
Re 
T.C. 

smı Gazete 
Kuruluş tar ih i : 7 E k i m 1336 - 1920 

İdare ve yaz% işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

28 HAZ İRAN 1962 

PERŞEMBE Sayı : 11140 

K A N U N L A R 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 54 Kabul tarihi: 20/6/1962 

Madde 1 — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Mal iye Bakanlığı kısmının sonunda «Anayasa Mahkemesi Kanununun 
gerektirdiği masraflar» adı ile yeniden açılan 494 üncü bölüme 1 7C0 000 
Ura olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Bir inc i fıkrada yazılı ödeneği, Anayasa Mahkemesi Başkanının tek
l i f i üzerine, aynı cetvelde «Anayasa Mahkemesi» başlığı altmda yeniden 
açılacak kısım ve tertiplere aktarmaya Mal iye Bakanı mezundur. 

Madde 2 — İlişik cetvelde yazılı kadrolar, 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelde «Anayasa Mahkemesi» başlığı altında yeni
den açılan kısma eklenmiştir. 

Maddo 3 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — B u kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

25/6/1962 

D. 

C E T V E L 

Memuriyet in nev'i Aded Ücret 

Anayasa Mahkemesi 
1 Tercüman 
3 Dakti lo (Yabancı dil bilen) 
6 Dakti lo 
7 Kalor i ferc i 

2 1 250 
2 950 
4 600 
1 500 

D. Memuriyet in nev'i Aded Ücret 

10 
11 
12 
11 

Başhademe 
Hademe 

» 
Gece Bekçisi 

350 
300 
250 
300 

Bakanlıklar Kuruluşu hakkında Kanunun değiştirilmesine 
dair Kanun 

Kanun No : 55 Kabul tarihi: 26/6/1962 

Madde 1 — 13 Eylül 1946 tar ihl i ve 4951 sayılı Bakanlıklar K u -
ru'uşu hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Devlet Bakanlarından bir veya birkaçına Başbakan Yardımcısı 
görevi verilebüır.» 

Maddo 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — - B u kanunu Başbakan yürütür. 

26/6/1962 

S . . Bu lüb 

Resmi 
Dfijtıu Gazete 
TJK-UB Cilt Stfeife S«TI 

İlgili Kanun : 
4951 B a k a n l ı k l a r K u r u l u ş u h a k k ı n d a K a n u n 17/9/1946 

M i l l e t M e c l i s i K a r a r l a r ı 
Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'ın, yasama 

dokunulmazlığmm kaldırılmasına mahal 
olmadığına dair 

Karar No : 86 

Bursa Mi l letveki l i İsmail Yılmaz'ın, yasama dokunulmazlığının ka l 
dırılmasına mahal olmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
mürekkep karma Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel Kuru lun 
15/6/1962 tar ihl i toplantısında kabul ediimiştir. 

15/6/1962 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesine muha

lefet suretiyle görevi kötüye kullanmak suçu isnat edildiği için Başba
kanlığın 29/3/1962 tar ih l i ve 6/2-1253 sayılı yazısiyle yasama dokunul
mazlığının kaldırılması istenen Bursa Mil letveki l i İsmail Yılmaz hak
kındaki dosya muhteviyatı İçtüzüğün 178 inci maddesi gereğince mu
ameleye tabi tutularak Ka rma Komisyonumuzun 25/5/1962 birleşiminde 
müzakere olunmuş ve Anayasanın 79 uncu maddesi uyarınca adı geçenin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına karar ve
rilmiştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

(Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.) 
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Sahife: 7766 (Resmî Gazete) 28 HAZÎRAN 1968 

Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasma mahal 

olmadığına dair 

Karar No : 88 

Erzurum Mil letveki l i Tahsin Telli 'nin, yasama dokunulmazhğının 
kaldırılmasına mahal olmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından mürekkep Ka rma Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel 
Kuru lun 15/6/1962 tarihl i toplantısında kabul edilmiştir. 

15/6/1962 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine tekme ile vurarak müessir f i i l (T. C. K. nun 456/4, 251) 

suçu isnat edildiği için Başbakanlığın 29/3/1962 tarihl i ve 6/2-1251 sayılı 
yazısiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Erzurum M i l 
letvekil i Tahsin Tell i hakkındaki dosya muhteviyatı İçtüzüğün 178 inci 
maddesi gereğince muameleye tabi tutularak Ka rma Komisyonumuzun 
25/5/1962 birleşiminde müzakere olunmuş ve Anayasanın 79 uncu mad
desi uyarınca adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ma
hal olmadığına karar verilmiştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

• 

îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, yasama 
dokunulmazlığmm kaldırılmasına mahal 

olmadığına dair 

Karar No : 91 

İzmir Mil letveki l i A r i f Ertunga'nın, yasama dokunulmazlığının ka l 
dırılmasına mahal olmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
mürekkep K a r m a Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel K u 
rulun 15/6/1962 tar ihl i toplantısında kabul edilmiştir. 

15/6/1962 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, Orman Kanununa muhalefet (Tapulu arazisinde usulsüz 

yaş ağaç kesimi) (Sulh ceza) suçu isnat edildiği için Başbakanlığın 
2/4/1962 tar ihl i ve 6/2-1333 sayılı yazısiyle yasama dokunu'mazlığının 
kaldırılması istenen İzmir Mi l letveki l i A r i f Er tunga hakkındaki dosya 
muhteviyatı İçtüzüğün 178 inci maddesi gereğince muameleye tabi tutu
larak K a r m a Komisyonumuzun 25/5/1962 birleşiminde müzakere olun
muş ve Anayasanın 79 uncu maddesi uyarınca adı geçenin yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal 

olmadığına dair 

Karar No : 93 

Hatay Mil letveki l i Sâki Zorlu'nun, yasama dokunulmazlığının ka l 
dırılmasına mahal olmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
mürekkep Ka rma Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel K u 
rulun 15-/6/1962 tar ih l i toplantısında kabul edilmiştir. 

15/6/1962 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, yedieminlik görevini kötüye kul lanmak (T. C. K. 276) 

suçu isnat edildiği için Başbakanlığın 16/4/1962 tarihl i ve 6/2-1594 sayılı 

yazısiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Hatay Mil let
vekil i Hüseyin Sâki Zorlu hakkındaki dosya muhteviyatı İçtüzüğün 178 
inci maddesi gereğince muameleye tabi tutularak Ka rma Komisyonumu
zun 25/5/1962 birieşiminde müzakere olunmuş ve Anayasanın 79 uncu 
maddesi uyarınca adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasma 
mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Ordu Milletvekili Kefet Aksoy'un, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasma mahal 

olmadığına dair 

Karar No : 95 

Ordu Mil letveki l i Refet Aksoy 'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
mürekkep Ka rma Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel K u r u 
lun 15/6/1962 tar ihl i toplantısında kabul edilmiştir. 

