
Res 
T.C. 

mı Gazete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1386 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

2 OCAK 1961 

PAZARTESİ Sayı: 10696 

K A N U N L A R 

Hizmet ve seyis erleri hakkında Kanun 

Kanun No: 182 Kabul tarihi: 27/12/1960 

Madde 1 — Teğmenden Mareşale (Büyükamiralej kadar her subaya 
barışta ve savaşta birer hizmet eri verilir. 

Madde 2 — Birinci madde gereğince hizmet eri almak hakkını haiz 
olan subaylardan, hizmet eri kullanılmayacak bölgelerde bulunanlara, 
bu haklarına karşılık her ay peşin olarak (200) lira, hizmet eri taz-
minatı ödenir. 

Hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği, her 
mail yıl başında Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Kuman
danlığının teklifleri üzerine Milli Savunma ve içişleri Bakanlıklarınca 
müştereken tâyin ve tesbıt olunur. Bu bölgelerdeki subaylar hizmetleri 
kullanmağa devam ederler, bunlara ayrıca hizmet eri tazminatı öden
mez. 

Ancak bu bölgelerde hizmet eri kullanmak istemiyen subaylara, 
malt yıl başından evvel dilekçe ile müracaat ettikleri takdirde hizmet eri 
tazminatı aynen ödenir. 

Madde 3 — Kadrosu itibariyle ata binmek hakkına sahip olan 
subaylara zati binekleri için ayrıca bir seyis eri verilir. 

Hizmet ve seyis erlerinin ne şekilde kullanılacağı Milli Savunma 
Bakanlığınca hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur. 

Madde 4 — İkinci madde gereğince ödenen tazminat vergiye tabi 
değildir, borç için haczolunamaz. 

Madde 5 — 203 sayılı emirber ve seyis neferleri hakkındaki ka
nun ile bu kanunun birinci ve üçüncü maddelerini değiştiren 1600 sayılı 
kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden İlk 
15 gün içerisinde, 2 nci madde gereğince 1960 mali yılı için hangi mah
rumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği ilgili Bakanlıklarca tes-
bit olunur. 

Bu kanunun gerektirdiği ödenekler 1960 malt yılı için Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlıkları bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplerine Maliye Bakanı tarafından kaydedilecek tahsisattan ödenir. 

Madde 6 — Bu kanun 31 Aralık 1960 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakan

ları yürütür. 
31/12/1960 

No. 

MS 

600 

B a t i * 

Kıldırılan Kanunlar : 
Emirber ve seyis neferleri hakkında Kanan 11 Mart 1338 
ve 12 Recep 1340 
Emirber ve seyis seferleri hakkındaki 203 numaralı ka-
nunun birinci ve üçüncü maddelerinin tadiline dair Kanan 

7/5/1930 

Duttur Gazete 
Tertip Cilt Sahite Sarı 

• S U — 

t 11 379/183 1490 

Milli Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat 
icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden 
lüzumu kalmıyanların satılmasına salahiyet verilmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 189 Kabul tarihi: 28/12/1960 

Madde 1 — Milli Savunma ihtiyaçları için bu kanunun neşri tari-
hine kadar gerek muhtelif kanunlara ve 3887 sayılı kanuna göre ikti-
sabedılen, gerekse tahsisli ve tahsissiz olarak işgal edilmek suretiyle 
kullanılan Devlete ait gayrimenkullerden hizmet için lüzumu kalmıyan
larm Milli Savunma Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kal
dırmaya ve Muhasebe! Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı 
olmaksızın satmaya Maliye Bakam mezundur. 

Madde 2 — Bu gayrimenkuller, halihazır durumları ile veya par
sellenmek, ifraz edilmek veya lüzumlu sair muamelelere tabi tutulmak 
suretiyle satılabilir. 

Mevzuubahis gayrimenkuller hakkında 6188 ve 7367 sayılı kanun
larla 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesi hükümleri tatbik olunmaz. 

Bu gayrimenkuller, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca kuru
lacak müşterek komisyonun muvafakati alınmak şartiyle sermayesinin 
en az yarısı Devlete ait müesseselerle bunların aynı nispette iştirakleri 
ile kurulan teşekküllere pazarlıkla ve taksitle de satılabilir. 

Madde 3 — Satışlardan elde edilecek hasılatın tamamı her yıl gelir 
bütçesinde açılacak hususi bir tertibe varidat kaydolunur. Varidat kay
dolunan bu miktarlar askeri garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu 
müştemilât ve mütemmimat ile her nevi asker! müessese ve subay, ast
subay lojmanlarının yeniden inşası veya bu ihtiyaçlar için arazi, arsa, 
bina satın alınması veya istimlaki, mevcutlarının esaslı tamiri, tevsi ve 
ıslahı ile ikinci maddeye göre yapılacak işlerin icap ettirdiği her türlü 
masraf için 500 milyon liraya kadar sarfiyat icra edilmek üzere Milli 
Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak hususi bir fasla Maliye Bakan
lığınca tahsisat kaydolunur. 

Mezkûr tahsisattan yıl içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi yıllar 
bütçelerine aynı maksatlara sarf edilmek üzere, devredilir. 

Madde 4 — Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat kaydolunan meba-
liğe istinaden gelecek yıllara sâri taahhüde girmeye Milli Savunma 
Bakanı mezundur. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek 
üzere taahhüde bağlanacak hizmetlerin tamamının karşılığı taahhüdün 
yapıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tutulur ve ertesi yıllarda 
ifa edilecek taahhüt bedelleri, mevkuf tutulan tahsisattan yılı içinde 
sarf edilmiyen miktarları üçüncü maddenin son fıkrası gereğince ertesi 
yıllara devir suretiyle tediye olunur. 

inşaat mütaahhıdinin, ikinci maddenin son fıkrası gereğince ken
disine taksitle gayrimenkul satılmış bir müessese olması halinde; iradın 
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fiilen elde edilmesi şartı aranmaksızın, tarafların muvafakati ile ve 
taahhüt bedeli satış taksitlerinden mahsup edilmek üzere taksitle tahsil 
edilecek satış bedeli kadar da gelecek yıllara sâri taahhüde girişilebilir 

Madde 5 — Bu kanunun şümulüne giren inşaat İşlerinde lüzumlu 
görülenleri, ikinci maddenin son fıkrasında yazılı komisyonun muvafa
katini almak şartiyle, aynı fıkrada yazılı müessese ve teşekküllere, 
2490 sayılı Kanun hükümleri ile mukayyet olmaksızın yaptırmaya 
Millî Savunma Bakanı yetkilidir. 

