 

27 1271 

7083 

M a a r i f V e k â l e t i K u r u l u ş K a d r o l a r i y l e Merkez K u r u l u ş ve 
G ö r e v l e r i h a k k ı n d a k i 2287 say ı l ı kanunda d e ğ i ş i k l i k y a p ı l 
m a s ı n a dair o l an 4926 s a y ı l ı kanuna b a ğ l ı kadro ce tve l l e 
r inde d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 8 /5 /1956 
M a a r i f V e k â l e t i K u r u l u ş K a d r o l a r i y l e M e r k e z K u r u l u ş ve 
. G ö r e v l e r i h a k k ı n d a k i 2287 s a y ı n K a n u n d a d e ğ i ş i k l i k y a p ı l 
m a s ı n a dai r o l a n 4926 s a y ı l ı kanunla ek ve z e y i l l e r i b u l u n a n 
k a n u n l a r d a d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 24 /4 /1957 
M a a r i f V e k â l e t i T e ş k i l â t ı K a d r o l a r ı i l e Merkez T e ş k i l â t ı -ve 
vazife ler i h a k k ı n d a k i 2287 say ı l ı K a n u n d a d e ğ i ş i k l i k y a p ı l 
m a s ı n a dair o l a n 4926 »ay ı l ı K a n u n a ek K a n u n 28 /2 /1958 

1 37 1251 

3 38 1150 

S 39 167 

Gazete 
Say; 

9S03 

9593 

Devlet Plânlama Teşkilâturn Kurulması hakkındaki 91 
sayılı Kanuna ek Kanun 

Kanun No : 99 Kabul tarihi: 12/10/1960 

Madde 1 — Genel ve katma bütçeli idarelerle iktisadi Devlet Teşekküllerine mensup kimseler, Devlet Plânlama Teşkilâtında maaşsız izinli ve mukaveleli olarak istihdam edilebilirler. Bu kimselerin memu-rivetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri baki kalır, izinli o'dukları müddet, terfi ve tekaütlük'erinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. 
Bu kimselerin Devlet Plânlama Teşkilâtında maaşsız izinli olarak 

çalıştıkları müddet karşılığı, asıl bağlı oldukları teşkilâta karşı her han
gi bir mecburi hizmet mükellefiyeti tahmil etmez. 

Madde 2 — 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Devlet Plânlama Teşki
lâtının kurulması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi gereğince yapı
lacak tediyeler için 7244 sayılı kanunun hükümleri uygulanmaz. 

Madde 3 — 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı memuriyetlerden müsteşar ve müsteşarlık genel sekre
teri ile hizalarında «ihtisas» yeri olduğu belirtilen kadroları İşgal eden
lere müktesep maaş derecelerine bakılmaksızın bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

13/10/1960 

(1) SAYILI CETVEL 
Maaş Derece 

1 2 3 4 

2 000 1 750 1 500 1 250 

Ne. Han l ığ ı 

Tahsisat 
800 800 650 550 

İteansI 
D:-*rur Gazete 
lertip Cilt Şehit» Sayı 

i l e l i ! K a n u n ı 

91 Devlet Plânlama Teşkilâtının Kurulması h a k k ı n d a K a n u n 
5/10/116(1 — 10621 

Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle gelmiş ve 
gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden muafen ithali 

halikında Kanun 

Kanun No : 100 Kabul tarihi: 12/10/1960 

Madde 1 — Doğrudan doğruya yahut hakikr veya hükmi şahıslar 
aracı edilerek Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle gümrüklere 
gelmiş ve gelecek olan her türlü eşya ve kıymetler Gümrük Vergisi İle 
ithal esnasında alınan sair vergi, resim ve ücretlerden (Damga Resmi 
dâhil) muaf olduğu gibi, Türk Parası Kıymetini Koruma kararları ile 
Dış Ticaret Rejiminin koyduğu takyitlere de tabi değildir. 

Bu muafiyetin tatbik şekli ile eşya ve kıymetlerin Hazineye inti
kali usulü Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tes
bit olunur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1S/10/1960 
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M i l l î Bir l ik Komitesi Karar ı 

Noterlik Kanununun 5928 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci 
maddesinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

Karar A'o : 79 

Noterlik Kanununun 5928 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci madde
sinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair Sosyal işler Komisyonunca 
hazırlanan aşağıdaki rapor, Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi
nin 10 Ekim 1960 tarihli toplantısında kabul edilmiştir, 

10/10/1960 
T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Noter Kanununun 5928 sayılı ka
nunla muaddel 18 İnci maddesinin tefsiri hakkında Başbakanlık tezke
resi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yürürlükte bulunan 3456 sayılı kanunun 5928 sayılı kanunla mu
addel 18 inci maddesi hükmü açıkça (Noter ve Noter Yardımcıları 65 
yaşını ikmal edince yaş tahdidine tabi tutulurlar ay ve gün hesabında 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun hükümleri uygulanır) 
demek suretiyle memur statüsüne dâhil olmayan ve bu itibarla iştirakçi 
veya tevdiatçı hesabiyle 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi bulunmayan 
Noter ve Noter Yardımcılarının emekliye ayrılacakları yaş haddini müs-
takillen tanzim etmiş, ancak 65 yaşı ikmali bakımından ay ve gün hesa

bında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine atıfta 
bulunmuştur. 

