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K A N U N L A R 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okuiu 
Açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 270 Kabul tarihi : U/7/1963 

Madde 1 — 6374 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 
Ek Madde — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu 

açılmasına dair 6374 sayılı kanunun ikinci maddesine dayanılarak açıl
mış bulunan Maden Mühendisliği şubesine ait ilişik cetvelde gösterilen 
kadrolar, 5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

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

Cilt Sahife Sayı 

İlgil i K a n u n : 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu 
açılmasına dair Kanun 10/3/1954 

Maden Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
kaldırılması ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 271 Kabul tarihi : 11/7/1963 

Değiştirilen maddeler 
Madde 1 — 3/3/1954 tarih ve 6309 sayılı Maden Kanununun 1, 2, 

7, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 
53, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 
86, 88, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 144 
ve 152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Tabiatta basit, mürekkep veya mahlut halde bulunan, 
aşağıda yazılı maddeler bu kanuna göre maden sayılır. 

Altın, gümüş, platin, iridyum, palladyum, osmiyum, rhodyum, ruten
yum, 

Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, alüminyum, demir, krom, 
manganez, kobalt, nikel, 

Molipden, volfram, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, radyum, 
Maden kömürü (Turptan antrasite kadar her nevi kömür dâhil), 

petrol istihsaline elverişli olmıyan bitümlü maddeler, 
(Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, magnezyum, bor, fosfor) 

tuzları, şap, (Tuz Kanunu hükümleri mahfuzdur.) 

Pirit, kükürt, grafit, flüorit, amyant, mika, manyezit, lületaşı, zım
para, korund, barit, 

İtriyum, lanthan, neodym, praseodym, seryum, 

Agat, ametist, beril, diopsit, elmas, kalsedon, kehribar, oltutaşı, 
krizopraz, kuars kristalleri, kuvarsit ve oniks, opal, rubi, rutdl, safir, spi-
nel, topaz, turmalin, türkuaz, yakut, zümrüt. 

Bu madenlerle, bunları ihtiva eden sular ve gazlar bu kanun hü
kümlerine tabidir. 

Madde 2 —• Bu kanunun 1 inci maddesinde, taşocakları mevzua
tında veya mahsus kanunlarında zikredilmemiş bulunan maddeler veya 
taşocakları mevzuatında veya mahsus kanunlarında zikredilmekle bera-* 
ber terkip veya vasıfları bakımından bu kanunlardan hangisine tabi ol-

- ması lâzım geldiği hususunda tereddüt edilen veya ihtilâfa düşülen mad
deler Sanayi Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle Maden 
Kanunu hükümlerine tabi tutulabilir. 

Sanayiin ham maddesi veya ihraç mevzuu olabilecek taşocağı mad
deleri, taşpcağı ilmühaberi veya ruhsatı sahibinin Sanayi Bakanlığına 
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rnüracatı halinde bu Bakanlığın teklifi üzerine o ilmühaber veya ruh-
s.at sahasına münhasır olmak kaydiyle, Bakanlar Kurulu karariyle Ma
den Kanunu şümulüne alınabilir. 

Bu husustaki müracaatle birlikte, o saha ve tezahürün bulunmuş 
maden hslıne getirilmesini temine elverişli vesikaların ihzar ve tevdii 
şarttır. 

Maden Kanunu şümulüne alman taşocaklarına ait ilmühaberlerde 
ocak sahibi ile arazi sahibi arasında evvelce yapılmış olan mukavele hü
kümleri, o ilmühaber müddetine münhasır olmak kaydiyle mahfuzdur. 

Bahis konusu taşocağı ilmühaberi veya ruhsatlarına mütaallik taşe-
cakları rüsumu, mezkûr ilmühaber veya ruhsatların müddeti ile mukay
yet olmak üzere i l özel idarelerine aittir. Şu kadar ki bu devre zarfında 
ayrıca devlet hakkı alınmaz. 

Bu kahîl taşocak'arı için yapılacak müracaün şekli, intibak ve inti-
k°l muameleleri, taşocakları rüsumunun tahsili usulü ve sonraki safha
lara ait işlemler Sanayi Bakanlığ' ile İçişleri Bakanlığının müştereken 

hazırlıyacakları yönetmelikle tesbit olunur. 
Madde 7 — Devlet memurları maden arama ve işletme hakkı ikti

sap edemez. Maden Kanununun tatbikatiyle vazifeli dairenin merkez ve 
t aşr ı teşkilâtında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel de bu hük
me tabidir, 

Maden arama ve işletme hakkını haiz iken mernur olanlar, memu
riyete intisaplarından itibaren altı ay zarfında bu haklarını devretmeye 
mecburdurlar. Takaddüm hakkının devri 40 inci maddedeki usule tabi
dir. Müddetinde devredilmiyen haklar ret, iptal veya fesholunur. 

Madde 8 — Memleket kara sm'rlarından itibaren ufkan 500 metre 
mesafedeki yerlerde maden arama ve işletme hakkı verilmez. Kara 
suları, iç su'ar ve bunların altında bulunan yerler bu tahdide tabi değildir. 

Maden arama ve işletme hakkı taallûk eden sahalar içinde kalan 
askerî yasak bölgelerde maden aranması veya işletilmesi Askerî Ya
sak Bö'geler Kanununa tabidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen sahaların şehir veya ka
saba belediyeleri imar sahaları sınırları içinde kalan kısımlarında maden 
arama veya işletme faaliyeti yapılamaz Şu kadar kı, maden havzaları 
ile arama veva işletme hakkı verildikten veya bulunmuş sayıld'ktan 
sonra belediye imar sınırları içine alman maden sahaları ve belediye
lerce müsaade edilen maden sahaları bu fıkra hükmünden müstesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak maden arama veya işletme 
faaliyct'nda bulunanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği 
takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır para cezası 
tatbik olunur. Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler 
müsadere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherlerin, 
Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil edile
cek bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde bu 
satış bedeli müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 uncu maddenin son fık
rası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 12 — Arama ruhsatnamesi bir cins maden için verilir. 

Arama ruhsatnamesi talebinin birinci maddede tadadedilen veya 
ikinci maddeye müsteniden bu kanunun şümulüne alman maden isimle
rine göre yapılması lâzımdır. Dilekçede maden isminin namı diğerinin 
veya bunun minerallerinden birisinin yazılması halinde, ruhsatname tale
binin Maden Kanununun birinci maddesinde yazılı madenlerden hangisine 
intibak edeceği Bakanlıkça tesbit edilir, ruhsatname talebi tesbit olunan 
bu maden için yapılmış sayılır. 

Şu kadar ki, arama esnasında arama hakkına mevzu teşkil eden 
madenle mahlut olarak zuhur eden veya jeolojik teşekkülü bu madenle 
birlikte işletilmesini zaruri kılan madenler çıkarsa, arama hakkı sahibi 
tarafından gerekli fennî malûmat idareye bildirilmek, keyfiyet tesbit 
olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak *şartiyle bu madenlerin de ara
ma ruhsatnamesinin şümulüne girdiği ruhsatnamesine dereolunur. 

Üçüncü fıkradaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen tesbit olunan ara
ma sahaları için, ruhsatname sahibinin müracatma hacet kalmaksızın 
keyfiyet, doğrudan doğruya ruhsatnameye ilâve edilebilir. 

Madde 15 — Maden arama ruhsatnamesi sahasına dâhil arazide 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifadesine tahsis edilmiş ma
hallerde veya. bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dahilinde 
arama yapılabilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mec
buridir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi 
için arazinin jeolojik bünyesi ve tatbik olunacak arama usulleri gözö-

nünde bulundurularak arama yapılamıyacak ufkî ve umkî sınırlar ve 
riayeti icabeden hususlar, bu mahaller veya tesislerle alâkalı makam
ların mütalâası da alınmak suretiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve ara
yıcıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu tebliğden evvel faali
yette bulunanlar veya Bakanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde ara
ma yapanlar hakkında, ful daha ağır bir suç teşkil-etmediği takdirde 
aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır para cezası tatbik 
olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsadere 
edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, Devlet Hakkı 
Tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli 
veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde bu satış 
bedeli müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 uncu maddenin son fık
rası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 17 — Arama ruhsatnamesi, arama yapılacak sahanın bağlı 
bulunduğu ilin valiliğine verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek vesikalar aşağıda 
gösterilmiştir : 

1. Ruhsatname istiyen hakikî şahıs ise adı, soyadı ve ikametgâhı, 
tüzel kişi ise adı veya ticaret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsî, 
3. Maden aranacak sahanın bağlı bulunduğu köy, bucak, ilce 

ve i l , 
4. Sahanın 18 inci maddeye uygun sınır noktaları ve sınırları, 
5. Sahanın, hektar olarak yüzölçümü, 
6. Sahayı gösterir kroki, 
Müracaat sahibi hakikî şahıs ise nüfus hüviyet cüzdanının, tüzel 

kişi ise kuruluşuna ait statünün ve imza sirkülerinin asılları veya 
tasdikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak verilmesi lâzımdır. 
Madde 18 — Maden arama ruhsatnamesi istenecek sahanın çev

relenmesi için alınabilecek sınır noktaları, muayyen ve yer değiştirmi-
yen evsafı haiz olmak şartiyle Sanayi Bakanlığı tarafından yönetme
likle tesbit ve ilân olunur. 

Şu kadar ki, Harita Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Sanayi Bakan
lığına tevdi edilmiş ve peyderpey tevdi edilecek olan 1/25 000 mikyaslı 
haritalar üzerinde gösterilen noktalar arasından bu Bakanlıkça seçi
lecek noktalar ilk fıkra hükmüne uygun nokta olarak kabul edilir. 

Sahanın sınırları, yukarıkl fıkralara göre alınacak noktalar ara
sını birleştiren doğru hatlar veya deniz, göl, ırmak, nehir ve demiryolu 
kenar hatlariyle çevrelenir. 

Bu saha 2 000 hektarı geçemez. Yüzölçümü 2 000 hektarı aşmıyan 
göllerle adalar için, tamamı bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, ayrı
ca sınır noktaları aranmaz. 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi ve 1/25 000 lik haritalar üzerinde 
alınacak sınır noktalarının seçilmesi usulü, ilk fıkrada sözü geçen yö
netmelik ile belirtilir. 

Madde 20 —• Arama ruhsatnamesi talebini havi dilekçenin 10 veya 
12 nci maddelere muhalif olması veya 17 nci maddenin 2 nci fıkrasının 
1, 2, 4 ve 6 nci bentlerindeki hususlardan birini veya vesikayı ihtiva 
etmemesi veya hare teminatının tevdi edilmemiş bulunması veya saha
nın 3 000 hektarı aşması veya dilekçe ve krokide gösterilen sınır nok
talarının bir veya birkaçının hakikatte mevcut olmaması takdirinde 
takaddüm hakkı doğmaz. 

Bu kabîl talep sahiplerine, müracaatının takaddüm hakkı sağla
madığı Bakanlıkça tebliğ olunur. 

Şu kadar k i alâkalı, sahanın 3 000 hektardan fazla olmadığını 
beyanla masrafı kendisine ait olmak üzere mahallinde ölçülmesini, teb
liğ tarihinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan bu nevi müracaatlerin taallûk ettiği 
sahalar, 41 inci maddenin son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracatın 
yapıldığı tarihten itibaren aramalara serbesttir. 

Madde 24 — Herhangi bir vilâyet valiliğine maden aramak için 
ruhsatname itası talebini havi yapılacak müracaat ve bu jnüracaat üze
rine iktisap edilecek takaddüm hakkı o vilâyet hudutları dahilinde kalan 
saha için muteberdir. 

Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz katî olarak tesbit edilme
mesi veya ihtilaflı bulunması veya sınır hattının müracaat sahasını tah
dide elverişli olmaması hallerinde, müracaatın durumu ve takaddüm 
hakkı sahasının şümulü Sanayi Bakanlığınca tâyin olunur. 
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Madde 25 '— Dilekçe veya kroki dörder nüsha olarak verilmemiş 
veya kroki talimatname hükümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş 
veya nüfus hüviyet cüzdanı, statü imza sirküleri örnekleri gibi vesikalar 
dilekçeye bağlanmamış veya bunlar muhteva itibariyle eksik veya ha
talı bulunmuş veya arama ruhsatnamesi talep edilen saha aynı cins 
maden için takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, işletme ruh
satnamesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş maden 
sahalarına kısmen tedahül etmiş veya saha genişliği 3 000 hektarı aş
mamakla beraber 2 000 hektardan fazla ise iki aydan az olmamak 
üzere tâyin olunacak münasip mehil zarımda eksiklerin tamamlanması 
veya hataların tashihi veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 hektarı 
geçmiyecek şekilde taksiri lüzumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Tashih, ikmal veya taksir neticesi hazırlanan evrakın, müracaatin 
yapıld'ğı i l valiliğine veya Sanayi Bakanlığına müddetinde tevdii lâ
zımdır. Verilen mehil içinde bir defadan fazla evrak tevdii caizdir. 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle terkedilen kısımlar, 
14 üncü madde hükümleri mahfuz olmak kaydiyle, 41 inci maddenin 
son fıkrasına göre ayrıca bir muameleye tabi tutulmaksızın taksire ait 
evrakın tevdii tarihinden itibaren aramalara serbest hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilmem-esi veya evrak veri
lip de bildirilen noksanların tamamlanmamış veya hataların tashih edil
memiş veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş veya sahanın 2 000 hek
tarı aşmıyacak şekilde taksir edilmemiş bulunması hallerinde müra
caat reddolunur. 

Madde 26 — Arama ruhsatnamesi talebine ait müracaat „ evrakı 
uygun görülmüş veya 25 inci madde gereğince eksikleri tamamlattırıl
mış ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

18 inci maddenin 2 nci fıkrasına müsteniden seçilecek noktalara 
göre yapılan müracaatlarla, durumları itibariyle mahallen keşif ve 
tahkikat yaptırılması lâzım gelmiyecek diğer müracaatlar yönetmelikle 
tesbit edilir. 

Madde 27 — Mahallindeki keşif ve tahkikatı yapacak heyet, saha
nın bağlı bulunduğu valiliğin, i l maden irtibat memuru veya maden 
mühendisi ile sahaya yakın köylerden birisinin muhtarı veya ihtiyar 
meclisi üyesinden başka seçeceği i l tapu veya fen memuru veya i l or
man teşkilâtına mensup bir teknik elemandan teşekkül eder. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu kanun hükümlerini gö-
zönünde bulundurmak suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sahibi veya vekili keşif 
ve tahkikat sırasında hazır bulunur. Tebliğe rağmen hazır bulunamı-
yan müracaat sahibi tarafından keşfin icrasından itibaren on gün zar
fında yaziyle istenmesi halinde keşif zaptının bir örneği verilir. Müra
caat sahibi bir itirazı varsa, zabıt örneğinin verilmesinden itibaren on 
gün içinde masrafı kendisine ait olmak üzere keşif ve tahkikatın yeni
lenmesini istiyebilir. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve zaptın neleri ihtiva 
edeceği yönetmelikte gösterilir. 

Keşif v.e tahkikatın yapılmasını mütaakıp, iki aydan az olmamak 
üzere tâyin edilecek mühlet zarfında, gerekli damga pulunun verilmesi 
müracaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti içinde damga pulunun tevdi 
edilmemesi halinde ruhsatname talebi reddolunur. 

Madde 28 — Keşif ve tahkikat neticesinde krokinin uygun şekilde 
tanzim edilmediği veya arazideki vaziyete intibak etmediği veya sahanın 
aynı cins maden için takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, 
işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulun
muş maden sahalarına ref'i kabil olacak şekilde tedahül ettiği veya saha 
genişliğinin 3 000 hektarı aşmamakla beraber 2 000 hektardan fazla 
olduğu tesbit edilir ve bunların mahallinde taksir, tashih veya ikmali 
kabil olmazsa, bunlar hakkmda 25 inci maddedeki usul ve hükümler 
tatbik olunur. 

Lüzum görüldüğü takdirde mahallinde yeniden keşif ve tahkikat 
yaptırılabilir. 

Madde 29 — Her bir muamelesi tamamlanan müracaata ait dosya 
Sanayi Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlıkça, kanuni mâni veya noksan görülmediği takdirde, dosya
nın vürudundan itibaren en geç iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin 
itasına karar verilir. 

Kanuni mâni, hata veya noksan görülen hallerde, mümkün olduğu 
takdirde mâniin izalesine, hatanın tashihine veya noksanın ikmaline te

vessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet izale veya ikmaline teves
sül edilen muameleye mütaallik cevap evrakının Bakanlığa vürudundan 
itibaren cereyan eder. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen müddetleri zarfında Bakan'ıkça 
gereğine tevessül edilmemesi takdirinde müddetin hitamında ruhsat
name itası kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihinden itibaren bir hafta zar
fında, müracaat edilmesi halinde makbuz mukabilinde, aksi takdirde 
Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde müracaat sahibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 36 — Arama devresi içinde 35 inci maddede gösterilen 
haddin üstünde maden çıkarılması halinde bu fazla miktar cevher Ha
zinenin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca !bu hususta tanzim ve mahallin en büyük mal 
memuruna tevdi edilecek zabıt varakası mal memuru tarafından tedbir 
talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından salahiyetli sulh mahkemesine, 
saha birden fazla sulh mahkemesinin kaza sınırları içinde ise bunlardan 
birisine verilir. Mahkemece bu fazla miktar cevher ihtiyati tedbir olarak 
yediadle tevdi edilir. 

ihtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt varakasının arama hakkı 
Sahibine veya bu cevherler üzerinde üçüncü şahıs lehine bir aynî hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün içinde arama hakkı sa
hibi veya üçüncü şahıs aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası 
açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul edilmiş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye tezkeresini nariîma 
ciro ettirmeksizin vâki iktisabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazine malı sayılan cevherlerin istirdadına imkân kalmamış ise 

bedeli, Devlet hakkı tarifesinde gösterilen nevinin kıymeti üzerinden 
veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde, satış bedeli 
üzerinden tazmin ettirilir.Bu hususta doğan Devlet alacağı, Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 uncu maddenin son fıkrası 
hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 40 — Maden arama ruhsatnamelerinden mütevellit haklar 
ve vecibeler miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete tabi bulunan mirasçı 
altı ay zarfında durumundaki mâni zail olmadığı takdirde hukukunu 
aynı müddet içinde başkasına devretmeye mecburdur. 

Mirasçının taaddütetmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fık
rası hükmüne tabi olmaması ve aynı zamanda ruhsatname hukukunun 
tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin olunamaması takdirinde bu hak
ların bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve ya
pılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde mirasçılar rızaen veya kazaen aralarından veya hariçten birisini 
mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beyaniyle birlikte 
noter marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. İnhilâl vukuunda 
bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı 
lâzımdır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hukuki mesuliyet mirasçı
lara, cezai mesuliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi 
hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mahfuzdur. 

ölümün ruhsatname mer'iyet müddetinin son altı ayı içinde vukua 
gelmesi halinde, mümessil tâyinine ait hükümler mahfuz kalmak şar-
tiyle mirasçılardan birisi tarafından kanuni müddeti zarfında bütün mi
rasçılar adına usulü dairesinde işletme hakkı talebinde bulunulması 
caizdir. 

Mirasçıların yukarıdaki hükümleri yerine getirmemeleri halinde 
hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın arama ruhsatnamesi hükmü veya ya
pılmış ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve vecibeler mi
rasçılar arasında rızaen veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten bir şahsa bir 
bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve ve-
caibin mirasçılardan en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa satıl
masına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usuliyle hal
leder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan memnu bulunması sebe
biyle veya hukukun tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için mirasçıların ruhsatnameden mütevellit Devlete karşı 
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olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu 
hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterlikçe 
tasdik edilmiş beyanname ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirmeleri 
lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni bir mâni görülmediği takdirde, durum ruh
satname kaydına şerh edilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan memnu bulunması sebe
biyle veya hukukun tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirlerin her halde arama ruhsatnamesinin verilmesinden önce te
kemmül ettirilmesi şartiyle, maden arama ruhsatnamesi talebini havi 
müracaatlardan doğan takaddüm haklarının intikali de bu hükümlere 
tabidir. 

Madde 43 — Maden arama ruhsatnamesi sahibi aramakla meydana 
çıkardığı madenin işletme hakkının kendisine verilmesini, arama ruh
satnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sanayi Bakanlığına vereceği bir 
dilekçe ile istiyebilir. Bu dilekçenin, aynı süre içerisinde, madenin bulun
duğu i l valiliğine verilmesi de caizdir. 

Bu dilekçeye işletme hakkına mesnet olatn arama ruhsatnamesinin 
tarihi ve sayısı, işletme hakkı tevhiden veya taksiren veya tevhiden ve 
taksiren istenildiği takdirde yeni sahanın sınır noktaları, sınırlan ve 
genişliği de dercedilir. 

Müspet neticeye ulaşmış aramalar ve bu aramalarla açılan ocakla
rın yerlerinin kolayca bulunması hakkında bilgi veren bir beyanname ile 
bunların yerleri işaret edilmiş saha sınır krokisi aynı dilekçe ile tevdi 
edilir. 

İşletme hakkmın verilmesi talebine ait dilekçe 2 nci fıkrada yazılı 
hususları ihtiva etmediği veya 3 üncü fıkrada gösterilen vesikalar kıs
men veya tamamen tevdi edilmediği veya bu vesikalar uygun bulunma
dığı takdirde 6 ay zarfında bunların ikmal ve tashihi lüzumu talep sahi
bine tebliğ olunur. Bu müddet zarfında, tebligat dairesinde gereğinin ya
pılmaması halinde işletme hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkı talep edilen ruhsatname sahasında işletmeye elverişli 
maden varlığının meydana çıkarılıp çıkarılmadığı, Sanayi Bakanlığınca 
mahallinde tetkik ve neticesi bir rapor ile tesbit ettirilir. 

'Bu maksatla yaptırılacak tetkikler için arama yerlerinin hazır bu
lundurulması lâzımdır. Tetkikat sırasında sınır noktalarını ve arama 
yerlerini vazifelilere göstermek üzere işletme hakkı talibinin veya bu 
bilgiye sahip salahiyetli vekilinin tetkikata memur heyete katılması 
icap eder. 

Arama yerlerinin tetkikata elverişli bir şekilde hazır bulundurulma
ması veya işletme hakkı talibi veya salahiyetli vekilinin tetkikata me
mur heyete katılmaması halinde keyfiyet yazı ile talep sahibine ihtar 
olunur.- Mazereti halinde bu hususlar için kendisine son defaya mahsus 
olmak üzere bir ihtar daha yapılır. Son ihtara rağmen bu hususlara ria
yet edilmemesi veya sahada tetkikat yapılmasının ve ocakların yerleri
nin tesbit edilmesinin mümkün olmaması takdirinde işletme hakkı 
talebi reddolunur. 

Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde, ruhsatname sahasında iş
letmeye elverişli maden varlığının meydana çıkarılmış olduğunun tes
biti halinde işletme hakkı talebi yürütülür. Aksi takdirde, yani sahada 
işletmeye elverişli maden varlığının meydana çıkarılmamış olduğunun 
anlaşılması halinde,- işletme hakkı talebi reddolunur. 

3 üncü fıkrada sözü geçen beyanname ve kroki İle 5 inci fıkrada 
derpiş edilen tetkik raporunun tanzimi usulü ve neleri ihtiva edeceği ve 
mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti ifası Sanayi Bakanlığınca bir yö
netmelikle tâyin olunur. 