Madde 6 — 6771 ve 7337 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/12/1960 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 

Sayı 

Sözü gecen Kanunlar : 
2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 10/6/1934 S 25 1057/396 2723 
3887 Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak istimlâklar hak* 

kında Kanun 29/6/1940 3 21 1779 4548 

6188 Bina yapımını teşvik ye izinsiz yapılan binalar hakkında 
Kanun 29/7/1953 3 34 1703 8470 

7367 Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve arsalar hak-
kında Kanun 29/7/1959 

Kaldır ı lan Kanunlar : 

3 40 1435 10265 

6771 Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları İçin sarfiyat icrası 
ve bu Vekaletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal-
mıyanların satılmasına salâhiyet verilmeli hakkında 
Kanun 11/7/I956 S 37 1848 9355 

7337 Milli Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası 
•ve bu Vekâletçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu 
kalmıyanların satılmasına salâhiver verilmesi hakkındaki 
6771 sayılı kanunun 3 üncü maddesine iki fıkra ilâvesine 
dair Kanun 15/6/1959 3 40 1301 10231 

Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanlarla bakım, 
onarım, idame ve muhafazalarına dair Kanun 

Kanun No : 190 Kabul tarihi : 29/12/1969 

Madde 1 — Millî Savunma, Bakanlığı kuruluş ve kadrolarına dâhil 
Subay, Astsubay ve memurlarına 4626 sayılı kanun hükümlerine göre 
tahsis edilmek üzere, Millî Savunma Bakanlığı emrine terk ve tahsis 
edilmiş bulunan ve tamamen müstakil olarak istimal edilmekte olan 
konut ve lojmanlarla bundan sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
kanunî yetkilerine göre satın alınacak veya inşa ettirilecek lojman ve 
konutların bir evvelki yıl kira bedelleri karşılıkları, bir taraftan Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin alâkalı faslına irat 
diğer taraftan bu konut ve lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafa
zaları maksadiyle Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde (Subay konut ve 
lojmanlarının onarım masrafları) adı İle açılacak fasla tahsisat kaydet
meye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 2 — Bu kanun şümulüne giren lojman ve konutların aylık 
kira bedelleri Memur Konutları Yönetmeliğine tabi olmaksızın Maliye 
ve Millî Savunma Bakanlıklarınca müştereken tâyin ve tesbit olunur 

Madde 3 — Bu lojman ve konutların tahsis ve tevzileri Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre yapılır. 

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

31/12/1960 

Ne. Başlığı 
Düstur 
Tertip cilt 

Resmî 

Cazete 
Sahife Sayı 

Sözü geçen Kanun : 
4626 Memur Meskenleri İnşası hakkında Kanun 22/7/1944 25 1233 5763 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa 
geçici bir madde ilâvesine dair Kanun 

Kanun No : 191 Kabul tarihi : 30/12/1960 

Madde 1 — 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa 
aşağıdaki geçici madde ilâve edilmiştir : 

Geçici madde — Alacakları bir yıllık kıdemle 30 Ağustos 1961 (30 
Ağustos 1961 dâhil) tarihine kadar terfi veya terfih durumuna girecek 

kurmay subaylardan Harb Akademileri Talimatına göre Yüksek Ku
manda Akademisine girme şartlarım haiz olanlara Genel Kurmay Baş-
kanlığınca tez konuları verilir. Hazırladıkları tezleri muvafık görülen 
kurmay subaylara bir yıl kıdem zammı verilir ve bunlar bilahara Yük-
sek Kumanda Akademisi tedrisatına sevk olunurlar. Bunlardan tezden 
dolayı kıdem zammı verilenlere Yüksek Kumanda Akademisini bitir
mekten dolayı ayrıca kıdem zammı verilmez. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 

31/12/1960 
Resmi 

Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

i lg i l i Kanun : 
4273 Subaylar Heyetine Mahsua Terfi Kanunu 25/6/1942 23 1566 5141 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun 

Kanun No ; 192 Kabul tarihi : 30/12/1960 

Madde 1 — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyette mevzu 
Madde 12 — 11 inci maddede yazılı dar mükellefiyet mevzuuna gi

ren kazanç ve iratlar şunlardır : 
1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri olan 

veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yer-
lerde veya bu temsilciler yasıtasiyle yapılan işlerden elde edilen ticari 
kazançlar (Merkezleri hesabına ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın 
aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı 
memleketlere gönderenlerin bu işten doğan kazançları Türkiye'de elde 
edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat alıcı veya satıcının veya her ikisinin 
Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de inikat eylemesidir); 

2. Türkiye'de elde edilen Ücretler; 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları; 
4. Türkiye'de bir tarım İşletmesini işleten yabancı kurumların bu 

faaliyetten elde ettikleri kazançlar; 
5. Gayrimenkullerin, hakların ve menkul malların Türkiye'de kira-

lanmasından elde edilen iratlar; 
6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları; 
7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve iratlar (1 numaralı fıkra 

hükmü dışında kalanların menkul kıymet satışından elde ettikleri ka
zançlar hariçtir.) 

Madde 2 — Aynı kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir ; 

Safi kurum kazancı 
Madde 13 — Kurumlar Vergisi, birinci maddede yazılı mükellefle

rin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 
hesaplanır. 

Kurumların safi kazancının tesbitinde Gelir Vergisi Kanununun 
(42 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi hariç) ticari ka
zanç hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanununun asgari kâr haddi hükümleri, bu hükümle
rin uygulanmasını gerektiren işlerle iştigal eden Kurumlar Vergisi mü-
kellefleri hakkında da uygulanır. 

Dar mükellefiyete tabi kurumların kazançları, ticari kazanç ile 
ticari kazanç gibi tesbit edilen kazanç ve iratlar dışında kalan kazanç 
ve iratlardan ibaret ise, Gelir Vergisi Kanununun bu gibi kazanç ve 
iratların tesbiti hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi matrahının tes-
bitinde de cari olur. 

Madde 3 — Aynı kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir : 

Örtülü sermaye 
Madde-16 — Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket 

münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan ger 

Na. Bnílifc 
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çek ve tüzelkişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı olarak 
kullanılır ve bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, 
emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkûr İs-
tikrazlar Örtülü sermaye sayılır. 

Madde 4 — Aynı kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir : 

Nispet 
Madde 25 — Kurumlar vergisi, bu kanuna göre tesbit olunan ku

rum kazancından : 
1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde % 20; 
2. Diğer kurumlarda % 35; 
Kispetinde alınır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 
Madde 5 — Aynı kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir ; 

Tarhiyatın muhatabı 
Madde 27 — Kurumlar vergisi : 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tüzelkişiliği namına; 
2. İktisadi kamu müesseselerinden, derneklere ve vakıflara, tesis

lere ait iktisadi işletmelerden tüzelkişiliği haiz olmıyanların vergisi, 
bunların bağlı oldukları kamu tüzelkişileri veya dernek veya vakıf veya 
tesis namına; 

3. Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergisi bunlar he-
sabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri, müdür veya temsilcileri 
mevcut değil ise, kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlıyanlar adına; 

Tarh olunur. 
Madde 6 — Aynı kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir : 

Tarh zamanı 
Madde 2 9 — Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine veril-

diği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek da-
ireye geldiği tarihi takibeden üç gün içinde tarh edilir. 

Madde 7 — Aynı kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir : 

Tasfiye dönemi 
Madde 30 — Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren ku-

rumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi kaim 
olur. 

Üç yılı aşmıyan tasfiyelerde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye ha-
line girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam 
eder. 

