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Perşembe 

K A N U N L A R 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı kanunla muaddel 
455 inci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 
459 uncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 

Kanun No. : 501 Kabul tarihi : 16/7/1964 

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun dere
cesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

Madde 2 — Türk Ceza Kanununun 459 uncu maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukardaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun dere
cesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

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

18/7/1964 

Bozcaada ve İmroz Nahiyelerinin Mahallî İdareleri hakkın-
daki 1151 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 

yemden yürürlüğe konulmasına dair Kanun 

Kunun No : 502 Kabul tarihi ; 16/7/1964 

Madde 1 — Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmış ve 1151 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde tekrar yürürlüğe konulmuştur. 

Madde 14 — Her iki adada maarif umur ve muamelâtı, 
Maarif Teşkilâtı Hakkındaki Kanun ile î lk Tedrisat Kanunu ah
kâmına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umu

mi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğ
rettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve tedrisatı 
Hükümetin daimî teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri 
tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir hocaya, umumi 
mektep binaları dâhilinde tahsis edilecek dershanelerde prog
ram ve ders saatleri haricinde tâyin olunacak bir saatte din ve 
lisan derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye Maarif En
cümeni, tedrisatı iptidaiye meclisi salâhiyetini haiz olmak üzere 
nahiye müdürünün riyaseti altında tedrisat müfettişi veya baş-' 
muallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi âzası içinden mün-
tehap iki azadan terekküp eder. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
18/7/1964 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi. 
Grev ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 
Kanun No : 503 Kabul tarihi : 16/7/1964 

Madde 1 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu 1̂  
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci 
bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«2. Bir işveren fedarasyonn veya sendikasının bir iş kolun
daki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmağa yetkili 
olabilmesi için, mensubu olan işverenlere ait iş yerlerinde çalı
şan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu teşkil 
etmesi gerekir.» 

Madde 2 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu 1-
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 11 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 
«Madde 11 — Belli iş yeri veya iş yerleri için yapılacak toplu 

iş sözleşmeleriyle ilgili toplu görüşmelerde işçileri temsil bakımın-

Sayı : 11761 

c. 
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dan işçi sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş-
\ erenler veya işveren sendikaları tarafından bu .konuda yapılacak 
itirazlar veyahut işverenleri temsil bakımından işverenler ve işve
ren sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi sendi
kaları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı çağrı tari
hinden başlıyarak üç iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce 
karara bağlanır. Bölge çalışma müdürlüğünün bu konudaki karar-
larına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden baş
hyarak üç iş günü içinde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz altı iş günü içinde seri 
muhakeme usulü ile kesin olarak karara bağlanır. 

Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsamak üzere yapılacak toplu 
sözleşmeleriyle ilgili toplu görüşmelerde işçileri temsil bakı

mından işçi federasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları ile işveren federasyon veya sendikaları veya iş
verenler tarafından bu konuda yapılan itirazlar veyahut işveren
leri temsil bakımından işveren federasyon ve sendikaları ve işve
renler arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi federas
yon veya sendikaları tarafından bu konuda yapılacak itiraz
lar, yazılı çağrı tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde Çalış
ma Bakanlığınca karara bağlanır. Çalışma Bakanlığının bu ko
nudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildi
ri tarihinden başlayarak altı iş günü içinde Yargıtay "Başkan
lığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yargıtay'ın iş dâvalarına 
bakmakla görevli dairesi tarafından altı iş günü içinde kesin 
olarak karara bağlanır.» 

Madde 3 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 19 ncıı maddesinin 2 nci 
bendinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bu bendin 1 nci fıkrasına göre gre've veya 2 nci fıkrasına 
göre lokavta karar verilmesi halinde, uyuşmazlıkta taraf olan
lardan birinin veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva 
açılmadan önce veya dâva sırasında mahkemeye başvurması 
üzerine, mahkemece, hakkaniyet gerektiriyorsa yahut grev veya 
lokavtın durdurulmamasında uyuşmazlığın konusu olan hak
ların korunması bakımından tehlikeli olan veyahut önemli 
bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde, grev veya lokavtın 
durdurulmasına karar Verilir. Bu kararın re'sen tebliği ile bir
likte grev veya lokavta son verilir.» 

Madde 4 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu îş. 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesinin 
12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştrilmiştir : 

«12. Yangın, bil baskını, toprak veya çığ kayması veya dep
remlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce uğratan felâket 
hallerinde, Bakanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu yerlere 
inhisar etmek ve bu hallerin devamı süresince yürürlükte kal
mak üzere, gerekli gördüğü iş yerleri veya iş kollarında grev ve 
lokalvın yasak edildiğine dair kararname çıkarılabilir,» 

Madde 5 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 25 nci maddesinin (e) 
bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir -. 

