
Resmî 
T.C. 

Gazete 
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

30 ARALIK 1960 

CUMA 
Sayı : 10694 

K A N U N L A R 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 171 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — 1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi (Türkiye Cumhu
riyeti Milli Birlik Komitesi) kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında .(300 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

Madde 2 — 1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(D) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi (Türkiye Cumhuri-
yeti Millî Birlik Komitesi) kısmına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

29/12/1960 

F. M. 

SAYILI C E T V E L 

ödeneğin nev'i 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

453 

23 

453/A 
21 

453/B 
22 

477 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetleri, ahdî münasebetler 
N A T O memleketleri parlâmentoları 
Birliği asamble ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin harcırahları 
İştirakler 
Parlâmentolararası Birliği Türk 
Grupunun Birlik konferans ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin harcı
rahları 
Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin di
ğer memleketlere yapacağı ziyaret, 
tören ve dostluk temaslarına katı
lacakların harcırahları 
Türkiye-Büyük Millet Meclisinin da-
vetlisi olarak memleketimize gele
cek ecnebi misafirlerin her çeşit 
ağırlama masrafları 
Yeni Meclis binasının gerektirdiği 
masraflar 

Yekûn 

75 000 

100 000 

50 000 

75 000 

300 000 

300 000 300 000 

D. 

(2) SAYILI C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

5 Daktilo (Umumi Kâtipliğe bağlı) 

5 Daktilo 

Daktilo 

Daktilo 

8 Hademe 

Kanunlar Müdürlüğü 

Tutanak Müdürlüğü 

Bütçe Kalemi Müdürlüğü 

Daire Müdürlüğü 

4 700 

2 700 

2 700 

1 -700 

10 450 

Münfesih Büyük Millet Meclisi idare Amirliğince, Meclis 
tahsisat artıklarının muhafaza olunduğu, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut 
hesabın tasfiyesi ve sabık milletvekillerinin gelecek bütçe 
yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan temin 
ettikleri ikrazlardan mütevellit borçlarının takip şekli 

hakkında Kanun 

Kanun Nx> : 172 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — Onuncu Dönem Milletvekillerinin 1957 yılında 1958 
malî yılı için tahakkuk edecek yolluk ve tahsisatlarına mahsuben ve mü
teselsil kefalete istinaden bankalardan aldıkları borçlar ile Onbirinci Dö
nem Milletvekillerinin aynı şekilde 1960 da 1961 malî yılı yolluklarına 
mahsuben-bankalardan aldıkları ve 3050 sayılı kanunun şümulü dışında 
kalan borçları için, alacaklı bankalar tarafından müteselsil kefaletleri 
çözülerek ve asıl borçlularından umumi hükümlere göre takibat yapılır. 

Madde 2 — Onbirinci Dönem Milletvekillerinin 1959 yılında 1960 
malî yılı tahsisatlarından ödenmek üzere Raybank ile Vakıflar ve Türk 
Ticaret Bankalarından alıp vâdesi bulunan 1960 Mart ayında ödenemi-
yen ve münfesih Büyük Millet Meclisi idare Amirliğinin emirlerine isti-
naden eski Büyük Millet Meclisinin tahsisat artıklarından Ziraat Ban
kası Merkez Müdürlüğü nezdindeki 7227 numaralı hesaptan tediyat yap
tırılmak suretiyle karşılanan borçlarına ait mebaliğ ilgili bankalarca 

KD 
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sözü geçen hesaba iade olunur. Mezkûr banka alacakları, müteselsil 
kefaletleri çözülerek, asıl borçlularından umumi hükümler dairesinde 
takip ve tahsil edilir. 

Madde 3 — Münfesih Büyük Millet Meclisi îdare Amirliğince 
Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde 7227 numara ile tesis edilen hesa
bın matlûp bakiyesi (İkinci madde gereğince Raybank ve Vakıflar ile 
Türk Ticaret Bankalarınca iadesi gereken miktarlarla birlikte) Merkez 
Bankasında açılacak oían bir hesaba yatırılır. Hesap sonucu katileşince 
bakiyesi Hazineye devrolunur. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunu Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi 

yürütür. 
29/12/1960 

No. Bağlı 

Resmi 
Gazete 

Sahife 

3030 
Sözü geçen Kanun : 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
kındaki 1757 numaralı kanuna ek Kanun 

harcırahları hak. 
20/6/1936 17 617 3335 

Madde 2 
Madde 3 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

29/12/1960 

İ lg i l i Kanunlar t 
Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki 
geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 22/12/1949 
Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 17/1/1953 
Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 sarılı kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun18/1/1955 
Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi -ve 
İki geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 24/1/1957 
Hakimler Kanununun baz: maddelerinin değiştirilmesi ve 
İki geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 

9/5/1959 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

31 

34 

36 

38 

46 

210 7386 

159 8311 

140 8907 

204 9317 

990 10261 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğünce ithal edüe 
cek, malzeme ve aletlerin gümrük resminden ve diğer ver 

gilerden muafiyeti hakkmda Kanun 

Kanun No : 173 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünce dış mem
leketlerden mubayaa ve İthal olunacak rasat aletleri, faksimil, telli, tel
siz muhabere cihazları ile elektronik rasat aletleri ve yedekleri, gümrük 
resmi ve diğer vergilerden muaftır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/12/1960 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 176 Kabul tarihi : 26/12/1960 

Madde 1 — 1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmındaki 304 üncü haberleşme 
bölümünden (110 200) lira indirilerek karşılıksız borçlar adiyle yeniden 
açılan 503 üncü fasla olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

29/12/1960 

Emekli Orgeneral Zeki Doğan'a vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında Kanun 

Kanun No : 174 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — Emekli Orgeneral Zeki Doğan'a Kaydı hayat şartiyle 
ve emekli aylığından ayrı olarak vatanî hizmet tertibinden (600) lira 
aylık bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

29/12/1960 

Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı kanuna 

uvakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı kanun 
iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 

Kabul tarihi: 26/12/1960 Kanun No : 175 

Madde 1 — Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesine dair 6004 sayılı kanunla kabul edilen muvakkat 
3 üncü madde ile Adalet Bakanına verilen ve 6450, 6884 ve 7260 sayılı 
kanunlarla temdidedilen salâhiyet 18/1/1961 tarihinden itibaren ik i yıl 
müddetle uzatılmıştır. 