Yorum ancak kanunların tatbikinde tereddüde düşüldüğü ahvalde 
mevzuubahis olabilecek bir husus bulunduğu cihetle 18 inci maddenin 
sarahati karşısında yalnız 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi kimsele
rin 18 yaşından sonra yaptıracakları yaş tashihlerinin muteber olmaya
cağına dair hükmünün yorum yolu İle Noter ve Noter Yardımcılarına 
teşmili uygun görülmemiştir. 

Bununla beraber yaş tashihlerinin bütün gayretlere rağmen suiisti
male müsait bulunması ve aynen memurlar gibi âmme hizmeti ifa eden 
Noter ve Noter Yardımcılarının şahsi statülerinde istikrar sağlanmasının 
zaruri olması bakımından Noter ve Noter Yardımcılarının da yaptıra
cakları yaş tashihlerinin muteber addedilmemesinin muvafık olacağı dü
şünülmüştür. Ancak bu hususun bir kanun konusu olduğu ve esasen Ada
let Bakanlığınca yeni Noterlik Kanunu Tasarısının hazırlandığı öğrenil
diğinden bu hazırlama sırasında keyfiyetin nazara alınması Komisyonu
muzca temenniye şayan görülmüştür. 

. . ., , Sıman' 

DfiırDT Gazrte 

No. Baglıjh Tertip Cilt S&falft Savı 

İlgili K a n u n l a r t 

S456 Noter Kanunu 28/6/İ938 3 19 509 3941 
5928 Noter K a n u n u n u n 33 ve 35 inci maddeleri ile muvakkat 

maddesinin tadiline dair Kamın 16/5/19S2 S 33 1379 8111 

T â y i n l e r 
Adalet Bakanlığından : 
1 — 1500 Ura maaşla Ankara C. Savcılığına Ankara Hâkimi 7876 

Cahit Ronay tâyin edilmiştir. 
2 — işbu Karar Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarih ve 5/11 sayılı 

kararnamesinin birinci maddesine göre tanzim olunmuştur. 
8/10/1960 

içişleri Bakanlığından : 
Silivri Kaymakamı M. Emin Taşpınar'm Tarsus Kaymakamlığına, 

Kangal Kaymakamı Arif Hikmet özgensoy'un Silivri Kaymakamlığına 
ve Tarsus Kaymakamı Mustafa Remzi Zarakol'un Hendek Kaymakamlı
ğına naklen tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 say h 
kararına istinaden tensip edilmiştir. 

6/10/1960 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : Emekli Kurmay Albay ibrahim Doğan'm, açık bulunan Tekel Genel 
Müdürlüğüne tâyini Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarihli ve 5/11 sayılı 
kararnamesine istinaden tensip edilmiştir. • 

Tarım Bakanlığından : 
1 — M:inhal bulunan 1500 lira maaşlı Birinci Hukuk Müşavirliğine 

Danıştay eski Üyelerinden Cahit Ortaç hakkı müktesebi olan 20CO İn a 
maaşla açıktan tâyin edilmiştir. 

2 — Bu karar Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarih ve 5/11 sayılı 
Kararnamesine göre tanzim olunmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığmdan : 
1 — Boş bulunan 1500 lira kadro maaşlı Karayolları Ulaştırma 

Dairesi Başkanlığına, Demiryol Kurmay Albaylığından emekli Asaf Kal-
kay'ın 1500 lira maaşla tâyini uygun görülmüştür. 

2 — işbu karar 2/6/1960 tarih ve 5/11 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarnamesinin 1 inci maddesi hükmüne müsteniden tanzim kılınmıştır. 

3/10/1960 

1 — Boş bulunan 1100 lira maaşlı Müşavirliğe, Muhabere Kıdemli 
Binbaşılığından emekli Nazmi öğmel'in tâyini uygun görülmüştür. 

2 — işbu karar 2/6/1960 tarih ve 5/11 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarnamesinin 1 inci maddesi hükmüne müsteniden tanzim kılınmıştır. 

3/10/1960 

Sanayi Bakanlığından ı 
2/6/1960 tarih ve 5/11 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ver

diği yetkiye İstinaden; 
Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliğinde açık bulunan 1250 Ura 

maaşlı Başmüfettişliğine, 1100 Ura maaşlı Birinci Sınıf Müfettiş islâm 
Evirgen'in, 

1100 Ura maaşlı Birinci Sınıf Müfettişliğe, 950 lira maaşlı ikinci 
Sınıf Müfettiş Rahmi Tuncagil'ln, 

950 lira maaşlı ikinci Sınıf Müfettişliğe, 800 lira maaşlı Üçüncü 
Sınıf Mlfettiş Kadri özcan'ın, 

Terfian tâyinleri tensip edilmiştir. 
80/9/1960 



SaUfe: 2356 (Resmî Gazete) 15 EKİM 1960 

İ L A N L A R 

M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

35 ton yağlı beyaz peynir satm alınacaktır. Tahmini tutarı 173.20ı 
tfra olup gececi teminatı 9.910 liradır. İhalesi : 21/10/1960 günü saa' 
11,30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 17500 er tonluk partiler ha 
ünde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün vt 
saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkann 
|Wa vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Le 
•.'azım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

3737 /4-4 

70 ton ayva satm alınacaktır. Tahmini tutarı 70.000 lira olup geçle 
teminatı 4.750 liradır. İhalesi : 21/10/1960 günü saat 11 de kapalı zar? 
usulü ile yapılacaktır. 35 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı istekliler» 
İhale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evvelini 
kadar tekiif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf v ı 
şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân ki? 
miada görülebilir. 3738 / 4-4 

150 ton portakal satın alınacaktır. Tahmini tutarı (142500) lira 
olup geçici teminatı (8375) liradır. İhalesi 1/11/1960 günü saat 11 de 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Bir istekliye ihale edilebileceği gibi 75 er tonluk partiler halinde ayrı 
ayrı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir 
saat evveline kadar teklif mektupalrını Komisyon Başkanlığına verme
leri evsaf ve şartnameler hergün komisyonda tstanbu Levazım Amirliği 
Hân kısmında görülebilir. 