«c) (a) ve (b) bendlerine göre grev veya lokavtın dışında 
kalacak işçilerin niteliği ve sayısı toplu iş sözleşmesinde göste-
rilmemişse, işveren veya işveren vekili, bu hususları, toplu gö
rüşmenin açılışından başlıyarak altı iş günü içinde iş yerinde 
yazıyla ilân eder ve bu ilânın birer örneğini toplu görüşmede ta
raf olan işçi teşekküllerine gönderir.» 

Madde 6 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 62 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«28 nci madde hükümlerine aykırı olarak işçileri konutların
dan çıkaran veya bu konutların su veya gaz veya aydınlatma ve
ya ısıtma hizmetlerini kesen işveren veya işveren vekili veya bun-
ları bu yolda hareket etmiye zorlıyan veya teşvik eden veya bu
nun için propaganda yapanlar, bir aya kadar hapis ve ikibin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezalariyle cezalandırılır
lar. 

Tekerrürü halinde, bu cezaların üç katma hükmolunur.» 

Madde 7 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun geçici 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Geçici madde 2 — 44 ncü maddede sözü geçen tüzük yürür 
lüğe girinceye kadar, il hakem kurullariyle Yüksek Hakem Ku
ruluna ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur hakları ile 
yolluk ve gündelikler hakkında toplulukla iş uyuşmazlıkları uz
laştırma ve tahkim tüzüğünün ilgili bükümleri uygulanır.» 

Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 9 - - Bu kanamı Bakanlar Kurulu yürütür. 

ödemişl i Ahmet oğlu Ali Orhan İlkkurşun'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

Kanun No: 504 Kabul tarihi: 16/7/1964 

Madde 1 — istiklâl savaşlarına katılarak emsallerinden üstün 
yararlıklar gösteren Ödemişli Ahmet oğlu Ali Orhan îlkkurşun'a 
hayatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibinden (500) beşyüz 
lira aylık bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımını takibeden ay başında yürür-
lüğe girer. 

Madde 3 - Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür 

18 7/1961 

Y Ö N E T M E L İ K 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından 

Resmî Gazetenin 1 . 8 . 1963 gün ve 11469 sayılı nüshasında 
yayınlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı memur ve hizmetlile
rinin yabancı dil bilgisinin tesbiti hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin değiştrilmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1. — Resmî Gazetenin 1 . 8 . 1963 gün ve 11469 sayılı 
nüshasında yayınlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı memur ve 
hizmetlilerinin yabancı dil bilgisinin tesbiti hakkında Yönetme

liğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
Madde 5. — Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavın süre 

sini, şeklini ve notun tesbit tarzını komisyon tâyin eder. 
Sınava girenlerin yabancı dili okuyup yazmaya ve konuşmaya 

muktedir olduklarının tesbiti yazılı ve sözlüde geçer not olarak 60 
numara almalariyle kaimdir. 

Madde 2. — Bu yönetmelik yayını gününde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürü
tür. 
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İ L Â N L A R 
Déni y Kuvvetlen Komutanlığından 

Gemi tipi, elektrik kablosu alınacaktır. Lüzumlu döviz Komu 
tanhkça temin edilecektir. 

Teknik şartnameler Komutanlık Teknik Daire Başkanlığından 
5 Ağustos 1961 günü saat 17,00 ye kadar alınabilir. 

Tekliflerin 4 Eylül 1964 günü saat 17,00 ye kadar Teknik Daire 
Bakanlığına verilmiş olacaktır. 

5043/« - 1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Crenel Müdürlüğünden : 

1 — İki aded çelik proje dolabı kapalı zarf usulü eksiltme su
retiyle yaptırılacaktır. 

2 — Ekbiltme ihalesi 7 . 8 . 1964 günü saat 15 te Yenişehir 
Karanfil Sokak No. 62 deki Genel Müdürlük binasında yapılacak
tır, 

3 — İki çelik dolap muhammen bedeli (9 000) lira, muvak-
! at teminat 675 liradır. 