1837 sayılı kanuna bir madde ile geçici madde eklenmesine 
dair Kanun 

Kanun No : 177 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununa aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

Ek madde — Ordu evleri bina vergisinden muaftır. 
Madde 2 — 1837 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 
Geçici madde — Bu kanunun neşri tarihine kadar ordu evleri için 

tahakuk ettirilmiş bulunan bina vergisi ve bu vergiye bağlı olarak ta
hakkuk ettirilen diğer vergi ve zamlar tediye olunmaz. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/12/1960 

Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

1837 
İlgi l i Kanun : 
Bina Vergisi Kanunu 14/7/1931 12 279 1848 

Askerî garnizonların içme ve kullanma sularının temini 
hakkında Kanun 

Kanun No : 178 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — Askerî garnizonların içme ve kullanma sularının temin 
ve isalesi işleri Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) köy içme 
suları gibi yürütülür. 

3 

hükmünün 
mu 

Nth 

5457 

6004 

6450 

6884 

7260 
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Bu işlerin programları Millî Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık 
Bakanlığı (Devlet Su İşleri) tarafından müştereken hazırlanır. Belediye 
hudutları içinde bulunan, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları mevcut te
sislerden karşılanamıyan askerî garnizonların da bu ihtiyaçları beledi
yeler, İmar ve İskân Bakanlığı (İller Bankası) ve M i l l i Savunma B a 
kanlığı ile iş birliği yapılmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet 
Su İşleri) temin olunur. 

İkmal edilen tesisler 7478 sayılı kanunun dokuzuncu maddesindeki 
esaslar dâhilinde ilgililere devredilir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

29/12/1960 

başlığı 
M s r u r 
Tertip Cilt Sahile 

Regmi 
Gazete 

Sayı 

Sözü geçen K a n u n ". 
7478 Köy İsme Suları hakkında Kanun 16/5 /196» « S019 10506 

3389 sayılı kanunim yürürlük süresinin uzatılmasına da ir 
Kanun 

Kanun No : 179 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — Hariçten satınalman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın Gümrük Res
minden istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun 6659 sayılı Kanunla 1960 
malî yılı sonuna kadar uzatılmış bulunan yürürlük süresi 1970 malî 
yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye, Ulaştırma ve Gümrük ve 

Tekel Bakanları yürütür. 
29/12/1960 

6659 

Baslığı 
Btımr 
Tertip CUt 

Resmî 
Gate! 

S&hiie $&T> 

İlgili K a n u n l a r ı 

Hariçler, aatınalman buharlı ve motorlu gemilerde mem
lekette vapılın mümasilleri için getirilecek eşyanın güm
rük resminden istisnasına dair Kanun 28/3/1938 
333° sayılı kanunun mer'ijet müddetinin uzatılmasına dair 
Kanun 13/2/1956 

19 404/217 3867 

37 311 9232 

42 sayılı kanım gereğince emekli olan subaylara mesken 
yaptırılması hakkında K a n u n 

Kanun No : 180 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — 42 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi hükümlerine 
göre emekliye ayrılan subaylara kendi paraları mukabilinde ve borç
lanma suretiyle Türkiye Emlâk Kred i Bankası marifetiyle toplu mesken 
sitelerini yaptırmak üzere gerekli yardım tedbirlerini almaya Bakanlar 
K uru lu yetkil idir . 

Madde 2 — Kendilerine mesken yapılacak emekli subaylardan 
aranacak şartlar, yapılacak evlerin miktarı ve vasıfları, evlerin tevzi 
şekli, meskenlerin inşası için alınacak tedbirler, yapılacak yardımlar 
ve bu kanunun tatbikatı ile i lg i l i sair hususlar talimatname ile tesbit 
olunur. 

Lüzumlu arsa Hazineye ait olduğu takdirde, Bakanlar Kurulunca 
takdir olunacak bir bedelle mezkûr bankaya satılabilir. 

Madde 3 — B u kanun hükümlerinden istifade edilerek edinilen 
meskenler onbeş sene müddetle satılamaz veya herhangi b i r şekilde 
ahara devir ve ferağ edilemez. 

Madde 4 •— B u kanun 20 Ağustos 1960 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u "yürütür. 

29/12/1960 

İlgrll K a n o n : 

42 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekl i Sandığı Kaan* 
nuoa ek Kanan 5/8/1960 

Ci l t 
Gasate 

Stiıi f< Sın 

¡0570 

6245 sayılı Harcırah K a n u n u n u n 33 üncü maddesinin (b) 
fıkrasında tadad edilen memuriyetlere «Bankalar Yeminli 

Murakıp Muavinleri» n i n ilâvesine dair K a n u n 

Kanun No : 181 Kabul tarihi: 26/12/1960 

Madde 1 — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin 
(b) fıkrasında tadadedileri memuriyetlere «Bakanlar Yemin l i Murakıp 
Muavinleri» ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

29/12/1960 

Bj&iıj.' 
: • ''»Mır 

Ott 
Et ası? 

St.HU Ser 
İlgili K a n u n t 

6245 Harcırah Kanunu 18/2/1954 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarma 
dair 4007 saydı kanun ile bu kanunun b i r inc i maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı kanunun yürürlükten 

kaldırılmaşuıa dair K a n u n 

Kanun No : 183 Kabul tarihi : 27/12/1960 

Madde 1 — Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacak
larma dair 4007 sayılı kanun ile bu kanunun birinci maddesinin değiş
tiri lmesi hakkındaki 4214 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 

29/12/1960 

No. Bağlığı 
Öûstur 
Tertip 

Bs »mî 
Gaze ta 

Sahile Sayı 

4214 

Kaldırılan. K a n u n l a r : 
Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacakla. 
rina dair Kanun 6/5/1941 
Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarma 
dair 4007 numaralı kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında Kanun 7/5/1942 526 5100 

Millî Korunma suçlarının affına, Milli K o r u n m a teşkilât, 
sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler 

ihdasına dair 79 saydı k a n u n a ek K a n u n 

Kanun No : 184 Kabul tarihi: 27/12/1960 

Madde 1 — Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşki
lât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına 
dair 79 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde 5 — Migros Türk Ticaret Anonim Şirketinin K/1082 
ve K/1253 sayılı kararların tatbikinden mütehassil zarar ve kredi borç
larından bu kanunun neşri tarihinde mevcut (154 sayılı kanunla H a z i 
neye int ika l edenler hariç olmak üzere) âzami 16 milyon liralık kısmı 
Millî Korunma hesaplarına zarar kaydedilmek suretiyle tasfiye olunur. 

B u suretle tasfiye olunacak miktar lar ; Migros Türk Ticaret Ano 
nim Şirketi tarafından yıllık (Amortismanlar ayrıldıktan sonra kalacak) 
kârlarının en az 1/2 si Hazineye ödenmek suretiyle i t fa edilir. B u borç 
için şirketçe Hazineye faiz ödenmez. İtfa ile i l g i l i diğer hususlar şir
ketle Mal iye Bakanlığı arasında kararlaştırılır. 