15/6/1962 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, müsteşar iken Veki l ler Heyeti kararını saklamak sure

tiyle görevini kötüye kullanmak suçu isnat edildiği için Başbakanlığın 
bilâ tar ih l i ve 6/2-1595 sayılı yazısiyle yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istenen Ordu Mil letveki l i Refet Aksoy hakkındaki dosya muhte
viyatı İçtüzüğün 178 inci maddesi gereğince muameleye tabi tutularak 
Karma Komisyonumuzun 25/5/1962 birleşiminde müzakere olunmuş ve 
Anayasanın 79 uncu maddesi uyarınca adı geçenin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

• 
Bursa Milletvekilleri Baha Cemal Zağra ve Yusuf Ziya 

Uğur'un, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasma 
mahal olmadığına dair 

Karar No : 99 

Bursa Mil letveki l ler i Baha Cemal Zağra ve Yusuf Ziya Uğur'un, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına mahal olmadığına dair Ana 
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonca hazırla
nan aşağıdaki rapor Genel Kuru lun 15/6/1962 tar ihl i toplantısında kabul 
edilmiştir. 

15/6/1962 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine (İl ve ilce rnerkezleri dışında temsilci namı ile teşkilât 

kurdukları ve faaliyette bulundukları) 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa 
muhalefet suçu isnat edildiği için Başbakanlığın 25/4/1962 tar ihl i ve 
6/2-1744 sayılı yazısiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
Bursa Mil letveki l ler i Baha Cemal Zağra ve Yusuf Z iya Uğur hakların
daki dosya muhteviyatı İçtüzüğün 178 inci maddesi gereğince muameleye 
tabi tutularak K a r m a Komisyonumuzun 25/5/1962 birleşiminde müzakere 
olunmuş ve Anayasanın 79 uncu maddesi uyarınca adı geçenlerin yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılmasına mahal olmadığına karar veri l 
miştir. 

Genel Kuru lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 



28 fî AZÎR AN 1062 (Re*mî Gazete) S a h i f e : 7767 

Y Ö N E T M E L İ K 
Millî Savunma Bakanlığından : 

Silâhlı Kuvvetler Mensuplarının Nakil ve Tâyinleri hak
kındaki Yönetmeliğin (Deniz Kuvvetlerine ait Özel Hü
kümler) kısmının 48 ve 49 uncu maddelerinin tadili 

hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — 22 Mayıs 1962 gün 11108 sayılı Resmî Gazete ile ilân 

olunan Silâhlı Kuvvetler mensuplarının nak i l ve tâyinleri hakkındaki 
Yönetmeliğin (Deniz Kuvvetlerine ait özel hükümler) kısmının 48 ve 49 
uncu maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 48 —• Deniz kuvvetleri mensupları için nak i l ve tâyin bakı
mından kadrolarda mevcut istihdam yerleri A ve B bölgeleri olarak i k i 
ye ayrılmıştır. 

o. A Bölgesi : 
Denizin kara birl iklerindeki kadro yerleri. 
A / l Marmara Bölgesi (İstanbul ve Kocael i i l i sınırları içinde 
bulunan bir l ik ler ) . 

A/2 Karadeniz Bölgesi. 
A/3 Eğe Bölgesi (Çanakkale ve İzmir i l i sınırları içinde bulu
nan birl ikler) 
A/4 Akdeniz Bölgesi. 
A/5 Ankara . 

b. B bölgesi : 

Harb ve yardımcı gemilerdeki kadro yerleri, 
Madde 49 — Deniz kuvvetleri mensuplarının karada istihdamları 

meslekî ve sıhhi mecburiyetler olmadıkça her şahsın değişik bölgelerde 
görev alması gözönünde tutularak plânlanır. 

B i r deniz subayının hizmet süresine göre bunun en az yarısmı B böl
gesine geçirmesi esastır. B u it ibarla kıt'a mecburiyeti olmadan da B böl
gesine tâyin yapılabilir. 

A bölgesinin muhtelif bölgelerinde kalma müddeti en çok üç yıl
dır. Hizmetin karakterine göre bu müddetin uzatılması komutanlık ta-
sarrufundadır. 

Madde 2 — B u Yönetmelik 2 N isan 1962 tarihinde yürürlüğe girer. 

İ L A N L A R 
Çanakkale Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 961/194 
K. No : 962/144 
Davacı Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi Hamdi Sokak No. 19 da 

mukim Hal i t Duman ile aym yerde mukim olup halen ikametgâhı meç
hul bulunan Ünzüle Duman arasında yapılan boşanma dâvasının duruş
ması sonunda : 

Çanakkale Vilâyeti Bayramiç Kazası Yahşieli Köyü hane 88 kütük 
15, sahife 1C6 da kayıtlı Ha l i l Duman'ın aym yerde mukayyet Ünzüle 

Duman'dan boşanmasına, Medeni Kanunun 142 nc i maddesi gereğince 
dâvâlı Ünzüle Duman'ın bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine, 
müşterek çocukları 20/10/1958 doğumlu Cahide Duman'ın velayetinin 
babası dâvaeı Ha l i l Duman'a tevdii ve mahkeme masraflarının dâvâlı
dan tahsiline temyizi kabi l olmak üzere 2/5/1962 tarihinde davacının 
yüzüne karşı dâvâlının gıyabında karar verilmiş olmakla, dâvâlının ad
resi meçhul bulunduğundan iş bu ilânın dâvâlıya ilâm yerine k a i m ol
mak üzere tebliği ilân olunur. 

2830 

Karayolları- Genel Müdürlüğünden : 

Sıra Tahmini E k s i 1 t m e n 1 n 
No : İhtiyaç maddesinin cins, miktar ve mahiyeti bedeli Geçici teminatı tarihi günü saati 

1 19 aded masa t ipi zımpara taşı tezgâhı alımı 28.500,— 2.137,50 13/7/1962 Cuma 16 
2 11 aded masa tipi matkap tezgâhı alımı 44.000 — 3.300,00 14/7/1962 Cumartesi 11 
3 60 aded boya tabancası alımı 51.000 — 3.800,00 16/7/1962 Pazartesi 16 
4 18 aded elektrik kaynak makinası alımı 72.000 — 4.850 — 17/7/1962 Sah 16 
5 68 aded hidrolik palet pimi presi ahini 153.000,— 8.900,— 18/7/1962^ Çarşamba 16 
6 66 aded masa tipi el presi alımı 148.500,— 8.675,— 19/7/1962 Perşembe 16 
7 35 aded supap taşlama tezgâhı alımı 262.500,— 14.250,— 20/7/1962 Cuma 16 
S 57 aded atelye tipi yağlama takımları alımı 370.500,— 18.570 — 21/7/1962 Cumartesi 11 
9 140 aded akaryakıt seyyar transfer pompası alıma 147.000,— 8.600 — 23/7/1962 Pazartesi 16 

