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Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında Kanun 

Kanun No : 927 Kabul tarihi: 27/7/1967 

Madde 1 — 20/5/1955 tarihli ve 6595 sayılı Kanunun geçici 4 üncü 
maddesini değiştiren 8/7/1965 tarihli ve 646 sayılı Kanunla Ege Üniver
sitesi için gerekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması maksadiyle ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi için Bayındırlık Bakanına 
tanınan yetki Ege Üniversitesi Rektörüne devredilmiştir. 

Bu yüklenmelerin gerektirdiği ödenekler Ege Üniversitesi bütçesine 
konulur. 

Madde 2 — Ege Üniversitesinin bütün inşaat ve tesisatının yaptı
rılması ile ilgili işlemler, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
135 inci maddesi hükmüne tabi değildir. 

Birinci fıkrada yazılı bina ve tesislerin, fennî liyakatleri ve iktidar
ları Üniversite Rektörlüğünce kabul edilmiş en az üç firmadan teklif 
alınmak suretiyle pazarlıkla ihalesine adı geçen Rektörlük yetküidir. 

Geçici madde 1 — İnşaat ve tesislerle ilgili olarak yapılmış olan her 
türlü sözleşmeler bütün hak ve vecibeleriyle Ege Üniversitesi Rektör
lüğüne devredilir. 

Geçici madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
20/5/1955 tarihli ve 6595 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesini değiş
tiren 8/7/1965 tarihli ve 646 sayılı Kanuna konu teşkil edilen işlerden 
Bayındırlık Bakanlığınca başlatılmış, henüz sonuçlanmamış olanlarının 
ve bunlarla ilgili her türlü malzeme ve evrakın Ege Üniversitesi Rektör
lüğüne ne suretle devredileceği Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarının mü
talâaları alınmak surtiyle adı geçen Üniversite Rektörlüğünce yapılacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Yönetmelik kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içeri
sinde yapılır. Devir işlemi kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 
iki ay içinde tamamlanır. 

Geçici madde 3 — Ege Üniversitesi 1967 yılı bütçesine gerekli öde
neğin aktarılmasına dair kanun yürürlüğe girinceye kadar, Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesindeki ödeneğinden sarfına devam olunur. 

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

4/8/1967 

Baslığı 
D u ş t u r 

T e r t i p 

İlgili Kanunlar : 
6595 Ese Üniversitesi adiyle I&mıı'de bir Üniversite kurulması 

hakkında (Kanun 27/5/1955 
646 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir Üniversite kurulması 

(hakkındaki 6595 sayılı kanunun ffecıcı 4 uncu maddesi
nin değiştirilmesine dair KaDun 14/7/1965 

Tarihî mahiyetteki bazı silâh ve askerî malzemenin 
Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkında Kanun 

R e s m î 

G a z e t t 

S a h ı f e S a y ı 

36 1500 9013 

4 E986 12048 

Kanun No : 928 Kabul tarihi : 27/7/1967 

Madde 1 — Rawalpindi şehrinde kurulmakta olan Askerî Müzede 
teşhir olunmak üzere ilişik listede nitelikleri yazılı 33 kalem silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

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

4/8/1967 

Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

L İ S T E 

C i n s i 

Schenider 
Kropp 
Sahra topu 
Skoda Werne 
Obus Rus 
903 modeli filinta 
Kapaklı Şnayder tüfeği 
90 modeli tüfek 
108 modeli maksim Ağ. Mak. TÜf. 
Bren hafif Mak. tüfek 
Fransız hafif Mak. tüfek 
Kınsız kılınç 
Çakmaklı tabanca 
Kap. tabanca 
Top tabanca 
Süngü 
Kınlı kasatura 
Portatif balta 
Teber 
Satır 
Kolçak 
Kılınç 
Zırh gömlek 
Zırh peçelik 
Ok ucu demiri 
Cenbiye kınlı 
Lâz bıçağı 

Adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

T.C. 
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Sıra C i n s i Adedi 

28 Dizçek 
29 Zırh göğüs 
30 Miğfer 
31 İğneli tüfek 
32 Kap tüfek 
33 Çevgen çubuğu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların 
çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden 
tanımayı gerektiren İhtiyari Kayda katılmamız hakkındaki 

5047 saydı Kanunun yeniden uzatılmasına dair Kanun 

Kanun No : 929 Kabul tarihi: 27/7/1967 

Madde 1 — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren İhtiyari 
Kayda katılmamız hakkında olup, 6357, 7153 ve 423 sayılı kanunlarla 
beşer yıl uzatılmış bulunan 12 Mayıs 1947 tarihli ve 5047 sayılı Kanun, 
yeniden beş yıl süre ile uzatılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 23 Mayıs 1967 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 -— Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4/8/1967 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Sahile Sayı 

İlgili Kanunlar : 
'Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı madde
sinin 2 ncı fıkrasında derpu olunan ve hukukî nyusmaz 
Ilıkların çözülmesi hususunda Divanın kaza hakkına ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaıyda katılma hakkın 
daki 5047 sayılı kanunun temdidi hakkında Kanun 

