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K A N U N L A R 

Millî Mücadele Kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi E fend i eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet 

tertibinden maaş bağlanması hakkında K a n u n 

Kanun No : 330 Kabul tarihi : 17/9/1963 

Madde 1 — Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendinin dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî Mücadele 
sırasında sebk eden emsaline üstün gayretinden dolayı vatani hizmet 
tertibinden hayatta kaldığı müddetçe ayda 250 lira maaş bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşrini takibeden ay başından itibaren yü
rürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

20/9/1963 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bazı dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 331 Kabul tarihi: 17/9/1963 

Madde 1 — 17/6/1957 tarihli ve 7020 sayılı kanunun birinci mad
desine aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir: 

g) Tarım Bakanlığı her türlü yapı ve tesisler inşaatı için yıllık 
ödeme miktarı (25) milyon lirayı geçmemek şartiyle (100) milyon liraya 
kadar; 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerim Maliye ve Bayındırlık Bakan
ları yürütür 

20/9/1968 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip 

İlgili Kanun : 
Muvazenei Umumiyeye dâhil bazı dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara Bari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanuni 

2/6/1963 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

9611 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 332 Kabul tarihi: 18/9/1963 

Madde 1 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde y a z ı l ı Bakanlık ve daireler bütçelerine 
176 064 lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
ilgili bakanlık ve daireler kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/9/1963 

(1) SAYILI C E T V E L 

(A/1) cetveli 

B. M . 

201 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

Ödeneğin çeşidi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü 
12 İller memurları maaşı 
12 İller hizmetlileri ücreti 

Adalet Bakanlığı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

İçişleri Bakanlığı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Maliye Bakanlığı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Eklenen 
Lira 

4 050 

6 882 
1 800 

52 734 
4 200 

46 992 
3 600 

20 658 
1 800 

16 608 
1 800 

7020 

Cilt 

3 38 1534 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

201 12 İller memurları maaşı 
202 12 İller hizmetlileri ücreti 

Toplam 

(2) SAYILI C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Odacı 

11 Odacı 
9 Gardiyan 

Adalet Bakanlığı 

İller 

Eklenen D. 
Lira 

11 340 
3 600 

176 064 

Aded Ücret 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

İller 
300 

300 

400 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

11 Odacı 

11 Odacı 

11 Odacı 

11 Odacı 

İçişleri Bakanlığı 

İller 

Maliye Bakanlığı 

İller 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

İller 

Tarım Bakanlığı 

İller 

2 300 

1 300 

1 300 

1 300 

K A R A R N A M E 

Karar Sayısı : 6/2152 

23/1/1963, 14/2/1963, 1/4/1963 tarihli ve 6/1324, 6/1441, 6/1603 sa
yılı kararnamelerle verilen yetkilere dayanılarak" 21 Şubat 1963 tari
hinde Ankara'da imza edilen ilişik «Zirai Maddeler Ticaretinin Gelişti
rilmesi ve Yardım Hakkındaki Muaddel Kanunun 1 inci Bölümü Gere-
ğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Akdedilen Zirai Maddeler Andlaşması» ile eki mek
tupların ve bu Andlaşmayı tadilen teati olunan 4 Nisan 1963 tarihli 
mektupların onaylanması ve bunların imzalandıkları tarihlerden iti
baren yürürlüğe girmeleri; Ticaret Bakanlığının 5/8/1963 tarihli ve 
252.20/5/11215 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı ka
nunun 3 ve 5 İnci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 26/8/1963 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKAT A 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
İ. ÖKTEM İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

T a r ı m B a k a n ı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Adalet Bakanı V. 
H. DİNÇER 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVIT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardım hakkın
daki Muaddel Kanunun 1. Bölümü gereğince Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti arasında akdedilen Zirai Maddeler Andlaşması 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti : 

Amerika Birleşik Devletlerinin işbu Andlaşma konusu zirai mah
sullerinin mutad p a z a r l a n m a s ı n ı bozmayacak veya bu mahsullerin mil
letlerarası dünya fiyatlarına halel vermeyecek veya dost memleketlerle 
ticari münasebetlerinin normal seyrini ihlâl etmeyecek şekilde gerek iki 
memleket ve gerek diğer dost memleketler arasında zirai mahsullerle 
ilgili ticaretin geliştirilmesinin arzu edildiğini müdrik olarak; 

Amerika Birleşik Devletlerinde istihsal olunan zirai mahsullerin 
Türk Parası ile mubayaa edilmesinin, ticaretin bu şekilde inkişafının 
tahakkukuna yardım edeceği mülâhazasiyle; 

Bu mubayaalardan elde edilecek Türk paralarının her ik i memle
kete faydalı olabilecek tarzda kullanılacağı nazarı itibare alınarak; 

Muaddel Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardım Ka
nununun (Bundan böyle «Kanun» diye anılacaktır.) 1 inci bölümü hü
kümlerine göre Türkiye'ye aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapıla-
cak zirai maddeler s a t ı ş l a r ı n ı n esaslarını ve bu maddeler ile ilgili t i-

Agricultural Commodities Agreement Between the Govern
ment of the United States of America and the Government 

cf the Republic of Turkey Under Title I 
Of the Agricultural Trade Development and Assistance 

Act, As Amended 

The Government of the United States of America and the Govern
ment of the Republic of Turkey : 

Recognizing the desirability of expanding trade in agricultural 
commodities between their two countries and with other friendly nations 
in a manner which would not displace usual marketings of the United 
States of America in these commodities or unduly disrupt world prices 
of agricultural commodities or normal patterns of commercial trade 
with friendly countries; 

Considering that the purchase for Turkish lira of agricultural 
commodities produced in the United States of America will assist in 
achieving such an expansion of trade; 

Considering that the Turkish lira accruing from such purchase 
will be utilized in a manner beneficial to both countries; 

Desiring to set forth the understandmgs which will govern the 
sales, as specified below, of agricultural commodities to Turkey pursuant 
to Titla I of ths Agricultural Trade Development and Assistance Act, 

1 

1 
1 
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caretin geliştirilmesini teminen iki Hükümetin, münferiden veya müş
tereken alacakları tedbirleri tesbit etmek arzusu ile; 
aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır. 

M A D D E : 1 

TÜRK LİRASI KARŞILIĞI SATIŞLAR 

1. Mübayaa müsaadelerinin Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti tarafından neşredilmesi ve bunların Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metince kabul edilmesi ve bahis konusu mahsullerin ihracat esnasında 
mezkûr Kanun tahtında temin olunabilmesi şartiyle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti aşağıda kayıtlı zirai maddelerin, hizalarında gös
terilen meblâğlarda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin salahiyetli kı
lacağı alıcılara Türk Lirası mukabilinde satışını finanse etmeyi taah
hüt eder. 

İhracat piyasa kıy 
M a d d e (Milyon dolar) 

Pamuk çekirdeği ve / veya soya fasulyesi yağı $ 60.3 
Yemeğe elverişli olmayan donyağı 4.5 
Buğday 82.4 
Deniz nakliyatı (Tahmini) 13.8 

YEKÛN $ 161.0 

2. 1963 malî yılı içinde ithali derpiş olunan 20.1 milyon dolarlık 
pamuk çekirdeği ve/veya soya fasulyesi yağı, 1.5 milyon dolârlık don
yağı, 19 milyon dolarlık buğday ve bir kısım deniz nakliyatı ile ilgili 
mubayaa müsaadelerine dair müracaatlar, işbu Andlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde yapılacaktır. 

3. 1964 ve 1965 malî yıllarına ait meblâğlar, ik i Hükümet tara
fından, her malî yıl başından evvel yapılacak senelik tetkiklere müsteni
den kararlaştırılacaktır. 

Tetkiklerde her madde ile ilgili olarak Birleşik Devletlerin stok 
durumu, Türkiye'nin bahis konusu ve benzeri maddelerin istihsal, istih
lâk, stok, ithalât ve ihracatındaki değişiklikler ile depolama imkânları 
ve sair hususlar gözönünde bulundurulacaktır. 

4. Mübayaa müsaadeleri bahis konusu maddelerin satış ve tes
limine, bu satışlardan tahassül eden Türk Liralarının yatırılmasının za
man ve şartlarına ve sair ilgili hususlara ait hükümleri ihtiva edecek
tir. 

5. Taraflardan biri, şartlarda vukubulan değişiklikler dolayısiyle 
finansman, satış veya teslimatın devamının zaruri olmadığı veya arzu 
edilmediği hususunda bir karara vardığı takdirde bu taraf, bahis ko
nusu maddelerin işbu Andlaşma dahilinde finansmanına satışına ve tes
limatına son verebilir. 

M A D D E II 

TÜRK LİRALARININ K U L L A N I L M A S I 
Bu Andlaşma dahilinde yapılacak satışlardan Amerika Birleşik Dev

letleri lehine tahassül edecek Türk Liraları, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından tâyin edilecek tarz ve ehemmiyet sırasına göre, bu 
Hükümetçe, aşağıda gösterilen maksat ve miktarlarda kullanılacaktır. 

A . Bu Andlaşmadan tahassül edecek Türk Liralarının % 20 si, 
kanunun 104. kısmının (a), (b), (f) ve (h) den (s) ye kadar olan tâli 
kısımları veya herhangi bir tâli kısmı tahtında yapılacak Amerika Bir
leşik Devletlerinin masraflarına tahsis olunacaktır. 

B. Bu Andlaşmadan tahassül edecek Türk Liralarının % 17 si, 
kanunun 104/e tâli kısmı tahtında Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı 
«Agency for International Development of Washington» (Bundan böyle 
AID diye anılacaktır) tarafından yapılacak ikrazlar ve AID nin Türki
ye'de bununla ilgili masrafları için tahsis olunacaktır. 

Bu hususta aşağıdaki mutabakata varılmıştır : 
(1) Kanunun 104/e tâli kısmı tahtındaki ikrazlar, Türkiye'deki 

iş hacminin geliştirilmesi ve ticaretin inkişafım teminen Türkiye'de mü
esses Amerika Birleşik Devletleri firmaları ve şubelerine veya bunların 
Türkiye'de iştirak halinde oldukları firmalara; Amerika Birleşik Dev
letleri zirai mahsullerinin kullanılmasına, dağıtımına yardımcı olacak 
tesislerin kurulması veya diğer şekillerde istihlâk ve pazarların arttı
rılması maksadiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Türk firmalarına ya
pılacaktır. 

(2) İkrazlar, AID ile Türkiye Maliye Bakanlığının Milletlerarası 
İktisadi İşbirliği Teşkilâtı (Bundan böyle IECO diye alınacaktır) tara
fından temsil edilen Türk Hükümetince karşılıklı olarak kabule şayan 

as amended (hereinafter referred to as the Act) and the measures 
which the two Governments will take individually and collectively hi 
furthering the expansion of trade in such commodities; 

Have agreed as follows : 

ARTICLE I 

SALES FOR TURKISH L I R A 

II. Subject to issuance by the Government of the United States 
of America and acceptance by the Government of the Republic of 
Turkey of purchase authorizations and to the availability of Commodities 
under the Act at the time of exportation, the Government of the United 
States of America undertakes to finance the sales for Turkish lira, to 
purchasers authorized by the Government of the Republic of Turkey, 
of the following agricultural commodities in the amounts indicate*! : 

Export market value 
Commodity (millions) 

Cottonseed and/or soybean oil $ 60.3 
Inedible tallow 4.5 
Wheat 82.4 

Ocean transportation (est.) 13.8 

Total $ 161.0 

2. Applications for purchase authorization for $ 20.1 million of 
cottonseed and/or soybean oil, $ 1.5 million of tallow, and $ 19 million 
of wheat authorized for F Y 1963, and certain ocean transportation, will 
be made within 90 days after the effective date of this Agreement. 

3. The amounts for fiscal years 1964 and 1965 will be determined 
on the basis of annual reviews to be made by the two Governments 
prior to the beginning of each fiscal year. The reviews shall take into 
account the United States stock position of each commodity, changes 
in Turkey's production, consumption, stocks, imports and exports at 
these and related commodities, storage facilities, and other matters. 

4. Purchase authorizations will include provisions relating to the 
sale and delivery of commodities, the time and circumstances of deposit 
of Turkish lira accruing from such sale, and other relevant matters. 