10 63 aded balata perçin makinası alımı 283.500,— 15.090,— 24/7/1962 Salı 16 
11 13 aded ağır hizmet tipi torna tezgâhı alımı 977.275,— 42.841,— 25/7/1962 Çarşamba 16 
12 8 aded hafif hizmet torna tezgâhı alımı 343.200,— 17.478,— 26/7/1962 Perşembe 16 
13 59 aded enjektör ayar ve kontrol aparatı 147.500,— 8.625,— 28/7/1962 Cumartesi 11 
14 47 aded ana yatak tornası alımı 282.000,— 15.030,— 30/7/1962 Pazartesi 16 
15 67 aded b.el kolu tornası alımı (Eksiltmeye 25 

aded için de teklif verilebilir) 201.000,— 11.300,— 31/7/1962 Sah 16 
16 52 kalem piston, gömlek ve segman alımı 510.072,— 24.152,88 1/8/1962 Çarşamba 16 
17 39 aded portatif silindir rektifiye tezgâhı alımı 585.000,— 27.150,— 2/8/1962 Perşembe 16 
18 59 aded portatif silindir honlama tezgâhı alımı 118.000,— 7.150,— 3/8/1962 Cuma 16 
19 67 aded seyyar makinist el takım sandığı alımı 301.500,— 15.810,— 4/8/1962 Cumartesi 11 
20 49 kalem Caterpillar yürüyüş takımları alımı 1.046.260,— 45.137,80 6/8/1962 Pazartesi 16 
21 101 kalem General Motors yedek parçaları alımı 472.554,20 22.652,17 7/8/1962 Salı 16 
22 26 aded tamir Pick-Up'ı alımı (% 20 fazlasiyle) 1.040.000,— 51.190,— 8/8/1962 Çarşamba 16 
23 12 kalem takım sandığı ve avadanlıkları alımı 488.210,— 23.278,40 9/8/1962 Perşembe 16 
24 393 kalem Mercedes Benz yedek parçaları alımı 683.503,04 31.090,16 10/8/1962 Cuma 16 

Yukarıda yazılı 24 kalem ihtiyacın her kalemi ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksi l tme ve ihaleleri karşılarında gös
terilen tarih, gün ve saatlerde Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Şart
nameler aynı yerden bedelsiz temin edilir. Taliplerin Ticaret veya Sanayi Odası belgelerini dış zarfları içine koyarak usulüne göre hazırlıyacakları 
teklif zarflarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar aym yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri veya aym saatte 
komisyonda bulunacak şekilde postalamaları, postada vâki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

2862 /4-2 



Sahife: 7768 (Rf<ımî Gazete) 28 HAZİRAN 1962 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : Topkapı - Tekirdağ yolu K i m . 21 + 
850—49+970 K i m . arasında beton asfalt kaplama işi olup keşif bedeli 
266.779,28 liradır. 

2 — Eks i l tme 13 Temmuz 1962 Cuma günü saat 11,30 da İstanbul 
Küçükyalı'daki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İstekliler 1962 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile usulü 

gereğince 14.421,17 liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İstekliler en geç 7 Temmuz 1962 Cumartesi günü mesai saati 

sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine B a 
yındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az bu işin keşif bedeli 
kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alın
mış 21.342,34 liralık banka referansı plân ve teçhizat taahhüt ve teknik 
personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik 
belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f mektuplarını istenilen vesikalarla birl ikte zarf lara 
koymaları ve zarfı usulüne göre kapamaları eksiltme günü saat 10,30 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. Keyfiyet ilân 
olunur. 

2859/4-2 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Bozüyük Ayrım - İnönü - Kütahya 
Hd. Devlet yolunda Sarısu ve Sıcaksu köprüleri inşaatı işi olup keşif 
bedeli 499.568,00 liradır. 

2 — Eksi l tme 13 Temmuz 1962 Cuma günü saat 11 de İstanbul - Kü-
çükyalıda'ki Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usu-
liyle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı Bir inc i Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) İstekliler 1962 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi ile 

usulü gereğince 23.732,72 liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İstekliler en geç 7 Temmuz 1962 Cumartesi günü mesai saati 

sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri «müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir» dilekçele
rine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az bu işin 
keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilân tarihin
den sonra alınmış 39.865,44 liralık banka referansı plân ve teçhizat ta
ahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksersiz olarak bağlıyarak bu 
iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını istenilen vesikalarla birl ikte zarf
lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapamaları eksiltme günü saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. Keyfiyet ilân 
olunur. 

2860/4-2 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Leven - Üçyol - Istinye - Tarabya -
Kefeliköy boğaz yollarında yapılacak tesviye, drenaj - duvar ve temel 
malzemesi işi olup keşif bedeli 620.000,— liradır. 

2 — Eksi l tme 16 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 11.00 de İs
tanbul Küçükyalıdaki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı B i r inc i Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) İstekliler 1962 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile 

usulü gereğince 28.550,— liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İstekliler en geç 10 Temmuz 1962 Sah günü mesai saati so

nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri, «müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir;» dilekçelerine B a 
yındırlık Bakanlığından alınmış (C) grupundan en az bu işin keşif be
deli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra 
alınmış 49.600,— liralık banka referansı plân teçhizat taahhüt ve teknik 

personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik 
belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını istenilen vesikalarla birl ikte zarf lara 
koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları eksiltme günü saat 10.00 
a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

Keyfiyet üân olunur. 
2904 / 4-2 

Amort isman ve Kred i Sandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından : 

8 Haz iran 1962 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezinde yapılan Maliye Vekâleti - Amort isman ve Kred i Sandığı % 5 
faizli 1959 İstikrazı B i r inc i Tertip Tahvil lerinin 8 Temmuz 1962 vâde
sine ait i t fa çekilişinde itfa edilmiş tahvi l numaralarım gösterir liste. 