"Üç yıldan fazla süren tasfiyelerde, tasfiye dönemi kurumun tasfiye 
haline girdiği tarihten başlar, bu tarihi takibeden takvim yılı başından 
itibaren üçüncü yıl sonuna kadar devam eder. Bu dönemden sonraki her 
takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır : 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonunda tasfiye kâr veya za 
rarı kati olarak tesbit ve evvelce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu 
neticeye göre ıslâh edilir. Tasfiye zararla kapanırsa, evvelce verilmiş 
tasfiye beyannamelerine müsteniden tahsil edilmiş vergiler iade olunur. 

Bir yıldan fazla süren tasfiye dönemlerinde tarh zamanaşımı, tas
fiyenin nihayet bulduğu dönemi takibeden yıldan itibaren başlar. 

Madde 8 — Aynı kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir ; 

Tasfiye beyannamesi 
Madde 31 — Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından 

tasfiye dönemleri sonundan itibaren 21 inci maddede yazılı süreler içinde, 
tasfiye dönemi sonunda tasfiye de neticelenmişse bilançonun veya nihai 
hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde, kurumun bağlı olduğu 
vergi dairesine verilir. 

Bu madde gereğince verilecek olan beyannamelere, bilanço ile kâr 
ve zarar cetveli ve tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan para
larla diğer değerlerin müfredatlı bir cetveli bağlanır. İşletme hesabı 
esasına göre defter tutanların beyannamelerine kâr ve zarar cetveli ye-
rine bu hesabın hulâsası raptolunur. 

Madde 9 — Aynı kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye 
döneminin başındaki servet değeri arasındaki müspet farktır. 

Madde 10 — Aynı kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Servet değeri 
Madde 33 — Tasfiye döneminin başındaki servet değeri, kurumun 

tasfiye dönemi başındaki bilançosunda görülen Öz sermayesidir: Üç yıl-
dan fazla süren tasfiyelerde mütaakıp tasfiye dönemlerinin başındaki 
servet değeri, bir evvelki dönemin son bilançosunda görülen servet değe
ridir. Aşağıda yazılı olanların dışında kalan her nevi ihtiyatlarla dağı
tılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir : 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Temettü ve Kazanç 
vergilerinden istisna edilerek ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka 
zarar karşılıkları (Sonradan Kurumlar Vergisine tabi tutulan ihtiyat ak
çeleri ve banka zarar karşılıkları Öz sermayeye dahildir); 

2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar 
ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik ihtiyatları; 

3. Hissedar veya sahip olmıyan kimselere dağıtılacak olan kazanç 
kısmı. 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya 
kurum sahibine iade olunan değerler, Vergi Usul Kanununun hükümle
rine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı günün em
sal bedeli ile değerlenir. 

Madde 11—- Aynı kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu 
Madde 34 — Tasfiye memurları kurumun tahakkuk etmiş vergi

leri île tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergileri Ödemeden 
veyahut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmadan, İcra 
ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin 6 ncı sırasında yazılı alacak
lılara Ödeme ve .ortaklara paylaştırma yapamazlar. 

Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarından ve vergi cezala
rından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

Vergi aslı ve zamları, kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da 
aranılabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tas
fiye memurlarına müracaat olunmaz. 

Tasfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıl
larından dolayı, tasfiyeden hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa 
veya ortakların tasfiye payları vergileri karşılamaya yetmezse, alacak
larını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler. 

Madde 12 — Aynı kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Tevkifatın mahsubu 
Madde 44 — Yıllık beyannamede gösterilen kazanca mahsuben 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine müsteniden yapılmış tevki-
fat, beyanname üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisine mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Kurumlar Vergisinden fazla olduğu tak
dirde aradaki fark, mahsup edilen tevkifat miktarı tevsik olunmak şar-
tiyle, mükellefin talebi üzerine ret ve iade olunur. 

Geçici Madde 1 — 1/1/1960 tarihinden evvel mukaveleye bağlan
mış ve işe başlanılmış olan birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat, 
onarım ve ulaştırma işlerinin kâr ve zararları 5421 ve 5422 sayılı kanun
larla tâyin edilmiş usullere göre tesbit ve teklifine devam olunur. 

Bu işler dolayısiyle 1/1/1961 tarihinden sonra ödenecek istihkak 
bedellerinden vergi tevkif edilmez. 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun 4 üncü maddesi hükmü kurum
ların 1960 takvim yılı kazançları hakkında da uygulanır. 

Madde 13 — Bu kanun hükümleri 1/1/1961 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Madde 14 — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

31/12/1960 

Düstur 

Tertip Cilt Sahiye 

Resmi 

İlgili Kanun : 
5422 Kurumlar Vergisi Kanuna 10/6/1949 80 1178 7229 

¿fe* Bacilli 

ÜÇ 
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T â y i n l e r 
Adalet Bakanlığından : 

1 — 1500 lira maaşla Yargıtay Üye Yardımcılığına C. Başsavcı 
Yardımcısı 7558 Fatma Semahat Tüzün, 

1500 lira maaşla Ankara Hâkimliğine Erzurum Ağır Ceza Mahke
mesi eski Üyesi 9362 Selâhattin Sönmez, 

1250 Ura maaşla Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine Uşak 
Sorgu Hâkimi 7258 Mehmet Suat Meriçelli, 

1250 lira maaşla Bayındır Ceza Hâkimliğine Bitlis Hukuk Hâkimi 
8243 Mehmet Yaşar Güzeler, 

1100 lira maaşla Ürgüp Ceza Hâkimliğine Tokat Sulh Hâkimi 10179 
Hamza Akat, 

1100 lira maaşla Kuşadası Hâkimliğine Sarıgöl Hâkimi 10265 Or
han Nazif Pamir, 

1100 lira maaşla Denizli Hâkimliğine Ankara eski Asliye Ceza Hâ
kimi 10133 Necdet Çorbacıoğlu, 

950 lira maaşla İstanbul C. Savcı Yardımcılığına Zonguldak eski 
C. Savcı Yardımcısı 11197 Mehmet Nafiz öğüt, 

950 lira maaşla Ulukışla Hâkimliğine Çayırlı Hâkimi 14809 Kemal 
Sağıroğlu, 

800 lira maaşla Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine Tirebolu 
Sorgu Hâkimi 11998 Dilâver Cılga, 

800 lira maaşla Savaştepe Hâkimliğine Hacıbektaş C. Savcısı 10436 
Fehmi Aydoğan, 

800 Ura maaşla Altındağ C. Savcı Yardımcılığına Devrekani Hâkimi 
11877 Mehmet Nihat Sunay, 

800 lira maaşla İstanbul Sulh Hâkimliğine İstanbul Hazine Avukatı 
Cumhur Doğan özoğul 

700 lira maaşla Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine Keleş 
Sorgu Hâkimi 12016 Ahmet Vedat Pak, 

700 Ura maaşla Çal C. Savcılığına Çal Sulh Hâkimi 12785 Halim 
Çıklaçevik, 

700 lira maaşla Mersin C. Savcı Yardımcılığına Pazaryeri C. Sav
cısı 12333 Şerif Balpınar. 