5. The financing, sale and delivery of commodities under this 
Agreement may be terminated by either Government if that Government 
determines that because of changed conditions the continuation of such 
financing, sale or delivery is unnecessary or undesirable. 

A R T I C L E II 

USES OF TURKISH L I R A 

The Turkish lira accruing to the Government of the United States 
of America as a consequence of sales made pursuant to this Agreement 
will be used by the Government of the United States of America, in 
such manner and order of priority as the Government of the United 
States of America shall determine, for the following purposes, in the 
amounts shown : 

A . For United States expenditures under subsections (a), (b), 
(f), and (h) through (s) of Section 104 of the Act, or under any of 
such subsections, 20 percent of the Turkish lira accruing .pursuant to 
this Agreement. 

B. For loans to be made by the Agency for International Deve
lopment of Washington (hereinafter referred to as AID) under Section 
104 (e) of the Act and for administrative expenses of AID in Turkey 
incident thereto, 17 percent of the Turkish lira accruing pursuant to 
this Agreement. It is understood that : 

(1) Such loans under Section 104 (e) of the Act will be made to 
United States business firms and branches, subsidiaries, or affiliates 
of such firms in Turkey for business development and trade expansion 
in Turkey and to United States firms and Turkish firms for the estab
lishment of facilities for aiding* in the utilization, distribution, or other
wise increasing the consumption of and markets for United States 
agricultural products. 

(2) Loans will be mutually agreeable to AID and the Government 
of Turkey, acting through the International Economic Organization of 
the Turkish Ministry of Finance (hereinafter referred to as IECO). The 
Director of IECO, or his designate, will act for the Government of the 
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olmalıdır. IECO Müdürü veya kendisinin tâyin edeceği yetkili bir şahıs 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ve AID Teşkilâtı Başkanı veya 
kendisinin tâyin edeceği yetkili bir şahıs AID adına hareket edecekler
dir. 

(3) AID, Kendisine, nazarı itibara alınabilecek bir müracaatın 
yapılması üzerine, müracaat edenin hüviyetini, teklif edilen işin mahiye
tini, ikrazın miktarını ve ikraz hasılatının genel olarak hangi maksat
larla kullanılacağını, IECO'ya bildirecektir. 

(4) AID, bir müracaatı müsbet mütalâa ettiği takdirde, bu hu
sus ile teklif olunan ikrazın faiz nispetini ve ödeme vâdesini IECO'ya 
bildirecektir. Faiz nispeti Türkiye Cumhuriyetinde benzeri ikrazlar için 
cari faiz nispetinin aynı olacak ve ödeme vâdeler finansmanı maksat
larına uygun bulunacaktır. 

(5) AID tarafından bir müracaatın müsbet karşılanacağına dair 
ihbarın yapılmasını mütaakıp IECO, 60 gün içinde teklif olunan ikraza 
karşı bir itirazı olup olmadığını AID'ye bildirecektir. AID'ye 60 gün 
içinde teklif ettiği ikraza karşı IECO'dan bir itiraz yapılmadığı takdirde 
bu husus teklifin kabul edildiği manasına gelecektir. AID teklif olunan 
ikrazı tasvip veya reddederse, bu kararını, IECO'ya bildirecektir. 

(6) Kanunun 104/e tâli kısmı tahtında ikrazlar için tefrik olunan 
Türk Liraları, AID'nin ikrazları tasvip etmesi veya teklif olunan ikraz
ların karşılıklı olarak AID ile IECO tarafından kabule şayan bulunma
ması sebepleriyle, Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 
sene içinde kullanılmadığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti bu Türk Liralarım, Kanunun 104 üncü kısmının yetki verdiği her
hangi bir maksat için kullanabilecektir. 

C. Kanunun 104 (g) tâli kısmı gereğince, karşılıklı olarak muta
bakata varılacak iktisadi kalkınmaya matuf projelerin, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti plânlarında henüz yer almayan projeler dâhil, finans
manına, işbu Andlaşmadan tahassül edecek Türk Liralarının % 63 ü 
tahsis olunacaktır. İkrazın hükümleri, şartları ve sair hususları ayrı 
bir ikraz andlaşması ile tesbit edilecektir. İşbu Andlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 5 sene içersinde Türk Liralarını ikraz maksat
larına uygun olarak kullanılması hususunda bir anlaşmaya varılamadığı 
takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu Türk Liralarını mez
kûr kanunun 104 üncü kısmının yetki verdiği herhangi bir maksat için 
kullanabilecektir. 

M A D D E I H 

TÜRK LİRALARININ YATIRILMASI 

1. Amerika Birleşik Devletleri hesabına yatırılacak Türk Lirala
rının mecmuu, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından öde
nen veya finanse edilen mahsullerin dolarlı satış kıymetine ve deniz nak
liyat masraflarına (Birleşik Devletler bandıralı gemi kullanılması mükel
lefiyetinden neş'et eden munzam masraflar hariç) muadil olacak ve Türk 
Lirasına tahvil : 

(a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından bütün döviz mua
melelerine tek bir kambiyo rayici tatbikatına devam olunması kaydiyle, 
Birleşik Devletler tarafından dolar tediye olunacak tarihlerde ticari it
hal muamelelerine tatbik edilecek dolar rayicinden, veya 

(b) Döviz muameleleri için birden fazla resmî kambiyo rayicinin 
mevcut olması halinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin zaman zaman karşılıklı olarak mutabık kala
cakları kambiyo rayici üzerinden yapılacaktır. 

2. Kanun tahtında, iki Hükümet arasında bilâhara bir Zirai Mad
deler Andlaşması veya Andlaşmaları imzalandığı takdirde, bu Andlaş
manın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 seneyi aşan bir devrede, bu 
Andlaşma tahtında vâdesi gelmiş veya gelecek olan Türk Liralarının ia
desi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından iade zamanında 
yürürlükte olan en son Zirai Maddeler Andlaşmasında mevcut fonlar
dan karşılanacaktır. 

M A D D E IV 

G E N E L TAAHHÜTLER 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Andlaşma gereğince, mübayaa 
edilen zirai maddelerin tekrar satışını veya başka memleketlere sevkini 
veya mahalli maksatlar dışında kullanılmasını (Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin bu mahsullerin tekrar satışı başka memleketlere 
nakli veya kullanılması hususunda sarih müsaadesinin alındığı haller 
hariç), bu Andlaşmaya uygun olarak satın alınan maddelerin yerli veya 
yabancı eşitleri veya benzerlerinin ihracının önlenmesi (Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin sarahaten ihracına müsaade ettiği haller 

Republic of Turkey, and the Administrator of AID, or his designate, 
will act for AID. 

(3) Upon receipt of an application which AID is prepared to 
consider, AID will inform IECO of the identity of the applicant, the 
nature of the proposed business, the amount of the proposed loan, and 
the general purposes for which the loan proceeds would be expended. 

(4) When AID is prepared to act favorably upon an application, 
it will so nofity IECO and will indicate the interest rate and the repay
ment period which would be used under the propesed loan. The interest 
rate will be similar to that prevailing in the Republic of Turkey on 
comparable loans, and the maturities will be consistent with the purposes 
of the financing. 

(5) Within sixty days after the receipt of the notice that AID 
is prepared to act favorably upon an application, IECO will indicate to 
AID whether or not IECO has any objection to the proposed loan. Unless 
within the sixty-day period AID has received such a communication 
from IECO, it shall be understood that IECO has no objection to the 
proposed loan. When A I D approves or declines the proposed loan it 
will notify IECO. 

(6) In the event the Turkish lira set aside for loans under Sec
tion 104 (e) of the Act are not advanced within five years from the 
date of this Agreement because AID has not approved loans or because 
proposed loans have not been mutually agreeable to AID and IECO, the 
Government of the United States of America may use the Turkish lira 
for any purpose authorized by Section 104 of the Act. 

C. For a loan to the Government of the Republic of Turkey, under 
Section 104 (g) of the Act for financing such projects to promote 
economic development, including projects not heretofore included in 
plans of the Government of the Republic of Turkey, as may be mutually 
agreed, 63 percent of the Turkish lira accruing pursuant to this Agree
ment. The terms and conditions of the loan and other provisions will 
be set forth in a separate loan agreement. In the event that agreement 
is not reached on the use of the Turkish lira for loan purposes within 
five years from the date of this Agreement, the Government of the United 
States of America may use the lira for any purpose authorized by 
Section 104 of the Act. 

ARTICLE HI 

DEPOSIT OF TURKISH L I R A 

1. The amount of Turkish lira to be deposited to the account of 
the Government of the United States of America shall be the equivalent 
of the dollar sales value of the commodities and ocean transportation 
costs reimbursed or financed by the Government of the United States of 
America (except excess costs resulting from the requirement that United 
States flag vessels be used) converted into Turkish lira, as follows : 

(a) at the rate for dollar exchange applicable to commercial 
import transactions on the dates of dollar disbursements by the United 
States, provided that a unitary exchange rate applying to all foreign 
exchange transactions is maintained by the Government of the Republic 
of Turkey, or 

(b) if more than one legal rate for foreing exchange transactions 
exist, at a rate of exchange to be mutually agreed upon from time to 
time between the Government of the Republic of Turkey and the Govern
ment of the United States of America. 

2. In the event that any subsequent Agricultural Commodities 
Agreement or Agreements should be signed by the two Governments 
under the Act, any refunds of Turkish lira which may be due or become 
due under this Agreement more than four years from the effective date 
of this Agreement would be made by the Government of the United 
States of America from funds available from the most recent Agricul
tural Commodities Agreement in effect at the time of the refund. 

ARTICLE IV 

G E N E R A L UNDERTAKINGS 

1. The Government of the Republic of Turkey will take all possible 
measures to prevent the resale or transshipment to other countries or 
the use for other than domestic purposes of the agricultural commodities 
purchased pursuant to the Agreement (except where such resale, 
transshipment or use is specifically approved by the Government of the 
United States of America); to prevent the export of any commodity 
either domestic or foreign which is the same as, or like, the commodities 
purchased pursuant to this Agreement (except where such export is 
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hariç) ve bu Andlaşmaya uygun olarak mübayaa edilen maddelerin eşit
leri veya benzerlerinin Amerika Birleşik Devletlerine dost olmayan mem
leketler için mevcut imkânların arttırılmaması hususunda gerekli bütün 
tedbirleri alacaktır. 

2. İki Hükümet bu Andlaşma gereğince yapılacak bütün zirai mad
deler satış ve mübayaalarının Amerika Birleşik Devletlerinin bu mal
larla ilgili mûtat pazarlarına halel getirmemek, zirai mahsullerin dünya 
fiyatlarını ihlâl etmemek ve dost milletlerle olan ticari münasebetlerin 
normal seyrine tesir etmemek üzere gerekli mâkul tedbirleri alacaklar
dır. 

3. Bu Andlaşmanın tatbikında iki Hükümet hususi firmaların mü
essir çalışmalarını mümkün kılacak ticari imkânları sağlamağa çalışa
caklar ve zirai mahsuller pazarlarının daimî inkişafı ve genişletilmesi 
için ellerinden gelen âzami gayreti göstereceklerdir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin talebi üzerine, bilhassa malların vürudu ve durumu ve mû
tat pazarların idamesi ile ilgili olarak programın gelişmesi hakkında ve 
aynı veya benzeri malların ihracı ile ilgili hususlarda gerekli malûmatı 
verecektir. 

MADDE V 

İSTİŞARE 

İki Hükümet, taraflardan birinin talebi üzerine, bu Andlaşmanın 
tatbikatından veya bu Andlaşma gereğince varılan mutabakatların ic
rası ile ilgili herhangi bir meseleyi istişare edecektir. 