Madde 44 — İşletmeye elverişli maden varlığının tesbiti halinde 
bir yıllık mühlet zarfında aşağıdaki vesikaların tevdii talep sahibinden 
istenir. 

a) Saha smır haritası, 
b) Ocakların son durumunu gösterir plân, kesit ve projeksiyonlar, 
c) Madenin işletme projesi. 
Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği ve neleri ihtiva edeceği 

Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tâyin olunur. 
İşletme hakkı talep edilen sahanın Harita Genel Müdürlüğünce tan

zim edilmiş ve askerî yasak bölgelerin dışında 1/25.000 mikyaslı haritası 
bulunduğu takdirde ayrıca sınır haritası istenmez. Adı geçen haritalar 
üzeninden, Sanayi Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde, kopye 
edilecek kısım bu maksatla istenecek harita yerine kaim olur. Ve bu ka-
bîl haritalar arza tatbik olunmaksızın kabul edilebilir. 

Madde 47 — İşletme hakkı talep edilen saha için alâkalıdan iste
nilen vesikaların 44 üncü maddeye göre verilen ilk mehil zarfında tevdi 
edilmemesi halinde, mevcutsa sahada 57 nci maddeye müstenit faaliyet 
durdurulur ve son defaya mahsus olımak üzere bir mehil daha verilir. 

Son mehil içerisinde vesikaların hepsi tevdi edilmediği takdirde iş
letme hakkı talebi reddolunur. 

Madde 48 — Müddeti içerisinde tevdi edilmiş bulunan vesikaların 
mahallinde tetkik ve kontrolü Sanayi Bakanlığınca yaptırılır. Ve netice 
bir tetkik raporu ile tesbit ettirilir. 

Ancak, Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş olan haritalar, 
M. T. A. Enstitüsü tarafından ihzar edilmiş bulunan vesikalar ve 43 
üncü maddeye müsteniden yapılan tetkikleri kâfi görülen taleplere ait 
mevdu vesikalar mahallinde tetkik ve kontrola tabi tutulmaksızın kabul 
edilebilir. 

Bu tetkik ve kontrollar neticesinde saha smır haritası, ocaklar, 
plân kesit ve projeksiyonları ve madenin işletme projesinin yönetmeliğine 
ve mahalline aykırılığı tesbit edildiği ve bunların düzeltilmesi mümkün ol
madığı takdirde, hataların tashihi, noksanların ikmali veya vesikaların 
yeniden tanzimi için talep sahibine bir yıl mehil verilir. 

Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi halinde icabında birinci 
fıkrada kaydolunduğu gibi mahallinde tetkik ve kontrolü yapılır. Bu tet
kik ve kontrol neticesinde de hata veya noksanlar görüldüğü takdirde 
bunların tashih veya ikmali için, son defaya mahsus olmak üzere altı 
ayliK bir mehil daha verilir. 

Verilen mehiller zarfında istenen vesikaların tevdi edilmemesi veya 
son mehil içerisinde verilmiş olan vesikaların matlup veçhile ikmal veya 
tashih edilmemiş olduğunun tesbiti halinde işletme hakkı talebi reddo
lunur. 

Yerinde yaptırılacak tetkik ve kontrollarm sureti ifası ve tetkik 
raporunun neleri ihtiva edeceği yönetmelikte gösterilir. 

Madde 49 — İşletme hakkı talebi ile ilgili vesikalar ve yerinde yap
tırılan tetkikleri havi rapor Sanayi Bakanlığınca incelenir. 

Maden sahasının muayyenliği ve madenin kemiyet ve keyfiyet i t i
bariyle bir işletme tesisine elverişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş 
ise, o madenin (Bulunmuş maden) sayılmasına ve arayıcısının da o ma
denin (Bulucu) su olduğuna karar verilir. 

Bu vasfın 137 nci maddeye göre zevali veya 138 inci maddeye göre 
kaldırılması halleri dışında bulunmuş maden, maden arama ruhsatna
mesi mevzuu yapılamaz. 

Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 
Arama ruhsatnamesine müstenit olmaksızın da ikinci fıkradaki va

sıfları haiz olan herhangi bir cins madenin (Bulunmuş maden) sayılma
sına Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş ise, 
arama masrafları işletme hakkını iktisap eden tarafından enstitüye öde
nir. Bu husustaki masraflardan enstitüye ödenmesi lâzım gelen meblâ
ğın miktarı ile bunların tediye şartları Sanayi Bakanlığınca tâyin ve 
tesbit olunur. 

İşletme hakkı isteğine mevzu teşkil eden arama ruhsatnameleri 
sahalarından taksir suretiyle talep edilen sahalar dışında bırakılan kı
sımlar, talebe mevzu saha ve madenin bulunmuş maden sayılmasının 
kararlaştırıldığı tarihten itibaren, hiçbir muameleye lüzum kalmaksızın 
aramalar için serbest hale gelir. 

Madde 52 — Tabi olacağı işletme şekli kararlaştırılan bulunmuş 
maden için Sanayi Bakanlığınca, işletmenin teknik, iktisadi ve malî şart
larının ve işletme hakkı sahibinden almacak nakdî teminatın miktarını 
gösterir şartname hazırlanır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan madenler için 
hazırlanan şartname bulucuya tebliğ edilir. Bulucusu tarafından bir ay 
zarfında bu hususta bakanlık nezdinde yapılacak itirazlar Danıştay'ca 
tetkik edilir. Bu kabîl madenlere ait şartname esasları, müddetinde it i
raz olunmamak veya itiraz üzerine Danıştay'ca tadil veya tasdik edil
mek suretiyle katî şeklini alır. 

Teminatın, Maden Kanunu veya şartname hükümlerinin tatbiki mak
sadiyle kısmen veya tamamen sarfı veya irat kaydı hallerinde verilecek 
iki aylık mühlet içinde eski hadde iblâğı veya yeni teminat tevdii işlet
me hakkı sahibinden istenir. Gereğinin yerine getirilmemesi halinde son 
defaya mahsus olmak üzere bir aylık mehil daha verilmek suretiyle key
fiyet tekrar ihtar edilir. Bu ihtara rağmen de teminatın eski haddine 
iblâğ edilmemesi veya yeni teminat tevdi olunmaması takdirinde işletme 
hakkı fesholunur ve teminattan bakiye kalmışsa irat kaydedilir. İşletme 
hakkının herhangi bir sebeple feshi halinde mevcutsa teminat irat kay
dolunur. 

Madde 53 — Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan 
maden için 52 nci madde gereğince hazırlanıp katî şeklini alan şartname 
bulucuya tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine mevzu teşkil etmesi ha
linde, şartname hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye talip oldu-
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ğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında Sanayi Bakanlığına bil
dirmeye ve şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil etmesi halinde bulucu 64 
üncü maddede yazılı hükmi şahıslardan ve matlup şart lan haiz ise şart
name hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye talip olduğunu teb
liğ tarihinden itibaren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına bildirmeye 
ve şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Bulucu 64 üncü maddede yazılı hükmi şahıslardan ve ımatlup şart
ları haiz değilse tebliğ tarihinden itibaren bir sene zarfında hukukunu 
matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmeye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nci ve 3 üncü veysı 4 üncü fıkra hükümlerinin yerine getirilme
mesi halinde bulucunun buluculuk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işlet
me hakkı talebi reddolunur. 

Madde 57 — 43 üncü maddeye uygun şekilde işletme hakkı tale
binde bulunan ve işletme hakkı verilinceye kadar geçecek devre zar
fında faaliyete devam etmek istiyen arayıcı: 

a) 43 üncü maddede zikredilen vesikaları tevdi etmek, 
b) 81 İnci maddeye göıv- mümessil tâyin etmek, 
c) 82 nci maddeye görü fenni nezaretçi tâyin etmek, 
d) 83 üncü maddeyi; nöıe istihsal ve sevk defterlerini tutmak ve 

aylık ve yıllık cetvelleri zamanında tevdi etmek, 
e) 84 üncü maddeye göre imalât defterini tutmak ve yıllık imalât 

haritalarını zamanında tevdi etmek, 
f) Madenin çalıştırılmasında ilmî ve teknik icaplara riayet etmek, 

Şartlariyle madende işletme faaliyetine geçebilir ve istihsal ettiği 
cevherleri imrar edebilir. 

44 üncü maddeye göre vesikalarda görülecek hata veya noksanların 
ikmal veya tashihi için mühlet verilmesi veya 48 inci madde hükümleri
nin tatbiki, istihsal faaliyetinin devamına ve imrarata mâni teşkil etmez. 

(a), (b) ve (c) fıkraları hükümleri yerine getirilmeksizin faaliyette 
bulunulamaz. 

(d), (e) ve (f) fıkraları hükümlerinin yerine getirilmemesi veya bu 
fıkralarda sözü geçen vesikalarda hata veyahut noksanlık görülmesi ha
linde bu vecibeler yerine getirilmek, hatalar tashih veya noksanlar ikmal 
edilmek üzere arayıcıya iki aylık bir mehil verilir. Bu mehil zarfında da 
gereği yerine getirilmediği takdirde sahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mahfuzdur. 
Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen işletme ruhsatnamelerinin 

veya temdidi talep edilen işletme imtiyazlarının taallûk ettiği sahalar
daki faaliyetler de yukarıdaki hükümlere tabidir. 

Madde 58 — Maden işletme hakkının verilmesini istiyen arayıcı 
bu talepten husule gelen hukukunu, Sanayi Bakanlığınca kanuni bir^ 
mâni görülmediği takdirde, devredebilir. 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme hakkının verilmesini istiye-
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt 
ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, devretmek istiye-
nin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hususları tarafların Sanayi 
Bakanlığında yetkili memur huzurunda beyan ve tutulacak zaptı İmza 
etmeleriyle tekemmül eder. 

işletme ruhsatnamesi tecdit talepleriyle imtiyaza tahvil ve imtiya
zın temdidi taleplerinden mütevellit hukukun devri de yukarıdaki hüküm
lere tabidir. 

Madde 59 — Maden işletme hakkının verilmesi talebinden mütevel
lit haklar ve vecibeler miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete tabi bulunan mirasçı, 
ölüm tarihinden itibaren altı ay zarfında durumundaki mâni zail olma
dığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde başkasına devretmeye mec
burdur. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu maddenin 2 nci fıkrası 
hükmüne tabi olmaması ve aynı zamanda işletme talebinden doğan hu
kukun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin olunamaması takdirinde, 
bu hakların bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası 
ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geg altı 
ay içinde mirasçılar rızaen veya kazaen aralarından veya hariçten biri
sini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beyaniyle bir
likte noter marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. înhilâl vuku
unda bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni bir mümessilin tâyin ve 
ihbarı lâzımdır, 

işletme hakkı talebi muamelâtından mütevellit hukuki mesuliyet 
mirasçılara, cezai mesuliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mahfuzdur. 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci madde hükmünden istifa
de edemezler. 

Mirasçıların yukarıda yazılı hükümleri yerine getirmemeleri ha
linde hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu 
kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılmasına karar verilmiş ise bulu
culuk hakkı mahfuz kalır. 

işletme hakkı talebinden mütevellit haklar ve vecibeler mirasçılar 
arasında rızaen veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla ve
recekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten bir şahsa bütün halinde 
devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve 
vecaibin mirasçılardan en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa satıl
masına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usuliyle hal 
eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması sebebiyle veya huku
kun tek şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapılacak devirler için 
mirasçıların işletme hakkı talebinden mütevellit Devlete karşı olan hu
kuk ve vecaibini tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu hukuk 
ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterlikçe tasdik 
edilmiş beyanname ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirmeleri lâzım
dır. Bakanlıkça kanuni bir mahzur görülmediği takdirde, durum made
nin kaydına şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Mirasçıların 53 üncü maddeye göre rüçhan hakkını istimali, işletme 
hakkı talebinden mütevellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz ve aynı 
zamanda şartname hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye talip 
hakiki veya hükmi tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

işletme ruhsatnamelerinin tecdidi ve imtiyaza tahvili taleplerinden 
doğan hakların intikali de yukarıki hükümlere tabidir. 

Madde 62 — Maden işletme ruhsatnamesi, medeni haklarını kullan
maya ehil yalnız bir Türk vatandaşına veya madencilik yapabileceği sta
tüsünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş yalnız bir tüzel kişiye 
veya bu hususta yetkiyi haiz iktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine 
veya âmme idaresine Sanayi Bakanlığınca verilir. 

işletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlıkça kararlaştırılması üze
rine altı ay içinde, kanuni harem tediyesi, damga pulunun tevdii, ma
denin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan başkasına itası halinde ara
ma devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmına 
ait tazminatı bulucuya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri yerine getirildiği takdirde, 
tebliğ tarihinden itibaren iki ay zarfında, mukavele ve şartnamenin imza 
ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata uyan, alâkalı ile Bakanlık arasında mukavele ve şart
name imza ve teati edilir ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kaydo
lunarak sahibine verilir. Bu ruhsatname maden siciline kaydedildiği ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

işletme ruhsatnamelerinin müddeti 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla 
olamaz. Müddeti biten işletme ruhsatnameleri tecdidedilir. Tecdit için, 
sahada daha işlenecek rezervin mevcut olması, talebin işletme ruhsat
namesi yürürlük süresi içinde yapılması şarttır. 68 inci madde hüküm
leri mahfuzdur. Tecdit muamelesi işletme hakkı talebinin tabi olduğu 
usûl dairesinde yürütülür. Ancak bunlarda sınır haritası aranmaz. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdidine karar verilirken, 
şartname hükümlerinde yeni duruma intibakı temin maksadiyle değişik
lik yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümleri mah
fuzdur. 

Madde 63 — Maden işletme imtiyazı verilebilmesi için Sanayi Ba
kanlığınca hazırlanan mukavelename ve şartname metinleri bu hususta 
cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle birlikte Danıştay'ca tet
kik edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı tetkik ne
ticesini Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu karariyle verilir. 
işletme imtiyazı müddeti 40 yıldan az 99 yıldan fazla olamaz. 99 

yıldan daha az müddetle verilmiş olan işletme imtiyazı müddeti, ica
bında yapılacak temditlerle 99 yıla iblâğ edilir. 

Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine karar verilirken şartna
me hükümlerinde, yeni duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik ya
pılması caizdir. 52 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü mafhuzdur. 

Madde 65 — Maden işletme imtiyazı verilmesinin Bakanlar Kurulu 
kararma iktiran etmesi üzerine altı ay içinde, kanuni harcın tediyesi, 

ık 
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damga pulunun tevdii, madenin işletme imtiyazının bulucusundan başka
sına itası halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile kar-
şılanmıyan kısmına ait tazminatı bulucuya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Yukardaki fıkra hükümleri yerine getirildiği takdirde, tebliğ tari
hinden itibaren ik i ay zarfında mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi 
için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talibi ile Bakanlık arasında 
mukavele ve şartname imza ve teati edilir ve işletme imtiyazı kararı, 
maden siciline kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kaydedildiği tarihten itiba
ren yürürlüğe girer. 

Madde 66 — 62 ve 65 inci maddelerde yazılı müddetler zarfında, 
kanuni harcın yatırılmaması veya damga pulunun tevdi olunmaması ve
ya madenin işletme hakkının bulucusundan başkasına verilmesi takdirinde 
arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmı
na ait tazminatın bulucuya ödenmemesi veya alâkalının taksiri sebebiyle 
mukavele ve şartnamenin imza ve teati edilmemesi hallerinde işletme 
hakkı verilmesine ait karar iptal edilir. 

Madde 67 — İşletme hakkı sona eren fakat tecdit veya temdit edil-
miyen veya 49 uncu maddenin 5 inci fıkrasına göre bulunmuş sayılan 
madenler için 54 üncü maddede gösterilen usul ve esaslar dairesinde zu
hur edecek talibine işletme hakkı verilir. 

Madde 68 — İşletme ruhsatnamesine müsteniden faaliyette bulunan 
bir madenin durumunda ehemmiyetli inkişaflar husule gelmesi halinde, 
re'sen veya işletme ruhsatnamesi sahibinin müracatı üzerine madenin 
imtiyaz mevzuuna ithal edilip edilmemesi mahallinde tetkikler yaptırıl
mak suretiyle 51 inci madde hükümleri dairesinde Sanayi Bakanlığınca 
kararlaştırılır. 

Mahallinde yapılan tetkikat neticesinde sahadaki cevher rezervinin 
kemiyet ve keyfiyet itibariyle ancak işletme ruhsatnamesine mevzu ola
bileceği tesbit edildiği ve bu durumun alâkalıya tebliğinden önce de iş
letme ruhsatnamesi müddeti sona erdiği takdirde, yapılacak yeni tebliğ 
tarihinden itibaren iki ay içinde imtiyaza tahvil talebinin tecdit talebi 
olarak yürütülmesi istenilebilir. 

Madde 70 — Aynı cins madene ait ve en az birer noktaları müş
terek olan işletme hakları alâkalıların müracaatı üzerine tek bir işletme 
hakkı halinde, bu kanunun imtiyaz işletmesi veya işletme ruhsatnamesi 
verilmesi hakkındaki hükümlerine göre, birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir havza halinde toplanacak olan 
işletme hakkının süresi ve tabi olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri kapatılarak açılacak tek 
sicile kaydolunur. 

Madde 72 — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı verilen 
bir sahada işletme hakkına mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak 
veya jeolojik teşekkül itibariyle bu madenle birlikte işletilmesi zaruri 
bulunan başka cins madenler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından 
gerekli fennî malûmat idareye bildirilmek ve keyfiyet tesbit olunmak 
ve kanuni mahzur bulunmamak şartiyle bu madenlerin de işletme hak
kının şümulüne girdiği işletme ruhsatnamesine veya imtiyaz mukavele
namesine dercolunur. 

Yukardaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen tesbit olunan işletme 
hakkı sahaları için, işletme hakkı sahibinin müracaatına hacet kalmak
sızın keyfiyet doğrudan doğruya işletme ruhsatnamesine veya imtiyaz 
mukavelesine ilâve edilebilir. 

İşletme hakkı şümulüne ithal edilen başka cins madenler bakımın
dan şartname hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 52 nci maddenin 2 nci 
bendi hükümleri mahfuzdur. 

Madde 74 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 
sahibi işletme hakkının tescili tarihinden itibaren bir yıl içinde, madenin 
mevcut işletme projesinde veya fen raporunda (Avan - proje) ve ma
denin şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde, madende işletme faaliye
tine başlamaya, 57 nci madde gereğince madende faaliyet devam edi
yorsa faaliyeti bu esaslara göre tanzime mecburdur. 

Madde 76 — Madenin işletilmesi sırasında, madenin işletme proje
sinde veya fen raporunda (Avan - proje) değişiklikler yapılması icabet-
tiği takdirde keyflyet mucip sebepleriyle birlikte Sanayi Bakanlığına bil
dirilir. Bakanlıkça icabında tamamlayıcı izahat alındıktan ve mahallinde 
gerekli tetkikler yapıldıktan sonra lüzum görülürse, işletme projesi veya 
fen raporu, bu esaslara göre tadil edilir. 

Şu kadar ki, tadil teklifinden itibaren bir ay zarfında Bakanlıkça 
hilâfına bir ihtar yapılmaması halinde, işletme hakkı sahibi tadil teklifi 
karara bağlanıncaya kadar, teklifi dairesinde faaliyete devam edebilir. 

Madde 78 — Bir maden işletmesinde, işletme projesi veya fen ra
poru (Avan - proje) veya işletme şartnamesi esaslarına riayet edilmedi
ğinin tesbiti" halinde, Sanayi Bakanlığınca, maden işletme hakkı sahi
bine verilecek münasip mehil zarfında işletme faaliyetinin bu esaslara 
uygun hale getirilmesi ihtar olunur ve riayetsizlik izale edilinceye kadar 
işletme faaliyeti işin icabına göre kısmen veya tamamen duı durulabilir. 

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde teminattan 500 lirası irat 
kaydolunur ve işletme hakkı sahibine keyfiyet tekrar ihtar edilir. Temi
natın eski haddine iblâğı hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmaması takdirinde işletme hakkı 
fesholunur. 

Madde 79 — Mücbir sebep veya beklenilmiyen haller doayısiyle bir 
madenin işletme faaliyetinin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sahibi
nin talebi üzerine Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Faaliyetin tatiline karar verildiği takdirde işletme hakkı sahibinin 
bu müddet zarfında istisna edileceği vecibeler ve şartlar Bakanlıkça tâyin 
ve alâkalıya tebliğ olunur. 

Şu kadar ki, işletme hakkı sahibi muvakkat tatili gerektiren halin 
ortadan kalkmasından itibaren bir yıl zarfında madende normal faaliyete 
geçmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme hakkının feshi yoluna gidi
lebilir. 

Madde 81 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sa
hibi, işletme hakkının tescili tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye 
hudutları dâhilinde sarih bir ikametgâh göstermeye ve bir mümessil tâyin 
etmeye, mümessilin bu vazifeyi kabul ettiğini, tatbik imzasını ve ika
metgâhını gösterir noterlikten tasdikli bir beyannameyi Sanayi Bakan
lığına vermeye, inhilâl vukuunda bir ay içinde bu usul dairesinde yeni 
mümessil tâyin etmeye mecburdur. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkında bu ikametgâhtaki mü
messile yapılmış olan tebligat, aynen maden işletme hakkı sahibine ya
pılmış sayılır. 

Madde 82 — İşletme ruhsatnameli veya imtiyazlı maden sahaların
daki teknik faaliyetin tanzim ve idamesi işlerinin en az bir maden mü
hendisinin fennî nezareti altında yapılması şarttır. 

Tuz ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle tuz istihsali maksadiyle 
yapılan işletmelerde fennî nezaret vazifesi kimya mühendisleri tarafın
dan da deruhde edilebilir. 

Ayrıca, fennî nezareti deruhde eden kimse tarafından maden tek
niği ve mevzuatı esasları dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütmek 
maksadiyle iş başında daimî olarak asgari bir maden teknisyen veya 
teknikeri veya Maden Meslek Mektebi mezunu bir eleman veya Maden 
Başçavuş Okulunu bitirmiş veya ehliyeti evvelce tasdik edilmiş bir ma
den başçavuşu bulundurulması lâzımdır. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi işletme faaliyetine başla-
maden fennî nezareti deruhde eden mühendis ile daimî olarak iş başında 
bulunacak teknik elemanın, inhilâl vukuunda yerlerine getirilenlerin, 
isim ve ikametgâhlarını Sanayi Bakanlığına bildirmeye, bu kimselerin 
mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini gösterir noterlikten tasdikli bir be
yannameyi tevdi etmeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen mühendislerin fennî nezaret 
deruhde edebilecekleri saha veya sahaların adedi Sanayi Bakanlığınca 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Üçüncü fıkra hükümleri, Bakanlar Kurulunca tâyin ve Resmî Ga
zete ile ilân olunacak tarihten itibaren tatbik edilir. 

İşletme ruhsatnamesi, imtiyaz sahibi yukardaki şartları yerine ge
tirmeksizin sahada işletme faaliyetinde bulunamaz. Hilâfına hareketin 
anlaşılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 inci madde hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 84 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sa
hibi işletmede bir imalât defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim eder. 
Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshasını esbabı mucibe raporu 
eklemek suretiyle, her yılın Ocak ayında Sanayi Bakanlığına tevdi eder. 
İmalât defteri, imalât haritası ve esbabı mucibe raporunun ne suretle 
tanzim olunacağı ve neler ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca bir yönet
melikle tesbit olunur. 

Madde 85 — İşletme hakkı sahibi 81, 83 veya 84 üncü maddelerde 
yazılı mükellefiyetlerden her hangi birisini ifa etmediği veya bunlarla 
ilgili vesikalarda hata veya noksanlar görüldüğü takdirde münasip me
hil verilerek mükellefiyetin yerine getirilmesi veya görülen hata veya 
noksanların tashih ve ikmali yazı ile ihtar olunur. 

