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K A R A R N A M E L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Kürsüsünde açık 
bulunan 1100 lira aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı kanunun 115 sayılı 
kanunla değişik 26 ncı maddesi uyarınca, Fakülte Profesörler Kurulu 
tarafından seçilmiş ve Senatoca uygun görülmüş olan, aynı Kürsü Do
çenti Dr. Muzaffer Kula'nın 1100 lira aylıkla atanması uygun görül-
müştür. 

2 — Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

18/7/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Millî Eğitim Bakanı 
İ. ÖKTEM 

22/7/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Millî Eğitim Bakanı 
İ. ÖKTEM 

1 — Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmeni Nuri Kodaman-
oğlu'nun münhal bulunan 1250 lira kadro maaşlı Talim ve Terbiye Dai-
resi Üyeliğine naklen atanarak 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre 
Bakanlık Müsteşarı olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Tarım Bakanlığından : 

1 — 950 lira maaşlı 2 nci sınıf müfettiş kadrosundan 600 lira maaş 
almakta olup Müfettiş Muavini, olarak vazife gören Hüseyin Kara'nın 
yeterlik sınavında kazanmış olduğundan, 3203 sayılı kanunun 89 sayılı 

kanunla muaddel 23 üncü maddesi gereğince maaş ve kadrosu ile Mü-
fettişliğe atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Tarım Bakanı yürütür. 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

16/7/1963 

Tarım Bakam 
M. İZMEN 

CUMHURBAŞKANI 
C GÜRSEL 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

1 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kadrosunda açık bulunan, 
1500 lira aylıklı Müsteşar Yardımcılığına, eski Basın-Yayın ve Tu-

rizm Genel Müdür Yardımcısı Murat Özgeç'in 4598 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesi gereğince 1500 lira aylıkla terfian tâyini, 

1500 lira aylıklı 1 inci Hukuk Müşavirliğine Ahmet Orhan Cebe
ci'nin 1500 lira aylıkla, 1250 lira aylıklı 2 nci Hukuk Müşavirliğine, Nük
het Özeken'in 1250 lira aylıkla 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi ge-
reğince tâyinleri, 

950 lira aylıklı merkezde Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlükle-
rine (İh. Ye.), eski Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Mütercim-
lerinden Kemal Bağlum, Mukadder Sezgin ve Londra eski Basın Ataşesi 
Mehmet Münci Giz'in 950 şer lira aylıkla, 700 lira aylıklı merkezde Tu-
rizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüklerine (İh. Ye), eski Basın-Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Mütercimlerinden Nevin Menemencioğlu ve 
Basın Ataşesi Bülent Özön'ün 700 er lira aylıkla, 600 lira aylıklı mer-
kezde Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğüne (İh. Ye.), eski Basın-Ya-
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü Memurlarından Günay Büker'in 600 
lira aylıkla, 

265 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince tâyinleri, 
İller teşkilâtında açık bulunan, 
1250 lira aylıklı Bölge Müdürlüğü l(lh. Ye.) kadrosiyle, (Eski Ba-

sın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarından) Hüseyin Avni 
Sezer'in 265 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmüne tevfikan 
1250 lira aylıkla İzmir Bölge Müdürlüğüne, tâyini, 

950 lira aylıklı Bölge Müdürlüğüne (İh. Ye.), Ankara Radyosu Mü-
dürlüğü Kısa Dalga Yayınları Şefi Hikmet Münir Ebcioğlu'nun almakta 
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olduğu 950 lira aylıkla tâyini ve 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi hük-
müne tevfikan Bakanlık Merkez teşkilâtında çalıştırılması, 

Uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. 

27/7/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan Turizm ve Tanıtma Bakanı 
t. İNÖNÜ N. ARDIÇOĞLU 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilâtında açık bulu
nan, 

1 — 1100 lira aylıklı 1 inci Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Mü
dürlüğüne (İh. Ye), eski New-York Haberler Bürosu Müdürlüğü Müter-
cimi Burhan Cahit Doğançay'ın 1100 lira aylıkla tâyini ile New-York 
Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğünde, 

1100 lira aylıklı 1 inci Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlü
ğüne (İh. Ye.), eski Roma Haberler Bürosu Müdürü Ümit Halit Demir-
iz'in 1100 lira aylıkla tâyini ile Roma Turizm ve Tanıtma Bürosu Mü-
dürlüğünde, 

800 lira aylıklı 2 nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğüne 
(İh. Ye), eski Karaçi Basın Ataşesi Hüsamettin Afşin Oktay'ın 800 lira 
aylıkla tâyini ile Karaçi Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğünde, 

800 lira aylıklı 2 nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğüne 
(İh. Ye), eski Beyrut Haberler Bürosu Müdür Muavini M . Selim Sadık 
Baban'ın 800 lira aylıkla tâyini ile Berut Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürlüğünde, 

600 lira aylıklı 3 üncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlü
ğüne (İh. Ye.), eski New-York Haberler Bürosu Müdür Muavini Âkil 
Serdaroğlu'nun 600 lira aylıkla tâyini ile New-York Turizm ve Tanıtma 
Bürosu Müdürlüğünde, 

600 lira aylıklı 3 üncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlü
ğüne (İh. Ye), eski Tahran Basın Ataşeliği Mütercimi Hamide Odelli'nin 
600 lira aylıkla tâyini ile Tahran Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlü-
ğünde, 

600 lira aylıklı 3 üncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlü
ğüne (İh. Ye.), eski Tel-Aviv Haberler Bürosu Müdürlüğü Mütercimi 

Berrin Cumalı'nın 600 lira aylıkla tâyini ile Tel-Aviv Turizm ve Tanıtma 
Bürosu Müdürlüğünde, 

600 lira aylıklı 3 üncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlü
ğüne (İh. Ye.), eski Londra Basın Ataşesi Muavini M. Rüknettin Ulu-
tuğ'un 600 lira aylıkla tâyini ile Londra Turizm ve Tanıtma Bürosu Mü-
dürlüğünde, 

1100 lira aylıklı 1 inci Sınıf Basın Ataşeliğine (İh. Ye.), eski Bern 
Basın Ataşeliği Mütercimi Kemal Zeki Gençosman'ın 1100 lira aylıkla 
tâyini ile Bern Basın Ataşeliğinde, 

