
K A N U N L A R 
i l l i sayılı Askerlik Kanununa geçici bir madde 

eklenmesine dair Kanun \ 
\ 

Kanun No: 341 Kabul tarihi: 8/8/1961 t 
_ ^. _ 

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde ', 
eklenmiştir : \ 

I 
Geçici Madde — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren on sene | 

içinde sen yoklamalarda sağlam olarak askerliklerine karar verilenler- î 
den jandarma hizmetine ayrılacak sivil lise mezunlarının istekli olanla- | 
rmdan her yıl en çok üçyüzü altı aylık askerlik eğitiminden sonra ün i- | 
formalı polis olarak, kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine 4 
verilirler. | 

İstekli sayısı tasda olursa* Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verile- | 
celilerin seçimi mesleğin özelliğine uygun olarak aranacak nitelikler göz- \ 
önünde tutulmak suretiyle düzenlenecek yönetmeliğe göre yapılır. | 

Polis hizmeti ile birlikte jandarmaya mahsus askerlik müddetini ta- i 
mamlıypTuar muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmış sayılarak, Asker- I 
iik Kanunu hükümlerine göre terhis olunurlar. Bunlardan polis hizmet
lerinin davamı sırasında uygunsuz hallerinden ve disiplinsizliklerinden 
do'ayı polis görevine yaramıyacaklan anlaşılanlar geri kalan askerlik 
hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere jandarma kıtalarına sevko-
lumırlar. 

Madde 2 --- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde S — Eu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/8/1961 

DSıtuı C anele 
Eaıhjh _^ _ Tertip Cilt Sahifo Sayı 

İlgili Kanun 3 
İlli Askerlik Mükellefiydi K»mum 13-17/7/U27 i 8 866 tSl-635 

8201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa geçici üç madde 
eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 342 Kabul tarîki : 8/8/1961 

Madde 1 — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir: 

Geçici madde 1 — Askerlik hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlü
ğü emıinde üniformalı polis olarak yapacak olan sivil lise mezunları, 
3201 sayıh Emniyet Teşkilât Kanununda yazılı vasıf ve şartları haiz 
olanlar arasından seçilir; ve askerlik eğitimini başarı ile bitirdikleri 
takdirde polis memurluklarına stajiyer olarak tâyin olunurlar. 

Geçici madde 2 — Bu suretle hizmete almanlar Emniyet Teşkilâtı 
mensupları hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Geçici madde S — Askerlik hizmetlerini emniyet teşkilâtında biti
renlerden meslekte kalmak isteyenler durumları uygun görüldüğü tak
dir d a polis memurluklarına tâyin olunurlar. Bunların emniyet teşkilâtın
da geçen muvazzaf askerlik hizmetleri kıdem ve terlilerine sayılır. 

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

11/8/1961 

S .nal 
Büüîur Gazete 

Nıv. Basrfıgı ^_ Tertip Cilt Sdhife | San 

flsili Kanun : 
3201 Emniyet Teşkilât Kanunu 12/6/1937 3 18 1801 3629 

Devlet Memurları Aylıklarımı! Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

Kanun No : 343 Kabul tarihî : S/8/1961 

Madde 1 -— 30/9/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmından, ekli (1) sayılı cetvelde 
derece, aded ve memuriyet unvanları yazılı kadrola'r çıkarılmış ve yeri
ne ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded va memuriyet unvanları yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

Bu kanunla verilen kadrolara, tâyin edileceklerin vasıfları, ehliyet
leri ve terfi şart ve usulleri tüzükle belirtilir. 

Geçici madde — îiişik (2) sayılı cetvelle eklenen kadrolardan ili
şik (3) sayılı cetvelde gösterilenler 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvele alınmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 Eylül 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/8/1961 

T.C. 
Resmi Gazete 

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

f 
| îdare ve vasi isleri için 
i | Başbakanlik Neşriyat ve Müdevvenai Genel Müdürlüğüne I müracaat ohmur j 
V. ' 

14 AĞUSTOS 1961 

P A Z A R T E S İ 
Sayı: 1088Ö 

îdare ve 
BaşbakanUk 



SaMe: 4890 

D. 

T 
S 
» 

10 
11 
11 

(S) SAYILI CETVEL 
(L) Cetveli 

Memuriyetin nev'l 

Polis Enstitüsü 

(1) SAYILI CKTVÎCL 
a Memuriyetin ney'i Aaeá Maaş 

öğretmen İS 800 
15 700 
1« $m ıs 500 
s 450 

>« 15 450 (L) cet
velindi 

»AYILI CBTV»L 
M*murîyetin nev'i Aded Maaş 

A; Poli* Snaíitíial 
#fretmea emniyet Müdürü 2 1 500 

> 4 1 250 
> i 1 100 
» » e 6 950 
> > > S SOO 

PoKe £e7eji 
öğretme» 4 1 100 

» 6 950 
8 SOO 

0; PeJi» Okulken 
Felis Okula Müdürü 2 1 250 
#fretm*» Kmniyet Müdürü 4 1 100 

> > « 950 
S $00 

» j> 13 700 
» »• * 12 600 

(Resmî €*zet*) 14 AĞUSTOS ım 

Aded Maaş 

S öfretmen Emniyet Müdürü 2 1 500 
4 2 1 250 
§ > * 2 1 100 
f > 1 950 
? > 

J»; PoJİ» Koleji 

4 SOO 

S öğretmen S 1 100 • 
C) Polis Okulları 

8 950 

öğretmen Emniyet Müdürü 3 1 100 
• b * > 2 950 
7 S' S £09 

Ne. Rs«k& 
İlgili 
D.TUI 
4«k 

Memmlaıs AybUarum T.Tİİâ T . 30/6/19$* 

Cilt S.-; 

ım. is«s 

ssTîli Îşç2 Sigorfai&n Kunmaz Kmnuiimıın 5585 saydı 
laiKinfo âoşp.|üi.ikîî 20 nci mafidesiiîîa tadil! ve bu kanıma 

bîr geçici madd?» »kfonmaH ha Manda Kanım 

Kanun N& : 344 Kabul teriki : 8/8/im 
Madde 1 — 4792 sayılı kananım 6665 sayılı kanunla değiştir*!»». 

20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 20 — îş-ei Sigortalan Kurumu, a er sigerta kolu İçin ayır*-

eajfı yedik akçaları: 
a) Millî bankalara yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahriuart yatö-mak, 
a) Gayrimenkullere yatırmak, 
ç) Sigortalılara mesken yapımı için vs bu meskenlerin birinci de

recede ipoteği karşılığında, gayrimenkul değerinin •%. 90 ı ölçümünde en 
çok (20) yıl vadeli ikrazda bulunmak, 

d) Sanayi sektörüne işletme kredisi olarak kullanılmak üzere 
birinci dereceden gayrimenkul ipoteği karşılığında ve gayrimenkul değe
rinin en çok % 35 ine kadar, en çok (5) yıl vâde ile ikrazda bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
Bu karşılıkların en çok; % 40 ı (b) fıkrasında, % 25 i (ç) fıkra

sında ve 1961 yılından itibaren her yıl ayrılacak karşılıkların % 10 u da 
(d) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. Şu kadar ki, (d) fıkrasına 
göre yrpılaeik yatırımlara» toplamı 90 milyon liraya »rişinceye kadar 
devam eder. 

