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Madde 1 — Dinî his veya gelenekleri veya yabancı ideolojileri alet 
etmek veya cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ikametgâhının veya 
maliki veyahut zilyedi olduğtt gayrimenkulunun bulunduğu mıntakada 
yaşıyan halkın tamamı veya bir kısmı üzerinde tesis eylediği nüfuza 
dayanarak, 

A) O mıntaka sekenesini maddeten veya manen tehdit ettiği ve
ya huzurunu bozacak sair hareketlerde bulunduğu veya İstismar eyle
diği, yahut; 

B) Fertlerin hukukuna tecavüz ettiği veya tahakküm ve tagal-
lüp ile, haklarını kullanmalarında iradelerine müessir olduğu yahut; 

C) Millî menfaatlere zarar verecek herhangi bir faaliyette bulun
duğu; 

Mahallin en büyük idare âmirinin sorumluluğu altında emniyet ma
kamları tarafından yapılan tahkikat neticesi sabit olanlar ile bunların 
dördüncü dereceye kadar (Bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarından 
lüzum görülenler İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile, o mmtakaya bfr daha gelmemek üzere, Yurt içinde başka yer
lere bu ek kanun hükümlerine göre nakil ve İskân edilebilirler. 

Bu kanun tatbikatında vazife ve salâhiyetini şahsi garaz veya men
faat karşılığında kötüye kullanan idare ve emniyet âmir ve memurları 
U r seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 2 — Nakil ve iskânlarına karar verilen kimselerin, İçişleri 
ve İmar ve ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilen mahal
lere nakilleri İçişleri Bakanlığı tarafından, iskânları ise, kendi iklim ve 
yaşayış şartlarına ve meslekî iştigal sahalarına uygun olan köy, kasaba 
ve şehirlere Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân Bakanlıklarınca 
yapılır ve servetleriyle, içtimai mevkileri nazarı itibara alınarak bedeli 
bilâhara tasfiye edilecek gayrimenkulleri değerinden ödenmek veya borç
landırılmak suretiyle kendilerine münasip ev ve meslekî iştigallerine 
göre lüzumu kadar arazi veya sermaye verilir. 

Madde 3 — Nakil ve iskânlarına karar verilenler menkul malla
rından, kullanacakları ev eşyası ile mesleklerine ait avadanlığı götü
rebilirler. 

Bunların haricinde kalan menkul malları hakkında ve tapulu veya 
senetsiz tasarruf olunan gayrimenkulleri İskân Kanunu ile Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu esasları dairesinde Maliye, Tarım, İçişleri ve İmar 
ve İskân Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak tüzük hükümlerine 
göre, Devletçe tasfiye edilir ve bedellerinden borçları mahsup olunduktan 
sonra artanı kendilerine verilir. 

Naklolunan eşhas ve ailelerin ukût ve muamelâttan mütevellit şahsi 
alacaklarının, talepleri vukuunda, ne şekilde tasfiye edileceği hususu da 
bu tüzükte belirtilir. 

Madde 4 — Bu kanun hükümlerine göre nakil ve iskân edilenler 
o mıntakada ikametgâh tesisine mecbur olırJ> iskân mahallerini terk ma
hiyetinde olmamak üzere seyahatte tamamiyle serbesttirler. Ancak terke 
mecbur kılındıkları mıntakalara avdet veya oralarda seyahat edemezler, 
askerlik ve memuriyet gibi hususlarla da görevlendirilemezler. Bu mın-
takaların hududu İçişleri Bakanlığınca tâyin olunur. Bakanlar Kurulunca 
karar alınmaksızın iskân mıntakasını da değiştiremezler. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler bir seneden beş seneye kadar 
ağır hapisle, tekerrürü halinde iki mislinden aşağı olmamak üzere ce
zalandırılırlar. 