B i r inc i fıkra gereğince Millî Korunma hesabına geçirilecek miktar ; 
bilahara, Mal iye ve Ticaret Bakanlıkları Müfettişleri ile Hesap U z m a n 
larından Hükümetçe teşkil edilecek heyet tarafından şirketin durumu ve 
hesapları incelenmek suretiyle tesbit edilecek hakikî miktara göre (16 
milyon lirayı tecavüz etmemek şartiyle) tashih olunur. 

30 A R A L I K 1960 

3 

3 

3 

3 

ÛSmtus 
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Madde 2 
Madde 3 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/12/1960 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Gilt Sahife Sayı 

79 
İ lgi l i Kanun : 
Milli Korunma suçlarının affına, Milli 
sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine 
ihdasına dair Kanun 

Korunma teşkilât, 
ve bazı hükümler 

16/9/1960 316 10605 

Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan 
Bir kısmının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 

satılmasına dair Kanun 

Kanun No : 185 Kabul tarihi: 27/12/1960 

Madde 1 — Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altın
ların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tesbit edilen yeni altın 
fiyatına göre değerlendirilmesi dolayısiyle 65 sayılı kanunun 3 üncü mad
desi gereğince Kambiyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabı» na yatırılması 
iktiza eden fiyat farkını karşılamak üzere Hazine ve Amortisman ve 
Kredi Sandığı altınlarından, bu fiyat farkına tekabül eden kısmını Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 2 — Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınların değer-
lendirilmesinde. Sandığın bu altınları satınalma fiyatı esas olarak alınır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

29/12/1960 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

65 
İlgil i Kanun : 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz 
fiyatları İle ilgili muamelelerin tasfiyesine dair KANUN 

22/8/1960 280 10584 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 

Kanun 

Kanun No : 186 Kabul tarihi : 28/12/1960 

Madde 1 — Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiya
cını karşılamak için yıllık ödeme miktarı (54 milyon) lirayı geçmemek 
üzere .(540 milyon) liraya kadar Millî Savunma Bakanlığı, 

Jandarma subay, askerî memur ve astsubaylarının lojman ihtiyaç
larını karşılamak için de yıllık Ödeme miktarı (6 milyon) lirayı geçme
mek üzere (60 milyon) liraya kadar Bayındırlık-Bakanlığı, 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetkilidir. 
Madde 2 — Birinci madde gereğince yapılacak işler için lüzumlu 

ödenek ilgisine göre Millî Savunma ve Bayındırlık Bakanlığı bütçelerine 
konulur. 

Madde 3 — Bu lojmanlar subay, askerî memur ve astsubaylara 
4626 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Memur Ko
nutları Yönetmeliği hükümlerine göre tahsis olunur. 

Geçici madde — Bu kanunla Millî Savunma Bakanlığı İhtiyacı için 
inşa edilecek lojmanların yerleri kanunla tesbit edildikten sonra tahsi
satın sarfına başlanır. 

Madde 4 — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/12/1960 

No. Başlığı 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

4626 
Sözü gecen Kanun : 
Memur. Meskenleri İnşaa hakkında Kanun 22/7/1944 3 25 1233 5763 

İ L Â N L A R 
Turgutlu Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

960/10 
Turgutlu'nun Derbent Köyünde kâin 188 parsel numaralı gayri

menkul Kadastro Müdürlüğünce ö'.ü Hatice mirasçıları üzerine kayıt ve 
tescil edilmiş ise de davacı Necmettin Tekin özel tarafından itiraz edil
miş ve bu itirazında bu yerin Yunus isimli bir şahıstan babası tarafından 
alındığını ve bu zamandan beri de kendisi tarafından kullanıldığını bil
dirmiş yapılan ilâna rağmen Hatice mirasçılarından kimse gelmemiş ve 
Hatice mirasçılarına ilânen tebligat icrası ile Hatice mirasçısı olan şa
hısların en geç bir ay zarfında Kadastro Mahkemesinin 960/10 numara
sına müracaatları lüzumu ilânen tebliğ olunur. 

4870 

Yenice Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
* 

960/70 
Davacılar Yenice'nin Yukarı înova Köyünden Lütfiye înce ve 

Saffet ince vekilleri îdris Demirbaş tarafından dâvâlılar aynı köyden 
Nuri Ateş ve Al i Ateş haklarında açılan men'i müdahale dâvasının 
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmalarında : 

Yargıçlıkça : Dâvâlılar adına çıkarılan davetiyelerin dâvâlıların-

adreslerinin meçhul olduğu ve bütün tebliğlere rağmen bulunamadık
larından Resmî Gazete ile duruşma günün davetiye yerine kaim olmak 
üzere dâvâlılara İlânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince gerekli ilânatın yapılarak duruşmanın talik edil
diği 3/2/1961 tarihinden evvel gönderilmesi ilân olunur. 

4S68 

Edirne Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/861 
Müzeyyen Havaseven ve arkadaşları vekili Avukat Abdülhalim A l -

tmel tarafından Sara Aîbalah aleyhine açılan izalei şüyu dâvasının ya
pılan duruşması sırasında : 

Dâvâlı Sara Albalah'ın adresinin meçhuliyeti sebebiyle mahkemece 
gazete ile ilân yapılmasına (Gıyap kararı tebliğine) karar verilmiş bu
lunduğundan Sara Albalah'ın duruşma günü olan 23/1/1961 günü„saat 9 
da Edirne Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini 
temsil edecek bir vekil bulundurması aksi halde kanuni gereğinin yapı
lacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4882 

Gülnar Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Gülnar'ın -Gilindire Nahiyesinden Öğretmen Melek Gök ta
rafından dâvâlı Hacıpınar Mahallesinden Osman kızı Şadiye Gök ve 
Libas. Köyü hükmü şahsiyeti adına açılan men'i müdahale dâvasının ya
pılmakta olan duruşması sırasında : 

Bunca aramalara rağmen davalı Şadiye Gök bulunamadığından 
ilânen davetiye çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma ^ünü 
olan 7/1/1961 tarihinde Gülnar Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4892 

4 1 
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30 A R A L I K 1960 (Resmî Gazete)1 Sahife: 2893 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı işleri ilâm 
1 — Eksi ltmeye konulan iş : A n k a r a Sağlık Memurları Okulunda 

yapılacak sıhhi tesisat onarımı işidir. 
Keşif bedeli : (18.898,50) liradır. 
2 — Eksi l tme 12(1/1961 Perşembe günü saat 16 da Yapı ve i m a r 

işleri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve i m a r işleri Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılma ait ticaret 

odası belgesi ile usulü dairesinde (1.417,39) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — istekli lerin bu işin teknik öneminde bir işi iy i 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 i m a r işleri Reisliğine müracaat ederek bu işin ek
siltmesine girebilmek İçin ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 — istekli ler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplar, 
i le bir l ikte zarf lara koymaları ve zarfları usulüne göre kapatmaları, ek
siltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur. 4837 / 4-2 

1 — V a n Hava Meydanı beton kaplama İnşaatı işi (3.521.630,—) 
Tl . keşif bedelle 2490 sayılı kanun hükümleri içinde kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eks i l tme 18 Ocak 1961 Çarşamba günü saat 16.00 da Hava 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliğinde (Atatürk Bulvarı 
No. 140 Kavaklıdere - A n k a r a ) toplanacak Eks i l tme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 — B u işe ait eksiltme evrakı Hava Meydanları ve Akaryakıt 
Tesisleri inşaat Reisliğinden (50,—) E l l i l i ra karşılığında alınabilir. 