(d) fıkrasına göre yapılacak ikrazat düzenlenecek tüzükteki hü
kümlere göre ve Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin edilecek banka veya 
bankalar vasıt asiyle yapılır. Ancak bir müesseseye verilecek kredi mik
tarı hiçbir şekilde umumi fon yekûnunun % .1.0 unu geçemez. 

(ç) ve (d) fıkralarında belirtilen yatırımlara karşı kurum lehine 
tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 4947 sayılı kanunun 15 - 25 
inci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Geçici madde 1 — Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olup sen
dika üyesi işçilerin en az % 40 mı temsil ettiğini Çalışma Bakanlığın
dan alacağı bir belge ile tevsik eden İşçi Konfederasyonlarına, îşçi Sigor
taları Kurumu tarafından Ankara'da inşa ettirilecek veya satın alınacak 
Genel Merkez binası için gayrimenkulun birinci derecede ipoteği karşılı
ğında ve değerinin % 90 ı nispetinde 20 sene vâde Ee 1 500 990 liraya 
kadar ikrazda bulunulabilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütül'. 

11/8/1961 

B<nl* 
»i>tar 

İlgili t u A i u U r t 
4792 İ|«i SicortıUn Karanın Kv»<ıı» t/7/1946 
5565 İşçi Sigortaları Kurum» Kmumaans bazı maddeUrİEİ* 

d«iiıtirilm«i TS bu kıauma bsaı *»<U»l»r akUnmesi h&. 
faaia K»»«ı - 5/S/1950 

Bus! 
G;zeta 

iakîfe Su» 

K A R A R N A M E L E R 

Malî Eğitim Bakanlığından: 

1 — frtanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İkinci Cerrahi Kürsü üüa- « 
de münhal bulunan Profesörlüğe, 4936 sayılı kanunun 115 sayılı ka- î 
»unla değişik 2« neı maddesine göre Fakülte Prefesörler Kurulu tara
fından seeilmîş ve Senatoea uygun görülmüş elan aynı Kirs* D »festi î 
•r. mfflmâ Taream'm iâyissi tensip edilatiftir. 

2 — Bu karana, terasına Millî Eğitim Bakam memurdur. 
11/8/1961 

3KBVLHT BAŞKANI YW A Ş M A M A N 
Org. 

C M M A L 0ÜEMML 
Mim Eğitim Bakam 
A. TAHTAKILIŞ 

s s« S I M mı 

• Si 16»* Ï44» 



14 AĞUSTOS mı (Rmsâ ftuafta) SfeHfe; 4891 
Çalışma BaKaıhıJında» : 
1 — Çalışma Bakanlığında açık bulunan S üncü derece aylıklı Savunma Uzmanlığına Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Atış Uzmanı Necati Gökdeniz'in almakta olduğu 3 üncü derece aylıkla tâyini t enam edilmiştir. 

2 — P'i karana israsına Çalışma Bakamı m ©»urdur. 
ll/»/19tl 

©BVLFT BAŞKANI VE BAŞBAKAN Org. CEMAL GÜRSEL Çalışma Bakam CAHİT TALAŞ 

I L A N L A R 

Topraksu Maîelıe ikmâl Müdürlüğünde» ; 
1 — • Taran Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Teşki'-db. iç'.. J6Q idsd elnivesu kapalı .?....ıf ULuiiyie satın îüırmeaJor, 2 — 300 aded elnivosunun muhammen bedeli 43.590 lira cbzç» g<s §iei teminatı 3.202,30 liradır. S - Bu iş3 alt fennî ve idarî ̂artnanı̂ie.;', Ankara'da Toprak*' Makine îkmâi Müdürlüğünde (Keçiören yolu üzsrindo Ziraî 3o?,,<vtr; Umum MMıMiiğü kavşısmda) ve istanbul'da Topraksu E'ril̂e Müdth lüğünde, (lAieîi MopÜmaşa Cad. No. S8 de) mesai saatleri dahıUn̂  görüleöiiiı. 
* — Bu işe ait efctütros 1.5/3/1861 Sah günü saat 10 da. Atfîr.T-a'ıî» Topraksu Makine İkruûl Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yâı l&caktır. 
5 — Ekailtmeyo girmek igleye.11/3rin 2490 »ayılı kanunun 3, S vf 82 nei rnaudele'i'ide yazılı şartlar dairesinde hazırlryacakıaıı kapah zarflarını en ge? eksiltme saatinden bir saat ev/erine kadar nıakbu* mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
6 — >1490 aayüı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin v̂. pos» t&da vâki gecikmelerin, kabul ediîmiyecĉi, îîfen olunur. 

2833 / 4-4 

Topraksu Makine İkmâl Müdürlüğünden : 
1 — Tarım Bakanlığı Topraksu Genal Müdürlüğü Teşkili-»ı flstt-yacı için 60 aded mulıtelif ebatta kullanılmış lâstiğe gn't £edv£I*ıa»' tşi, acık eksiltme usulü il» eksiltmeye konulmuştur 
2 — Bu işba nıııkıtnımen fc*deL 8.720 lira olup geçiö*. ter?7t*&tı 

654 liradır» 
E — tşe Klt fennî ve idarî şartnameler Ankara'da Top-akra Makine tkmâl Müdürlüğünde (Keçiören yolu üzerinde Zirai Donatım Umum Müdürlüğü karşısında) ve istanbul'da Topraksu Bölge Müdürlüsünde (LAleh, Mehispaşa Cad. No. 38 de) mesai saatleri dahilinde görülebilir. 4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı "kanunun 2 v® 3 *tnriü maddeleri ede yaaılı şartlar dairesinde haz: ılıyacakları v*s'kalar-la birlikte ihale saatinde Komisyona müracaatları, 5 — Eksiltme 1 g/8/1961 Sah günü saat 15 de Ankara'da Tcprnkau Makine IkmAl Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 6 -~ 24S0 sayılı kanun hükümlerine uygun olmayacak t«k!lfierin Tc&btü ediLrdyecefi, lifin olunur. 

asr.« / 4-4 

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninde» : 
37 kalem inşaat malzemesi kapalı zarf usulü il? satım almaraktır. Muhammen bedeli 24.483 lira 85 kuruş olup geçici teminat 1.833 lira 23 kuruştur, ihalesi 24/8/1961 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Komamda Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname Daimi Encünıend® görüflir. 
isteklilerin belirli ğun saat 14 de kadar teminat makbuz veya mek-l,ıbu. Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlamış ka;.a.!ı zarf-iaıım rı̂irbua mukabilinde Srıcümene vermeleri. Pos?,s/i& vâki obıc&k gecikm«l#r kabul edibttSK. 