Madde 5 — Bu kanuna istinaden yapılacak nakil ve iskânın ve bu 
esnadaki ikamet ve iaşenin gerektirdiği masraflar Toprak ve İskân İş
leri Umum Müdürlüğü bütçesinin 425 inci faslından ödenir. Tahsisatın 
kifayetsizliği halinde aynı bütçenin başka tertiplerinden veya diğer büt
çelerden yeteri kadar tahsisat aktarmaya Maliye Bakanı mezundur. 

Madde 6 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

20/10/1960 
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İlkin Kanaati ile bunn» ek »e değişiklikleri. Tefsir. 

Nizamname ve Talimatnameler s 

1 Kavunlar ı 

1510 İskân Kanunu 21/6/1934 3 15 1156 2733 

2650 f.kno Kanununun 44 öncfi maddesine bil fıkra ilâvMİn* 1 dair 
Kamı. 29/12/1934 a 16 451 2892 

2837 Iskan hakkındaki 251« .ayılı kaauna ek Kanan 31/10/1933 3 16 1659 3144 

2848 lakân Kannaa.ua ban maddelerini, Geçiştiril me*ia* dtir 
Kanım 21/11/1935 3 17 28 S16S 

5123 takan Kanununun ban Haddelerini. defiaririlmesine dal: 
olan 2848 1.7111 kanuna müzerrel Kanun 18/2/1937 3 18 349 3537 

»371 lakân Kanunuaa ak Kaan. 2/5/1938 3 1» 592 »astı 
M57 takâa Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2848 numaralı 

kanunun 3 önca ve 2510 numaralı kanunun 31 İnci madde, 
lerini tadil eden Kanun * S/7/1939 3 20 1528 4âS*N 

3667 lakân Kanununun 12 nci maddesini kümen değiştiren ve 
17 ve 2S üncü maddelerine birer fıkra ektiren Kanun 

3683 
11/7/193» 

İskân Kanunnn.n bası maddelerinin deniatirilnıesine dair 
3 3» 155« 42SS-, 

Kanun 12/7/193» 3 20 1595 425« < 

«m İskân Kanununu. 39 «nen maddesinin tadili hakkında Kanun 
13/«/l»4l S 22 131» 

san lakân Kanununun bası maddelerinin kaldınlmaeına. değiı-
tirilmeaine ve bn kanuna reşide, ban madde ve fıkralar 
ilâvesine dair Kamu 24/6/1447 * M 1323 664* 

3227 İskân Kanununun ban maddelerinin kaldırılmasına, deüff. 
tiril meşine ve bu kanuna rejıiden bazı madde *a fıkralar ek* 
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No. 

ta» 

« 9 3 

Baslıği 

lenmeeine dair olan 5098 sayılı kanunun gemici ikinci sındde-
• i n i l bir numaralı beadinin değiştirilmesine v% bu maddeye 
bası hükümler eklenmesine dair Kamın 6/7/1948 
İskân Kanununun bası maddelenniD kal d i n i masına, değia. 
tirilmeeine ve bu kanunu veuiden ban madde ve fıkıa'ıa? 
ilâvesine dair olan 5098 sarılı kanunun secici ikinci mad> 
desise bazı fıkralar eklenmesi hakkında Kanun 8/6/1949 
İskân Kanununu tadil eden 5098 tarih kasnımın 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yaşaklığı kaldınlaa yerlerle 
5227 sarılı kanunun 1 inci maddesinin 4 üncü bendiada 
zikredilen idareten bosalrılmıa bölgelerde körler teşkil] re 
halkının yerleştirilmesi hakkında Kanun 9/R/19S1 
İskân Kanununun bası maddelerinin tadiline ve yenide*, 
bazı hükümler ilâvesine dair 5120 ve 582« sarılı kanun, 
l a n a bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bazı 
bükümler ilâvesine dair Kanua 8/7/1953 

Reemı 
Gazetr 

Sahile Sarı 

8 29 1119 695» 

ı 3« 1123 7227 

» 32 1895 788« 

ı 34 1393 8452 

Baaluh 
Düstur 
Terti» a i t 

Resmi 
Cásete 

Snhife S a n 

221 

2/1777 

2/4843 

2/15731 

II T e f s i r ı 

iskân Kanununun 31 lael maddesinin 1 laei fıkrasının cB> 
kısmının telsırt 7/1/1937 