700 lira maaşla Tefenni Ceza Hâkimliğine Beyşehir Ceza Hâkimi 
12151 Şevket Ferizoğlu, 

500 lira maaşla Kaman C. Savcı Yardımcılığına Akkuş/C. Savcı 
Yardımcısı 13760 ibrahim Akyürek, 

500 lira maaşla Bulanık C. Savcı Yardımcılığına Muradiye C. Savcı 
Yardımcısı 13852 Vehbi Genç, 

500 lira maaşla Mudurnu Sorgu Hâkimliğine Enez Sorgu Hâkimi 
14767 Adnan Nuraltay, 

500 lira maaşla Malatya Hâkim Yardımcılığına Selim Sulh Hâkim 
Yardımcısı 14050 Vural Yalçın, 

1100 liralık kadro verilmek ve hâkimliğin 5 inci derecesini iktisap 
etmek suretiyle 1500 Ura maaşla Bergama Hâkimliğine Ankara mülga 
Millî Korunma Mahkemesi Hâkimi 8572 Kadir Danışoğlu tâyin edilmiştir. 

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

26/11/1960 

Maliye Bakanlığından : 

1 — Münhal bulunan 1100 lira kadro maaşlı Maliye Okulu Müdür
lüğüne Kars eski Millet Vekili Şemsettin Ataman'ın müktesep hak 
maaşı olan 1100 lira maaşla tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarihli ve 5/11 sayılı 
kararnamesinin 1 inci maddesine tevfikan tanzim kılınmıştır.. 

16/12/1960 

Maliye Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 6 ncı maddesi hükmüne tev
fikan yapılan imtihan neticesinde ehliyetleri tebeyyün eden Maliye Mü
fettiş Muavini Orhan Arıkan ve Mustafa Yuluğ'un 5 inci sınıf Maliye 
Müfettişliklerine tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarih ve 5/11 
sayılı kararnamesine istinaden tensip edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür Muavini Dr. Cahit 
Demirbaş'ın, 950 lira kadro aylıklı Muş Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğüne naklen ve terfian tâyini ile 3017 sayılı kanunun 78 inci mad
desine göre Ankara Sağlık, ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde çalıştırıl
ması tensip edilmiştir, 

2 — Bu karar 2 Haziran 1960 tarihli ve 5/11 sayılı kararnamesinin 
birinci maddesine göre tanzim kılınmıştır. 

İ L Â N L A R 
Çüngüş Asliye Hukuk Yargıçlığından: g Ordu İkinci Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

959/41 
Davacı Polatuşağı Köyünden Ayşe Akbulut vekili Mehmet Yabaş 

tarafından dâvah aynı köyden Cemal Akbulut, Musa Akbulut aleyhine 
ikame olunan men'İ müdahale dâvasının yapılmakta olan yargılama
sında : 

Dâvâlılardan Cemal Akb'ulût'un adresi meçhul bulunması sebebiyle 
hakkında çıkarılan gıyap kararının bilâ tebüğ iade edildiğinden bu kere 
gıyap kararının ilân tariki ile yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
dâvâlının duruşmanın muallâk bulunduğu 2/2/1961 günü saat 9 da Çüngüş 
Asliye Hukuk Yargıçlığında hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesini aksi takdirde ilânEttın gıyap kararı yerine kaim ola
cağı ilân olunur. 

4895 

960/194 
Ordu'nun Şarkiye Mahallesinden Hasan oğlu Eyüp Küçük tara

fından Ordu'nun Selimiye Mahallesinden Şükrü karısı Ayşe Akkaya aley
hine mahkememize açulan alacak dâvasının'yapılan açık muhakemesinde: 

Ordu'nun Selimiye Mahallesinden' Şükrü karısı dâvâlı Ayşe Akka-
yaTya yapılan tebligatlara rağmen mesken ve ikametgâhının meçhul 
olduğu anlaşıldığından kendisine davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ-
nen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan karar 
dairesinde adı geçen dâvâlı Ayşe Akkaya'nın mahkeme günü olan 
8/2/1961 Çarşamba günü saat 10 da mezkûr mahkemeye gelmesi lüzw^ 
munun davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4900 
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M. S, B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

60 ton yufka satın alınacaktır. Tahmini tutan 84.000 lira olup geçici 
teminatı 5450 liradır. İhalesi 11/1/1961 günü saat 11 de kapalı zarf usulü 
İle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4751 /4-4 

60 ton zeytin tanesi satın alınacaktır. Tahmini tutarı 204000 lira 
olup geçici teminatı 11450 liradır. İhalesi 6/1/1961 günü saat 11 de ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 30 tonluk partiler halinde ayrı ayrı is
teklilere Öhale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görüebiilr. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4752 /4-4 

5 ton Yassı Kadayıf 3 ton Ekmek Kadayıf satın alınacaktır. Tah
mini tutarı 17700 lira lup geçici teminatı 1328 liradır. İhalesi 13/1/1961 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin İha-
le saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

T. tutarı G. teminatı Fiyatı 

5 ton Yassı Kadayıf 
3 ton Ekmek Kadayıf 

9.000 
8.700 

675 
653 

180 
290 

17.700 1.328 

4754 /4-4 

30 ton taze soğan ve 50 ton taze baş soğan satın alınacaktır. Tah
mini tutarı (45.500) lira olup geçici teminatı (3413) liradır. İhalesi 
9/1/1961 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belir
tilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komis
yon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

Taze soğan 
Taze Baş soğan 

Miktarı Fiyatı Tutarı G. teminatı 
Ton Kr. Lira U r a 

30 60 18.000 1.350 
50 55 27.500, 2.063 

45.500 3.413 

Eksiltme mahalli ve tarihi : 18/1/1961 Salı günü saat 16 da Maliye 
Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale 
olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mrezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün 

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

4933 / 4-2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız Cüzzam Savaş Dispanserleri ihtiyacı için 10 
aded mikroskop ve 10 aded ustunç takımı kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. 

2 — Bu 1şin tahmin edilen bedeli 50.945 Ura olup ilk teminatı 4.223 
liradır. 

3 — Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 — Eksiltme 19 Ocak 1961 Perşembe .günü saat 15 te Bakanlıkta 
toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

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

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 
İlân olunur. 

4913 / 4-1 

Ankara - Keçiören Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğinden : 

4756 / 4-4 

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

İhalesi 12/1/1961 Perşembe günü saat 10 da Sanatoryumda müte
vekkil komisyonca yapılacaktır. 

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

3 — Bu işe ait 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 gec üç gün 
evvel Vilâyet makamına müracatla- fennî ehliyet vesikası almaları 1960 
yılında Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını gösterir vesika, 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzunu muhtevi kanun tarifatına 
göre hazırlıyacaklarını teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 
postada vâki gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. 

4876 / 4-3 

Maliye Bakanlığından : 

Maliye daireleri ihtiyacı için (33.100) aded defterin baskı ve cilt 
İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (93.262) lira (50) kuruştur. 
2 — Muvakkat teminatı (5.913) lira (15) kuruştur. 
3 — Eksiltmesi 13/1/1961 Cuma günü saat 15.30 da Maliye Bakan

lığı Levazım ve Kıymetli Kâ&ıtlar Müdürlüğünde toplanacak komisyonca 
yapılacaktır. 