1100 lira aylıklı 1 inci Sınıf Basın Ataşeliğine (Ih. Ye.), eski Kıb-
rıs Haberler Bürosu Müdürü Mehmet A l i Pamir'in 4598 sayılı kanunun 
4 üncü maddesi gereğince almakta olduğu 1500 lira aylıkla tâyini ile 
Kıbrıs Basın Ataşeliğinde, 

800 lira aylıklı 2 nci sınıf Basın Ataşeliği (İh. Ye.) kadrosuna, eski 
Paris Basın Ataşesi Muavini Nihat Subaşı'nın 700 lira aylıkla tâyini ile 
Paris Basın Ataşeliğinde, 

800 lira aylıklı 2 nci Sınıf Basın Ataşeliğine (Ih. Ye.), eski Bonn 
Basın Ataşeliği Mütercimi Altan Öymen'in 700 lira aylıkla tâyini ile 
Bonn Basın Ataşeliğinde, 

800 lira aylıklı 2 nci Sınıf Basın Ataşeliğine (Ih. Ye.), eski Atina 
Haberler Bürosu Müdür Muavini, Süleyman Karaoğlu'nun 800 lira ay-
lıkla tâyini ile Atina Basın Ataşeliğinde, 

600 lira aylıklı 3 üncü Sınıf Basın Ataşeliğine (İh. Ye.), eski Kıb-
rıs Haberler Bürosu Müdür Muavini Selâhattin Sonat'ın 600 lira aylıkla 
tâyini ile Kıbrıs Basın Ataşeliğinde, 

600 lira aylıklı 3 üncü Sınıf Basın Ataşeliğine (İh. Ye.), eski Bern 
Basın Ataşeliği Mütercimi İsmet Okyay Çamlıbel'in 600 lira aylıkla 
tâyini ile Bern Basın Ataşeliğinde, 

Çalıştırılmaları 265 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 
uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. 

27/7/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İ. İNÖNÜ N. ARDIÇOĞLU 

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

Otelcilik Okulu Yönetmeliğinin 78 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Otelcilik Okulu Yönetmeliğinin 78 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 78 — Otelcilik Okuluna; Ticaret ortaokulu, ortaokul ve 
öğretim programı bakımından bu okullara denkliği Millî Eğitim Ba
kanlığınca onanmış okul mezunlarından kız ve erkek öğrenciler imti
hanla alınırlar. Herhangi bir okulda, iki, yıl üstüste sınıfta kalarak 
belge almış olanlar kabul edilmezler.» 

Madde 2 — 2287 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlanan bu 
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı 
yürütür. 

Güzel Sanatlarda Fevkalâde İstidat Gösteren Çocukların 
Devlet Tarafından Yetiştirilmesi hakkındaki Yönetmelik 

Madde 1 — Güzel sanatlarda fevkalâde istidat gösteren çocukla
rın Devlet tarafından yetiştirilmesi hakkındaki 15/2/1956 tarihli, ve 

6660 sayılı kanunun 1 inci maddesinde sözü geçen mütehassıs öğret
menler, Ankara Devlet Konservatuvarının Yüksek Devre Kompozisyon, 
piyano, yaylı sazlar bölümlerinde esas ders öğretmeni ve Güzel Sanat
lar Akademisinin resim ve heykel bölümlerinde atelye öğretmeni ola-
rak en az 10 yıl vazife görmüş olanlar arasından seçilir. 10 yıl şartı 
gerçekleştirilmezse seçim bu dallarda en kıdemli olan öğretmenler ara-
sından yapılır. 

Madde 2 — Yine aynı kanunun birinci maddesinde bahsi geçen 
komisyon, her yıl Mart ayının ikinci yarısında yapacağı toplantıda bir 
başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

Madde 3 — Komisyon yılda en az 6 toplantı yapar. Toplantıların 
yer ve zamanı komisyonca tâyin edilir. Olağanüstü durumlarda komis
yon; başkanın veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. 

Madde 4 — 6660 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki «Fevkalade 
istidatlı çocuklar» sözü ile çok üstün bir kabiliyet gösteren ve ileride 
memleketimizi sanat alanında milletlerarası ölçüde temsil edebileceği 
umulan çocuklar kastedilmiştir. 

Madde 5 — 6660 sayılı kanundan faydalanmak üzere yapılacak 
müracaatlar için, çocukların müzik icracılığında 12, kompozisyon ve 
plâstik sanatlardan 14 yaşım geçmiş olmaları gerekir. Bu yaş sınırını 
aşmış çocuklar için yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

Madde 6 — a) Komisyon tarafından kanunun kapsamına gire-
miyeceği gerekçesi ile reddedilen çocukların müracaatları bunlar yaş 
sınırları içinde bile olsalar kabul edilmez. 
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b) Komisyonca kanunun kapsamına girebileceği umulan ve ge-
lişme ihtimali üzerinde durulan çocuklar, yaş sınırı içinde kalmak kay-
dı ile, komisyonun daveti üzerine, bir defa daha yoklanabilir. 

Madde 7 Müracaat şekili çocuklar hakkında müsbet veya menfi 
karar verilmesi, ya da daha önce verilmiş müsbet bir karar gereğince 
öğrenime devam etmekte olan bir çocuğun kanunun şümulünden çıka-
rılması hususu komisyondan 10 üyenin oyu ile gerçekleşir. 

Madde 8 — Komisyon, yurt dışı ve yurt içindeki kurumlar ve 
yetiştirici uzmanlarla teması ve gerekli işlemleri ancak Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü yoliyle yürütür. 

Madde 9 — Çocukların teftiş ve denetlenmeleri komisyon gerekli 
görürse bir, ya da zorunluğu bulunduğu zamanlarda daha çok üyesini, 
yurt içinde veya dışında, çocukların teftişi ile görevlendirebilir. Teftiş 
işiyle görevlendirilecek olan şahıs veya şahıslar her defasında seçim 
yolu ile tesbit olunur. Komisyon denetleme görevini çocukların öğre
nimde bulundukları kurumdan veya yetiştirici uzmanlardan tatil ay-
ları dışında üç ayda bir ve belletici veya asistanlardan iki ayda bir 
alınacak raporlarla sağlar. 