ABÎWE Üniversitesi Vatsriaor Fakültesi Dekanlığından : 
Ümiveraitî Mimarlığınea hasırlanan keşfe göre Fakültemiz Zootekni Kürsü, ü Sual tohumlama lâberatuvarı inşaatı kapah zarf usulü ila eksilt meye çıka rıl mıştır. 
1 Keşif 133.946,51 liradır. 
2 — Ekşitme 18/8/1961 Cuma günü saat 15 de Ankara Üniver-eit<r«i Veteriner Fakültemde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. 
3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayıh kanunda yazılı bei-gt-lirle birlikte ihale gününden en az üç gün ev̂el (Tatil günleri hariç) Bayındırlık Bakanlığına müracaatla ehliyet belgeleri almaları ve 1951 jılında, hali faaliyette bulunduklarına dair mahallî Ticaret Odalarından alacakları belgeyle birlikte geçici teminatlarını Ankara Üniversitesi muharebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz, ve mezkûr kanunun hü-Kümleri gereğince hazırlayacakları kapah zarfları eksiltme saatinden bir saat önce makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
4 — Postada vâki gecikmelerin nazarı itibara ahnmıyacağı, 
5 — Yapılacak işe ait proje şartnamesinin Fakültemiz Levazım Bürosunda her £ün görülebileceği ilân olunur. 

3008 

I < Bevlet Malzŝ e Ofisi istanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
J _ , : _ . . 
j 1 — Devlet Malzeme Ofisi İMİ yılı ihtiyacım karşılamak i#* çeşitli 
' malzeme satın alınacaktır. 
| 2 — Bu malzemelere ait müfredatlı liste ve şartname bedelsiz eia-| rak istanbul Kuruçeşme'deki Ofis binasından temin edilebilir. 1 3 — Satm alınacak çeşitli malzemelere ait tek! i i ler ve numuneler | e:.ı geç 18/S/tt.fil tarihine kadar İstanbul Kuruçeşme Ofis binasında bulun-i durulacaktır. 
« 4 — Postada vOu gecikmeler nazarı itibara alınmaz 

5 — Ofis ihnteyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
3164 /3-S — —. 

Muratlı Belediye Başkanlığından : 
• 1 •— Belediyeye ait inanlı Menba suyu çeşmesine betona.rma su | havuzu yapt:rüması işi 2490 »ayılı kanunun 41 >ac! maddesine gör® acık \ eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 —• İşin muhammen bedeli 18849,51 lira olup geçici teminatı 1413,71 liradır. 
3 — ihalesi 21/8/1961 Pazartesi günü saat 15 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4 — Keşif ve aartnaroeleıi mesai a&atlımnd® btlidiyed» jorüîeb'iir. 
5 — İsteklilerin tsm-nat makbuzu ve bu işin teknik öneminde hir * işi başardığı vs?y& denetlediğini i*oa*a, yarar belgt ve 3£51 yılı tleaı at ı edası vesikalım il* Mrlâkte beiirh gün ve »aatt* mrttracaatîarı itfts. oht-1 nur. t 3105 



Sa&ife: 4892 (Kesini Rozete) 14 AĞUSTOS 1961 

M* S* B. I INo. iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

300 ton kuru soğan satın alınacaktır. Tahminî tutarı 150.000 Iiıa 
olup geçici teminatı 8750 liradır, İhalesi 4/9/1961 günü saa* 1 1 de kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 150 tonluk partiler halinde ayrı ayrı istekli
lere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına veı meleri. 

3113/ 4-1 

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

Kapalı zarf usulü ne iou.Oüü kiıogranı pamuk çorap ipliği saf./, 
alınacaktır. Tahmini bedeli 1.130.0C0 iıra olup geçici teminatı 47.650 
liradır. İhalesi 28 Ağustos 1961 Pazartesi günü saat İl o.e liorais'-oîjda. 
yapılacaktır. Çorap ipliğinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gib; 
50.000 kilodan az olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihaıe o; anabilir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri geı eğince hazıriıyacakiarı tek 
lif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeler., lâzımdır. Postada g c c i K m e i e r hiç bn aarfî. 
kabul edilmez. Evsaf şartname ve numunesi Komisyonda *- :. "a :.' 
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

/ 4-3 

M . S, B. 3 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 14 kalem oto malzemesi satın alınacaktır. Muham
men bedeli 90.000 lira muvakkat teminatı 5.750 uradır, ihalesi 4/9/1961 
Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri lâ
zımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve İstanbul Lv. Â. ligi ilân kısmında görülür. 

3102 / 4-1 

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

Kapalı zarf usulü ile Malatya'da iskân tesislerine ait muhtelif in
şaat ve tesisat yaptırılacak. Keşif bedeli 443.957,30 lira olup geçici te
minatı 21.630,00 liradır. İhalesi 28/8/1931 Pazartesi günü saat 11,00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğled.-ıa evvel 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. înş. Grp. Bşk. na 
mflraeant ile yeterlik hel̂ psi almaları sarftır. r.alir>İPrir> 2490 aa vı'ı ka
nunun hükümleri dairesinde hazıriıyacakiarı teklif zarflarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir su, etle ka
bul edilme». 

8034 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile alarm tesisatı yaptırılacak keşif bedeli S2.479.00 
lira olup geçici teminatı 5.374,— liradır. İhalesi 28/8/1961 Pazartesi günü 
•aat 15.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün 
gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel îlv. In̂  Grx?'. Bak. 
na müracat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Tâîiplevbı 2;?û sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazıriıyacakiarı teklif zarflarım ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon La ak anlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir surede 
kabul edilmez. 

/ 4 2 

Kapan sarf usulü Je Burs* Hav* g*raıjıcr.uwt ). . u sulcvıi 
ve tesisatı yaptırılacak keşif bedeli 175.350,28 lira olup geçici teminatı 
18.017,61 liradır. İbatesi 19/8/1961 Cumartesi günü saat 11 Câ rk> komi»-

| vonüct yjxp .ciCciKLiı. Ileşıf v« şaıinamca-i' xtcr ^uu Ojjüütiı ev iti ÜÜÜÜS-

; yoiıdst ve İst. Lv. Amirliğinde görülebilir. 

I İsteklilerin i h a l e gününden en az üç gün evvel îlv. Inş. Grp. Bşk. 
na müracaat JİÖ yeterlik oeigesi a l m a l a r ı şarttır. Taliplerin 24-Jü say ı l ı 
iranunun hükümleri daıresmae h a z ı r i ı y a c a k i a r ı teklif z a r f l a r m ı ihalo 

1 saatinden b i r saat evvel makouz m u k a b i l i n d e Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a 
vfrmulerı. Posta i l e göndeıilecek zarflardaki gecikmeler h i ç bir s u r e t l e 
kabul edilmez,. 