4 — Numune ve şartnameler İçin Maliye Bakanlığı Levazım ve 
Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü ile İstanbul'da Samatya'da Maliye Basılı 
Kâğıt Ambarları Şefliğine müracaat edilmesi, 

İsteklilerin bu husustaki şartnamenin 4 üncü maddesindeki belir
tilen vesaiki ve muvakkat teminat mektuplarım muhtevi 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını Ek
siltme s.aatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

4929 / 4-2 

Yapılacak iş : Cumhurbaşkanlığı köşkündeki binaların onarımı 
Keşif tutan : (20044) lira 
Teminat miktarı: (1503.40) lira 

Akhisar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/929 
Akhisar'ın Kobaşdere Köyünden İsmail Aydın tarafından karısı 

Döndü aleyhine ikame olunan boşanma dâvasında dâvâlının semti meç
hulde bulunmasından davalıya tebligat olunamamış duruşma da 19/1/1961 
Perşembe günü saat 9 a talik edildiğinden kendisi veya bir müdafi ile 
temsil etmesi aksi halde duruşmaya gelmediğinde gıyap kararı çıkarıla
cağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4889 

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

Dövizi şirketimizde ICA dan temin edilmek suretiyle Motorlu vası
talarımız için 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 ihaleye ait teknik ve idari şartnameler, şirketimizin Ankara 
Kavaklıdere'deki merkezifîde veya İstanbul İritibat Müdürlüğünde te
min olunabilir, 

4790 / 5-5 
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Bayındırlık Bakanlığından 
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Yapı İşleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Sağlık Memurları Okulunda 

yapılacak sıhhi tesisat onarımı işidir. 
Keşif bedeli : (18.898,50) liradır. 
2 — Eksiltme 12/1/1961 Perşembe günü saat 16 da Yapı ve İmar 

işleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 

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

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

5 — İstekliler gerçek tek veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İsteklilerin 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 İmar işleri Reisliğine müracaat ederek bu işin ek
siltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

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

Keyfiyet ilân olunur. 4837 / 4-3 

Bakanlığımız ihtiyacı için üç aded şoför mahalsiz kamyon alına
caktır. 

Kamyonların muhammen bedeli (163.500,—) lira olup, geçici temi
natı (9.425,—) liradır. 

Eksiltme 14/1/1961 Cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

isteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat Öncesine kadaı 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4875 / 4-2 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 

Pİck - uplar üzerine sandık ve tüp bağlama şasisi yaptırılacak 
Akköprü - Ankara 

38.133,38 Tl. muhammen bedelli 34 aded yandan kapaklı, 34 aded 
üstten kapaklı Pıck'up sandığı ve 34 aded tüp bağlama şasisi İle 204 
aded bağlantı ayağı 2490 sayılı kanun gereğince kanalı zarf suretiyle 
imal ettirilecektir. 

ihale 10/1/1961 Salı günü saat 15.30 da Karayolları Merkez Atelyesi 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu işin muvakkat'teminatı 2860,— Tl . dır. 
imâl ettirilecek sandık ve şasilere ait idari ve fennî şartnameler 

bedelsiz olarak Atelye Müdürlüğünden temin olunabilir. 
isteklilerin teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel 14.30 a 

kadar Komisyon Başkanlığına teslimleri şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler nazara alınmaz. 

4834/4-3 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi : Muhtelif öğrenci giyim eşyası, Miktarı : 8 Kalem, Fiyatı lira 
kuruş, Muhammen bedeli lira Kr : 16457,50, 

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

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

Muvakkat teminatı 1234 lira 33 kuruştur. 
Şartname ve* numunesi her gün komisyonda görülebilir. 
Zarfların ihale satinden bir saat evveline, kadar Komisyona 
şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz, 
isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve Ticaret Odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet ıbelgeleri ile birlikte komisyonda bulun
maları ilân olunur. 

4858/1-8 

3 -
4 -
5 -

verilmesi 
6 -

Reyhanlı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Reyhanlı'nın Çakaîtepe KÖüyüne kayıtlı Ömer Gencer tarafından 
karısı Gülistan Gencer aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasında : 

Davalının ikametgâhı meçhul olduğundan kendisine Resmî Gazete 
ile ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunduğundan duruşma 
günü 20/1/1961 Cuma günü saat 9 da mahkemeye gelmesi veya kanuni 
bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyuru
lur. 

4906 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi Aded Fiyatı Tutarı Teminatı 

10/100 hatlı telefon santralı 
Telefon tesisatı 
Telefon m akin ası 

1 
100 

50 

120.000 
100 
150 

120.000 
10.000 

7500 

137.500 8125.00 

1 — Ankara Numune Hastanesinin ihtiyacı için telefon santralı, 
makine ve tesisleri kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. Talip
lerin mühürlü teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. İhale 7/1/1961 Cuma günü saat 11 de has
tanede yapılacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Şartna
meler hergün hastane idaresinde görülebilir. 
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^.nkara Bölge Ziraat Mücadele Levasını Ambarlan Müdürlüğünden : 

1 aded tam otomatik telefon santralı ile 190 aded oto iç ve dış 
lâstiği satın alınacaktır 

1 — Müdürlüğümüz motorlu vasıtalar ihtiyacı için 190 aded iç ve 
î.90 aded dış muhtelif ebatta oto lâstiği satın alınacaktır. 

2 — Yine Müdürlüğümüzde gösterilen yerlerine monte edilmek 
üisere asgari 3 harici ve 30 dahilî konuşur tam otomatik ve 30 aded ahi
zesi ile beraber 1 aded telefon santralı satın alınacaktır. 

3 — Bunlara ait idari ve fennî şartnameler her gün iş saatleri, 
dahilinde Ankara Keçiören yolu üzerinde eski Ziraat Mektebi yanın-
laki Müessesemiz binasında görülebilir. 

4 — Eksiltme 3 Üncü maddede adresi yazılı Müessese idare bina
lında toplanacak Satınalma Komisyonu huzurunda kapalı zarf usuliyle 
3/1/1961 Cuma erünü saat 15 te yapılacaktır. 

5 — Lâstiklerin tahmin edilen bedeli 90.995 lira 70 kuruş, geçici 
teminatı 5.800 liradır. 

6 — Telefon santralının munammen bedeli 27 bin lira. geçici te
minatı 2.025 Uradır. 

7 — isteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ile birlikte teminat 
makbuz ve teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun tarifatı dairesinde ve 
eksiltme tarifinden bir saat evveline kadar Komisyonun ilgili memu
runa makbuz karşılığı vermiş olmaları şarttır. 

8 — ihale Tarım Bakanlığı tasdikma bağlı bulunmakla, Komisyon 
kesin ihaleye salahiyetli değildir. 
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Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

Ankara ikinci Erkek Sanat Enstitüsü ihtiyacı için aşağıda vasıfları 
ile muhammen bedeli belirtilen takım ve kalıp imaline mahsus kopye ter
tibatlı hassas ve seri hareketli üniversal freze tezgâhından bir aded 2490 
sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Buna ait şartname okulda mevcut olup her gün mesai saatleri içinde 
görülebilir, isteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgeleri ile 
belirtilen gün ve saatte Komisyon Reisliğine tekliflerini vermeleri ilân 
olunur. 