3786 / 4-3 

100 ton lahana satın alınacaktır. Tahmini tutarı (45000) lira olup 
geçici teminatı (3375) liradır, ihalesi 26/10/1960 günü saat 11.30 da ka
pak zarf usulü ile yapılacaktır. 

isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergün komisyonda ye istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
lebilir. 

3787 / 4-3 

400 ton pilâvlık pirinç satm alınacaktır. Tahmini tutan (1.080,000) 
lira olup geçici teminatı (46.150) liradır, ihalesi 31/10/1960 günü saat 
11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

100 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, is
teklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her
gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

3788 / 4-3 

80 ton pirinç satm alınacaktır. Tahmini tutarı (200.000) lira olup 
geçici teminatı (11.250) liradır, ihalesi 31/10/1960 günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler 
hergün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
lebilir. 

3789 / 4-3 

100 ton tahin helvası satın alınacaktır. Tahmini tutarı (335000) 
lira olup geçici teminatı (17150) liradır, ihalesi 4/11/1960 günü saat 11 
de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

25 er 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 kısmında görülebilir. 

3808 / 4-1 

M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

20 ton lahana 20 ton prasa satın alınacaktır. Tahmini tutarı (16000) 
lira olup geçici teminatı (1250 liradır, ihalesi 5/11/1960 günü saat 11 de 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Bir saat evveline kadar tekif mektuplarını Komisyon Başkanlığına 
vermeleri evsaf ve şartnameler hergün komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliği ilân Kısmında görülebilir. 

3897 / 4-1 
9 

4. S. B r N Ö . lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapah zarf usulü ile 88.888 Ma l.S. çıralı çam kereste alınacaktır. 
Tahmini bedeli 39.999,60 lira olup geçici teminatı 3.000 liradır, ihalesi: 
24/10/1960 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şart
nameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve Is. Lv. A. liginde görüle
bilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacak-
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta be gönderilecek zarflaıdaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. Şartnamesinde istenen belgenin 
M. S. B. înş. Emi. D. Bşk. lığına müracaat edilerek alınması. 

3784 / 4-3 

Ankara Defterdarlığından : 
M, bedeli Teminat 

D a i r e s i Cins ve miktarı Lira Lira 

fardım Dışı Mallar Depo 3931 kalem motosiklet 
Kumandanlığı parçası 28.410 2.131 
adalet Bakanlığı V.5808265 motor numaralı 

Buick marka binek oto 25.000 1.875 
idalet Bakanlığı C.51 B.8425 motor No. iu 

Girişler binek oto 15.000 1.125 
\nkara Emniyet Md. 203 kalem buluntu eşya 3.200 260 

1 — Yukarıda evsafı yazılı menkul mallar 2490 sayılı kanunun Si 
nci maddesine müsteniden kapah zarfla Defterdarlıkta satışları yapıla
caktır. 

2 —- İhalesi 19/10/1960 tarihinde saat 15 de yapılacaktır. 
3 — isteklilerin kapalı teklif zarflarını havi tekliflerini ihale saa

tinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada gecikme 
Kabul edilmez) ilân olunur. 

3733 , 4-4 

Nazimiye Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/76 
Davacı, Nazimiye'nin Hoşum Köyünden AH Hıdır Yıldırım vekili 

Ali Akyol tarafından, dâvâlı aynı köyden Ağa oğlu Ahmet Kalın aley
hine ikame olunan alacak dâvasının yapılan muhakeme sırasında 

Dâvâlı Ahmet Kahn'ın adresi ve ikametgâhı belli olmadığından gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilahen tebligat 
icrasına ve duruşmanın 18/11/1960 Cuma gür.ü 9.10 a bırakılmasına 
mahkemece karar verildiğinden 18/11/1960 Cuma günü saat 9.10 da 
Nazimiye Sulh Mahkemesinde hazır bulunmanız, aksi halde muhake
menin gıyabınızda yapüacağı llânen tebliğ olunur. 

8891 
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15 EKÎM 1960 (Raamî Gazete) Safaife: 2357 

Bayındırlık Bakanlığından : 
3500 ton çimento Ankara Çimento Fabrikasından Esenboğa Hava 

Alanı İnşaatına naklettirilecektir. 
Bu işin muhammen bedeli (43.750,—) lira olup geçici teminatı 

i8.281.25) Uradır. 
Eksiltme 20/10/1960 Perşembe günü saat 15 de Bakanlık Malzeme 

Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı 
*arf usuüyle yapılacaktır. 

Şartnamesi Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Bayındırlık 
Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine 
Kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları 
lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler muteber sayılmaz. 
3766,4-4 

Bakanlığımız ihtiyacı için bir aded demir plânya tezgâhı satın alı
nacaktır. 

Komple demir plânya tezgâhının muhammen bedeli (22.500,—) lira 
olup geçici teminatı (1.687,50) liradır. 

Eksiltme 1/11/1960 Salı günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdür
lüğünde toplanacak malzeme eksiltme komisyonunca vc kapalı zarf usu
üyle yeniden yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler muteber değildir. 
3859 / 4-2 

Bakanlığımız ihtiyacı olan bir aded komple kampana tornası satın 
alınacaktır. 