Komisyon gerekli bulursa; çocukları yetiştirmeyi üzerine almış 
bulunan uzmanlardan biri, öğrencisi hakkında sözle bilgi vermek, öğ-
rencisinin çalışmalarını yurt içinde gösterip tanıtmak ve bu vesile ile 
komisyon üyeleri ve memleket sanat çevresiyle yakından temasa gel
mek üzere kısa bir süre için yurda çağrılabilir. 

Çocukların ve refakatçilerinin sağlık durumları: 

Madde 10 — Çocukların ve refakatçilerinin yılda iki defa sağlık 
kontrolları yaptırılır. Üstün kabiliyetli bir çocuğun kanunun şümulüne 
girmesi komisyonca kabul edildikten sonra genel bir sağlık muayene-
sinden geçirilir. Öğrenim göreceği sanat dalma girmeye elverişli olup 
olmadığı hususu resmî bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile tesbit 
edilir. Sağlık durumu müsait olmayanlar, istidatları ne derece olursa 
olsun kanunun şümulü içine alınmazlar. Bu muayenede refakatçilerin de 
durumları ayrıca tesbit ettirilir. Sağlık durumu elverişli olmıyanlar re-
fakatçi tâyin edilemezler. 

Öğrencilerin öğrenim ve yetiştirilme süreleri ve geri çekilmeleri : 

Madde 11 — Komisyonca tesbit edilip kendisine verilecek program-
ları zorlayıcı bir sebep bulunmaksızın belirli süreleri içinde tamamlıya-
mayan çocuk geri çağrılır. Öğrenim süresi, tesbit edilecek programla
rın bitmesi ile son bulur. 

Ödül verme : 
Madde 12 — Öğrenim dönemlerinde üstün başarılı görülenlere ve 

önemini kurulun değerli bulacağı milletlerarası yarışmalarda birinci 
veya ikinci ödüllerden birini almış olanlara kurulun uygun göreceği öl-
çüde bir para ödülü verilebilir. 

Madde 13 — Olağanüstü istidatlı çocuklarla refakatçilerine verilen 
aylıktan başkaları yararlandırılamaz. Yabancı memleketlerde bulunan 
refakatçiler bakmayı üzerlerine alarak yurttan herhangi bir kimseyi ça
ğırmazlar. 

Madde 14 — Belirtilen yerde kendileri tarafından kiralanacak ko
nutlar, yalnız öğrenimde bulunan çocuk ve kurulca tâyin edilen refa
katçilerine ayrılmıştır. Aileden ayrılması mümkün olmıyan küçük yaş-
taki kardeşlerden birinin birlikte oturmayı kurulun üzerine bağlıdır. Mi-
safir olarak da olsa başka kimseler bu konutta oturamazlar. Refakatçi-
ler, yetiştirilen çocuğun konutta rahat çalışabilmesini sağlamak ve bu 
çalışmayı bozacak her türlü engeli önlemekle görevlidirler. Konutların 
durumu her zaman gerek öğrenci müfettişliği, gerekse komisyonun tâ
yin edeceği kimseler tarafından denetlenmeye açıktır. 

Bu maddede açıklanan hususlara uyulmadığı zaman komisyon, ka
nunun ikinci maddesinin (d) fıkrasını. uygulayabilir. 

Madde 15 — 6660 sayılı kanunun kapsamı içine alınmış çocukların 
öğretmen ve bütçenin (R) formülünde tesbit edilmiş ders "gereçlerine 
ait masraflarından başka, kültürlerinin gelişmesi için gerekli olan kon
ser, tiyatro, müze, sergi ve galerilere ait kendi Ve bu öğrenciler 15 ya
şını dolduruncaya kadar, yalnız bir refakatçinin bilet masrafları Millî 
Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Madde 16 — Öğrenimde bulunan çocukların halk karşısında her 
türlü sanat gösterileri yapması komisyonun vereceği müsaadeye bağlı-
dır. Yetiştirici kurum veya uzman tarafından eğitsel amaçla düzenlenen 
öğrenci konserleri veya öğrenci sergileri bu kaydın dışındadır. Yetişti
ricisi uygun görse bile komisyonun yazılı izni bulunmadıkça öğrencinin 
genel sergiler, konserler, festivaller, yarışmalar ve danışma niteliğindeki 
temaslar gibi faaliyetlere girişmesi kesin olarak yasaklanmıştır. 

Madde 17 — Komisyon her yılın Haziran ayı toplantısında bütçeyi 
gözden geçirir ve önerilecek (R) formülünü hazırlar. 

Madde 18 — 6660 sayılı kanuna göre hazırlanan bu Yönetmelik 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 19 — Bu Yönetmeliğin hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yü
rütür. 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığından : 

5/1280 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 
No : 4 

6/6/1961 gün ve 10821 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «İstikrar 

Fonu İhdasına» dair 5/1280 sayılı kararın 1 ve 9 uncu maddelerine isti-

naden aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir. 

Madde 1 — Tamamen veya kısmen demonte olarak ithal edilerek 

memleket dahilindeki montaj fabrikalarında işler hale getirilen vasıta

ların satışlarında «İstikrar Fonuna katılma payı» hesap devreleri sonu-

na kadar aşağıda belirtilen usule göre, hesap edilerek T. C. Merkez 

Bankasındaki «İstikrar Fonuna» yatırılır. 

Demonte vasıtanın gümrük kıymeti 

İlâve edilen yerli malzeme kıymeti 

İşçilik 

Umumi masraf hissesi (İşçiliğin iki misli) 

Yekûn (Fon'a esas olan kıymet) 

Madde 2 — Bahis konusu vasıtalar için, 5/1280 sayılı kararın 20 

Aralık 1962 tarih ve 11287 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6/1189 

sayılı kararla değişik ikinci maddesinin b fıkrasında tesbit edilen usule 

göre ödenmesi iktiza eden İstikrar Fonuna Katılma payları, devre son-

larında, müesseselerce hesaplanarak, gelir ve kurumlar vergisi beyanna-

melerinin vergi dairelerine tevdi süresi içinde, T. C. Merkez Bankasına 

beyan edilir. 