MADDE VI 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

Bu Andlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
İşbu Andlaşma her iki tarafın bu maksat için yetkili kılınmış mü

messilleri tarafından imzalanmıştır. 
21 Şubat 1963 tarihinde çift nüsha olarak Ankara'da tanzim edil

miştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına Adına 

Raymond A. Hare Muhlis Ete 

Ankara, 21 Şubat 1963 
No. 1222 
Ekselans: 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

arasında bugün imzalanan Zirai Maddeler Andlaşmasına atıfta bulunur 
ve Hükümetlerimiz temsilcileri arasında yapılmış olan müzakerat so
nunda Hükümetimin aşağıdaki hususlar ile ilgili anlayışını teyid etmekle 
şeref duyarım. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1 Kasım 1962 - 31 Ekim 1963 
tarihleri arasındaki devrede zeytinyağı ihracatını 10.000 metrik tonu aş
mayacak şekilde tahdit edecektir. 31 Ekim 1963 tarihinde sona e r e c e k 
12 aylık devre içersinde 10.000 metrik tonun üstünde zeytinyağı ihracı 
halinde Türkiye, kendi kaynaklarından karşılamak üzere, Birleşik Ame
rika'dan ton esasına göre aynı miktarda nebati yağı mübayaa ve ithal 
edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Andlaşmanın mütebaki devre
sinde zeytinyağı ihracını arzu ettiği takdirde, bu ihracatın seviyesi (Şa
yet varsa) senelik tetkikat ve görüşmeler esnasında karara bağlana
caktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Amerikan 1963, 1964 ve 
1965 malî senelerinin herbiri zarfında nebati yağlar ve yağlı tohumlar 
ihracatını 6.400 ton yağa muadil miktarla tahdit edecektir. Bu miktara, 
Amerika Birleşik Devletlerine dost olmayan devletlere müteveccih 850 
metrik tondan fazla olmayacak ihracat da dâhil bulunmaktadır. 

2 . Aksi karşılıklı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, bu Andlaş-
mada derpiş olunan buğdayın, Kanunun 1 inci bölümü tahtında mübayaa olunan buğdayın ithali ve kullanılması zarfında Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin herhangi bir buğday nev'ini ihraç etmekten sakın
ması şartiyle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından temin 
edileceği anlaşılmaktadır. 

3. Andlaşmanın II nci maddesi A paragrafı ile ilgili olarak, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti Andlaşma tahtındaki satışlardan tahassül edecek Türk 
Liralarının % 2 sini, Kanunun 104 (a) bölümündeki maksatlar için do-

specifically approved by the Government of the United States of Ame
rica) ; and to ensure that the purchase of such commodities pursuant 
to this Agreement does not result in increased availability of the same 
or like Commodities to nations unfriendly to the United States of 
America. 

2. The two Governments will take reasonable precautions to 
assure that all sales or puchases of agricultural commodities pursuant 
to this Agreement will not displace usual marketings of the United 
States of America in these commodities or unduly disrupt world prices 
of agricultural commodities or normal patterns of commercial trade 
with friendly countries. 

3. In carrying out this Agreement, the two Governments will seek 
to assure conditions of commerce permitting private traders to function 
effectively and will use their best endeavors to develop and expand 
continuous market demand for agricultural commodities. 

4. The Government of the Republic of Turkey will furnish, upon 
request of the Government of the United States of America, information 
on the progress of the program, particularly with respect to the arrival 
and condition of commodities and provisions for the maintanence of 
usual marketings, and information relating to exports of the same or 
like commodities. 

ARTICLE V 

CONSULTATION 

The two Governments will, upon request of either them, consult 
regarding any matter relating to the application of this Agreement, or 
to the operation of arrangements carried out pursuant to this Agreement. 

A R T I C L E VI 
E N T R Y INTO FORGE 

This Agreement shall enter into force upon signature. 
I N WITNESS WHEREOF, the respective representatives, duly 

authorized for the purpose, have signed the present Agreement. 
DONE at Ankara in duplicate this 21st day of February 1963. 

For The Government Of The For The Government Of The 
United States Of America Republic Of Turkey 

Raymond A. Hare Muhlis Bte 

E M B A S S Y OF THE 
UNITED STATES OF A M E R I C A 

Ankara, February 21, 1963 

Excellency : 
I have the honor to refer to the Agricultural Commodities Agrreement 

between the Government of the United States of America and the Govern
ment of the Republic of Turkey singned today and to confirm my Go
vernment's understanding of agreement reached in conversations which 
have taken place between representatives of our two Governments with 
respect to the following : 

1. The Government of the Republic of Turkey will endeavor to 
limit exports of olive oil from Turkey during the period November 1, 1962 
through October 31, 1963 to not more than 10,000 metric tons. Any exports 
of olive oil in excess of 10,000 metric tons during the twelve - month period 
ending October 31, 1963 will be offset on a ton - for - ton basis by purchases 
and imports of vegetable oil during the same period form the United 
States of America with Turkey's own resources. Should the Government of 
the Republic cf Turkey desire to export olive oil during the remainder of 
the Agreement, the level of such exports (if any) will be determined 
during the annual reviews. Furthermore, the Government of the Republic 
of Turkey will limit exports of all other vegetable oils and oilseeds from 
Turkey to 6,400 metric tons in oil equivalent during each of Uni
ted States' fiscal years 1963, 1964 and 1965, including not more than 850 
metric tons to countries unfriendly to the United States of America. 

2. It is understood that the wheat included in this agreement is 
provided by the Government of the United States of America on the 
basis that the Government of the Republic of Turkey will refrain from 
the export of wheat of any kind, while it is importing and utilizing wheat 
purchased under Title I of the Act unless otherwise mutually agreed upon, 

Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından temin 

müba-

edileceği anlaşılmaktadır. 
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lârdan başka dövizlere tahvil etmek üzere kolaylık göstermeyi deruhte 
edecektir. Tahvil için gösterilecek bu kolaylıklar diğer memleketlerdeki 
zirai pazar kalkınma projeleri ve faaliyetlerini finanse etmek maksa-
diyle kullanılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti keza, Kanunun 
104 (h) bölümü ve 1961 tarihli Müşterek Eğitim ve Kültürel Mübadele 
Kanunu ile ilgili diğer memleketlerdeki programlar ve faaliyetlerde kul
lanılmak ve 1963, 1964, 1965 malî yıllarının her birinde 1 milyon dolar 
nispetinde olmak üzere 3 milyon dolar tutarına kadar Türk Lirasını 
tahvil kolaylıkları sağlayacaktır. 

4. Amerika Birleşik Devletleri Türk Liralarını Türkiye Cumhuri
yetinden başlayacak olan beynelmilel bir seyahatin veya Türkiye Cum
huriyeti dışında başlamakla beraber Türkiye'ye müteveccih veya Tür
kiye'den geçecek bir seyahatin (Bunlara irtibatlı seyahatler dâhil ol
mak üzere) ve yolcuların, Türkiye'den başlayan ve Türkiye'ye müte
veccih olan veya Türkiye'den geçen seyahatin bir kısmı olarak Birle
şik Devletleri dahilinde veya Türkiye dışındaki diğer bölgelerde yapa
cakları seyahat bedellerinin, Türkiye'de ödenmesinde kullanabilecektir. 
Bu fonların Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ait resmî bir iş 
dolayısiyle veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından f i 
nanse edilen faaliyetlerle ilgili olarak seyahat eden şahısların seyahat 
masraflarını karşılamağa matuf bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraf
tan, Türk Lirasının kullanılabileceği bu seyahatlerin Türk nakliye mü
esseselerinin servislerine münhasır kalmıyacağı da anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki hususların Türkiye Cumhuriyetinin anlayışına da uy
gun bulunduğunu teyit ettiğiniz takdirde memnun olacağım. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim, 

Raymond A. HARE 
Ekselans 

Muhlis Ete 
Ticaret Bakanı 

Ankara 

Dos. 252.21 
No. 3125 

Ankara, 21 Şubat 196S 
Ekselans : 

Aşağıda metni kayıtlı 21 Şubat 1963 tarihli mektubunuzu almakla 
şeref duyarım. 

«Ekselans : 

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında bugün imzalanan Zirai Maddeler Andlaşmasına atıfta bulunur 
ve Hükümetlerimiz temsilcileri arasında yapılmış olan müzakerat so
nunda Hükümetimin aşağıdaki hususlar ile ilgili anlayışını teyid et
mekle şeref duyarım. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1 Kasım 1962 - 31 Ekim 1963 
tarihleri arasındaki devrede zeytinyağı ihracatını 10 000 metrik tonu 
aşmayacak şekilde tahdit edecektir. 31 Ekim 1963 tarihinde sona ere
cek 12 aylık devre içerisinde 10.000 metrik tonun üstünde zeytinyağı 
ihracı halinde Türkiye, kendi kaynaklarından karşılamak üzere, Bir
leşik Amerika'dan ton esasına göre aynı miktarda nebatî yağı mübayaa 
ve ithal edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Andlaşmanın müte
baki devresinde zeytinyağı ihracını arzu ettiği takdirde, bu ihracatın 
seviyesi (Şayet varsa) senelik tetkikat ve görüşmeler esnasında karara 
bağlanacaktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Amerikan 1963, 
1964 ve 1965 malî senelerinin her biri zarfında nebatî yağlar ve yağlı to
humlar ihracatını 6.400 ton yağa muadil miktarla tahdit edecektir. Bu 
miktara, Amerika Birleşik Devletlerine dost olmayan devletlere müte
veccih 850 metrik tondan fazla olmayacak ihracat da dâhil bulunmak
tadır. 

2. Aksi karşılıklı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, bu And-
laşmada derpiş olunan buğdayın, Kanunun 1 inci bölümü tahtında mu
bayaa olunan buğdayın ithali ve kullanılması zarfında Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin herhangi bir buğday nev'ini ihraç etmekten sa
kınması şartiyle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından te
min edileceği anlaşılmaktadır. 

3. Andlaşmanın II nci maddesi A paragrafı ile i l g i l i olarak, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti Andlaşma tahtındaki satışlardan tahassül edecek Türk 
liralarının % 2 sini, Kanunun 104 (a) bölümündeki maksatlar için do
lardan başka dövizlere tahvil etmek üzere kolaylık göstermeyi deruhte 

3. With respect to paragraph A of Article II of the Agreement, the 
Government of the Republic of Turkey will provide, upon the request 
of the Government of the United States of America, facilities for the 
conversion into other non - dollar currencies of two percent of the Turkish 
lira accruing from sales under the Agreement for the purpose of Section 
104 (a) of the Act. These facilities for conversion will be used to finance 
agricultural market development projects and activities in other countries. 
The Government of the Republic of Turkey will also provide facilities for 
the conversion of up to $ 3.000 million worth of Turish lira for use under 
Section 104 (h) of the Act and the Mutual Educational and Cultural 
Exchange Act of 1961 for programs and activities in other countries at the 
rate of $ 1 million each for F Y 1963, F Y 1964 and F Y 1965. 

4. The Government of the United States may utilize Turkish lira 
in the Republic of Turkey to pay for international travel originating in 
the Republic of Turkey or originating outside the Republic of Turkey 
when the travel (including connecting travel) is to or through the Re
public of Turkey, and for tiavel within the United States of America or 
other areas outside the xiepublic of Turkey when the travel is part of a 
trip in which the traveler journeys from, to or through the Republic of 
Turkey. It is understood that these funds are intended to cover only 
travel by persons who are traveling on official business for the Govern
ment of the United States of America or m connection with activities 
financed by the Government of the United States of America. It is further 
understood that the travel for which lira may be utilized shall not. be 
limited to services provided by Turkish transportation facilities, 

I shall appreciate your confirmation that the foregoing also represents 
the understanding of the Repubiic of Turkey. 

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest conside
ration. 

Raymond A. Hare 

His Excellency 

Muhlis Ete, 

Minister of Commerce, 
Ankara. 

