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KANUN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun sonuna 
bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin 

onanması hakkında Kanun 

Kanun No : 329 Kabul tarihi : 10/9/1963 

Madde 1 — 30/11/1960 tarihli ve 146 sayılı kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanunla değişik 
40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 28/7/1961 tarihli ve 
5/1494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi onanmıştır. 

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

16/9/1963 

Bakanlar Kurulunun 28/7/1961 tarihli ve 5/1494 sayılı kararname
nin suretidir : 

30/11/1960 tarihli ve 146 sayılı kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanunla değiştirilen 40.C2 pozis
yonunun sonuna «Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lâstiği imal ve yemlen
mesinde, (Sırt geçirme işinde) kullanılacak sentetik kauçuk ve lâtex'in, 
Sanayi Bakanlığınca ihtiyaç ve miktarı kabul edilmek şartiyle, Gümrük 
Vergisi % 10 a indirilmiştir» hükmünün konulması; Maliye, Ticaret, Ta
rım ve Sanayi Bakanlıklarının muvafık mütalâalarına dayanan Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının 18/7/1961 tarihli ve 10900 sayılı yazısiyle yapılan 
teklifi üzerine, 197 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Ku
rulunca 28/7/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Özlük ve Yazı İşleri Genel 
Müdürlüğü 
2/6-4182 

Ankara: 17/9/1963 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Necmi Ökten'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun vekillik 
etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. 

BAŞBAKAN 

İ. İNÖNÜ 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI Ankara : 17 Ey lü l 1963 

4-320 

Başbakanlığa 

İlgi : 17 Eylül 1963 tarih ve 2/6-4182 sayılı yazı karşılığıdır. 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Necmi Ökten'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun vekillik 

etmesi muvafıktır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

BAŞBAKAN 

İ. İNÖNÜ 
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T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Özlük ve Yazı İşleri Genel 

Müdürlüğü Ankara : 17/9/1963 
1/5-4183 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-

cısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. 
BAŞBAKAN 
İ. İNÖNÜ 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

4-421 

Başbakanlığa 

İlgi : 17 Eylül 1963 tarih ve 1/5-4183 sayılı yazı karşılığıdır : 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım

cısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesi muvafıktır. 
CUMHURBAŞKANI 

C. GÜRSEL 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 16 
298 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin 10 uncu bendi gereğince 

düzenlenmiş ve bu karara eklenmiş olan (Seçmen kütüklerinin düzen
lenmesinde gözönünde tutulacak esasları gösterir genelge) nin yürür
lüğe konulmasına, Resmî Gazete'de yayınlanmasına ve yeter sayıda bas
tırılarak ilgililere dağıtılmasına 11/9/1963 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde gözönünde tutulacak 
esasları gösterir genelge 

Madde 1 — Her muhtarlık, bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi 
için bir seçmen kütüğü düzenlenir. 

Madde 2 — Her ilçede (Merkez ilce dâhil), İlce Seçim Kurulu Baş
kanının yönetiminde, kütük işlemlerinin devamı süresince, bir kütük 
bürosu kurulur. İlce seçim kurulu başkanı, mahalle ve köy ihtiyar he
yeti ve meclislerini bu iş için görevlendirebileceği gibi Devlet, katma büt
çeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu tü-
zel kişiliklerinde (Hâkimler, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, 
askerî şahıslar ve zabıta âmir ve memurları hariç) çalışmaları da görev
lendirebilir ve gerekli gördüğü takdirde dışardan alacağı kimseleri de 
çalıştırabilir. 

İdare âmirleri, ilce seçim kurulu başkanınca istenilen her türlü 
yardımda bulunmak zorundadır. Gerek idare âmirlerinden, gerek diğer 
ilgili yerlerden, özel olarak, yazı makinesi ve (Zorunluk halinde) taşıt 
verme yardımı istenebilir (298 sayılı kanun M . 35). 

Madde 3 — Seçmen kütüğüne esas olmak üzere şehir ve kasaba
larda belediyeler, ilce seçim kurulu başkanının denetimi altında, her se
çim bölgesi için, basit bir kroki düzenlemek zorundadırlar. Bu krokide : 

A - Seçim bölgesinin sınırları ile bu sınırlar içindeki sokakların 
adları ve her sokağın baş ve sonundaki binaların numaraları, 

B - Seçim bölgesi sokaklara ayrılmamış, dağınık yapılardan iba
ret ise, bu dağınık yapılar numaraları ile birlikte okunaklı şekilde gös
terilir. 

Köylerde ve kroki yapılmasına teknik bakımdan imkân bulunma
yan şehir ve kasabalarda, kroki yerini tutmak üzere, her seçim bölgesi 
için (Binalar cetveli) düzenlenir. (Binalar cetveli), ilce seçim kurulu 
başkanının denetimi altında, şehir ve kasabalarda belediyelerce, köylerde 
muhtarlıklarca yapılır. 

C - Seçim bölgesinde numarası olmayan ve içinde insan oturan 
yerler bulunduğu takdirde; bu yerler numaralanır. (Binalar cetveli) ve 
numarasız yerlerin numaralanması işleri, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının (Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır (298 
S. K. Mad. 31). 

Binalar cetvelinin düzenlenmesi işleminde, okuma yazma bilmeyen 
muhtarlar, kendi sorumlulukları ve denetimleri altında, başka kimselerin 
yardımlarından faydalanabilirler (Yüksek Seçim Kurulunun 14/5/1961 
tarih ve 23 sayılı kararı, Resmî Gazetenin 17/5/1961 tarih ve 10809 sa
yılı nüshasında yayınlanmıştır.) 

Madde 4 — Her seçim bölgesi için düzenlenen kroki veya binalar 
cetvelinin onaylı bir örneği, ilce seçim kurulu başkanı tarafından o ilçe
de teşkilâtı bulunan siyasi partilerin başkanlarına, kütük yazımına baş
lanmadan önce, alındı belgesi karşılığında verilir. Kroki veya binalar 
cetvelinin verilmesi için partilerin, onbeş ilde i l ve ilce kuruluşları bu
lunması şartı aranmaz (Yüksek Seçim Kurulunun 16/5/1961 günlü ve 
31 sayılı kararı). 

Madde 5 — Kütük düzenleme işlerine fiilen başlanmadan önce, ilce 
seçim kurulu başkanı tarafından siyasi partilerin i l ve ilce başkanlıkla
rına, her seçim bölgesi için, kütük düzenlemeğe memur edilenlerin ad ve 
soyadları ile adresleri ve işe başlayacakları yer, gün ve saat, yazı ile 
bildirilir. Siyasi partilerin belli edecekleri kimseler, parti başkanlıkla
rından aldıkları belge ile kütükleri düzenleyenlerle beraber müşahitlik 
(Gözlemcilik) görevlerini yaparlar. Partilerin müşahit (Gözlemci) bu-
lundurabilmesi için, onbeş ilde i l ve ilce k u r u l u ş l a r ı n ı tamamlamış olma
ları şartı aranmaz. «Yüksek Seçim Kurulunun 16/5/1961 gün ve 31 sa
yılı kararı gereğidir.» 