Verilen mehil içinde mükellefiyetin yerine getirilmemesi veya hata 
ve noksanların tashih ve ikmal edilmemesi halinde tminattan 500 lirası 
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irat kaydolunur ve ikinci bir mehil verilir. Teminatın eski haddine iblâğı 
hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

ikinci mehil zarfında da tebliğ edilen hususların yerine getirilme
mesi takdirinde, teminattan 1 0OO lirası daha irat kaydolunur ve ,son 
bir mehil daha verilir. Teminatın eski haddine iblâğı hakkındaki hüküm
ler mahfuzdur. Son mehle rağmen de gereğinin yapılmaması halinde iş
letme faaliyeti durdurulur. 

83 ve 84 üncü maddelerde yazılı vesikaların hususi bir maksatla 
hakikata aykırı şekilde tanzim edilmiş olmaları takdirinde işletme hakkı 
fesholunur. 

Madde 86 — Maden aramalarını veya işletmelerini tetkik ve teftiş 
etmek üzere Sanayi Bakanlığınca gönderilecek yetkili memurlara, lâzım-
gelen kolaylıkların ve matlubolan defter ve haritaların ve yeraltı veya 
yerüstü arama ve işletmeleriyle bunlara müteferri tesislerin gösterilmesi 
ve işletme ile ilgili bilcümle tafsilâtın verilmesi mecburidir. 

Bu mecburiyete muhalefet veya imtina halinde alâkalıya Bakanlıkça 
ihtarda bulunulur. Muhalefet veya imtinam devamı takdirinde arama 
veya işletme faaliyeti durdurulur. 

Madde 88 — Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit haklar 
ve vecibeler miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete tabi bulunan mirasçı, 
ölüm tarihinden itibaren altı ay zarfında durumundaki mâni zail olma
dığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde başkasına devretmeye mec
burdur. Aksi takdirde işletme ruhsatnamesi feshedilir. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fıkrası 
hükmüne tabi olmaması ve aynı zamanda işletme ruhsatnamesi huku
kunun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin olunamaması takdirinde, 
bu hakların bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası 
ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geç altı 
ay içinde mirasçılar rızaen veya kazaen aralarından veya hariçten biri
sini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beyaniyle bir
likte noter marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. Inhilâl vuku
unda bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ih
barı lâzımdır. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mütaaddit mirasçıya intikalinde, 
madenin mesul müdürü mevcut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul mü
dür aynı zamanda mirasçıların mümessili olarak kabul edilir. 

işletme ruhsatnamesi muamelâtından mütevellit hukuki mesuliyet 
mirasçılara, cezai mesuliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mahfuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile idaresi, ölüm tarihin
den itibaren âzami bir buçuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun 
tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilmemesi veya hukukun tek 
şahsa devri temin olunmaması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshedilir. 

Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve vecibeler mi
rasçılar arasında rızaen veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten birisine bütün 
halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve 
vecaibin mirasçılardan en ehil olana tahsisine veya bütün olarak satılma
sına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usuliyle halleyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması sebebiyle veya hu
kukun tek şahısta toplanması maksadiyle yapılacak devirler için miras
çıların işletme ruhsatnamesinden mütevellit Devlete karşı olan hukuk, 
vecaip, mükellefiyet ve taahhüdatmı tamamen devrettiklerini, devrala
cak şahsın da bu hukuk, vecaip, mükellefiyet ve taahhüdatı aynen ve 
tamamen kabul ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile 
keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni 
mâni görülmediği takdirde durum madenin siciline, mukavele ve şartna
melerine şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Madde 104 — Sicil kütüğü aşağıdaki hususları ihtiva eder : 
1. Madenin cinsi, nevi ve işletme hakkının verilmesine mesnet olan 

vasati tenörü, 
2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden veya birlikte işletilmesi 

zaruri bulunan madenler, 
3. Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı bulunduğu köy, bucak, 

ilce ve i l , 
4. Bulunmuş maden sayılmasına karar verildiği tarih, 
5. Bulunmuş maden vasfının zeval bulduğu veya kaldırıldığı tarih, 

6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, buluculuk hakkının sona er
mesi sebebi ve tarihi,* 

7. işletme hakkının nevi ve müddeti, 
8. işletme hakkının verilmesine esas teşkil eden Bakanlık veya 

Bakanlar Kurulu kararının tarihi ve numarası, 
9. işletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, soyadı ve ikametgâhı 

10. Devir ve intikal muameleleri, 
11. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, soyadı, ikametgâhı, rehinin 

sıra ve derecesi, 
12. işletme, başka işletme ile birleştirilmiş • ise hangi sicil numara

sında kayıtlı madenle birleştirildiği, 
13. İşletme hakkmm sona ermesi hali ve sebepleri, 

, 14. Şerh sütunu, 
Madde 105 — Sicil kütüğünde kaydı açılan ve işlenen madenin bu 

kayda mesnet teşkil eden aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil dosya
sında saklanır. 

İşletme projesi veya fen raporu varsa tahlil raporu, sınır haritası 
veya krokisi, bulunmuş maden sayılması kararı, bulunmuş maden vas
fının zevalini veya kaldırıldığını gösterir vesika, buluculuk hakkının 
sona ermesi sebebini gösteren vesika, işletme hakkının verilmesine ait 
karar, Devlet hakkı nisbetine ait karar, işletme hakkı sahibi hakiki şa
hıs ise hüviyet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait statünün tas
dikli sureti, ticaret sicil kaydı, devre ait takrir zaptı, intikale mesnet 
teşkil eden vesikalar, terhin muamelesine ait talep ve muvakkat beyan-
lariyle rehnin rekkine ait vesikalar, mahlûtiyet veya birlikte çalıştırıl
ması zaruri olan madenlere ait vesika, işletmenin diğer bir işletme ile 
birleştirilmesine ait karar sureti, işletme hakkının sona ermesine ait 
karar. 

Madde 109 — Maden işletme hakkı sahibinin maden için yapmış 
olduğu istikrazdan mütevellit borcunu veya ilerde bu maksatla vücut 
bulacak veya vücut bulması muhtemel olan borçlarını temin için maden 
üzerinde bir veya mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

ipotekle takyit edilmiş işletme hakkının ipotekli alacağın vâdesinin 
hitanımdan önce işletme ruhsatnamesinin tecdidi veya imtiyaza tahvili 
veya imtiyazın temdidi veyahut işletme haklarının birleştirilmesi ha
linde; mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yemden ita 
edilen işletme hakkı üzerinde de aynı şartlarla devam eder. 

işletme hakkı ile bir kül teşkil eden 113 üncü maddenin birinci 
fıkrasında yazılı tesis, vasıta, alât ve malzemenin heyeti umumiyesi ipo
teğin şümulüne girer. 

ipotek alacaklısı, maden işletme hakkı ile kül teşkil eden ve tapu 
sicilinde kayıtlı bulunan gaytimenkuller üzerinde işletme hakkı sahibinin 
tasarrufuna mani olmak için umumi hükümler dairesinde tapu siciline 
şerh verilmesini istiyebilir. 

Maden işletme hakkmm sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 100 
üncü maddenin birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât 
ve malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt 
olur. 

Madde 110 — Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı ma
den işletme hakkı sahibi şahsen de mesuldür. 

ipotekle takyit edilmiş bir maden işletme hakkmm âhara devri 
halinde, bu hakkı devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husule 
gelmiyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipotek de aynen baki 
kalır. 

Ancak, maden işletme hakkını devralan şahıs ipotekle temin edil
miş olan borcu da şahsan kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin 
Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki 
borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde işletme 
hakkını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur. 

Madde 111 — İpoteğin vâdesi hululünde veya alacağın muacceliyet 
kesbetmiş olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taallûk 
ettiği maden işletme hakkını umumi hükümler dairesinde sattırabilir. 

Maden işletme hakkını iktisap etmek istiyen talibin bu hakkın ik
tisabı için aranan kanuni şartları haiz olması lâzımdır. Talip bu şartları 
haiz bulunduğunu Sanayi Bakanlığından alacağı vesika ile ispat eder. 
İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi icra Dairesi tarafından Sanayi Bakanlığına bildi
rilir. Keyfiyet madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edi
lir. Devir muamelesi bu surette tekemmül eder. 
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Madde 115 — Maden sahalarından çıkarılan cevherlerin imrarı 
Devlet hakkının ödenmesine bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar edilecek maden cevher
lerinin ihraç iskelesindeki FOB bedelleri vasatisi, yurt içine imrar olu
nacak maden cevherlerinin muhtelif bölgelerdeki maden işletmelerinin 
satış bedelleri vasatisi üzerinden % 1 - 3 nispetinde alınır. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imrarı sırasında caıi tarifeye 
göre hesaplanır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce verilmiş olan maden 
imtiyazları da (nisbî resim esasına bağlanmış olanlar dâhil) yukardaki 
hükümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin Devlet hakkı ile ilgili hü
kümleri mahfuzdur. 

Madde 117 —• Devlet hakkının alınmasına mesnet teşkil edecek 
olan FOB veya dahilî satış bedelleri vasatisini gösteren tarife (Devlet 
Hakkı Tarifesi), maden cinslerine göre, her takvim yılının ilk iki ayı 
içerisinde, geçen yıl zarfında salahiyetli mercilerce tescil edilen bedel
ler ile fiyatların geçen yılda takibettiği seyir gözönünde tutulmak ve 
yapılan cari yıl fiyat tahminleri nazara alınmak suretiyle, her maden nevi 
için tek bedel olmak üzere Sanayi Bakanlığınca hazırlanır. 

Mevcut olan hallerde tenzil edilmek üzere zenginleştirme ve izabe 
masrafları ortalaması da hesap ve aynı tarifeye dercedilir. 

Madde 119 — Maden arama veya işletme hakkına sahip bulunma
dığı sahadan maden cevheri çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya kîdar 
»ğır para cezasiyle cezalandırılır. Çıkarılan cevherler müsadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya madene esaslı zarar 
ika edildiği takdirde ağır para cezasının aşağı haddi 1 000 liradan ek- | 
sik olamaz. 

Müsadere imkânı o.-tadan kalkmış olan cevherin, Devlet Hakkı Ta
rifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya 
satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde bu satış bedeli, 
müsadere olunacak cevher yerine geçer. 

Müsadere imkânı mevcut olan cevherler hakkında dahi üçüncü 
fıkra hükümlerine göre muamele yapılabilir. Bu takdirde bedeli tahsil 
olunan cevherler için alâkalıya imrar müsaadesi verilir. İşbu fıkra hü
kümlerinin tatbik şekli ve şartları Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakan
lığı tarafından müştereken yapılacak yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 120 — Arama veya işletme hakkını haiz olmakla beraber 
Devlet hakkını tediye etmeden cevher imrar edenlerden imrar olunan cev
here tekabül eden Devlet hakkı, cevherin mensup olduğu nevin Devlet 
Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden üç kat olarak alınır. Bu hususta 
Sanayi Bakanlığınca tanzim olunacak zabıt varakası mahallin en büyük 
mal memuruna tevdi edilir. Üç kat olarak alınacak Devlet hakkından 
doğan ihtilâfın hallinde 213 sayılı Vergi Usulü ve bu hakkın tahsilinde 
âmme alacaklarının tahsil usulü kanunları hükümleri tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra gereğince alınacak Devlet hakkının katileşmesin-
den itibaren arama safhasıda bir sene, işletme safhasında beş sene için
de fiilin tekrarı halinde, mezkûr fıkra hükmü tatbik edilmekle beraber 
arama hakkı iptal veya işletme hakkı fesholunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan maden sahalarından 
Devlet hakkı verilmeden cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 121 — Kanunun veya Maden Emniyet Nizamnamesinin ver
diği salâhiyete istinaden, Sanayi Bakanlığı tarafından veya bu kanun * 
mucibince kısmen veya tamamen arama veya işletme faaliyetinden me-
nedilmiş madenlerde, bu memnuiyete riayetsizlik halinde çıkarılan cev
herler, Hazine malı sayılır, bu hususta 36 nci madde esasları dairesinde 
muamele ifa olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı veya beş yıl içinde tek
rarı halinde arama ruhsatnamesi iptal veya işletme hakkı talebi ret ve
yahut işletme hakkı fesholunur. 

İstirdat imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, Devlet Hakkı Ta
rifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya 
satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde bu satış bedeli, 
Hazine malı sayılacak cevher yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 uncu maddenin son fıkrası 
hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 122 — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 
sahasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetini veya umumun istifadesine 
tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre 
mesafe dahilinde maden işletilmesi veya tesisleri yapılabilmesi için Sa
nayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecburidir, 

İşletmenin bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi için ara
zinin jeolojik bünyesi ve tatbik olunacak işletme usulleri gözönünde bu
lundurularak işletme yapılamıyacak ve tesisat kurulamıyacak ufki veya 
umki sınırlar ve riayeti icabeden hususlar bu mahaller veya tesislerle 
alâkalı makamların mütalâası da alınmak suretiyle Sanayi Bakanlığınca 
tesbit ve işletme hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, bu tebliğden evvel veya 
Bakanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde bulu
nanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır 
para cezası tatbik olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu 
cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tah
sil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti 
halinde bu satış bedeli müsadere olunacak mal yerine geçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulunan madenler de bu 
hükümlere tabidir. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 uncu maddenin son fık
rası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 140 —• İşletme hakkı mevzuu olan-madenle mahlut olarak 
zuhur eden veya jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte işletilmesini za
ruri kılan, başkasının hakkı taallûk etmiyen taşocağı maddeleri çıkarsa, 
işletme hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat idareye bildiril
mek, keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak şartiyle, 
mezkûr taşocağı maddeleri işletme hakkı şümulüne alınır. 

Birinci fıkra hükmü, henüz işletme hakkına bağlanmamış maden
ler hakkında, ancak bulunmuş maden kararı alındıktan sonra tatbik 
olunur. 

Maden sahalarmdaki ruhsatnameli taşocaklarının işletilmesi madene 
zarar verilmemesine bağlıdır. 

Madene zarar ikaı varit ise Sanayi Bakanlığınca bu zararı önle
yici tedbirler tesbit ve alâkalılara tebliğ olunur. Tebliğ hükümlerine ria
yet edilmemesi veya zararın tedbirle önlenmesine imkân bulunmaması 
hallerinde Sanayi Bakanlığınca taşocağı faaliyeti kısmen veya tama
men durdurulur, taşocağı ruhsatı durdurulan kısma şâmil olmak üzere 
hükümden sakıt olur. 

Taşocakları bakımından yukarda gösterilen kararların alınması 
halinde Sanayi Bakanlığınca keyfiyet alâkalı il'e de bildirilir. 

Madde 141 —• İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahasın
dan çıkarılmış fakat henüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını ve 
cüruf, işletme hakkının sona ermesinden itibaren üç yü içinde işletme 
hakkı sahibi veya hukukan yerine geçen tarafından sahadan kaldırıl
madığı takdirde, Maliye Bakanlığınca dört sene zarfında Hazine emva
linin satışı hakkmdaki kanun hükümleri dairesinde tasfiye olunur. Tas
fiye müddeti Sanayi Bakanlığı tarafından bu hususta Maliye Bakanlı
ğına yapılacak ihbarın alınışı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Yukardaki fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yığını ve cüruf için 
konulmuş olan müddetler bunların kaldırılmasına veya tasfiyesine kâfi 
gelmediği takdirde, Sanayi Bakanlığınca uzatılır. Uzatma isteğinin 
müddetleri içinde yapılması şarttır. 

Müddetleri içerisinde sahadan kaldırılmıyan veya tasfiye edilmi-
yen cevherlerle bakiye yığmı ve cüruf, sahanın maden hukuku noktasın
dan tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Cüruf ve çıkarılmış cevher tabirleri şümulü dışında kalan ve men
şe bakımından cevherle alâkalı olan ve sahada terk edilmiş bulunan 
mamul ve gayrimamul maddeler bu kanunun tatbikatında bakiye yığını 
sayılır. 

Madde 144 —• Maden arama ve işletme hakkı talebolunan sahalar
da bu hakkın verilebilmesi için kanun gereğince yapılması lüzumlu ke
şif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle masraflar verilecek iki aylık me
hil içinde alâkalı tarafından avans olarak peşinen ödenir. Her hangi bir 
sebeple ödenmemesi halinde, yeni bir aylık mehil daha tâyin ve tebliğ 
edilmek suretiyle masrafın tediyesi lüzumu alâkalıya ihtar edilir. İh
tara rağmen bu vecibenin yerine getirilmemesi takdirinde arama ve iş
letme hakkı talebi reddolunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâf lan ve sair şikâyetler dolayısiyle 
mahallinde yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette bulunan 
tarafça avans olarak peşinen ödenir ve bu masraf yapılacak tetkik neti
cesinde haksız çıkacak tarafa yükletilir. Tarafların ihtilâfta kusurlu görül
meleri halinde masraf aralarında müsavi şekilde taksim olunur. Avansı öde
memiş olan taraftan hissesine düşen miktardaki masrafın tediyesi istenir. 
Bu masrafın ödenmemesi halinde varsa teminatından mahsup edilir ve 
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hakkında 52 nci maddenin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. Teminatı 
mevcut olmaması takdirinde alâkalıya yazı ile iki aylık mehil verilerek 
bir- ihtar daha yapılır. Bu ihtara rağmen de masrafın ödenmemesi ha
linde maden üzerindeki hakkı ret veya iptal veya fesholunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her türlü yolsuzluklara ait 
ihbarlar dolayısiyle yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihbarın 
mahiyetine göre ya Devlet tarafından veya ihbarı yapan tarafından öde
nir. Masrafın ihbarı yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde bu 
masrafın avans olarak peşinen tediyesi lâzımdır. Aksi takdirde ihbar 
nazara alınmaz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, aleyhinde ihbar yapıl
mış olana yükletilir ve ödenmemesi halinde ikinci fıkraya göre muamele 
yapılır. 

Madde 152 — 11/3/1954 tarihinden önce çimento yapılmasında kul
lanılan başlıca maddeler için verilmiş olan işletme imtiyazları, işletme 
ve arama ruhsatnameleri ile yapılmış bulunan arama ve işletme talep
lerinden mütevellit haklar mahfuz olup bu kanun hükümlerine tabidir. 

Eklenen maddeler 

Madde 2 — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

İptal edümiyecek arama ruhsatnameleri 

Ek Madde 1 — Bir maden arama ruhsatnamesinin yürürlüğe gir
mesinden sonra bu ruhsatnamenin, takaddüm hakkı devresinde müra
caatın reddini icabettiren sebepler dolayısiyle iptali cihetine gidilmez. 

Harcın ödenmesi, sahanın 2 000 hektara taksir ettirilmesi, 14 üncü 
maddede sayılan sahalara vâki kısmî tedahülün ref'i gibi hususlar ik
mal ettirilir. 

Şu kadar ki , tedahül edilen sahalardan, aramalara serbest bırakıl
ması lâzım gelenler, tedahül nispetinde yeni ruhsatnamenin şümulüne 
dâhil olur. Bu sebeple ruhsatnamenin taksir veya iptali mevzuubahsola-
maz. 

7 nci maddeye göre memnu kimselerle medeni haklarını kullanmaya 
ehil olmıyan Türk vatandaşı veya ecnebi tâbiiyetini haiz hakikî veya 
hükmi şahıslar uhdesinde bulunan veya tamamı 14 üncü maddede sa
yılan sahalar içinde kalan veya sınırları gayrimuayyen olan veya bu 
maddenin 2 nci fıkrası hükmü yerine getirilmiyen arama ruhsatname
leri yakardaki hükümlerden faydalanamaz. 

Arz iizerindeki yerlerinin fiilen tayini mümkün olmak" Vfe gayrın 
hakkı taallûk etmemek şartlaıTyln sınır 'noktalarının kdirrratnttnesrflrieki 
vasıflan haiz bulunmaması sebebiyle de arama ruhsatnamesi iptal edil
mez, sahanın ruhsatname hudutları dışına çıkılmnmak kaydiyle, usulüne 
göre tahdidi temin olunur. 

Reddedümiyecek isletme hakkı talepleri 

Ek Madde 2 — Bir saha için isletme hakkı talebedildikten sonra 
bu isletme hakkı talebinin, talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatna
mesinin, ek birinci madde hükümleri mahfuz olmak kaydiyle iptalini 
icabettirir sebeplerle, reddi cihetine gidilmez. 

Teminat karşülğı imrarat 

Ek Madde 3 — Usulsüz çıkarılması dolayısiyle istirdada tabi ol
ması veya mülkiyeti ihtilaflı bulunması sebepleriyle imrarında tereddüt 
edilen cevherlerin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden hesap
lanan bedeli, Sanayi Bakanlığı emrine emanet olarak tevdi olunduğu 
takdirde imranna müsaade olunabilir. Emaneten tevdi olunacak bedel 
banka teminat mektubu şeklinde de olabilir. 

Bahis konusu cevherlerle ilgili takibatın intacına veya ihtilâfın 
halline mütedair salahiyetli kaza merciinden alınacak karara göre, ema
neten alınan bedel Hazineye veya hak sahibine ödenir veya alâkalıya 
iade olunur. 

Bu hükümlerin tatbik şekli Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
tarafından müştereken yapılacak yönetmelikle tesbit edilir. 

Döner sermaye 

Ek Madde 4 — Maden arama ve işletme hakkı sahiplerine bedeli 
mukabilinde yapılacak teknik hizmet ve malzeme yardımları ve çıkarı
lacak dergi için Sanayi Bakanlığı emrine 400 000 lira döner sermaye 
verilmiştir. 

Döner sermaye : 

ı - Hizmet karşılığında tarifesine göre alınacak ücret ler , k i ra lar ve 
satılan malzeme bedelleri; 
II - Sanayi Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulacak ödenekler; 
III - Bağışlar; 
IV - Dergi gelirleri; 

V - Diğer gelirler; 
den teşekkül eder. Sermayenin, bağışlar haricinde kalan kaynaklardan, 
ödenmiş bulunan kısmı 400 0C0 lirayı doldurduktan sonra hası l olaeah 
kârlar Hazineye yatırılır. 

Teknik yardım işlerinde kul lan ı lacak alet, va s ı t a ve malzemenin, 
bedelleri, bakım masrafları ve her türlü giderleri ile yevmiyeli m ü t e h a s 
sıs ve işçi ücretleri döner sermayeden ödenir. 

.Döner sermaye işlemleri Muhasebei Umumiye, A r t ı r m a Eksi l tme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak, döner sermayenin 
her malî yıl sonunda düzenlenecek bilançoları evrakı müsbiteleriyle bir
likte tetkik ve vize için üç ay içinde Sayıştaya ve bir nüshas ı da Mal iye 
Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye işlemlerinde uygulanacak esaslar Maliye ve Sanayi 
Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

Geçici maddeler 

Madde 3 — 6309 «ayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici madde
ler eklenmiştir : 

Geçici Madde 1 — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce antra
sit, taşkömürü, linyit ve turp için mevcut haklar maden k ö m ü r ü için 
muteber sayılır ve re'sen Bakanlıkça kayıtları tashih olunur. 

Ancak : Bu suretle muamele ifası s ı ras ında sahalar arasında gö
rülen tedahüllerin ref'inde takaddüm hakkı esas tutulur. 

Geçici Madde 2 — I - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mer'i bulunan arama ruhsatnameleri, fennî nezaretçi tâyin edilmemesi 
veya müddetinde yıllık rapor verilmemesi veya verilen raporların usu
lüne uygun bulunmaması sebepleriyle iptal olunmaz. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ence arama ruhsat
nameleri sahalarından çıkarılıp da fennî nezaretçi t â y i n edilmemesi se
bebiyle 121 inci maddeye müsteniden Hafine mal ı sayılmasına teşebbüs 
edilen veya Hazine malı sayılması lâzımgelen .cevherler istirdada tabi 
tutulmaz. 