Cinsi ve özelliği : Freze tezgâhı (Takım ve kalıp imaline mahsus 
kopye tertibatlı.) Muhammen bedeli : 58.214 lira 91 kuruş. Muvakkat te
minatı : 4.160 lira 75 kuruş, ihale yeri : Okullar Saymanlığı, İhale tarifr 
16/1/1961, ihale saati : 11,00 
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2 OCAK 1951' dahile: ¿911 

Çankırı Gezici Arazi Kadastro- Yargıçlığından: 

Çankırı'nın Apsarı Köyü Aşağıöz mevkiindeki 441 sayılı parselin 
aynı fcğyden İkbal Cebeci, Hasan kızı Cemile ve 6 müştereki adına ya
pılan tesb'ite, Şakir Elveriş tarafından itiraz üzerine birlik mahallinde 
icra kılınan duruşmada: 

İtirazın ret, parselin tesblt gibi hisseleri nispetinde dâvâlılar adına 
tapuya tesciline mütedair verilen karar dayalılardan Hasan kızı Cemi-
le'nin köyünde olmadığı gibi bulunduğu yer adresi de tesbit edilemediği 
anlaşıldığından tebligata kaim olmak üzere keyfiyet adı geçene ilânen 
tebli& olunur. 

4925-1 

Çankırı'nın Apsarı Köyü Gedik mevkiindeki 2016 parsel sayılı tar
lanın tapulama tesbitine aynı köydeş. Sündüs Cebeci'nin itirazı üzerine 
birlik mahallinde icra kılınan duruşmada: 

İtirazın ret. tesbitinde iptaliyle, parselin 32 senim itibariyle 16 se
liminin dâvafc Osman Çelikel'e, 3 erden 6 sehiminin Ahmet Özkan. Ni
met Özkan'a. 2 serden 10 sehiminin dâvâlı Gülsüm Özkan, Ayşe Gergin 
Mustafa Gergin, Hamide Gergin ve Mehmet Ali Gergin'e ait olmak üzere 
tapuya tesciline mütedair verilen karar dâvâlılardan Ahmet oğlu Ahmet 
Özkan, Osman kızı Gülsüm Özkan, Halil oğlu Mustafa Gergin, Hamide 
Gergin, Mehmet Ali Gergin ve Ayşe Gergin'in köylerinde olmadıkları 
gîbi, bulundukları yer adresleri de ~tesbit edilemediği anlaşıldığından teb
ligata -kaim olmak üzere keyfiyet adı geçenlere ilânen tebliğ olunur. 

4925-2 

Çankırı'nın Apsarı Köyü Aşağıöz mevkiindeki 996 sayılı parselin 
aynı köyden Ali Osman Gönen, Hikmet Ata, Ankara'da Ali kızı Saime 
Aydın, İzmir'de Mehmet oğlu Turgut, Mehmet kızı Türkân ve Mehmet 
kızı Müşerref adlarına yapılan tesbite Hatice* Elmâküşu'aun itirazı üze
rine birlik mahallinde icra kılman duruşmada: 

îitirazın ret, parselin tesbit 0bi dâvâlı kerese adına tapuya tesci-
lifie-mütedair verilen karar dâvâlı vereseden Saime Aydın, Mehmet oğlu 
Turgut, Mehmet kızı Türkân ve Müşerrefin köylerinde olmadıkları gibi 
bulundukları yer adresleri de tesblt edilemediği anlaşıldığından tebligata 
kaim olmak üzere keyfiyet adlan geçenlere ilânen tebliğ olunur 

4925-3 

1&84/758 
Çankırı'nın Apsanköyü Galat mevkiindeki bağın 2523 parsel numa-

rasiyie aynı köyden Aiii Osman Gönen, Ayvalık'ta Mehmet kızı Türkân, 
Mehmet kızı Müşerref Ve Mehmet oğlu Turgut adlarına yapılan tesbite 
vereseden Ali Osman Gönen tarafından vaki İtiraz üzerine 'birlik mahal
linde icra kılınan duruşmada: 

İtirazın kabul, tesbitinde iptaliyle nizalı parselin müstakillen mute-
riz dâvâlı Ali Osman Gönen adına tapuya tesciline mütedair verilen ka
rar dâvâlılardan Türkân, Müşerref ve Turgut'un köylerinde olmadıkları 
gibi bulundukları yer adresleri de tesbit edilemediği anlaşıldığından teb
ligata kaim olmak üzere keyfiyet adı geçenlere İlânen tebliğ odunun 

4925-4 

Çankırı'nın Apsarı Köyü Köyönü mevkiinde 1309, 1310, 1508 sayılı 
parsellerle köyiçi mevkiindeki 3433 sayılı parselin Köseoğlu ölü Kurtdede 
Mehmet mirasçıları diye yapılan tapulama tesbitine aynı köyden ismail 
oğlu Mehmet Büyükcebeci'nin itirazı üzerine birlik mahallinde icra] kılı
nan duruşmada : 

İtirazın ret ve ölü Kurt Dede Mehmet mirasçıları namına düzen
lenen tesbitlerinde iptaHyle, 1309 ve 1310 sayılı parsellerin Apsarı 
Köyünden Osman Çelikel adına 1508 sayılı parselin Ali Ağırtaş, 3433 
sayılı parselin İse Ali Kelel adlarına ayrı ayrı müstakillen tapuya tesci
line karar verilmiş, fakat dâvâlı ölü Kürt Dede Mehmet mirasçılarının 
kimlerden ibaret olduğu ̂ tesbit ve tâyin edilemediğinden tebliği mümkün 
olmayan Harar Kürt Dede Mehmet 'veresesine tebligata kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

1201/600, 769/599, 733/598, 934/597 
4925-5 

E. No: 860/488 
K. No : 858/486? 
Çankırı'nın Apsarı Köyü Değirmenardı mevkiindeki tarlanın 2025 

ve 2028 sayılı parsellerle aynı köyden Zeliha Koyuncu, İstanbul'da Hik
met Ata, Numan kızı Zeüha, Gülten, Hüseyin, Faruk, Nezihe, Mani ve 
müşterekleri namlarına yapılan tapulama tesbitlerine itiraz üzerine icra 
lglınan duruşmada 

Çanlarının Apsarı Köyü Çayır mevkiindeki 2017 parsel sayılı tar
lan*^ ölü Karabeyoğlu Haşan mirasçıları adına yapılan tesbite aynı köy* 
den İsmail Aydın tarafından İtiraz edilmesi üzerine birlik mahallinde 
icra kılınan duruşmada: 

İtirazın ret, tesbitinde İptaliyle parselin 240 sehim itibariyle 171 se
himinin müdahil Mehmet özdemir'e, 57 sehiminin Fatfcaa özdemir'e, 4 
erden 12 lehiminin Yusuf Karagöz, Hüseyin Karagöz -ve Hamfe Karar 
göz'e ait olmak üzere tapuya tesciline karar verilmiş ise de, dâvâlı Kara
beyoğlu ölü Hasan mirasçıları tesbit ve tâyin edilemediğinden tebliği 
mümkün olmayan karar Karabeyoğlu Hasan mirasçılarına tebligata ka
im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4925-7 

Çankırı'nın Apsarı Köyü Gökdere mevkiindeki 788 parsel sayılı 
tarlanın Cobut, İkbal Cebeci, Cemile Cebeci ve müşterekleri namına ya
pılan tapulama tesbitine aynı köyden İsmail Koyuncu tarafından vâki 
itiraz üzerine birlik mahallinde icra kılınan duruşmada: 

Tesbjtin iptaline, parselin sahip ve zilyedi İsmail Koyuncu adına 
tapuya tesciline karar -verilmiş İse de dâvâlılardan Hüseyin ogrlu Mehmet 
Cobut, Hasan kızı İkbal Cebeci, Cemile Cebeci ve Mehmet oğlu Osman 
Atlıhan'ın köylerinde olmadıkları gibi bulundukları yer adresleri de tes-. 
bit edilemediği anlaşıldığından tebligata kaim olmak üzere keyfiyet adı 
geçenlere Manen tebliğ olunur. 