4 — istekl i ler in gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır. 
(Hususi ortaklıklar ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 

5 — Eksi ltmeye girecek isteklilerin (119.398,90) T l . İlk geçici 
teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1960 yılma ait T i 
caret Odası Belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

6 — i s tekl i ler in 8 E k i m 1958 tarih ve 10027 sayılı Resmî Gazete'de 
neşredilen Nafıa Vekâleti eksiltmelerine iştirak talimatnamesi gereğince 
lüzumlu : 

a) Mütaahhitlik karnesi, 
b) Malî yeterlik belgesi, 
c) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
d) Taahhüt beyannamesi, 
e) Teknik personel beyannamesi, 

ni dilekçelerine ekleyip en geç 13/1/1961 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Bayınd riık Bakanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şart
tır. E k s i k belgeli dilekçelerle yapılacak müracaatlar bu belgeler bilâhara 

ıgösterilse de nazarı itibara alınmaz. 
7 — istekl i lerin kendilerinden istenilen vesikaları, teklif mektup

ları ile birhkte zarflar koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak 
mumun para İle olmamak üzere mühür ve imza ile iyice kapatmaları ve 
eksiltme günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

8 — Müracaatlara 6 nci maddede yazılı belgelerin eklenmesi zaruri 
olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4859 / 4-1 

Maliye Bakanlığından : 

Maliye daireleri ihtiyacı için (90.600) aded koçanlı cildin baskı ve 
cilt işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (75.710) liradır. 
2 — Muvakkat teminatı (5.035) l i ra (50) kuruştur. 
3 — Eksi l tmesi 5/1/1961 Perşembe günü saat 15.30 da Maliye B a 

kanlığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komis 
yonda yapılacaktır, 

4 — Numune ve şaı uidmeier İ3m Mahye iıaıtaaugı j ^ e v a ^ ı m ve 
K-.ymeUı Kâğıtlar Müdürlüğü ile istanbul'da Samatya'da Maliye basılı 
Kâğıt Ambarları Şefliğine müracaat edilmesi. 

i s tekl i ler in bu husustaki şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen 
vesaiki ve muvakkat teminat mektuplarını muhtevi 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını Eksi l tme saa
tinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

4828 / 4-3 

Mal iye daireleri ihtiyacfl için (147.8G0) aded koçanlı cildin baskı ve 
cilt işi kapalı zarf usuliyle Eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (119.150) İhadır. 
2 — Muvakkat teminatı (7.207; l i ra ,50) kuruştur. 
3 — Eksi l tmesi 5/1/1961 Perşembe günü saat 11 de Maliye B a k a n -

î ğı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüsünde toplanacak Komisyonca 
apıJacaictır. 

'i — Numune ve şartnameler için Malîye Hakanlığı Levazım ve 
r ı ' r l s Kâğıtlar Müdürlüğü ile tstanbı^'r'a Saa:a:ya'da Maliye Basılı 

I ; ' Ambaıi.'.-i Şefliğine müracaat edilmesi, 
i s tek i lerin bu husustaki şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen 

vesaiki ve muvakkat teminat mektuplarını muhtevi 24.90 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını Eksi l tme saa
tinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

4829 4-3 

Yapılacak iş : Cumhurbaşkanlığı köşkündeki binaların onarımı 
• Keşif tutarı : (20044) l i ra 

Teminat miktarı : (1503,40) l i r a 
Eks i l tme mahalli ve tarihi : 18/1/1961 Sah günü saat 16 da Maliye 

Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale 
olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksi l tmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün 

evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları yeterlik 
belgesini komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

4933 / 4-1 

Tedavüle çıkarılacak madenî 10 liralık hatıra paralar hakkında ilân: 
141 sayılı kanunun verdiği selâhiyete müsteniden 31 Aralık 1960 

tarihinden itibaren peyderpey tedavüle çıkarılacak olan 27 Mayıs inkı
lâbı hatıra parası madenî 10 liralıkların evsafı aşağıda gösterilmiştir. 

Mezkûr 10 liralıklar 34 m/m kutrunda 15 gram ağırlığında olup 830 
ayarında gümüşten imal edilmiştir. Kenarları, karanf i l ve lâle motifleri 
arasında T. C. rumuzları ile kenar çerçevesini i k i müsavi kısma bölen 
kesik hatları ihtiva etmektedir. Paranın bir tarafından 27 Mayıs inkılâ
bımızı sembolize eden bir kompozisyon (Meş'ale, terazi, bayrak, süngü, 
kartal , çipa) bu kompozisyonun üstünde ışık huzmeleri saçan ay yıldız, 
altında «27 Mayıs 1960» tarihi , çevrenin üst kenarında «HAKtMlYET 
MÎLLETİNDİR» ibaresi alt kenarında defne ve meşe yapraklarından 
ibaret çelenk bulunmaktadır. Paranın d'ğer tarafında orta yerde A t a 
türk'ün profil yüz portresi, çevrenin alt kenarında «On lira» yazısı, üst 
kenarında «Türkiye Cumhuriyeti» ibaresi mevcuttur. 

Hatıra paralar, paramn bir tarafı sağdın sola veya soldan sağa 
çevrildiğinde diğer tarafı düz gözükecek şekilde basılmıştır. 

4934 / 1-1 

Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğünden : 

Cinsi : Muhtelif öğrenci giyim eşyası, Miktarı : 8 Kalem, Fiyatı l i ra 
kuruş, Muhammen bedeli l i ra K r : 16457,50, 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usuli ile 
satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tmesi 13/1/1961 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00 de 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 1234 l i ra 33 kuruştur. 
4 — Şartname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 — Zarfların ihale satınden bir saat evve.me kadar Komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — istekl i lerin muayyen gün ve saatte teminat ve Ticaret Odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri ile birl ikte komisyonda bulun
maları ilân olunur. 