III — Nlnamnanı» t 

İskân Muafiyetleri Nizamname*! 5/1/1933 

IV — T a l i m a t n a m e l e r t 

2510 ve 2848 numaralı kanunlar mucilılnce gdçaenlerle D*k> 
ledilen kimselerin iaşesine ve 2621 numaralı kanuna göre 
bunlara verilecek yemeklik ve tohumluk bagdaya ait T a l i . 
msıname 2/7/1936 
2/4H43 «anlı karar ile yürârlâgc «iran taİKBataanıede yapı. 
U n tadilât hakkında 17/5/1941 

İt 192 giOl 

1« iî* 2898 

334} 

4811 

T â y i n i er 
Maliye Bakanlığından : 

1 — Münhal bulunan 1750 lira aylıklı Bakanlık Müşavirliğine 1500 
Ura aylıklı Müsteşar Muavinliğinde 1750 lira aylık almakta bulunan Ce-
malettin Okten'in almakta olduğu maaşla ve terfian; 

2 — Bu suretle açılacak olan 1500 Ura aylıklı Müsteşar Muavin
liğine, 1250 lira aylıklı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Müşa
viri Tayyar Emre'nin terfian; 

3 — 1500 lira aylıklı Müsteşar Muavinliğinde 1250 lira aylık alan 
Ragıp Hanyal'ın münhal bulunan 1500 lira aylıklı Tetkik Kurulu üyeli
ğine maaşiyle naklen; 

4 — Bu suretle açılacak 1500 lira aylıklı Müsteşar Muavinliğine 
de 1250 lira kadro aylıklı Gelirler Müşavirliğinde 1500 Ura aylık alsn 
Mehmet Akmansu'nun almakta olduğu maaşla ve terfian 

Tâyinleri tensip ediImiŞtir. 

Bu karar 2/6/1960 tarihli ve 5(11 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin 1 İnci maddesine tevfikan ittihaz olunmuştur. 

18/10/1960 

1 — Bakanlar Yeminli Murakıp Muavini Muhsin Yener Gürmen, 
7129 sayılı Bankalar Kanunu gereğince yapılan yeterlik imtihanında ba
şarı göstermiş bulunduğundan münhal bulunan 800 lira kadro aylıklı 
Üçüncü Sınıf Bankalar Yeminli Murakıplığına almakta olduğu 500 lira 
maaşla terfian tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarihli ve 5/11 sayılı 
kararnamesinin 1 İnci maddesine müsteniden tanzim edilmiştir. 

18/10/1960 

» 4 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı 
Karara mütaallik Tebliğ 

Say ı : 66 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı karara mütaallik 

68 sayılı Tebliğ hükümlerinde aşağıdaki değişiklikler ve ilâveler yapıl
mıştır. 

1 — 58 sayılı Tebliğin 8, 10, 11, 21 inci maddeleri ve 1, 2, 15, 16, 
17, 18, 19, 24, 25 inci maddelerindeki otomatik tahsis ve kredi yolu ile 
yapılacak ithalât ve mülga iktisadi Koordinasyon Heyeti ile ilgili hü-
fcüm ve ibareler kaldırılmıştır. 

2 — 58 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesinin (c) fıkrası «3 üncü 
nüsha istatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir» son bendi de «ithal sıra
sında veya İthalât kısmen yapıldığı takdirde, her partinin ithali sıra
sında, bahismevzuu vesikanın noter veya yetkili bankalar tarafından 
tasdik edilmiş bir sureti gümrük idarelerine tevdi edilir Fiilî ithali mü-
taakıp vesikanın aslı ithal beyannamesi ile birlikte gümrük İdarelerinde 
muhafaza olunur. Sureti, fiilî İthalâta ait gereken meşruhat verilerek 
İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