2m'J , 4-4 

Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

Kütüphaneler Genal Müdürlüğü ihtiyacı İçin aşağıda cins, özellik 
ve miktarı ila muhammen bedeli belirtilen sinema makinaları 2490 sayı
lı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile satm 
alınacaktır. 

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

Cinsi ve özelliği : Manyetik - Optik 16 mm. sinema makinaları, 
Miktarı : 6 aded, Muhammen bedeli : 39.000 TL., Muvakkat teminatı : 
2.925 TL., İhale yeri : Ankara'da Okullar Saymanlığı, İhale tarihi: 
24 'S/1963. İhale saati: 11.00 

3086 / 4-İ 

Ba^ır.rbrhk Bakanlığa. Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 4 üncü 
Bölp'e Müaurlvfrüu^n : 

Aşağıda TCK No. marka ve cinsi ile muhammen bedeli ve geçici 
teminatı yazılı 6 aded hurda vasıta ve makine açık artırma suretiyle 
ihaleye çıkarılmıştır. 

îhale 25/8/1961 Cuma günü saat 15 te Bölge dahilinde yapılacak
tır. 

Şartname makine şefliğinde, hurda malzemeler ise Ankara Gü
vercinlik İstasyonu yanındaki Bölge asfalt sahasında görülebilir. 

2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat olunması 

Muham neo GeçM 
Bedeli Teminatı 

TCK No. Cinsi ve Markası Lira Ura 

E4-1I23 Dodge Dump-Truck 8.500,— 637,50 
E4-1275 » » » 7.500 — 562,50 
M4-3253 Inter Paletli Traktör 4.000,— 300 — 
PG-4003 Caterpillar Greyder 14.000,— 1.050,— 
M4-4008 Huber Bakım Greyder 6.500,— 487,50 
P5-4006 Caterpiller Greyder 14.000,— ' 1.050,— 

3090 / 4-2 
„„.,™-*.«™ •*««....„ -

Gazi Eğitim Ensttiüsü Müdürlüğünden 

1 — Kapalı zarf usulü ile Enstitümüz müzik ve merkez binaları 
ile otobüs garajında onarım yaptırılacaktır. 

2 — Keşif bedeli (29.878) lira (55) kuruştur. 
3 — Muvakkat teminatı (2.240) lira (89) kuruştur. 
4 — Bu işe ait şartname mesai günlerinde Enstitü Müdürlüğünde 

görülebilir. 
5 — îhale 25/S/1961 Cuma günü saat 15.00 de Müdürlük binasın

da toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 
6 — İsteklilerin Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 

yeterlik belgeleri, Okullar Saymanlığından alacakları muvakkat temi
nat makbazlariyle birlikte teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat 
önce Kom-syon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

7 Postada v£fc jec'.kmtler kab ai tdilmcft'. 
g 2190 sayılı kanunun 2 ve S üncü n i s dd derine A göst«r l l« 

hâileleri istenildiği takdirde ibraz etmeleri mecburidir. 
mm 14-s 



1 — Eksiltmeye konulan : Edirne DSİ II. Bölge Müdürlüğü mıa-
takamnda bulunan (Doyran va civarı drenaj kanalları) inşaatı olup mu
hammen keşif bedeli bkim fiyatları esası üzerinden (1.400.ÜUÖ,--) uradır. 

2 — Eksiltme 23/S/löSl Çarşamba günü saat (15) de fukara, Meş
rutiyet Cad. Konur Sokak No : 42 de DSİ Proje ve Inr-aat kair^k Rre
isliği binası içinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu 
Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.. 

3 Eksiltme tasarısı ve ekleri (100,—-) lira bedel mukabilinde DSİ 
pt-oje ve İnşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerkı DSİ Genel 
-Müdürlüğüne (57.250,—) lira geçici teminat vermeleri ve 15/8/196.1 Sal.: 
-.-»cşamına kadar dilekçe ile, DJSİ Proje ve İnşaat Daire&l i'ieislığiüiicn 
müruc&aı ekerek, uuUeye iştirak belgesi istemeleri lazımdır, 'İşbu terlik
ten evvel eksiltme tasarısi ve eklerini aluısmış olanlara üeige verilir: c& 
İstekliler, iştirak belgesi alıp ahnadıklaruu 19/8/19*31 Cumartesi saha-
hınjaa ık Darca, Proje ve inşaat Dairesi ileisk^ıne müracaat edeıek öğ-
r ene biniler. 

Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar k^bal 
ediiiiıez. 

5 —. İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları teknik personel 
beyanamoın, makıııa ve teçhizat beyannatnosi ve taahhütitı-ı aıiı^duk.. 
işlen bilüirır taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Baııaniıgından veya 
DSİ den alınmış mütaahhitlik karnelerini, iştirak belgesi almak üzere 
verecekleri düeKçeye eklemeleri şarttır.. 

6 — İsteklilerin, 4 aded 1 veya 1.1/2 Yd* lük ekskavatör veya 
muadiline sahip olduklarım gösterir vesaik ile bu makinaian mukavelenin 
imzası talihinden itibaren, en geç bir ay zarımda çalışır vazıyette- ve iş 
programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracaklarına dair. u*>ula 
veçhile tanzim eaihniş bir taahhütnameyi, iştirak beigesı almak üzere 
verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 - - isteklilerin, işyerini tetkik ettiklerine dair D3I II. .bölge 2,1u-
dürlüğ ünden alınmış belgeyi ailekyelerine eklemeleri şarttır. 

^ 8 — İsteklilerin, teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
(15) dakika evvemıe kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilme». 
3041/ 2-2 

1 — DSİ. X. Bölge Müdürlüğü îmntaka&mda bulunan .(l.ü-20.000) 
lira keşif bedeki TTıia - Akçakale - Ahmet Gara grup köylsri içıvıeavya 
iuşr.siı ihaleye konulmuştur. 

2 — îîıale 22/S/1961 Salı günü saat 15.00 de Ankara'da, Kavaklı
dere Bestekâr Sokak No : 72 de DSİ. îçmesuları Dairesi reisliği bina
sında toplanacak olan DSİ. Merkez ihale Komisyonu Odasında kapalı 
sarf usuiü ile yapılacaktır, 

S — İhale tasarısı ve ekleri (105) Tl. bedel mukabilinde D S İ îçme
suları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — isteklilerin idareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayın
dırlık Bakanlığının yeni tip mütaahhitlik karnelerini, karneleri yoksa 
idareden alıp dolduracakları iş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı 
||iefi tevsik eden evrakı müsbitelerini, ihaleye iştirak belgesi almak 

"̂ k-ere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

§ •— İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 16/8/1961 Çar
şamba günü saat 17 ye kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan 
bir dilekçe ila DSİ. îçmesuları Dairesi Kekliğine müracaat ederek, iha-
If-ya iştkak belgesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı almamış olanlara belge verilmez. 
İstekliler, belge alıp almadıklarını 19/8/1961 Cumartesi sabahından itiba
ren İçmesulan Dairesi Re'3-iğin e müracaat edip öğrenebiliri'?'* 

C — îha!e>e girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ Ga>.«->2 Müdür-
Kîföu* (?io350; hr»kıt geçk'i teminat vermelsr?. ve ilân t-v^bUidan *O?ÎVA 
almnnf 'i'i^rtt Odas; hAgzıi?.:. ihyjue etmeleri k^ımdvr. 