4 — Şartnameler Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Taliplerin kapalı zarf içindeki tekliflerini eksiltme sa
atinden evveline kadar Genel Evraka vermeleri ilân olunur 

4998/4 - 1 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından 

1. Marmaris'te yaptırılacak olan tatil köyü inşaati işi 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştui'. 

2. Keşif bedeli (1 610 000) T. L. dır. 

3 Eksilt ime Ankara'da Sağlık sokak No. 32 de Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Teknik İşler Dairesinde 14 . 8 1964 Cuma 
günü saat 16.00 da yapılacaktır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Sağlık so
kak No. 32 de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teknik İşlet Dai-
sesi Başkanlığında görülebilir. 

5. Eksiltmefye girebilmek için : 
A) (62 050) liralık geçici teminatın 
B) (200 000) liralık malî yeterlik belgesi. 
O) 19'64 yrlma ait ticaret odası 'belgesini. 

D) .Müracaat dilekçesiyle birlikte verecekleri (eksiltme 
şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân 
\e teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt 
beyannamesi. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) 
grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
vösterir MütaaiMıiilik Karnesine göre Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığından alacakları yeterlik belgesini, 

Teklif mektuplarıyla birlikle zarfa koymaları laztoıdır 

6. istekliler teklif mektuplarını 14 . 8 . 1964 C uma ıGÜnu 
saat l'o.'OO e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

7. Yeterlik belgesi almak kin son müracaat tarihi 10.8.1964 
Pazartesi günü mesai sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatler ve postada vâki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olur. 
5042 4 - I 

M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat

ları yazılı (Bir) kalem (Sığır eti) maddesinin kapalı zarf eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken 
mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Sığır eti, miktarı : 190.000 kilo, M. Bedeli 950.000 lira, 
G. teminatı : 41.750 lira, ihale günü : 29 Temmuz 1964 saat 11.40 
da. 

İ65M4 I 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlar! 
yazılı (iki) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart-
nanısei mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmiı -
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken 
mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi portakal ayrı limon ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel \e geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım A m i r l i 
ğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan tek 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. Nohutun tamamı bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi 25 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir 

Miktarı M. bedeli G. Tem. İhale 
Cins Kilo Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Sekiz) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltme-

Cins 
Miktarı 

Kilo 
M. bedeli 

Lira Kr. 
G. Tem. 
Lira Kr. 

ihale 
Cfünü 8a ati 

Nohut 
Yarıcı 

50 000 92.500,00 
46.250,00 

5.875,00? 
3.470,00 <j 

6/8/1964 11,40 

4750 / 4-3 

Cinsi 
Miktarı 
Aded 

M. bedeli 
Lira Kr. 

G. Tem. 
Lira Kr. 

îhale 
Clü nü Saatî 

Portakal 
Limon 
2 kalemin ta 
mamı 

300.000 
200.000 

54.000,00 
34.000,00 

88.000,00 

3.950,00] 
2.550,00 [ 

f 
5.650,00 f 

6/8/1964 1 1.15 

4749 / 4-3 
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leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda \ Q İstanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. Kuru ve yaş sebzelerin tamamları birer is
tekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı, ayrı isteklilere de 
ihale edilebilir. 

Miktarı M. Bedeli G. Tem İ H A L E 
C i n s i Ton Lira Kr. Lira Kr Günü Saati 

Kuru fasulya 90 216.000,00 12.050,001 
Nohut 45 83.250,00 5.413,00 
Yeşil mercimek 25 41.250,00 3.094,00 5/8/1964 11,15 
Kırmızı mercimek 20 25.000,00 1.875,00 
4 kalemin tamamı 365.500,00 18.270,00 
Pırasa 60 24.000,00 1.800,001 
Ispanak 60 36.000,00 2.700,00 
Lahana 40 16.000,00 1.200,00 5/8/1964 11,40 
Havuç 30 15.000,00 1.125,00 
4 kalemin tamamı 91.000,00 5.800.00 

4751/4-3 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 

yazılı (Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacak
ları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada ge
ciken mektuplar kabul edilmez. Nohutun tamamı bir istekliye iha
le edilebileceği gibi 80 er tonluk partiler halinde ayrı, ayrı istek
lilere de ihale-edilebilir. 

Miktarı M. Bedeli G. Tem İ H A L E 
C i n s i Ton Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Nohut 160 296.000,00 15.590,00^ 7/8/1964 11,15 
Yarısı 148.000,00 8.650,00 $ 
Kırmızı mercimek 77 96.250,00 6.063,00 7/8/1964 11,40 
Yeşil mercimek 20 33.000,00 2.475,00 8/8/1964 11,30 

4752/4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı bir kalem odun maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesaî 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar 
kabul edilmez. 