İşin muhammen bedeli (12.300,—) Ura olup geçici teminatı (922,50) 
liradır. 

Eksiltme 5/11/1960 Cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksilt
me suretiyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ve İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 
ilân olunur. 

3923/4-1 

Suruç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

955/53 
Davacı Suruç'ta Sıdıka Ürkü'nün dâvah istanbul Rami Nahiyesine 

Sağmacılar Köyü Bağcılar Caddesi Çetin Palas Apartmanı No. 4 te 
mukim Sait oğlu Müslüm Ürkün aleyhine ikame eylediği boşanma 
dâvası dolayısiyle namına çıkarılan 27/9/1955 tarihli celseye ait daveti
yenin tebliğine rağmen gelmediğinden bu kere 25/10/1960 Salı günü 
saat 11 de yapılacak duruşmada hazır bulunmasını bildirir gıyap kara
rının ilânen tebliği ilân olunur. 

3911 /1-1 

Edirne Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

384/725 
Reşide Kapina ve Cemiye özsabuncu tarafından Osman Çokmiliğ 

ve Hasan Çokmiliğ aleyhine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapılan duruş
ması sonunda tarafların maliki bulundukları Edirne - Kıyık Ortaçukur 
Mahallesi Hatip Cami Sokak 31/5/1956 tarihli cilt : 300 sahife : 38 sıra 
No. 148 de kayıtlı sağı Rasim solu arsa önü, arkası yol ile çevrili evin 
mahkemece satışına karar verilmiş bulunduğundan : 

Hissedarlardan dâvâlı Hasan Çokmiliğ'in adresinin meçiniliyeti 
sebebiyle ilânın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3862 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 
Kalorifer tesisi 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Konya Yollar 3. Bölgede yapılacak 
kalorifer tesisi olup keşfi (188 456,73) liradır. 

2 — Eksiltme günü : 1/11/1960 tarihine rastlayan Sah günü saat 
16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Karayolları Umum Müdürlüğü binasında sa
bit tesislerin 57 No. lu odasında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1960 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (10.672,—) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) isteklilerin en geç 24/10/1960 Pazartesi günü mesai saati so

nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Umûm Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta u>mumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Umum Müdürlük eksiltmele
rine giriş yönetmeliğine göre 18.846,— liralık banka referansı İle bu işin 
teknik öneminde bir işi iyi surette başarmış, idare ve denetlenmiş olduk
larını isbata yarar belgeleriyle teknik personel belgesini bağlıyarak bu 
iş için yeterlik belgesi almaları, 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
3882 / 4-2 

Kalorifer tesisatı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Van Yollar 11. Bölgede yapılacak ka

lorifer tesisatı olup keşfi (367.116,47) liradır. 
2 — Eksiltme günü : 4/11/1960 tarihine rastlayan Cuma günü saat 

16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

S — Eksiltme evrakı : Karayolları Umum Müdürlüğü binasında 
sabit tesislerin 57 No. lu odasında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
A) isteklilerin 1960 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (18.435,—) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
B) isteklilerin en geç 28/10/1960 tarihine rastlayan Cuma günü 

mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. 
Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Umum Müdürlük 
eksiltmelerine giriş yönetmeliğine göre 36.712,— liralık banka referansı 
ile bu işin teknik öneminde bir işi iyi surette başarmış, idare ve denetle
miş olduklarını isbata yarar belgeleriyle teknik personel beyannamesini 
bağlıyarak bu iş için yeterUk belgesi almaları, 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
3881 / 4-1 

* . 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 

İmalat artığı parça sac satılacaktır 
Akköpra - Ankara 

Atelyemlz İmalâtları artığı bulunan aşağıda ebadları belirtilen tah
minen (90) ton clvarmdaki parça sac 2490 sayılı kanun hükümleri da
hilinde kapalı zarf suretiyle 25 Ekim 1960 Salı günü saat 15,30 da Atelye 
Müdürlüğü İhale Komisyonu marifetiyle satılacaktır. Bu sacların mu
hammen bedeli (Kilosu 75 Krş. tan) 67.500,— Ura ve muvakkat teminata 
4.625,00 T.L. dır. 

Saclar 2 ve 2,5 mm. kalınlığında 20x20, 20x100, 40x40, 40x60 ebat
larında olup Atelye sahasında hergün mesai saatleri dahilinde görü
lebilir. 

Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Atelye Muhasebesinden temin 
edilebilir. 

isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveı 
(Saat 14.30) kadar ihale Komisyonuna vermeleri lâzımdır. Postada vuku 
bulacak gecikmeler nazara alınmaz. 

3803 / 4-3 
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9abife?2358 (Reaml GCUMU») 15 EKİM 1960 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Cinsi : Yeşil yem (15 tonu havuç, 15 tonu pancar, 40 tonu lahana 

yaprağı, 20 tonu ıspanak ve 10 tonu kıvırcık veya marul olmak üzere), 
Miktarı : 100 ton, Muhammen Bedeli : 34.500,—, Geçici Teminatı : 
2.587,50, İhale Şekli : Kapalı zarf. 

Yukarıda müfredatı yazılı 100 ton yeşil yem 2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2/11/1960 Çar
şamba günü Ankara'da Enstitüde toplanacak Komisyonca yapılacak
tır. Kapalı zarfların en geç aynı gün saat 14 de kadar Komisyona ve
rilmiş olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere Enstitü Bürosuna müracaatları. 