3 — 58 sayılı Tebliğin 14 üncü bölümü ile bu bölüme ait 28 İnci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BÖLÜM : 14 

ithalâta muhasaas dorAzlerin cinsi 

Prensip ve istisnalar: 
Madde 28 — i thalât hangi memleketten yapılacaksa, mal bedeli o 

memleket paraslyle transfer edilir. Bununla beraber, satış aktlnln şart
ları arasında bulunmak ve bir arbitraj muamelesini tazammun etmemek 
kaydiyle, 

a) Serbest dövizle yapılacak İthalât mevzuu mallar için A P A 
(Avrupa Para Anlaşması) dövizleriyle veya diğer anlaşmalı memleket 
hesaplarından, 

b) Konvertiblliteyi kabul etmiş A P A memleketlerinden her hangi 
birinden yapılacak İthalât için, bu anlaşmaya dâhil diğer bir memleket 
dövizi A.B.D. doları ile veya A P A dışı anlaşmalı memleketler hesabından, 

c) APA dışı anlaşmalı memleketlerden birinden yapılacak İthalât 
dolayısiyle bu memleketler hesabından, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz satışı yapılır. 
4 — 58 sayılı Tebliğin 36 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
«Konvertiblliteyi kabul etmiş A P A memleketlerinden herhangi 

birinden yapılacak ithalât için, bu anlaşmaya dâhil diğer bir memleket 
dövizi, A.B.D. doları ile veya A P A dışı anlaşmak memleketler hesabın
dan,» 

5 — 58 sayılı Tebliğin 32 nci maddesinin İkinci bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Gümrüğe gelen malların evsafı ithal vesikasında yazılı mallara 
tevafuk etmekle beraber, kıymet veya miktarında zuhur edecek % 10 a 
kadar (% 10 dâhil) noksan veya fazlalıklara alt muamelât doğruda» 
doğruya ilgili gümrük idarelerince tetkik ve intaç olunur. Fazlalıklar 
için döviz tahsisi talebinde bulunulamaz» 

6 — 58 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesini» üçüncü ve muta akı» 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gümrüklere getirilen bir malın İthal vesikasında yazdı olanlardan 
farklı olması halinde, 

A) Mahiyet ve kullanış yeri ithal vesikasında yazılı olanın aynı 
olmakla beraber, sırf gümrük tarife tatbikatı bakımından ithal vesika
sında gösterilen tarife ve istatistik numarasına uymuyorsa, 

veya 
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B) Yürürlükteki liberasyon listesine dahilse, 
Bu malın ithaline gümrük İdarelerince izin verilir. 
Yukarıdaki haller dışında mal değişikliği yapılamaz. 
7 — Tebliğin 41 inci maddesinin son bendindeki «Kontenjan» iba

releri «Kota» olarak değiştirilmiştir. 
8 — Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 44.1) liberasyon listelerinden yapılacak ithalâtta 14 ve 

15 inci maddelere göre gösterilmiş olan % 10 teminat; 
a) İthal edilecek malların müddeti içinde fiilen ithal edildiğinin 

tevsiki şartiyle ilgililere iade edilir. 
b) Mücbir sebeplerden dolayı ithalâtın tamamen veya kısmen İm

kânsız hale geldiğinin İthal vesikası tarihinden itibaren en geç 7 ay zar
fında tevsiki halinde ilgililere iade olunur. 

İthal süresi temdit edildiği takdirde, bu müddet 7 aylık sureye ek
lenir. 

c) Vesaik veya mal mukabili ödeme şekillerinde müddeti zarfında 
müracaatla ithal vesikası alınmakla beraber zamanında transfer tale
binde bulunulmaması halinde teminat tutarı Hazineye irat kaydolunur. 

d) Mücbir sebep olmaksızın ithalâtın müddeti içinde kısmen veya 
tamamen yapılmaması halinde, ithalâtı yapılmıyan kısma isabet eden 
teminat miktarı Hazineye irat kaydolunur. 