4853 / 4-2 



Satılfe: 2894 (Resmî Gazete)' 30 ARALIK 1960 

Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden : 3 — Eksiltme 6/1/iyöl tarihine tesaduî eclen Cuma gunu saat iö.oO 
de Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 — 629.591,01 lira keşif bedelli Ankara Polis Enstitüsü ve Koleji 
binaâı yanında yaptırılacak ilâve inşaat işi 2490 sayılı kanun hükümleri 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltme 11/1/1961 günü saat 15.30 da Hükümet konağında 
Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

3 — Talipliler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatlere 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — İhaleye gireceklerin Y. Mühendis, Y. Mimir, Mühendis, Mimar 
olması, ancak teknik evsafı haiz olmayan kimselerin ise, inşaatın fenni 
mesuliyetini deruhte edecek teknik bir eleman bulunduracağına dair no
terlikçe musaddak bir taahhütnamenin ihaleden evvel ibrazı şarttır. 

5 — Muvakkat teminatı 28.933,64 liradır. 
6 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 1960 yılına ait ticaret odası vesikasını, 
c) 8 Ekim 1958 gün ve 10027 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 

talimatname hükümlerine göre mütaahhitlik karnesi ile diğer belgelerini 
eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) dilekçelerine 
eklemek suretiyle Vilâyet makamına müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını1' ve teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri veya göndermeleri ilân olunur. 

Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
4886 / 4-2 

Ankara - Keçiören Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğinden : 

1 — Ankara - Keçiören Atatürk Sanatoryumu ihtiyacı için oto
matik Diesel - Elektrojen grupu satın alınması ve yerine monte edilmesi 
işi 2490 sayılı karfunun 31 inci maddesine tevfikan kapalı zarf uâuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 12/1/1961 Perşembe günü saat 10 da Sanatoryomda müte
şekkil komisyonca yapılacaktır. 

2 — Yapılacak işin bedeli 380.000 lira olup muvakkat teminatı 
18950 liradır. 

3 — Bu işe alt keşif ve ̂ şartnameler her gün mesai saatleri dahi
linde Sanatoryum idaresinde ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Taliplerin tatil günleri hariç ihale gününden en geç üç gün 
evvel Vilâyet makamına müracatla fennî ehliyet vesikası almaları 1960 
yılında Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı oldukların! gösterir vesika, 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzunu muhtevi kanun tarifatma 
göre hazırhyacaklarım teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 
postada vâki gecikmelerin nazara ahnmıyacağı ilân olunur. 

4876 / 4-2 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden : 

Dövizi şirketimizde ICA dan temin edilmek suretiyle Motoılu vası
talarımız İçin iç ve dış lâstik satın alınacaktır. 

Bu lâstiklere ait tekliflerin, en geç 16 Ocak 1961 günü saat 14.00 e 
kadar şirketimizde bulundurulması zaruridir. 

Bu İhaleye ait teknik ve idari şartnameler, şirketimizin Ankara 
Kavaklıdere'deki merkezinden veya İstanbul İrtibat* Müdürlüğünden te
min olunabilir. 

4790 /4-4 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 146 kalem elektrik mal
zemesi kapalı zaıçf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 85.000,— lira olup geçici teminatı 5.500,— 
liradır. İşbu teminat T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabımıza 
veya İdaremiz veznesine yatırılıp mukabilinde makbua alınacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirli günde ihale saatinden bir saat evvel usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarım sözü edilen Komisyona verme
leri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4797/ 4-3 

Palu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/56 
Davacı Palu'nun Kasımiye Mahallesinden Mehmet kızı, 'Şerif karısı 

Feride Bağ kendisine asaleten çocukları Yunus, Yensur ve Gülsen Bağ'-
lara velâyeten vekilleri Palu'da arzuhalci Sıtkı Evranos tarafından dâvâ
lılar Palu'nun Karaşeyh Köyünden Şükrü karısı Mevhidiye Gül, Ada-
na'nm Mirza Çelebi Mahallesi Sokak No. 52 ve 76 hanede mukim Der
viş oğlu Selim Bağ Derviş kızı Naciye Bağ ve Derviş kızı Penbe Bağ 
aleyhlerine ikame olunan taksim ve izalei şüyu dâvasının yapılan yar
gılaması sırasında : 

Yukarıda adlan ve adresleri yazılı dâvâlılar Selim Bağ, Penbe Bağ 
ve Naciye Bağ'm gösterilen adreslerinde bulunmadıkları ve adreslerinin 
de meçhul olduğundan yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. 

Mumaileyhlere ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar ve
rilmiştir. 

Yukarıda adları geçen dâvâlıların duruşmanın muallâk bulunduğu 
26/1/1961 günü saat 9,30 da mahkememizde hazrr bulunmaları veya ken
dilerini temsile mezun bir vekil göndermedikleri takdirde duruşmaya 
gıyaplarında devam edileceğine dair gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 4823 

Balıkesir Asliye İkinci Hukuk Yargıçlığından : 
— | - . ~ - V _ , - - - - - ı -._ . . . _ J . , , 

E. No : 960/366 
K. No : 960/662 
Davacı Balıkesir'in Gümüşçeşme Mahallesi, Üçüncü Çukur Sokak = 

No. 21 de mukim Adem Dilenire tarafından dâvâlı Balıkesir'in Öinkçiler 
Mahallesi Söğütlüpmar Sokak No. 15 de mukim Ayşe Düemre aleyhine 
açılan boşanma dâvasmm yapılan muhakemesi sonunda : 

2/12/1960 günlü oturumda Türk Medeni Kanununun 134 üncü mad
desine istinatla tarafların boşanmalarına davacı son oturumda hare ve 
masraf isteğinden vazgeçtiğinden bakiye 750 kuruş ilâm harcının dava
cıya tahmiline, dâvâlı halen semti meçhulde olduğundan ve adresi de' 
belli olmadığından davalıya yapılacak işbu ilân tebligatının usulüne tev
fikan Resmî Gazete ile ifasına 2/12/1960 gün ve 960/366 esas 960/662 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bidayette Balıkesir'in Dinkçiler Man a Keşi, Söğütlüpmar Sokak 
No. 15 de mukim iken bilâhara semti meçhule giden ve adresi tesbit olu
namayan dâvâlı Ayşe Dilemre'ye işbu ilâmın ilânen tebliğ olunmasına 
mahkemece karar verilmiş ve yukarıda bahsi geçen mahkeme kararı 
aleyhine kanun yoluna başvurmak için 15 gün ve temyiz arzuhaline ce
vap vermek için de on gün müddet tâyin edilmiştir. 

Keyfiyet dâvâlı Ayşe Dilemre'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilân 
ve tebliğ olunur. 