Ankara, February 21, 1963 
Excellency : 

I have the honor to acknowledge receipt of your note dated February 
21, 1963, which reads as follows : 

«Excellency : 

«1 have the honor to refer to the Agricultural Commodities Agreement 
between the Government of the United States of America and the Go
vernment of the Republic of Turkey signed today and to confirm my 
Government's understanding of agreement reached in conversation which 
have taken place between representatives of our two Governments with 
respect to the following : 

«1. The Government of the Republic of Turkey will endeavor to 
limit exports of olive oil from Turkey during the period November 1, 1962 
through October 31, 1963 to not more, than 10,000 metric tons. Any exports 
of olive oil in excess of 10,000 metric tons during the twelve - month 
period ending October 31, 1963 will be offset on a ton-for-ton basis by 
purchases and imports of vegetable oil during the same period from the 
United States of America with Turkey's own resources. Should the Go
vernment of the Republic of Turkey desire to export olive oil during the 
remainder of the Agreement, the level of such exports (if any) will be 
determined during the annual reviews. Furthermore, the Government of 
the Republic of Turkey will limit exports of all other vegetable oils and 
oilseeds from Turkey to 6,400 metric tons in oil equivalent during each 
of United States' fiscal years 1963, 1964 and 1965, including not more than 
850 metric tons to countries unfriendly to the United States of America, 

«2. It is understood that the wheat included in this agreement is 
provided by the Government of the United States of America on the basis 
that the Government of the Republic of Turkey will refrain from the 
export of wheat of any kind, whUe it is. importing and, utilising wheat 
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edecektir. Tahvil için gösterilecek bu kolaylıklar diğer memleketlerdeki 
zirai pazar kalkınma projeleri ve faaliyetlerini finanse etmek maksa
diyle kullanılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti keza, Kanunun 
104 (h) bölümü ve 1961 tarihli Müşterek Eğitim ve Kültürel Mübadele 
Kanunu ile ilgili diğer memleketlerdeki programlar ve faaliyetlerde 
kullanılmak üzere 1963, 1964, 1965 malî yıllarının her birinde 1 milyon 
dolar nispetinde olmak üzere 3 milyon dolar tutarına kadar Türk lira
sını tahvil kolaylıkları sağlayacaktır. 

4. Amerika Birleşik Devletleri Türk liralarını Türkiye Cumhuriye
tinden başlayacak olan beynelmilel bir seyahatin veya Türkiye Cumhu
riyeti dışında başlamakla beraber Türkiye'ye müteveccih veya Türki
ye'den geçecek bir seyahatin (Bunlara irtibatlı seyahatler dâhil olmak 
üzere) ve yolcuların, Türkiye'den başlayan ve Türkiye'ye müteveccih 
olan veya Türkiye'den geçen seyahatin bir kısmı olarak Birleşik Devlet
leri dahilinde veya Türkiye dışındaki diğer bölgelerde yapacakları seya
hat bedellerinin, Türkiye'de ödenmesinde kullanabilecektir. Bu fonların 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ait resmî bir iş dolayısiyle veya 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından finanse edilen faali
yetlerle ilgili olarak seyahat eden şahısların seyahat masraflarını karşı
lamağa matuf bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Türk lirası
nın kullanılabileceği bu seyahatlerin Türk nakliye müesseselerinin ser
vislerine münhasır kalmıyacağı da anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki hususların Türkiye Cumhuriyetinin anlayışına da uy
gun bulunduğunu teyid ettiğiniz takdirde memnun olacağım. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulü rica ederim.» 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıdaki hususlar üzerinde 
mutabık olduğunu bildirmekle şeref duyarım. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Muhlis ETE 

Sayın 
Raymon A . Hare 

Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçisi 

Ankara 

No. 1467 

Ankara, 4 Nisan 1963 

Ekselans : 

Hükümetlerimiz arasında 21 Şubat 1963 tarihinde imzalanmış bu
lunan Ziraî Maddeler Andlaşmasına atıfta bulunur ve Andlaşmanın aşa
ğıdaki şekilde tadilini teklif etmekle şeref duyarım. 

1. 1 inci maddenin 1 inci paragrafına, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin talebi üzerine, «$ 1.1 milyon» kıymetinde «mısır» maddesi ilâve 
ediniz, deniz nakliyatına ait meblâğı «$ 14 milyon» a ve Andlaşmanın 
umumi kıymetini de «$ 162.3 milyon» a yükseltiniz. 

2. 21 Şubat 1963 tarihli mektubun 2 numaralı paragrafının sonuna 
aşağıdaki cümleyi ilâve ediniz: «cevabi mektubunuz tarihinden itibaren 
Andlaşma gereğince mübayaa edilen mısırın ithali ve istimali müdde-
tince Türkiye'den mısır ve mısır mamulleri ihraç edilmeyeceği de anla
şılmaktadır.» 

Bu mektup ile muvafık cevabınızın bu mevzuda Hükümetlerimiz 
arasında bir Andlaşma teşkil, etmesini ve bu hususun cevabi mektubu
nuz tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini teklif etmekle şeref duyarım. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Raymond A. HARE 

Ekselans 

Muhlis Ete 

Ticaret Bakanı 

Ankara 

purchased under Title I of the Act unless otherwise mutually agreed upon. 
The Honorable 

«3. With respect to paragraph A of Article II of the Agreement the 
Government of the Republic of Turkey will provide, upon the request of 
the Government of the United States of America, facilities for the con
version into other non - dollar currencies of two percent of the Turkish 
lira accruing from sales under the Agreement for the purpose of Section 
104 (A) of the Act. These facilities for conversion will be used to finance 
agricultural market development pro jets and activities in other countries. 
The Government of the Republic of Turkey will also provide facilities for 
the conversion of up to $3.00 million worth of Turkish lira for use under 
Section 104 (h) of the Act and the Mutual Educational and Cultural 
Exchange Act of 1961 for programs and activities in other countries at the 
rate of $ 1 million each for FY 1963, FY 1964, and FY 1965. 

«4. The Government of the United States may utilize Turkish lira in 
the Republic of Turkey to pay for international travel originating in the 
Republic of Turkey or originating outside the Republic of Turkey when tlw 
travel (including connecting travel) is to or through the Republic of 
Turkey, and for travel within the United States of America or other areas 
outside the Republic of Turkey when the travel is part of a trip in which 
the traveler journeys from, to or through the Republic of Turkey. It is 
understood that these funds are intended to cover only travel by persons 
who are traveling on official business for the Government of the United 
States of America or in connection with activities financed by the Govern
ment of the United States of America. It is further understood that the 
travel for which lira may be utilized shall not be limited to services 
provided by Turkish transportation facilities. 

«1 shall appreciate your confirmation that the foregoing also repse-
sents the understanding of the Republic of Turkey. 

((Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considera
tion.)) 

I have the honor to inform you that the Government of Turkey con
curs with the foregoing understanding. 

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considera
tion. 

Muhlis Ete 

Raymond A. Hare, 
Ambassador of the United States of America, 

Ankara. 

Ankara, April 4, 1963 

Excellency: 
I have the honor to refer to the Agricultural Commodities Agreement 

between our two Governments of February 21, 1963 and to propose that 
the Agreement be amended as follows: 

1. In paragraph 1 of Article I, as requested by the Government of 
the Republic of Turkey, add the commodity «corn» in the value of «$ 1.1 
million)), increase the amount for ocean transportation to «$ 14 million », 
and increase the total value of the Agreement to «$ 162.3 millions. 

2. In numbered paragraph 2 of note of February 21, 1963, acid the 
following sentence at the end of the paragraph : «It is also understood 
that no corn and corn products will be exported from Turkey from the 
date of your reply to this note and during the period that the corn purc
hased under the Agreement is being imported and utilized.s 

It is proposed that this note and your reply concurring therein shal] 
constitute an Agreement between our two Governments on this mattei 
to enter into force on the date of your note in reply. 

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considera
tion. 

Raymond A. Hare 
His Excellency 

Muhlis Ete, 
Minister of Commerce, 

Ankara. 
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Dos. 252.22 
No. 5317 

Ekselans 

Ankara, 4 Nisan 1963 

Aşağıda metni kayıtlı 4 Nisan 1963 tarihli mektubunuzu almakla 
şeref duyarım. 

«Ekselans : 
Hükümetlerimiz arasında 21 Şubat 1963 tarihinde imzalanmış bulu

nan Zirai Maddeler Andlaşmasına atıfta bulunur ve Andlaşmanın aşağı
daki şekilde tadilini teklif etmekle şeref duyarım. 

1. 1 inci maddenin 1 inci paragrafına, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin talebi üzerine, «$ 1.1 milyon» kıymetinde «mısır» maddesi ilâve 
ediniz, deniz nakliyatına ait meblâğı «$ 14 milyon» a ve Andlaşmanın 
umumi kıymetini de «$ 162.3 milyon» a yükseltiniz. 

2. 21 Şubat 1963 tarihli mektubun 2 numaralı paragrafının so
nuna aşağıdaki cümleyi ilâve ediniz: «cevabi mektubunuz tarihinden it i
baren Andlaşma gereğince mübayaa edilen mısırın ithali ve istimali müd-
detince Türkiye'den mısır ve mısır mamulleri ihraç edilmiyeceği de an
laşılmaktadır.» 

Bu mektup ile muvafık cevabınızın bu mevzuda Hükümetlerimiz 
arasında bir Andlaşma teşkil etmesini ve bu hususun cevabi mektubunuz 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini teklif etmekle şeref duyarım. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.» 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıdaki hususlar üzerinde 
mutabık olduğunu bildirmekle şeref duyarım. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Muhlis E T E 
Sayın 
Raymond A. Hare 

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi 

Ankara 

Ankara, April 4, 1963 

Excellency : 
I have the honor to acknowledge receipt of your note dated April 4, 

1963, which reads as follows : 

((Excellency : 
I have the honor to refer to the Agricultural Commodites Agreement 

between our two Governments of February 21, 1963, and to propose that 
the Agreement be amended as follows : 

«3. In paragraph 1 of Article I, as requested by the Government of 
the Republic of Turkey, add the commodity «corn» in the value of «$ 1.1 
millions, increase the amount for ocean transportation to «$14 millions, 
and increase the total value of the Agreement to «$162.3 millions. 

«2. In numbered paragraph 2 of the note of February 21, 1963, add 
the following sentence at the and of the paragraph : «It is also understood 
that no corn and corn pioducts will be exported from Turkey from the 
date of your reply to this note and during the period that the corn 
purchased under the Agreement is being imported and utilized.)) 

«It is proposed that this note and your reply concurring therein shall 
constitute an Agreement between our two Governments on this matter 
to enter into force on the date of your note in reply. 

((Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considera
tion.)) 

I have the honor to inform you that the Govenment of Turkey 
concurs with the foregoing understanding. 

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considera
tion. 

Muhlis Ete 

The Honorable 
Raymond A. Hare, 

Ambassador of the United States of America, 

Ankara. 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Özlük ve Yazı İşleri Genel 
Müdürlüğü 
1/17-4206 

Ankara : 19/9/1963 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makama 
Daimî Fahrî Reisi bulunduğu Enternasyonal Dünya Göçmen Meseleleri İnceleme Birliğinin Triyeste ve Roma'da ve ayrıca Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Komisyonunun Cenevre'de yapacağı toplantılara katılmak üzere 29 Eylül 1963 - 14 Ekim 1963 tarihleri arasında mezun sayılmasını 
16/9/1963 tarihli ve 1300 sayılı tezkere ile isteyen İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın izinli sayılmasını ve bu müddet zarfında ken
disine, Devlet Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. 

BAŞBAKAN 
İ. İNÖNÜ 

T Ü R K I Y E 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

4-324 

Ankara: 19 Eylül 1963 

Başbakanlığa 

İlgi : 19 Eylül 1963 tarih ve 1/7-4206 sayılı yazı karşılığıdır. 
Daimî Fahrî Reisi bulunduğu Enternasyonal Dünya Göçmen Meseleleri İnceleme Birliğinin Triyeste ve Roma'da ve ayrıca Birleşmiş Millet

ler Mülteciler Komisyonunun Cenevre'de yapacağı toplantılara katılmak üzere 29 Eylül 1963 - 14 Ekim 1963 tarihleri arasında mezun sayılmasını 
16/9/1963 tarihli ve 1300 sayılı tezkere ile isteyen İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın izinli sayılması ve bu müddet zarfında kendi
sine, Devlet Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesi muvafıktır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

ANLIĞI 
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Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Çalışma Bakanlığından : 

Asgari Ücretlerin Tesbitine Mütaallik Talimatnamenin 
değişik 6 ncı maddesinin tadiline dair Yönetmelik 

Madde 6 — I - Muhtelif işkollarını hep birden alâkadar eden bir as
gari ücret tesbiti mevzuubahis olduğu takdirde, 

A) Komisyona iştirak edecek sendika temsilcisi ve yedeği : 
a) O yerde o işkollarında kurulu sendikaların idare heyetlerinin 

Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı daveti üzerine yapacakları müşterek 
toplantıda, 

b) O işkollarında bir sendika mevcutsa o sendika idare heyeti 
tarafından, 

c) O işkollarında sendika yoksa o mahalde kurulu en fazla üyesi 
bulunan sendika idare heyeti tarafından, 

seçilir. 
B) Komisyona iştirak edecek işçi temsilcisi ve yedeği : 
a) O yerde ve bu işkollarında kurulu işyerlerinden en çok işçi 

çalıştıran işyerindeki işçiler arasından, o yerde o işkollarında kurulu 
sendikaların idare heyetlerinin Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı da
veti üzerine yapacakları müşterek toplantıda : 

b) Sendika temsilcisinin yukarıdaki bendin (b) ve (c) fıkralarına 
göre seçildiği hallerde işçi temsilcisi ve yedeği de kuruldaki sendika 
temsilcisini seçen sendika idare heyeti tarafından bu işkollarında kurulu 
işyerlerinde en çok işçisi olan işyerinde çalışan işçiler arasından, 

seçilir. 
II - Asgari ücret tesbitinde yalnız bir işkolu mevzuubahis olduğu 

takdirde, 

A ) Komisyona iştirak edecek sendika temsilcisi ve yedeği: 
a) O işkoluna mensup üyesi en fazla bulunan sendikanın idare 

heyeti tarafından, 
b) O işkolunda sendika yoksa o mahalde kurulu en fazla üyesi 

olan sendika idare heyeti tarafından, 

seçilir. 