Ancak, ithal vesikasının tanzimi sırasında yetkili bankalara tevdi 
edilen proforma fatura veya teklif mektuplarındaki fiyatlarda veya nav
lunda sonradan yapılan indirme dolayısiyle tahsis edilen dövizlerin tama
men kullanılmaması halinde kullanılmıyan dövizler geri getirilmek ve 
ithalât miktar ve evsaf itibariyle tamamen tahakkuk ettirilmek şartiyle 
kullanılmıyan dövizlere tekabül eden teminat İade olunur. 

II) Global kotalardan yapılacak ithalâtta, 15 inci madde muci
bince gösterilmiş olan teminat; 

a) Dış ticaret mevzuatında gösterilen müraacat müddeti içinde 
Sthal talebinin ilgili tarafından iptal ettirilmesi halinde İade olunur. 

b) Bildiri mektubunun muteber olduğu müddet içinde mücbir se-. 
heplerden dolayı İthalât İmkânsız hale geldiği takdirde, bu hal bildiri 
mektubunun taşıdığı tarihten itibaren iki ay zarfında tevsik edilmek 
şartiyle iade olunur. 

c) Bildiri mektubunun muteber olduğu müddet zarfında mücbir 
sebepler olmaksızın 9 uncu madde hükümleri dairesinde müracaatta bu
lunulmadığı takdirde, teminatın, bildiri mektubu tutarının % 10 a teka
bül eden kısmı Hazineye İrat kaydolunur. 

d) Vesaik veya mal mukabili ödeme şekillerinde müddeti zarfında 
müracaatla İthal vesikası alınmakla beraber zamanında transfer tale
binde bulunulmaması halinde, tutan Hazineye irat kaydolunur. 

e) İthal edilecek mallann müddeti içinde fiilen ithal edildiğinin 
tevsiki şartiyle ilgililere iade edilir. 

f) Mücbir sebeplerden dolayı ithalâtın imkânsız hale geldiğinin 
ithal vesikası tarihinden itibaren 7 ay zarfında tevsiki halinde ilgiliye 
iade olunur. 

İthal süresi temdit edildiği takdirde, bu müddet 7 aylık süreye ek
lenir. 

g) Mücbir sebep olmaksızın ithalâtın müddeti içinde kısmen veya 
tamamen yapılmaması halinde, ithalâtı yapılmıyan kısma İsabet eden te
minat miktarı Hazineye irat kaydolunur. 

Ancak, ithal vesikasının tanzimi sırasında yetki!! bankalara tevdi 
edilen proforma fatura veya teklif mektuplarındaki fiyatlarda veya 
navlunda sonradan yapılan indirme dolayısiyle tahsis edilen dövizlerin 
tamamen kullanılmaması halinde kullanılmıyan dövizler geri getirilmek 
ve ithalât miktar ve evsaf itibariyle tamamen tahakkuk ettirilmek şar
tiyle kullanılmıyan dövizlere tekabül eden teminat İade olunur. 

III) Bu madde gereğince yapılacak teminat İadelerine alt talepler 
teminatın tevdi edildiği yetkili bankalarca tetkik ve intaç olunur. 

İrat kaydolunması icabeden teminatlar yetkili bankalar tarafından 
derhal Merkez Bankasına devredilir. 

9 58 sayılı Tebliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 47 — Film ithalâtçılan yapacaklan İthalât için bir takvim 
yılı zarfındaki ihtiyaçlarının tutarını ithalâtın yapılacağı memleket ve 
döviz cinslerini ve bir yıl evvel fiilen yaptıkları İthalâtı da göstermek 
suretiyle her takvim yılının ilk ayı içinde bağlı bulunduklan kambiyo 
murakabe mercüne bildirirler. 

10 — 58 sayılı Tebliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 48 — Kambiyo murakabe mercileri film ithalâtçılanna ta
lepleri tutannea ihtiyaç belgesi verir, bu belgeler bir yıl muteberdir. 
Amerika'dan yapılacak dolu sinema filmi ithalâtı LM.G. programı esas
ları dairesinde icra olunur. 