18/3/1951 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 
2 ncı fıkrasında derpiş olunan ve hukukî ihtilâfların halli 
'hususunda Divanın kaza hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyarî kayda katılma hakkındaki 5047 sayılı kanu
nun yeniden temdidine dair Kanun 4/7/1958 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı madde
sinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve hukukî uyus-
imazhklann çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını 
lö-needen tanımayı gerektiren ihtiyarî kayda katılma hak. 
kında Kanun 22/5/1947 

3 35 1526 8661 

3 3S 1210, 9946 

S 28 1156 6612 

Tasarruf Bonoları İhracı hakkında Kanun 

Kanun No : 930 Kabul tarihi : 27/7/1967 

Madde 1 — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı ödeme ve kesintiler karşılığı olarak her malî yıl başında bir 
tertip halinde nama muharrer tasarruf bonoları çıkarır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekonomisinin istikrar içinde ge
lişmesini teminen tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarına yapılacak, ya
tırımların finansmanında kullanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nispeti % 4 ten aşağı ve % 7 den yukarı 
olmamak üzere Maliye Bakanlığınca tayin olunur. Bu kanuna göre çıka
rılacak tasarruf bonoları 10 yıllık vadeli olup, vadeyi takip eden ilk 6 
ay içinde ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu ödeme ve kesintisi karşılı
ğında müteakip malî yıl için ihraç edilen tasarruf bonoları verilir. 

Tasarruf bonosuna tabi olanlar 
Madde 2 — Gelir, kurumlar, veraset ve intikal vergisine tabi ger

çek ve tüzel kişiler ile gayrimenkullerin ivaz mukabili intikalinde bu gay-
rimenkulleri satanlar, tasarruf bonosu karşılığını «ödemeye» mecburdur
lar. 

Tasarruf bonosu kesintisi 
Madde 3 — Aşağıda yazılı tediyeler ve istihkaklar tasarruf bonosu 

kesintisine tabidir. 

A) Gelir Vergisine tabi gerçek ücretler ve ücret sayılan ödemeler. 
(İstisnadan faydalananlar hariç); 
B) Gelir Vergisine tabi telif ve patent haklarının satışı veya kira

lanması dolayısiyle dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan ödemeler; 
C) Dar mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanu

nuna göre Kurumlar Vergisi tevkif atma tabi kazanç ve iratları; 
D) Bankaların nakit ikramiyeleri ile spor-toto ve millî piyango 

ikramiyeleri. 

Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar 

Madde 4 — Karau idare ve müesseseleri (Köyler hariç), kamu ikti
sadi müesseseleri, ticaret şirketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, dernek, 
tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve bunların dışında kalan diğer 
kurumlar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüccar ve ser
best meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya işletme hesabına göre 
tespit eden çiftçiler 3 üncü maddeye göre tasarruf bonosu kesintisi yap
makla mükelleftirler. 

Muaflıklar 

Madde 5 — Vergiye tabi gelirleri sadece, götürü usulde tespit olu
nan ücretten, götürü usulde tespit olunan ticarî veya meslekî kazanç
lardan veya bunların hepsinden ibaret olan Gelir Vergisi mükellefleri ta
sarruf bonosu karşılığında ödemede bulunmazlar. 

Bir borç için icraen satılan gayrimenkul değerleri üzerinden tasarruf 
bonosu karşılığında ödeme yapılmaz. 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve 
belediyeler ve köy hükmî şahsiyeti tarafından yapılan gayrimenkul sa
tışları tasarruf bonosuna tabi değildir. 

İstisnalar 

Madde 6 — 1.000 lirayı aşmayan tediye ve matrahlar ile gerçek 
ücretleri üzerinden gelir vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin günlük 
40, haftalık 280, aylık 1.200, yıllık 14.400 liralık kısmı tasarruf bonosu 
ödeme ve kesintisinden müstesnadır. 

Bu istisnaların tatbikinde : 
1 — Aynı işveren tarafından aynı veya ayrı hizmetler için yapılan 

muhtelif ücret tediyeleri ve ikramiyeler birleştirilir; ayrı ayrı işverenler 
tarafından yapılan ücret tediyeleri müstakillen nazara alınır. 

2 — Ücretlerde vaki arızi mahiyetteki artmalar dolayısiyle istisna 
haddinin aşılması halinde, tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti artmanın 
husule geldiği aya inhisar eder. 

3 — Ücretlerin indirim ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayri-
safi tutarları esas alınır. 

Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak miktar 
Madde 7 — Tasarruf bonosu ödenmesine esas alınacak miktarlar 

şunlardır : 
A) Gelir Vergisi Kanununa göre verilen yıllık ve münferit beyan

namelerde gösterilen gelir vergisine tabi matrahlar; 
B) Kurumlar Vergisi Kanununa göre verilen beyannamelerde (Tas

fiye beyannameleri hariç) gösterilen Kurumlar Vergisine tabi matrah
lar; 

C) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gere
ğince verilen beyannamelerde Veraset ve İntikal Vergisine tabi mat
rahlar; 

D) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk Alım Vergisine esas olan 
değerler; 

E) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen resen veya sair 
suretlerle idarece tarh olunan gelir, kurumlar, emlâk alım ve veraset ve 
intikal vergilerinden tahsili kabil hale gelmiş bulunanlara ait matrahlar, 
(Bu suretle tarh olunan vergilerden malî ve idarî kaza mercilerinin kesin 
kararlarına istinaden terkin ve reddolunan kısımlara isabet eden ödemeye 
ait Tasarruf Bonoları ve kesir makbuzları senesi içinde, kendi tertibin
den, senesi geçtiği takdirde geri verilecek paralar bölümünden ret ve 
iade olunur ve bonolar geri alınır.) 

Tasarruf Bonosu kesintisine esas olacak miktar 
Madde 8 — Tasarruf bonosu kesimlisine esas alınacak miktar : 
A) 3 üncü maddenin (A) bendine göre yapüacak tasarruf bonosu 

kesintisinde bahis konusu ödemelerin indirim ve kesintilere tabi tutul
madan önceki gayrısâfi tutarıdır. 
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B) 3 üncü maddenin (B) bendine göre yapılacak tasarruf (bonosu 
kesintisinde, bu tediyelerin Gelir Vergisi tevfikatma matrah olan mikta
rıdır. 

C) 3 üncü maddenin (C) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu 
kesintisinde, bu kazanç ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
yapılacak Kurumlar Vergisi tevıkifatıııa matrah olan miktardır. 

İD) 3 üncü maddenin (D) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu 
kesintisinde, ikramiyelerin kesintilere tabî olmadan önceki gayrisâfi tu
tandır. 

Bu maddenin (A) bendine göre yapılacak kesintide, aynı İşveren ta
rafından aynı veya ayrı ayn hizmetler için yapılan muhtelif ücret tedi
yeleri birleştirilir; ayrı ayrı İşverenler tarafından yapılan ücret tediyeleri 
müstakillen nazara alınır. 

Mahsup 
Madde 9 —• Tasarruf bonosu kesintisine tabi tutulan kazanç ve 

iratlar üzerinden yapılmış olan kesinti miktarı, bu kazanç ve iratların 
beyannameye ithal edilmiş buiunmalan şarüyle, Gelir ve Kurumlar Ver
gisi (mükelleflerinin 7 nci maddeye göre yapacaklan ödeme miktarından 
indirilir. 

Nisbet 
Madde 10 — Tasarruf bonosu ödeme ve kesinti nispeti % 3 tür. 

Ödeme ve kesinti süreleri 
Madde 11 — A) Tasarruf bonosu ödemesi, gelir, kurumlar ve ve

raset ve intikal vergilerinin İlk taltifinin tediyesi gereken süre içinde, 
gayrimenkul İntikallerinde Emlâk Alım Vergisinin tediyesi sırasında de
faten ilgili vergi dairesine yapılır. 

B) 3 üncü maddenin (A), (B) ve (C) bentlerine göre yapılacak 
tasarruf bonosu ıkesintisi ilgili Gelir veya Kurumlar vergilerinin tevkifi 
gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu vergilerin ödenmesi gereken 
süre içinde ilgili vergi dairesine yatmlır. 

C) 3 üncü maddenin (D) bendine göre yapılacak tasarruf bonosu 
kesintisi, bahis konusu ikramiyelerin tediyesi sırasında icra olunur ve ke
sintinin yapıldığı ayı takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili 
vergi dairesine yatırılır. 

Ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalkması 
Madde 12 — 2 nci madde ile 3 üncü maddenin (A), (B) ve (C) 

bentlerindeki ödeme ve kesinti mecburiyeti, ilgili vergi alacağının ta
hakkuk zamanaşımına uğraması ile; 3 üncü maddenin (D) bendindeki 
kesinti mecburiyeti kesintinin yapılması gereken tanhi takibeden yılın 
başından itibaren 5 yıl geçtikten sonra ortadan kalkar. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların sorumluluğu 
Madde 13 — Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur olanlar bu 

mecburiyetini yerine getirmedikleri takdirde, tasarruf bonosu kesinti 
mecburiyeti tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti haline inkılabeder ve bo
nolar kesinti yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim 
olunur. Bu suretle ziyaa uğratılan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si 
nispetinde ceza uygulanır. 

Tasarruf bonosu ödeme mecburiyetinin yerme getirilmemesi 

Madde 14 — 7 nci maddeye göre tespit olunan matrahlar üzerinden 
yapılacak tasarruf bonosu ödemesinde zıyaa uğratılan tasarruf bonosu 
bedellerinin % 20 si nispetinde ceza alınır. 

Madde 15 — Bu kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, Vergi Usul 
Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hü
kümleri tasarruf bonosu ödeme ve kesintileri hakkında da tatbik olunur. 

Ödeme ve kesinti bedelerinin hesaplanması 
Madde 16 —• Tasarruf bonosu ödeme ve kesintilerinde, 5 lira ve 

daha az kesirler atılır, 5 liradan yukarı olanlar 10 liraya çıkarılır. 