III - Bu kanunda' yü&irlüğ© -gitdîğfc t^cibe-kudar jşagUmış o.lat 
iş J etme. hakkı lalelerinden, ..talebe mesnet teşkil eden arama ruhsat
namesi için., fennî, nezaretçi tâj'in edilmemesi veya müîîdef'nde yıllık 
rapor verilmemesi veya verilen rapor la r ın usulüne uygun b u l u n m a m a s ı 
sebebleriyle reddi lâzım gelenler reddedilmez, muameleleri bulunduk
ları noktadan itibaren yürütülür. 

Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan işletme h a k k ı taleplerinde de, 
talep sahiplerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay zarfında Sanayi Bakanlığına yazılı olarak m ü r a c a a t etmeleri ve ta
lebe mevzu sahanın aramalara açılmamış olması şartiyle muameleleri
nin bıraküdığı noktadan itibaren yürütülmesi yoluna gidilir. 

Geçici Madde 3 — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından, önce 
6309 sayılı kanunun 43 üncü ve 44 veya 45 inci maddelerine göre, ya
pılıp reddedilmemiş bulunan işletme hakkı taleplerinin 43, 44, 47 ve 48 
inci maddelere intibakı aşağıda gösterilmiştir : 

I - Arza tatbiki yapılmış olup bunun neticesinde; 
a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir iş letme tesisine elverişli 

maden varlığı meydana çıkarılmamış olduğu tesbit edilen iş le tme hakk ı 
talebi reddolunur. 

b) Mevdu vesikalarının mahalline uygun olduğu tesbit edilenlerin, 
ayrıca bir vesika verilmesine hacet kalmaksız ın , muameleleri yü rü 
tülür. 

c) Mevdu vesikalarında hata veya noksanlar tesbit edilenler hak
kında 48 inci madde hükümleri tatbik olunur. 

II - Mevdu vesikaları tarzı tanzim itibariyle kanun ve talimat
namesine uygun görülmüş fakat arza tatbikleri yapılmamış olan işletme 
hakkı taleplerine ait vesikalar mahallinde tetkik ve tahkik olunur. B u 
nun neticesinde; 

a) Kemiyet ve keyfiyet bak ımından bir iş letme tesisine elverişli 
maden varlığı meydana çıkarılmamış olduğunun tesbiti halinde iş letme 
hakkı talebi redolunur. 
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b) Vesikalarının mahalline uygun olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca 
bir vesika verilmesine hacet kalmaksızın muameleleri yürütülür» 

c) Vesikalarında hata veya noksanlar tesbit edilenler hakkmda 
48 inci madde hükümleri tatbik olunur. 

III - I ve II nci bentlerin şümulü dışında kalan bilcümle" işletme 
hakkı talepleri hakkında 43 ve mütaakip maddeler hükümleri tatbik 
olunur. 

Mevdu vesikalarının uygun bulunmaması sebebiyle reddedilmiş 
olan işletme hakkı talepleri hakkında da talep sahiplerinin bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Sanayi Bakanlığına 
yazılı olarak, müracaat, etmeleri ve talebe mevzu sahanın henüz ara
malara açılmamış olması şartiyle, 43 üncü ve mütaakip madde hüküm
leri tatbik olunur. 

Geçici Madde 4 — Bu s kanunun yürürlüğe gİBdjği tarihte, işlet
me ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı itası kararlaştırılması üzerine 
altı ay zarfında kanuni harcın tediyesi, damga pulunun teydii ve Ba
kanlığa müracaatla mukavele ve şartnamenin imza ve teati edilmesi 
lüzumu bildirilenlerden gerekli harcı yatırıp damga pulunu tevdi ettiği 
halde imza ve teati için müddetinde Bakanlığa müracaat etmemiş ol
maları sebebiyle 66 nci madde mucibince işletme kararı hükümden sa
kıt olmuş duruma düşenlere Bakanlıkça imza ve teati için ik i aylık bir 
müddet daha verilir. 

Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla mukavele ve şartnameyi 
imza ve teati edenlere ait işletme hakkı muameleleri tekemmül ettirilir. 
Aksi takdirde işletme hakkı verilmesine ait karar iptal olunur. 

Geçici Madde 5 — Tek cins madene münhasır olan veya 148 inci 
maddenin (A) bendi gereğince müddetinde tek cins maden haline ge
tirilen ihale taleplerinden 11/9/1954 tarihine kadar 6309 sayılı kanunun 
43 ve 44 veya 45 inci maddelerine uygun hale getirilmemiş olanlar hü
kümden sakıt olmuş sayılamaz ve bu kabil talepler hakkında geçici 3 
üncü madde hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 6 — I - Mülga Maadin Mevzuatı zamanında ita 
edilmiş olup 11/3/1954 tarihinde yürürlükte bulunan işletme ruhsatna
melerinden; 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 149 uncu maddesinin (A) ve 
(B) bentleri hükümlerini (C) bendine uygun şekilde yerine getirenler, 

b) Veya durumları itibariyle bahis konusu devir hükümlerine ta
bi olmıyanlar, 

149 uncu maddenin (D) ve (El bentleri ile faaliyete mütaallik son 
fıkrası hükümleri yerine getirilmemiş dahi olsa aynı maddenin soa fık
rası gereğince hükümleri sakıt olmuş sayılmaz. 

Bu kabul isletme ruhsatnamelerine müsteniden yapılmış -olan tec
dit veya imtiyaza tahvil talepleri usûlü dairesinde yürütülür. Şu kadar 
k i bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itasından itibaren 10 yılı geç
memiş olan işletme ruhsatnamesine müstenit tecdit veya imtiyaza tah
vil talebi sahipleri en geç üç ay içinde Sanayi Bakanlığına bir dilekçe 
ile müracaatla vâki talebinden vazgeçebilir. Bu vazgeçme alâkalının 
işletme ruhsatnamesinin itasından itibaren 10 yılın son gününe kadar 
yeniden tecdit veya imtiyaza tahvil talebinde bulunmasına mâni teş
k i l etmez. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, itasından itibaren 10 
yıl geçmemiş olan ve yukardaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde zikre
dilen durumda bulunan işletme ruhsatnamelerinden; 

a) 149 uncu maddenin (D) ve (E) bentleri ile faaliyete mütaallik 
son fıkrası hükümlerinin yerine getirilmemesi veya beş yıllık sürenin 
sona ermiş olması sebebiyle muameleden kaldırılanlar, 

b) Veya vâki tecdit veya imtiyaza tahvil talepleri kabul edilmiyen 
veya reddedilenler, 

Aramalara serbest bırakılmış dahi olsalar üçüncü şahsıların haK-
ları taallûk etmediği ve en geç altı ay içinde bir dilekçe ile Sanayi Ba
kanlığına müracaat edildiği takdirde bunlar hakkında'yukarda (i) nu
maralı fıkrada yazılı hükümler uygulanır. 

III - Bahis mevzuu tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerine müs
teniden maden sahasında İstihsal faaliyetinde bulunulması ve istihsal 
edilen cevherlerin imrarı talep edildiği tak&fdg; bu talepler hakkında 
Maden Kanununun 57 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Geçici Madde 7 — Mülga Maadin Mevzuatı zamanında ita edilmiş 
olup 11/3/1954 tarihinde yürürlükte bulunan imtiyazlı madenlerden; 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 150 nci maddesinin muaddel 
(A) bendi hükmü yerine getirilmiş olanlarla, 

b) 'Durumları itibariyle bahis konusu devir hükümlerine tab! 
bulunmıyanlar, 

Maden Kanununa intibak etmiş sayılırlar. 

Bunlar hakkında 150 nci maddenin (t ve J ) bentleri hükümleri 
tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra şümulüne giren madenlerde 150 nci maddenin (C, 
D, E, F) bentleri hükümlerinin yerine getirilmemesi sebebiyle imtiyaz 
hakkı feshedilmez. (D) bendi hükmü tatbik olunmaz. Mümessil, fennî 
nezaret ve faaliyet bakımlarından haklarında 81, 82, 74 üncü ve mü
taakip maddeler hükümleri uygulanır. 

150 nci maddenin muaddel (A) bendi hükümlerinin yerine getiril
mesi maksadiyle bu bentte gösterilen müddet içinde bir limitet veya 
anonim şirkete sermaye olarak konulduğu halde henüz devir beyanna
mesi verilmemiş olan imtiyazlı madenler için, bu kamunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfında devir beyannamesi tevdi olunduğu 
takdirde mezkûr madenlerin imtiyaz sahipleri de yukardaki Jıüküm-
lerden istifade eder. 

Geçici Madde 8 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ma
liye Bakanlığınca tasfiyesine başlanmamış olan cevherlerle bakiye yı
ğını ve cüruf, 141 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı müddetler geç
mek şartiyle, sahanın maden hukuku bakımından tabi olduğu ahkâmın 
şümulüne girer. 

Geçici Madde 9 — Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte mev
cut bulunan işletme hakkı, tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerinden, 
talebin müddetinde Bakanlığa yapılmamış plması veya vesikalardaki 
hata veya noksanın mehdinden sonra tamamlanması sebepleriyle reddi 
lâzım gelen veya reddedilmiş bulunanlar hakkında aşağıdaki muamele
ler tatbik olunur : 

a) Müracaatın kanuni müddeti zarfında Bakanlığa yapılmaması 
veya muameledeki hata ve noksanların ikmaline mütallik evrakın müh
letinden sonra verilmesi sebepleriyle reddi lâzım gelen talepler redde
dilmez, muameleleri bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

b) Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan talep sahiplerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 'zarfında Sanayi Ba
kanlığına yazılı olarak müracaat etmeleri ve talebe mevzu sahanın 
aramalara açılmamış olması şartiyle muamelelerinin bulundukları nok
tadan itibaren yürütülmesi yoluna gidilir. 

Geçici Madde 10 - Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihle mev
cut istetme hakkı, tecdit-«eya imüyazat tahvil- taleplerinden, yerinde 
yaptırılacak tetkik, tatbik ve konLroller için 144 üncü madde gereğince 
yapılan tebliğe rağmen yolluk avansının müTldetînao ynlırılmam;ısı se
bebiyle «îddi lazım gelen veya "reddedilmiş bulunanlaf 'hakkiHâa. aşağıda
ki muameleler tatbik olunur. 

a) Reddi lazım gelen lıılelıin sahibine iki ııyhk bir müddet ilaha 
verilir. Bu müddet içerisinde de yolluk avansı yatırılmadığı takdirde 
talep reddolunur. 

b) Reddedilmiş bulunan talebin sahibine, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içerisinde Sanayi Bakanlığına yazılı olarak 
müracaat etmesi ve ilgili sahanın yeni aramalara açılmamış olması şar
tiyle, iki aylık bir müddet daha verilir. Bu müddet içerisinde yolluk 
avansının yatırılması halinde muamele yürütülür. 

Kaldmlan maddeler 

Madde 4 — 6309 sayılı Maden Kanununun 32, 33 ve 45 inci mad
deleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 5 — Aşağıda (A) bendinde yazılı maddeler bu kanunun ya
yımı tarihinde, (B) bendinde yazılı maddeler de yayım talihinden üç 
ay sonra yürürlüğe girerler. 

A ) Bu kanunun birinci maddesinde gösterilen Maden Kanununun 
değiştirilen 1, 7, 8, 12, 15, 24, 36, 40, 49, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 
67, 68, 70, 72, 81, 86, 88, 122, 140, 152 nci maddeleri ve geçici 1, 2, 4, 6, 7, 
9, 10 uncu maddeleri. 

lük 



B) Ku kanunun birinci maddesinde, gösterilen Maden Kanununun Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
değiştirilen 2, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 44, 47, 48, 57, 74, 76, 78, Madde 3 — Bu kanunun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür. 
79, 82, 84, 85, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 141, 144 üncü 
maddeleri ve ek 1, 2, 3, 4 üncü maddeler ile geçici 3, 5, 8 inci maddeleri. 16/7/1963 

Madde 6 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
[Serseri ve Mazannaisıı Eşhas hakkındaki 26 Nisam. 1325 tarihli 

16/7/1963 kanun 2 nci tertip 1 inci cüdinin 169 uncu sahifesindedir.] 

Resmî 
Düstur Gazete ^^"^ 

'̂<>: Başlığı Tettip Cilt Sahife Sarı 

İlgili Kanun : 

6309 Maden Kanunu 3/3/1954 3 35 1169 8655 Cezaevleri inşaası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
(Bu kanunun 32, 33 ve 45 mcı maddeleri kaldırılmıştır.) • • •« • . *•* * •>> • 

girişilmesine ve istikraz akdine dair Kanun 
, 8 9 m Kanun No . ÎTİ Kabul tarihi': 12/7/1963 • " _ 

Madde 1 — Cezaevleri inşaatı için senelik ödeme miktarı 5 000 000 
lirayı geçmemek üzere 15 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Adalet Bakam v e bu ödemeleri karşılamak 

Serseri ve Mazannaisıı Eşhas hakkında Kanunun yürürlükten üzere millî bankalardan istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 
kaldırılmasına dair Kanun Madde 2 — Birinci madde gereğince yapılacak istikrazın itfa tak

sitleri 2548, 3757 sayılı kanunlarla sağlanan gelirden, faizleri genel büt
çeye konulacak ödenekten verilir. 

Kanun No : 272 Kabul tarihi : 11/7/1963 Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
'~ • Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Adalet v e Maliye Bakanları 

Madde 1 — 26 Nisan 1325 tarihli Serseri ve Mazannaisu Eşhas yürütür, 
hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 16/7/1963 

•' M t 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : 1 — Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Danıştay Üçüncü Daire 
• • Üyesi Şükrü Gilisralıoğlu, 
T. C. Anayasasının 140 ıncı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu v e 2 — Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına Danıştay Yedinci Da-

ire "Uvesi ÎCGHIELİ Bsrk&m 
Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 günlü v e 44 sayılı Kanunun 

3 — Danıştay Beşinci Daire Başkanlığına Danıştay Beşinci Daire 
20 nci v e Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 22 nci maddeleri uyarınca, Üyesi v e Başkan Vekili A l i Doğan Toran, 
Danıştay Daire Başkanlarını 'seçmek üzere, Anayasa Mahkemesinin asıl 4 — Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına Danıştay Yedinci Daire 

Üyesi Avni Pınar, 
v e yedek üyelerinin katıldığı 11/7/1963 günlü Kurul toplantısında yapılan 

Yapılan ilk gizli oylamada Kurul tanı sayısının üçte iki çoğunlu-
gizli seçimde; ğunu sağlamak suretiyle seçilmişlerdir. 

••• . . . 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/1939 Karar Sayısı: 6/1959 

«Türk Diyabetikler Derneği» nin kamu yararına çalışan dernekler- 12/8/1960 tarihli v e 5/227 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş 
den sayılması; içişleri Bakanlığının 18/4/1963 tarihli v e 81-103/201 sayılı o l a n «Kıbrıs Türk Askerî Birliği Personelinin özlük Hakları iaşe v e 
yazısı v e Danıştay Gene, Kurulunun 3/6/1963 tarihli v e 63/68/81 sayılı ^oZ^^TlT Y L 5 S » t ^ ^ l ^ t t v e t 

kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37 nci maddesine göre, Bakanlar n l n kaldırılarak yerine ilişik (1) sayılı cetvelin (1/3/1963 tarihiaden ge-
Kurulunca 28/6/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. çerli olmak üzere) konulması; Maliye Bakanlığının uygun mütalâasına 

dayanan Millî Savunma Bakanlığının 21/6/1963 tarihli v e 1630-(lO)-63 
n ı u u r m D i o i ' i ı u T BUT. sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 4/7/1963 tarihinde karar-
CUMHURBA ŞKANI laştırılmıştır: 

C. GÜRSEL CUMHURBAŞKANI 
Başbakan Devlet Bakanı ve Devlet Bakamı ve Devlet Bakanı ve C m G ^ R S E I j 

1. İNÖNÜ
 Bai£" Y^İ*TA

C

T

ISI B*t,' YaıAmcısı Başb. Yardımcısı Başbakan- Devlat Bakanı ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakamı ve 
E. ALICAN H. DINÇER T- FEYZIOGLU ı v / W ) B a * - Yardımcısı Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 

i . IJVUIVU E ALİCAN H. DİNÇER T. FEYZİOĞLU 
Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakam 

V. PİRİNÇÇlOĞLU R. AYBAR N. ÖKTEN A- K- YÖRÜK Devlet Bakac ı Devlet Bak amı Devlet1: R">ıka.m Adalet Bakanı 
V.PlRtNÇÇİOĞlU R. AYBAR N. ÖKTEN A-K.YÖRÜK 

Millî Sa. Bakam içimleri Bakanı Dışişleri Bakanr Maliye Bakanı 
/. SANCAR H- O. BEKATA F- C. ERKtN F MELEN Millî Sa. Bakanı İçişleri Babanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

/. SANCAR H. O. BEKATA F- C ERKİN F. MELEN 
Millî Eğit. Bakıanı Baymdınlrk BakanıV. Ticaret Bakanı Sa- ve So. Y. Bakamı 

/ hvrVM v lurrırN A nfiıı? v AIMCIHTTI Millî Eğit- Bakanı BaynudttbfeBaikanı V. Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
I.UKIIM t.M£,L£.n A. uyuz i. AZIZUGLU 1. ÖKTEM F. MELEN M. ETE Y. AZİZOĞLU 

^ S t ™ ^ / J ^ r " ^ n , ^ " " ^ T J ; ^ 1 1 Güm. ve Tek. Bakan. Tanm Bakanı Ulaştığa Bakanı Çalışma Bakam 
O. ÖZTRAK M. İZMEN 1. S. DURA B. ECEVİT 0 . ÖZTRAK M. İZMEN 1. Ş. DURA B. ECEVİT 

Sanayi Bakanı Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakamı V. Sanayi Bakamı Baı--Ya. ve Turizm Bakanı tmar ve İskân Bakam 
F. ÇELlKBAŞ N- ARBIÇOĞLU R. AYBAR F. ÇELlKBAS N- ARDIÇOĞLU F. K. GÖK AY 

20 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazete) Sainfe: H 



R Ü T B E S İ 

Tuğgeneral 

Kıdemli Albay 

Albay 

Yarbay 

Kd. Binbaşı 

Binbaşı 

Kd. Yüzbaşı 
» » 

Yüzbaşı 

Kd. Ütğm. 

» » 
» » 

Üstteğmen 

Teğmeıj 

Aslî ,% 35 zamlı Aylık 
Aile durumu maaş maaşı tutarı 

Bekâr ' 150 ' 2.850 11.027,14 
Çocuksuz evli 150 2.850 10.979,49 
1-2 Ço. evli 150 2.850 10.945,94 
3-4 Ço. evli 150 2.850 10.912,99 
4 den fazla Ço evli 150 2.850 10.902,79 

Emekli 
keseneği 

162 
162 
162 
162 
162 

T O P L A M Ortalama 

11.189,14 
11.141,49 
11.107,94 
11.074,99 
11.064,79 

126.500 
126.000 
125.6G0 
125.000 
125-.000 

Gelir 
Vergisi 

4.062,90 
4.015,25 
3.979,90 
3.944,65 
3.932,25 

Emekli 
keseneği 

324 
324 
324 
324 
324 

% 10 % 3 
O. Y. Tas. 

Kurumu Bonosu 

270 
270 
270 
270 
270 

330 
330 
330 
330 
330 

Kesinti 
toplamı 

4.936,90 
4.939,25 
4.903,90 
4.868,65 
4.856,25 

İ T A S I 

6.202,24 
6.202,24 
6.204,04 
6.206,34 
6.208,54 

Transfer Yurt içinde 
edilecek kalacak 
Miktar Miktar 

6.115,34 
6.115,24 
6.115,34 
6.115,34 
6.115,34 

Bekâr 
Çocuksuz evli 
1-2 Ço. evli 
3-4 Co. evli 

150 
150 
150 
150 

4 den fazla Ço. evli 150 

2.700 
2.700 
2.700 
2.700 
2.700 

9.302,18 
9.267,68 
9.239,18 
9.229,08 
9.200,18 

162 
162 
162 
162 
162 

9.464,48 
9.429,68 
9.401,18 
9.391,08 
9 362,18 

106.0C0 
105.500 
105.000 
105.000 
104 ( or. 