T — îstakîiterlu, Viiütf ZKTİİHSMU 2 x>r. ;kUd>? yassı h ga-jut**>. x$ 
dakika evvelme kadar DSİ. Merkez İhale Komisyonu 2tei«li&ifi« mtıkto+z 
mukabilinde teslim etmeleri »arttır. 

ş -^o.'kada vâki gecikmeler ve telgrafıu. yupa:-<,ci.,k muı-avödU&c 
fc*h«l edilme. 

3080 /2-2 

1 — DSİ. X. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan (1.108.000,—) 
lira keşif bedelli Urfa - Merkez - Aynıhalil grup köyleri içnıesuyu in
şaatı ihaleye konulmuştur. 

2 -— ihale 24/8/1961 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara'da Ka
vaklıdere'de Bestekâr Sokak No. 72 de DSİ. îçmesuları Dairesi. Reisliği 
binasında toplanacak olan DSî v Merkez İhale Komisyonu Odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhale tasarısı ve ekleri (100) T. L. bedel mukabilinde DSİ. 
îçmesuları Dairesi Reisliğinden temin êdilebilir. 

4 — isteklilerin idareden alarak dolduracakları; plân ve teçhizat, 
taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayındırlık Bakanlığının 
yeni tip mütaahhitlik karnelerini, karneleri yoksa İdareden alıp doldu
racakları iş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden 
evrakı müspitelerini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri 
dilekçeye eklemeleri şarttır. 

5 — ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 18/8/1961 Cuma 
günü saat 17.00 ye kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir 
dilekçe ile DSİ. Îçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye 
iştirak belgesi istemeleri şarttır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve ekleri almamış olanlara belge 
verilmez, istekliler, belge alıp almadıklarını 21/8/1961 Pazartesi saba
hından itibaren îçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebi
lirler. , V. .-• 

..i 

6 — ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ. Genel Mü
dürlüğüne 46.990 liralık geçici teminat vermeleri ve ilân tarihinden 
sonra alınmış ticaret odası belgesini ibraz etmeleri lâzımdır. 

7 — İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ. Merkez İhale Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

8 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

3101 / 2-2 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Cinsi : Enstitü müştemilât binalarında yapılacak onarım, Muham
men bedeli: 65.275,— lira, Geçici, teminatı: 5.277,— lira, İhale şekli: 
Kapalı zarf. 

Enstitümüz binalarında ve tesislerinde yapılacak onarmalar 2490 
sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, iha
leli 1/9/İ961 Cuma günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Komisyonca 
yapılacaktır. Kap9.l1 zarfların aynı gün saat 14 de kadar Komisyona ve
rilmiş olması şarttır. 

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

3140 / 4-1 

Akçaabat Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

958/141 
961/320 
Akçaabat'ın Geliya (Kuruçam) Köyünden Salih oğlu Osman Bi-

Iazer tarafından aynı köyden Mustafa oğlu Yunus Çanakçı ve arka
daşları ve aynı köyden Hasan oğlu Zikrulîah Bilazer ve arkadaşları 
vekili Ayukat Hüseyin Kadri Eyüpoğlu aleyhine açılan ölü kaydının 
tashihi ve verasetin subutu dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 19/7/1901 tarih ve 
esas 958/141 ve karar 961/320 sayılı ilâmı ile veraset hakkındaki dâvası
nın reddine ve murisleri Şakire'nin ölü kaydının 1335 olarak tashihine ka
rar verilmiş olup davalılardan Hasan oğlu Temel Boza evvelce ilânen dave
tiye v» gıyap kararı tebliğ edildiğinden hükmün dahi dâvâlı Temel Bossa 
î'ânen vamhna*uı* karar verilmiş oldu&u ilânen tebliğ: okunur. 



Safıîfe Í 4894 (Bseoaâ Oama»)' 24 AĞUSTOS O » 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksiltmeye konulan İş : Kireçburnu v» Tokmakhurnu î ıklım 
ve rampası inşaatı. 

2 — Bu işin keşif bedeli (620.U00.~-) lira olup muvakkat teminat 
miktarı da (28.550,—) liradır. 

8 — Eksiltme 6/9/1381 tarihinde aa.it 15 de Bakanlığımız Demir-
yollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde toplanacak komisyonda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme evrakı fili) liranın malsandığma yacmldı-
gına dair alınacak vezne makbuzu -mukabilinde D^miryollar ve Limanlar 
İnşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1961 yılma alt ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (28.550) liralık muvakkat teminat ver
meleri lazımdır. .(Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına hicaben 
alınması şarttır.) 

6 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel leyrı 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

•7 — İstekliler Baymdrıhk Bakanlığı eksiltmelerine iştir*k talimat, 
namesi esasları dahilinde Bakanlığına^ Demiryollar ve Limanlar İnşaat 
Reisliğine en geç 2 Eyîûî 19G1 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadaı 
yazı ile müracaat edeceklerdir. Mütaahhltler dilekçelerini 23/3/1981 ta
rihinden sonra Bayındırlık Bakanağından alınmış vc B grupundan en az 
€20.000,"— liralık müteahhitlik karnesi ile bu eksiltmenin ilâm talihinden 
sonra alınmış 50.000,— liralık banka referansı, plân \e teçhizat, taahhüt 
ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için 
yeterlik belgesi talep edeceklerdir. 

8 —'isteklilerin hu işin eksiltmesine girebilmeleri için bu beyan
name ve vesikalara müsteniden kendilerine yeterlik belgesi verilmiş ol
ması şarttır. 

9 — Eksiltmeye işi ; rak edecekler iftenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şeki'de hazırla
yarak eksiltme saatinden bi--" .«aat evvehno kadar numaralı makbuz mu
kabilinde eksi-tme komisyonu Reisliğine vermiş olmaları lâz-mdır. Pos
tada vâki gecikmeler ve telgrafla müracatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2922 /3-2 

Bakanlığımız ihtiyacı için 750 rule ozalit kâğıdı satın alınacaktır. 
Ozalit kâğıtlarının muhammen bedeli (23.250,—) lira olup, geçici 

teminatı (Í.743,75) liradır. 
Eksiltme 28/8/1961 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Ma'wne 

Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Koni Uyununca kapftîı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık ."¿aiwmtí JIiM^rlüğil ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz ol? ra i;, temin etlilebiUr. 

isteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları l a m 
dır. 