Madde 6 — Seçmenin sıfatının tâyininde esas; seçmen kütükleridir. 
Seçmen kütüğüne yazılı olmayan kimse, seçme yeterliğine sahip olsa 
bile, oy kullanamaz. Her seçmenin, kütükte yazılı bulunduğu seçim böl
gesinde ve oturduğu yere en yakın sandık seçmen listesine yazılması 
ve ancak o sandıkta oy vermesi gerektir. 

Bir seçmen, birden çok seçmen kütüğüne ve sandık seçmen liste
sine yazılamaz (298 S. K. Mad. 30). 

Madde 7 — Her seçim bölgesi için, bir kütük yazılır. Bu kütük, 
seçmenlerin oturdukları cadde, sokak ve kapı numarası sırasına göre 
düzenlenir. 

Her seçmen için birden başlayan ve kütüğe yazılma sırasını gös
teren, bir seçmen sıra numarası verilir. 

Bu sıra numaraları; o seçim bölgesine ait kütük yazımı işlemi ta
mamlandıktan sonra verilmelidir. Seçmen kütüklerinin sandık seçmen lis
telerine ayrılmasında da listeye yazılan her seçmene kütükteki numarası 
verilir. 

Ankara : 17 Eylül 1963 
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Yüksek Seçim Kurulunca bastırılıp gönderilen seçmen kütükleri, 
ilce seçim kurulu başkanlığınca görevlendirilenler tarafından kroki 
veya binalar cetveline göre, muhtarlığın bir sınırından başlanarak, so
kak ve bir sokağın önce tek numaralı, sonra çift numaralı binaları ve 
bir bina içinde, varsa ayrı ayrı daireleri, dolaşılarak ve kütüğe yazıl
mamış hiç bir seçmen kalmamak üzere doldurulur. 

Her evde, seçme yeterliğine ve o seçim bölgesinde oy verme hak
kına sahip olan kimseler, hazır bulunanlar önünde yazılır ve her seçmene 
özel yer, imza ettirilir. Ev halkından seçme yeterliğini ve o seçim böl
gesinde oy verme hakkını haiz olup da o sırada evde bulunmayanlar; 
ev halkının beyanına göre kütüğe geçirilir ve beyanı yapanın ad ve so
yadı okunaklı bir şekilde yazıldıktan sonra, beyanı yapana imzalatılır. 
(298 Sayılı K. Mad. 33). 

Geçici olarak yaylaya göçeden köyler halkı, yayla başka bir se
çim çevresinde bulunsa bile, kendi köylerinin kütüğüne, muhtarın bil
gisine dayanılarak ve imzası alınmak şartiyle, yazılırlar (Yüksek Se
çim Kurulunun 23/5/1961 günlü Resmî Gazetede çıkan 20/5/1961 günlü 
ve 40 sayılı kararı) . 

Seçmen kütüklerinin yazıldığı sırada gidilen bir evde veya apart
man dairesinde hiç kimsenin bulunmaması halinde de, o yerdeki seç
menler, yine muhtarın bilgisine göre ve imzası alınarak kütüğe yazı
lırlar. 

Bütün işlemlerde, imza atamayanlara parmak bastırılır. 

Madde 8 — Yedek subay adayı öğretmenlerle silâh altında bulunan 
erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun izinli 
bulunanlar da bu hükme tabidir.), kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden 
yasaklı bulunanlar hariç olmak üzere, kütük düzenlenmesi tarihinde 21 
yaşını bitirmiş olan her vatandaş; ikametgâhının veya en az üç aydan-
beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın, seçmen kütüğüne yazılır (298 
S. K. Mad. 29). 

Nüfus kütüğünde doğum yılı yazılı olup ay ve günü gösterilmiş 
bulunmayan kimseler; 298 sayılı kanunun uygulanması bakımından, 
yılın, son günü doğmuş sayılırlar. 

Göçmenlerden; sadece Türk vatandaşlığına alınmalarına Bakan
lar Kurulunca karar verilmiş olanlardan bu kararın kendisine tebliğ 
edilmiş veya Resmî Gazetede yayınlanmış olduğunu ispat edenler, seç
men kütüğüne geçirilirler. 

Gizli nüfustan olanların kütüğe yazılmalarına esas bakımından 
engel yoktur. Şu kadar k i seçmenlik için aranan diğer şartların gerçek
leştiğini; 298 sayılı kanunun 34 üncü maddesinde sayılan delillerle is
pat edemeyenler kütüğe yazılmazlar (Resmî Gazetenin 13/5/1961 ta
rihli sayısında çıkan 10/5/1961 gün ve 13 sayılı Yüksek Seçim Kurulu 
karârı) . 

Madde 9 — Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye kad
rolarında ve iktisadi devlet teşekkül ve müesseselerinde, bunların or
taklıklarında ve kamu tüzel kişilikleri ile bu mahiyetteki müesseselerde 
sürekli görevli bulunanlar ve bunlarla birlikte oturanlar, üç aylık süre 
şartı aranmaksızın oturdukları yer muhtarlığının seçmen kütüğüne ya
zılırlar. Bu gibi müesseselerde geçici ve nöbetleşe çalışanların o bölgede 
ikametleri, üç ayı doldurmuş ise; seçmen kütüğüne yazılmaları gerekir. 

Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar, tâyin ettikleri seçim 
bölgesi veya bildirdikleri son ikametgâhları kütüğüne yazılırlar (298 
S. K. Mad. 29). 

Kütük yazımı sırasında evde bulunmayan bir kimsenin veya ka
palı bulunan bir evde veya dairede oturanların, üç aydan beri orayı bı
rakmış ve başka yerde oturmakta bulunmuş oldukları anlaşılırsa, o 
kimseler, (üç aydan beri oturdukları yerin kütüğüne geçirilecekleri ci
hetle) eski oturdukları yerin kütüğüne yazılmazlar. 

Madde 10 — Seçmen kütüğüne yazılmak için aranan seçme ye
terliği ile ikamet süresi, memurluk hali gibi olayların tesbitinde, resmî 
belgeler esas tutulur. Muhtar ve ihtiyar meclis veya heyetlerinin kayıt 
ve özel bilgilerinden de faydalanılır (298 sayılı kanun Mad. 34); fakat 
muhtar ve ihtiyar meclis veya heyetinden başka kimselerin bilgisi göz
önünde tutulmaz. 