3954 / 4-1 
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Ankara İmar Müdürlüğünden : 
Güvenevlerde aşağıda numaraları yazılı ada ve parsellerde yapılan 

değişikliği gösteren 44000 No. lu plândan bir kopya Müdürlüğümüz ilân 
tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
Ada ve parsel No. lan : 1297 ada 12, 16, 30, 31 43, 44, 47 ilâ 52. 

3945 /1-1 

Aşağıda numaraları yazılı ada ve parselleri İhtiva eden 39060 No. 
lu plândan bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
Ada ve parsel No. lan 

8001 ada 21 ilâ 35, 8020 ada 40, 41, 8021 ada 35, 36, 8084 ada 55, 
8085 ada 50, 51, 8087 ada 35, 36, 8094 ada 11, 12, 8095 ada 20, 21, 8112 
ada 7, 8, 9, 8113 ada 5, 6, 8460 ada 1, 2. 

3946 /1-1 

İskilip Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
956/312 
Davacı Iskilip'in Tepe Mahallesinden Ziya ve Hamit Çağılm kendi

sine asaleten Ziya'ya vekâleten Tepe Mahallesinden ölü Ali Baran 
vereseleri Muzaffer Baran, Bahattin Baran, Orhan Baran ve Mustafa 
Asım Baran aleyhlerine açtığı lzalei şüyu dâvasının yapılmakta olan 
yargılanmasında : 

Dâvâlılardan 933 doğumlu AH oğlu Orhan Baran'ın 17/6/1958 
tarihinde ölmesile veraseti karısı Fatma ile oğlu Kayhanı bıraktığı 
anlaşılmış olmakla davacı vekilinin talebi veçhile ölü Orhan vereslerine 
Ankara veya İstanbul'da çıkan gazetelerden birinde ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilerek duruşma 27/10/1960 tarihine saat 9 a talik 
edilmiş olmakla adları geçenlerin ilânı mütaakıp İskilip Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 956/312 sayılı dosyasına müracaatları ve haklarını arama
ları ilânen tebliğ olunur. 

3902 /1-1 

İstanbul Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
960/160 
Davacı İnhisarlar Başmüdürlüğü tarafından Beşiktaş Yıldız İhla

mur Caddesi No. 29 da ikamet eden Hakkı Narin aleyhine mahkeme
mizde açılan 37 lira 50 kuruş alacak dâvasının duruşmasında : 

Yukarda adı ve adresi yazdı dâvâlıya davetiye tebliğ zarfı ilânen 
tebliğ yapılmış olmakla halen mahkemeye gelmemiştir. Bu kere davacı 
vekili gıyap karanının da ilânen tebliğini istemiş olduğundan, 

Mahkemece davacı vekilinin talebi muvafık görülmekle gıyap ka
rarını havi tebliği zarfının ilânen yapılmasına mahkemece karar veril
miş olduğundan duruşmanm bırakıldığı 21 Ekim 1960 s-'at 10 ,da hızır 
bulunması veya bir vekil bulundurması bu konudaki gıyap kararı mah
keme koridoruna asılmış bulunduğu tebliği yerine geçmek üzere ilân 
olunur. 

3942 /1-1 

Diyarbakır 2 nci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
960/1 

Davacı Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından dâvâlı Mehmet 
Göktaş mirasçıları aleyhine açılan alacak dâvasının yapılmakta olan du
ruşmasında : 

Dâvâlının mirasçılarından Kayseri Küçükmustafapaşa Mahallesi 
Çeşme Sokak No. 27/1 de oturan Yaşar Göktaş ve Servet Göktaş nam
larına çıkarılan davetiyelere verilen meşruhattan ikametgâhları meçhul 
bulunduğu anlaşıldığından kendilerine ilânen tebligat icrasına karar ve
rilmiştir. 

Karar gereğince duruşmamn bırakıldığı 24/101960 gününde Mehmet 
oğlu Yaşar ve Servet Göktaş'ın duruşmaya gelmeleri lüzumu davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3941 / 4-1 

Keban Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/38 
Davacı Keban'ın Denizli Köyünden Ahmet Çakmak'ın dâvâlı İstan

bul Maltepe Topkapı Sağmacılar Köyü Altın Tepesi Kâzım Bey Cadde
sinde No. 2 de ikamet eder Melahat Çakmak aleyhine açmış olduğu 
boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlı Melahat Çakmak ikametgâhında bulunmayıp adresinin 
meçhul bulunması hasebiyle gıyap kararının ilânen tebliğ edilmesine 
karar verilmiş ve duruşmanın 26/10/1960 gününe talik edilmiştir. 

Mezkûr günde gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde 
gıyabında hüküm verileceğinden gıyap karan ilânen tebliğ olunur. 