Postada olacak gecikme kabul olunma?: 
SOP* / 4 . 2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Pınarbaşı - Gürün - Darende yolu
nun takriben 25 + 000 - 67 -f 300 kHomeîrleri arası Temel, 33 -İ-C3& -
6İ + 300 kilometreleri arası temel kaplama ve 17 +000 - 85 -{- 000 kilo
metreleri arası asfalt mıcırı ihsan ve nakli işleri olup keşfi (2.200.000,—) 
liradır. 

2 — Kkailtme günü : 4'9/1961 tarihms rastlayan Pazartesi gü»ı) 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binesında Tol Ta
pım Dairesi odasında krp?Iı zarf usulü ile yapılacaktır 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira-bedel.J 
"ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1961 yün a ait ticaret ve s mayi odası beldesiyle usulü dvJra-

aündo -79.750,—) liralık ffeçirl teminat v*1u-'*"«il, 
h) isteklilerin m geç ?S/S,*IP9t P^vrtesi günü mesai *a*cı *»• 

nuiia kadar teir diV'kçe üra Karardı i arı C^nt»! Müdürlüğüne r»jur»s*s? 
etmıleri (Müracaatta gen«l evrak kaydı tarihi muteberdir) v« dilekçe
lerine 23/8/19«! tarihinden sonra Bayındırlık Salmalığından alınmış 

vı P avupuaaan as :V\ .-:/n kaşif îî dsli kadar mütaahhitlik karnesi 
ila bu Gk^iltra^rn lUnı tarihinden s o n r a alınmış 140.000,— liralık b a 
ka rei'cvanm, plân ve teçbu&at, tathhüt va teknik personel beyanııame-
1 erini eksiksiz oîsr&k b *ğlıyarsk bu iş için ytUrîlk belgesi almaları. 

ö •—- İsteklilerin eksiltme şartnamen nde verilen izahat dairesinde 
hasır Iryacaklaıı teklif mektuplarını eksiltm? günü ;;aat on beşe kadar 
nıakcus m u k p t h i n d ö Kon. i'.yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikme'er kaimi edilme?. Keyfiyet ilân olunur, 

S053 / 4-2 

Tahminî bedeli 164.923,81, geçici teminatı 9.496,20 TL. olan 6 ka
lemde 50 aded Wiscorrin motor 1 Eylül 1981 Cuma günü saat 15 d-
Merhemde Malzeme Şubesi Müdürlüsünde kapalı sarf usulü ile eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden temin edilir. Taliplerin 
usulüne göre haz-rlıyacaklau zarflarını ihale saatinden bir saat önce 
Komisyona verm.lari, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyu
rulur, 

3122 / 4-1 

1 — 7 nci Kota Liberasyon üeııA Müdürlüğümüz ihtiyacı için 
3 sağuca d'v;-y ı. numaraları ile mevzuları yazılı malzemeler teklif almak 
suretiyle satın alınacakta.. 

2 — Şartname almak isteyen firma"ar : Firmanın antetli kâğıdı
na malzemenin dosya numarasını, ismini vc isteklinin bu malzeme ile 
alâkalı olarak kanuni temsilcisi bulunduğu imalâtçı firmanın sarih ad
resini belirtmek suretiyle ve pullu bir dilekçe Pe müracaat ederek şart
nameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde bedelsiz olarak te
nim edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 11 Eylül 1961 Pazartesi günü saat 17.00 ye 
kadar Merkezde Maizr-ıe Şub^Pİ Müdürlüğünde bulundurulması mecbu
ridir. 

4 — Eıı tarihten fonra verilenler ile usulüne uygun olmayan tek-
lilfer ve postada vâki gecikmtler nazarı itibara alınmaz. 

Sıra, N a : Dos va N o : 

3. İlân Listesi 

M E V Z U U 

K7-L/16İ Kaynak maske camı (Shade Plates) 
K7-L/165 Transformatör ve parçaları (Trans

form pr) 

Miktarı 

4.000 aded 

18 kalem 

3134 /1-1 

Pazar Asliye LL'.lruL Yargıçlığından : 

958/191 
Yukarı Eulep Mahallesinden Sabit oğlu Hasan Surat ve Yakup Surat 

taraflnrmd.m aynı mahr'ladm Halim Surat ve arkadaşları a kıyakla ikame 
olunan tapu iptali ve tescil davasının yan.lın muhakemesinde : 

Rize'nin Derepazarı Tersane Mahallesinden İbrahim eşi Emine Kal-
çe'nin adresi meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine ve duruş
manın 3/10/1981 günü saat 10 a talikma karar verilmiştir. 

Belli gün ve saatte gelmediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı 
tebliğ ve ilân olunur. 

Diyarbalrr 1. A sliye Hukuk Yargıçhğmdan : 

660/334 
Davacı TJci It'şes vokili Avukat Natık Güîiekin tarafından Sevini 

Gerîenç, Niyari Gönenç, Hcrnit îşçibaşı aleyhlerine açılan tapu tescili 
dâvasınm yapılan muhakemesinde : 

Diyarbakır Özdemir Mahallesi Zingilli Sokakta kâin 194 ada 12 par-
selde mukayyet gayr.'-ıenkıüün davacı TJci E n i z ramına tebciline Diyar
bakır 1. A « l ! y « Hukuk Mailken-e*'a in 25,4'19fiİ gün 1100/53* ci'aa 
Dul,:73 sayı": - i * Vanr- >eı îl.-:'f 1 c kaı&t t\\va 1:2 ardan Ha mit İ£çioa-
şı'na &drftSıDı--ı ifc-jhui bui'uımr.sı sebebiyle tebliğ edilemediğinden, teb
liğ' yar,ne kahrı ctnslk üzere ia ta ! i l i numarası mezkûr ki?ı-\ 
üvaiılardan Hauait îşçib^şı'na ilânen t«blig eiunup. 

3 1 2 8 
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Ankara Valiliği Bayındırlık Müâürlilğtıfıctea : 

1 — 643.353,01 Ura keşif bedelli Zirai Araştırma Enstitüsü tamir 
atelyesi İnşaatı işi 2480 sayılı kanunun 81 inci maddssi gereğince feapalı 
sarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 18/8/1981 Cuma fâafi saat 16 €& HüMmet K©aa-
ğmia Bayıa'dırhfc Müdürlilfi oĞa&mâa teplaaseate  Koaalsysa taraftaflsa 
yapılacaktır. 

S — Talipliler bu işe alt eksiltme dîsyasını her gün mesaî saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — îaaîeye ffirsasklsrln Y. Mühendis, Y. .Mimar, Mühendis veya 
Mimar olmaları ancak teknik fivsafı hala olmayan kimselerin ise İnşaatın' 
fenni mesuliyetini v® şantiye şefliğini deruhda edecek teknik bir elaman 
bulunduracağına dair notere® musaddak bir taahhütnamenin İhaleden 
evvel ibram şarttır. 