Madde 11 — İlce seçim kurulu başkanlığınca, kütük yazımıyla gö
revlendirilenler hergün, günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla 
tesbit ve kütüğün o gün yazılan sahifelerinin altını imza ederler. (Kü
tük yazımı işlerine, siyasi parti müşahitleri (Gözlemcileri) da katılmış 
ise; bu tutanak ve kütüğün o gün yazılmış bulunan sahifeleri bu müşa
hitlere de imzalattırılır; müşahitler (Gözlemciler) imzadan kaçınırlarsa 
bu kaçınma tutanağa yazılır. 

Madde 12 — Kütük yazımı ile görevlendirilenler hazırladıkları kü
tüğü, hemen ilce seçim kurulu başkanına verirler. İlce seçim kurulu baş

kanı, kütüklerin usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığını, 
aynı yerde bulunanların iki ayrı kütüğe yazılması gibi kanuna aykırı 
bir durum bulunup bulunmadığını kroki ve binalar cetveli ve başka 
araçlardan faydalanarak denetler veya sorumluluğu altında denetletir; 
varsa eksikliklerini tamamladıktan ve kanuna aykırı yönleri düzelt
tirdikten sonra, bu kütüklerden daktilo ile iki nüsha yazdırır. 

Her seçmene kütükte verilecek seçmen sıra numarasının teselsü
lünü sağlamak için bu numaralar, kütüklerin daktilo ile yazılması sıra
sında verilir. Başkan daktilo ile. yazılan iki nüsha kütüğün her sahife-
sini, ayrı ayrı mühürleyip imzaladıktan sonra kütüğün kapsadığı sahife 
ve seçmen sayısını sonuna yazıp onaylar ve bunlardan birini ilce seçim 
kuruluna verir, diğerini aslı ile birlikte yanında saklar (298 sayılı ka
nun madde 38). 

Madde 13 — Seçimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her se
çim bölgesi, gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık böl
gesi, esas itibariyle üçyüz seçmeni kapsar. Bir seçim bölgesindeki seç
men sayısı 400 ü aşmadığı takdirde, seçmenler oylarını bir sandıkta 
verebilirler. Her seçmenin; kütüğünde yazılı bulunduğu seçim bölgesin
de ve oturduğu yere en yakın sandığa ait seçmen listesine yazılması ve 
o sandıkta oy vermesi sağlanır. Bu esaslar gözönünde tutularak, ilce 
seçim kurulu, en geç 10 gün içinde, sandık bölgelerini tesbit eder ve 
seçmenleri, seçmen kütüğündeki seçmen sıra numarasına göre, sandık 
seçmen listelerine ayırır ve bu ayırış; seçmenin, seçmen kütüğündeki 
sıra numarasını bozmadan, merkezden özel olarak bastırılıp gönderilen 
sandık seçmen listelerine geçirilir. 

Yaylaların sandık bölgesi olarak kabulü gerekip gerekmeyeceğini, 
298 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince, ilce seçim kurulu karara 
bağlar. Hazırlanan sandık seçmen listeleri, yeter sayıda çoğaltılıp ve 
her birinin her sahifesi, ilce seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı 
mühürlenip imzalandıktan sonra, listenin kaç sayfalık olduğu ve kaç 
seçmenin adını kapsadığı, listelerin sonlarına yazılarak onaylanır. 

Sandık seçmen listelerinden bir tanesi, ilce seçim kurulu başkan
lığında kalır, diğeri seçim bölgesine asılır, ikisi sandık kurulu başka
nına verilir. Bundan başka bu listelerden birer tanesi, ilçede kuruluşu 
bulunan siyasi partilerden her birinin ilce başkanlığına, merkez ilçele
rinde de orada (Yani i l merkezinde) kuruluşu bulunan siyasi partile
rin i l başkanlıklarına, engeç listenin asılacağı güne kadar, alındı bel
gesi karşılığında, verilir (298 S. K. Mad 5; 30, 33, 39, 40 fıkra 2). 

Madde 14 — İlce seçim kurulu başkanı; yukarıdaki madde gere
ğince hazırlanan seçmen listeleri üzerinde, her seçim bölgesinin kaç 
sandığa ayrıldığını, bu sandıkların numaralarını, her sandığa hangi so
kakların veya mahalle ve sokakların hangi kısımlarının bağlandığını, 
sandıklardan her birine kütüğün hangi numarasından hangi numara
sına kadar olan seçmenlerin oy atacağını gösteren birer cetveli sandık 
sayısınca düzenleyerek bunları da sandık seçmen listelerinin yanına as
tırır (298 sayılı kanun mad 40 fıkra 1). 

Madde 15 — Sandık bölgesi tesbit edildikten sonra, sandık seçmen 
listeleri ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp 
okuyabileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim 
bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, ma
hallî gazetelerle ve alışılmış araç ve usullerle ilân edilir. Listelerin hangi 
tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilânın ne şekilde yapıldığı, ilce seçim ku
rulu başkanlığınca görevlendirilen kimseler tarafından bir tutanakla 
tesbit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih dahi ayrı bir tutanakla 

tesbit edilir ve tutanaklar ilce seçim kurulu başkanı tarafından sakla
nır (298 sayılı kanun madde 41). 

Madde 16 — İlce seçim kurulu başkanı, sandık seçmen listelerinin 
asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahalli mülkiye âmirine derhal 
bildirir (298 sayılı kanun madde 42) 

Madde 17 — İlce seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece, 
seçmenlerin veya diğer kimselerin sandık seçmen listelerini ve onlarla 
beraber asılacak cetvelleri incelemelerinde yardımcı olmak, listelere karşı 
ileri sürülecek sözlü itirazları tutanağa geçirmek ve yazılı itirazların 
dilekçelerini almak üzere muhtarın, ihtiyar meclisi veya heyeti üyele
rinden veya bu iş için görevlendirilmiş diğer kimselerden birisinin, baş
vurmalar için uygun olan belli saatlerde, askı yerinde sürekli olarak 
bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilân eder (298 sayılı kanun 
madde 43). 

Madde 18 — Her seçim bölgesinde sandık seçmen listeleri, yedi 
gün süre ile asılı kalır. Sandık seçmen listelerine ancak askı süresi içinde 
itiraz olunabilir (298 sayılı kanun madde 45, 122). 