6 — 58 sayılı Tebliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Zat ve aile Ihtiyaçlannda İstimal edilmek üzere, hariçten getirtile
cek kitap, mecmua ve benzeri matbualarla bunlara mütaallik abonman 
bedelleri proforma fatura veya katalog ibrazı ve İlâç için mahalli Hükü
met tabipliğince musaddak reçetenin de eklenmesi şartiyle ve münhası
ran proforma fatura, fatura veya katalogda gösterilen adreslere havale 
suretiyle, Merkez Bankasınca 30 dolara kadar (Veya buna muadil diğer 
cins) döviz verilebilir. 

Yukandaki fıkrada yazılı haddln fevkinde döviz verilmesine müta
allik taleplerle, aynı maksatlar için getirilmek istenen klâsik plâklar, 
çocuk mamalan ve benzeri zat ihtiyaçlarına ait döviz tahsis talepleri, 
kambiyo mercileri tarafından tetkik ve intaç olunur. Bu fıkra hükümle
rine göre yapılacak ithalâta ait hesaplar, gümrük makbuzlanna veya 
gümrük idarelerince veya PTT gümrüklerlnce ilgililerin dilekçe İle yapa
cakları müracaat üzerine verilecek şerhe müsteniden ilgili kambiyo 
mercilerince kapatılır. 

Zat ve aile Ihtiyaçlannda istimal edilmek üzere, hariçten getirtile
cek cari ithal listelerine dâhil bulunan mevat için, kambiyo mercilerince, 
ikinci fıkra hükümleriyle bağlı kalmaksızın 30 dolara kadar (Veya buna 
muadil diğer cins) döviz tahsis edilebilir. 

İşbu madde hükümlerine tevfikan getirtilecek maddeler, döviz sat ış 
bordrolanna istinaden Yurda ithal olunur. 

7 — İşbu Tebliğ neşri tarihinden itibaren mer'lyete girer. 

I L A N L# A R 
Karayollan umum Müdürlüğünden : 

Köprü Yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Mardin Vilâyetinde, Cizre - Zaho 

Devlet yolunda Cizre Köprüsü yapımı olup keşfi 4.053.080,80 Uradır. 

2 — Eksiltme günü : 21/11/1960 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında köprüler 
Dairesinde kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrak ı : Vezneye yat ınlacak 50,— lira bedele alt 
makbuz mukabilinde Karayollan Umum Müdürlüğünün Teknik Hesap
lar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin : 
a) İsteklilerin 1960 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde 135 343,— liralık muvakkat teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 15/11/1960 Sah günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe İle Karayollan Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat 
kabul edilmez) ve dilekçelerine Umum Müdürlük eksiltmelerine giriş 
yönetmeliğine göre Karayollanndan alınmış mütaahhitlik karnesi ile 
221.593,— liralık banka referansı, plân, teçhizat, teknik personel ve 
taahüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik 
belgesi almalan. 

Not: Mütaahhitlik karnesi müracaatı İle yeterlik belgesi müra
caatı ayn ayn yapılması. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 
4931 / 4-1 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız İhtiyacı olan bir aded komple kampana tornası satm 
alınacaktır. 

Işın muhammen bedeli (12.300,—) lira olup geçici teminatı (922,50) 
Uradır. 

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 istanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 
Uâa olunur. 

3923 / 3-3 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Etimesgut uzun ve kısa dalga 
verici İstasyonları lojmanlarında yaptırılacak onarım işidir. 

Keşif bedeli (92.803,—) liradır. 

2 — Eksiltme 4/11/1960 Cuma günü saat 16 da Yapı ve imar işleri 
Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğinde 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (5.890,15) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — istekliler gerçek tek veya tüzel kişi olacaktır. 

6 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardıklarını veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle bir
likte ihale gününden (Tatil günleri hariç) en az üç gün önce Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksilt
mesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupları 
İle birlikte zarflara koymaları ve zarfları usulüne göre kapatmaları, 
eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur. 