Bonolarla ilgili hükümler 

Madde 17 —• Bu kanuna göre yapılacak ödeme ve kesinti karşılı
ğında verilmesi gerekli nama yazılı tasarruf bonoları asgari 100 liralık 
kupürler halinde ihraç edilir ve bütçeye gelir kaydedilir. 

Bonoların bu kanunda yazılı olanlardan başka şart ve özelliklerini 
tespit etmeye ve bono tutarı 100 lirayı karşılamıyan meblâğlar için faiz

siz ve tutarı 10 liradan aşağı olmıyan kesir makbuzlan vermeye ve 
bunlardan tasarruf bonosu kupürlerine muadil olanlarının ibrazında tasar
ruf bonoları ile değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kesir makbuz
ları bono hükmünde olup tasarruf bonoları ile ilgili bilcümle hükümler, 
bunlar hakkında da uygulanır. 

Tasarruf bonolan ile değiştirilmek üzere ibraz edilen kesir mak
buzlarının tutarı 100 liradan az olduğu takdirde aradaki fark ilgili tara
fından nakden ödenebilir. 

Tasarruf bonoları ve faizleri ve bu bonolarla ilgili malî servis iş
lemleri bütün vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların faiz ve bedelleri ile diğer 
her türlü giderlerini karşılayacak ödenek her yıl Maliye Bakanlığı Büt
çesinde Devlet borçlan bölümüne konur. 

Bonolarm ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl, 
bono bedelleri ve kesir makbuzlan ödemeleri gerektiği tarihten itibaren 
10 yıl sonunda zamanaşımına uğrar ve ilgililerin bunlar üzerindeki hak
lan Hazine lehine sakıt olur. 

Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, mecburiyetler ve cezalar 

Madde 18 — Tasarruf bonoları bu kanunda ve ilgili tüzükte yazılı 
haller dışında devir ve temlik edilemez. Tasarruf bonolarının haczi kabil 
değildir. 

Tasarruf bonolan bedelleri ve faizleri istihkak sahiplerine ödenir. 
Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonolarının vadesinde ödenme

sinde kimliğin ispatı mecburidir. 
Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir ve temlik edilen tasar

ruf bonoları hüküm ifade etmez. Tasarruf bonolarına müstahak olan ger
çek kişilerin adını veya tüzel kişilerin unvanını yazmadan bonoları ve
renler hakkında, bu durumda olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 u 
nispetinde ceza alınır. Muhtasar beyanname verilmesi halinde aynı hü
küm vergi sorumlusu hakkında da uygulanır. Kesir makbuzlan için de 
aynı hükümler uygulanır. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 

Madde 19 — Tasarruf bonolarını bono sahiplerinin muvafakati ile 
Devletin iştiraki bulunan müesseselerdeki ve Kamu İktisadî Müessesele-
rindekl Devlet hisseleri ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Şu kadar ki, bu şekilde sahip olunacak hisselerin toplam kıymeti 
her ortak için 30 000 lirayı geçemez. 

Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtları 

Madde 20 — Tasarruf bonosu ödemeye ve kesinti yapmaya mec
bur olanların yapacaklan bildirimlerin şekil ve muhtevası ile bonoların 
istihkak sahiplerine tevdiinde uygulanacak esaslar Maliye Bakanlığınca 
tespit olunur. 

Tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapanlar bu kesintileri kayıt 
ve hesaplarında gösterirler. 

Madde 21 — Aşağıda sayılan hususlar hakkında tatbik olunacak 
işlem Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

A) istihkak sahipleri tarafından almmıyan veya kesinti yapan-
larca istihkak sahiplerine verilemiyen tasarruf bonolannm muhafaza 
şekli ve saklanacağı süreler; 

B) Tasarruf bonolarını ödeyecek merci ve mutavassıt bankalara 
verilecek masraf ve komüsyonlar; 

C) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, tahsil, düzeltme ve bilcümle 
kayıt muameleleri; 

D) 19 uncu madde hükümlerine göre bonoların Devlet hisseleri ile 
değiştirilme, müracaat usulleri, taleplerin değiştirilmeye tabi hisse senet
lerinin miktarını aşması halinde uygulanacak muamele, değiştirme anın
da bonoların faizlerini iskonto suretiyle ödeme ve bu hususların ilgili
lere duyurulması ve sair hususlar. 

Tazminat 

Madde 22 — Tasarruf bonolarının muhafaza, dağıtım, istihkak 
sahiplerine tevdi işlemleri ile uğraşan maliye memurlarına senede iki 
maaşı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tespit edilecek nispet ve 
esaslar dahilinde tazminat ödenir. Ancak, verilecek tazminat tutarı, 
bütçede tasarruf bonoları için yapılan tahminin •% 0,5 (Binde beşini) 
geçemez. 
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Kaldırılan hükümler 

Madde 23 — 12/1/1961 tarihli ve 223 sayılı ve 27/4/1962 tarih 
ve 47 sayılı kanunlar hükümlerine göre yeniden tasarruf bonosu ihraç 
edilemez, ödeme ve kesinti yapüamaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki devreye taallûk eden 
teusarruf bonosu ödeme ve kesintisi hakkmda, ödeme ve kesmtinin yapıl
ması gerektiği tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanır ve kar
şılığında ödeme ve kesmtinin yapıldığı devreye ait bonolar verdir. 