4925-8 

Çankırı'nın. Apsarı Köyü Galat mevkiindeki 2506 sayılı parselin 
aynı köyden Hasan Elmakuşu, Cemile Elmakuşu ve İkbal Elmakuşu 
adlarına ^yapılan tapulama tesbitine aynı köyden Ahmet Koyuncu tara
fından itiraz edilmesi üzerine birlik mahallinde icra kılman duruşmada: 

Tesbitin İptaiiyle, parselin müstakillen muteriz Ahmet boyuncu 
adına tapuya tesciline mütedair verjlen karar dâvâlılardan İkbal Elma
kuşu, Cemile Elmakuşu'nun köylerinde olmadıkları gibi bulundukları 
mahal adresleri de tesbit edilemediği anlaşıldığından tebligata kaim ol
mak üzere keyfiyet adı geçenlere ilânen tebliğ olunur. 

4925-9 

Çankırı'nın ^Apsarı Köyü Aşağı öz mevkiindeki 447 parsel sayılı 
tarlanın Hasan Elmakuşu, Satı Elmakuşu ve İkbal Cebeci adlarına ya
pılan tapulama tesbitinde aynı köyden Münire özdemir'in vâki itirazına 
atfen birlik mahallinde icra kılınan duruşmada: 

Tesbitin iptaline, parselin muteriz Münire özdemir adına tapuya tes
ciline mütedair verilen karar dâvâlı vereseden Hasan kızı Satı Elmakuşu 
ve İkbal Cebeci'nin köylerinde olmadıkları .gibi bulundukları mahal ad
resleri de tesbit edilemediği anlaşıldığından tebligata kaim olmak üzere 
keyfiyet adı geçenlere ilânen tebliğ olunur. 

4925-10 

Çankırı'nın Apsarı Köyü Köyiçi mevkiindeki arsanın 346$ parsel 
numarasiyle aynı köyden Numan evlâtları Gülten, namı diğeri Gültekin 
Cebeci, Nebehat Cebeci, Mahi Cebeci ve müşterekleri namına yapılan 
tapulama tesbitine aynı köyden İsmail Akcakuzu'nun vâki itirazı üzerine 
birlik mahallinde icra kılman duruşmada t 

Tesbitin iptaline, parselin 1600 sehim itibariyle 100 erden 500 sehi
minin Mehmet Gökbulut, Ayşe Haseki, İbrahim Gökbulut, Emine Süt ve 
Hafize Akcakuzu'ya, 150 sehiminin Zeliha Koyuncu'ya, 75 erden 150 
sehiminin Recep Göker, İbrahim GökeVe, 400 sehiminin İsmail -Akcaku-
zu'ya, 160 ardan 320 sehiminin de Salim öztürk ve Mustafa öztürk'e, 
20 senimi Mahi Cebeci'ye, 12 serden 60 senimi Hüseyin Cebeci, Faruk 
Cebeci, Nebahat Cebeci, Gülten namı diğeri Gültekin Cebeci Ue Zeliha 
Cebeci'ye ait olmak üzere müştereken tapuya, tesciline mütedair verilen 
karar dâvâlı vereseden Mahi, Numan evlâtları Nebahat Cebeci, Gülten 

(Resmi Gazete) 
Muteriz Hafi2e Akkuş'un 2025 sayılı parsele y&kı itirazının red

diyle, tesbit gibi dâvâlı verese adına, 2028 sayılı parsele itiraz-eden Meh
met Göker iddiası varit görülerek dâva)*, vereseden .Halil kızı Zeiiha Ko
yuncu hissesinin iptaliyle ona ait hissenin* muteriz Mehmet Göker'e» ait 
olmak üzere diğer hisselerin tesbit gibi tesciline mütedair verilen karar 
dâvâlılardan Numaır kızı Zeliha ve GtUten'İn köylerinde olmadıkları gibi 
bulundukları yer adresleri de tesbit edilemediği anlaşıldığından tebligata 
kaim olmak üzere keyfiyet adları geçenlere Uânen tebliğ olunun 

4925-6 
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(Gültekin) Cebeci'nin köylerinde olmadıkları gibi, bulundukları mahal 
adresleri de tesbit edilemediği anlaşOdığından tebligata kaim olmak üzere 
keyfiyet adı geçenlere tebliğ ^olunur, 

4925-11 

Çankırı'nın Akcavakıf Köyü Yukarı öz ve Arpalık mevkilerindeki 
1167, İ639 sayılı parsellerin Kepekçi namı diğeri Geyikci oğlu A l i Efendi 
mirasçıları ve gerekse müşterekleri adına yapılan tesbitlere itiraz üze
rine İcra kılınan duruşmada : 

Her iki tesbit tutanağının iptaliyle 1639 sayıılı parseldeki ölü Geyikçi 
namı diğeri Kepekçi A l i Efendi hissesinin muteriz Ahmet Gürün adına, 
diğer hisselerin aynen ipkas-na, 1167 sayılı parselin ise 20 senim itiba
riyle 5 sehiminin Azime Mermer'e 3 erden 15 seni minin Mehmet Mermer, 
Al i Mermer, Hasan Mermer, Mustafa Mermer ve Kevser Bayrak'a ait 
olmak üzere tapuya tesciline mütedair verilen karar dâvâlı durumunda 
olan hissesi iptal edilen Geyikci namı diğeri Kepekçi Al i Efendi miras
çılarının kimlerden ibaret olduğu tesbit ve tâyin edilemediğinden tebliği 
.mümkün olmayan karar tebligata kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4925-12 

Çankırı'nın Karatekin Köyü Asmadibi mevkiindeki 471 parsel sayılı 
tarlanın aynı köyden Sevim Hacıoğlu ve müşterekleri adına yapılan 
tapulama tesbitine Zeki Seymen tarafından itiraz edilmesi üzerine birlik 
mahallinde icra kılınan duruşmada : 

Tesbitin iptaliyle, parselin 336 sehim itibariyle 28 erden 84 sehi
minin Osman Hacıoğlu, Fatma Hacıoğlu, Sevim Hacıoğlu ve 25 erden 75 
sehiminin Hanife Hacıoğlu, Arif Haseki, Çevriye Haseki'ye ve 4 derden 
12 sehiminin Safiyo Gönen, Şerife Tutucu ve Fatma Lâfcı'ya, 165 sehi
minin de Muteriz dâvâlı Zeki Seymen'e ait olmak üzere tapuya tesciline 
karar verilmiş dâvâlılardan Sevim Hacıoğlu'nun köyünde olmadığı gibi 

• 

adresi de tesbit edilemediğinden tebligata kaim olmak üzere keyfiyet adı 
geçene ilânen tebliğ olunur. 