4866 

Akseki İcra Memurluğundan : 

1960/114 
Akseki Tapu sicilinin cilt 28, sahife 31, sıra 67 de yusuf Karakaş 

namında kayıtlı bir (evin izaleyi şüyu suretiyle, varislerden Şükrü Kara-
kaş'm ibraz ettiği ilâma müsteniden ve talebi veçhile 21/1/1961 Cumar
tesi günü Akseki İcra Dairesinde satışı yapılacağından, adresleri belli 
olmayan varislerden Mehmet, Nasuh, Şükrü, Türkân ve Şükran Bayar-
lara tebligat yapılamadığından, 1. 1. Kanununun 127 nci maddesine göre 
tebligat yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

4869 
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30 ARALIK 1960 (R esmî Gazete) Satıife: 2895 

Almus Asliye Hukuk yargıçlığından : 

960/34 
Hasan oğlu Hüseyin Şahin zilliyeti altında olup aşağıda mevkii hu

dut ve miktarı gösterilen ve istimlâk cetvelinde üç parsel numarasiyle 
kayıtlı gayrimenkul Devlet Su İşleri site bina yeri olarak istimlâk edilmiş 
ve istimlâk bedeli olan 7150 lira Ziraat Bankası Samsun Şubesine depo 
edilmiş olup İstimlâk Kanununun 19 uncu maddesi gereğince istimlâk edi
len yerin D. S. î. leri adına tesciline ve zilliyetten başka hak sahiplerinin 
son ilân* tarihinden itibaren 6 ay içinde ziil'ıyet aleyhine umumi hükümler 
dairesinde dâva açıldığım tevsik edemedikleri takdirde istimlâk bedelinin 
zilliyete verileceği İlân olunur. 

Gayrimenkulun : 
1 — Mevkisi: Aîmus'un Bağlar Yayla Önü 
2 — Hudutları: Doğusu yol, batısı Mustafa 

Karahan, kuzeyi Al i Oktar ile çevrili 
3 — Miktarı : 2860 Ma genişliğinde 

Demir, güneyi Osman 

4853 

960/43 
Osman oğlu İskender Aybek zilliyeti altında olup aşağıda mevkii 

hudut ve miktarı gösterilen ve istimlâk cetvelinde 15 parsel numara
siyle kayıtlı gayrimenkul Devlet Su İşleri site bina yeri olarak istimlâk 
edilmiş ve istimlâk bedeli olan 5637 lira 50 kuruş Ziraat Bankası Sam
sun Şubesine depo edilmiş olup istimlâk Kanununun 19 uncu maddesi 
gereğince istimlâk edilen yerin D. S. î. leri adına tesciline ve milliyetten 
başka hak sahiplerinin son ilân tarihinden itibaren 6 ay içinde zilliyet 
aleyhine umumi hükümler dairesinde dâva açıldığım tevsik edemedikleri 
takdirde istimlâk bedelinin zilliyete verileceği iüân olunur. 

Gayrimenkulun : 
1 — Mevkisi : Almus Bağlar Yayla Önü 
2 — Hudutları : Doğusu, Güllü Hanoğlu batısı, 

arslan, güneyi, "Hüseyin Aybek, kuzeyi, Celâl Aybek 
3 — Miktarı : 2255 Ms genişliğinde 

4854 

Abdullah Kara-

960/41 
Osman oğlu Ömer Barış zilliyeti altında olup aşağıda mevkii hudut 

ve miktarı gösterilen ve istimlâk cetvelinde bir parsel numarasiyle ka
yıtlı gayrimenkul Devlet Su işleri site bina yeri olarak istimlâk edilmiş 
ve istimlâk bedeli olan 3093 lira 7p kuruş Ziraat Bankası Samsun Şube
sine depo edilmiş olup İstimlâk Kanununun 19 uncu maddesi gereğince 
İstimlâk edilen 5'erin DSİ leri adına tesciline ve zilliyetten Ibaşka hak 
sahiplerinin son ilân tarihinden itibaren 6 ay içinde zilliyet aleyhine 
umumi hükümler dairesinde dâva açıldığını tevsik edemedikleri takdirde 
istimlâk bedelinin zilliyete verileceği ilân oulnur. 

Gayrimenkulun : 
1 — Mevkisi : Almus Kazası Bağlar Yayla önü 
2 — Hudutları : Doğusu : yol, ve orman Batısı : yol ve dere, Gü

neyi : Hasan Özel, Kuzeyi : yol ile çevrili 
3 — Miktarı : 1237 M2 genişliğinde 

4855 

Osman oğlu Hüseyin Aybek zilliyeti altında olup aşağıda mevkii 
hudut ve miktarı gösterilen ve istimlâk cetvelinde 16 parsel numarasiyle 
kayıtlı gayrimenkul Devlet Su işleri site bina yeri olarak istimlâk edilmiş 
ve istimlâk bedeli olan 5362 lira 50 kuruş Ziraat Bankası Samsun Şube
sine depo edilmiş olup istimlâk Kanununun 19 uncu maddesi gereğince 
istimlâk edilen yerin DSl. leri adına tesciline ve zilliyetten başka hak 
sahiplerinin son ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde zillyet aleyhine 
umumi hükümler dairesinde ̂ dâva açıldığım tevsik edemedikleri takdirde 
istimlâk bedelinin zilliyete verileceği ilân olunur. 

Gayrimenkulun : 
1 — Mevkisi : Bağlan Yayla önü 
2 — Hudutları : Doğusu : Hasan Arslan, Batısı: Bekir Aldırma, 

Güneyi : Mustafa Topaş. Kuzeyi : iskender Aybek 
3 — Miktarı : 2145 M2 genişliğinde 

4856 

960/39 
Emir oğlu Enver Arslan zilliyeti altında olup aşağıda mevkii hudut 

ve miktarı gösterilen ve istimlâk cetvelinde 22 parsel numarasiyle ka

yıtlı gayrimenkul Devlet Su işleri Site bina yeri olarak istimlâk edilmiş 
ve istimlâk bedeli olan 3600 lira Ziraat Bankası Samsun Şubesine depo 
edilmiş olup istimlâk Kanununun 19 uncu maddesi gereğince istimlâk 
edilen yerin DSl. leri adına tesciline ve zilliyetten başka hak sahiplerinin 
son ilân tarihinden itibaren 6 ay içinde zilliyet aleyhine umumi hükümler 
dairesinde dâva açıldığını tevsik edemedikleri takdirde istimlâk bede
linin zilliyete verileceği ilân olunur.-

Gayrimenkulun : 
1 — Mevkii : Almus'un Bağlar Yaylaönü 
2 — Hudutları : Doğusu : Yol, Batısı : Hüseyin Aybek, Güneyi : 