5 — Muvakkat teminatı 29.484,12 liradır. 
6 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını 
b) 19,61. yılma alt ticaret odası vesikasını 
e) istekliler eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri 

hariç) mütaahhitlik karnesiyle diğer belgelerini havi biç dilekçe ile V i 
lâyet makamına müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikasını v e 
teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat e v 
veline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya gönderme
leri ilân olunur. 

7 — Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
2939 / 4-4 

1 — 821.354.34 Hra keşif bedelli Zirat Mücadele Enstitüsü blo assey 
îâboratuvarı* ikmal inşaatı işi 2490 sayılı kanunun 31. inci maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile e k 3 i l t m e y e konmuştur. 

2 — Eksiltme 18/8/1061 Curna günü saat 15.30 da Hükümet Ko
nağında Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

Ş — Talipliler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dâhilinde Bayındırlık Müdürlüğü Kaleminde görebilirler. 

4 — İhaleye gireceklerin Y . Mühendis, Y. Mimar, Mühendis veya 
Mimar olmaları, ancak teknik evsafı haiz olmayan kimselerin ise İnşa

atla fenni mesuliyeti** ve şantiye şefliğini derub.de edecek teknik bir 
eleman bulunduracağına dair noterce musadd&k bir taahhütnamenin iha
leden evvel ibrazı şarttır. 

5 — Muvakkat teminatı 24.604,1? liradır, 

AK

6 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b ) 1801 yıliaa ait ticaret odası vesikasını, 
e) İstekliler eksiltme gününden en az üç gün evvel (tatil günleri 

hariç) mütaahhitlik karnesiyle diğer belgelerini havi bir dilekçe ile V i 
lâyet Makamına müracaat eder*ek alacakları fenni ehliyet vesikasını ve 
toklif mektuplarının mevzuata uygun şeklide ihale saatinden bir saat 
svTslise kaiar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya g$B<âsr-

naelerl llâra oluaar. 
7 — Postada vâki gsoikmeler nazara alınmaz. 

2®40/ i-4 

Samsun Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/490 
-Samsun Buğday Pazarı No. 47 de mukim Mustafa Sabrl Yücel ta

rafından aşağıda isim ve adresleri yazılı dâvâlılar aleyhine açılan izalei 
şüyu dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Aşağıda açık adresleri yazılı dâvâlı İslâm ((Hasan oğlu), Hasan kı
zı Fatma, Hasan kızı Cemile, Hasan kızı Hatun ve Hasan kızı Havva-
mn adresleri davacı tarafından tesbit edilememiş olduğundan mahkeme
ce usulüne göre ve Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına mahke
mece karar verilmiş ve duruşma 13/9/1961 saat 9 a talik edilmiş oldu
ğundan mezkûr gün ve saatte adları geçenlerin duruşmaya gelmeleri 
veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

Dâvâlılar : 
1 — Hasan oğlu İslâm, Hançerli Mah. eski Postahane Sokak 21, 

Kat 2; 
2 — Hasan kızı Fatma, aynı adreste; 
3 — Hasan kızı Cemile, aynı adreste; 
4 — Hasan kızı Hatun, aynı adreste; 
8 — Hasan kızı Havva, aynı adreste. S136 

T O P R A K S U Maklna ikmal Müdürlüğünden : 

1 — Tarım Bakanlığı T O P R A K S U Genel Müdürlüğü teşkilâtı ihtiyacı için aşağıdaki cetvelde 4 grup halinde miktar ve ebadları belirtilen 
vasıta ve traktörlere alt iç ve dış lâstikler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 — Grupların muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
3 — Bü İşe alt fenni ve İdari şartnameler Ankara'da T O P R A K S U Makine İkmal Müdürlüğünde (Keçiören yolu üzerinde T. Z. D. K . Oenal 

Müdürlüğü karşısında) İstanbul'da T O P R A K S U Bölge Müdürlüğünde (Lâleli Mesihpaşa Caddesi No. 38 de) mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
4 — Her grup lâstiklerin eksiltmesi eetvelde belirtilen gün ve saatlerde Ankara'da T O P R A K S U Makine İkmal Müdürlüğünde toplanacak 

Komisyonda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı .zarfla

rını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun olmayan tekliflerin ve postada vâki gecikmelerin kabul edilniiyecefi, 
İlân olunur. 

Grup C i n a i Eb'adı 
Kat 

Adedi T î P î 

Satırı 
alınacak 

A"ded 

Dış lâstik 600X16 6 Binek arabası 401 
î« . — — — 40 1 
Dış 650X1® 6 Binek arabası kar tipi 40 1 
îç » — 40 1 
Dış 6 Hafif kamyon so i 

1 îo * . — — — 30 i 
Öı? 700X18 6 tî&fftt Samyoa •40 1 

An i 
Dış e Binek arabası kar t ^ i is© 1 

80 i İS S » _ . — „ _ §0 ! 
Dış 710X16 @ Binek arabası 40'1 
îç s> _- • — > — 4©| 

§90X28 13 Kamyen - st©Ma 2S) 
2 h » 20 Í 

Bış 12X28 9 Traktgr w"m lâstiği 
8 5 P »•«< (••-S S ™ t H»*^ 29 f 

Muhammen 
bedeli 

Li ra 

Geçici 
teminatı 

Li ra 

146.720,00 3.586,00 18/8/1961 Cuma günü Saat 10 da 

80.100,06 2.267,50 1S/S/1Ö81 Cuma günü Saa t l i de 

88.634,60 2.743,88 18/8/1861 Cuma günü Saat 15 do 

UaS.OS 18/8/1831 Cuma güaö »sat 18 da 

2835/4-4 

(RESMİ gAZETE) 

30,200,000 

E K S İ L T M E 
Tarihi Saati 

Bis » Mx®4 3 Trak&Sr est» lâstiği Iß f 
t a % % »1«= a_,< DDt 'S 
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Başbakanlık İstatistik Gonel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

I | . 

1 — Kapalı zarf usulü ile aşağıda cinsi, miktarı, birimi, fiyatı, mu
hammen bedeli yazılı {15) kalem teksir servisi raalzfemeai satın alına
caktır. 