3.205,05 
3.166,05 
3.137,15 
3.127,05 
3.09ö,15 

324 
324 
324 
324 
324 

270 
270 
270 
270 
270 

280 
280 
280 
280 
280 

4.079,05 
4.040,05 
4.011,15 
4.001,05 
3.972,15 

5.385,13 
5.389,63 
5.390,03 
5.390,03 
5.390,03 

5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 

Bekâr 
Çocuksuz evli 
İ-2 Ço. evli 
3-4 Ço. evli 

125 
125 
125 
125 

4 den fazla Ço. evü 125 

2.362,50 
2.362,50 
2.362,50 
2.362,50 
2.362,50 

8.845,90 
8.796,90 
8.768,00 
8.757,85 
8.729,00 

Bekâr 
Çocuksuz evli 
1-2 Ço. evli 
3-4 Ço. evü 

100 
100 
100 
100 

4 den fazla Ço. evli 100 

2.025 
2.025 
2.025 
2.025 
2.025 

7.078,70 
7.039,70 
7.010,80 
7.000,70 
6.971,80 

141,75 
141,75 
141,75 
141.75 
141,75 

121,50 
121,50 
121 5i) 
121*50 
1 2 1 . 5 0 

8.987,65 
8.398,65 
8.909,75 
8.899,60 
8.870,75 

7.200,20 
7.161,20 
7.132,30 
7.122,20 
7.093,30 

Bekâr 90 1.687,50 6.071,27 101,̂ 5 
Çocuksuz evli 90 1.687,50 6.032,27 101,25 
1-2 Ço. evli 90 1.687,50 6.022,12 101,25 
3-4 Ço. evli 90 1.687,50 5.993,27 101,25 
4 den fazla Ço. evli 90 1.687,50 5.983,12 101,25 

6.172,52 
6.133,52 
6.123,37 
6.094,52 
6.084,37 

Bekâr 80 1.486 5.802,02 
Çocuksuz evli 80 1.485 5.781,82 
1-2 Ço. evli 80 1.485 5.752,92 
3-4 Ço. evli 80 1.485 5.742,82 
4 den fazla Ço. evli 80 1.485 5.713,92 

89.10 
89,10 
89;10 
89.10 
89,10 

5.891,17 
5.870,92 
5.842,02 
5.831,92 
5.803,02 

Bekâr 70 1.282,50 4.764,00 
Çocuksuz evli 70 1.282,50 4.75O,50; 
1-2 Ço. evli 70 1.282,50 5.723,8 
3-4 Ço. evli 70 1.282,50 4.715,95 
4 den fazla Ço. evli 70 1.282,50 4.708,1 

Bekâr 60 1.080,00 4.557,00, 
Çocuksuz evli 60 1.080,00 4.526,70 
1-2 Ço. evli 60 1.080,00 4.518,75 
3-4 Ço. evli 60 1.080,00 4.486,3» 
4 den fazla Ço. evli 60 1.080,00 4.478,45 

7,6,95 
76,95 
76,95 
16,95 
76,95 

64,80 
64",80 
64,80 
64,80 
64,80 

4.841,01 
4.827,45 
4.800.75 
4.792,90 
4.785,00 

4.621,80 
4.591,50 
4.583,55 
4.551,15 
4.543,25 

Bekâr 50 945,00 3.647,29 56,70 
Çocuksuz evli 50 945,00 3.613,54 56.70 
1-2 Ço. evli 50 945,00 3.606,19 56,70 
3-4 Ço. evli 50 945,00 3.598,29 56,70 
4 den fazla Ço. evli 50 945,00 3.590,44 56,70 

3.703,99 
3.670,24 
3.662,89 
3.654,99 
3.647,14 

101.000 
100.500 
100.000 
100.000 
99.500 

3.017,55 
2.978,55 
2.949,65 
2.939,50 
2.910,65 

283,50 
283,50 
283,50 
283,50 
283,50 

236,25 
236,25 
236,25 
236,25 
236,25 

270 
260 
260 
260 
260 

3.807,30 
3.758,30 
3.729,40 
3.719,25 
3.690,40 

5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 

5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 
5.180,35 

80.500 
80.000 
79.500 
79.500 
79.000 

2.248,80 
2.029,80 
2.180,90 
2.170,80 
2.141,90 

243 
243 
243 
243 
243 

202,50 
202,50 
202,50 
202,50 
202,50 

210 
210 
210 
210 
210 

2.904,30 
2.865,30 
2.836,40 
2.826,30 
2.797,40 

4.295,90 
4.295,90 
4.295,90 
4.295,90 
4.295,90 

4.295,90 
4.295,90 
4.295,90 
4.295,90 
4.295,90 

69.000 
68.500 
68.500 
68.000 
68.000 

1.817,55 
1.778,55 
1.768,40 
1.735,55 
1.729,40 

202,50 
202,50 
202,50 
202,50 
202,50 

168,75 
168,75 
168,75 
168,75 
168,75 

180 
180 
180 
180 
180 

2.368,80 
2.329,80 
2.319,65 
2.290,80 
2.280,65 

Ş.803,72 
3.803,72 
3.803,72 
3.803,72 
3.803,72 

3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 

66.000 
66.000 
65.500 
65.50,0 
65.000 

1.705,05 
1.684,80 
1.655,90 
1.645,80 
1.616,90 

178,20 
178,20 
178,20 
178,20 
178,20 

148,50 
148,50 
148,50 
148,50 
148,50 

170 
170 
170 
170 
170 

2.201,75 
2.181,50 
2.152,60 
2.142,50 
2.113,60 

3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 

3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 
3.689,42 

54.000 
54.000 
53.500 
53.500 
53.S00 

1.270,15 
1.254,40 
1.251,90 
İ.224,05 
1.216,15 

153,90 
153,90 
153,90 
153,90 
153,90 

128,25 
128,25 
128,25 
128,25 
128,25 

140 
140 
140 
140 
140 

1.692,30 
1.676,55 
1.654,05 
1.646,20 
1.638,30 

3.148,71 
3.150,90 
3.146,70 
3.146,70 
3.146,70 

3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 

52.000 
51.500 
51.500 
51.000 
51.000 

1.211,80 
1.181,50 
1.173,55 
1.151,15 
1.143,25 

129,60 
129,60 
129,60 
129,60 
129,60 

108,00 
108,00 
108,00 
108,00 
108,00 

140 
140 
140 
130 
130 

1.589,40 
1.559,10 
1.551,15 
1.518,75 
1.510,85 

3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 

3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 
3.032,40 

3.450 
3.400 
3.400 
3.400 
3.400 

902,60 
869,35 
861,50 
853,60 
845,75 

113,40 
113,40 
113,40 
113,40 
113,40 

94,50 
94,50 
94,50 
94,50 
94,50 

110 
110 
110 
110 
110 

1.220,50 
1.187,25 
1.179,40 
1.171,50 
1.163,65 

2.483,49 
2.482,99 
2.483,49 
2.483,49 
2.483,49 

2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 

Bekâr 40 810,00 3.480,35 48,60 3.528,95 3.300 
Çocuksuz evli 40 810,00 3.447,10 48,60 3.495,70 3.250 
1-2 Ço. evli 40 810,00 3.439,25 48,60 3.487,85 3.250 
3-4 Ço. evli 40 810,00 3.431,35 48,60 3.479,95 3.250 
4 den fazla Ço. evli 40 810,00 3.423,50 48,60 3.472,10 3.250 

Bekâr 30 607,50 3.045,25 36,45 3.081,70 2.900 
Çocuksuz evli 30 607,50 3.012,00 36,45 3.048,45 2.850 
1-2 Ço. evli 30 607,50 3.004,15 36,45 3.040,60 2.850 
3-4 Ço. evli 30 607,50 2.996,25 36,45 3.032,70 2.850 
4 den fasla Ço. evli 30 607,50 2.988,40 36,45 3.024,85 2.850 

850,10 
816,85 
809,00 
801,10 
793,25 

97,20 
97,20 
97,20 
97,20 
97,20 

81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

100 
100 
100 
100 
100 

1.128,30 
1.095,05 
1.087,20 
1.079,30 
1.071,45 

2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 

2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 
2.400,65 

710,10 
676,85 
669,00 
661,10 
653,25 

72,90 
72,90 
72,90 
72,90 
72,90 

60,75 
60,75 
60,75 
60,75 
60,75 

90 
90 
90 
90 
90 

933,75 
900,50 
892,65 
884,75 
876,90 

2.147,95 
2.147,95 
2.147,95 
2.147,95 
2.147,95 

2.147,95 
2.147,95 
2.1471'95 
2.147,95 
2.147,95 

86,90 
86,90 
88,70 
91,00 
93,20 

204,78 
209,28 
209,68 
209,68 
209,68 

114,30 
114,30 
114,30 
114,30 
114,30 

116,31 
118,50 
114,30 
114,30 
114,30 

82,84 
82,34 
82,84 
82,84 
82,84 
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Aslî ı% 35 zamlı Ayük Emekli 
R Ü T B E S İ Aile durumu maaş maaşı tutarı keseneği T O P L A M 

Yd. Teğmen Bekâr 30 607,50 3.014,87 36,45 3.051,32 
» » Çocuksuz evli 30 607,50 2.981,62 36,45 3.018,07 
» » 1-2 Ço. evli 30 607,50 2.973,77 36,45 3.010,22 

3-4 Co. evli 30 607,50 2.965,87 36,45 3.002,32 
•» » 4 don fazla Ço. evli 30 607,50 2.958,02 36,45 2.994,47 

Yd. Atğm. Bekâr 25 540,00 2.604,75 32,40 2.637,15 
» » Çocuksuz evli 25 540,00 2.571,50 32,40 2.603,90 
» » 1-2 Ço. evli 25 540.00 2.563,65 32,40 2.596.05 

3-1 Ço. ıv'.ı 25 510,00 2.555,75 32.40 2.588.15 
» » 4 den fazla Ço. evli 25 510,00 2.547,90 32,40 2.580,30 

,\-l>. K ı l . 11,1-,-. 1. Bekâr 80 1.185,00 1.082,48 89,10 4.171.58 
>'• : . ;> :• Çocuksuz evli 80 1.485,00 4.071,23 59,10 4.1.60.33 
» » :> :> İ-2 Co. evli 80 1.485.00 4.040,13 89,10 4.137,03 
» :> » 3-4 Ço. evli SO 1.485.00 4.042,53 89.10 4.131.63 
» » » ? •1 den fi iz: a Ço. evli 80 1.185,00 4.036,88 89,10 4.125,98 

,\,1>. k ı l . J I , ı - . T . .!. Bekâr 70 1.282,50 3.823,28 76.95 3.900,23 
•:• Çocuksuz evU 70 1.282.50 3.812,03 76,95 3.888.98 

» » » » >•> 1-2 Co. evli 70 .1.282,50 3.806,43 76,95 
» .-> :> :> •:. 3-4 Ço. evli 70 J .282,50 3.800,83 76.05 3.877.78 
» ;> •> 1 den f,'!z!d Ço. evli 70 3.2*2,50 3.795.18 76.95 3.872.13 

A - l , . k ı l . I! ;:.>-. i. K;,(] ,! Bekâr 00 1.080,00 3.622.07 64,80 3.686,87 
» » •/ Çocuksuz evli 60 1.0*0.00 3.591.07 01.SO 3.655.87 
» -,ı > 1-2 Ço. evli 60 1.080,00 3.5M.32 61.80 3.619.12 
» :. * 3-4 Ço. ovli 60 .1.080.00 3.577,62 61.80 3.612,12 
» > v ::• 1 don l'az'.a Ço. evli 60 1.080.C0 3.570,82 <>•'•.80 3.635,62 

.» - ! . . /»<!. î l r . : . v 1. I'Jek/lr 50 f) 15,00 3.449.09 56.70 .3.505,79 
) > •• > Çocuksuz evi: 50 815,00 3.117,59 56,70 3.474,29 
» > 1-2 Ço. ovli 50 915.00 3.411.34 50.70 3.408.04 
:• •> •> 3-1 Ço. ovli 50 9-15,00 3.101,64 56,70 3.461,31 
» » :s 4 don fazla Ço. evli 50 945,00 3.397,81 56.70 3.451,51 

Asb. K<1 B !S(-,'i vtış Bekâr 40 810,00 3.292,15 48,60 3.310,75 
» • „ Çocuksu/, ovli 40 81.0,00 3.278,65 48,60 3.327,25 
;> » 1-2 Ço. ovli 40 810,00 3.271,90 •1S.60 3.320.50 
» » :> 3-4 Ço. evli 40 810,00 3.247,70 48.60 3.296,30 
» :> 4 den ftız'iL Ço. ovli 40 810.00 3.210,90 48.60 3.289,50 

Asb. B;ı.ş<;,'ivı.ı.ş Bekâr 30 «07,50 3.015,25 36,15 3.081.70 
> » (Çocuksuz evli 30 607,50 3.012,00 36,45 3.0(8,45 
» »• 1-2 Ço. ovl; 30 607,50 3.001.15 36.45 3.010,60 
:> » 3-1 Ço. ev: i 30 607,50 2.996,25 36,45 3.032.70 
;> » •l don fazla Ço. ovli 30 607,00 2.988,10 36,45 3.024.85 

Asb. Osırvş. Bekar 25 510,00 2.631,75 32.10 2.661,15 
> » Çocuksuz ovli 25 510.00 2.598,50 32,10 2.630,90 

J-2 Ço. ovii 25 540,00 2.590,65 32,10 2.623,05 
3-1 Ço. evli 25 510,00 2.582,75 32,10 2.615.15 

» 4 den fazla Ço. ovli 25 510.00 2.571,90 32.-10 2.607,30 

Asi). Çavuş Bekâr 20 •172,50 2.037,00 28.35 2.065.35 
» » Çocuksuz ovli 20 472,50 2.025,75 28,35 2.054,10 

1-2 Ço. evli 20 4>72,50 2.020,1.0 28.35 2.048,45 
3-1 Ço. evli 20 •172,50 2.011,50 28,35 2.012,85 

» » 4 den fiizla Ço. evli 20 472,50 2.008,85 28,35 2.037,20 

Kıla U Î I V U Ş H 252,70 252,70 
Onbaşı 202,16 202,16 
Er 126,35 126,35 

Gelir Emekli 
Ortalama Vergisi keseneği 

~ 2.9Ö0 - 7.10,10 72,90" 
2.850 676,85 72,90 
2.850 669,00 72,90 
2.850 661,10 72,90 
2.850 65.3.25 72,90 

2.500 570.10 64,80 
2.450 536.85 64.80 
2.450 529,00 61,80 
2.450 521,10 64,80 
2.150 513.25 64.80 

3.800 1.025.10 178,20 
3.8C0 .1.009,35 178,20 
3.750 984,00 178,20 
3.750 976,10 178,20 
3.750 968,25 178,20 

3.550 937,60 153,90 
3.550 921,85 153,90 
3.550 91.4,00 153.90 
3.550 906,10 153,90 
3.550 898.25 153.90 

3.100 8*5.10 129,60 
3.350 851,85 129,60 
3.350 811.00 129,60 
3.350 836,10 129,60 
3.350 «28,25 129,60 

3.250 832,60 113.40 
3.200 799,35 113,10 
3.200 791.56 113.40 
3.200 783,60 113,10 
3.200 775,75 113.40 

3.100 780,10 97,20 
3.100 764,35 97.20 
3.1.00 756,50 97,20 
3.050 731,10 97.20 
3.050 723.25 97.20 

2.90O 710.10 72.90 
2.850 676,85 72.90 
2.850 669,00 72.90 
2.850 661,10 72.90 
2.85ı) 653.25 72.90 

2.500 570,10 01.80 
2.450 536,85 64,80 
2.450 529,00 64,80 
2.450 521,10 64,80 
2.150 513,25 64,80 

1.900 385,20 56.70 
1.900 373,95 56,70 
1.900 368,30 56.70 
1.900 362,70 56,70 
1.900 357,05 56,70 

% 10 r* 3 Transfer Yurt içind 
O. Y. Tas. Kesinti edilecek kalacak 

Curumu T toplamı İ T A S I Miktar Miktar toplamı İ T A S I 

30,37 90 2.147,95 2.147,95 — 30,37 90 870,12 2.147,95 2.147,95 — 30,37 90 862,27 2.147,95 2.147,95 
30,37 90 854,37 2.147,95 2.147,95 
30,37 90 846,52 2.147,95 2.147,95 — 

27,00 80 741,90 1.895,25 1.895,25 
27,00 80 708.65 1.895,25 1.895.25 
27,00 80 700,80 1.895,25 1.895,25 - • 

27,00 80 692,90 1.895,25 1.895,25 -
27,00 80 685,05 1.895,25 1.895.25 . _ . 

118.50 120 1.471,80 2.699,78 2.117.95 551.83 
.118,50 120 J. 456,05 2.704,28 2.1.47,95 556,33 
.148,50 120 1.130,70 2.706,53 2.147,95 558,58 
118,50 3 20 1.422.80 2.708,83 2.147,95 560,88 
1.48.50 120 1.114,95 2.711,03 2.147,95 563.08 

1 28.25 110 1.329.75 2.570.18 2.147.95 •122.53 
128.25 110 1.311,00 2.574,98 2.117,95 •127,03 
128,25 110 1.306,15 2.577,23 2.147,95 429.28 
128.25 110 1.298,25 2.579,53 2.117.95 431.58 
128.25 110 1.290,40 2.581,73 2.147,95 •133,78 

108,00 110 1.232.70 2,151.17 2.117,95 306.22 
108.00 110 1.199,45 2.456,12 2. i 17.95 308,47 
108,00 110 1.191.60 2.157,52 2.147,95 309.57 
108.00 110 1.183.70 2.458.72 2.117.95 3.10.77 
108.00 110 1.175.85 2.159,77 2.1 17.95 311,82 

91,50 100 1.140.50 2.356.29 2.1.17.95 217,31 
94,50 .100 1.107.25 2.367,01 2.1 1.7.95 219,09 
91.50 100 1.099,10 2.308,6-1 2.1 17.95 220,69 
94.50 100 ¡.091,50 2.309.8 1 2.! 17,9.) 221,89 
94,50 100 1.083.65 2.370.89 2.1 17,95 222.9 1 

81,00 100 1.058.30 2.282.15 2.1 ¡7.95 131.50 
81,00 100 1.012,55 2.284.70 2.147.95 136,75 
81,00 100 .1.034,70 2.285.80 2.147.95 137,85 
81,00 100 1.009.30 2.287,00 2.147.95 139,05 
81.00 100 1.001.45 2.2SS.05 2.1 ;7.95 1.10,10 

60,75- 90 933,75 2.147,95 2.117.95 
60.75 90 900,50 2.117,95 2.117.95 
00,75 90 892,65 2.147.95 2.117.95 
60,75 90 881.75 2.1 17,95 2.117,95 
60,75 90 870,90 2.147,05 2.1-17,95 

54.00 80 768,90 1.895,25 1.895,25 
54,00 80 735,65 .1.895,25 1.895.25 -
51.00 80 727,80 1.895,25 1.895,25 - • 

51,00 80 7.1.9,90 1.895,25 1.895,25 - -
54,00 80 712,05 1.895,25 1.895,25 -

17.25 60 519,15 1.516,20 :ı .510,20 
•17,25 60 537,90 1.516,20 1.516,20 
47,25 60 532,25 1.516,20 1.516,20 — 47,25 60 526,65 1.516,20 1.516,20 
47,25 60 521,00 1.516,20 1.510,20 

252,70 252,70 --
202,16 202,16 — 126,35 126,35 — 
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İ L A N L A R 

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

Aşağıda einsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı ıBcş) kalem (Sebze) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar nraftbuz karşîhği Komisyon Başkanlığına' 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul'eoılmez. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
Olnsl Aded Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Taze fasulye 11.000 11.000 ı Patlıcan 9.000 6.300 | 
Domates 20.000 14.000 1- 2.689 — 24/7/1963 11.00 
Dolmalık biber 4.500 3.150 | 

24/7/1963 11.00 

Bamya 1.000 1.400 | 
3524 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zıh (İki) kalem (Yiyerek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza-
hırındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerindi' Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanun: şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat eveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. (50 ton kesme 
makarna bir istekliye ihale edilebileceği gibi 25 tonluk partiler halinde 
ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Sığır "eti 80̂ 000 ~ 28oTooÖ,~ T4.950,"'•-" 3/8/1963 ~~ 11.00 
Kesme makarna 50.000 93.500, - 5.925. - 3/8/1963 11.30 

3699 / t-2 

Aşvğıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem ıTemizlik) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda, ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektupları ihale saa
tinde bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

10 ton arap sabunu bir istekliye ihale edilebileceği gibi beşer ton
luk partiler halinde ihale edilebilir. 

Cinsi : Arap sabunu. Miktarı : 10 Ton. M. Bedeli Lira Krş. : 
20.000,— , G. Teminatı Lira Krş. : 1.500,-, İhale Günü ve Saati : 5/8/1963 
11.00. 

3700 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem ıYiyecek ve yakacak) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Odunların ta
mamı biı- istekliye ihale edilebileceği gibi yarı miktarları ayrı ayrı istek
lilere de ihale edilebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı i h a l e 
C i n s i ton lira lira Günü Saati 

Sığır eti 80 280.000 14.950 7 Ağustos 1963 11.30 
Odun 250 32.500 2.438 8 Ağustos 1963 11.00 
Odun 250 32.500 2.438 8 Ağustos 1963 11.30 

3840 / 4-1 

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

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Er tire fanilâsı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım-. Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanuni şekilde ..hazırlıyacajclarj^jtiekijf ; mektuplarını ihale 
saatinden bir- saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Er tire fanila, Miktarı : 1.726.500,— lira dahilinde, Bir adedi 
M. bedeli : 4,00 Ura, G. teminatı : 65.515,— lira, ihale : günü 31/7/1963 
Çarşamba, saat: 11,00 

Not : Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250.000 adedtcn 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 250.000 adedi
nin geçici teminatı 43.750,— liradır. 

3525 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Buhar kazanı tesisi ve montajı) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Yüksek basınçlı buhar kazanı tesis ve montajı. Keşif bedeli : 
19.156,75, Geçici teminatı: 1.437,—, İhale günü ve saati: 2/8/1963 Cu
ma saat 11 de. 

3550 /1-3 • 
M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Kapalı zarf usulü ile Ordu Hastaneleri ihtiyacı irin 99 kalem cam 

lâboratuvar malzemesi alınacaktır. Tahmini bedeli 300.000, - lira olup 
eteçici teminatı 16.000 liradır. İhalesi 31/7/1963 Çarşamba günü saat 
11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Hepsi bir mütaahhide ihale 
edilebileceği gibi gruplar ayrı ayrı mütaahhitlere de ihale edilebilir. Ta
liplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif 
zarflannı ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler hiçbir surette ka
bul edilmez. 

3601 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Ankara Garnizon birlikleri ihtiyacı için 8i) ka
lem inşaat malzemesi satın alınacaktır. Tahmin bedeli 51.8(55,75 lira olup 
geçici teminatı 4.000,00 liradır, ihalesi 7 8 1963 Çarşamba günü saat 
11.00 do komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2190 Aa3*ılı kanun 
hükümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zml'larım ihale, saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

3721 / 4-2 • 
Balıkesir Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Balıkesir Kcsirven Köyünden Ali Kadir Doğan'ın.dâva'.ı Kü
tahya'nın Sabuncu Bucağı Sökmen Köyünde oturan karısı Lülfiye Doğan 
aleyhinde açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan açık duruşması sıra
sında : 

Davalı Lütfiye adına çıkartılan davetiyeye verilen meşruhatta dâ
vâlının semti meçhule gittiğinden bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan 
davetiyenin ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Dâvâlı Lütfiye Doğan'ın davetiyesinin ilânen tebliğ edilerek 2;', 0/1963 
günkü duruşmaya gelmediği takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 

3802 
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Bayındırlık Bakanlığından: 

Bakanlığımız ihtiyacı için 6 aded soğutma cihazı satın almacaktır. 
Altı aded soğutma cihazının muhammen bedeli (48.000,—) lira 

olup, geçici teminatı (3.600,—) liradır. 
Eksiltme 23/7/1963 Salı günü saat 15 de Bakanlıkta Malzeme Ek

siltme Komisyonu odasında Malzeme Eksiltme Komisyonunca kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğii ile İstanbul'da 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar tekli ' -nektuplanm-Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

, «arğ 

1 — Türkiye'nin doğu bölgesinde 6 muhtelif, batı bölgesinde 5 
muhtelif mahalde olmak üzere, i k i ihale ile, bina, yol v.s. inşaatı yaptı
rılacaktır. 

2 — Yapılacak işler : 
a) Doğu bölgesinde : 
36000 M 2 muhtelif tipte tek katlı kârgir bina yapımı, bunların tesi

satları ve takriben Î10Ö00 Ms toprak^ 15000 Ms stabilize işi, 25000 Ma 
yol asfalt kaplaması ve 10000 m tel örgü inşaatıdır. 

b) Batı bölgesinde 
4350 M 2 muhtelif tipte tek katlı kârgir bina yapımı, bunlara ait 

tesisatlar ve takriben 110000 Ma toprak, 18000 Ma stabilize işi, 32000 
Ma yol asfalt kaplaması, ve 10000 m. tel örgü inşaatıdır. 

3 — Yapılacak işlerin muhammen bedelleri : 
a) Doğu bölgesi inşaatı : 251.934.856 TL. 
b) Batı bölgesi inşaatı : 279.039.348 TL. 
4 — Bu veya buna mümasil işleri yapmış olan firma veya firma 

grupları ehliyet verilmesine esas olacak formları Hava Meydanları ve 
Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No : 110 Kavaklı
dere - Ankara adresinden 1/7/1963 tarihinden itibaren bizzat veya ka
nuni temsilcileri vasıtası ile temin edeceklerdir. 

5 — Formların doldurulmuş olarak tevdii müddeti 5/8/1963 günü 
saat 17.00 de son bulacaktır. 

6 — İşbu ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 
3719 /3-3 

19/7/1963 tarihinde eksiltmesi = yapılacağı ilân olunan Hopa limanı 
barınma tesisleri inşaatı işinin; 

1 — Eksiltmesi 26/7/1963 gününe talik edildiği, 
2 —• Eksiltme şartnamesinin (4) üncü maddesindeki (İştirak bel

gesi ancak; (A) grupundan en az (25) milyon liralık mütaahhitlik kar
nesi ile işin yapılmasına muhtazi inşa makinelerine sahip olanlara veri
lir) hükmü (İştirak belgesi ancak; (A) grupundan en az (36.200) milyon 
liralık mütaahhitlik karnesi ile işin yapılmasına muktazi inşa makinele
rine sahip olanlara verilir) şeklinde tadil edildiği, 

3 — Eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesinin (d) fıkrasındaki 
isteklilerin müracaat günü olarak 15/TJ1963 günü 22/7/1963 günü olarak 
tâyin edildiği, 

İlân olunur. ^ 
3863 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Miktarı : 12 kalem, ihtiyacın cinsi : Lippmann konkasör zincir diş
lisi, tahminî bedeli : 48.400,— TL., geçici teminatı : 3.630,— TL., eksilt
menin tarihi : 31/7/1963, günü : Çarşamba, saati : 16 da. 