Madde 3 — Bu Tebliğin 1 inci maddesine göre tesbit edilerek İs-

tikrar Fonuna yatırılan katılma payları ile, 2 nci maddede belirtilen ka-

rarın b fıkrasının tesbit ettiği usule göre hesaplanan katılma payları 

arasında, montajı yapan müesseseler lehine bir fark bulunduğu takdirde 

bu fark Merkez Bankasınca İstikrar Fonundan müesseselere, aleyhte bir 

fark bulunması halinde, müesseselerce T. C. Merkez Bankasındaki bahis 

konusu Fona, beyannamenin tevdi tarihinden itibaren en geç bir ay zar

fında ödenir. 

Geçici Madde : Bu tebliğ hükümleri, 6/1189 sayılı kararın yayımın-

dan sonra monte edilen vasıtalar hakkında da uygulanır. 

Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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İ L A N L A R 
M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya

zılı (İki) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif- mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 

Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

Miktarı 
Ton 

60 

M . bedeli G. teminatı " İ H A L E 
Lira Kr. Lira Kr . \ Günü Saati 

142.800,00 
84.000,00 

8.590,00 
5.450,00 

9/8/1963 
9/8/1963 

11,00 
11,30 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. (*) Kuru fasulye, 
nohut ve pirincin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi yarı mik
tarları ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

C i n s i 

(*) Kuru fasulye 

(*) Pirinç 

(*) Nohut 

Miktarı 
ton 

80 
Yarısı 

80 
Yarısı 

56 
Yarısı 

M . bedeli G. teminatı 
lira lira 

İ h a l e 
Günü Saati 

160.000 
80.000 

184.000 
92.000 
89.600 
44.800 

9.250 ] 
5.250 f 

10.450 I 
5.850 J 
5.730 J 
3.360 ( 

23/8/1963 11,30 

23/8/1963 11,00 

24/8/1963 11,00 
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M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı bir kalem SSB cihazı maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza

larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve Isatnbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : SSB alıcı verici cihazı, Miktarı : 10 takım, M . bedeli : 
385.000,— lira G. teminatı : 19150,— lira, ihale günü : 24/8/1963 Cu
martesi saat 11 de. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı bir kalem Palaska maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, istek
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : örme palaska, Miktarı : 50.000 aded, M. bedeli : 735.000,— 
G. teminatı : 33150,— lira, İhale günü : 23/8/1963 Cuma saat 11 de. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 2 
kalem Reo Mlz. maddesi açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Ev
saf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir, isteklilerin 
belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Reo malzemesi, Miktarı : 2 kalem, M. -Ögdeli : 450.000,— 
lira G. teminatı : 21750,— lira, İhale günü : 22/8/1963 Pef gömbe saat 
11 de 
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M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Sivas Hv. Meydanında Sb. Assb. gazino ve ye
mekhane binası yaptırılacaktır. Keşif bedeli 991.292,09 lira olup geçici 
teminatı 43.500,00 liradır. İhalesi 26/8/1963 Pazartesi günü saat 16 da 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 21/8/1963 
günü saat 16 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve Inş. D. Bşk. lı
ğına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Pazarlık suretiyle mütaahhit nam. ve hesabına Konya Hv. Meyda
nında harici aydınlatma tesisatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 420.191,49 
lira olup geçici teminatı 20.750,00 liradır, ihalesi 24/8/1963 Cumartesi 
günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün 
Komisyonda görülebilir. Taliplerin en geç 20/8/1963 günü saat 16 ya ka
dar Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve Inş. D. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Ankara'da Kara Harb Okulunda soğutma te
sisatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 56.714,48 lira olup geçici teminatı 
4.500 liradır, ihalesi 26/8/1963 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarmı ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç '21/8/1963 günü saat 
16 ya kadar Ankara'da K. K. Orta Bölge Inş. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Sivas Askerî Hst. (C-D) blokları inşaatı yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 4.974.849,56 lira olup geçici teminatı 163.000,00 
liradır, ihalesi 26/8/1963 Pazartesi günü saat 15 te Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 21/8/1963 günü saat 16 ya ka
dar M . S. B. Inş. Emi. Enf. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 
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Ankara Valiliğinden : 

728 takım kışlık bekçi elbisesi kumaş ve astan ile numara plâ
kaları, (B) harfleri daireye, diğer malzeme ve işçilik mütaahhide ait 
olmak üzere kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli (34.160,—) lira olup geçici teminat (2.562,—) 
liradır. 

İhalesi 9/8/1963 günü saat 15.00 de Vilâyet Konağında müteşekkil 
Komisyonda yapılacaktır. 

Şartname, numune elbiseler Bekçi Bürosunda görülebilir. 
Kumaş bedeli (99.795,20) liranın ihale üzerinde kalan mütaahhit 

tarafından depozit olarak Bekçi Bürosuna yatırılacaktır. 
isteklilerin belirli gün ve saat 14.00 e kadar teminat makbuzu 

veya mektubu ve Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlan
mış kapalı ve mühürlü zarflarını Komisyon Başkanlığına veya Bekçi 
Bürosuna vermelidirler. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 3983 / 4-4 
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5 AĞUSTOS 1963 (Resmî Gaaete) Sahire: 5 

Bayındırlık Bakanlığından : 

İstanbul - Haydarpaşa limanı için 2 aded 3 tonluk ve bir aded 5 ton
luk ufkî yük hareketli, seyyar ve tam portal elektrikli vinç (Electrically 
driven, travelling, full portal, level - luffing jib cranes for cargo service) 
ile bir aded 8 tonluk elektrikli seyyar kömür tahmil tahliye köprü vinci
nin (8 ton electrically driven Coal Unloading bridge with sieving jib 
crane) mal, montaj ve teslimi işi, Bakanlıkça seçilecek firmalardan 5775 
sayılı kanun hükümlerine göre teklif alma suretiyle eksiltmeye konula
caktır. 

Bu işin eksiltmesine iştirak etmek isteyen firmalar aşağıda .iste
nilen vesaiki en geç 2/9/1963 tarihine kadar Demiryollar ve Limanlar 
İnşaat Reisliğine tevdi etmiş olacaklardır. Bu tarihten sonra yapılacak 
müracaatlar nazarı itibara almmıyacaktır. 