2401- 2500 
6401- 6500 

14501-14600 
21251-21300 
28001-28050 
36421-36440 
37701-37720 
38881-38900 
40961-40980 
43901-43920 
45541-45550 
46261-46270 
48291-48300 
48511-48520 
49711-49720 
51031-51040 
51991-52000 
55157-55158 
55467-55468 
55525-55526 

55815-55816 
55867-55868 
56061-56062 
56145-56146 
56275-56276 
56593-56594 
56757-56758 
56907-56908 
57249-57250 
57465-57466 
57879-57880 
58084-58088 
58325-58331 
58545-58547 
58835-58917 
59062-59070 
59485 

3801- 3900 
9401- 9500 

17101-17200 
21501-21550 
29201-29250 
36461-36480 
37781-37800 
38981-39000 
41321-41340 
44321-44340 
45741-45750 
47131-47140 
48391-48400 
48561-48570 
49961-49970 
51251-51260 
53261-53270 
55289-55290 
55475-55476 
55603-55604 

55841-
55959-
56099-
56157-
56301-
56631-
56821-
56975-
57251-
57731-
57915-
58133-
58359 
58624-
58926 
59123 

55842 
55960 
56100 
56158 
56302 
•56632 
•56822 
•56976 
•57252 
•57732 
57916 
•58167 
58398 
•58650 
-58966 
•59170 

4101- 4200 
11001-11100 
17701-17800 
22351-22400 
30601-30650 
36581-36600 
37801-37820 
39141-39160 
42361-42380 
45091-45100 
45771-45780 
47641-47650 
48451-48460 
49031-49040 
50381-50390 
51511-51520 
54201-54210 
55359-55360 
55511-55512 
55637-55638 

55843-55844 
55981-55982 
56109-56110 
56177-56178 
56509-56510 
56687-56688 
56831-56832 
56991-56992 
57431-57432 
57765-57766 
57935-57936 
58188-58198 
58422-58496 
58650-58690 
58969-59012 
59426-59428 

6001-
14001-
18601-
27101-
36121-
37021-
38361-
39921-
42901-
45431-
45891-
47881-
48461-
49701-
50931-
51821-
54351-
55393 
55513 
55679-

55853-
55997-
56131-
56189-
56515-
56741-
56899 
57201-
57445 
57825-
58043-
58212-
58508 
58715 
59043 
59454 

6100 
14100 
18700 
27150 
36140 
37Ö40 
38380 
39940 
42920 
•45440 
•45900 
•47890 
•48470 
•49710 
•50940 
•51830 
•54360 
-55394 
-55514 
•55680 

•55854 
55998 
56132 
56190 
•56516 
•56742 
•56900 
•57202 
-57446 
•57826 
•58059 
•58279 
•58544 
-58726 
-59050 
-59476 

3 numaralı kupon ve kur 'a isabet etmiş, tahvil bedelleri 8 Temmuz 
1962 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu 
tarihten itibaren 5 sene, tahvi l bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 

2794 /1-1 

İskenderun Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/183 
Dâvah : İskenderun'da Beş Temmuz Caddesinde No. 18 de m u k i m 

ibrahim Koyuncu'ya : 
Mehmet Bayar veki l i Avukat Mehmet Erdoğmuş tarafından aley*-

hinize açılan 3000 l i ra alacak dâvasının yapılan duruşması sonunda : 
6/3/1962 tar ih ve 962/162 sayılı karar la 3000 l i r d i n tahsiline temyizi, 
kabi l olmak üzere karar verildiği ilân olunur. 

3838 
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M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

2.000 ton tutuşturma odunu kapalı zarf la satın alınacaktır. Tah
mini tu tan 260.000,— l i ra olup geçici teminatı 14.150,— liradır. İhalesi 
10 Temmuz 1962 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
1.000 tonluk parti ler halinde ayrı ayrı isteklilere İhale edilebilir. Evsaf 
ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Tal iplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2715 / 4-3 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı (4) kalem haşarat öldürücü ilâç 
satın alınacaktır. Tahmini tutarı 1.958.750 l i ra olup geçici teminatı 
72.514,— liradır. İhalesi 16 Temmuz 1962 günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım A m i r l i 
ğinde görülebilir. Tal iplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

T. tu tan 
C i n s i Miktarı L i r a 

1 No. lu formll (L ikit ) 
2 No. lu formil (L ikit ) 
3 No. lu formil (Toz ) 
4 No. l u formi l (Likit ) 

20.000 L i t re 
100.000 L i t re 

7.500 K i l o 
100.000 L i t re 

360.000 
750.000 

48.750 
800.000 

2846 / 4-1 

Aşağıda cins ve miktarları ile tahmini tutarları ve geçici temi
nat miktarları yazılı (5) kalem yiyecek maddesinin kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda ya
pılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatleri dahilinde Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tekl i f mektuplarının iha
le saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

Tahmini Geçici 
Miktarı tutarı teminatı 

Cinsi K i l o L i r a L i r a İhale gün ve saati 

1. Kırmızı mercimek 72.000 129.600 7.730 17/7/1962 11.00 
2. Yeşil mercimek 112.000 179.200 10 210 17/7/1962 11.30 
3. Nohut 171.000 256.500 14.010 18/7/1962 11.00 
4. Tamyağlı kaşar 

peyniri 18.000 189.000 10.700 18/7/1962 11.15 
5. L imon Ad . 2.300.000 575.000 26.750 18/7/1962 11.45 

2871 / 4-1 

Aşağıdaki cins ve miktarları ile tahmini tutarları ve geçici temi
natları yazılı (4) kalem yiyecek maddesinin kapalı zarf usuliyle eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatleri dahilinde Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tekl i f mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

Cinsi 

1. Nohut 
2. Yeşil mercimek 
3. Kırmızı mercimek 
4. Kesme makarna 

Miktarı 
K i l o 

46.000 
28.000 
24.000 
75.000 

Tahmini 
tutarı 
L i r a 

69.000 
44.000 ) 
43.200 \ 

150.000 

Geçici 
teminatı 

L i r a 

4.700 

5.650 

8.750 

İhale gün ve saati 

20/7/1962 10.45 

20/7/1962 11.15 

20/7/1962 11.30 
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M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 700.000 liralık yastık yüzlük patiska alına
caktır. Metresi 389 kuruş olup geçici teminatı 31.750,— liradır. İhalesi 
5/7/1962 Perşembe günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Numu
ne, ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv . Ami r 
liğinde görülebilir. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 100,000 metrelik par
tiler halinde ayrı a y n isteklilere ihale edilebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hasırlayacak
ları teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2563 / 4-4 

M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf la 1000 aded karton, presbant miğfer satınalınacaktır. 
Muhammen bedeli 35.000 l i ra muvakkat teminatı 2.625 liradır. İhalesi 
13/7/1962 Cuma günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. İsteklile
r in tekli f mektuplarım İhale saatinden bir saat evvel komisyona veri l 
mesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

2802 / 4-a 

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

Kapalı zarf usulü ile Kayseri Garnizonunda subay lojman inşaatı 
yaptırılacak keşif bedeli 621.398,35 l i ra olup geçici teminatı 28.610,00 
liradır. İhalesi 5/7/1962 Perşembe günü saat 11.00 de komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. 
Lv. Amirliğinde görülebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacak-
ları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeler i Posta ile gönderilecek zar f lardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

İsteklilerin 2 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar 
Orta Bölge İnş. Gr. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi a lma
ları şarttır. 