Geçici Madde 1 — 5/1/1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre alın
mış bulunan tasarruf bonolarının bu kanuna göre çıkarılacak bonolar 
ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği esaslar da
hilinde yapılır ve üândan sonra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu 
esaslara göre bonoları üzerinde gerekli işlemi yaptırmak için müracaat 
etmeyenlerin alacak ve her türlü talep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş bonoların değiş
tirilmesi bu bonoları ibraz edecek olanlara yapılır. 

Ancık. değiştirme sırasında doğrudan doğruya Hazineden iktisap 
edild ği tevsik edilemeyen gerek nama yazılı olan ve gerekse hamiline 
yazılı hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları bedelleri kazanılmamış ge
lir olarak vergiye tabidir. Değiştirmede, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte hamiline muharrer hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları için bo
no bedelinin % 20 si, nama yazılı durumda olanlar için ise bono bede
linin % 40 ı vergi karşılığı tutularak, bakiyeler için yeni bono verilir. 

5/1/1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre ihraç edilmiş bulunan 
tasarruf bonolarının müstakil olarak tedavül ettirilen faiz kuponları 
hakkında değiştirme işlemleri uygulanmaz. Bu kuponlardan 1/3/1970 
ve daha sonraki vadeli olanları karşılığında Hazinece ödeme yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükle düzenlenir. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkmda bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

Geçici Madde 2 — 223 sayılı Kanuna göre ihraç edilmiş tasarruf 
bonolarının bu kanun hükümleri gereğince değiştirilmesi tamamlanınca
ya kadar faizler faiz kuponlarını ibraz edenlere ödenir. 

Yürürlük ve yürütme 

Madde 24 — Bu kanun 29/2/1968 de yürürlüğe girer. 

Madde 25 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/8/1967 

— — — — — — — R e s m i 
Duştur Gazete 

No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

Alırill Kanunlar : 
fl2J Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları1 

İhracı hakkında Kanun 12/1/1961 4 1 148? 10705 

47 Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları 
İhracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı ka
munun 9 uncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

41/5/1962 5 I 932 11098 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu hakkındaki 
Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapdmasına dair 

Kanun 

Kanun No : 932 Kabul tarihi : 28/7/1967 

Madde 1 — 6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu 
hakkında Kanuna aşağıdaki bir ek ve bir geçici madde eklenmiştir : 

Ek madde — Vakıf Gureba Hastanesi ve diğer vakıf sağlık mües
seselerinde göreve alınacak asistanlar müktesep haklarına muadil kad
rolara atanırlar. 

Ancak, müktesep haklarına muadil kadro bulunmadığı takdirde mu-
vafakatleriyle daha aşağı derecedeki bir kadroya atanabilirler. Bu halde 
mütehassıs olduktan sonra, asistanlıkta alt derecede geçirdikleri sürelere 
müktesep hakları olan derecedeki terfi sürelerine ve artan kısmı da mü-
taakıp terfi sürelerine eklenir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra ve müessesele
riyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hem
şire ve ebelerin maaş ve intibak dereceleri hakkındaki 14/2/1963 tarih ve 
176 sayılı Kanun hükümleri Vak'f Gureba Hastanesinde çalışan bu kabil 
sağlık personeline de uygulanır. 

Geçici madde — Bu kanımun yayımından önce ihtisas yapmış bu
lunanlarla, halen ihtisas yapmakta olanların asistanlıkta geçen hizmet
lerinden, yürürlükteki barem kanunlarına göre terfilerinde sayılmamış 
süreler, 6774 sayılı Kanundan faydalanılmamış olmak şartiyle müktesep 
haklarındaki terfi sürelerine, artanı da mütaakıp terfi süresine eklenir. 

Madde 2 — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin merkez kısımla
rında yer alan kadrolardan Gureba Hastanesine ait ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetveldeki kadrolar 
eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini Başbakan yürütür. 