Madde 19 — İtiraz, listelerin asılı oldukları yerde görevli bulu
nan kimseye veya doğrudan doğruya ilce seçim kurulu başkanına karşı, 
sözle veya yazı ile, ileri sürülür, 
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Sözle itiraz halinde, liste başında görevli olan kimse veya seçim 
kurulunda bir memur, itirazın ne olduğunu ve gerekçesini, itirazcının 
adı ile soyadını, açık adresini ve başvurma tarihini bir tutanağa yazar, 
tutanağı itirazcıya imzalatır ve imza atamayanlara parmak bastırır; 
bundan sonra tutanağı kendisi de imzalar. Sözlü itirazın tutanağa ge
çirilmesi veya yazılı itiraza ait dilekçenin alınmasından sonra askı ye
rinde bulunan görevli kimse veya ilce seçim kurulundaki memur, iti
razcıya itirazın sözle veya yazı ile olduğunu ve tarihini bildiren bir alın
dı kâğıdı verir. Askı yerinde yapılan itirazlar, şehir ve kasabalarda 
engeç ertesi günü, köylerde askı süresinin sona ermesinden itibaren en-
geç iki gün içinde ilce seçim kurulu başkanına ulaştırılır. Köy ile ilce 
merkezi arasındaki yol durumu sebebiyle iki gün içinde ilçeye varmak 
imkânsız ise mümkün olan en kısa sürede bu işin görülmesi esastır. 

Sözlü veya yazılı başvurma ile bu işlerde düzenlenecek tutanaklar
dan hiç bir resim veya harc alınmaz (298 sayılı kanun madde 115). 

Madde 20 — İlce seçim kurulu başkanı, itirazın kendisine ulaş
masından itibaren üç gün içinde, hâkim sıfatiyle itirazı ve itiraza uğ
ramış işlemleri; seçmen kütüklerinin ve sandık seçmen listelerinin dü
zenlenmesi konusunda bu konunun koyduğu usul ve esaslara uygun 
olup olmadıkları yönünden inceleyerek kesin karara bağlar (298 sayılı 
kanun madde 112, 122, 123, 124). 

Madde 21 — Askı süresi sona erdikten veya itirazlar üzerine ve
rilen kararlar ve bu kararlara göre yapılan işlemler tamamlandıktan 
ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, kütükler ve sandık seçmen 
listeleri, kesinleşir. Kütükler ve seçmen listeleri üzerinde yapılan dü
zeltmeler de ilce seçim kurulu başkanı tarafından ayrıca onaylanır. 
Düzeltme olmamış ise; bu yön, kütük ve sandık seçmen listelerinin so
nuna yazılır. 

Siyasi partilere verilmiş olan sandık seçmen listeleri de, istekleri 
üzerine son şekline göre düzeltilir. 

Kesinleşen kütükler ve sandık seçmen listeleri üzerinde, hiç bir 
değişiklik yapılamaz (298 sayılı kanun madde 46). 

Madde 22 — Seçmen kütükleri ile sandık seçmen listelerinin en geç 
oy verme gününden önceki yirminci gün akşamına kadar tamamlanmış 
ve kesinleşmiş olması şarttır (298 sayılı kanun madde 46). (Bu madde 
hükmü 18/7/1963 gün ve 286, 19/7/1963 gün ve 306, 307 saydı kanun
lar uyarınca 17 Kasım 1963 tarihinde yapılacak seçimlerde uygulan
maz). 

Madde 23 — Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra; bu 
listede yazılı her seçmene, merkezden özel surette bastırılarak gönde
rilen ve bütün haneleri ilce seçim kurulu başkanı tarafından doldurtu-
lan (Seçmen kütüğündeki ve sandık seçmen listesindeki seçmen sıra nu
maraları, seçmen kartlarına olduğu gibi geçirilir) ve oy vermede seç
menin kimliği ispata yarayan (Bir seçmen kartı) verilir. Seçmen kart
ları, bunları dağıtmakla görevlendirilenlere alındı belgesi karşılığında 
verilir. 

Seçmen kartlarının bu işle görevlendirilenlerce, ev ev dolaşılarak 
dağıtılmasını ilce seçim kurulu başkanları sağlamak zorundadırlar, İlçe 
seçim kurulu başkanları, seçmen kartlarının hazırlanmasında ve dağı
tılmasında bu genelgenin 2 nci maddesinde gösterilen daire ve müesse
seler memur ve hizmetlilerini görevlendirebilirler. Sahiplerine verilmesi 
sağlanamayan seçmen kartlarını, seçmenler kendileri başvurarak ala
bilirler. 

Seçmen kartlarını dağıtmakla görevli olanlar, oy verme gününden 
dağıtılmasını ilce seçim kurulu başkanları sağlamak zorundadırlar, İlce 
seçim kurulu başkanına verirler. Bu listeler sandık kurulu başkanına 
verilinceye kadar ilce seçim kurulunca uygun bir yere asılır. Dağıtıla
mayan seçmen kartları, oy verme gününde sahipleri tarafından istenil
diğinde verilmek üzere, listesiyle birlikte sandık kurulu başkanlarına 
teslim olunur (298 sayılı kanun madde 47, 48) 

Madde 24 — Seçmen kütükleri ile sandık seçmen listelerinin ve 
seçmen kartlarının düzenlenmesine ilişkin suçlar hakkında 298 sayılı 
kanunun 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ve 148 inci madde
leri gereğince kovuşturma yapılır. 

Madde 25 — Bu Genelge 298 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin 
10 uncu bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Tapulama ilânı 
Diyarbakır i l i Merkez ilçesi ile Silvan ilçesinin belediye hudutları 

dışında kalan yerlerdeki (Bütün bucaklar ve köyler dâhil) gayrimenkul 
malların 5602 sayılı Tapulama Kanununa göre tapulamalarının yapıla
cağı ilân olunur. 
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Hatay iline bağlı Reyhanlı ilçesinin belediye hudutları dışında ka
lan yerlerdeki (Bütün bucaklar ve köyler dâhil) gayrimenkul malların 
5602 sayılı Tapulama Kanununa göre tapulamalarının yapılacağı ilan 
olunur. 
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Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesinin belediye hudutları dışında ka
lan yerlerdeki (Bütün bucaklar ve köyler dâhil) gayrimenkul malların 
5602 sayılı Tapulama Kanununa göre tapulamalarının yapılacağı ilân 
olunur. 
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Mengen Belediye Başkanlığından : 

1 —• 49.399,32 lira keşif bedelli beton yol inşaatı kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihale tarihi : 3/10/1963 Perşembe saat 15 de belediye encü
meninde yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat 3.750 liradır. 
4 — idari ve fennî şartname belediyede mevcut olup her zaman 

görülebilir. 
5 — ihaleye girmek isteyenlerin 1963 yılı ticaret odası belgesiyle 

çn az 25.000,— liralık iş yaptığına dair belgeyi ve 2490 sayılı kanunun 

32 nci maddesi gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını İhale saa
tinden bir saat evvel belediyeye vermeleri gerekir. 