2534 / 4-4 

Kapalı zarf usulü İle 42.000 kutu katküt yaptırılacak. Keşif bedeli 
440.000 l i ra olup geçici teminatı 21.350 liradır. İhalesi : 9/7/1962 Pazar
tesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Numune, keşif ve 
şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . A , İlginde 
görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel müracaat ile yeter
l ik belgesi almaları şarttır. Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri 
dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile 
gönderilecek zarf lardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2638 / 4-8 

Kapalı zarf usulü ile Ds. K. K. Ankara 'da 32 daireli küçük ve orta 
tip lojman inşaatı yaptırılacakt. Keşif bedeli 1.998.783,53 l i ra olup geçici 
teminatı 73.750,00 liradır. İhalesi : 11/7/1962 Çarşamba günü saat 11,00 
de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden ev
vel Komisyonda ve İst. Lv . A . liginde görülebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekl i f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. İsteklilerin 7 Temmuz 1962 
Cumartesi günü saat 13,00 e kadar Dz. K. K. İnş. E m i . D. Bşk. lığına 
müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. 

2695 / 4-3 

Ordu - Ulubey Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Ordu - Ulubey Elmaçukur Köyünden Mehmet kızı Fa tma 
Turan tarafından dâvalıtar Bayram oğlu Ha l i l İbrahim Kibritçi ve aynı 
yerden diğer arkadaşları aleyhlerine açılmış olan kayıt iptal i ve men'i 
müdahale dâvasında dâvâlı Ha l i l İbrahim Kibritçi'nln adresi meçhul 
olup adına tebligat yapılamamış olduğundan adı geçenin mahkememizin 
Asl iye Hukuk 1961/161 esas sayüı ve 16/7/1962 duruşma günlü celse
sinde dâvâlı olarak hazır bulunması için keyfiyet kendisine ilânen teb
liğ olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için 2000 top plân kopya kâğıdı satın alına
caktır. 

Plân kopya kâğıdının muhammen bedeli (66.000,—) l i ra olup, ge
çici teminatı (4.550,—) liradır. 

Eksi l tme 2/7/1962 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksi l tme Komisyonunca ve kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

B u işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka 
dar tekl i f mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2570 / 4-4 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Karadeniz Ereğlisi Demir ve Çelik 
fabrikasiyle demir ucu arasında karayollarınca hazırlanan yolun demir-
yol kısmına balast yapılması hakkında. 

2 — B u işin keşif bedeli 200.000 l ira olup muvakkat teminat 11.250 
liradır. 

3 — Eksi l tme 17/7/1962 tarihinde saat 16 da Bakanlığımız Demir-
yollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde toplanacak komisyonda kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 — B u işe ait eksiltme evrakı 10 liranın malsandığına yatırıldı
ğına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demiryollar ve Limanlar 
İnşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılma ait Ticaret 
veya Sanayi Odası belgesi ile usulü dairesinde 11250 liralık muvakkat 
teminat vermeleri lâzımdır. (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlı
ğına hitaben alınması şarttır.) 

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

7 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat
namesi esasları dahilinde Bakanlığımız Demiryollar ve L imanlar İnşaat 
Reisliğine en geç 14/4/1962 günü mesai saati sonuna kadar yazı ile mü
racaat edeceklerdir. Mütaahhitler eksiltmenin ilâm tarihinden sonra 
alınmış 16.000 liralık banka referansı ile bu işi yapabileceklerine dair 
vesika veya bonservis belgelerini bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi 
talep edeceklerdir. 

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

9 — Eksi ltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazırla
yarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mu
kabilinde eksiltme komisyonu reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Pos
tada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2906 / 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

Bartın Ayrımı - Ef lani yolu K i m . 0—24+900 arası stablize ihraç, 
nak i l ve figüre >şi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 297.180,— l i ra olup geçici teminatı 15.637,20 likadır. 

Eks i l tme 12/7/1962 Perşembe günü saat 15,30 da Bölgede yapıla
caktır. 

Kapalı zarfların ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına 
verilmesi şarttır. Şartname Bakım Şefliğinde görülebilir. 

İsteklilerin 10/7/1962 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilek
çelerine aşağıdaki vesaiki ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

F grupu mütaahhitlik karnesi, % 8 nispetinde malî yeterlik bel
gesi, plân ve teçhizatla, taahhüt ve teknik personel beyannameleri, 1 l i ra 
lık pul ve 1 fotoğraf. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 

2807 /1-2 

Aşağıda T C K No. muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
2 aded hurda Bakım Greyderi 6/7/1962 Cuma günü saat 15.30 da Böl
gede kapak zarf artırması suretiyle ayn , ayrı satılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. 

Şartname Mak ina Şefliğinde, hurda makinalar ise Güvercinlikteki 
Bölge hurda sahasında görülebilir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2490 sayılı kanun ahkâmına göre hareket edilmesi. 

T C K No. 

M4-424 
M4-435 

L i r a K r . 
Muh. bedeli 

5.000,— 
5.000,— 

L i r a K r . 
Geç. teminatı 

375,— 
375,— 

2825/4-2 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — 178.583.35 l i ra keşif bedelli Akh isar Erkek Sanat Enstitüsü De
mir Atelyesi inşaatı 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 2 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 15 de A n k a 
ra'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. 

3 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) 10.179,17 İradan ibaret geçici teminat mektup veya makbuzu

nun, 
b) Keşif bedeli 150 bin l i ra olan benzeri bir inşaat yaptığına veya 

denetlediğine dair belgenin, 
c) İnşaat mütaahhidi olarak 1962 yılma ait ticaret ve sanayi 

odasından alınmış belgenin, 
Tekl i f mektubu ile verilmesi şarttır. 

4 — Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı hergün çalışma 
saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

Tekl i f mektubunun eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkan
lığına verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 
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Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/60 
Bayburt 'un Balahor Köyünden Zahit Fmdık'm dâvah aynı köyden 

olup Ankara Atatürk Amttepe'den Sokak No. 5 de Muzaffer oğlu Na 
zım Temur aleyhine açmış olduğu men'i müdahale dâvasının yapü-
makta olan muhakemesinde : 

Dâvah Muzaffer oğlu Nazım Temür'ün ikametgâhı meçhul kaldı
ğından hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilerek mahke
menin 19/7/1962 Perşembe saat 10 a bırakılmış olduğundan dâvâlının 
belli gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kanuni bir veki l 
göndermediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine ka im 
olmak üzere ilân olunur. 