1) Firmanın, şimdiye kadar bu tipte ve en az bu kapasitede kaç 
aded vinç imal etmiş ve kendi memleketi dahilinde ve haricinde nere
lere ve ne miktar teslim etmiş, olduğunu tevsik eder vesaik, 

2) Firmanın şimdiye kadar imal ve teslim temiş olduğu bu tip 
vinçlerin muvaffakiyetle işletilmekte olduğunu tevsik eder referanslar. 

3) İmal etmiş ve etmekte olduğu bu tip vinçlerin teknik özellik
lerini gösterir dokümanlar (Spesifikasyonlar, Katalog v.s.) 

4) Firmanın vinç imalâtı sahasında hali faaliyette olduğunu tev
sik eder mahallî ticaret ve sanayi odasından alacağı belge, 

5) Firmanın vinçlerin konstruksiyonu, etüd ve geliştirilmesi sa
hasında son seneler zarfındaki çalışmalarına dair dokümanlar. 
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1 — «Esenboğa Meteoroloji binası ve Etimesgut Tesisleri inşaatı» 
işi 390.883,42 TL. keşif bedelle 2490 sayılı kanun hükümleri içinde ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 16/8/1963 Cuma günü saat 15.00 de Hava Meydan
ları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No. 140 
Kavaklıdere Ankara adresinde toplanacak Eksiltme Komisyonunca ya
pılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı Hava Meydanları İnşaat Reisli
ğinden 20,— TL. karşılığında alınabilir . 

4 —• İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması (Hususi or
taklıklar veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) ve Bayındır
lık Bakanlığından verilmiş, keşif bedelinden yüksek değerde A, B, C 
gruplarmdan bir veya birkaçına ait mütaahhitlik karnesine sahip olma
ları lâzımdır. 

5 — Eksiltmeye girecek isteklilerin (19.385,—) TL. lık geçici te
minat vermeleri (Teminat mektubu verilmesi halinde Bayındırlık Ba
kanlığına hitaben yazılacaktır.) ve eksiltme şartnamesi gereğince 1963 
yılına* ait ticaret odası belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin 23 Mart 1961 tarih ve 10763 sayılı Resmî Gazete'-
de neşredilen Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin 
eksiltmelerine iştirak yönetmeliği gereğince lüzumlu 

a) Mütaahhitlik karnesi 
b) Malî yeterlik belgesi 

Ankara Orman Başmüdürlüğünden : 

1 — İlgaz Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait arsada yaptırılacak 
idare binasının birinci kısım inşaatının keşif tutan 219.899,35 liradır. 

2 — Kapalı zarf usulüyle eksiltme 19/8/1963 Pazartesi günü saat 
15 te Başmüdürlük odasında yapılacaktır. 

3 —• İhaleden en az dört gün önce bir dilekçe ile müracaatla (Ba
yındırlık Bakanlığının Eksiltmelere İştirak Yönetmeliğindeki belgelerin 
ibrazı şarttır.) 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için 1963 yılı ticaret odası vesikası ile 
(13.500,—) liralık geçici teminat vermeleri. 

5 — Bu işe ait keşif ve sevk evrakı Ankara ve İstanbul Başmüdür
lüklerinde görülebilir. 

6 — İsteklilerin dosyadaki eksiltme şartnamesinde verilen izahat 
dairesinde kapalı zarflara havi teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, telgraf ile müracaat ve postadaki 
gecikmelerin kabul olunmıyacağı ilân olunur, 
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c) Plân ve teçhizat beyannamesi 
d) Taahhüt beyannamesi 
e) Teknik personel beyannamesini 

dilekçelerine ekleyip en geç 12/8/1963 Pazartesi günü saat 17.00 ye ka
dar Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi alması 
şarttır. Eksik belgeli dilekçelerle yapılacak müracaatlar, bu belgeler bi-
lâhara gösterilse de nazarı itibara alınmaz. 

7 — İsteklilerin ihalede kendilerinden istenilen vesikaları, teklif 
mektupları ile birlikte bir zarfa koymaları ve zarfın arkasına yapıştırı
lacak mumu para ile olmamak üzere mühür ve imza ile iyice kapatma
ları ve eksiltme günü saat 14.00 e kadar, makbuz mukabilinde 2 nci 
maddede zikredilen adreste toplanacak Komisyon Reisliğine vermeleri 
lâzımdır. 

8 — Müracaatlara 6 ncı maddede yazılı belgelerin eklenmesi zaruri 
olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar ve her ne sebeple olursa ol
sun postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• İdaremiz ihtiyacı için 5 aded 5 tonluk şasi-kabin kamyon kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 350.000,— lira olup geçici teminatı 17.750,— 
liradır. İşbu teminat İdare veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 
57 sayılı hesaba yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 20/8/1963 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 16 da 
Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Da
iresi Başkanlığından, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün
den 17,50 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 —• İsteklilerin belirli günde, 1963 yılı ticaret odası belgesi, temi
nat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri ka
palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına ver
miş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Kavak Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

961/125 
Millî Savunma Bakanlığına izafeten Kavak As. Ş. Bşk. Top Yar

bay Haşini Emirli tarafından Kavak Koşaca Köyünde mukim Gülâğa 
oğlu 1934 doğumlu Kâzım Türkmen aleyhine açılan tazminat dâvasının 
yapılmakta olan açık duruşması sırasında : 

Dâvah Kâzım Türkmen'in göçebe ve elekçi soyundan olması sebe
biyle semti meçhule gittiği ve adresinin henüz meçhul olduğundan ad
resi bulunup davetiye tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 9/10/1963 tarihinde mahkemede hazır bu
lunması ilânen tebliğ olunur. 4074 

İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/398 
Davacı İsparta Şehir Otelinde Halil oğlu ismail Demir vekili Avu

kat Dündar Telli tarafından dâvâlı Aydın Burhaniye Kazasından Güli-
zar Demir aleyhine açılmış olan boşanma dâvasının İsparta Asliye Hu
kuk Mahkemesinde davacının vicahında ve davalının gıyabında icra kı
lınan açık muhakeme sonunda : 

Tarafların boşanmalarına dâvâlı Gülizar Demir'in bir sene müd
detle evlenmekten memnuiyetine mahkeme masraflarının dâvâlıdan 
tahsiline küçük Derman'ın velayet hakkının davacı babaya verilmesine 
26/4/1963 gün ve 963/118 sayılı karar verilmiş bulunduğundan, hüküm 
hülâsasının ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde dâvâlı Gülizar Demir 
tarafından temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân 
olunur. 
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Sahife: 6 (Resmî Gaaete) 5 AĞUSTOS İ963 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 69.000,—, geçici teminatı 4.700,00 TL. olan 4 ka
lem 110 M3 sarı çam kereste 19/8/1963 Pazartesi günü saat 11.00 de 
Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Taliplerin 
Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi konulmak şartiyle hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki ge
cikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 
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Genel Müdürlüğümüzce AID sahası memleketlerden 63-0020 dosya 
No. lu 3 aded G M 2031 model Dizel motoru ithal edilecektir. 