B) Komisyona iştirak edecek işçi temsilcisi ve yedeği : 

O yerde o işkolunda kurulu en fazla işçi çalıştıran işyerinin işçileri 
arasından, asgari ücret tesbit komisyonuna temsilci gönderen sendika
nın idare heyeti tarafından, 

seçilir. 

Bursa Belediye Başkanlığından: 

Belediye Zabıta Talimatnamesinin 4 üncü maddesi aşağıda y a z ı l ı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir 

Madde 4 — Birinci sınıf caddelerde ve otobüs güzergâhında bulu
nan sinema, tiyatro, bar, gazino, meyhane ve kahvehane gibi eğlence 
yerleriyle lokantalar saat 24 de bunlar dışında mahallat aralarında bu
lunan aynı yerler saat 23 de kapatılacaktır. Bu saatlerden sonra açık 
bulunan müesseseler derhal kapattırılmakla beraber alâkadarlar ceza
landırılır. (Yalnız yazlık açık sinemalarla açık bahçeler ve luna park 
eğlence yerlerinin 1 Hazirandan 1 Ekime kadar saat bire kadar açık 
bulunabilirler.) 

Muhallebici ve benzeri yerler yaz mevsimi devamınca gece saat 
1.30 da kapanacaktır. 

İ L A N L A R 
M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığın dan 
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı bir 

kalem kürek sapı maddesi mütaahhit namı hesabına açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve satte gelmeleri. 

Cinsi : Kürek sapı, Miktarı : 10.000 aded, M. bedeli : 16.000,— lira, 
M . teminatı : 1200,— lira, îhale günü : 14/10/1963 Pazartesi saat 11. 
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M. S. B 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Etimesgut 100 yataklı Hv. Hst. 2. kısım poli-
kinlik ve ameliyathane inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 827.318,54 
lira olup geçici teminatı 36.850,— liradır. İhalesi 14/10/1963 Pazartesi 
günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Taliplerin en geç 9/10/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. 
K. îs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Etimesgut Destek Üs. K. lığı Kh. binası in
şaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeü 1.372.285,70 lira olup geçici teminatı 
54.920,00 liradır. İhalesi 14/10/1963 Pazartesi günü saat 15.00 de komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hüküm

leri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Taliplerin en geç 9/10/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da 
Hv. K. K. îs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Etimesgut 100 yataklı Hv. Hst. 3 üncü kısım 
hastane uç blokunun inşaatı yaptırılacaktır. Keşif hedeü 1.184.339,46 
lira olup geçici teminatı 49.285,00 liradır. İhalesi 14/10/1963 Pazartesi 
günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her 
gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dahüınde hazırlıyacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Taliplerin en geç 9/10/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. 
K. îs . Emi. ve înş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Etimesgut 100 yataklı Hv. Hst. 1 inci kısım 
ince inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 3.066.831,65 lira olup geçici te
minatı 105.760,00 liradır, ihalesi 16/10/1963 Çarşamba günü saat 11.00 
de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı ka
nun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
12/10/1963 günü saat 12.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. K. Emi. ve înş. 
D. Eşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4913 / 4-1 
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Sanayi Bakanlığından : 

Vilâyeti : Tekirdağ, Kazası : Malkara, Köyü veya mevkii : Paşa, 
Madenin cinsi : Linyit, Ruhsatnamenin tarihi : 22/2/1952, Numarası : 
200/206 

Hudutları : 
Kuzeyi : Yaylagöne Köyü Okulundan başlıyarak ve Hasköy köprü

sünden geçerek yan çeşmeye kırık hat. 
Doğusu : Yan çeşmeden Baydın çeşmeye doğru hat. 
Güneyi ve batısı : Baydın çeşmeden başlıyarak ve Yayla Köyü ca

miinden geçerek hudut başlangıcı olan Yaylagöne Köyü Okuluna kırık 
hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Linyit madeni 
için ticari ikametgâhı Keşan Caddesi No. 1 Malkara olan Paşaköy Lin
yitleri İşletmesi Kolektif Şirketi uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruh
satnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden onbeş gün içinde bir di
lekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı 
Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti: Bursa, Kazası: Orhaneli, Köyü veya mevkii : Göynükbe-
len, Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 29/6/1957, Numarası : 
13/209 

Hudutları : 
Kuzeyi : Göynükbelen Köyü camii minaresi. 
Doğusu : Göynükbelen Köyü Camii minaresinden Karasi Köyü Ca

mii minaresine doğru hat. 
Güneyi : Karasi Köyü Camü minaresinden Cebel Güney Köyü Ca

mii minaresine ve oradan da Cebel Güney Köyü Camii minaresinden -
Çalçek tepesi beton sütununa çekilen hatla Cebel Güney Değirmeni şima
l i garbi köşesindeki beton sütundan Göynükbelen Köyü Camii minaresine 
çekilen hattın kesiştikleri ı(M) tekatü noktasına kırık hat. 

Batısı : Mezkûr (M) tekatü noktasından hudut başlangıcı olan Göy
nükbelen Köyü Camii minaresine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 
için ticari ikametgâhı Taksim Sarayı No. 301 Taksim - İstanbul olan 
Harmancık Krom Limited Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruh
satnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : İstanbul, Kazası : Eyüp, Köyü veya mevkii : Kısırman-
dıra, Madenin cinsi : Linyit, Ruhsatnamenin tarihi : 5/8/1957, 9/9/1957, 
Numarası : 32/215, 227 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kısrakalan ı(ttl) —• Kısırmandıra Köyü Camii (25) hattı 

ile İnsaniye Köyü Camii (22) ve Arnavut Köyü Camii hattının kesiştiği 
(B) tekatü noktasından Kısırmandıra Köyü Camii minaresine doğru hat, 

Doğusu : Kısırmandıra Köyü Camü minaresinden Boğazköy Camii 
'(28) — Pirinççi Köyü Camii hattı ile Kısırmandıra Köyü Camii (25) de 
Büyük Derbent Karakol Kuyusu hattının birleştiği (A) tekatü nokta
sına doğru hat, 

Güneyi : (A) tekatü noktasından Boğazköyü Camü minaresine doğ
ru hat, 

Batısı: Boğazköyü Camii minaresinden başlayarak Buğluca Köyü 
Camii (30 — İmrohor Köyü Camü (31) hattı ile İnsaniye Köyü Camii 
(22) ve Arnavut Köyü Camii hattının birleştiği (C) tekatü noktasından 
geçerek hudut başlangıcı olan mezkûr (B) tekatü noktasına kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş linyit madem 
için ikametgâhı Davutpaşa Caddesi No. l / E Topkapı - İstanbul olan 
Sabri Akın uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd

detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : İstanbul, Kazası : Eyüp, Köyü veya mevkii : Pirinççi, 
Madenin cinsi : Linyit, Ruhsatnamenin tarihi: 12/9/1957, Numarası : 
32/235 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kısırmandıra Köyü Camii minaresi, 
Doğusu : Kısırmandıra Köyü Camii minaresinden Pirinççi, 
Güneyi : Pirinççi Köyü Camiinden Boğazköyü Camii - Pirinççi Köyü 

Camii hattı ile Kısırmandıra Köyü Camii ı(25) ve Büyük Derbent Kara
kol Kuyusu hattının birleştiği tekatü noktasına doğru hat, 

Batısı : Mezkûr tekatü noktasından hudut başlangıcı olan Kısırman
dıra Köyü Camii minaresine doğru hat, 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş linyit madeni 
için ikametgâhı Davutpaşa Caddesi No. l / E Topkapı - İstanbul olan Sab
ri Akın uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzımı geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inoi maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti: Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkii : Akse, Alpa-
nus, Madenin cinsi: Borasit, Ruhsatnamenin tarihi : 8/11/1957, Numa
rası : 41/263 

Hudutları : 
Kuzeyi : Emet Kazası Çarşı camii minaresinden Akse Köyü Camii 

minaresine doğru hat, 
Doğusu : Akse Köyü Camii minaresinden Alpanus Köyü Camiine 

doğru hat, 
Güneyi ve bat ıs ı : Alpanus Köyü Camiinden başlıyarak ve Bahatlar 

Köyü Camiinden geçerek hudut başlangıcı olan Emet Kazası Çarşı Ca
mii minaresine kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Borasit madeni 
için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 45 yıl müddetle işletme imtiyazı 
verilecektir. 

itirazı olanlann 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazlann kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkü : Çalıcaağıl, 
Madenin cinai: Bor tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 13/9/1957, Numarası : 
41/231 

Hudutlan : 
Kuzeyi ve doğusu : Çalıcaağıl (Çalcağıl) Köyü minaresinden, Akse 

Köyü Camü minaresine doğru hat. 
Güneyi: Ekse Köyü Camii mmaresinden Emet Kazası Çarşı Camii 

minaresine doğru hat, 
Batısı : Emet Kazası Çarşı Camii minaresinden hudut başlangıcı 

olan Çalıcaağıl (Çalcaağıl) Köyü Camii minaresine doğru hat. 
Yukanda mevkii, cinsi ve hudutlan yazılı bulunmuş Bor tuzu ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 45 yıl müddetle işletme im
tiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti :. Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkii : iğde, Ma
denin cinsi : Bor tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 13/9/1957 Numarası : 
41/229 

Hudutları : 
Kuzeyi ve batıöı: Emet Kazası Çarşı Camii minaresinden iğde Kö

yü Camii minaresinden doğru hat. 
Güneyi : iğde Köyü Camii minaresinden Doğanlar Köyü Camii mi

naresine doğru hat. 
Batısı : Doğanlar Köyü Camii minaresinden hudut başlangıcı olan 

Emet Kazası Çarşı. Camii minaresine doğru hat. 
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Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Bor tuzu ma
deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 45 yıl müddetle işletme im
tiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkii : Kırgıl, Ha
mam, Kutluhallar, Madenin cinsi: Bor tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 
13/9/1957, Numarası : 41/228 

Hudutları : 
Kuzeyi ve batısı : Kutluhallar Köyü Camii minaresinden Kırgıl Kö

yü Camiine doğru hat. 
Doğusu : Kırgıl Köyü Camiinden Hamamköy Camii kulesine doğru 

hat, 
Güneyi ve bat ıs ı : Hamamköy Camii kulesinden hudut başlangıcı 

olan Kutluhamlar Köyü Camii minaresine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Bor tuzu ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 60 yıl müddetle işletme im
tiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti: Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkü : Dutluha-
mam, Dereköy, Madenin cinsi: Bor tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 
13/9/1957, Numarası : 41/226 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kutluhallar Köyü Camii minaresinden başlıyarak ve Ha-

mamköyü Camiinden geçerek Merkezşıhlar Köyü ilkokuluna kırık hat, 
Doğusu : Merkezşıhlar Köyü ilkokulundan Dereköy Camii minare

sine doğru hat, 
Güneyi ve batısı : Dereköy Camii Minaresinden hudut başlangıcı 

olan Kutluhallar Köyü Camii minaresine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Bor tuzu ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 45 yıl müddetle işletme im
tiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkii : iğde, Kırgıl, 
Madenin cinsi : Bor tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 13/2/1957, Numarası : 
41/223 