2827 

Sincanlı Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

961/305 

Davacı Çalışlar Köyünden Hamdi Tetik dâvah aynı köyden Hasan 
Çelik aleyhine ikame eylemiş olduğu alacak dâvasının muhakemesi sı
rasında : 

Dâvâlıya çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta semti meçhule 
gittiğinden bahisle davetiye biiâ tebliğ müvezzi tarafından İade olun
duğu anlaşılmıştır. 

Mahkeme dâvâlının adresi belli olmadığından davetiyenin Resmi 
Gazete ile tebliğ edilmesine karar verdiğinden, bu defa duruşma günü 
bulunan 9/10/1962 Sah saat 11 de dâvâlı Hasan Çelik'in hazır olması 
hazır olmadığı takdirde kendisine gıyap çıkarılacağının malûm olmak 
üzere davetiye yerine k a i m şlmak üzere ilânen Hasan Çejik'e tebliğ 
olunur, 

2836 



28 HAZİRAN 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 7771 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

:r. No. Cins, miktar ve diğer özellikleri Aded 
Tahmini 

bedeli 
Geçici 

teminatı 

1 650X16 

» 
Ribbed 6 kat dış lâstik 
Std. 6 kat dış lâstik 
Iç lâstik (100 adedi Ribbeddir) 

100 
300 
350 107.750 6.637,50 

2 700X20 
750X20 
750X20 
700X20 
750X20 

Std. 10 kat dış lâstik 
Std. 12 kat dış lâstik 
Kar , çamur 12 kat dış lâstik 
İç lâstik 
îç lâstik 

30 
50 

100 
36 

150 167.250 9.612,50 

3 825X20 
825X20 

Std. 12 kat dış lâstik 
Kar , çamur 12 kat dış lâstik 

50 
150 180.000 10.250,— 

4 9O0X20 
900X20 
900X20 

Std. 12 kat dış lâstik 
Kar , çamur 12 kat dış lâstik 
îç lâstik 

250 
750 

1000 1.000.000 43.750 — 

5 900X24 
900X24 

Greyder tipi 10 kat dış lâstik 
îç lâstik 

40 
40 45.600 3.420,— 

6 1000X20 
1000X20 
1000X20 

Std. 14 kat dış lâstik 
Kar , çamur 14 kat dış lâstik 
îç lâstik 

50 
150 
200 320.000 16.550,— 

7 1100X38 
1100X38 

Greyder tipi 6 kat dış lâstik 
İç lâstik 

10 
10 13.000 975,— 

8 1200X20 
1200X20 
1200X20 

Std. 14 kat dış lâstik 
Kar , çamur 14 kat dış lâstik 
İç lâstik 

50 
250 
300 579.000 26.910,— 

Gr. No. Cins, miktar ve diğer özellikleri Aded 
Tahmini 

bedeli 
Geçici 

teminatı 

9 1300X24 
1300X24 
1300X24 

Greyder tipi 8 kat dış lâstik 
Greyder t ipi 12 kat dış lâstik 
İç lâstik 

60 
100 
100 388.000 19.270,— 

10 1400X20 
14C0X20 

Greyder tipi 14 kat dış lâstik 
İç lâstik 

12 
12 33.180 2.488,50 

Yukarıda cins, miktar vesair özellikleri ile tahmini bedelleri ve ge
çici teminatları yazılı 10 grupta ceman 2502 aded dış, 2192 aded iç lâs
tik, kapalı zarf usulü ile her grupu ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
Eksi l tme ve ihalesi 27 Temmuz 1962 Cuma günü saat 16 da Ankara 'da 
Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak eksiltme ve 
İhale komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedel
siz temin edilir. İstekliler, şartnamesinde açıklanan tarifat dairesinde 
grupların birine, bir kaçma veya hepsine birden iştirak edebilirler. 10 
grupun tahmini bedeli 2.833.780,—, geçici teminatı 98.763,40 liradır. Tica
ret ve Sanayi Odası belgeleri dış zarf içine konulacaktır. Kanun ve şart
namesine göre hazırlanacak zarfların yukarıda belirtilen yerdeki Komis
yon Başkanlığına ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mu
kabilinde verilmesi veya aynı saate yetişmek üzere posta ile gönderilmesi, 
postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

2874 /4-2 

Evsaf ve ölçüleri şartnamesinde yazılı 6.000 aded alaşımlı greyder 
bıçağı 16/7/1962 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara 'da Genel Müdür
lük Malzeme Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile imali eksiltmeye çıka
rılacaktır. 

Tahmini bedeli 693.000,00 Tl. , muvakkat teminatı 31.470,00 l i ra olup 
şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilebilir. 

Ticaret ve Sanayi Odası belgesi konulmak şartı ile hazırlanacak 
teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyon başkan
lığına verilmelidir. 

Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 
2925 / 4-1 

Evsaf ve ölçüleri şartnamesinde yazılı 32.000 aded adi Grayder 
bıçağı 16/7/1962 Pazartesi günü saat 11 de Ankara 'da Genel Müdürlük 
Malzeme Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile imal i eksiltmeye çıkarı
lacaktır. 

Tahmini bedeli 2.480.940,00 l i ra muvakkat teminatı 88.178,20 Ura 
olup şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilebilir. 

Ticaret ve Sanayi Odası belgesi konulmak şartiyle hazırlanacak 
teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyon başkan
lığına verilmelidir. 

Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurudur. 
2926 / 4-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 7 aded santral ile 56 aded telefon ma
kinası satın alınacaktır. 

B u işe ait teknik ve idari şartname Ankara 'da Genel Müdürlük 
Malzeme Dairesi Başkanlığından. 

İstanbul'da Gürün Han'da P T T Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

İhaleye Dışişleri Bakanlığının İştirak müsaadesini haiz f irmalar 
girebilirler. 

Tekli f lerin engeç 30/7/1962 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar 
Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 
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Fındıklı Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Fındıklı'nın A k s u Mahallesinden Tahsin ve Muhammet Kur t tara
fından Hazineye izafeten Malmüdürü Belediyeye izafeten Belediye Reis
liği, ile El ine Bayrak, Sadiye öztük, Subine özturna, l lyas özturna, 
Sabriye özturna, Hakkı Yıldırım, Mehmet, Muharrem, Osman, Naciye 
özturna aleyhine ikame etmiş olduğu tapunun iptal i ile tescili dâvasının 
yapılmakta olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Osman özturna (Borçka'nın Sülüklü Köyünden) ad
res bırakmadan ikametgâhından ayrılmış bulunduğundan gıyap kararı
nın ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Ka ra r gereğince adı geçenin duruşma günü olan 11/9/1962 Salı 
günü saat 9 da Fındıklı Asl iye Hukuk Mahkemesinde kendisinin veya 
vekil inin hazır bulunması aksi halde duruşmanın gıyabında cereyan ede
ceği gıyap kararı yerine ka im olmak üzere Uân olunur. 