3917 /1-1 
, ,, 

Diyarbakır Birinci AsUye Hukuk Yargıçlığından : 

960/345 

Şadiye Gençer vekili Avukat Nadir Omay tarafından Mustafa Gen-
çer aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Dâvâlının adresinde bulunmadığı bittahkik anlaşılmış ve ilânen teb
ligat icrasına karar verilmiş olmakla dâvâlı Mustafa Gençer'ln duruş
manın bırakıldığı 31/10/1960 günü saat 9 da Diyarbakır Birinci Asliye 
Hukuk Mahkemesinde bulunması veya kendisini temsilen bir vekil gön
dermesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3899 /1-1 

İğdır Belediye Reisliğinden : 
1 — Kasabamızda 44914.95 lira keşif bedelli 2920 m» beton yaya 

kaldırımının kapalı zarf usullyle eksiltme yapılacaktır. 
2 — Bu işin muvakkat teminatı 3.363,62 liradır. 
3 — Ekciltme 21/10/1960 Cuma günü saat 14 de Belediye Encü

meninde yapılacaktır. 
4 — inşaat dosyası her gün mesai saatlerinde Belediye Fen işle

rinde görülebilir. 
5 — isteklilerin gösterilen gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesinde belirtilen 
lüzumlu belgeleriyle beraber kapalı olarak komisyona vermeleri şarttır. 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
3896 /4-2 

Ankara Valiliğinden : 
Darp ve hakaretten sanık Belediye Zabıta Memuru Haşim Ertaş ve 

Kenan Saraçbaşı'nın men'i muhakemesine dair 13/1/1959 tarih ve 22 sayılı 
karar, müşteki Bayram Yaşasın'ın gösterilen adreste bulunmamasından 
dolayı tebliğ edilememiştir. 

Tebliğ makamına kaim elmak üzere keyfiyet ilân olunur. 
3839 
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MİLLÎ PİYANGO 
7 Ekim 1963 çekilişi ikramiye listesi 

Çekildiği yer: Ankara Çekiliş tarihi: 7/10/1960 Saat: 13,30 
311267 Numara 500.000 lira 
005237 Numara 200.000 lira 
151866 Numara 100.000 lira 
220100 Numara 100.000 lira 

Yirmibin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
050791, 272091, 357574, 475404, 486101. 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
105425, 130208, 156075, 221563, 298365, 302835, 358246, 373240, 
404807, 428930. 

Beşerbin (5.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
015534, 033771, 041885, 050229, 053641, 054611, 079944, 087334, 
106986, 134101, 14245S, 164394, 176945, 17702S, 198666, 204287, 
210194, 218801, 276865, 277267, 281170, 288080, 314057, 315212, 
357417, 357535, 382231, 383330, 406184, 427296, 433577, 450631, 
451011, 452215, 465046, 467471, 472379, 473381, 497879, 499541. 

lkişerbin (2.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
002305, 006815, 010787, 016675, 022671, 029867, 036979, 039781, 
040474, 044366, 046540, 046568, 051758, 056067, 068680, 071110, 
072349, 086545, 103179, 3 06783, 109609, 120489, 121170, 129895, 
138199, 143726, 146261, 14883 9, 159430, 168396, 170055, 171767, 
173561, 3 82340, 190863, 1954 79, 2C0887, 200977, 209371, 220482, 
238333, 243833, 250381, 250428, 264344, 267446, 267680', 268315, 
268384, 271136, 278540, 277119, 285036, 287264, 303813, 303886, 
312746, 325317, .',25487, 327623, 347595, 355373, 356723, 361830, 
365991, b66361, 367474, 369404, 370267, 378295, 379440, 380639, 
386560, 398460, 412772, 413975, 415944, 417845, 420271, 421596, 
421627, 424275, 424341, 432262, 434566, 435030, 439401, 444945, 
451874, 453855, 460806, 463885, 464125, 467990, 476910, 487017, 
490618, 491646, 493276, 497677. 

Biner (1.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
000609, 004417, 013337, 014390, 014668, 016926, 022566, 024337, 
024344, 025401, 029911, 030867, 031266, 032905, 033490, 035488, 
037417, 037530, 040009, 042811, 043061, 043426, 045840, 047909, 
048713, 048811, 049435, 050001, 053156, 054926, 055024, 057054, 
066630, 067823, 077841, 079031, 082523, 084860, 085766, 089142, 
093446, 095165, 096551, 102423, 105340, 109621, 118850, 119413, 
120111, 120181, 126851, 131589, 133925, 134261, 134319, 135949, 
143224, 145415, 146251, 146547, 148020, 148849, 151213, 154078, 
154427, 155020, 156961, 158577, 159210, 163164, 167174, 167501, 
170000, 175659, 176167, 177300, 177747, 178035, 183156, 184781, 
187704, 188523, 191289, 191671, 197060, 201615, 202562, 212715, 
213651, 215066, 218313, 219469, 220930, 236499, 238324, 241949, 
245702, 246241, 250811, 250925, 251529, 251893, 253404, 255445, 
257533, 257629, 258715, 260526, 265887, 267871, 273302, 273941, 
274114, 283208, 283838, 285494, 285537, 286713, 286815, 287226, 
289779, 290278, 290602, 294394, 296570, 301034, 303444, 310747, 
314091, 314102, 314435, 317735, 319191, 320304, 325593, 332191, 
336477, 341518, 342088, 344247, 345900, 349024, 351079, 351588, 
372011, 376C30, 377043, 377046, 377385, 378104, 381043, 382359, 
383790, 384730, 390185, 394236, 395568, 396552, 397787, 398636, 
400596, 404396, 418095, 419465, 426820, 429436, 42953J, 429666, 
430003, 434091, 435175, 442189, 443014, 445201, 446014, 447865, 
450241, 452392, 453547, 455608, 455626, 458055, 458589, 458825, 
459111, 460304, 467521, 470390, 472056, 475934, 478006, 488052, 
488060, 490074, 491661, 491953, 492785, 493289, 494106, 495508. 