Hasan Arslan, Kuzeyi : Halil ibrahim, 
3 — Miktarı: 1440 Mz genişliğinde 

4857 

Aşkale Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/72 
Davacı Mubahat Konur vekili Durak Eroğlu tarafından dâvâlılar 

Aşkale'nin Pırtın Köyünden Şerafettin Uludağ, Faruk ve Gülüzar Uludağ 
aleyhine Aşkale Sulh Hukuk Mahkemesinde ikame olunan taksim ve 
izaıleyi şüyu dâvasının yapılan duruşmaları sırasında : 

Davalı Faruk Uludağ adına çıkarılan davetiyenin tebliğ edilmeyerek 
adresi meçhul olduğundan dolayı iade edilmiş olmasına binaen dâvâlı 
Faruk'un duruşmanın muallâk bulunduğu 23/1/1961 günü duruşmada 
hazır bulundurulması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4867 

Araç Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/54 
Araç Orman işletmesi Müdürlüğü tarafından Tavşanlı K. den 

Mustafa oğlu Mehmet Pür aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan 
açık duruşması sırasında ; 

Dâvâlı Tavşanlı K. den Mustafa oğlu Mehmet Pür'e davetiye kö
yünde tebliğ edilmiş olup ve adres bırakmadan köyünden ayrıldığı için 
gıyap kararının ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan 
duruşmanın bırakıldığı 27/1/1961 Cuma günü saat 9.15 de Araç Asliye 
Hukuk Mahkemesine gelmediği veya kendisini bir vekillede temsil ettir
mediği takdirde duruşmanın gıyabında icra edileceği ilânen tebliğ 
olunur. 

4863 

960/202 
Araç Orman işletmesi Müdürlüğü tarafından Balcı K. den Necip 

oğlu Necip Olgun aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan açık dU' 
ruşması sırasında : 

Davalı- Balcı K. den Necip oğlu 939 D. Iu Necip Olgun'a yapılan 
tebligatta adresinin meçhul olduğundan davetiyesi bılâ tebliğ edilmiş 
olduğundan dâvâlı hakkında ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş 
olduğundan duruşmanın bırakıldığı 3/2/1961 Cuma günü saat 9.45 de 
Araç Sulh Hukuk Mahkemesine gelmediği veya kendisini temsilen de 
bir vekilde gön d er rfl ediği takdirde hakkında gıyap kararı tebliğ edile
ceği ilânen tebliğ olunur. 

4864 

960/47 
Araç Orman işletmesi Müdürlüğü tarafından Araç Bektüre K. den 

Ahmet oğlu Yusuf Carlı aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan 
açık duruşması sırasında : 

Bektüre K. den Ahmet oğlu 330 D. lu Yusuf Carlı'ya davetiye
sinin Resmî Gazete ile ilânının yapılmış olduğu ve yapılan tebligata 
rağmen yine mahkemeye gelmemiş olduğundan mahkemece gıyap 
kararınında ilânın yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın 
bırakıldığı 10/3/1960 tarihinde Araç Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunmadığı veya kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde 
duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı tebliğine kaim ol-
jnak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4865 



Sahife: 2896 (Resmî Gazete)! 30 ARALIK 1960 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Petrol hakkına mütaallik karar 

Şirketin adı 
Merkez i 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
"Vilâyeti 
Yüzölçümü 
H a k sıra No. 
Müracaat tarihi 

No. 359 Tar ih i : 19/12/1980 
: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
: A n k a r a , Yenişehir İnkılâp Sokak No. 

A n k a r a , Yenişehir İnkılâp Sokak N.">. 
A r a m a ruhsatnamesi 
V No. lu Si irt T P O / V / F 
Mard in ve Siirt 
22295 hektar 
AR/T.P.O./599 
15/11/1960 

A r a m a sahasının hududu : (Dosyasında saklı haritasına göre) 708 
rakımlı Rasveîey Tepesi nirengisinden N 67 derece 45 dakika istikamette 
ve 204-5 metre mesafede (a) köşesinden başılyarak 15315 metre doğuda 
(b) ye doğru hat, (b) den 200 metre kuzeyde (c) ye doğru hat, (c) den 
18490 metre doğuda (d) ye doğru hat, (d) den 6900 metre güneyde (e) 
ye doğru hat, «(e) köşesi 834 rakımlı Karadağ Çuyamafa Tepesi niren
gisinden N 143 derece 30 dakika istikamette ve 1475 metre mesafededir* 
(e) den 5300 metre batıda (f) ye doğru bat, (f) don 500 metre güneyde 
(g) ye doğru hat, (g) den 6250 metro batıda (h) ya doğru hat, (h) dan 
500 metre kuzeyde (i) ye doğru hat, (i) den 4200 metre batıda (j) ye 
doğru hat, (j) den 500 metre güneyde (k) ya doğru hat, (k) dan 3250 
metre batıda (1) köşesine doğru hat, (1) den 500 metre güneyde (m) ye 

- doğru hat, (m) den 2165 metre batıda (n) ye doğru hat, (n) den 2125 
metre kuzeyde (o) ya doğru hat, (o) dan 12670 metre batıda (p) yo 
doğru hat, (p) den 5575 metre kuzeyde başlangıç noktası olan (a) köşe
sine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii , hududu ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi 
verilmesi talebine ait evrak incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi 
hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten 
sonra talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere Petrol Kanununun 
51 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 inci maddesi gereğince Petrol 
A r a m a Ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

fukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 21/12/1960 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi veri l 
miştir. 

4884 

Turgutlu Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

Davacı Turgutlu'nun Yılmazlar Mahallesi Yörük Sokak 7 sayılı 
evde mukim Türkân Sökükçü veki l i Avukat Ahmet Beller tarafından 
Dâvâlı İzmir - Bayraklı 1637 sokak 14 sayılı evde mukim Mustafa Sö
kükçü aleyhine şiddetli geçimsizlik 
dâvasının Turgutlu Asl iye H u k u k 
sonunda : 

Adı geçen tarafların 22/11/1960 tarih ve 758/779 sayılı karar la yek-
diğerinden şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına, 750 kuruş ba
kiye ilâm harcı ile 6870 kuruş muhakeme giderinin dâvâlıdan tahsiline 
karar verilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren onbeş gün zarfında, mezkûr hüküm temyiz 
edilmediği takdirde kespi katiyet etmiş' olacağı, keyfiyet karar tebliği 
yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4881 

sebebiyle ikame eylediği boşanma 
Mahkemesinde cari muhakemesi 

İskilip Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

960/21 
Davacı Isküip'in Ulaştepe Mahallesinden Ömer kızı Huriye Basma-

cı'nm dâvâlı Mustafa Güler ve arkadaşları aleyhlerine açtığı izalei şüyu 
dâvasının yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlılardan Örübağ Köyünden Hatice 'nin evlâtları Hüseyin Arı ve 
Şükrü A r i ' n i n mahallî ikametleri meşhul kalmış ve ilânen davetiye teb
liğ edilmiş olmasına rağmen duruşmaya gelmediklerinden gıyap kararı
nın ilânen tebliğine ve duruşmanın 12/1/1961 tarihine tal ikma mahke
mece karar verilmiştir. Gıyap kararı makamına k a i m olmak üzere key
fiyet ilân olunur. 