2826 

D Ü Z E L T M E 

27/6/1962 tar ih l i ve 11139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Me
teoroloji Meslek Okulu Yönetmeliği» nin baş tarafındaki (Tarım Bakan
lığından) ibaresi (MUlî Eğitim Bakanlığından) olarak 

Düzeltilir. 

A n k a r a Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

Çocuk kütüphaneleri ihtiyacı için aşağıda vasıfları ile muhammen bedeli belirti len eşyalar 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. İsteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgeleri ile 
belirtilen gün ve saatte Komisyon Başkanlığına tekli f lerim vermeleri ilân olunur. 

Cinsi ve özelliği 
Miktarı 

Aded 

Sinema makinası 16 mm. manyetik, 
optik tertibatlı 
Ses kaydetme cihazı 

M . bedeU 
T. L. 

73.000 

M . Tem. 
T. L. 

4.900 

İhale yeri 

Ankara 'da Okul lar Sayman
lık binasında 

İhale 
tar ih i 

30/6/1962 

İhale 
saati 

11,00 

2642 / 4-4 



Sahile: 7772 (Resmî Gazete) 28 HAZÎRAN 1962 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

N . V . Turkse Shell Şirketi, V No. lu Si i r t bölgesinde Diyarbakır 
Vilâyeti hududu dahilinde sahip bulunduğu AR/N.T.S./48 hak sıra numa
ralı ve NTS/V/B işaretli arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği 49989 
hektarlık sahadan ceman 35969 hektarlık kısmını Petrol Kanununun 89 
uncu maddesinin 2 nci fıkrası mucibince 14/5/1962 tarihinden itibaren 
terk etmiş bulunmaktadır. 

AR/N.T.S./48 hak sıra numaralı arama sahasından 35969 hektarlık 
kısmının terkinden sonra arama sahası hududunun : 

«.1)25.000 mikyası TA 44-bl paîtasmaa Tilaılo Köyûnâelü 769 m. ra 
kımlı nirengiden N 140 derece 15 dakika İstikamette ve 680 metre me
safede bulunan (a) köşesinden başlıyarak 10150 metre doğuda (b) ye 
doğru hat, (b) den 13800 metre güneyde (c) ye doğru bat, « ( c ) köşesi 
1/25000 mikyash M 44-b3 paftasında Hücceti Köyünün takriben 2 K m . 
batısında bulunan Temir Tarlası mevkiindeki 561 rakımlı nirengiden N 
70 derece 30 dakika istikamette ve 407 metre mesafededir» (c) den 
10170 metre batıda (d) ye doğru hat, (d) den 13800 metre kuzeyde baş
langıç noktası olan O ) y a doğru hat.» 

şeklinde ve yüzölçümünün de 14020 hektar olarak tadi l edildiği Petrol 
Kanununun 38 inc i maddesinin l/h fıkrası gereğince ilân olunur. 

2791 - 1 

N. V . Turkse Shell Şirketi, V. No, lu Si irt bölgesinde Diyarbakır ve 
Mard in vilâyetleri hududu dahilinde s^hip bulunduğu AR/N.T.S./49 hak 
sıra numaralı ve NT3/V/C işaretli arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği 
49979 hektarlık sahadan 37856 hektarlık kısmını Petrol Kanununun 89 
uncu maddesinin 2 »ei fıkrası mucibince 14/5/1962 tarihinden itibaren 
terk etmiş bulunmaktadır. 

AR/N.T.S./49 hak sıra numaralı drama sahasından 37856 hektarlık 
kısmının terkinden sonra araıma sahası hududunun : 

«1/25000 mikyash M 45 - a l paftasında Derekol Köyünün 2 K m . 
batısındaki 700 rakımlı Samaminin T. nirengisinden N £9 derece 30 da
k i k a istikamette ve 2660 metre mesafede bulunan (a) Köşesinden başlı
yarak 13800 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 8$00 metre batıda 
(c) ye doğru hat, « ( c ) köşesi 1/25000 mikyash M 44 - b3 paftasında Hüc
ceti Köyünün 2 K m . batısında bulunan Temir Tarlası mevkiindeki 561 
rakımlı nirengiden N 70 derece 30 dak ika istikamette ve 407 metre me
safededir» (c) den 13000 metre kuzeyde (d) ye doğru hat, (d) den 8770 
metre doğuda başlangıç noktası olan (#) ya doğru hat.» 
şeküPde ve yüzölçümiinün de 12123 hektar olarak tadil edildiği Petrol 
Kanununun. SS incA m&&<teBmin l - n . îı\ucası gereğince Û&a tfnnrar. 

2791 - 2 

N . V . Turkse Shell Şirketi, V No. lu Si irt bölgesinde Diyarbakır 
Vilâyeti hududu dâhilinde sahip bulunduğu AR/N.T.S./50 hak sıra numa
ralı ve NTS/V/D işaretli arama ruhsatnamesinin taallflk ettiği 49989 
hektarlık sahadan 562İ hektarlık kısmım Pet ro l "Kanummun %i& nncu 
maddesinin 2 nci fıkrası mucibince 14/5/1962 tarihinden İtibaren terk et
miş bulunmaktadır. 

AR/N.T.S./50 hak sıra numaralı arama sahasında» 5627 hektarlık 
kısmının terkinden sonra arama sahası hududunun : 

«1/25000 mikyas» L 44 - c2 paftasında Şeyhömeran Köyünün takr i 
ben 1.5 K m . kuzey batısındaki 771 rakımlı Sabe T . nirengisinden N 308 
derece istikamette ve 2810 metre mesafede bulunan (a) köşesinden baş
lıyarak 12700 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 15270 metre 
batıda (c) ye doğru hat, (c) den 3680 metre güneyde (d) ye doğru hat, 
« ( d ) köşesi 1/25000 mikyash L 44 - c2 paftasında Bakavs Köyünün 2,5 
K m . kuzeyindeki 749 m- rakımlı Bozkarta l T. nirengisinden N 210 derece 