4/8/1967 

[1] S A Y H J I C E T V E L 

D. Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

MERKEZ 

Gureba Hastanesi 

4 Birinci Sınıf Mütehassıs 4 90 

5 Birinci Sınıf Mütehassıs 4 80 

6 ikinci Sınıf Mütehassıs 4 70 

7 Üçüncü Smıf Mütehassıs 5 60 

6 Başhekim Muavini 1 70 

8 Diş Tabibi 1 50 

8 Mütehassıs Muavini 5 50 

9 Mütehassıs Muavini 5 40 

11 Asistan 25 30 

7 Başeczacı 1 60 

8 Eczacı 2 50 

9 2 40 

7 Başhemşire 1 60 

8 Başhemşire Muavini 1 50 

9 Hemşire 4 40 

10 8 35 

11 > 8 30 

12 » 12 25 

7 idare Müdürü 1 60 

9 Şef 1 40 

10 Ayniyat Muh. ve Depo Memuru 1 35 

11 Makinist ve Etüv Memuru 1 30 

12 iaşe ve Ambar Memuru 1 25 

12 Memur 1 25 

12 Kütüphane Memuru 1 25 

12 Hasta Kabul Dairesi Memuru (Karantina Memuru) 1 25 

12 Müracaat Memuru 1 25 

11 Mubayaa Memuru 1 30 

Yekûn 103 

Bu mütehassıslardan birisi Başhekimlik vazifesini görür. Bu kad
rolar bevliye, asabiye, dahiliye, cerrahi, göz, cilt, kulak, çocuk bakteri
yoloji ve intaniye, röntgen, hayatı kimya, fizikoterapi, anatomi, pataloji, 
nisaiye ve anestezi servislerine ait olup dahiliye ve cerrahi servislerine 
ikişer, diğer servislere birden fazla mütehassıs tayın edilemiyeceği gibi 
bunların çalışacakları servislerin mütehassısı olmaları da şarttır. 
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[2] SAYILI CETVEL 
D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

4 Birinci Sınıf Mütehassıs 6 1 250 
5 Birinci Sınıf Mütehassıs 6 1 100 
5 Baştabip Yardımcısı 1 1 100 
6 İkinci Sınıf Mütehassıs 6 950 
7 Üçüncü Sınıf Mütehassıs 7 800 
7 Diş Tabibi 1 800 
8 Dördüncü Sınıf Mütehassıs 5 700 
9 Beşinci Sınıf Mütehassıs 5 600 
7 Asistan 5 800 
8 5 700 
9 » 10 600 

10 » 5 500 
6 Başeczacı 1 950 
7 Eczacı 2 800 
8 » 2 700 
6 Başhemşire 1 950 
7 Başhemşire Yardımcısı 1 800 
8 Hemşire 12 700 
9 » 8 600 

10 » Yardımcısı 12 500 
6 Yönetim Müdürü 1 950 
8 Şef 1 700 
9 Ayniyat Muhasibi ve Depo Memuru 1 600 

10 Makinist ve Etüv Memuru 1 500 
11 İaşe ve Ambar Memuru 1 450 
11 Memur 1 450 
11 Kütüphane Memuru 1 450 
11 Hasta Kabul Dairesi Memuru (Karantina Memuru) 1 450 
11 Müracaat Memuru 1 450 
10 Satmalma Memuru 1 500 

Bu mütehassıslardan birisi baştabiplik görevini yapar. Bu kadrolar 
üroloji, nöroloji, dahiliye, hariciye (Cerrahi), göz, cildiye, kulak, burun, 
boğaz, çocuk, ortopedi, bakteriyoloji, intaniye, röntgen, biyokimya fiziko-
terapi, patoloji, anatomi, kadın doğum, anestezioloji, kan bankası, reha-
bilistasyon servisi, radioloji, tedavi servisi (Röntgen, radium, atom) te
davi servisi, ortopedi aletleri imali servisi, psikiyatri, çene cerrahisi ve 
estetik cerrahi servislerine ait olup dahiliye, hariciye (Cerrahi) servisle
rine ikişer ve diğer servislere birden fazla mütehassıs atanamıyacağı 
gibi bunların, çalışacakları servislerin mütehassısı olmaları da şarttır. 

Resmi 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt 'Sahıfe Sayı 

İlgili Kanon : 
6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkında 

Karnın 30/61/1956! 3 37 1567 9346 

Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına dair Kanun 

Kanun No : 933 Kabul tarihi: 28/7/1967 

Finansman 
Madde 1 —.A) Kalkınma Planı hedeflerine uygun olarak gelişti

rilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerine planın bölgelerarası den
geli kalkınma ilkesi de gözönünde tutularak, genel ve katma bütçeler
den ödünç verme şeklinde transferler yapmak amacı ile fonlar tesis edi
lebilir. 

Bu fonların ve dış kaynaklardan aynı amaçla yapılacak tahsislerin 
kullanılış esasları ve şartları yıllık programlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl «Gelişme ve teşvik fonları» 
isimli bir ibölüm açılır. Fonlar bu bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu transferler, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tespit edilecek 
millî bankalar, kamu kurumu niteliğindeki meslök kuruluşları ve bun
ların birlikleri, istihsal ve satış (Ezcümle ihracat) kooperatifleri ile bun
ların birlikleri aracılığı ile yapılır. 

B) Planın uygulanmasına ilişkin yıllık programlarda, sermaye ve 
idare hâkimiyeti mahdut sayıda özel kişilere ait olmamak kaydı ile Dev
let ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri sermayesinin iştiraki ile kurulması 
öngörülen karma teşebbüslerin sermayelerindeki Devlet hisseleri için ge
rekli ödenekler, Genel Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmında açı
lacak bir bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu karma teşebbüslerin nitelikleri, yukarıdaki fıkradan faydalanma 
şartları ve bunlar üzerindeki Devlet denettminin nasıl yapılacağı yıllık 
programlarda gösterilir. 