6 — Postadaki vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
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Nallıhan Belediye Başkanlığından : 

Belediyeye ait çarşı içinde tapulu betonarme elektrik, su tesisatlı 
40.000 lira muhammen satış bedelli bir aded ekmekçi fırmı 2490 sayılı 
kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile arttırma suretiyle pe
şin bedelle 1/10/1963 Salı günü saat 16 da Encümen huzuru ile satıla
caktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlarını yatırarak makbuzunu teklif 
mektuplariyle birlikte ihaleden bir saat evvel Komisyona vermeleri lü
zumu ilân olunur. 
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Gaziantep Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

1962/895 
Kızıleamescit Mahallesi 76 hanesinde kayıtlı Mehmet oğlu ökkaş 

ve ailesi efradının (Kötüoğlan) soyadlarımn «Kötüler» olarak değiştiril
mesine 20/12/1962 gün ve 895/1061 sayı ile karar verildiği ilân olunur. 

4743 
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Adalet Bakanlığından : 

Yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 1983 sonuna kg dar 
bitiren ve haklarında yükselmeğe mâni mahkeme hükmü veya disiplin 
cezası bulunmayan C. savcı ve savcı yardımcıları ile savcılık sınıfından 
sayılanların ve. bu süre içinde Maaş Kanununa ek 4379 sayılı kanunun 
1 inci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı muvak
kat maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı ve bu kanuna ek 6724 sayılı 
kanunlardan faydalananların sicil sayılarını ve adlarmı gösterir listeler 
Hâkimler Kanununun 29 uncu maddesi gereğince hazırlanarak aşağıda 
gösterilmektedir. 

Sürelerini doldurdukları halde bu listelerde adlarını bulamayanlar 
ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Savcılar Kuruluna yazı!, 
olarak itiraz edebilirler. 

SAVCILIK SINIFI 

1500 lira aylıkta ik i yıllık yükselme süresini bitiren 

Sıra 
No: 

Sicil 
No: Adı ve soyadı Memuriyeti 

9539 Şerafettin Aslanoğlu C. Başsavcı Yardımcısı 

1250 lira aylıkta ik i yıllık yükselme süresini bitiren 

10244 Emin Yıldırım İstanbul C. Savcı Yardımcısı 

800 lira aylıkta ik i yıllık yükselme süresini bitiren 

12416 Cazip Ünlüsü Gediz C. Savcısı 

M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığın dan 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(iki) kalem (Portakal ve limon) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım AmirUğinde görülebilir, is
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istek
liye ihale edilebileceği gibi portakal ayrı, limon ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir. 

Cinsi Miktarı 

Portakal 
Limon 

75.000 aded 
60.000 aded 

Tamamı 

M. bedeli 
Ura 

12.750 
10.200 

22.950 

G. teminatı 
lira 

İ h a l e 
Günü Saati 

957} 
765 J 

1.722 

9 Ekim 1963 11 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Et kıyma makinesi) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Et kıyma makinesi rediktörlü komple, Miktarı : 30 aded M. 
bedeli : 45.000,— lira, G. teminatı: 3.375,— lira, ihale günü 8 Ekim 1963 
saat: 11.00 de. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazıh (Uç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım AmirUğinde görülebilir, 
isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığma vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Portakal, 

Limon ve Elma toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi Portakal, Li
mon bir istekliye Elma ayrı istekliye de ihale-edilebilir. 

C i n s i 
M . Bedeli G. Teminatı t H A L E 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Portakal 
Limon 
Elma 

25.000 Ad. 4.500,— ) 
20.000 Ad. 3.600,— \ 
5.000 Kg. 8.000 — 

608— }- 9 Ekim 1963 11.00 
600— I 

Tamamı 16.100,— 1.208,-
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M . S. B 4 No. lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Etimesgut lojman binaları tamiri yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 26.445,54 Ura olup, geçici teminatı 2.000,00 liradır, 
thalesi 27/9/1963 Cuma günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları 
teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımd.r. Postadaki gecikme
ler kabul edilmez. TâUplerin en geç 23/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar 
Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve inş. D. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Ankara Çubuk Garnizonunda Alay Kh. binası 
inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 773.851,07 lira olup geçici teminatı 
34.725,00 liradır, ihalesi 28/9/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale safinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verme
leri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
24/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da K . K. K . inş. Emi. D. Bşk. 
lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4600 / 4 - 4 

Sulakyurt îlcesi Belediye Başkanlığından : 

11 kalem elektrik malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 46.019 lira 81 kuruş olup geçici teminat 3.451 lira 
49 kuruştur. İhalesi 30/9/1963 Pazartesi günü saat 11 de Belediye bina
sında Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Belediye Baş
kanlığında ve ayrıca Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninde görülür. 

İsteklilerin beürli gün ve saat 10 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1963 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarım makbuz mukabilinde Encümene verme
leri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

~~ Tahmini badeli 23.500,— geçici teminatı 1.762,50 lira olan 2 aded 
filim projeksiyon makinesi 2/10/1963 Çarşamba günü saat 16.00 da 
Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ticaret 
sanayi veya esnaf belgesi konulmak şartiyle hazırlanacak teklif mek
tupları eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Komis
yon Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

Postada gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 

4824/4-2 
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1 

1 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İsleri Reisliğinden : 

1 — Ankara'da yaptırılacak olan Hıfzıssıhha Enstitüsü Virüs Şu
besi kat ilâve inşaatı işi, 

2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksikt-
meye konulmuştur. 

2 — İşın keşif bedeli (341.373,68) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bay.ndırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 28/9/1963 Cumartesi günü saat 11.00 
de yapılacaktır. 

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

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (17.405,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1963 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyanna
mesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik 
karnesine göre, Yapı ve İmar İsleri Reisliği Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgelerini, teklif mektupları Fe birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 28/9/1963 Cumartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Son müracaat tarihi 24/9/1963 Salı günü mesai saati sonuna 
kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 

4738 11-2 

Bayındırlık Bakanlığı DSİ Gfenel Müdürlüğünden • 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Samsun VII. Bölge mmtakasm-
da inşa edilecek Tokat - Erbaa 33 Kv. enerji nakil hattı ve Erbaa pompa 
istasyonu elektrik teçhizatı istekliler arasında aranılan şartları haiz 
olanlardan fiyat ve teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait döviz İdare tarafından temin edilecektir. 
Satın alınacak teçhizat, 2500 Kva 33/0.4 Kv. transformatör, 51.000 

Kg. 2/0 ACSR nakil hattı, 33 Kv. disjonktör, havai hat izolatörü, akım 
ve gerilim transformatörleri ve müştemilâtından ibaret olup satın alı
nacak malzeme bir bütün olarak mütalâa edilecek ve bir veya birkaç 
kalem için verilecek teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. 