Amerika'da «Small Business Circuiar» da ilâna gönderilmiş olup, 
istekliler bu malzemeye ait teknik şartnameyi dilekçe karşılığı merkezde 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 16 No. lu odadan bedelsiz olarak temin 
edebilirler. 
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Tahmini bedeli 23.127.45 TL, geçici teminatı 1.734.56 TL. olan 41 
kalem elektrik malzemesi 17/8/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de An
kara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Talip
lerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi konulmak şartiyle 
hazırlayacakları teklif mektupları eksiltmeden bir saat öncesine kadar 
makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
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C i n s i 

Seyyar hidrolik tip palet pim presi 
Portatif silindir honlama tezgâhı 

Miktarı 
Aded 

10 
59 

Tah. bedeli 
T. L. 

98.750 
221.250 

Geç. Tem. 
T. L. 

6.187,50 
12.312,50 

Yukarıda yazılı, i l ve köy yolları ihtiyacı iki kalem malzemenin 
her biri ayrı ihale mevzuu olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme ve ihaleleri 20/8/1963 Salı günü, birincisi saat 11, ikincisi 
16 da Ankara'da Karayalları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapı
lacaktır. 

Şartnameleri dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Taliple
rin ticaret veya sanayi odası yahut esnaf belgesi ile birlikte hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltmeden birer saat öncesine kadar mak
buz mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin 
kabul edilemiyeceği duyurulur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

Çaycuma - Bartın yolu Kim. 1 de köprü tahkimatı yaptırılması işi 
kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 38.856,80 lira olup, geçici teminatı 2.914,26 liradır. 
Eksiltme 15/8/1963 Perşembe günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Bölgede Köprü Şefliğinde, İstanbul'da 1 inci Bölge Md. 

de görülebilir. 
İsteklilerin 12/8/1963 akşamına kadar bölgemize verecekleri dilek

çelerine bu işin cins ve öneminde bir iş yaptıklarını belirtir tasdikli ve
sikaları ile 1 liralık pul ve 1 aded fotoğrafı ekliycrek eksiltmeye iştirak 
belgesi almaları şarttır. 

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

4037 / 4-4 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi : Ozalit kâğıdı, Miktarı : (425) top, Muhammen Fiyatı Lira 
Kr. : 34,—, Bedeli U r a Kr . : 14.450,—. 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 8/8/1963 tarihinde Perşembe günü saat 15.00 de 
Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 •— Şartname ve numunesi her gün Komisyonda > görülebilir. 
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketlerin" faaliyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulun
maları ilân olunur. 
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Devlet Orman İşletmesi Ankara Müdürlüğünden : 

1 — Pazarlıkla mubayaa edilecek makinalarm 

C i n s i 

Delgi makinası 
Delgi kontrol 
Tercüme makinası 
Tasnif makinası 
Kampitur 
İcmal makinası 

Muh. Bedeli 
Lira Kr . 

1.300.000,— 

Adedi 

5 1 
3 I 
1 I 
ı r 
ı ! ı I 

Geç. Teminatı 
Lira Kr. 

52.750,— 

2 — Bu işe ait idari ve' fennî şartnameler Ankara, İstanbul ve 
İzmir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — Verilecek teklifler 15/8/1963 Perşembe günü saat 15.00 de 
İşletme Komisyonunda hazır bulundurulacaktır. 

4 — Teklif verecekleri 1963 yılı ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 
olmaları şarttır. 

5 — Teklif mektuplarının belirli gün ve saatten bir saat önce 
Komisyona verilmesi mecburidir. 

6 — Postada vâki gecikme nazara alınmaz. 
3685 / 4-4 

İmar ve İskân Bakanlığından : 

Mesken Genel Müdürlüğü için 15 kalem muhtelif cins fotoğraf 
malzemesi 2490 sayılı Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununun 31 inci 
maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (27.080,—) liradır. 
2 — Muvakkat teminat (2.031,—) lira 
3 — Eksiltmesi 20/8/1963 Salı günü saat 15 de Levazım ve Evrak 

İşleri Müdürlüğünde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 
4 — Şartnamesi Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğünden alına

caktır. 
5 —• Postada vâki gecikme kabul edilmez. Bu işten mütevellit ka

nuni yüklemlerle ilân ücreti yükleniciye aittir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesinde yazı

lan belgeler ve muvakkat teminat mektuplarını havi kanun tarifi daire
sinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme saatinden 1 saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 
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Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Kelkit'in Morokom Köyünden Hasan Kılıç ve 33 arkada
şının vekilleri Avukat Mustafa Karaman tarafından dâvâlılar Kelkit'in 
Gödül K. den Nihat Keleş, Mustafa Çakır, Tahsin Çağıran, Osman Ol
gun, Kurban Çakır, Bayram Çağıran, Yakup Çakır ve Necati Duran 
aleyhlerine açılmış bulunan haksız fii l sebebiyle tazminat dâvasının 
yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlılar Kelkit'in Gödül K. den Şükrü oğlu Osman Olgun ile 
aynı yerden İsmail Oğlu Kurban Çakır'm adlarına davetiye yerine 
kaim olmak üzere Resmî Gazete'nin 14 Haziran 1963 tarih ve 11428 
sayılı nüshası ile ilânat yapılmıştı, bu defa aynı şahısların gıyap ka
rarı yerine Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olup du
ruşma günü olan 8/10/1963 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bu
lunmaları, aksi halde duruşmanın gıyaplarında icra edileceği gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4086 



5 A G U S T O S mi (Resmî Gazete) Sabifie: 7 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından : 

Üniversitemiz mimarlığmca hazırlanan keşfe göre Fakültemiz Do
ğum ve Jinekoloji binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartıl
mıştır. 