Hudutları : 
Kuzeyi: İğde Köyü Camii minaresinden, Kırgıl Köyü Camiine doğ

ru hat, 
Doğusu ve güneyi : Kırgıl Köyy Camiinden, Kutluhanlar Köyü Ca

mii minaresine doğru hat, 
Batıs ı : Kutluhanlar Köyü Camii minaresinden hudut başlangıcı 

olan iğde Köyü Çamü minaresine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Bor tuzu ma

deni İçin Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 45 yıl müddetle işletme im
tiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkii : Kırgıl, iğde, 
Madenin cinsi : Bor tuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 13/9/1957, Numarası : 
41/227 

Hudutları :• 
Kuzeyi ve doğusu : Emet Kazası Çarşı Camiinden Kırgıl Köyü Ca

miine doğru hat, 
Güneyi : Kırgıl Köyü Camiinden iğde Köyü Camiine doğru hat, 
Batısı : iğde Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan Emet Kazası 

Çarşı Camiine doğru hat, 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Bor tuzu ma

deni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 45 yıl müddetle işletme 
imtiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 11 Ekim 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzımgeldiği bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti: Burdur, Kazası: Yeşilova, Köyü veya mevkii : Salda, 
Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 16/2/1953, Numaras ı : 
111/33 

Hudutları : 
Kuzeyi : Çıkrıklı Deresi ile Kocaözderesinin telâki (III) noktasın

dan Köpekderesinin Salda gölüne döküldüğü yerdeki (XI) beton sütuna 
çekilen hat ile Kocaözderesinin Salda Gölüne döküldüğü (IV) yerdeki be
ton sütundan Böğrüdelik pınarına çekilen doğru hattın (XII) No. lu te
lâki noktasından Köpekderesinin Salda Gölüne döküldüğü noktadaki be
ton sütuna doğru hat. 

Doğusu : Köpekderesinin Salda Gölüne döküldüğü yerdeki beton 
sütundan Mazıhk tepesindeki beton sütuna oradan da Böğrüdelik pına
rına kırık hat. 

Güneyi : Böğrüdelik pınarı. 
Batısı : Böğrüdelik pınarından başlıyarak hudut başlangıcı olan 

mezkûr (XII) numaralı tekatü noktasına doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş krom madeni 

için Ticari ikametgâhı Taksim Sarayı Kat 3 No. 2 Taksim - istanbul olan 
Hayri Ögelman Madencilik Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müddetle işletme 
ruhsatnamesi verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : Balıkesir, Kazası : Edremit, Köyü veya mevkii : Yaşyer, 
Madenin cinsi : Demir, Ruhsatnamenin tarihi : 11/9/1956, Numarası : 
7/165 

Hudutları : 
Kuzeyi : Yaşyer Köyü Camiinden (Yaşyer Köyü Camii - Eybekdağı 

Kalesi nirengi noktası hattı ile Sivriyörük yatağı Çeşmesi, Yellice tepesi 
hattının kesiştikleri «A» telâki noktasına doğru hat. 

Doğusu : Merkez «A» telâki noktasından Sivri Yörük yatağı çeş
mesine doğru hat. 

Güneyi : Sivriyörük yatağı çeşmesinden başlıyarak Hacıaslanlar 
Köyü çeşmesinden geçerek Dereli Köyü Camiine kırık hat. 

Batısı : Dereli Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan Yaşyer Köyü 
Camiine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Demir madeni 
için ticari ikametgâhı Rıhtım Caddesi Kozluca Han No. 193 Galata -' is
tanbul olan Tevfik Refik Beyoğlu Maden - Tütün - Genel Ticaret Limi
ted Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

itirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği 
bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiye
ceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti: Çanakkale, Kazası : Yenice, Köyü veya mevkii : Hıdırlar, 
Akçakoyunlu, Madenin cinsi : Linyit, Ruhsatnamenin tarihi : 30/11/1955, 
Numarası : 14/67 

Hudutları : 
Kuzeyi : Yukarı Çavuş Köyü Camiinden Hıdırlar Köyü Camiine 

değru hat, 
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Doğusu : Hı dırlar Köyü Camiinden Akça Koyunlu Köyü Camiine 
doğru hat, 

Güneyi : Akça Koyunlu Köyü Camiinden Aşağı Çavuş Köyü Ca
miine doğru hat. 

Batısı : Aşağı Çavuş Köyü Camiinden hudut başlangıcı olan Yuka
rı Çavuş Köyü Camime doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Linyit madeni 
için Ticari ikametgâhı: Rıhtım Caddesi Kozluca Han No. 193 Galata -
İstanbul olan Tevfik - Refik Bayoğlu Maden - Tütün - Genel Ticaret L i 
mited Şirketi uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müdde
tin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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Vilâyeti : Gaziantep, Kazası İslâhiye, Köyü veya mevkii : Kömür
ler, Madenin cinsi : Krom, Ruhsatnamenin tarihi : 28/4/1954, Numa
r a s ı : 25/1 

Hudutları : 
Kuzeyi : Kömürler Köyü Çeşmesinden, bu çeşmeden Çakmak Köyü 

Değirmenine giden hatla, Kırkacak Köyü Çeşmesinden Çakmak Köyü 
Çeşmesine uzanan doğru hattın kesiştikleri ((M) noktasındaki beton sü
tuna doğ.ru hat. 

Doğusu : (M) tekatü noktasındaki beton sütundan başlıyarak Kır
kacak Köyü Çeşmesine doğru hat. 

Batısı : Kırkacak Köyü Çeşmesinden hudut başlangıcı olan Kömür
ler Köyü Çeşmesine doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni 
için ikametgâhı Mithatpaşa Caddesi No. 50/3 Ankara olan Ayşe Ünlü 
uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların 24 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe Ue Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
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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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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden : 

Mimari proje yarışması 
Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçilik binası mimari projelerinin 

hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliği ta
rafmdan «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetmelik» ku
ralları içerisinde yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmanın amacı güzel sanatların gelişmesini sağlamak, program
da gösterilen ihtiyacı ekonomik şekilde karşılayabilecek mimari anla
yışa uygun projenin esas fikrini bulmak ve iyi projeleri değerlendir
mektir. 

Bu yarışmaya T. M . M . O. B. üyesi mimar ve mühendisler katıla
bilirler. 

Danışma jüri üyeleri 

Necdet Kent 

Hamit Batu 
Macit Derbent 

Hamdi Tekiner 
Selâhattin Taylan 

Asli jüri üyeleri : 

Affan Kırımlı 
Nihat Güner 
Arman Güran 
Bolkan Çelikkol 
Yaşar Marulyalı 
Demirtaş Kamçıl 
Selâhattin Karababa 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yar
dımcısı 
Dışişleri Bakanlığı 5. Daire Genel Müdürü 
Yapı işleri 1. Bölge Müdürü Y. Müh. M i 
mar 
İstanbul Bayındırlık Müdürü Y. Müh. 
Y. Mühendis 

Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. İnşaat Mühendisi 

Yedek jüri üyeleri: 

Şevki Vanlı : Dr. Y. Mimar 
Yılmaz Uğurlu : Y. Müh. Mimar 

Raportör ve yardımcısı : 

Erol Ünal 
1. Etem Altan 

Y. Müh. Mimar 
Yapı işleri ihale Takip Şefi 
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Orman Başmüdürlüğünden : 

1 —• Fidanlık sahasında yapılmakta olan Tohum Kontrol Lâboratu-
vannın bodrum katında soğuk hava tesisatı yapılacaktır. (65.922,—) 
lira keşif bedelli.) 

2 — Kapalı zarf usulü ile eksiltme 10/10/1963 Perşembe günü saat 
15.00 de Başmüdürlük Odasında yapılacaktır. 

3 —' Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odası 1963 yılı vesikası ve 
5.000,— (OBeşbin) lira geçici teminat vermeleri. 

4 •— Bu iş ayarında bir iş yapmış olduğuna dair resmî müessese
den ve Bayındırlık Bakanlığının eksiltmelere iştirak Yönetmeliğinde is
tenilen belgeler ile birlikte vesika ibraz edilmesi. 

5 — ihaleye en az dört gün önce bir dilekçe ile müracaat edilerek 
yeterlik belgesi alınması. 

6 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
kapalı zarfları havi teklif saat 14.00 de Komisyon Başkanlığına ver
meleri, telgraftı müracaat ve postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği 
ilân olunur. 
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Boyabat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/194 
Davacının T. C. Ziraat Bankası Boyabat Şubesine izafeten Müdürü 

Kemal Heves vekili Avukat Fuat Okçu ile dâvah Diyarbakır timisin Ma
hallesi Yabancı Sokak No. 14 hanede Abdulgafur oğlu Ömer Doğrul 
aralarındaki 512 lira 94 kuruş alacak dâvasında : 

Dâvah tebligatdaki adresi bulunmadığından tebligatın ilânen yapıl
masına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 25/10/1963 Cuma saat 
9 da olduğu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4797 

Bodrum Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/161 
Bodrum Karatoprak Köyünden Kâmil oğlu Server Küner tarafm

dan karısı Konacık Köyünde oturur Fatma - Nedire Küner aleyhine açı
lan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasında : 

Davetiye tebliği üzerine gelmiyen ve halen ikametgâhı meçhul bu
lunan dâvâlıya ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 9/10/1963 
Çarşamba saat-9 a bırakılmasına karar verilmiş olmak gıyap kararı ilâ
nen tebliğ olunur. 

4872 
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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 21 350,80 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, DHMI. izmir Meydan Müdürlüğünden, Ankara Genel 
Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından 24,— T. L. mukabilinde sa-
tınalınabilir. 

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

a) Nafıa Vekâletinden alınmış B grupundan en az İşin 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 
tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Satınalma 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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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi : Kadastro Okulu öğrenci ve hizmetlilerinin 1963 - 1964 ders 
yılı yiyecekleri, Miktarı : 180 tabela günlük, Fiyatı : 6,— lira, M . bedeli: 
281.640,— liradır. 

1 — Cinsi ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usulü ile 
yaptırılacaktır. 

2 — Eksiltme 7/10/1963 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00 de 
Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 15.015 lira 60 kuruştur. 
4 — Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. 
5 •—• Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — isteklilerin Ticaret Odası vesikası ve şirketlerin faaliyet bel

geleri ile makbuzlarını havi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ha
zırlayacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

I — (84.105,82) lira keşif bedelli Piraziz PTT ve lojman binası in
şaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı 
(5.455,29) liradır. 

II — Eksiltme dosyası Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığında görülebilir. 

m — Eksiltme 1/10/1963 Salı günü saat 16.00 da Genel Müdür
lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 

IV — istekliler, 27/9/1963 günü saat 17.30 a kadar eksiltme şart
namesinin 12 nci madesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş
vurarak iştirak belgesi alacak ve teklif mektuplarını, eksiltmenin açıl
ma saatinden bir saat evvel kurul başkanlığına makbuz mukabilinde ve
receklerdir. 

V — İdare, eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale et
mekte serbesttir. 
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Akçaabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Akçaabat Dürbinar Mahalesinden Murat kızı, A l i karısı Sacide 
Avcı tarafından, Horasan Tahrirat Kâtibi İsmail oğlu A l i Avcı aleyhi
ne açılan boşanma dâvasınm duruşmasında : 

İlânen davetiye tebliğ edildiği^ halde, duruşmaya gelmiyen dâvâlı
nın bu defa duruşmanın bırakıldığı 17/10/1963 Perşembe günü saat 9 
da mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya gıyabmda de
vam edileceğine dair karar verildiği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

Kütahya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Selime Taşdemir tarafından dâvâlılar Sanayi Nakliyat T. 
A. Ş. ti ve Muzaffer Demir aleyhlerine açılan tazminat dâvasının yapıl
makta olan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Muzaffer Demir'in yapılan araştırmalara rağmen teb
ligata salih adresi tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş ve duruşma 6/11/1963 tarihine talik ojun-
muştur. 