Yukarıda yazılı ihtiyaç 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gere
ğince açık eksiltme usulü ile hizasında gösterilen tarih, gün ve saatte 
Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak 
Komisyon tarafından satın almacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz temin edilir. 
Taliplerin ticaret, sanayi veya esnaf belgesi>:e mezkûr gün ve sa

atte Komisyona müracaatları duyurulur. 
3767 /4-3 

Tahmini beâeli 4800,— geçici teminatı 360, TL. olan 35 aded yağ
murluk 1/8/1963 Perşembe günü saat 15 de Ankara'da Genel Müdürlük 

Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından açık 
cksiftme usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilebilir talip
lerin Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya esnaf belgesi, geçici temi
nat makbuzu veya banka teminat mektuplariyle birlikte yukarıda be
lirtilen gün ve saatte toplanacak komisyona baş vurmaları bildirilir. 

3795 / 4-3 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 

Müdürlüğünden 

1 — Eksiltmeye konulan iş ; Bölge Müdürlüğü araştırma binası 
ısıtma, havalandırma tesisatı işi olup keşif bedeli 68.237,65 liradır. 

2 — Eksiltmesi 31 Temmuz 1963 Çarşamba günü saat 11.00 de 
İstanbul Küçükyalı'da Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 — Eksütmeye girebilmek için; 
a) İsteklilerin 1963 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi 

ile usulü gereğince 4.661,88 liralık geçici teminat vermeleri. 
b) Yeterlik belgesi almak için isteklflerin en geç 25 Temmuz 1963 

Perşembe günü saat 16.00 ya kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci 
Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta evrak kaydı tarihi 
muteberdir. Dilekçelerine en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer 
bir iş yaptığına dair belge eklenmesi, telgrafla müracaatlar kabul edil
mez. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada vâki gecikmeleri nazarı itibare alın
maz. 

3701 /4-4 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Atel-

yesi Müdürlüğünden : 

Akköprü — A N K A R A 

(imalât artığı parça saç satılacaktır) 

İmalât ve trafik atelyelerimizin artığı bulunan ve tahminen 30 
ton civarındaki parça saç 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı 
zarf suretiyle satılacaktır. 

Parça saçların muhammen bedeli (Beher kilosu 75 kuruş itiba
riyle) 22.500,— TL. olup muvakkat teminatı 1687,50 TL. dır. 

İhale 6/8/1963 Pazartesi günü saat 15.30 da Atelye Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Atelye Müdürlüğünden temin 
olunabilir. 

İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel (Saat 14.30 a kadar) 
teklif zarflarını komisyona vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak 
gecikmeler nazara alınmaz. 

3830 / 4-2 

« 

Enez Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Enez'de mukim Zeynep Göksu tarafından dâvâlı istanbul'da sa
kin Tahir Göksu aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşması 
sonunda : 

Enez Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/12/1962 tarih 962/59-140 
sayılı ilâmiyle tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup davalının 
adresi meçhul olduğundan kararın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
karar verilmekle : 

işbu hüküm dâvâlıya ilânen tebliğ olunur. 
3734, 
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Devclet istatistik Enstitüsü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacak olan muhtelif ebad ve 
kilolarda espas, kadrat, garantür ve metal satmalınacaktır. 

2 — Alınacak malzeme ve tahmini bedelleri : 
650 kilo garantür (Muhtelif ebad) 
200 » Pirinç çizgi (Muhtelif ebad) 
8Î0 » Kadrat (Muhtelif punto) 

1605 » Espas (Muhtelif punto) 
2500 » Metal (Muhtelif) 

12,50 liradan 8.125,— 
75,00 » 15.000,— 
12,50 » 10.875,— 
12,50 » 20.062,50 
7,00 » 17.500 — 

71.562,50 

3 — ihaleye iştirak edebilmek için malzemenin tutarı olan 71.562,50 
liranın 50.000 lirası için % 7,5 hesabiyle, geri kalan 21.562,50 lirası için 
de % 5 hesabiyle muvakkat teminat vesikası alınacaktır. 

4 — Eksiltme 1963 Temmuz ayının 29 uncu Pazartesi günü saat 
15 de Enstitü binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 — Bu işe ait zarfların ihaleden bir saat evveline kadar Komis
yona verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Satınalma işine ait şartname Komisyon Kâtipliğinden bedel
siz olarak alınabilir. 

3603/4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden : 

1 —• Trabzon - Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaatları 2490 sayılı 
kanun gereğince ve aşağıdaki şartlar dahilinde eksiltmeye konulmuştur. 

2 —• Eksiltme, belirtilen günde, saat (16) da Yapı ve imar işleri 
Reisliği Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —* Eksiltme şartnamesi, keşif evrakı ve projeler Yapı ve imar 
İşleri Reisliğinde görülebilir. 

4 — İsteklilerin gerçek 'tek kişi veya tüzel kişi olmaları halinde 
eksiltme şartnamesindeki hükümlere uygun belge ibraz etmeleri şarttır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek içim isteklilerin; 1963 yılına ait ticaret 
odası vesikasını belirtilen geçici teminatını, Yapı ve imar işleri Reisliği 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektubuyla 
birlikte kanunda tarif edildiği veçhile zarfa koymaları ve ihale günü 
saat 15 e kadar makbuz karşılığında Yapı ve imar işleri ihale Komis
yonuna vermeleri lâzımdır. 

Yeterlik belgesi alabilmek için; usulüne göre hazırlanacak plân ve 
teçhizat beyannamesi, personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan, bu işin ke
şif bedeli kadar eksiltmeye girebileceklerine dair belgeyi dilekçelerine 
ekliyerek en geç aşağıda yazılı tarihlerde mesai saati hitamına kadar, 
Yapı ve imar İşleri Reisliğinde bulunacak şekilde göndermeleri lâzımdır. 
Postada vâki olacak gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
olunmaz. 

Son müracaat 
İşin adı Keşif bedeli Teminatı ihale günü tarihi 

1 — Yurt, revir ve 
yemekhane 5.298.633,30 172.709,-

2 — Yol, sû drenaj ve 
kanalizasyon 6.865.172,84 219.706,-

A, B, C ve D 
lojmanları 6.384.931,16 205.298, 

5/8/1963 
Pazartesi 

6/8/1963 
Salı 

7/8/1963 
Çarşamba 

31/7/1963 

1/8/1963 

2/8/1963 

3836 / 4-1 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — Enstitümüz yabancı diller barakalarında yaptırılacak 99.801,40 
liralık keşif bedelli kalorifer tesisatının İslahı işi 2490 sayılı kanunun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihalesi 23 Temmuz 1963 Salı günü -saat 15.00 de Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsünde yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için en az 110.000 lira
lık bu gibi işler yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgelerini ve 6.240,07 lira muvakkat teminat makbuzu veya 

banka mektuplarını tekliflerine bağlamalarını, teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

4 — Bu işe ait Keşif ve şartname her gün mesai saatleri dahilinde 
Enstitü Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
3600 / 4-4 • 

Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — Enstitümüz müstahdemlerinden 1963 malî yılı kuru ve yaş er
zak ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Kuru erzakın muhammen bedeli (53.695) lira olup, muvakkat 
teminatı (4.039,50) lira, yaş sebzenin muhammen bedeli (26.580) lira 
olup muvakkat teminatı (1.993,50) liradır. Kuru erzakın ihalesi 3/8/1963 
Cumartesi saat (11) on birde, yaş erzakın ihalesi ise 23/7/1963 Salı günü 
saat (15) on beşte yapılacaktır. 

3 — Teklifler ihale saatinden bir saat evvel Müdürlüğümüzdeki 
Komisyona teslim edilmiş olmalıdır. 

4 — Şartname Enstitümüzde parasız olarak görülebilir. 

3753/4-3 

Kayseri Asliye Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden : 

963/156 

Davacı Kayseri'nin Kabasakal Mahallesinde mukim Muharrem So-
lakoğlu vekili Avukat Doğan Soysal tarafından dâvah Kayseri'nin Ka
basakal Mahallesi, Yasa Sokakda mukim Şıh Mehmet Mehmetoğlu aley
hine ikame ey]ed:ği tapu iptali ve tescil dâvasının yapılan açık muha
kemesinde. 

Dâvah adına çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iade edildiği ve tebli
gata salih adreside meçhul bulunduğundan Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine karar verilmiştir. 

Mezkûr karar gereğince muhakemenin muallâk bulunduğu 10/9/1963 
günü sabah saat 9 da duruşmada hazır bulunmanız veya bir vekille ken
dinizi temsil ettirmeniz, aksi takdirde gıyap kararı çıkarılacağı davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3775 

963/17 
Davacı Maliye Hazinesine izafeten Kayseri Defterdarlığı adına ve

kil i Avukat Ülker Turgut tarafından dâvah izmir Eski Foça Mahallesi 
Semerci Sokak No. 87 de ölü Mustafa oğlu Melik Savaş aleyhine ikame 
eylediği 4500 lira alacak dâvasının yapılan açık muhakemesinde. 

Dâvâlının adresini terkederek semti meçhule gittiği, ve adreside 
belli olmadığından tebligatın bilâ ikmal iade edildiği cihetle gıyap kara
rının ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Mezkûr karar gereğince duruşmanın muallâk bulunduğu 17/9/1963 
Salı günü saat 9 da duruşmada hazır bulunmanız, veya bir vekille ken
dinizi temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam ede
ceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3784 

Akşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

963/249 
Davacılar Akşehir Kazasının Eğrigöz Köyünden Ayşe ve Azime 

Aydemir tarafından dâvâlılar aynı yerden Medine Kemiksiz ve Ahmet 
Ünlü aleyhine açılmış bulunan tescil dâvasının yapılan açık duruşma
sında : 

Dâvâlılardan Medine Kemiks'z ve Ahmet Ünlü'nÜn adresi meçhul
de olduklarından adiarma tebligata kaim olmak üzere Resmî Gazete 
ile ilân yaptırılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan, adı ge
çen dâvâlıların duruşmanın bırakılmış olduğu 16/9/1963 tarihinde A k 
şehir Asliye Hukuk Mahkemesinde saat 9.00 da hazır bulunmaları ilân 
olunur. 

3758 



20 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazele) Sahif'e: 17 

Büyük Millet Meclisi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Eksiltme ilânı 
Cinsi : 4x2 lik kaptıkaçtı, Miktarı : 2 aded, Fiyat ı : 37.500,— lira 

Muhammen tutarı : 75.000,— lira. 

1 —• 4x2 lik 2 aded kaptıkaçtı kapalı zarf usulü ile Ankara'da T. 
B. M. Meclisi binasında satınalmacaktır. 

2 — Muvakkat teminatı (5.000,—) liradır. 

3 — Eksiltme ihalesi 9/8/1963 Cuma günü saat (16) da Dairemiz 
Levazım Müdürlüğü Odasında toplanacak Satınalma Komisyonu huzu
runda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler, Ankara'da Dairemiz Levazım Müdür
lüğünde, İstanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde mesai saatleri dahi
linde görülebilir. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını, Ticaret Odalarından 1963 vizeli belgeleri ile birlikte 
9/8/1963 Cuma günü saat (15) den önce Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğına vermeleri. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerde gecikme kabul edilmez. 

3726 / 4-2 

Eksiltme ilânı 
Cinsi : Kuru tozlu^ portatif yangın söndürme cihazı, Miktarı : 50 

aded, Fiyatı : 525 lira, Muhammen tutarı : 26.250,— lira. 

1 — Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı bir kalem yangın malzemesi 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da T. B. M . Meclisi binasında satınalma
caktır. 

2 — Muvakkat teminatı (1.968,75) liradır. 

3 — Eksiltme ihalesi 7/8/1963 Çarşamba günü saat (16) da Daire
miz Levazım Müdürlüğü Odasında toplanacak Satınalma Komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. 

A — Bu işe ait şartnameler, Ankara'da Dairemiz Levazım Mü
dürlüğüne^ İstanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde mesai saatleri 
dahilinde görüAsbilir. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektupları, Ticaret Gıdalarından 1963 vizeli belgeleri ile birlikte 
7/8/1963 Çarşamba günü saat (15) den önce Satınalma Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri. 

6 —• Posta ile gönderilen tekliflerde gecikme kabul edilmez. 

3727/4-2 

Orman Genel Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş 

Miktarı 
ceman 
Aded 

M . bedel M . Tem. 
T. L. T. L. 

Eksi l tmenin 
y a p ı l a c a ğ ı 

tar ih 

5 ayrı cinste kitap baskı 
işi 11000 23.350 1.752 5/8/1963 

saat 15 de 
4 ayrı cinste broşür baskı 
işi 200000 68.000 4.650 5/8/1963 

saat 16 da 

1 — Yukarıya işin nevi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat te
minatı ve eksiltme tarihi çıkarılan kitap ve broşür baskı işinin eksilt
mesi hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Şartnameler Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile İstan
bul ve İzmir Orman Başmüdürlüklerinde, bastırılacak işin orijinalleri 
Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — ihaleye gireceklerin 1963 yılı ticaret veya sanayi odasına ka
yıtlı olduklarını gösterir belgeyi ve şartnamede gösterilen belge vesair 
hususları yerine getirmesi şarttır. 

4 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden 
saat önce Satınalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 

3571 / 4-3 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

Motor No. 

57134890 
57134735 
57134879 

Kamyonet satılacak 
Markası Cinsi Muh. bedeli G. teminatı 

Land-Rover 
» » 
» » 

Kamyonet 
» 

9.000,— TL. 
9.000,— TL. 
9.000,— TL. 

675,— TL. 
675,— TL. 
675,— TL. 

1 — Yukarıda evsafı, muhammen bedelleri ve geçici teminat mik
tarları yazılı üç aded hizmet yeri kalmayan motorlu nakil vasıtaları ka
palı teklif alma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır. 

2 — Bu satışa ait şartnameler Müdürlüğümüz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

3 —• isteklilerin her vasıta için evsafı zikredilmek suretiyle ayrı 
ayrı tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç 26/7/1963 Cuma 
günü saat 15 e kadar Satınalma Komisyonuna vermeleri ilân olunur. 

3831 /1-1 

İzmir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/351 
Davacı Emine Tılısım tarafından izmir Bajlıkuyu Mahallesi 1041 

Sokak 117 numarada oturur dâvâlı Mustafa Tılısım aleyhine açılan bo
şanma dâvasında : 

Dâvâlının gösterilen adreste bulunmadığı yaptırılan tahkikatla an
laşılmış olduğundan ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla dâ
vâlının 9/9/1963 günü duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi davetiye ve dâva dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

3777 

963/457 
Davacı Recep Kızılırmak vekili Avukat Edip Temuçin tarafından 

açılan gaiplik dâvasında : 
Davacının babası Arif Kızılırmak'm 1934 senesindenberi kayıp olup 

hayat ve mematmdan hiç bir haber alınmadığından gaipliğine karar 
verilmesi talebinde bulunulmuş olmakla Arif Kızılırmak'! tanıyan ve bi
lenlerin 12/9/1963 tarihinden evvel mahkememize müracaatları ilânen 
tebliğ olunur. 

3778 

963/287 
Davacı Şefika Karakoç tarafından dâvâlı Ankara tçcebeci Selvi So

kak 14/3 numarada oturur Fevzi Karakoç aleyhine açılan boşanma dâ
vasında : 

Dâvâlının gösterilen adreste bulunmadığı yapılan tahkikattan anla
şılmış olduğundan ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla dâvâlı 
Fevzi Karakoç'un 12/9/1963 günü saat 10,20 de duruşmaya gelmesi veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye ve dâva dilekçesi yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3779 

Tavas asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/97 
Davacı Niftfer Köyünden Ahmet oğlu Abdurrahman Şavluk tara

fından Tavas'ın Bahçe Köyünden olup Denizli Muratdere MahalLesi 412 
Sokak No. 17 de Ömer oğlu Osman Avlayıcı aleyhine açılan men'i mü-
dahele dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlı Osman Avlay'cı'ya müteaddit defa davetiye çıkarılmış ad
resi meçhul olduğundan tebligat yapılamadığı ve keza tebliğe salih ad
resinin tahkiki zımnında müzekkere yazıldığı halde dâvâlının adresi meç
hul olduğundan dâvâlının 18/9/19*3 Çarşamba günü saat 9 da Tavas As
liye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması için davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 379? 



Sahife: 18 (Resmî Gazete) 20 TEMMUZ 1963 

Bayındırlık Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş İzmir DSÎ 2. Bölge Müdürlüğü m a -
takasında bulunan (Ahmetli Ovası sol sahil sulaması 1. kısım inşaatı) 
işi olup muhammen keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden 18 .000 .000 
liradır. 

2 — Eksiltme 3 0 / 7 / 1 9 6 3 Salı günü saat (15 ) de Ankara, Ulus -
Rüzgârlı Sokak Çatal Han A Bloku 2. katta DSİ Proje ve İnşaat Dai
resi Başkanlığında toplanacak olan DSÎ Merkez Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri ( 100 ) lira bedel mukabilinde DSİ 
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4 —• Eksiltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ Genel 
Müdürlüğüne ( 5 5 3 . 7 5 0 , — ) lira geçici teminat vermeleri ve 2 5 / 7 / 1 9 6 3 
Perşembe saat (17 ) ye kadar dilekçe ile DSÎ Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâ
zımdır. 

İşbu tarihten evvel eksiltme şartnamesi ve eklerini almamış olan
lara belge verilmez. İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 2 7 / 7 / 9 6 3 
Cumartesi sabahmdan itibaren Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 
müracaat ederek öğrenebilirler. 

5 — İsteklilerin idareden alarak dolduracakları teknik personel 
beyannamesi, makine ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altmdaki 
işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından alın
mış asgari bu işin keşif bedeli tutarında (B) grupundan mütaahhit kar
nelerini iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri 
şarttır. 

6 — İsteklilerin, 2 aded ekskavatör (1,5 cu Yd.), (4 aded Skreyper 
12 cm. Yd.) 1 aded buldozer, 1 aded greyder, 2 aded keçiayağı ve çeki
cisi, 4 aded betoniyer (250 litrelik) 5 aded vibratör (3 aded satıh vib-
ratörü olacak) kâfi miktarda motopomp, arazöz ve kamyonu temin 
edeceklerine ve bu makineleri en geç 3 0 / 9 / 1 9 6 3 tarihinde çalışır vazi
yette hazır bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir 
taahhütnameyi iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye ekle
meleri şarttır. 

7 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci madde de yazılı saat
ten ( 15 ) dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postadaki vâki gecikmeler kabul olmaz. 
3 6 1 5 / 2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : DSÎ 5 inci Bölge Müdürlüğü mınta-
kasında bulunan Ankara Hatipçayı Üreğil ve Karabayır sel kapanları 
inşaatı işi olup muhammen keşif bedeli birim fiyat esası üzerinden 
1 .600 .000 ,— T. L. dır: 

2 — Eksiltme 5/8/1963 Pazartesi günü saat 15 .00 de Ankara İz
mir Caddesi No. 7 de DSİ 5 inci Bölge Müdürlüğü binası içinde topla
nacak olan Bölge Eksiltme Komisyonu odasında (Kapalı zarf) usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve eklerini havi dosya DSÎ 5 inci Bölge 
Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 

4 — Muvakkat teminat ( 61 .750 ,—) T. L . dır. 
5 — Eksiltmeye iştirak şartları : 
a) Taliplerin kanuni ikametgâhı olması, muvakkat teminat ver

mesi, ticaret ve sanayi odasına veya esnaf odasına kayıtlı bulunduğuna 
dair belge göstermesi, istekli şirket olduğu takdirde eksiltme şartna
mesinin 5 inci maddesi gereğince hareket etmesi şarttır. 

b) Taliplerin 26/7/1963 Cuma günü saat 17 .00 ye kadar îföige 
Müdürlüğüne hitaben bir dilekçe vermeleri ve dilekçelerine aşağıdaki 
belgelerini eklemek suretiyle (İhaleye iştirak belgsj&Y) talep etmeleri 
lâzımdır. 

İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarrgn 30/7/1963 Sah günü 
sabahından itibaren ilgili komisyona müracaapt ederek öğrenebilirler. 

B E L G E L E R : 
(I) - 23/3/1961 gün ve 10763 sayılı • Resmî Gazete'de münteşir Ba

yındırlık Bakanlığı İştirak YöneijîMtiiîgindeki (B) grupundan en az ke
şif bedeli kadar bir is için alınmış mütaahhatlik karnesi. 

(II) - Bahis konusu yönetmeliğe uygun (128.000,— ) T. L . lık ve 
ilân tarihinden sonra alınmış malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat bil
dirisi, taahhüdündeki işleri gösterir bildiri ile teknik personel bUdirisi. 

(III) - 1 aded ekskavatör (1,5 Yds lük) 1 aded dozer, 1 aded keçi 
ayağı silindir ve kâfi miktarda kamyona sahip bulunduğuna dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname. 

6 — Kapalı zarflar ihale tarihi olan 5/8/1963 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde ilgili komisyona tevdi edilecektir. 

7 — Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
8 — Bu iş için 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

3 8 1 9 / 3 - 3 

Kızıltepe Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kızıltepe'nin Vardims K . den Dehham Demircan vekili 
Ethem Dilek'in dâvâlılar Vardims K. den Süleyman oğlu Yusuf Türk-
oğlu, aynı K. den Ahmet kızı Süleyman karısı Fasla Türkoğlu, aynı 
k. den Süleyman oğlu Bedran Türkoğlu ve aynı k. den Süleyman oğlu 
Hamit Türkoğlu aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyu dâvasının yapılan 
duruşmaları sırasında : 

Yukarıda adı geçen dâvâlıların gösterilen adreste bulunmadıkla
rından davetiyeye kaim olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Mumaileyhlerin Mahkememizin 1963/34 esas sayılı ve 7/8/1963 gü
nüne muallâk dâvaya kendilerinin gelmesi veya temsilen bir vekil gön
dermeleri, aksi takdirde haklarında gıyap kararı çıkarılacağı, davetiye 
ye kaim olmak üzere ilân olunur. 

3 7 3 9 • 
Erzincan Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden : 

954/1941 

Davacı Hazine, Necmettin Atlığ ile dâvah liyas Ahi aralarında 
rüyet eden duruşma sonunda : 

Davacı Necmettin Atlığm itirazının reddine ve diğer davacı hazine 
nin itirazının kabulü ile tesbitin iptaline ve Zatkiğ Köyünde kain 5 0 8 
parsel numaralı gayrimenkulun hazine adına tesciline 31/5/1961 ta-Ti-
hinde karar verilmiş ve bu karar dâvâlı llyas Ahi tarafından 2 A / 6 / 1 9 6 3 
tarihli arzuhal ile temyiz edilmiştir. 

Davacı Necmettin Atlığ'ın adresi meçhul olduğundan mahkeme 
kararının ve temyiz arzuhalinin tebliği yerine İtaim olmak üzere ilân 
olunur. 

3805 

965/791 

Davacı Rahime; Aksu ile dâvah Fehmi Şirin aralarında rüyet eden 
tesbite itiraz dâvası sonunda : 

Davacı mizah parseli dâvâlıya sattığını ve satış bedelinden bakaya 
kalan 3 5 0 Wrayı davacının ödemediğini ileri sürerek itiraz etmiş ve ya
pılan duru.şma sonunda davacının satışı kabul etmesine göre bakaya ka
lan 3 5 0 lijra hakkında dâva açmakta muhtar olmak üzere reddine ve ni-
zalı ŞIVOA K . de kain 1887 parselin tesbit gibi tesciline 4 / 1 0 / 1 9 6 0 tari
hinde/karar verilmiştir. 