1 — Keşif bedeli 201.705,00 liradır. 
2 — Eksiltme 19/8/1963 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Üni

versitesi Veteriner Fakültesinde toplanacak Komisyon önünde yapıla
caktır. 

3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunda yazılı belge
lerle birlikte ihale gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) 
Nafıa Bakanlığına müracaatla ehliyet belgeleri almaları ve 1963 yılında 
hali faaliyette bulunduklarına dair mahalli ticret odalarından alacakları 
belgeyle birlikte geçici teminatlarım Ankara Üniversitesi muhasebesi 
veznesine yatırdıklarına dair makbuz ve mezkûr kanunun hükümleri ge
reğince hazırlıyacakları kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat önce 
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4 — Postada vâki gecikmelerin nazarı itibara almmıyacağı. 
5 — Yapılacak işe ait proje şartnamesinin Fakültemiz Levazım 

Bürosunda hergün görülebileceği ilân olunur. 
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Ankara Kız Lisesi Müdürlüğünden : 

1 —• Okulun idare odaları ile muhtelif yerlerine diafon tesisatı yap
tırılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 15.000 lira olup geçici teminatı 1.125 liradır. 
3 — Açık eksiltme suretiyle yaptırılacak işbu tesisatın ihalesi 

17/8/1963 Cumartesi günü saat 10 da okul binasında toplanacak' komis
yonda yapılacaktır. 

4 —• Şartname ve sözleşmesi hergün iş saatlerinde okulda görüle
bilir. 

5 —• Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cakları yeterlik belgesi ile 1963 yılma ait ticaret odası vesikasını ibraz 
etmeleri lâzımdır. 

6 — İsteklilerin belli gün ve saatte lüzumlu belgeleri ile Komis
yona müracaatları. 
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Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 

C i n s i 

Sıhhi tesisat kazan ve boy
ların değişimi 

Miktarı 

Keşfe göre 

Keşif bedeli 
Li ra Kr . 

35.261 40 

1 — Yukarda evsaf ve miktarı yazılı sıhhi tesisat kazan ve boy
ların yapımı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 35.261 lira 40 kuruştur. 
3 — İhale 17/8/1963 Cumartesi günü saat 11 de Yüksek öğretmen 

Okulunda, yapılacaktır. 
4 — Muvakkat teminat 2.645 lira, kati teminat ise ihale bedelinin 

% 15 dir. 
5 — Keşif şartname ve projeler her gün mesai saatleri içersinde 

Okul Müdürlüğünde görülebilir. 
6 —• İhaleye girebilmek için kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya

zılı belgelerle birlikte ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgeleri ile birlikte ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri 
veya posta ile göndermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin na
zarı itibara alınmıyacağı ilân olunur. 
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Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Güdül Kazası Özel İdare Dispanser binası açık eksiltme usulü ile 
tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 20.299 lira 83 kuruş olup geçici teminat 

1.522 lira 49 kuruştur. İhalesi 22/8/1963 Perşembe günü saat 10 da V i 
lâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şart
name Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu 
1963 yılma ait Ticaret Odası vesikası, «Bayındırlık Bakanlığı eksiltme
lerine iştirak talimatnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar 
dahilinde bu işi yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte» iha
leden en geç üç gün evvel «Tatil günleri hariç» Vilâyet Makamına mü
racaatla bu iş için alacakları fennî yeterlik belgesi ile Encümene mü
racaatları. 
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Ankara Vilâyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 
^ . ' • • 

Vilâyetimiz Telsizler Doğumevi bahçesinin beton yollarının asfalt 
kaplama işi kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 
37.802,70 lira olup geçici teminatı 2.835,20 liradır. İhalesi-21/8/1963 Çar
şamba saat 11 de Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Şartname ve lüzumlu evrak Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlü
ğünde görülür. 

İsteklilerin belirli gün ve saat 10 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, câri yıla ait ticaret odası vesikası ve İhaleden en geç üç gün 
evvel (Tatil günleri hariç) vilâyet makamına müracaatla bu iş için ala
cakları yeterlik belgesini havi usulüne uygun kapalı zarfların makbuz 
mukabilinde Komisyona vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Vilâyetimiz Ahmet Andiçer Kanser Hastananesinin ihtiyacı 178 
kalem eczayı tıbbiye malzemesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Muhammen bedeli 52.457,84 lira olup geçici teminatı 3.872,89 lira
dır. İhalesi 21/8/1963 Çarşamba günü saat 11 de Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname ve lüzumlu evrak Ankara ve İs
tanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülür. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin câri yıla ait Ticaret odası vesikası, geçici teminat 
makbuz veya mektubunu havi kapalı zarfların eksiltme saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
U48 / 4-1 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birliklerinde mevcut, aşağıda cins ve miktarları yazılı 
50 aded değişik tip komple ve yarım motorların birinci ihalesinde ikinci 
guruba verilen fiyatlar âmiri itaca pahalı görüldüğünden motorların 
tamamı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Teminâtları hi
zalarında yazılı dört gurup halindeki motorların tamamı bir istekliye 
ihale edilebileceği gibi her gurup motor ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
İhalesi 22 Ağustos 1963 günü saat 15.30 da Ankara J . Sat. A l . Kom. da 
yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul ve Ankara J. Satınalma Komisyon
larında görülebilir. İsteklilerin belge ve teminatlarını havi teklif mek
tuplarını ihale saatlinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
ilân olunur. 