Mezkûr tarihte duruşmada hazır bulunmak üzere ve ilânen gıyap 
kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/565 
Çankırı'nın Bayındır K. den Şaban Kaymakçı tarafından, Zile Zin

cirli Ulya Mahallesi 311 hanede kayıtlı Sadık kızı 930 doğumlu Kıymet 
Karakuş aleyhine açılan mülkiyet İslahı dâvasının yapılmakta olan mu-
kamesinde : 

Dâvâlı Kıymet Karakuş'un adresi meçhul olduğu ve gezici aşiret 
olarak dolaştığından dâva dilekçesi ve davetiyenin kendisine ilânen teb
liğ edilmiş ve gösterilen duruşma günü muhakemede hazır bulunmadı
ğından hakkında gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş ol
duğundan : 

Dâvâlı Sadık kızı 930 doğumlu Kıymet Karakuş bu kere muhake
menin bırakıldığı 23/10/1963 Çarşamba günü saat 9 da duruşmada ha
zır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi 
halde bir daha tebligat yapılmaksızın muhakeme katî olarak gıyabmda 
devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen 
tebliğ olunur. 
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Görele Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/118 
Davacı Mustafa Kıcırmal vekili avukat Muzaffer Ergül tarafından 

dâvâlılar Bayram Koca ve arkadaşları aleyhlerine ikame olunan tescil 
dâvasının yapılan açık muhakemeleri sırasında: 

Perşembe'nin Efirli Köyü 97 sayılı hanesinde kayıtlı Talât K a 
tırcı, Gülüşen Katırcı ve Ferhat Katırcı'nm adreslerinin meçhul olması 
sebebiyle kendilerine gıyap kararı tebliğ edilmesine imkân olmadığın
dan yukarıda açık hüviyetleri yazılı bulunan dâvâlılara ilânen gıyap ka
rarı tebliğnei karar verilmiştir. 

Karar gereğince yukarıda açık hüviyetleri yazılı bulunan dâvâlı
lar Talât Katırcı, Gülüşan Katırcı ve Ferhat Katırcımın muhakeme 
günü olan 1/11/1963 Cuma günü saat 9 da Görele Asliye Hukuk Mah
kemesinin duruşma salonunda bizzat veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Avanos Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/138 
Avanos'un Alâaddin Mahallesinden küçük çocukları Süleyman, Ha

tice, Sevim ve Sevgl'ye velâyeten kendisine asaleten Süleyman Çavuş-
oğlu Hasan Çarık ve Hasan eşi Sabiha Çarık'ın açmış oldukları soyad-
larınm değiştirilmesi dâvasmda, Avanos Asliye Hukuk Hâkimliğinin 
10/5/1963 tarih ve 138/150 sayılı kararla Çarık soyadları Çavuşoğlu 
olarak değiştirilmiştir, ilân olunur. 



Sahife: 14 (Relsımî Gazete) 24 EYLÜL 1963 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

5 ton beyaz üsttibü 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 Küçükyah'daki Müdürlüğümüz 
binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme gün ve saatinden bir saat evveline kadar zarf
larını Komisyon Başkanlığına vermeleri postada vâki gecikmeler nazarı 
itlbare alınmaz. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden: 

Gocuk, gömlek ve kravat alımı işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle 
ihaleye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 34.500,— lira olup, geçici temi
natı 2.587,50 liradır. 

Eksiltme 7/10/1963 Pazartesi günü saat 15 de Bölgede yapüa-
caktır. 

Şartname bölgede Makine Şefliği (İkmal Mühendisliği) nde İstan
bul'da İse 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat olunması. 
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Kışlık giyim eşyası alımı işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye 
çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 131,240,— lira olup, geçici teminatı 7.812,— l i 
radır. 

Eksiltme 5/10/1963 Cumartesi günü saat 11 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapah zarfların ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Bölgede Makine Şefliği (İkmal Mühendisliğinde), İstan

bul'da ise 1 inci Bölgede görülebilir. 
İsteklilerin 3/10/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilek

çelerine bu işin cins ve öneminde bir iş yaptıklarını belirtir tasdikli ve
sikaları ile birlikte bir liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye 
iştirak belgesi almaları şarttır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla mü
racaatlar kabul edilmez. 

2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat olunması. 
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Topraksu Makina İkmâl Müdürlüğünden : 

1 — Tarım Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı 
ihtiyacı için aşağıdaki cetvelde iki gurup halinde emsi ve kalem adedi 
yazılı yedek parçaların satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Yedek parçaların her gruba ait tamamının muhammen be -
dellerin ve geçici teminatları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 — Bu işe ait fennî ve idarî şartnameler ile yedek parça listeleri 
Müdürlüğümüzden (Keçiören yolu üzeri T. C. Zirai Donatım Kurumu 
karşısında) ve İstanbul'da Topraksu III. Bölge Müdürlüğünden (Lâleli-
Mesih Paşa Caddesi No : 38) mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 — Her gurup yedek parça eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve 
saatlerde Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacak 
tır. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 
maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacaklan vesikalarla bir
likte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — 2490 sayılı kanunu hükümlerine uymayan tekliflerin ve pos
tada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 

ilân olunur. 

Kalem Muh. Bedeli G. Teminatı Eksiltmenin 
Gurup Cinsi Adedi U r a Kr . Lira Kr . Tarihi Saati 

1. Caterpillar D-7 236 401.447,99 19.807,92 26/9/1963 11.00 
traktör yedek 
parçası 

2. Caterpular D-4 181 161.664,16 9.333,20 26/9/1963 15.00 
traktör yedek 
parçası 
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Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Beşinci 
Bölge Müdürlüğünden : 

Tahmini 
Sıra tutarı 
No. C i n s i Miktarı TL. 

1 Ceket pantolon 170 Tk. 5.950,— 
2 i k i parçalı tulum (Kepli) 270 Tk. 8.100,— 
3 Bekçi elbisesi 90 Tk. 3.150 — 
4 Uzun palto 40 Ad. 1.200,— 
5 Kısa palto 50 Ad. 1.250,— 
6 Bekçi gocuğu 40* Ad. 1.000,— 

Yekûn 20. 650,— 
1 — Yukarıda cins ve miktarı gösterilen 660 Tk. giyim eşyasının 

lüzumlu malzemeleri mütaahhide ait olmak üzere diktirilecektir. ^Ku
maş hariç) 

2 — ihalesi 30 Eylül 1963 Pazartesi günü saat 15.00 de DSİ. V. 
Bölge Müdürlüğü Makina ve ikmal Şefliğinde (Otobüs garajları karşı
sında) komisyonca 6200 sayılı kanunun 34/8 maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat 1990,— TL. olup ihale gününden evvel 
DSİ. V. Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığına yatırılması şarttır. 

4 —• idari ve özel şartnameler komisyon başkanlığından dilekçe ile 
temin edilebilir. 

5 — isteklilerin tâyin edilen gün ve saat 14.00 e kadar teklif mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

6 —• Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
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• 
Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden : 

1. Yeşilköy Hava Limanı Su Kulesi boya işleri 2490 sayılı kanuna 
göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2. Keşif bedeli 22.175,80 T . L . olup geçici teminatı 1.663,19 Ura
dır. Geçici teminat T. C. Merkez Bankası istanbul Şubesindeki 352340 
sayılı hesaba veya Yeşilköy Hava Limanımız Veznesine yatırılacaktır. 

3. Eksiltmesi 8 Ekim 1963 tarihine müsadif Salı günü saat 15.00 
de Yeşilköy Hava Limanı Terminal binasında yapılacaktır. 

•4. Bu işe ait ihale evrakı Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Mü
dürlüğünde görülebilir. 

5. Eksiltmeye girmek istiyenlerin en geç 3 Ekim 1963 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe 
ile Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüne müracaat ederek yeterlik 
belgeleri almaları şarttır. 

a) En az 25.000,— T. L . Iık bir boya işini bitirip muvakkat ka
bulünü yaptırdığına dair belge. 

b) Halen yapmakta olduğu bitmemiş işlere ait beyanname. 
c) Su kulesinin görüldüğüne dair Yeşilköy Etüd Proje Kontrol 

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

8. isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz). 
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24 EYLÜL 1963 (Resmî Gazete) Saıhife: 15 

Ankara Valiliği Baymdırhk Müdürlüğünden : 

1) 276.944,80 lira keşif bedelli Gevher Nesibe Sağhk Eğitim Ens
titüsü binası tadilât, sıhhi ve kalorifer tesisatı işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Eksiltme 27/9/1963 Cuma günü saat 15,30 da İskitler Caddesi 
Baymdırhk Müdürlüğü Müdür Muavini odasında toplanacak Komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3) Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4) Muvakkat teminatı 14.827,83 liradır. 

5) İhaleye girebilmek için : 

aX Kanuni muvakkat teminatını 

b) 1963 yılma ait ticaret odası vesikasını 

c) İstekliler (C) grupu (En az bu işin keşif bedeli kadar tutarlı) 
mütaahhitlik karnesi, malî yeterlik belgesini, teçhizat beyannamesini 
ve teknik personel beyannamesini havi bir dilekçe ile ihale gününden en 
az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) vilâyet makamına müracaat ederek 
alacakları fennî ehliyet vesikasını ve teklif mektuplarını eksiltme şart
namesinde yazılı esaslar dahilinde ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri ilân 
olunur. 

6) Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
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1 — 39.975,14 lira keşif bedelli Etlik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdür 
evi, hidrofor tesisatı ve kuduz lâboratuvan inşaatının noksan kalan kı
sımları 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 27/9/1963 Cuma günü saat 15,00 de İskitler Caddesi 
Bayındırlık Müdürlüğü Müdür Muavini odasında toplanacak Komisyon ta
rafmdan yapdacaktır. 

3 — Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 2.998,14 liradır. 

5 — İhaleye girebilmek için : 

a) Kanuni muvakkat teminatın, 

b) 1963 yılma ait ticaret odası vesikasını, 

c) İstekliler Baymdırhk Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat
namesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde mütaahhitlik 
karnesi ve diğer belgelerini havi bir dilekçe ile ihale gününden enaz üç 
gün evvel (Tatil günleri hariç) vilâyet makamına müracaat ederek ala
cakları fennî ehliyet vesikasını ve teklif mektuplarını mevzuata uygun 
şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
veya göndermeleri ilân olunur. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazara ahnmaz. 
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Koyulhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/139 
Davacı hazineyi maliyeyi temsilen Koyulhisar Kazası Malmüdürü 

Ahmet Kılıçarslan tarafından dâvâlılar Mesudiye Kazası Aşağıfaldaca 
Köyünden ölü İsmail Arslan annesi Gülbeyaz ve hemşiresi Hayrunisa 
ve yine Mesudiye Kazasmm Kafisarıca Köyünden İsmail Arslan hemşi
resi Ayşe ve ölü İsmail oğulları Salih Arslan ve Salim Arslan aleyhle
rine açılan alacak dâvasının Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesinde 
icra kılman aleni duruşması sırasmda : 

Dâvalüardan Gülbeyaz, Hayrunisa ve Ayşe bunca aramalara rağ
men adresleri meçhul bulunduğundan dâva dilekçesini havi davetiyeler 
kendilerine tebliğ edilemeyip Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ yapılmış isede adı geçen dâvâlılardan hiç bir 
haber çıkmadığından bu defa gıyap kararı Ue ilânen tebligat yapılma
sına mahkemece karar verildiğinden, dâvah mumaileyhlerin duruşma
nın taUk edildiği 5/11/1963 Salı günü saat 9.10 da Koyulhisar Asliye 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini kanuni bir 

vekil ile temsil ettirmeleri aksi halde işbu duruşmanın gıyaplarında de
vam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4874 

Uşak İcra Memurluğundan : 

İpotekli olup açık artırma suretiyle paraya çevrilmesine karar ve
rilen A l i oğlu Hüseyin Dolavcı'ya ait Uşak tapusunun 22/8/1955 tarih 
C-43 S-46 N-16 da Unalan Mah. Göbek Cad. altında mağazayı müşte-
mil bir miktar bahçeyi muhtevi kârgir hane aşağıdaki şartlar dahilin
de A l i oğlu Hüseyin Dolavcı'nın Hüseyin kızı Zehra Kocahıyığa olan 
borcundan dolayı açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

Durum : 

Gayrimenkul Uşak tapusunun Ünalan Mah. Göbek Cad. 22/8/955 
tarih ve 16 numarada mukayyet olup sağ ı : Hacı Şekir arsası, a rkas ı : 
İbrahim Kâhyaoğlu haneleri, solu : Sağir Halil, önü : yol ile mukayyet 
olup iki kattan ibaret zemin katında sokak kapısı girişindeki hol taban 
karatoprak tavan beton tarzında saf ve solda odalar mevcut odalardan 
sağdaki halen dükkân olarak kullanılmış durumda odaların tabanları 
hşap kaplama tavan arı beton odalarda dolaplar mevcut mutfak , k i 

ler ve hela mevcut birinci kata hol geçidindeki merdivenden çıkılmakta 
olup birinci kat üç oda mutfak banyo ve heladan ibarettir. Tabanlar ah
şap kaplama tavanlar keza ahşap kaplama olup çatı ahşap çatıdır. Kap
laması marsilya kiremidi ile örtülüdür. Duvarları tuğla ve harç karışı
mından yapılmıştır. Doğramaları muntazam ve yağlı boya ile boyan
mıştır. Siva harçlı düz sıvadır. Binadan sonra bir miktar bahçe olup 
burada odunluk ve çamaşırlık mevcuttur. Bu hali ile gayrimenkule 
52.500 lira ellikibinbeşyüz lira fiyat takdir edilmiştir. 