Teşvik ve tanzim 
Madde 2 — Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak ya

tırımların teşvik ve tanzimi maksadiyle : 
A) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 

Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı kanunla eklenen 3 üncü maddenin 3 üncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yatırım indiriminin nispeti yukardaki fıkraya göre indirimden isti
fade edecek yatırım miktarının azamî % 80 nidir. Bölgelere ve iktisadi 
faaliyet sektörlerine göre uygulanacak nispetler, bu haddi aşmamak üzere 
yıllık programlarda belirtilir. 

B) Yatırım mallarında ve ham maddelerde Gümrük Vergi ve Re
simleri ile ithalden alman diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi faa
liyet sektörlerine göre kısmî veya tam muaflıklar ihdası veya bu vergi
ler ve resimler toplamının kısmen veya tamamen iadesi konuları, Ba
kanlar Kurulu kararnameleri ile düzenlenir. 

C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu 
maksatla, gerektiğinde arazi istimlâki, Bakanlar Kurulu kararnameleri 
ile yapılır. 

Bu bölgelerde İcabında kanalizasyon, elektrik, su ve yol gibi alt
yapı tesisleri yaptırıldıktan sonra gayrimenkul, buralarda plan ve prog
ram hedeflerine uygun olarak tesis kuracaklara tayin edilecek vade ve 
faiz nispetlerinde ilgili bakanlıklarca devredilir. Bu fıkranın uygulanma
sındaki esaslar Bakanlar Kurulu kararnamesi ile düzenlenir. 

D) Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunları, Mahallî İdareler 
Kanunları ile diğer mevzuatta her türlü yatırımlara, (Ezcümle sanayi 
kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini ahenkleştirme:!, çabuk
laştırmak ve yetkili mercileri bir arada çalıştırmak için Bakanlar Ku
rulu gerekli tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak alır. 

E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolü konula-ında tat
bikatı geliştirici tedbîrler almaya yetkilidir. Bu kontrollarm hizmetin 
icaplarına göre sıhhatli ve süratli bir tarzda yapılabilmesine sağlamak 
amaciyle, mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenmek şa'tiyle 
veya mukaveleli personel çalıştırmak hususunda kararname çıkarmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 3 — Kalkınma Planı ve programlarına -uygun olarak ihraca
tın teşviki ve döViz gelirlerinin artırılması maksadiyle : 

A) İhracatı teşvik edilecek maddeleri ihraç edenlerin tanıtma, pa
zar araştırması ve ilk yerleşme faaliyetlerine yardımcı o'mak amaciyle; 
ihracatçılara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunla
rın birlikleri veya ihracatçı birlikleri veyahut istihsal ve satış (Ezcümle 
ihracat) kooperatifleri ve bunların birlikleri eliyle birinci maddenin (A) 
bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca tesis edilecek bir fondan 
ödünç verilebilir. Bu fonun kullanılmasında ve ödünç verme işlem'erinde 
uygulanacak esas, şart ve usuller, ödünç alanın ödünç verme mukavele-
sindeki hükümlere uymasını sağlıyacak tedbirler ve denetleme yollan ile 
bu fondan hangi ihraç mallarının yararlanacağı, Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi île tespit edilir. 

Yukandaki fıkra hükümleri, yurt dışında iş alacak Türk müteşeb
bislerinin tanıtma ve ilk yerleşme faaliyetlerine yardımcı olunması ama
ciyle de uygulanabilir. Ancak, bu konu Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
düzenlenirken, bu müteşebbislerin dış memleketlerde aldıkları işlerin şü
mulü ve yurda getirecekleri döviz miktan dikkate alınır. 

B) 27 Haziran 1963 tarihli ve 261 sayılı kanunun birinci maddesi 
ile ihraç malları hakkında Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler aşağıdaki 
hallerde de kullanılabilir; 

1. İthal ihtiyacını ikame edecek ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile tespit edilecek mallar hakkında; 

2. Döviz geliri sağlıyan ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tes
pit edilecek hizmetler hakkında; 

3. Yurt içinde yabancı turistlerce yapılacak harcamalar hakkında. 
C) İhracatın Kalkınma Planı ve yıllık programlar dairesinde ge

liştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu Ka
rarnameleri ile alınır. 

Madde 4 — 6 Ocak 1981 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna 28 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı kanunla eklenen 2 nci ve 3 üncü 
maddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 Mayıs 1964 
tarihli ve 474 sayılı kanunun 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddeleri; 5 Tem
muz 1963 tarihli ve 261 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle işbu kanunun 2 
nci maddesinin «A» ve «B» bendleri ile 3 üncü maddesinin «B» bendinin 
«1» numaralı fıkrası gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer ika-
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nunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli 
belgeleri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere, 'Başbakanlığa 
bağlı bir «Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu» kurul
muştur. 