Davacı Rahime Aksu'nun adresi meçhul olduğundan tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

3806 

9 5 5 / 2 7 7 7 

Davacı Hüseyin Yılma? ile» dâvah Yaşar Doğan ve arkadaşları 
arasmda rüyet eden tesbite itieîz dâvası sonunda : 

Dâvanın feragat sebebiyle reddine ancak dâvâlılardan Zeycan'ın 
vefat ettiğinden tesbitin iptaline ve Kalecik K. de kain 4 6 1 parselin 480 
sehim itibariyle 8 0 sehmi Yaşar Doğan, 80 sehmi M. A l i Doğan, 80 seh-
mi Dursun Doğan, 1 0 0 sehmi Musa Doğan, 6 0 sehmi Yusuf Doğan, 4 0 
sehmi Cevahir Horoz, 1 0 sehmi A l i Polat ve 3 erden 30 sehmininde Ha
tice, Hatun, Beşer, Hıdır, Hasan, Mehmet, Fatime, Rıza, Nuri ve Mus
tafa adlarına tesciline karar verilmiştir. 

Dâvâlılardan A l i kızı Hatice ile A l i oğlu Hıdır'ın adresleri meçhul 
olduğundan kendilerine tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3807 



20 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazete) Sahile: 19 

Bursa Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından : 

21.346,36 lira keşif bedelli Bursa Atatürk Stadyumu kapalı tribün 
dahilinde yapılacak tadilât ile giriş yerleri ve turnikelerin ıslâhı işleri 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muvakkat teminatı 1.601,— liradır. 
2 — İhale 26/7/1963 Cuma günü saat 15.00 de Bölge binasında 

toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacak

ları zarfa : 
A) Bayındırlık Müdürlüğünden ihaleden 2 gün evvel alınmış ye

terlik belgesini, 
B) Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir vesikayı, 
C) İş Bankası Bursa Şubesi 1912 No. Iu bölge hesabına yatırıl

mış 1.601,— liralık teminatın makbuzunu veya herhangi bir bankadan 
alacakları teminat mektubunu koymaları ve bu zarfı ihaleden 1 saat 
evvel Komisyon Başkanlığına vermiş bulunmaları şarttır. 

4 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 

serbesttir. 
3764/3-2 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. den : 

İnşaat yaptırılacaktır 

Adana kâğıt torba tesisi inşaatı birim fiyat esası ve kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin keşif bedeli : 1.650.000,— TL. Geçici teminatı : 63.250,—, TL. 
Eksiltme tarihi : 2/8/1963 _ L 

Bu işe gireceklerin bir taahhütle buna benzer en az (1.000.000,—) 
liralık bir işi başarı ile ikmal etmiş olmaları şarttır. İstekliler TL. 100,— 
lira bedel mukabilinde İnşaat Müdürlüğünden alacakları eksiltme dos
yasında yazılı esaslar dairesinde ve dosyada mevcut örneğe göre hazırlı
yacakları belge ve bilgileri 25/7/1963 akşamına kadar Şirkete verecek bu 
eksiltmeye girmeğe mahsus bir fennî esliyet belgesi talep edecektir. 

Bu belgeyi alamayanlar eksiltmeye giremezler. 
Şirket dilediğine ehliyet belgesi vermekte tamamen serbesttir. 
Özel şartnamede yazılı esaslara göre bu işin mütaahhidine, Resmî 

müesseselerden toplu halde mubayaa edeceği malzeme bedeli Şirket ta
rafından ödenmek suretiyle teminat karşılığında ve ihale bedelinin % 10 
unu geçmemek üzere avans tediye edilecektir. 
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Sanayi Bakanlığmdan : 

14394 numaralı marka ilmühaberinin eşya isimleri, «Yolculuk esna
sında vesaitten mütevellit rahatsızlıkların (Baş dönmesi, mide bulun-
tası, v.s.) önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan ispençiyari müstahzar
lar» olarak tahdid edilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-1 

18944, 21887, 22014, 22357, 22633, 22635, 22839, 22640, 22737, 22759, 
19344, 22760, 23277, 23604, 23605, 23808, 24281, 24282, 24692, 24705, 25346, 
19854 - 60, 25347, 25348, 25349 ve 25350 numaralı markaların sahibi Uni
on Chimique belge S. A . Société Industrielle de la Cellulose «Sıdac» ile 
birleşerek bu unvan altında teşekkül etmiş ve bilâhara unvanını «UCB 
(Union Chimique Chemısche Bedrıjven), S. A.» şeklinde değiştirmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-2 

1 — 23737 - 23738 numaralı marka ilmühaberinin eşya isimlerine, 
«Göz kapakları için gölgelik «Fard», saçların taranış şeklini muhafazaya 
yarıyan Briyantin «Spray Net» ve haşarat öldürücü kimyevi madde» le-
rin ilâve edildiği, Yako Sadak'ın 14/5/1963 tarihli dilekçesinden, 

2 — Yusuf Faraş, mezkûr marka üzerindeki bütün hak ve yetki
lerini, İstanbul'da, Çiçekpazarı, Saka Çeşme Sokak, Şamlıoğlu Han No. 
401 de, Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde Yako Sadak'a devrettiği, İs

tanbul, 5 inci Noterliğinin 9/5/1963 tarih ve 9331 sayı ile tasdik ettiği 
Feragatnameden anlaşılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-3 

10303 numaralı markanın eşya listesi «Lâstikten ve plâstikten ma
mul iskarpinler, galoşlar, sandaletler, terlikler, balerinler, makosenler, 
şosonlar, karyokalar, karyoka sandaletler, çizmeler, yazlık keten ayak
kabılar, tenis ayakkabıları, ökçeler, tabanlar, tabanlık levhalar, çarık
lar, araba tekerlekleri, yer ve sofra muşambaları, suni deriler, çantalık ve 
bavulluk deri taklitleri, döşemelikler, perdelikler, masa örtüleri, top, 
futbol, kundura yapıştırıcı solüsyonları, tabiî ve suni taban astarları,» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-4 

24171 numaralı markanın sahibi Selâhattin Yurseven, mezkûr 
marka üzerindeki bütün hak ve yetkilerini İstanbul'da, Şehremini, Ör-
dekkasap Mahallesi, Karakeçili Sokak No. 28 Kat 4 de Kemal Saka'ya 
devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-5 

13598, 17793, 19838, 22025 ve 13599 numaralı markaların sahibi 
Ames Company Inc. bu markalar üzerindeki kullanma hakkını İngil
tere'de Bucks Stoke Poges Stoke Court'ta Miles Laboratories Lımı-
ted'e vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-6 

27351 numaralı markanın sahibi Joseph Watson & Sons Limited 
bu markası üzerindeki bilcümle hakkını İngiltere'de, Cheshire Por Sun-
liglıt'da fabrikatör Umlever Lımıted'e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-7 

26018 numaralı markanın eşya listesi «Plâstikten mamul : Gözlük 
çerçevesi, diş fırçası, tabak, bardak, kaşık, çatal, ve sair sofra levazı-
matı, sigara tablaları, klozet kapakları, sıhhi levazırnat ile otomobil 
sanayiinde kullanılacak stop lâmbaları, klakson başlıkları, kumando düğ
meleri, kapı tokmakları ve sair plâstik aksamları, plâstik reçine ve cam 
elyafından mamul tabla, tepsi, ve sandalye» şeklinde değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
3841-8 

Araç Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/38 
Araç Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından Ahatlar K. den Aziz 

oğlu Sabrı Parlakçı aleyhine açılan men'i müdahale dâvası sırasında dâ
vâlının adresinin meçhul bulunması sebebiyle ilânen davetiye tebliğ ol
masına rağmen isbatı vücut etmemiş olduğundan duruşmanın 10/9/1963 
Salı saat 9 a talikine ve dâvâlı adına ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiş olmakla mezkûr gün ve saatte Araç Asliye Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz 
aksi halde duruşmanın gıyabınızda devamına karar verileceği hususu 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

3809 

Boyabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/40 
Davacı, Devlet Orman İşletmesine izafeten Avukatı Zahide Özde

mir ile dâvâlı Boyabat'ın' Avluca Köyünden Rasim Çetinkaya ve üç ar
kadaşı aralarındaki müdahalenin men'i dâvasında. 

Dâvâlı Rasim Çetinkaya'nın tebligata salih adresi bilinemediğinden 
ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden karar gereğince duruş
ma günü olan 17/9/1963 Salı günü Boyabat Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

3839 
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Bayındırlık Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğünden : 

1) DSİ. X. Bölge Müdürlüğü mmtaftasında bulunan (3.000.000.—) 
TL. keşif bedeli Mardin - Merkez - Kordis grup köyleri içmesuyu inşaatı 
ihaleye konulmuştur. 

2) İhale 2/8/1963 Cuma günü saat 14 de Ankara'da Ulus - Rüz
gârlı Sokak Çatal Işhanı Blok 1 Kat 9 DSİ. Içmesuları Dairesi Başkan
lığı binasında toplanacak olan DSİ. Merkez ihale Komisyonu odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3) ihale tasarısı ve ekleri 100 TL. bedel mukabilinde DSl . Içme
suları Dairesi Başkanlığından temin edilebilir*. 

4) isteklilerin idareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarında C gru
pundan mütaahhitlik karnelerini ihaleye iştirak belgesi almak üzere ye
recekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

5) ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 25/7/1963 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan 
bir dilekçe ile DSl . Içmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge 
verilmez, istekliler, belge alıp almadıklarını 27/7/1963 Cumartesi saba
hından itibaren Içmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat edip öğrene
bilirler. 

6) ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSl . Genel Müdür
lüğüne (103.750,—) TL. liralık geçici teminat vermeleri ve ticaret odası 
belgesini eklemeleri şarttır. 

7) isteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSl . Merkez ihale Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

8) Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 
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Rize - Pazar İcra Memurluğundan : 

Pazar'da Avukat Ş. Niyazi Saydı'ya 20/6/1960 tarihli ücret muka
velesi ile 10.000 lira ödemeğe borçlu Çamhhemşin Kazasının Murat Kö
yünden Ahmet oğlu Gençali Sezgin'in bu borcundan dolayı Maliyei Hazi
nede mevcut 1000 lira nakdi teminatına Pazar Asliye Hukuk Mahkeme
sinin 8/4/1963 tarih ve 22/5 sayılı kararı ile ihtiyati haciz vaz edilerek 
icra İflâs Kanunun 264 üncü maddesi gereğince alacaklı tarafından icra 
takibinde bulunularak çıkartılan ödeme emrine verilen meşruhata ve ya
pılan tahkikata göre borçlunun adresi meçhul olduğu anlaşılmış oldu
ğundan, 

işbu ilân tarihinden itibaren yedi gün içinde borcu ödemeniz öde
mez veya borcun bir kısmına veya tamamına bir itirazınız varsa bu 
müddet içinde şifahi veya yazılı bildirmeniz ve yine bu müddet zarfında 
mal beyanında bulunmanız lâzımdır. Borcu ödemez veya ihtiyati haciz 
kararına ve ödeme emrine itiraz etmezseniz cebri icraya devam oluna
cağı ihtiyati haciz zabıt varakasına ve ödeme emrine kaim olmak üzere 
tebliğ olunur. 

3682 

Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/179-135 
Hüküm : Taraflar arasında yani Ömer Gencer ile karısı Gülistan 

Gencer arasında aile birliğini kökünden sarsacak derecede şiddetli ge
çimsizlik bulunduğu indelmuhakeme sabit olduğundan, yekdiğerlerinden 
boşanmalarına, ikametgâhı meçhul dâvâlının kusuru sebebiyle bir sene 
müddetle evlenmekten memnuiyetine, hüküm fıkrasının keza ilânen ken
disine tebliğine, 20/4/1961 doğumlu Fatma Gencer'in velayetinin babası 
davacıya tebliğine, ve annesi dâvah ile her ayın son Pazar günü müna
sebetlerinin teminine, bakiye 750 kuruş harcın masrafiyle dâhil edilmek 
kaydlyle dâvâlıdan tahsiline, muhakeme masrafı (45) lira 30 kuruşun 
dâvâlıdan tahsilinej davacı yüzüne karşı dâvâlı gıyabında temyizi kabil 

olmak üzere 2/6/1961 günü verilen karar usulen ve alanen tefhim olundu. 
2/6/1961 tarihli karar yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3798 

Erzincan Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden : 

959/114 
Davacı Cezminur Öziş ile dâvâlılar Vesile Haralı ve arkadaşları 

arasında rüyet eden tesbite itiraz dâvasının sonunda : 
Davacı Cezminur nizalı 707 parselin murisi Abdullah'tan kaldığını 

ve ölümünden sonra mirasçıları arasında yapılan taksimde bu parselin 
müstakilen kendisine düştüğünü ileri sürmüş ve dâvâlılardan bir kısımda 
davacının iddiasını aynen kabul etmiş olduklarından tesbitin iptali ile 
Şoha Köyünde kâin 707 parsel numaralı gayrimenkulun müstakilen Cez
minur öziş adına tesciline 3/6/1963 tarihinde karar verilmiştir. 

Dâvâlılardan Mehmet kızı Nimet, Zekiye, Fatma ve Naime'nin mi
rasçıları ve adresleri meçhul olduğundan tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

3808 

Zile Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/185 
Zile Bacul Köyünden Bayram Erdem tarafından aynı köyden ibra

him ve A l i Temiz aleyhine açılan M . M . dâvasının duruşmasında : 
Dâvâlılardan A l i Temiz bulunamamış kendisine tebligatın ilânen 

yapılmasına karar verilmiş olduğundan, duruşmanın 3/9/1963 Salı gününe 
muallâk olduğu aynı günde A l i Temiz'in duruşmada hazır bulunmasının 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3803 

963/130 
Zile'nin Kıslik Mahallesinden Kâzım Kazan tarafından Zencirli Ülya 

Mahallesinden Salih Başeken ve Ankara Demirlibahçe Akpınar Sokak 
No. 51 de Hacı Bekir Zorba yanında mukim Şükrüye Başeken aleyhine 
açılan radyo bedelinden dolayı istihkak dâvasının duruşmasında 

Dâvâlı Şükrüye Başeken adresinde bulunamamış ve bulunması da 
mümkün olmadığından adı geçene tebligatın ilânen yapılmasına karar 
verilmiştir. Duruşma 3/9/1963 e muallâktır. Davalı Şükrüye Başeken'in 
mezkûr günde duruşmada hazır bulunmasını teminen tebligat yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

3804 

Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/343 
Davacı Züferbey Mahallesi Hacıemin Sokak No. 79 da Zehra Leb

lebici tarafından dâvâlı Züferbey Mahallesinden Fahrettin Sargın aley
hine açılan ve Mustafa Bağcı ile Hasan Leblebici'yede husumet tevesh 
olunan tescile icbar dâvasının cari muhakemesi sonunda : 

ilâmında gösterilen maddi ve kanuni gerektirici sebeplere müsteni
den dâvâlı Fahrettin Sargın adına olan Mustafakemalpaşa Tapu Sicilli
nin Kânunisani 829 tarih cilt 65 sahife 109 ve 21 No. da müseccel 114/360 
hissesinin ahiren 3/7/1958 tarih ve 13842 sayılı mukavele ile işbu hissesi 
üzerindeki intifa hakkından feragat eylemiş bulunduğunagöre tashihan 
aynı sicilde 114/360 hisseye malik hissedar Zehra Leblebici adına tapu 
sicilline kayıt ve tescil olunmasına, mahkemece müttehaz ihtiyati tedbi
rin Usulün 112 nci maddesi gereğince hükmün kesinleşmesine kadar 
devamına, davacı tarafından ihtiyar olunan 119 lira 42 kuruş masarifi 
muhakeme ile davacı vekiline mer'i tarifeye göre takdir olunan 68 lira 
40 kuruş avukatlık parasının dâvah Fahrettin Sargm'a tahmiline, As
liye Hukuk Mahkemesinin 7/3/1963 tarih ve 962/343 esas ve 963/194 ka
rar sayılı ilâmı ile karar verilmiş olup, dâvah Fahrettin Sargın'ın yap
tırılan zabıta tahkikatına rağmen tebligata salih adresi tesbit edileme
miş olduğundan yukarıda yazılı hüküm hülâsasının adı geçen dâvâlıya 
7201 sayılı kanun ve nizamnamesi hükümlerine tevfikan ilânen ve Resmî 
Gazete ile tebliğine 8/7/1963 tarihinde karar verilmiş olduğundan yuka
rıda yazılı hüküm hülâsası neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra dâvâlı 
Fahrettin Sargın'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

3801 
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^Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Cinsi ve miktarı 

2 aded asgari 4000 Kg. lık çekilir vibras
yonlu silindir 
1 aded asgari 4575 Kg. lık çekilir vibras
yonlu sUindir 

Muhammen 
bedeli T. L. 

160.000,-

85.000,-

Geçici 
teminatı T. L. 

9.250 — 

5.500,— 

Yukarıda yazılı ihtiyacın her biri ayrı ihale mevzuu olmak üzere 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihale 5/8/1963 
tarihinde Pazartesi günü, birincisi saat 11.00, ikincisi aynı gün saat 
16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 
Şartnameler aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. Dış zarf işine 
ticaret ve sanayi odası belgesinini konulması ve tekliflerin ihale saatin
den birer saat öncesine kadar aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabili verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği 
bildirilir. 
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İskenderun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/333 
Dâvâlı : Abdurrahman Bilen İskenderun Yenişehir Mahallesi Dar 

Sokak 57 numarada mukim. 
Davacı İş Bankası İskenderun Şubesi vekili Avukat Turgut Başa-

cık tarafından aleyhinize açılan alacak ve tedbir dâvasının yapılan du
ruşmasında : Mahallî ikametgâhınız meçhul bulunduğundan davetiye 
ve dâva arzuhalinin ilânen tebliğine ve duruşmanın 17/7/1963 Çarşamba 
günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan dâva arzuhali 
olan 20.000 lira alacağın mahkeme masraf ve vekâlet ücreti ile birlikte 
tahsili için dâva sonuna kadar menkul ve gayrimenkul mallarınız üze
rine ihtiyati tedbir vazı talep edildiğinden mezkûr gün ve saatte İsken
derun Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız bulunmadığınız 
takdirde hakkınızda gıyap kararı verileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilân olunur. 

3835 

Ordu Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/391 
Davacı Ordu'nun Sarayçık Köyünden Hurşit Şenocak ve Abdul

lah Şenocak taraflarından aynı köyden A l i kızı Penpe Çetin ve 44 ar
kadaşları aleyhine ikame edilen tapu kaydının iptali ve tescil dâvasının 
Ordu Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık muhakeme
sinde : 

Dâvâlı, Ordu'nun Sarayçık Köyünden A l i kızı Penpe Çetin'in teb
ligata elverişli adresi elde edilememesi sebebiyle hakkındaki davetiyenin 
ilânen icrasına karar verilmiştir : 

Duruşma günü için tâyin edilen 23/9/1963 günü saat 9 da mahke
meye gelmediği veya kendisini temsil için bir vekil göndermediği tak
dirde, evvelce gıyap kararının ilânen tebliğ edildiğinden, yeniden gıyap 
tebliğ edilmiyeceği, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3834 

Cide Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/194 
Cumhuriyet Mahallesinde mukim Necmiye Bozkurt'un kocası 

Kuşçu Köyünden Mehmet oğlu Dursun Bozkurt aleyhine açmış olduğu 
zina sebebiyle boşanma dâvasında dâvâlı adına çıkarılan davetiyelerin 
dâvâlının adresi meçhul bulunduğundan bilâ tebliğ iade edilmekte oldu
ğundan adına ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. 

Bu itibarla Asliye Hukukun 962/194 esasında kayıtlı ve duruşma 
için 20/9/1963 Cuma gününe muallâk muhakeme celsesine dâvâlının 
bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde 
hakkında gıyap karan çıkartılacağı lüzumu davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

38*33 

Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dâva mevzuu olan 1194 torba çimentonun davacıya ait olduğu ta
hakkuk ettiğinden mezkûr çimentoların satış tutarı olup mahkeme vez-
Kozan Belediyesi aleyhine açılan istihkak dâvasının yapılan duruşması 
sonunda : 

Dâva mevzuu olan 1194 torba çimontanın davacıya ait olduğu ta
hakkuk ettiğinden mezk;r çimentoların satış tutarı olup mahkeme vez
nesinde bulunan 6710 liranın davacıya verilmesine ve 16090 kuruş ilâm 
harcı, 131 lira mahkeme masrafı ve 536,80 kuruş ücreti vekâletin dâvâ
lılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline dair Kozan Asliye Hukuk 
Mahkemesinden verilen 22/5/1963 gün ve 961/374 - 261 sayılı kararın 
dâvâlılardan Vehbi Karahan'ın ikametgâhı meçhul bulunmasından işbu 
kararan yayın tarihinden itibaren aleyhine kanuni müddet zarfında teni
yiz edilmediği takdirde kesinleşeceği lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

3823 

Akçaabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/202 

Dürbinar Mahallesinden Murat kızı, A l i karısı Sacide Avcı tara
fından, Horasan Tahrirat Kâtibi İsmail oğlu A l i Avcı aleyhine açılan 
boşanma dâvasının duruşmasında : 

Dâvâlıya Horasan Tahrirat Kâtipliğinden el çektirildiği ve halen 
adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından, dâvâlının 11/9/1963 Çarşamba 
günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması, bulunmadığı takdirde hak
kında gıyap kararı çıkarılacağı keyfiyetinin davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ edilmesine karar verildiği ilân olunur. 

3824 

Uşak Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1962/304 
Davacılar Ayşe Üstünel ve Nuriye Üstünel vekilleri Uşak Barosu 

Avukatlarından Kâmil Vural tarafından dâvâlılar Ahmet Üstünel ve 6 
arkadaşı ve Hazine aleyhine açtığı gayrimenkul tescili ve ecrimisil dâ
vasının duruşmasında : Dâvâlılardan Osman Üstünel namına mütaddit 
defalar çıkarılan davetiyelere verilen meşruhata göre dâvâlının göste
rilen adreste bulunmadığı ve halende nerede olduğu ve adresinin meç
hul bulunduğu bildirilmiş olduğundan davetiyenin Resmî Gazete ile ilâ
nen yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince : Duruşması 24/9/1963 günü saat 9 a muallâk işbu 
gayrimenkulun davacılar namına tapuya tescili dâvasında dâvâlı Os
man Üstünel'in bizzat Uşak Asliye Hukuk Mahkemesine ait salonda 
hazır bulunması veya bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde ken
disi hakkında usul hükümlerinin tabik olunacağı, dâvâlıya dâva dilek
çesi sureti ve davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

192 

Güney Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/46 
Davacı, Güney'in Orta Mahallesinde Hüseyin Karabey yanında mu

kim Ayşe Özbek vekili Sabahattin Işıkoğlu tarafından, dâvâlı Güney'in 
Çindere Köyünden Ahmet oğlu Hamdi (Hamit) Özbek aleyhine ademi 
imtizaç sebebiyle açılan boşanma dâvasının Güney Asliye Hukuk Mahke
mesinde yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlı Hamdi (Hamit) Özbek'e ilânen tebligat yapılmış olup 
11/7/1963 tarihli duruşmaya gelmediğinden gıyap karan tebliğine karar 
verilmiştir. 