3978 / 4-3 

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, ihale Şekli : Kapalı zarf. 

Yukarıda müfredatı yazılı 100 ton yeşil yem 2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, ihalesi 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. 

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

3954/4-3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Kalorifer ve sıcak su tesisatı onarımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 19.000 liradır, ilk teminatı 1455 
liradır. 

S — Şartnamesi bedelsiz Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 — Eksiltme 7 Kasım 1960 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlıkta 
toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakîarı kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceğl, 
îlfta olunur. 

8991/4-2 

Anıt - Kabir Müdürlüğünden : 

Mevcut kalorifer kazanlarına mazot brülörleri ve depoları ilâvesi 
5 Kasım 1960 Cumartesi saat 10.30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 25.000,— Ura olup geçici teminatı 1875,— liradır. 
Şartnamesi Anıt - Kabir Müdürlüğünde görülebilir, isteklilerin teminat
larım Ankara Okullar Saymanlığı veznesine yatırarak belli günde ihale 
saatinden bir saat evvel 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakîarı kapalı 
zarflarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4027 /4-2 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

17/10/1960 tarih ve 10631 sayılı Resmî Gazete'nin 2368 inci sahife-
sinde neşredilen, 662 kalem Dodge yedek parçalarına ait ilânda yanlış
lıkla 375.605,75 T L . olarak gösterilen muhammen bedeli 357.605,75 T L . 
olarak düzeltilir. , 

3960 /1-1 

Ankara Doğumevi Baştabipliğinden : 

1 — Ankara Doğumevi binasının bir kısım pencereleri İçin lü
zumlu olan ve doğumevinde mevcut numunesine uygun evsafta 30 (otuz) 
takım, beher Ma. si 80 (seksen) lira ve mecmuu 8.800 (sekizbin sekizyüz) 
lira tahmin bedelli 110 M», re alüminyum stor güneşlik perdeliğin 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğu. 

2 — 110 M2. alüminyum stor güneşlik için muhammen bedeli 8.800 
(sekizbin sekizyüz) lira olup muhammen bedele göre geçici teminatı 
660 (altıyüz altmış) liradır. 

3 — Bu işe ait eksiltme 9 Kasım 1960 Çarşamba günü saat 10 da 
Ankara Doğumevinde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

4 — isteklilerin belirli gün Ve saatte geçici teminat akçaları veya 
aynı miktarda banka mektubu makbuzlariyle, ticaret odası belgelerini 
h&milen Komisyona müracaatları lâzımdır. 

5 — Bu işe alt şartname mesai saatleri dahilinde Ankara Doğum
evi Baştabipliğinden parasız olarak alınabilir. 

4042 / 4-2 

Karayolları Umum Müdürlüğünden : 

1 — Tahminen 25.000 aded müstamel asfalt varilinin kaynakla ta
mir ve nakli işidir. 

2 — ihale 5 Kasım 1960 Cumartesi günü saat 11 de Merkezde 
Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli : 143.400 lira olup kesin teminatı : 16.840 
liradır. 

4 — Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden 
alınabilir. 

4069 /1-1 

Bayındır Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Bayındır Çırpı Köyü 428 sayılı Tarım Kredi Kooperatifine İzafetle 
vekili Avukat H. Turhan Kurtoğlu tarafından Enis Avşar ve Sadettin 
Tuğrul Cemaligil aleyhlerine açılan (4.0OO) lira tazminat dâvasının ya
pılmakta olan muhakemesinde : 

Davetiye tebliğinden sonra yapılan aramalara rağmen adresine teb
ligat icra edilemeyen dâvâlılardan Enis Avşar'a İlânen tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan, bu kere muhakemenin muallâk bulunduğu 
31/10/1960 Pazartesi günü saat 9 00 da mahkemede hazır bulunması ve
ya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde muhakemenin katî 
olarak gıyabında devam edeceği lüzumu gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4076 /1-1 

Devlet Matbaa» 
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