Bu iş için istenecek muvakkat teminat 45.000,— TL. sidir. 
İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mümasil malzemeyi imal ettik

lerini gösterir belgeleri havi bir dilekçe ile 14 Ekim 1963 Pazartesi günü 
saat 13.00 e kadar DSİ. Barajlar ve Hidroelektrik Santralları Dairesi 
Başkanlığına (Rüzgârlı Sokak, Çatal Han Blok 1 Kat 5 Ulus - Ankara) 
müraacat ederek belge istemeleri lâzımdır. Evvelce mümasil teçhizat için 
doküman ibraz ederek belge almış firmaların dilekçelerine katalog ek
lemeleri şart değildir. 

Genel Müdürlükçe müracaat eden firmaların durumları tetkik edi
lecek ve uygun bulunan taliplere 100,— lira mukabili ik i takım mukavele 
evrak 17 Ekim 1963 tarihinden itibaren verilecektir. 
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Bayındırlık Bakanlığı DSİ. 13 Bölge Müdürlüğünden : 

1 —• Aşağıda yazılı motor fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alı
nacaktır. 

2 —• İsteklilerin şartnamede belirtilen belgelerle ihale günü olan 
30/9/1963 Pazartesi günü saat 10.00 a kadar DSİ. 13. Bölge Müdürlüğü Sa
tmalına Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gönderilmiş olması lâ
zımdır. Postadaki vâki gecikmeler nazara alınmaz. 

3 —• İstekliler şartnameleri Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Ma
kine İkmal Şefliğinden, İstanbul DSİ. 1. Bölge 14 Şube Başmühendisli
ğinden ve Ankara DSİ. 5. Bölge Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin 
edebilirler. 

4 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve miktarını azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

Cinsi : 1 - Motor perkins six : 354 112 Hp, Miktarı : 2 aded M . be
deli : 35.000,— lira, M. teminatı : 2.625,— lira, İhale günü : 30/9/1963 
Pazartesi saat 11.00. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — 1, 25X0.5X0.25 ebadında 156.250 Ms çita ile 250X0.10X0.10 eba
dında 100 M 3 çıralı çam kereste kapalı zarf ile alınacaktır. Bu işe ait şart
name Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdür
lüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

2 — Eksiltmesi 26 Eylül 1963 Perşembe günü saat 11.00 de İstan
bul Küçükyalı'deki Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır. Tahmini bedeli 
108.593,75 lira geçici teminatı 6.679,69 liradır. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları zarfları 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri, Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
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5 ton beyaz üstübü 18.750,— lira tahmini bedel üzerinden kapalı 
zarfla alınacaktır. Geçici teminatı 1.406,25 liradır. Bu işe ait şartname 
Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğün
de İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmesi 2 Ekim 1963 
Çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz 
binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme gün ve saatinden bir saat evveline kadar zarf
larını Komisyon Başkanlığına vermeleri postada vâki gecikmeler nazarı 
itibare alınmaz. 

4787 /4-2 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

RESMİ V E HUSUSİ İNŞAAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 
İşietmelerimizce Rusya'dan ithal edilmekte olan 6 - 1 2 mm ^ inşaat 

demirlerinin ilk partisini teşkil eden 6 mm ^ lık demirler Derince'ye 
gelmiş ve satışına başlanmıştır. Diğer cinsler de peyderpey gelecek ve 
derhal satışa arzedilecektır. 

Derınce'de müşterinin vasıtasında teslim şartiyle satış fiyatları şöy
ledir : 

6 m.ıı cf, Kilosu 171,5 Kuruş 
8 mm (J, > 169,5 > 

10 mm » 164,5 » 
12 mm d, > 161,5 > 
İnşaat demirlerimiz Siemens Martin St. 37.1 evsafında üstün va

sıflı olup 6 - 8 mm <4, dakiler kangal halinde diğerleri 12 metre boyda 
çubuk halinde teslim edüecektir. 

İnşaat sahiplerinin ihtiyaç belgeleriyle birlikte Derince Satış Bü
romuza müracaatları ilân olunur. 

4682/ 10-10 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz tarafından şartnamesi gereğince bir aded odun mu
kavemetlerini ölçen Üniversal deneme aleti 2490 sayılı kanun hükümle
rine göre kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 120.000 TL. olup geçici teminatı (7.250) TL. dır. 
İhale 25/9/1963 Çarşamba günü saat 16 da Enstitü Müdürlüğünde 

yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına verilecektir. Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alın
maz. 

Teknik şartnameler iş saatlerinde İstanbul Orman Başmüdürlüğü 
ve Enstitü Müdürlüğünde görülebilir. 
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Gürün Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

932/274 
Pmarbaşı'nm Kılıçmehmet Köyünden Servet Doruk'un Gürün'ün Ka-

raviran Köyünden Şamil kızı Rabia'nın ölüm kaydının tashihi için Ka-
raviran Köyünden Meryem namı diğeri Zeynep Kanbur ve arkadaşları 
aleyhine açtığı dâvada, dâvâlı Meryem'in adresinin meçhul olması sebe
biyle gıyap kararı tebliği mümkün olmadığından ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilerek duruşma 18/10/1963 Cuma günü saat 9,20 ye 
talik olunmuştur. 

Dâvâlı Meryem namı diğeri Zeynep'in belirli günde duruşmaya gel
mesi veya kendisini temsilen salahiyetli bir vekil göndermesi aksi tak
dirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4742 



1$ EYLÜL 1963 (Resmî Gazete) Sahife: ' 

Sanayi Bakanlığından : 

Vilâyeti : Balıkesir, Kazası : Bigadiç, Köyü veya Mevkii : Çam 
Faraş, Madenin Cinsi : Borasit, Ruhsatnamenin Tarihi : 22/9/1950 
Numarası : 106/29. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : iskele su değirmeninden Faraş Köyü Camiine doğru hat. 
Doğusu : Faraş Köyü Camiinden Emirler Köyü Camiine doğru hat. 
Güneyi : Emirler Köyü Camiinden Balaban Tepe beton sütununa 

doğru hat. 
Batısı : Balaban Tepe beton sütunundan hudut başlangıcı olan 

iskele su değirmenine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş borasit ma

deni için ticari ikametgâhı İstiklâl Cad. 310 Şark Apt. No : 6 Beyoğlu -
istanbul olan Faraş Çamköy Borasit Limited Şirketi uhdesine 45 yıl 
müddetle işletme imtiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 12 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün için
de bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiveceği 
6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

4602 / 2-? 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1. Yeşilköy Hava Limanı ilâve apron inşaatı 2490 sayılı kanuna 
göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2. Keşif bedeli 440.019,53 T .L . olup geçici teminatı 21350.80 l i 
radır. Geçici teminat T. C. Merkez Bankası istanbul Şubesindeki 352340 
sayılı hesaba veya Yeşilköy Hava Limanımız veznesine yatırılacaktır. 