4925-13 

Çankırı'nın Karatekin Köyü Köyiçi mevkiindeki 3498 parsel sayılı 
evin aynı köyden İsmail kızı Fatma Hacı vç müşterekleri adına yapılan 
tapulama tesbitine aynı köyden Kâmil Gökçek tarafından itiraz edilmesi, 
üzerine birlik mahallinde icra fclınan duruşmada : 

Tesbitin iptaline, parselin dâvâlılardan Al i Osman Atasal ve Kâmil 
Gökçek adına müştereken tapuya tesciline dair verilen karar davalılar
dan İsmail kızı Fatma Hacı'nın köyde olmadığı gibi adresi de tesbit edi
lemediğinden tebliğ edilememiştir. Tebligata kaim olmak üzere keyfiyet 
adı geçeno ilânen tebliğ olunur. 

4925-14 

Ankara Doğumevi Ebe Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Doğumevi Ebe Okulu talebeleri ihtiyacı için lüzumlu 
olan 7 kalem giyim eşyası 2 Ocak 1961 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 19 Ocak 1961 Perşembe günü saat 10 30 
da Ankara Doğumevi Ebe Okulunda toplanacak Komisyonda yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme mevzuu 7 kalem giyim eşyasının mecmuunun 
muhamen bedeli 24600 (Yirmidörtbin altıyüz) lira, muhamen bedele 
göre geçici teminatı 1845 (Binsekizyüz kırkbeş) liradır. 

4 —, İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanun hükümlerine tamamen uygun olarak teklif mektup
ları İle lüzumlu belgelerini havi kapalı zarflarının Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri, aynı gün ve saatte Komis
yonda bulunmak üzere iadeli teahhütlü olarak göndermeleri lâzımdır 
ı(Postada vaki gecikme nazarı itibar e alınmaz). 

5 — Bu işe ait şartname ve mühürlü numuneleri Ankara Doğum
evi Ebe Okulu Müdürlüğü mesai saatları dâhilinde görebilir. 
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Malatya İkinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Malatya'nın Çarmuzu Mahallesinden Saniye İnce vekili Avukat 
Hediye Yücebilgin tarafından Yakup İnce aleyhine ikame eylemiş ol
duğu boşanma dâvasının yapılan açık muhakemesi sırasında. 

Dâvâlı Yakup İnce namına çıkarılan davetiyeye adresinin meçhul 
olması itibariyle tebligat yapılmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş oldu
ğundan dâvâlı Yakup Ince'nin mahkeme gününün Resmî Gazete ile ilân 
edilmesine karar verilmiş olmakla dâvâlı Yakup înce'nin 24/1/1961 tari
hinde Malatya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinde bulunmak üzere dave
tiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4898 

Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

1 — Kapalı zarf usulü ile aşağıda cinsi, miktarı, birim fiyatı mu
hammen bedeli yazılı 13 kalem matbaa levazımatı satın alınacaktır. 

C i n s i Miktarı 
Birim fiyatı Muh. bedeli 

T. L. T. U 

10 Klg. 12,50 125,— 
15 75,00 1.125,— 

150 15,00 2.250,— 
100 12.50 1.250,— 
100 12750 1.250,— 
100 12.50 lr250,— 
200 12,50 2.500,— 
210 15,00 3.150,— 

4 Aded 30,00 120,— 
4 30,00 120,— 
5 » 5,00 2 5 , -
1 300,Q0 300,— 

1500 Klg. 7,50 11.250,— 

Siyah kurşun çizgi 
Pirinç çizgi 
Hurufat (Muhtelif) 
2 punto anterlin 
6 punto^ anterlin 
Tek katrata garnitür 
Espas 
8 punto rakkam ve işaret 
Kumpas 
Çinko tekne 
Mürettip çifti 
12 gözlü kavalet 
Avrupa malı entertip metali 

2 — 13 kalem malzemenin tamamı İçin (24.715,—) lira fiyat tah
min edilmiştir. 

3 — İhaleye iştirak edebilmek için malzemelerin tutarı olan 
(24.715,—) lira üzerinden % 7,5 hesabiyle (1.853,63) liralık muvakkat 
teminat vesikası alınacaktır. 

4 — Eksiltme 1961 Ocak ayının 18 inci Çarşamba günü saat 15 de 
Umum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 — Bu İşe ait teklif zarflarının ihaleden bir saat evveline kadar* 
komisyona verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Adı geçen iş için verilecek teminatların Hazine veyahut Mer
kez Saymanlıklarına.yatırılması ve makbuzlarının ihale zarfına konması 
lâzımdır. 

7 — Bu işe ait şartnameler komisyon kâtipliğinden bedelsiz olarak 
alınabilire 
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Kızıltepe İcra Memurluğundan : 

İlamsız takiplerde ödeme emri 
Alacaklının veya vekilinin isim şöhret ve ikametgâhı: Mardin'ü 

Abdülkadir oğlu İbrahim Tutaş 
Borçlunun veya kanunu mümesilinin : Kızıltepe'nin Koçhisar Ma

hallesinden 
Alacağın ve istenilen teminatın Türk Parasiyle tutarı : 6000 altı bin 

lira alacak ve icra masrafı 
Senet ve tarihi : 22/4/1960 tarih ve 1 sayılı ipotek senedi 
Alacaklının^borç için takip yollarından hangisinin istediği : Haciz 

yolu ile 
3 No. lu fıkrada yazılı borç ve masrafları iş bu ödemenin tebliği 

tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeniz borcun tamamına veya bir 
kısmına veyahutta alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız varsa 
gene 30 gün içinde istida ile veyahutta şifahen icra dairesine bildirmeniz 
ve bild'.rmedğiniz takdirde bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız 
lâzımdır. Beyanda bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız ve hakikat a 
muhalif beyanda bulunduğunuz takdirce hapisle cezalandırılacağınız 
borcu ödemez veya itiraz etmezseniz hakkınızda cebri icraya devam edi
leceği ilânen ihtar olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matbaa* 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                         Sayfa  
 

Kanunlar 

182 Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun                                                                                                                   1 
 
189 Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 

Gayrimenkullerden Lüzumu" Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun           1 
 
190 Millî Savunma Bakanlığına Muhassas Lojmanların Bakım, Onarım, İdame ve Muhafazalarına Dair 

Kanun                                  2 
 
191 4273 Sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa Geçici Bir Madde İlâvesine Dair Kanun             2 
 
192 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun                        2 
 

 

                      
 
Tayinler 
Adalet Bakanlığına Dair Tayinler                              4 

Maliye Bakanlığına Dair Tayinler                               4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Dair Tayinler                4 
         
 

 

 
 

 

 

İlanlar               
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