Son rakamlara göre ikramiye kazanan numaralar: 
Son üç rakamı 755 olanlar 400 (Dörtyüz) lira 
Son üç rakamı 982 olanlar 400 (Dörtyüz) lira 
Son üç rakamı 059 olanlar 200 (îkiyüz) lira 
Son üç rakamı 211 olanlar 200 (Îkiyüz) lira 
Son üç rakamı 346 olanlar 200 (îkiyüz) lira 
Son üç rakamı 771 olanlar 200 (îkiyüz) lira 
Son İki rakamı 83 olanlar 100 (Yüz) lira 
Son iki rakamı 06 olanlar 40 (Kırk) lira 
Son iki rakamı 11 olanlar 40 (Kırk) lira 
Son rakamı 3 olanlar 20 (Yirmi) lira 

Son rakamı 7 olanlar 20 (Yirmi) lira 
ikramiye kazanmışlardır. 

lkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar : 
011267, 111267, 211267, 301267, 31C267, 311067, 311167, 311207, 
311217, 311227, 311237, 311247, 311257, 311260, 311261, 311262, 
311263, 311264, 311265, 311266, 311268,* 311269, 311277, 311287, 
311297, 311367, 311467, 311567, 311667, 311767, 311867, 311967, 
312267, 313267, 314267, 315267, 316267, 317267, 318267, 319267, 
321267, 331267, 341267, 351267, 361267, 371267, 381267, 391267, 
411267. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, çeyrek biletler de ikramiyelerin dörtte birini alırlar. 

3886 

Trabzon Asliye 2 nci Hukuk Yargıçlığından : 

959/1173 
Rahmi Aygül vekili Avukat İhsan Yücesan tarafından dâvâlılar ib

rahim oğlu Mustafa ve Süleyman oğlu ibrahim ile diğer arkadaşları 
aleyhlerine ikame olunan istihkak dâvasının yapılmakta olan muhake
mesi esnasında : 

Dâvâlılardan ibrahim oğlu Mustafa ile Süleyman oğlu ibrahim'e 
evvelce davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen davetiye tebliğ olun
muş, davete icabet etmedikleri cihetle adlarına ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiş ve duruşma 11/11/1960 Cuma günü saat 9 35 e ta
lik kılınmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, veya bir ve
kille kendinizi temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmanın gıyabınmzda 
cereyan edeceği, gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet 
ilân olunur. 

3827 

959/1173 
Rahmi Aygül vekili Avukat ihsan Yücesan tarafından dâvâlılar 

İbrahim oğlu Mustafa ve Süleyman oğlu ibrahim ile diğer arkadaşları 
aleyhlerine ikame olunan istihkak dâvasının yapılmakta olan muhake
mesi esnasında : 

Dâvâlılardan Salih oğlu Rüştü ile ibrahim oğlu Hüseyin'in yapı
lan aramalara rağmen adresleri tesbit olunamadığından ilânen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve duruşma 11/11/1960 Cuma saat 9.35 e talik 
kılınmış bulunduğu cihetle, mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz davetiye tebliği yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

Adıyaman Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
960/46 
Davacı Adıyaman'ın Musalla Mahallesinden Bekir oğlu Kasım Ak-

gün tarafından dâvâlı Malatya Kışla Caddesinde mukim mâruf mütaah-
hitlerden Hüseyin Doğan oğlu Doğan Doğan aleyhine açmış olduğu 429 
Ura 70 kuruş alacak dâvasının yapılan duruşmasında : 

Yukarıda ismi yazılı dâvah Doğan Doğan adına çıkarılan gıyap 
kararı gösterilen adreste tebliğ edilemediği gibi adresinin de meçhul bu
lunduğu yapılan tahkikatla anlaşılmış bulunduğundan mumaileyh adına 
çıkarılan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla; 

Karar gereğince duruşma günü olan 27/10/1960 Perşembe günü 
saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille temsil ettir
meniz gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3825 

Çankaya Kaymakamlığından : 
Nuri Saygın'ı darptan maznun Zabıta Memuru Ali Güçlü ve Mustafa 

Aydoğan hakkında iddia olunan suç sübut bulmadığından Çankaya idare 
Heyetince ittihaz edilen 12/8/1960 tarih ve 33 sayılı kararın şikâyetçiye 
tebliği istenilmiş ise de; adresi tesbit edilemediğinden tebliğ mahiyetinde 
olmak üzere ilân olunur. 

3833 
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İncesu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
Incesu'yun Hamurcu Köyünden Salih Çopur tarafından aynı köyden 

Mehmet Postcu ve ismail Acer aleyhine açılan zarar ve ziyan bedelinden 
250 lira alacak dâvasının yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlılardan ismail Acer'in namına muhtelif adreslere ve muhtelif 
tarihlerde çıkarılan davetiyenin adı geçen ismail Acer'in bulunamadı
ğından bahisle bilâ tebliğ iade edilmesi üzerine mahkemece dâvâlı is
mail Acer'e ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğu ve muhake
menin 10/11/1960 Perşembe günü saat 9.15 geceye bırakılmış olduğundan, 
dâvâlı ismail Acer'in belirli gün ve saatte mahkememizin 960/80 sayılı 
dosyasının muhakemesine gelmediği veya kendisini temsile yetkili bir 
vekil de göndermediği takdirde namına gıyap kararı çıkarılacağından, 
işbu ilânın davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

3856 

Refahiye Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
959/94 
Refahiye'nin Ekrek Köyünden Hasan oğlu ibrahim Battal tara

fından dâvâlı karısı istanbul Fener Abdi Subaşı Mahallesi inceler So
kak No. 34 de Emekli Başkomiser Turan Ceran nezdinde Nacile Battal 
aleyhine açılmış boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlıya yukarıdaki adresine davetiye tebliğ edildiği halde gıyap 
kararının aynı adreste bulunmadığı ve meçhul bulunduğundan bahsiyle 
bilâ tebliğ iade edildiğinden ilânen tebligat yapılmasına karar veril
miştir. 