Adı geçen dâvâlının duruşmanın bırakıldığı 26/9/1963 Perşembe günü 
saat 9,30 da duruşmada hazır bulunması, gelmediği takdirde duruşmaya 
gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 

3843 
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Çayeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/112 
Çayeli'nin Beyassu Köyünden Mehmet Poyraz'm aynı köyden Ah

met Poyraz ve diğer hissedarlar aleyhinde aynı yerdeki 126 parsel nu
maralı gayrimenkulun taksimi veya şüyuun satış suretiyle giderilmesi 
konusunda açtığı dâvada : 

İsmail oğlu llyas Çolak'm adresinin meçhul bulunması sebebiyle 
davetiye tebliğ edilemediğinden 6/6/1963 günü saat 9.45 de duruşmada 
hazır bulunması hakkında 1 Haziran 1963 tarih 11417 sayılı Resmî Ga
zete ile ilân edilmekle gelmediğinden duruşma 22/8/1963 Perşembe saat 
9 a talik edilmiştir. 

Tâyin olunan günde gelmediği veya mazeretimde bildirmediği gibi 
vekille de temsil etirmediğı takdirde duruşma gıyapta bitirilecektir. 
Keyfiyet gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3705 

Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Kayabaşı Mahallesinden Galil oğlu İbrahim Nebi Sarıgüzel'ih ka
rısı aynı mahalleden olup Adana emniyet kadrosunda polis memuru Ce
mal Akgül yanında Feride Sarıgüzel aleyhine açtığı boşanma dâva
sında : 

Dâvâlının gösterilen adreste bulunmaması sebebiyle namına dave
tiye ve gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş ve dâvanın müracaata kalması 
yüzünden bu kere davetiyenin tekrar ilânen tebliğine karar verilmiş ve 
duruşma 8/10/1963 günü saat 9 a bırakılmış olduğundan belli günde 
gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmaya gıyabında 
devam edileceği lüzumu ilân olunur. 

3712 • 
İspir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/58 
Davacı İspir'in Kenasor Köyünden Kaya oğlu Rasim Kaya tarafın

dan aynı yerden İbrahim oğlu A l i Döngel aleyhine 3.557 lira 50 kuruş 
açtığı alacak dâvasının İspir Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan du
ruşmasında : 

Dâvâlı A l i Döngel'e dâva dilekçesi ve davetiye tebliğ edilmiş olup 
belli edilen günde duruşmaya gelmediğinden adına gıyap kararı çıkarıl
mış ise de adresini değiştirip semti meçhule gittiğinden ve aramalara 
rağmende bulunamadığından dâvâlı A l i Döngel duruşmanın talik edil
diği 21/10/1963 Pazartesi günü saat 9-40 da bizzat duruşmaya gelmesi 
veya kendisini temsilen kanuni bir vekil yollaması, aksi takdirde duruş
manın gıyabında cereyan edeceği yine gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

3441 

Denizli İcra İşleri Tetkik Merciinden : 

Konkordato talep eden borçlular Osman Merzeci Halefleri Kolektif 
Şirketi Hasan Kamuran Merzeci ve ortakları, M . Cemil Merzeci ve Kar
deşleri Kolektif Şirketi, Cemil Merzeci ve Hasan Kâmuran Merzeci, 
Hatice Merzeci Fazilet Güngör şahısları adına, şirket ortaklarından 
Vehbi Merzeci vefat etmiş ve varisleri de mirası reddetmiş oldukların
dan vekilleri Avukat İbrahim Mülayim tarafından vâki konkordato ta
lebi İcra İflâs Kanununun 286 nci maddesince kabul edilmiş bulundu
ğundan bu hususun İcra İflâs Kanununun 288 inci maddesi gereğince 
ilânına ve komiser olarak eski İktisat Bankası Müdürlerinden İhsan 
Çakır'ın komiser tâyin edildiğinin ve alâkadarların 9/7/1963 karar ta
rihinden itibaren ve bu kararın ilânını mütaakip yedi gün için de bir 
itirazları varsa Denizli İcra İşleri Tetkik Mercii Hâkimliğine istida ile 
müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

3761 • 
Aksaray Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/55 
Davacı Aksaray Küçük Bölcek M . den A l i oğlu Hüseyin Özkara 

tarafından dâvâlılar aslen Niğde'nin Ber kazasından olup halen Ankara 
Ticaret Han No. 4 de bulunduğu zannedilen Nihat Ecer ve arkadaşları 

aleyhine açılan ve mahkememizin 962/55 esas numarası ile derdest iza
leyi şüyuu dâvasında : 

Gösterilen adreste tebligat yapılmadığı ve tebligata salih adresi de 
bilinemediğinden dâvâlı Nihat Ecer'e evvelce tebligatlar ilânen yapıl
mış olması itibarı ile yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere Resmî 
Gazete ile tebligat icrasına ilân tarihinden itibaren 15 gün müddet 
tanınmasına yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilândır. 

3759 

Çivril Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/327 
Çivril'den Fahri Sahan tarafından dâvâlılar Hazine ve rüfakası 

aleyhine açılan tescil dâvasının duruşmasında : 
Çivril Çarşı Mahallesinde kâin doğusu Esma ve Kadriye ve Os

man batısı Çarşı caddesi kuzeyi Fahri ve İhsan Sahan ve Hüsnü Sa
han güneyi Nalbant vereseleri yolu ile çevrili 80 M 2 lik arsanın tescil 
talep edilmiş ve hissedar dâvâlılardan Ömer Koç'un semti meçhude 
olduğundan davetiye tebliğ edilememiş olup duruşmanın 11/9/1963 günü 
saat 9 a muallâk olduğu adı geçen Ömer Koç'un davetiye teibliğine rağ
men gelmediği ve vekil göndermediği mazeret beyan eylemediği tak
dirde hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3696 

Şereflikoçhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/872 
Ş. Koçhisar İlçesinin Parsalan Köyünden İsmail oğlu İsa Güven 

tarafından aynı köyden Süleyman Yazgan ve arkadaşları aleyhine aç
mış olduğu ölüm kaydının tashihi dâvasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Dâvâlılardan Parlasan Köyünden Elmas evlâdı Ömer oğlu Yusuf 
Gündüz'ün bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve adresinin de tes
bit edilememiş olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş 
olmakla karar gereğince : 

Ş. Koçhlsar'ın Sadıklı Köyünden dâvâlı Yusuf Gündüz'ün duruş
manın atılı bulunduğu 16/9/1963 günü mahkemede hazır bulunmadığı
nız veya kendinizi temsilen bir vekil göndermediğiniz takdirde dilekçeli 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3774 

Çemişkezek Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/158 
Davacı M. S. Bakanlığına izafeten Çemişkezek As. Şube Başkan

lığı tarafından dâvâlı Çemişkezek Hozakpur Köyünden Lütfi oğlu İh
san Teyar aleyhine ikame olunan alacak dâvasında yapılan duruşma
sında : 

^ Dâvâlı, davetiye tebliğine rağmen 12/3/1963 T. l i duruşmaya gel
mediğinden hakkında çıkarılan gıyap kararı tebliğ edilemediği ve adre
sinin de meçhul bulunduğu sebeple ilânen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiştir. 

Adı geçen dâvâlının 20/8/1963 Salı günü saat 10.25 de mahkeme
mizde hazır bulunması, aksi halde H . M . U . Kanunun 398 inci madde
since gıyabında duruşmanın devam edeceği, gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3741 
•—• 

Tavas Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/93 
Tavas'tan Kadir Bağlı tarafından Maliye ve Tavas Belediyesi 

aleyhlerine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 
Tavas Orta Mah. Bozkurt Sokağı mevkiinde doğusu ölü Hakkı 

Sağdin karısı Necibe Sağdin, batısı Tercan oğlu Süleyman evi, kuzeyi 
yol, güneyi Hancı İsmail Demirağ evi ile çevrili gayrimenkulde bir hak 
iddia eden varsa evrakı müsbiteleri ile birlikte 3 ay içerisinde Tavas 
Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri Medeni Kanunun hü
kümlerine tevfikan ilân olunur. 

3825 
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Bucak G. Arazi Kadastro Hâkimliğinden : 

E. No : 1962/198 
K. No : 1963/5 

S. Kadastro Hâkimi : Mesut Fahir 14923 
Katip : Bayram Ebedi Kemer 
Davacı: Hasan Topan Incirdere K. den Bucak 
Dâvâlı : Ölü Mehmet Ağa mirasçıları 
Dâvâlı : Ölü Osman mirasçıları 
Dâvâlı : Ölü Emine mirasçıları 
Dâvâlı: Ölü Şerife mirasçıları 
Dâvâlı: Ölü Esma mirasçıları 

Dâva konusu gayrimekulün tapulama tesbitine karşı davacı tara
fından vâki itiraz üzerine yapılan açık duruşma icrası sonunda : 

Gereği düşünüldü : Davacı Hasan Topan'ın 1 inci celsedeki ferağa -
tına binaen dâva ve itirazının feragat sebebiyle reddine, Bucak Incirdere 
Köyü Köyiçi Mevkiinde 802 parselin tesbit gibi tesciline ölü dâvâlı miras
çıları tesbit edilemediğinden tebliğ yerine kaim olmak üzere ilâmın 
Resmî Gazete ile ilânına temyizi kabil olmak üzere tarafların gıyabında 
açıkça karar verilip alenen ve usulen tefhim kılındı. 

3812 • 
Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/149 
Hazine Avukatı İhsan Enkavi tarafından dâvâlı Bayburt'un Aşağı 

Çlmağıl K. den Halil oğlu Ahmet Dağlar" aleyhine açmış olduğu tazmi
nat dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvah Ahmet Dağlar'm adres ve ikametgâhı meçhul kaldığından 
hakkındaki davetiyenin ilânen karar verilerek mahkeme 12/9/1963 Per
şembe saat 9.30 a bırakılmış olduğundan dâvâlının belli gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmadığı takdirde hakkında gıyap kararı çıka
rılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3821 

963/148 
Buyburt Hazineyi Maliyeye izafeten .Avukatı İhsan 'Enkavi tara

fından dâvâlı Bayburt'un Pörge (Koç Bayırı) K. den Osman oğlu Zeki 
Okumuş aleyhine açmış olduğu tazminat dâvasının yapılmakta olan 
muhakemesinde : 

Dâvâlı Zeki Okumuş'un adres ve ikametgâhı meçhul kaldığın
dan hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilerek mahkeme 
12/9/1963 Perşembe saat 11.00 e bırakılmış olduğundan belli gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmadığı takdirde hakkında gıyap kararı 
çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3822 

Yeşilyurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Yeşilyurt'un Gözene Köyünden Süleyman Keskin, Fadıl 
Keskin, Cuma Keskin ve Veli Keskin vekilleri Hüsnü Başağa ile dâvâ
lılar maliye hazinesi ve Gözene Köyü hükmi şahsiyeti aralarında mah
kememizde cereyan etmekte olan «tescil» dâvası sonunda: 

1 — Gözene Köyünün Köyönü Mevkiinde, Doğusu : Cuma Akkaya, 
Batısı : Veli Maraş, Güneyi : Celil Dağdeviren, Kuzeyi : Köy arkı ile çev
rili 8 dönüm mesahada, 10.000 lira değerinde bir parça sulu tarla, bah
çe ve bağ. 

2 —• Aynı köyün aynı m'evkiinde, Doğusu : Hacı Arslan, Batısı : 
Maraş Aygün, Güneyi : Turan Turan, Kuzeyi : Mustafa Kaya ile çevrili, 
3 dönüm mesahada, 15.000 lira değerinde bir parça sulu bahçe. 

3 — Aynı köyün aynı mevkiinde, doğusu : Cuma Ayabakan, Ba
tısı. : İbrahim Kızıltan, Güneyi : Cuma Ayabakan, Kuzeyi : Turan Tu
ran ile çevrili, 4 dönüm mesahada, 5.000 lira değerinde bir parça sulu 
tarla. 

4 — Aynı Köyün Sergendar Mevkiinde, Doğusu : Hasan Demir, 
Batısı : Şose, Güneyi : Patika yolu, Kuzeyi: Yol ve Mustafa Dikmen ile 
çevrili, 20 dönüm mesahada, 8.000 lira değerinde bir parça susuz tarla. 

5 — Aynı Köyün Derindere Mevkiinde, Doğusu : Mera, Batıs ı : 
Mera, Güneyi: Yol ve Mehmet öztop, Kuzeyi: Turan Ayabakan ile 

ile çevrili, 20 dönüm mesahada, 4.000 lira değerinde bir parça susuz 
tarla. 

6 —• Aynı Köyün Dutlupmar Mevkiinde, Doğusu : Derviş Varsak, 
Batısı : Ahmet Gül ve dere, Güneyi : Köy yolu, Kuzeyi : Ahmet Gül ile 
çevrili, 20 dönüm mesahada, 10.000 lira değerinde bir parça üzüm bağı 
ve tarla. 

7 — Aynı Köyün Dutlupmar Mevkiinde, Doğusu : Mustafa Kaya, 
Batısı : Mera, Güneyi : Derviş Varsak, Kuzeyi Mera ile çevrili, 20 dö
nüm mesahada, 7.000 lira değerinde bir parça sulu tarla. 

8 — Aynı Köyün Boğaz Mevkiinde, Doğusu : Hacı Arslan, Batıs ı : 
Hacı Arslan, Güneyi: Köy yolu ve A l i Özbay, Kuzeyi : Şose ile çevrili, 
10 dönüm mesahada, 5.000 lira değerinde bir parça sulu tarla. 

Yukarda köyü, mevkii, hudut ve sair evsafı yazılı ceman sekiz 
parça gayrimenkulun davacılar adına tapuya tesciline karar verileceğin
den, bu yerler üzerinde üstün bir hak iddia edenler varsa son ilân tari
hinden itibaren üç ay zarfında ellerindeki bilcümle delilleri ile birlikte 
mahkememizin 962/193 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur. 

3820 

Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/87 
Davacı Vize'nin Hasbuğa Köyünde mukim Hanife Karan kocası 

aynı köyde ikamet eden Hamza Karan aleyhine ikame eylediği boşanma 
dâvasında : 

Dâvâlı Hamza Karan'm ikametgâh adresinin meçhul olması sebe
biyle Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir du-
ruşmasıda 13/9/1963 günü saat 9.10 a bırakılmıştır, davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

3810 

962/356 
Davacı Vize Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğüne izafetle vekili 

avukat Halil Pazar tarafından dâvâlı İzmir Fevzipaşa Bulvarı 895 So
kak Zenginhan No. 102 de mukim Özdemir Arnas aleyhine ikame olu
nan alacak dâvasında : 

Özdemir Arnas'm ikametgâhı meçhul olduğundan Resmî Gazete ile 
ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilip duruşma 10/9/1963 günü saat 9.30 a talik 
edilmiştir gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3811 

E. No : 962/348 
K. No : 963/164 
Dâvacj Vize'nin Evrenli Köyünde mukim Zeynep Kayır tarafından 

aynı köyden mukim kocası Mehmet Kayır aleyhine ikame olunan bo
şanma dâvası sonunda ; 

Taraflarm boşanmalarına, dâvâlının kusurlu olması sebebiyle 142 
nci madde gereğince bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine ve 
davacı tarafından sarf edilen 173 lira 30 kuruş mahkeme masrafının dâ
vâlıdan tahsiline 26/6/1S63 tarih ve 962/348, 963/164 sayılı ilamı ile 
karar verilmiş ve dâvâlının ikametgâh adresi meçhul olduğundan ilam 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur 

3817 

Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/102 
Davacı Hanife Hamdiye Gürsoy vekili Avukat Medeni Arman ta

rafından dâvâlılar Nuri Altın, Şükrü Altın, Ekrem Akşahin, Yusuf Ziya 
Şaki, Yusuf Cerit ve Elektrikçi Yaşar aleyhine mahkememizde açılan 
tahliye ve alacak dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Yusuf Ziya Şaki ve Elektrikçi Yaşar'ın adresleri 
meçhul olduğundan adlarına ilânen gıyap kararı çıkarılmasına mahke
memizce karar verilmiştir. 

Dâvâlılar Yusuf Ziya Şaki ve Elektrikçi Yaşar'ın duruşmanın atılı 
bulunduğu 6/8/1963 günü saat 9.00 da mahkememize gelmeleri veya 
kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirilmeleri gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

3818 
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Ordu - Ulubey Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas : 1962/313 
Karar : 1962/228 
C. Sav. : 1962/282 
Hâkim M . : Niyazi Gökmen 15412 
Kâtip : A . Faik Aydın 40 
Davacı : K. H . 
Maznun : Mehmet Coşkun, Al i , Fatma'dan 15/3/1950 doğumlu, Or

du -Ulubey Karakoca Mahallesinden. 
Suç : Hırsızlık. 
Suç tarihi : 12/9/1962 
Hırsızlık suçundan maznun Mehmet Coşkun hakkında Ordu - Ulu

bey Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan âmme dâvasının duruşması so
nunda; 

Maznunun sabit görülen fiilinden dolayı T. C. K. nun 491/3, 522/1, 
523/1, 54/3 ve 89 uncu maddeleri gereğince yirmi gün müddetle hapis ce
zası ile tecziyesine ve cezasının teciline dair 24/10/1962 tarihli gıyabi hü
küm maznuna şimdiye kadar tebliğ edilememiş yapılan aramalara rağ
men adresi tesbit olunamadığmdan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 
29 uncu maddelerine göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve 
ayrıca mahkeme divanhanesine asılarak ilânına ve kararın ilânen neş
rinden itibaren bir hafta sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar 
verildiğinden keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

3625 

Fındıklı Asliye Ticaret Hâkimliğinden : 

Fındıklı Fındık Tarım Satış Kooperatifi adına Avukat Recai 
Kocaman tarafından Raif Tarlan, Hasan Kurt, Nesım Bekâr aleyhine 
ikame olunan tazminat dâvasının yapılmakta olan muhakemesi sıra
sında : 

Dâvah Raif Tarlan vekili Ahmet Şahinler'in kız kaçırmağa teşebbüs 
suçundan gıyabi tevkifti ve hali firarda olduğundan adına ilânen tebligat 
İcrasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince Raif Tarlan vekili Ahmet Şahinler'in 12/9/1963 
Perşembe günü saat 9 da Fındıklı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunarak müvekkili Raif Tarlan'ı temsil etmesi hususu davetiye yerine 

-kaim olmak üzere ilân olunur. 
3617 

Fındıklı Fındık Tarım Satış Kooperatifi adına vekili Avukat Recai 
Kocaman tarafından Yeni Köyden Raif Tarlan ile Yeni Mahalleden Ga
lip Özbeden aleyhine ikame etmiş olduğu tazminat dâvasının yapılan 
muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan Raif Tarlan vekili Ahmet Şahinler'in kız kaçırmağa 
teşebbüs suçundan gıyabi tevkifli olup halen firarda bulunduğundan adı 
geçen namına tebligat'n ilânen yapılmasına mahkemece karar veril
miştir. 

Karar gereğince Raif Tarlan vekili Ahmet Şahinler'in 12/9/1963 Per
şembe günü saat 9 da Fındıklı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunması hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3618 • 
Varta Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Varto Askerlik Şube Başkanlığının dâvâlı Varto'nun Ta-
tan Köyünden Hasan oğlu Mehmet özen aleyhine dâvâlının askerlik 
görevini ifası sırasında kullanmış olduğu arabaya vermiş olduğu hasar
dan dolayı 253 lira 34 kuruş zararın faizi ile birlikte tazmini talebiyle 
açılan dâvada : 

Dâvâlı adresinde bulunmadığı yapılan tahkikatta da bir netice 
elde edilemediğinden Tebligat Kanununun 28 ve 31 inci maddeleri ge
reğince davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Dâvâlının adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğine ve bulunduğunda mahkememizin 962/44 sayılı 
dosyasına başvurması lüzumu tebliğ olunur. 

3620 
e 

Fındıklı Asliye Ticaret Hâkimliğinden : 

Fındıklı Fındık Tarım Satış Kooperatifi adına Avukat Recai Ko
caman tarafından Raif Tarlan aleyhine ikame etmiş olduğu tazminat 
dâvasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında : 

Dâvah Raif Tarlan vekili Ahmet Şahinler'in kız kaçırmağa te
şebbüs suçundan gıyabi tevkifli ve hali firarda olduğundan adına ilâ
nen tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince Raif Tarlan vekili Ahmet Şahinler'in 12/9/1963 
Perşembe günü saat 9 da Fındıklı Asliye Hukuk Mahkemesinde ha
zır bulunarak müvekkili Raif Tarlan'ın temsil etmesi hususu davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3616 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/902 
Aliuşağı Köyüsden İsa karısı Şerife Derimez tarafından Boğaz 

Köyünden Ömer Akdoğan ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu şüyuun 
izalesi dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Kadir Akdoğan'ın adresinden ayrılıp semti meçhule 
gittiği yapılan bütün aramalara rağmen adresinin bulunamadığı anla
şılmış ve davacı tarafından Resmî Gazete ile ilân dilekçeli davetiye teb
liği istemiş olduğundan ve duruşma 2/8/1963 gününe talikına karar ve
rilmiş olduğundan belli günde duruşmaya gelmeniz veya bir vekil gön
dermeniz davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3760 

— — — • • •• 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulundan : 

1 —• Yüksek Okulumuz inşaatları için aşağıda yazılı 4 grup çeşitli inşaat malzemesi eksiltmeye konmuştur. 
2 —• Bu işlere ait keşif ve şartname, sözleşme projesi her gün çalışma saatlerinde kanuni bedeli karşılığında hesap işleri büromuzdan te

min edilebilir. 
3 — Eksiltme Ankara'da Hacettepe'de Okul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — İştirak etmek istiyenlerin geçici teminatlarını Okul İdaresinden alacakları tahsilat müzekkeresi karşılığında Üniversite Saymanlık 

Müdürlüğüne yatırmaları gereklidir. 
5 — isteklilerin kapalı zarfla yapılacak ihaleler için 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlayacakları teminatlarını ticaret bdası 

belgeleri ile fennî şartnamelerinde yazılı belgelerini havi kapalı zarflarını belirli günlerde eksiltme saatinden bir saat önce Komisyona tevdi etme
leri lâzımdır. 

(Postada vâki gecikmeler kabul edilrnez.) 
6 — Açık eksiltmede teminat ve ticaret odası belgesi ile Komisyona müracaatları gerekir. 

Grup Malzemenin cinsi Keşif tutarı 
Geçici 

teminatı Tarih Günü Saati 

1 130 ton ince (6, 8, 10, 12) lik betonarme demiri 282.000- 15.030 — 1/8/1963 Perşembe 10.30 • 
2 11 kalem boya 39.807,42 2.985.56 ,1/8/1963 Perşembe L1.00 
3 11 kalem soğuk hava odası tesis malzemesi 14.660 — 1.099,50 1/8/1963 Perşembe 14.00 
4 32 kalem tesisat malzemesi 131.991,72 7.849,59 1/8/1963 Perşembe 14.30 

Şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı Harf 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
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Kanunlar                                                                                                                                           Sayfa 

      

270  İstanbul Teknik Üniversitesine Bağlı Bir Teknik Okulu Açılmasına Dair 6374 Sayılı                     1 

        Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

 

271  Maden Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı                   1 

        Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

 
272  Serseri ve Mazannaisı Eşhas Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun            11 

 

273  Cezaevleri İnşaası İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesine ve İstikraz Akdine      11 

         Dair Kanun 

 

      11 

 

 

Kararnameler 
 

6/1939  Türk Diyabetikler Derneği’nin  Kamu Yararına Çalışan Dernekler- Sayılmasına                         11 

             Dair Kararname 

 

6/1959 Kıbrıs Türk Askerî Birliği Personelinin Özlük Haklarına Dair Kararname                                     11 

 

İlanlar                                                                           14 

                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anayasa Mahkemesinin Danıştay Daire Başkanlıklarına İlişkin Seçim Sonuçları  