Satış şar t lar ı : 
1 — Satış (16/10/1963) ve (Çarşamba) günü saat (11) den (12) 

ye kadar belediye tellaliyi dairesinde tahmil edilen değerini yüzde yet
miş beşini bulmak şartiyle açık artırma suretiyle yapılacaktır. Öğün 
teklif edilecek bedel mezkûr değeri bulmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere 26/10/1963 (Cumartesi) günü aynı yer ve saatte icra 
olunacak ikinci artırmada satış isteyenin alacağına rüçhanı olan' diğer 
alacaklıların mezkûr gayrimenkul ile temin edilmiş olan alacakları ile 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının toplanmasında fazlaya 
çıkmak şartiyle en çok artırana ihale edilecektir. Böyle bir değer elde 
edilmesse ihale yapılamıyacağından satış talebi düşecektir. 

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 52.500 lira değe
rin yüzde yedi buçuğunu pey akçesi olarak vereceklerdir. Satış bedeli 
peşinen ödenmediği takdirde ve talep vukuunda en son 20 gün mehil 
verilecektir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenecek tellaliye tapu 
harcı v.s. masrafları alıcı tediye edecektir. 

3 — Satış bedeli verilen müddet içinde ödenmezse I. 1. K. nun 130. 
maddesi gereğince muamele yapılacak ve birinci iki ihale arasındaki 
farktan kanuni faiz ve diğer zararlardan mesul tutulacaktır. 

4 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve alâkadarla
rın mezkûr gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa 
ait iddialarını evrakı müsbiteleriyle birlikte 15 gün içinde memuriyeti
mize bildirmedikleri takdirde tapu sicilinde mukayyet olmadıkça hakla
rının nazara alınmıyacaktır. Ayrıca satış bedelinin paylaşümasından da 
hariç kalacaklardır. 

5 — Satış ilân suretleri ipotek sahibi alacaklı Zehra Kocabıyık ve
kili avukat Kâmil Vural'a borçlu Hüseyin Dolavcı'ya tapu sicilinde 
ikinci sırada ve birinci derecede ipotek sahibi Niyazi Gürez'e gayrimen
kulu hazzettirmiş bulunan Mişon Kostaryan, Jak Alup Medina vekili 
avukat 1. Sema, Bahri Çallı ve Mehmet Ceridoğlu halefi Necati Cerit 
oğlu ortakları kolektif şirketi Mehmet ve Kâmil Ceritoğlu, Cemil Ka-
rakaya vekili avukat Gökalp Çetin Akıncı'ya eski adresleri ile tebligat 
yapılacaktır. Ayrıca adresi bulunamadığından Uşak 1. T. M . Hâkimli
ğinin 10 sayılı kararıyla Atıf Bilmen Resmî Gazetede ilân tebliğ edile
cektir. Ayrıca Uşak'ta münteşir gazetelerden birinde vilâyet makamınca 
ilân ettirildiği gibi şehir radyosu ile ilân ettirilmesi için bir örneği be
lediye riyasetine gönderilecektr dğer örnekler mahkeme lân tahtası ile 
belediye ilân tahtasına ilsak edilecek ve yapılan masraflar avanstan mah
sup edilecektir. 

6 — Şartname resmî tatil günleri hariç hergün Dairemizin 962/132 
sayılı dosyasında görülebilir. Talipler daha evvel satış şartlarını görmüş 
ve kabul etmiş sayılırlar. İlân olunur. 

4871 



Sahile: 16 (Resmî Gazete) 24 EYLÜL 1963 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız sağlık ocakları ihtiyacı için satın alınacak 48 
kalem ilâç malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 —-Bu işin tahmin edilen bedeli 175.806 lira olup ilk teminatı 
10.040,50 liradır. 

3 — Şartnamesi 9.20 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden almabilir. 

4 — Eksiltme 30 Eylül 1963 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlıkta 
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larmı eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilamiyaceği ilân olunur. 
4789 / 4-3 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birliklerinde mevcut araçlar için aşağıda cins ve miktar
ları yazılı değişik tip komple ve yarım motorların birinci ihalesine ta
lipli çıkmadığından yeniden ve açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 3 
Ekim 1963 günü Ankara J. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Mo
torların tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grup motor ayrı 
kimselere ihale edilebilir. Şartnamesi İstanbul ve Ankara J. Satmalma 
Komisyonlarında görülebilir isteklilerin belge ve teminatlariyle belirtilen 
günde Komisyona müracaatları ilân olunur. 

Geçici 
Miktarı M . fiyatı M . tutarı teminatı 

Cinsi aded Lira Lira Lira 

Willys jeep motörü yarım 15 
Willys jeep motörü komple 5 
Willys pikap motörü yarım 15 
Willys pikap motörü komple 5 
Wolksvagen pikap motörü yarım 2 
Wolksvagen pikap motörü komple 2 

2.600 
5.400 
3.695 
7.200 
3.765 
6.820 

39.000 } 
27.000 \ 
55.425 1 
36.000 f 
75.300 ) 
13.640 \ 

4.550 

5.822 

1.588 
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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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Aktaş Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — 1, 5 - 2 Klovathk 5 aded jeneratör 2490 sayılı kanunun 7 nci 
maddesi gereğince aynı kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale Ulus Işhanındaki Ankara Okullar Saymanlığında 8 
Ekim 1963 Salı günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli beheri 4000,— lira üzerinden 20000,— lira 
bedelle alınacak. 

4 —• % 7,5 güven akçesi 1500,— liranın Ankara Okullar Sayman
lığı veznesine ve kapalı zarflarla diğer ihaleye girmek için gerekli bel
gelerin Satmalma Komisyonuna en geç ihale saatinden iki saat önce 
teslim edilmiş veya gelmiş olması gerektir. Postada olan gecikmelerden 
bir hak iddia edilemez. 
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B. Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/212 
Davacı Fatma Muri tarafından dâvâlı Kemal Mun aleyhine ikame 

edilen boşanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlı Kemal Mun'un adresi meçhul olduğundan davetiyenin ilâ
nen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlının duruşmanın talik edildiği 14/11/1963 
tarihinde saat 9 da mahkemede hazır bulunması için davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4877 

Akhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/365 
Akhisar'ın Efendi Mahallesinden A l i Arı tarafından oğlu İbra

him Arı aleyhine açılmış nafakanın tezyidi dâvasının yapılan duruşması 
sırasında : 

Dâvâlının adresinin meçhul olduğu sonucuna varıldığı için ilânen 
tebligat icrasına karar verilerek duruşma 2/10/963 Çarşamba günü 
saat 10.00 a geri bırakılmıştır, adı geçenin belli gün ve saatte mahke
mede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ge
rektiği ve gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı ilâ
nen tebliğ olunur. 

4713 

Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/717 
Davacı Hendek Orman İşletmesi Müdürlüğü vekili avukat Muzaf

fer Akıncı tarafından dâvâlılar Adapazarı'nm Yeni K. den Muhittin De
mir ve A l i Karaç aleyhlerine açılan 2.183,60 lira tazminat dâvasının icra 
kılınan duruşmasında : 

Dâvâlılar namlarına çıkarılan davetiyeler dâvâlıların gösterilen 
adreslerinde bulunmadığından bilâ tebliğ iade edildiğinden davetiye ye
rine kaim olmak üzere gazete ile ilân yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan adı geçen dâvâlıların 23/10/1963 tarihinde duruşmada hazır bu
lunmaları için davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet -ilân olunur. 

4834 

Sakarya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/368 
Davacı : M . M . V. izafeten hazine vekili Necla Saydam Sakarya 
Dâvah : Abdullah Oğuz, Karaman Taşkale Köyü veya mahallesinde 

iken halen adresi meçhul. 
Dâva : 264,17 liralık alacak 
Davacı vekili tarafından mahkemeye verilen 9/7/1962 günlü dilek

çe ile 5/9/1959 tarihinde dâvâlının idaresinde bulunan 125125 No. lu 
G. M . C. Adapazarı Bankalar Caddesi Ticaret Bankasının önünde PTT. 
İdaresine ait telefon direğine çarparak hasar bedeli hazine tarafından 
ödenip dâvâlı tarafından tediye edilmediğinden 264,17 liranın mahkeme 
masrafları ve ücreti vekâleti ile binikto dâvâlıdan tahsiline karar ve
rilmesi talep edilmiş ve dâvâlıya yapılan ilânen tebligata rağmen duruş
maya gelmediğinden gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verildi
ğinden duruşmanın bırakıldığı 12/11/1963 Salı günü saat 9,30 da dâvâlı 
bizzat veya kanuni bir vekil göndermek suretiyle duruşmada hazır bu
lunmadığı takdirde dâvanın gıyabmda devam edeceği gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

4882 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Tapu ve Kadastro Lisesi öğrenci ve hizmetlilerinin 30/9/1963 günü 
yapılacak yiyecek ihalesi 7/10/1963 Pazartesi günü saat 15.00 olarak 
değiştirilmiştir. 
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T A V Z İ H 

13, 17, 21/9/1963 tarihli Resmî Gazetelerde 4696 sayılı (M. S. B. 1 
Nolu Satmalma Komisyonu Başkanlığından) başlıklı ilândaki 49.000 kilo 
prasının (M. Bedeli) 19.000,— lira olmayıp 19.600,— lira olacağı tavzı-
hen ilân olunur. 

Başbakanlık Devle* Maûmsm 
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Kanunlar                                                                                                                                      Sayfa 

 

330  Millî Mücadele Kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi Eşi Hasibe                      1 

        Martonaltı'ya Vatani Hizmet Tertibinden Maaş Bağlanması Hakkında Kanun 

 

331  Muvazenei Umumiyeye Dâhil Bazı Dairelerin Yapı İşleri İçin Gelecek Yıllara Geçici                 1 

        Yüklenmelere Girişilmesi Hakkındaki Kanunun 1inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 

        Dair Kanun 

 

332  1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                   1 

 

Kararname 
 

6/2152  Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardım Hakkındaki Muaddel Kanunun               2 

             1.Bölümü Gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Akdedilen Zirai Maddeler Andlaşmasına Dair Kararname 
 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına 
 

Daimî Fahrî Reisi Bulunduğu Enternasyonal Dünya Göçmen Meseleleri İnceleme Birliğinin                8 

Triyeste ve Roma'da ve Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonunun Cenevre'de  

Yapacağı Toplantılara Katılmasına,İmar Ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın İzinli  

Sayılmasını ve Bu Müddet Zarfında Kendisine,Devlet Bakanı Raif Aybar'ın Vekillik Etmesine  

Dair Karar 
 

Yönetmelikler 
 

Asgari Ücretlerin Tesbitine Mütaallik Talimatnamenin Değişik 6ncı                     9 

Maddesinin Tadiline Dair Yönetmelik 

 

Belediye Zabıta Talimatnamesinin 4üncü Maddesinin                9 

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

 

İlanlar                                                                            9 

                         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