Karar gereğince yukarıda adı yazılı dâvâlı Nacile Battal'ın 
26/10/1960 Çarşamba günü saat 10.30 Refahiye Asliye Hukuk Mahke
mesine gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, gönderme
diği ve gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap kararı 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 3863 

Fethiye Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
959/283 
Elmalı Kazası Karyağdı Mahallesinde iken adresi meçhul kalan 

Ömer oğlu 1948 doğumlu Kadir Tömek'in âmme namına yaşının tashihi 
hakkında açılan dâvada kendisine ilânen dâva arzuhali tebliğ edilmiş 
olup ve duruşma günü olan 21/9/1960 tarihinde mahkemede bulunmadığın
dan gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve duruşma 7/12/1960 Çar
şamba günü saat 9 a talik edilmiş olmakla mezkûr günde mahkemede 
hazır bulunmadığı veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde 
duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

3841 

-e»e-
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Mütaahhlt nam ve hesabına konulan yiyecek maddelerinin 

C i n s i Miktarı 
M. Bedeli 

Kuruş 
Toplam 

Lira Krş. 

Kuru soğan Kilo 9.778 50 4.889,— 
Patates » 30.675 60 18.405,— 
Taze soğan » 3.356 70 2.349,20 
Marul Aded 13.217 30 3.965,10 
Teşil salata » 19.450 40 7.780,— 
Hıyar > 2.255 20 451,— 
Nane Demet 3.390 15 508,50 
Dereotu » 4.605 15 690,75 
Maydanos 24.223 15 3.633,45 
Taze bezelye Kilo 3.221 80 2.576,80 
Taze kabak » 9.235 75 6.926,25 
Kestane kabağı 5.830 50 2.915,— 
Pırasa » 22.200 50 11.100,— 
Lahana > 10.600 40 4.240,— 
Ispanak 18.336 80 14.668,80 
Havuç > 10.242 40 4.096,80 
Kereviz > 11.200 100 11.200,— 
Karnıbahar 12.300 100 12.300,— 
Semizotu 3.135 60 1.881,— 
8. yaprak 1.193 150 1.789,50 
Sivri biber 494 100 494,— 
Dolmalık biber > 6.941 80 5.552,80 
Taze fasulye 7.441 100 7.441,— 
Taze bamya > 934 120 1.120,80 
Patlıcan > 7.227 70 5.058,90 
Domates » 10.530 80 8.424,—' 
Sarımsak 204 170 346,80 
Portakal Aded 89.868 25 22.467,— 
Mandaline 29.000 30 8.700,— 
Limon 71.810 20 14.362,— 
Kavun Kilo 6.989 35 2.446,15 
Karpuz > 11.456 30 3.436,80 
Taze üzüm 7.162 100 7.162,— 
Elma 21.577 150 32.365,50 
Armut » 7.191 200 14.382,— 
Ayva > 4.600 80 3.680,— 

Y E K Û N 253.805,90 

Genel Top. 
Lira Krş. 

Geçici Teminat 
Lira Krş. 

253.805,90 13.902,25 21/10/1960 Cuma saat 11 de 

1 — Fakültemizin Cebeci ve Hacettepe hasta ve personelinin 1960 Malî yılı sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarları yamb 
sebze ve meyve mütaahhit nam ve hesabına kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe alt her türlü vesaik her gün saat 16.00 ya kadar Fakülte Hesap işlerinde görülebilir. 
3 — istekliler İhaleye konulan iaşe maddesinin tahmini bedelinden yukarı olmamak üzere ayrı ayn fiyat teklif (Hepsine fiyat teklif etmek 

şarttır) edecekler ve teklif edilen fiyat üzerinden ve teklif edilen fiyat üzerinden miktarlarım kuruşlayarak yazacak ve umumi yekûnunu da ya
zacaklardır. 

4 — Eksiltme 21/10/1960 Cuma günü saat 11.00 de Ankara Tıp Fakültesi Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — istekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırmış olmaları ve mesleklerini be

lirten 1960 tasdikli hüviyet varakası ve böyle resmî bir iş yaptıklarına dair belge ile ihale saatinden bir saat önce 2490 sayılı kanunun tarifine 
göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını belli gün ve saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri. (Postada vâki gecikmeler ve bu saatten 
sonra vâki müracaatlar kabul edilmez) ilân olunur. 

3780/4-3 

B H jbajjuujlık Devlet rVtgtVıarna 
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Kanunlar                                                                                               Sayfa                                  

                                                                                                

97  1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 üncü Maddesinin 

      Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler İlâvesine Dair Kanun   1

 

98  Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolar ile Merkez Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 

      2287 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair olan 4926 Sayılı Kanuna Ek Kanun 2

 

99  Devlet Plânlama Teşkilâtın Kurulması Hakkındaki 91 Sayılı Kanuna Ek Kanun  2

 

100  Hazineye Yardım Maksadı ile ve Bağış Yolu ile Gelmiş ve Gelecek Olan Eşya ve  

        Kıymetlerin Vergiden Muafen İthali Hakkında Kanun      2 

 

Millî Birlik Komitesi Kararı 
 

Millî Birlik Komitesi Kararı          3 

 

Tayinler  
 

Bakanlıklarca Yapılan Tayinler         3

 

 

 

 

 

 

 

İlanlar            4 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