3. Eksiltmesi 2 Ekim 1963 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
15.00 de Yeşilköy Hava Limanı Terminal binasında yapılacaktır. 

4 Bu işe ait ihale evrakı, Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Mü
dürlüğünden, DHMİ. izmir Meydan Müdürlüğünden, Ankara Genel 
Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından 24,— T. L. mukabilinde sa-
tınalınabilir. 

5. Eksiltmeye girmek isteyenlerin en geç 27 Evlûl 1963 Cuma 
günü mesai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe 
ile Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüne müracaat ederek yeterlik 
belgeleri almaları şarttır. 

a) Nafıa Vekâletinden alınmış B grupundan en az işin keşif be
deli kadar mütaahhitlik karnesi 

b) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
c) Teknik personel beyannamesi, 
d) Halen yapmakta olduğu bitmemiş işlere ait beyanname, 
e) inşaat mahallinin görüldüğüne dair Yeşilköy Etüd Proje Kont

rol Amirliğinden alınmış belge. 
6. Müracaatlarda genel evrak kayıtları ve saati muteber olup 

postada vâki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul olunmaz. 
7. isteklilerin 1963 yılı ticaret odası vesikası, idareden alacakları 

ehliyet belgesini teminat mektup veya makbuzunu havi, usulüne göre 

Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Müdürlüğünden : 

i tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Satmalma Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

8. isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gerekli
dir, (özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 
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istanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 960/852 

Davacı : Süreyya Ülgen Mecidiyeköy Ortaklar Cad. No. 32 

Suç : Hakaret 
Suç tarihi : 22/5/1960 ve 23/7/1960 
Davacı Yukarıda açık adresi yazılı Süreyya Ülgen tarafından 

maznun Kevser Arslan hakkında açtığı hakaret dâvasının istanbul 7 nci 
Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda : 

Davacı mazaretini bildirmemiş ve bir vekillede kendisini temsil et
tirmemiş olduğundan C. M . U. K. nun 361/2 maddesi gereğince dâva
sından vazgeçmiş sayılacağından C. C. K. nun 489 uncu maddesi gere
ğince şahsi dâvasının düşmesine 200 kuruş hare ile 300 kuruş tebligat 
masrafının davacıdan alınmasına dair verilen 19/12/1960 tarihli gıyabı 
hüküm şimdiye kadar davacıya tebliğ edilemediği gibi bunca aramalara 
rağmen adreside tesbit olunamadığmdan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânına 
ve tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı 
tarihten on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar veril
miştir, ilânen tebliğ olunur. 
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Altınözü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/87 
Davacılar Antakya'da mukim Sevim Tamer, Nejla Esmerli ve Dr. 

Ahmet Raif Esmer vekilleri Antakya avukatlarından Mahmut Şahin 
tarafından dâvâlılar Antakya'nın Meydan Karakolu civarında mukim 
Feyzurrahman Esmer, Doğan Arslan, Yıldız Esmer, Müveddet Esmer, 
Necdet Esmer, Hatice Esmer, Meziyet Esmer ve Servet Esmer aleyh
lerine açmış olduğu izalei şüyu dâvasının yapılan duruşma sırasında : 

Yukarıda açık hüviyetleri yazılı dâvâlılardan Yıldız Esmer, Müved
det Esmer, Necdet Esmer, Hatice Esmer, Meziyet Esmer ve Servet Es
mer adreslerini terkle semti meçhule gitmiş bulunduklarından dâvâlı
lara Resmî Gazete ile tebligatın ilânen yapılmış olup ve ayrıca gıyap 
kararının da ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan adları geçen 
Yılmaz Esmer, Müveddet Esmer, Necdet Esmer, Hatice Esmer, Meziyet 
Esmer ve Servet Esmer'in' Altınözü Sulh Hukuk Mahkemesinin 963/87 
esas sayılı dosyasının 23/10/1963 tarihli duruşmasında hazır bulunmaları, 
bulunmadıkları takdirde muhakemenin gıyaplarında bakılacağı gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4816 

Muhammen Muhammen 
Cinsi Miktan bedeli tutarı 

öğrenci elbise dikişi 
Hizmetli elbise dikişi 
öğrenci paltosu dikişi 
Hizmetli paltosu dikişi 

(Yalnız kumaşı okul idaresinden verilecektir.) 

360 Takım 
80 » 

105 Aded 
10 » 

110-
110-
1 0 0 -
100 — 

39.600 — 
8.800 — 

10.500,— 
1.000,— 

59.900,— 

Geçici 
teminatı 

2.970,— 
660,— 
787,50 
75,— 

4.492,50 

ihale günü ve saati 

28/9/1963 Cumartesi saat 11 de 

Bir grup olarak 

1 — Yukarıda cins ve miktariyle tutar, muvakkat teminatı ve ihale günü, saati yazılı bir grup dikiş ücreti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Kapalı zarf usulüyle eksiltme Ankara'da Yenişehir Sağlık Kolejinde belli gün ve saatte toplanacak Satmalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 —• Şartnameler her gün çalışma saatlerinde Kolejde görülebilir. 
4 — Kapalı zarf usulüyle eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, 4 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ilân olunur. 
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Sahife: 8 (Resmi Gazete) 19 EYLÜL 1963 

Maliye Makanhğından : 

Yapılacak iş : Namık Kemal Mahallesi Kumrular Caddesindeki me
mur konutları kalorifer tesisatı onarımı. 

Keşif tutarı : (26.080,—) Ura. 
Teminat miktarı : (1.956,—) lira. 
Eksiltme mahalli ve tar ihi : 9/10/1963 Çarşamba günü saat (18) da 

Millî Emlak Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 
Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden en az üç gün evve-

Une kadar bu iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesiyle 1963 yılı ticaret odası vesikası ve teminat makboeunu 
muhtevi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
tekUf mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına tevdi etmeleri ilân olunur. 

Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 
4868 / 4-1 

Sanayi Bakanlığından : 

Vilâyeti : Kırşehir, Kazası : Kaman, Köyü veya Mevkii : Karakütük, 
Madenin Cinsi : Fluorit, Ruhsatnamenin Tarihi : 8/8/1959, Numarası : 
67/27. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi ve Doğusu : Hamit Köyü Camiinden Kayacık Çayı Köp

rüsüne doğru hat. 
Güneyi ve Batısı : Kayacık Çayı köprüsünden başlıyarak Karakü

tük Köyü Çeşmesinden geçerek hudut başlangıcı olan Hamit Köyü Ca
miine kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş fluorit ma
deni için Sanayi Caddesi Yüzbaşı Oğulları Apt. Daire 6 da mukim Muaz
zez Akdeniz uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecek
tir. 

itirazı olanların 17 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzımgeldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmeyeceği 
6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1. Yeşilköy Hava Limanı Garaj inşaatı 2490 sayılı kanuna göre 
kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2. Keşif bedeli 229.935,60 TL. olup geçici teminatı 12.746,78 lira
dır. Geçici teminat T. C. Merkez Bankası istanbul Şubesindeki 352340 sa
yıh hesaba veya Yeşilköy Hava Limanımız veznesine yatırılacaktır. 

3. Eksiltmesi 11 Ekim 1963 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te 
Yeşilköy Hava Limanı Terminal binasında yapılacaktır. 

4. Bu işe ait ihale evrakı, Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Mü
dürlüğünden, DHMİ. izmir Meydan Müdürlüğünden, Ankara Genel Mü
dürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından 11,50 TL. mukabiünde satın 
almabilir. 

5. Eksiltmeye girmek isteyenlerin en geç 7 Ekim 1963 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe 
ile Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüne müracaat ederek yeterlik 
belgeleri almaları şarttır. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureti 
b) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname 
c) Teknik personel beyannamesi 
d) inşaat mahallinin görüldüğüne dair Yeşilköy Etüt Proje Kont

rol Amirliğinden alınmış belge. 
6. Müracaatlarda genel evrak kayıtları ve saati muteber olup pos

tada vâki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul olunmaz. 
7. isteklilerin 1963 yılı ticaret odası vesikası, idareden alacakları 

ehliyet belgesini, teminat mektubu veya makbuzunu havi, usulüne göre 
tanzim edecekleri kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel Sa
tın alma Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

8. isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir. 
(Özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 

4869 / 4-1 
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M I L L I P I Y A N G O 
15 Eylül 1963 Çekilişi ikramiye Listesi 

Çekildiği yer : Ankara Çekiliş tarihi: 15 Eylül 1983 saat: 13.30 
078855 Numara 1.000.000 lira 
184011 Numara 250.000 h>a 
179958 Numara 100.000 Ura 
188922 Numara 100.000 lira 

EUişerbin (50.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
059457, 100545, 153779, 172882. 

Yirmibeşerbin (25.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
003840, 062591, 108003, 130937, 174252, 176052. 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
015309, 033023, 075033, 083374, 122348, 143540, 159096, 163221, 
175790, 194871. 

Beşerbin (5.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
004830, 009504, 010002, 012075, 013250, 018912, 029473, 032029, 
036538, 047309, 056501, 058331, 062553, 071503, 077098, 079513, 
081100, 082280, 084761, 087591, 088014, 092010, 109896, 110610, 
122286, 126850, 131120, 132382, 138654, 143580, 172601, 175297, 
177358, 177511, 179150, 180344, 184895, 187559, 190758, 193165. 

Biner (1.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
000874, 002337, 005564, 007331, 010085, 010664, 012074, 013783, 
014423, 014940, 014957, 015632, 018652, 018658, 020018, 021762, 
022105, 022555, 023516, 025323, 032977, 039500, 043275, 045350, 
050202, 050637, 051448, 053052, 053618, 055816, 058013, 060691, 
061498, 064771, 065715, 067447, 067470, 089506, 070040, 071789, 
072063, 073598, 079017, 079594, 089323, 092765, 093072, 093519, 
097940, 101552, 103095, 103925, 104278, 105403, 106564, 106913, 
107138, 107714, 110277, 111257, 113686, 115260, 115778, 116661, 
118171, 120420, 121928, 128670, 132147, 133145, 134500, 135006, 
141205, 144044, 150458, 157742, 158026, 159959, 160205, 163655, 
165041, 165423, 167152, 170907, 171238, 171254, 172070, 178029, 
178988, 179894, 179997, 180026, 180794, 184041, 184085, 184525, 
185415, 185970, 193119, 198148. 

Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar: 
Son üç rakamı 181 olanlar beşeryüz (500) lira 
Son üç rakamı 667 olanlar beşeryüz (500) lira 
Son üç rakamı 005 olanlar ikiyüzelUşer (250) lira 
Son üç rakamı 519 olanlar ikiyüzellişer (250) lira 
Son üç rakamı 721 olanlar ikiyüzellişer (250) lira 
Son üç rakamı 875 olanlar ikiyüzelUşer (250) lira 
Son üç rakamı 920 olanlar ikiyüzeUişer (250) lira 
Son iki rakamı 03 olanlar yüzer (100) lira 
Son iki rakamı 92 olanlar yüzer (100) lira 
Son rakamı 0 olanlar ellişer (50) lira 
Son rakamı 1 olanlar ellişer (50) lira 

ikramiye kazanmışlardır. 

tkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar : 
008855, 018855, 028855, 038855, 048855, 058855, 068855, 070855, 
071855, 072855, 073865, 074855ı, 075855, 076855, 077855, 078055, 
078155, 078255, 078355, 078455, 078555, 078655, 078755* 078805, 
078815, 078825, 078835, 078845, 078850, 078851, 078852, 078853, 
078854, 078856, 078857, 078858 , 078859, 078865, 078875, 078885, 
078895, 078955, 079855, 088855* 098855, 178855. 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yansım, Beştebir biletler ikramiyelerin beştebirini, ondabir biletler ik
ramiyelerin ondabirini alırlar. 
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Başbakanlık Devlet Matbaası 
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329   Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 Pozisyonunun Sonuna Bir Hüküm İlâvesine                         1 

         Dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Onanması Hakkında Kanun 

 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına 
 

Vazife  ile Yurt Dışına Gidecek Olan Devlet Bakanı Necmi Ökten'in Dönüşüne Kadar Kendisine,            1 

Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun Vekillik Etmesine Dair Karar 
 

Vazife  ile Yurt Dışına Gidecek Olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in Dönüşüne Kadar               2 

Kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun Vekillik Etmesine Dair  

Karar 
 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 
 

16    Seçmen Kütüklerinin Düzenlenmesinde Gözönünde Tutulacak Esasları Gösterir Genelge                  2 

        Hakkında Yüksek Seçim Kurulu Kararı 

  

İlanlar                                                                             4   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