Behsr M . Bedel 
Cinai Mîktan Birimi kilo Lira 

1) 8 punto istatistik rakamı 700 Klg . 20,00 14.000 
2) Espas 300 » 12,50 3 750 
8) 6 punto antedin 10*0 » 12,50 1.250 
4)-8 punto nakıs 40 » 20,00 800 
5) Nokta 20 * 2Q,00 400 
6) Virgül 20 » 20,00 400 
7) 4 punto üzerine kavis. 10 » 20,00 200 
S) Caize 20 » 20,00 400 
9) Bar işareti 5 •» 20,00 100 

10) Tire işareti 5 » 20,00 100 
11) 6 punto rakam üç punto 

üzerine birden 0 ra kadar 30 » 20,00 600 
12) 6 punto espası 2, 3, 4, 6 10 » 20,00 200 
13 i 6 punto nokta, virgül, nakıs, 

tire, kavis, çarpı, müsavi, % 
yüzde, zait, bar işaretlerin
den 10 » 25,00 250 

14) 6 punto beyaz yazı Fransız-
caları dâhil 15 > 25,00 375 

15) 6 punto İtalik beyaz yazı 
Fransızcaları dâhil 15 » 25,00 875 

23.200 

2 — (15) kalem malzemenin tamamı için (513.200) lira fiyat tah
min edilmiştir. 

3 — İhaleye iştirak ed&Jbllmek İçin malzemelerin tutarı olan 
(23.200) lira üzerinden <% 7,5 hesabiyle (1.740) Hralık muvakkat temi
nat vesikası alınacaktır. 

4 — Eksiltme 4/9/19Ö1 Pazartesi günü saat 15 de Genel Müdür
lük binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

5 — Bu işe ait teklif zarflarının ihaleden bir saat evveline kadar 
Komisyona verilmesi lâzımdır. 

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

7 — Bu işe ait şartnameler .Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz ola
rak alınabilir. 

3162 / 4-1 

Sanayi Bakanlığından: 

ka ilmühaberindeki 8710, 8711 ve 8712 sayılı markaların üzerindeki bü 
tün hak ve vecibelerini «îsveç'de isveç tâbiiyetinde Aktiebolaget Scania 
Vabis» e devretmiştir* 

Keyfiyet ilân olunur. 
2112*1 

SÝ
23729-29731 sayıh maıka ilmühaberinin sahibi «âokoni Vakam 

Ovl Kompani Ink» tarafından 22/3/1955 tarihinde akdedilen anlaşma ile, 
Türkiye'de kullanma hakkını «istanbul'da, Sokoni Vakum Petrol Ano
nim Ortaklığı» na verdiği, 

Marka ilmühaberi sahibi «Sokoni Vakum Oyl Kompani Incorpora-
ted» unvanını 28/4/1955 tarihinde «Soçony Mobil Oil Company Inc.» ola* 
rak değiştirdiği, 

Marka üzerindeki işletme mezuniyeti verilen f i rma unvanım «Mobil 
Oü Türk Anonim Ortaklığı» olarak değiştirildiği İstanbul Adliye Sicilli 
Ticaret Memurluğunun 7/2/1956 tarih ve 3863/1192 sayısından anlaşıl-
MIÞ,

«Mobil Oil Türk Anonim Ortaklığı» unvanını Türk Ticaret Kanu
nunun hükümlerine intibakım temin maksadiyle «Mobil Oil Türk Ano
nim Şirketi» olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
8112-4 

25470 numaralı marka ilmühaberinin Türkiye'de kullanma hakkı 
•verilen «Mobil Oil Türk Anonim Ortaklığının» unvanı «Mobil Oİ1 Türk 
Anonim Şirketi» olarak -değşitirilmiçtir. * 

Keyfiyet ilân olunur. 
3112-2 

10337 -10338 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticarî un
vanı «Çekoslovakya'da Usti nad Labem şehrinde Çekoslovak Halk Cum
huriyeti tâbiiyetinde Millî Teşekkül Severoceske Tukove Zavody, Na-
rodni Podnik, Usti Nad Labem» şeklinde1 değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur, 
3112-3 

25903 numaralı marka ilmühaberinin başlangıç tarihi 7/7/1960 ola
rak düzeltilmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur, 
3112-5 

Resmî Gazetenin 21/7/1961 tarihli ve 10860 sayılı nüshasında neş
redilmiş bulunan Yıllık Rapor Yönetmeliğine ait rapora yapıştırılacak 
pul değerinin (75) yetm|şbeş kuruş yerine sehven (7,5) yçdibuçuk kuruş 
yazıldığı görüldüğünden, pul değerinin (75) yetmişbeş kuruş olduğu tav-
zinan ilân olunur. 

3113 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünden 

Birinci tertip Ditetnr 
Bedeli P. Ücreti 

cat U Kr . L. Kr . 

' * 2 00 % 20 
6 2 75 % 05 
T 2 50 2 30 
8 o m t m 

a i t 

o 
7 
$ 
© 

10 
11 
ts 
14 

Bedeli 
I* K r . 

4 00 
8 00 
4 00 
8 00 
5 60 
e so 
6 60 
8 00 
4 Od 

Üçüncü tertip Ditet 

ücreti 
* Sûr, 

1 40 
1 00 
3 80 
S 00 
ı as 
t 00 
1 45 
1 10 
1 

Bedeli P. ücreti 
cut 

Bedeli P. ücreti 
cut U Kr . Zi. Kr . cut l i . K r . L . Kr . 

15 4 50 1 85 80 10 00 » 75 
16 4 00 1 40 87 10 00 S 90 
17 0 50 1 80 88 10 00 2 75 
10 8 50 1 25 

+ 

80 11 00 2 15 
10 0 60 1 50 40 12 50 S 40 
so 0 60 1 70 41 7 00 1 70 
21 10 00 1 75 
04 
00 

7 50 
7 00 

0 20 
8 80 

1 
1 

8709-8712 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin 8/3/1946 tari
hinde vefatiyle marka ilmühaberi üzerindeki hakkı oğulları «Anders 
Rabenius» ve «Matts Rabenius» a intikal ettiği ve bu Şahıslar da mar-

Mevcut Düsturlara ait fiyat listesi 

1 40 

Usnusci Tablltt ffihrfaâ 15.89 psflta fiewttyia febttkte İT J0 kımsfcaa 
Aw.*** itecek makbuz için 10 kuruşluk damga pulumırt gönderilmesi lâğımdır. 

Satın almak isteyenlerin BÜbSnhk NegHyat ve Müdevvenat üelıS Müdürlüğüne müracaat ®taw*teri 
1* MDIR.' 

y f l gy.yo«uw Devlet Matbaan 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 
 

 

  

     

  İÇİNDEKİLER 

 

Kararname                  Sayfa 

 
341  1111 Sayılı Askerlik Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun   1 
 
342  8201 Sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa Geçici Üç Madde Eklenmesine Dair Kanun 1 
 
343  Devlet Memurları Aylıklarını Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna  

Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü Kısmında Değişiklik  
Yapılmasına Dair Kanun         1 

 
344  4792 Sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 5365 Sayılı Kanunla Değiştirilen 

20 inci Maddesinin Tadili ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında  
Kanun            2 

 
Kararnameler  
 
Bakanlıklarca Yapılan Tayin Kararnameleri        2 
 
İlanlar            3 
 
 
 

 