4893 

Karayolları U m u m Müdürlüğüne : 

Y o l Yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Çorlu Deresi, Çorlu Demiryol üst ge

çidi, Kınık ve Va l ta dereleri köprüleri yaklaşım imlâlarına ait tesviye, 
sanat 'yapılan, taban takviyesi ve temel tabakaları teşkili vesai: işler 
olup keşfi (1.200.000,—)'liradır. 

2 — Eksi l tme günü : 11/1/1961 tarihine rastlayan Çarşamba günü 
saat 16 da Ankara 'da Karayolları U m u m Müdürlüğü binasında Yo l Y a 
pım Dairesi Odasında teklif alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) el l i l i r a bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1960 yılma ait Ticaret Odası belgesiyle usulü dairesinde 

(49.750,—) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 5/1/1961 Perşembe günü mesai saati sonuna 

kadar bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat etme
leri (Müracaatta uıaumi evrak kaydı tar ih i muteberdir. Telgrafla müra
caat kabul edilmez) ve dilekçelerine Karayollarından alınmış olan müta-
ahhitlik karnesinin aslı' ile 100.000,— liralık banka referansı, plân, teç
hizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlı
yarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

Not : İsteklilerin mütaahhitlik karnesiyle yeterlik belgesi müra
caatlarını a y n ayrı yapmaları, 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

4814 /ü-S 

1 — Tahminen 25.000 aded müstamel asfalt vari l inin kaynakla t a 
mir ve nakl i işidir. 

2 — İhale 10 Ocak 1961 Salı günü saat 11 de Merkezde Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli 160.000,— l i r a olup k a t i teminatı 21.700,— 
liradır. 

4 — B u işe ait şartname bedelsiz olarak Malzeme Şubesi Müdür
lüğünden alınabilir. 

4835 / 2-2 

Karacabey Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/269 
Karacabey ' in Runguşpaşa Mahallesinden Mustafa Irlat tarafından 

T. Ticaret Bankası Karacabey Şubesi ve Zahireci A v n i Toru aleyhine 
açılan emre muharrer senet iptali hakkındaki dâvada dâvâlı A v n i To-
run'un adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat icrasına karar ver i l 
mesi sebebiyle adı geçenin duruşma günü olan 1/2/1961 Çarşamba günü 
saat 11 de Karacabey Asl iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması 
veya kendisini temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam 
edeceği gıyap kararı yerine ka im olmak üzere 15 gün müddetli olarak 
ilân olunur. 

4883 

Emet Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/212 
Emet Dere Mahallesinden Abdullah karısı Ayşe Mağat'ın açtığı 

veraset dâvasının görülmekte olan muhakemesinde : 
Mirasçılardan K a y i Köyünden Mustafa Gümüşsoy'un ölen karısı 

Şerife'den ka lma malların dörtte birinin mülkiyetimi yoksa int i fa hak-
kıhımı tercih ettiği hususlarının sorulması için adına çıkarılan daveti
yelerin tebliğ edilemediği ve bilinmeyen yere gittiği davetiyelere ver i 
len meşruhattan anlaşıldığından tebligatın ilânen yapılmasına karar 
verildiğinden adı geçen eş Musta fa Gümüşsoy'un muhakemenin bırakıl 
dığı 16/2/1961 Perşembe günü saat 9 da Emet Asl iye H u k u k Mahke
mesine gelip yukarıda yazılı haklardan biris ini kullanması ve aksi 
takdirde gelmediği ve yazı ile dahi bildirmediği takdirde ölen karısı 
Şerife'den kalan malların dörtte bir inin mülkiyetini ,-kabul etmiş eayı 
lacağı ilânın tebliğ olunur. 

4844 

Başbakanlık Devlet M a (.S** 
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     İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                 Sayfa 
 
171  1960 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik  

Yapılması Hakkında Kanun           1 
 

172  Münfesih Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğince, Meclis Tahsisat Artıklarının 
Muhafaza Olunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü  
Nezdinde Mevcut Hesabın Tasfiyesi ve Sabık Milletvekillerinin Gelecek Bütçe  
Yılları Tahsisat ve Yolluklarına Mukabil Bankalardan Temin Ettikleri İkrazlardan  
Mütevellit Borçlarının Takip Şekli Hakkında Kanun       1 
 

173  Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünce İthal Edilecek, Malzeme ve Aletlerin 
Gümrük Resminden ve Diğer Vergilerden Muafiyeti Hakkında Kanun     2 
 

174  Emekli Orgeneral Zeki Doğan'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması  
Hakkında Kanun            2 
 

175  Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 5457 Sayılı Kanuna Muvakkat Bir Madde İlâvesine Dair Olan 6004 Sayılı  
Kanun Hükmünün İki Yıl Daha Uzatılması Hakkında Kanun      2 
 

176  1960 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı ( A / 1) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun          2 

 
177  1837 Sayılı Kanuna Bir Madde ile Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun    2 
 
178  Askerî Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun    2 
 
179  3389 Sayılı Kanunim Yürürlük Süresinin Uzatılmasına Dair Kanun     3 
 
180  42 Sayılı Kanım Gereğince Emekli Olan Subaylara Mesken Yaptırılması  

Hakkında Kanun            3 
 

181  6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (B) Fıkrasında Tadad Edilen 
Memuriyetlere «Bankalar Yeminli Murakıp Muavinleri» nin İlâvesine Dair Kanun   3 
 

183  Memurların Tahsil Müesseselerinde Talebe Olamıyacaklarına Dair 4007 Sayılı Kanun ile 
Bu Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 4214 Sayılı Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun                                                                                         3 

 
184  Millî Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının 

Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 79 Sayılı Kanuna Ek Kanun    3 
 
185  Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına Ait Altınlardan Bir Kısmının Türkiye 
  Cumhuriyet Merkez Bankasına Satılmasına Dair Kanım       4 
 
186  Subay, Askerî Memur ve Astsubayların Lojman İhtiyacı İçli Gelecek Yıllara Geçici  

Yüklenmelere Girişilmesi Hakkında Kanun         4 
 

İlanlar             4 
 

 