30 dakika istikamette ve 3040 metre mesafededir» (d) den 6205 metr-
doğuda (e) ye doğru hat, (e) den 22850 metre güneyde (f) ye doğn 
hat, (f) den 4015 metre batıda (g) ye doğru hat, (g) den 2780 metr-
kuzeyde (h) y a doğru hat, (h) dan 2210 metre batıda U ) ye doğru hat 
(i) den 3700 metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 5540 metre batıda 
(k) ya doğru hat, « ( k ) köşesi 1/25000 mikyash M 44 - a2 paftasında P a 
yas Köyündeki 753 rakımlı payas T. nirengisinden N 121 derece is t ika 
mette ve 1190 metre mesafededir» (k) dan 23130 metre kuzeyde (1) yr 
doğru hat, «(1) köşesi 1/25000 mikyash L 44 - d2 paftasında Kayaköy 
Köyünün 2 K m . güney batısındaki Kuç T. nirengisinden N 45 derece 
t*&kam«tts. v<t 3&o, vft̂ Vsfc "mtsaieAwi\T> VY> ûen 1145 metre doğuda im ) 
ye doğru hat, (m) den 1035 metre kuzeyde (n) ye doğru hat, (n) den 
2700 metre doğuda (o) y a doğru hat, (o) dan 3295 metre kuzeyde (p) 
ye doğru hat, (p) den 3705 metre doğuda (r) ye doğru hat, (r) den 2700 
metre kuzeyde (s) ye doğru hat, (s; den 4180 metre doğuda (Ş) ye 
doğru hat, (ş) den 1895 metre kuzeyde (t) ye doğru hat, (t) den 3495 
metre doğuda (u) y a doğru hat, (u) dan 695 metre kuzeyde (v) ye 
doğru hat, (v^ aen 5555 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) y a 
doğru hat.» 

şeklinde ve yüzölçümünün de 44362 hektar olarak tadil edildiği Petrol 
Kanununun 38 inci maddesini» 1-h fıkrası gereğince ilân olunur. 

2781 - 3 

N. V. Turkse Shell Şirketi, V No. lu Si irt bölgesinde Diyarbakır 
Vilâyeti hududu dahilinde sahip bulunduğu AR/N.T.S./272 hak gıra nu
maralı ve NTS/V/M işaretli arama ruhsatnamelinin taallûk ettiği 49990 
hektarlık sahadan 22274 hektarlık kısmını Petrol Kanununun g9 uncu 
maâd«9.YBA& 1 îıtoası mucft>mce Ü}5)1§62 tarihinden it ibaren terk et
miş bulunmaktadır. 

AR/N.T.S./272 hak sıra numaralı arama pahasından 22274 hektar
lık kısmının terkinden sonra arama sahası hududunun : 

«1/25.000 mikyash L 44-d2 paftasında Kayaköy Köyünün 2 K m . 
güney batısındaki Kuç T. nirengisinden N 45 derece istikamette ve 390 
metre mesafede bulunan (a) köşesinden başlıyafak 23130 metre güneyde 
(b) ye doğru hat, « ( b ) köşesi 1/25.000 mikyash M 44-a2 paftasında Pa 
yas KöyündeHİ 753 m. rakımlı Payas T. nirengisinden N 121 derece is t i 
kamette ve 1:190 metre mesafededir» (b) den 5Ö40 metre doğuda (c) ye 
doğru hat, (c) den 3700 metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 2210 
metre doğuda (e) ye doğru fiat, (e) den 2780 metre güneyde (f) ye 
doğru hat, (f) den 15320 metre batıda (g) ye doğru hat, « ( g ) köşesi 
1/25.000 mikyash M 44-al paftasında A l i m i Köyünün 1 K m . güney doğu
sundaki 776 rakımlı Kör T. nirengisinden N 101 derece 15 dakika İstika
mette ve 1430 metre mesafededir» (g) den 2780 metre kuzeyde (h) y a 
doğru hat, (h) dan 4320 metre doğuda (i) ye doğru hat, (i) d«n 7400 
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 4400 metre batıda (k) y& doğru 
hat, (k) dan 7400 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 4390 metre 
'»atada, <̂ wA V e ^ f r ^ d e ı i - mefcce kuzende (.t̂  v « doferu. 

hat, (n) den 2920 metre batıda (o) ya doğru hat, (o) dan 3700 metre 
kuzeyde (p) ye doğru hat, (p) den 2920 metre doğuda (r) ye doğru hat, 
(r) den 1820 metre kuzeyde (s) ye doğru hat, (s) den 2920 metre do
ğuda (t) ye doğru hat, (t) den 1850 metre kuzeyde (u) ya doğru hat, 
(u) dan 2920 metre doğuda (v) ye doğru hat, (v) den 2780 metre k u 
zeyde (y) ye doğru hat, (y) den 6160 metre doğuda başlangıç noktası 
olan {&) ya ao&ra hat.» 

şeklinde ve yüzölçümünün de 27716 hektar olarak tadi l edildiği Petrol 
Kanununun 38 inci maddesinin l/h fıkrası gereğince ilân olunur. 

2791 - 4 

Resmî Gazete abonelerine : , , ^ . . ^ . 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bit im tarihinde de sevkiyat derhal durdu

rularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilemlyeceğinden abone müddeti 31/7/1062 tarihinde sona erecek abone sahip
lerinin abonelerini 1/8/1962 tarihinden 31/7/1963 tarihine kadar birer sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde, abone bedeli 45 lirayı behe
mehal bulundukları yer Mal iye veznesine yatırarak abone numaralarım da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bit im tarihinden 
engeç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, 

Bulundukları yerde Malsanöığı olmayan abonelerin, abone bedelini posta Yıavâieslyıe yoılama* zortfû&a \>\\rcV*xsra. *eytty«ftl b ir mektupla 

bildirmeleri, 
b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Mal iye veznesine yatırarak alacakları 

makbuzu adres değiştirme isteğini havi mektupla bir l ikte göndermeleri gerekmektedir. ^ 
Başbakanlık Devlet Matbaası 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                    Sayfa 

 
54 1962 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   1 
 
55 Bakanlıklar Kuruluşu Hakkında Kanunun Değiştirilmesine Dair Kanun    1 
 
Millet Meclisi Kararları 

 
86  Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'ın, Yasama Dokunulmazlığmm Kaldırılmasına Mahal  
     Olmadığına  Dair Karar           1 
 
88 Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Mahal 
     Olmadığına Dair Karar           2 
 
91 Îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Mahal 
    Olmadığına Dair Karar           2 
 
93 Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Mahal 
     Olmadığına Dair Karar           2 
 
95 Ordu Milletvekili Kefet Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Mahal 
     Olmadığına Dair Karar           2 
 
99 Bursa Milletvekilleri Baha Cemal Zağra Ve Yusuf Ziya Uğur'un, Yasama Dokunulmazlıklarının 
     Kaldırılmamsa Mahal Olmadığına Dair Karar        2 
 
 

Yönetmelik 
 
Silâhlı Kuvvetler Mensuplarının Nakil ve Tâyinleri Hakkındaki Yönetmeliğin (Deniz Kuvvetlerine  
Ait  Özel Hükümler) Kısmının 48 ve 49 uncu Maddelerinin Tadili Hakkında Yönetmelik  3 
 
İlanlar             3 
 

 

 

 

 

 

 
   
 
  
 
              
  
  
         
 
 