Cinsi : Odun, Miktarı : 800 ton, M. bedeli : 109 600,00 lira, 
G. teminatı : 6 780,00 lira, ihale günü : 12 Ağnstas 1964 saat : 
1J.30 

4918/4 - 1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı bir kalem yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geci

ken mektuplar kabul edilmez. 400 ton pirincin tamamı bir is
tekliye ihale edilebileceği gibi (200) tonluk partiler halindr 
ayrı, ayrı iki istekliye de ihale edilebilir 

Miktarı M. bedeli G. teminatı 
Cinsi Ton Lira Kr. Lira Kr. 

Pilavlık Pirinç 400 960 0O0,— 42 150— } 
Ya m ı 480 000,— 22 950— \ 

İ H A L E 
Günü Saati 

12 Ağustos 1964 15,30 
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Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden 
% 6 faizli 1963 yılı Bankamız tahvillerinin Noter huzuru ile 

15 . 7 . 1964 tarihinde birinci itfasına tahsis edilenlerinin ku
pür ve numaralı aşağıda gösterilmiştir : 

(100 İlik kupür) (500 lük kupür) (1000 lik kupür) 
Numara Numara Numara 

167 — 170 5561 —- 5620 24457 

698 — 720 5624 — 5630 27919 — 27923 

723 — 762 5%5 — 6000 27926 — 27930 

766 - 775 6042 — 6047 27933 — 27947 

779 786 6049 6060 30970 — 30974 

789 — 800 6761 - - 6164 31000 — 31025 

809 — 840 6774 31787 — 31794 

849 — 879 6793 31955 — 31984 

882 — 920 7001 7024 32015 — 32034 

924 - - 925 7045 - 7060 32060 

939 — 961 7272 — 7320 32071 — 32078 

967 — 1000 7409 — 7480 32076 — 32108 

1019 — 10'39 8163 - 8181 32243 — 32249 

1233 ~- 1240 8551 — 8600 32401 

1242 — 1252 8901 - 8920 32407 

1286 - 1320 9098 — 9107 32449 

1411 - - 1440 10330 — 10400 32633 — 32647 

1521 — 1640 flOOO lik kupür) 33105 — 33120 

1761 — 1762 Numara 33221 — 33230 

1766 — 1800 33491 — 33500 

1805 — 1840 10993 — 11201 (5000 lik kupüı) 

1846 — 1852 13144 — 13206 Numara 

1854 - 1880 14206 - 14208 _ 

1882 - 1890 16970 40687 — 406?.] 

1896 - 1903 17001 — 17019 40967 40976 

1907 1913 17252 — 17374 41253 

1917 - 1919 18402 — 18423 41272 - 41273 

1961 - - 2000 21347 — 21388 41307 — 41312 

2013 - - 2080 22586 — 22596 41964 — 41967 

2121 — 2125 22748 — 22749 44956 — 44963 

2146 - 2160 23181 — 23194 44970 — 44972 

2201 - 2210 23378 — 23401 45384 — 45385 

2776 — 3000 23563 — 23564 45418 — 45420 

(500 lük kupür) 23698 — 23701 46464 — 46472 

Numara 23712 — 2,3751 46556 — 46557 
23907 — 23908 46601 

4201 23972 23975 46808 - 46810 

J-671 — 4G80 24413 — 2441 î 47570 — 47669 

4761 24427 — 24451 

T. B. JI. M. Matbnast 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

  

 
 

Kanunlar                                                                                                           Sayfa 

  

 501  765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 Sayılı Kanunla Muaddel 455 inci Maddesiyle  

         2275 ve 3038 Sayılı Kanunlarla Muaddel 459 uncu Maddelerine Birer Fıkra Eklenmesine 

         Dair Kanun            1 

 

502  Bozcaada ve İmroz Nahiyelerinin Mahallî İdareleri Hakkındaki 1151 Sayılı Kanunun 14  

        üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki 5713 Sayılı Kanunun Yürürlükten 

        Kaldırılması ve 1151 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesinin Yeniden Yürürlüğe Konulmasına  

        Dair Kanun            1 

 

503  15 Temmuz 1963 Tarihli ve 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi. Grev  Lokavt Kanununun Bazı  

        Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun        1 

 

504  Ödemişli Ahmet Oğlu Ali Orhan İlkkurşun'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına  

        Dair Kanun            2 

 

Yönetmelik 
 

       

2

 

 

 

İlanlar              3 

 

 

 

 

        

 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Hizmetlilerinin Yabancı Dil Bilgisinin Tesbiti 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik  