Miktarı M, Fiyatı M. tutarı Geçici 
C i n s i Aded Lira Lira Teminatı 

Willys Jeep motoru yarım 
>x » » komple 

15 
5 

2.600 
5.400 

39.000 1 
27.000 f 

4.550 

Willys pikap motoru yarım 
» » » komple 

15 
5 

3.695 
7.200 

55.425 } 
36.000 \ 

5.822 

Fort kamyon^ motoru yarım 
» » » komple 

3 
3 

4.60O 
9.400 

13.800 } 
28.200 ( 

3.150 

Wolksvagen pikap motoru yarım 
» » » komple 

2 
2 

3.765 
6.820 

7.530 ] 
13.640 f 

1.588 

4139 / 4-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

Yapı İşleri İlânı 

1 — 271.946,63 lira keşif bedelli Polatlı Kız Enstitüsü birine! kı
sım inşaatı 2490 sayılı kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 22 Ağustos 1963 Perşembe günü saat 15 de Anka
ra'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık Yapısı içinde toplanan 
Merkez Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri 
içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 14.627,87 liralık geçici teminatını, 
B) 1963 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre ha

zırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyanna
mesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 
ı(B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir mütaahhitlik karnesi ile en az keşif bedeli kadar benzeri bir işi 
bir kalemde yaptığına veya denetlediğine ve kesin kabulünü yaptırdığına 
dair belgeye göre, Yapı İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgelerini, teklif rnektuplariyle birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü açma saatinden 
bir saat evvele kadar ve makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vereceklerdir. 

6 — Müracaatın son günü 19/8/1963 Pazartesi çalışma saati sonu
na kadardır. Telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4164 / 4-1 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Okulu derslik bloku 
1 nci Ks. inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.000.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 21/8/1963 Çarşamba günü saat 
16.00 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için (isteklilerin : 
A - (43.750,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1963 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçelerimle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Ba
yındırlık- Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine 
göre Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzım
dır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 21/8/1963 Çarşamba günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Eon müracaat tarihi 16/8/1963 Cuma günü mesai saati sonu
na kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet-ilân olunur. 
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Ankara E . İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden :" 

1 — Ankara İlköğretmen Okulunun (620.688,70) lira keşif bedeli 
uygulanan ilkokulu inşaatı birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usu
lüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı (28.577,55) liradır. 

2 — ihale 21 Ağustos 1963 Çarşamba günü saat 11.00 de Ankara 
İlköğretmen Okulundaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 —• Taliplerin bu işe ait dosyasını hergün mesai saatlerinde Okulda 
görebilirler. 

4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odası vesikası, Ankara 
Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi ve mütaahhitlik 
karnesi vermeleri. 

5 — isteklilerin 2490 sayılı kanun gereğince hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşı
lığında Komisyon Başkanlığma vermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

Pikap ve hizmet arabası satın alınacaktır. 
1 — 4 pikap 1 aded hizmet arabası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 — Eksiltme 19/8/1963 günü Pazartesi saat 15.00 de Genel Müdür

lükte yapılacaktır. Teklif mektuplarının bu saatten bir saat önce idareye 
verilmesi veya bu saate kadar ele geçecek şekilde postalanmış olması 
şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 

3 —• Geçici teminat pikaplar için 12.250,— Hizmet arabası için 
4.250,— liradır. 

4 —• Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdür
lüğünden ((Karanfil Sokak No : 62 Tel : 126895) alınır veya görüle
bilir. 

4167/3-1 • 
Ayvacık Kaymakamlığından : 

1. 

19.510,55 lira keşif bedelli Ayvacık Hükümet Tabipliği muayene ve 
tedavi binasının onarımı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince açık 
eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

Şartname adı geçen daireden parasız temin edilebilir. 
isteklilerin bu işe ait Vilâyet Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 

yeterlik belgesi ve 1963 yılı ticaret odası vesikaları ile % 7,5 tutarı 
(1.483,29) lira geçici teminatı ihale tarihinden evvel Komisyona verme
leri. 

Bu işin ihalesi 28/8/1963 Çarşamba günü saat 15 te Ayvacık Hü
kümet Tabipliğinde yapılacaktır. 

4103 / 4-1 • 
Kelkit Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Torul Kazası Zigana Köyünden Şeker oğlu Osman Özşahin 
tarafından dâvâlılar Kelkit Kazası Sadak Köyünden Mahmut oğlu Yu
suf Batı ve aym yerden Mehmet Çelik aleyhine açılmış bulunan tapu 
iptali ve tescil dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

iptali istenen Kelkit Kazası Sadak Köyü hudutları dahilinde Şu
bat 1301 tarih, 8 cilt, sahife 19 ve 166 No. lu hududu, Yani ve Yusuf ile 
çevrili bir dönüm miktarındaki bostan yerinin ibrahim Bini Yusuf'a ait 
olduğu anlaşılmakla Yusuf oğlu ibrahim'in varislerinin tesbiti mümkün 
olmadığından hak iddiasında bulunan ilgililerin 3 ay zarfında mahke
memize müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

4079 • 
istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Komiserliğinden : 

212-46/711 
Merkezi Aydm'da bulunan (Aydın Tekstil «iplik ve Dokuma» ve 

Nebatî Yağlar Sanayii işletmeleri A. Ş.) nin 30 milyon lira sermayesini 
temsilen çıkardığı her biri 500,— lira itibarî değerde tamamı ödenmiş 
hâmiline yazılı 60 bin aded hisse senedi, 26/7/1963 tarihinden atibaren 
Borsa kotuna kayıt ve tescil edilmiştir. 

4076 

D Ü Z E L T M E 
1/8/1963 gün ve 11469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığına ait Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 4 üncü fık
rası (İmtihan sonucunda düzenlenerek 3 nüsha tutanağın 2 nüs
hası Dekanlıkça Bakanlığa gönderilir) şeklinde düzeltilmesi; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı 1/8/1963 tarihli Hukuk Müşavirliği 246 - 149 
sayılı yazılariyle istenilmiştir. 

Düzeltilir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kararname                                                                                                                 Sayfa  
 

Millî Eğitim Bakanlığı,Tarım Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına Dair Atama                        1 

Hakkında Kararname 

 

Yönetmelikler 
 

Millî Eğitim Bakanlığınca Otelcilik Okulu Yönetmeliğinin 78inci Maddesinin Değiştirilmesi             2 

Hakkında Yönetmelik 

 

Güzel Sanatlarda Fevkalâde İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi                   2 

Hakkındaki Yönetmelik 

 

Tebliğ 
 

Maliye Bakanlığınca 5/1280 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ                             3 

 

İlanlar                         4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