Bu büroda, ilgili bakanlıklardan yeteri kadar personel, kadroları ile 
çalıştırılır ve geçici süreli görevler için mukaveleli uzman istihdam edi
lebilir. 

Madde 5 —• Kalkınma Planı ve yıllık programlara göre şehirleşme
nin gelişmesini düzenlemek amacı ile mahallî idarelere yardım yapılması 
için Genel Bütçe Kanununda açılacak bir bölümdeki ödenek ile dış kay
naklardan yapılacak tahsislerin kullanılması Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle olur. 

Bakanlar Kurulu yukardaki fıkranın uygulanmasında, hızlı sana
yileşme ortamı olan ve bunun yükünü taşıyan mahallî idarelerin elektrik, 
su, yol, kanalizasyon gibi alt - yapı tesislerinin planlanmasını ve yapılma-
smı sağlamaya; gerektiğinde müstakbel gelişme sahaları için arsa is
timlâk etmek üzere kararname çıkarmaya yetkilidir. 

Bu arsaların mahallî idarelere devrine dair esaslar ve usuller Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle tespit edilir. 

Çeşitli hükümler 
Madde 6 — 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite 
•kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye vermiş olduğu görevleri Devlet 
Planlama Merkez Teşkilâtı ifa eder. 

Aynı kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mer
cii Yüksek Planlama Kuruludur. 

Madde 7 — Kalkınma Planının uygulanmasında özel ihtisas ve ka
biliyet gerektiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlıkları müsteşar, müsteşar muavini, daire başkanı, daire baş-
\kan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini görevlerine, meslek 
kıdemi ve müktesep maaş derecesi hakkmda aranılan şartlar dikkate 
alınmaksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada, görevliye tayin edil
diği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir. 

Bu atanmalarla ilgili esaslar, Devlet Personel Dairesinin mütalâası 
alınarak Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tespit edilir. 

Madde 8 —• Kalkınma Planının uygulanması üe ilgili olarak ge
çici süreli önemli işlerin ve projelerin yürütülmesinde mukaveleli perso
nel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü maddesinin 
uygulanması ile ilgili olarak geçici görevlerde mukaveleli personel is
tihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesi bu şekilde istihdam edilecekler hakkında da uygulanır. 

Madde 9 — Bu kanunun 2 nci maddesinin «C» bendi ve 5 inci mad
desi gereğince yapılan kamulaştırmalarda 8 Eylül 1956 tarihli ve 6830 
sayılı İstimlâk Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 10 — Kalkmma Planı ve yıllık programlar gereğince yap
tırılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri pro
je ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması, 10 Haziran 1934 tarihli ve 
2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle düzenlenir. 

Madde 11 — 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 12 — 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanuna aşağı
daki ek madde eklenmiştir : 

Ek Madde — Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal ettiği mal 
ve maddeleri ihraç edebilmesi için ihracat ruhsatnamesi aranmaz. 

Madde 13 — Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 
1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı kararname
lerin çıkarılmasından önce Yüksek Planlama Kurulunun mütalâası alınır. 

Madde 14 —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 15 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/8/1967 

Bitliği 

Sdzügeçen Kanonlar : 
193 Gelir Vergisi Kanunu 6/1/1961İ 
202 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanu

nuna bir madde eklenmesi hakkımla Kanun 9/11/1961 

Düstur 
Tertip Cilt Sahıfe 

850 

976 

Resmî 
Gazete 
Savı 

10700 

10702 

İ L A N L A R 
Rize Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/325 
Rize Tekel Müdürlüğü tarafından davalılar Mustafa Akdemir ve 

dokuz arkadaşı aleyhine ikame olunan harcırahtan mütevellit tazminat 
davasının yapılan muhakemeleri sırasında, 19/1/1967 tarihinde verilen 
ara kararı gereğince : 

Davalılardan Mustafa Akdemir'in adresi meçhul olduğu ve daveti
yenin tebliğ edilemediği ve tekel idaresince fazla ödenen harcırahın ia
desi istenmiş olmakla duruşma günü olan 7/9/1967 Perşembe günü biz
zat bulunmanız veya kendinizi vekille temsü ettirmeniz aksi halde adı
nıza gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

5970 
— — • 

Söğüt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/149 
Davacı Söğüt Semri Köyünden Nazmiye Çırak vekili Mehmet Gü

leç tarafından aynı yerden Mehmet Ali Çırak aleyhine açılan boşanma 
davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı adına çıkardan tebligatın adresi meçhul bulunduğundan 
bila tebliğ iade edilmiş olması hasabiyle mahkemece gazete ile ilânına 
karar verilmiş olduğundan davalının duruşmanın muallak bulunduğu 
11/10/1967 Çarşamba günü saat 9.45 de duruşmada hazır bulunması 
veya kendisini bir veküle temsil ettirmesine davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5971 

Çaykara Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/2 
Davacı Çaykara İlçesinin Aşağı Kumlu Köyünden Mehmet Usta 

tarafından aynı yerden Yaşar Usta, Fatma Şentürk, Lütfiye Baş ve 
Sabit Usta aleyhine açılan meni müdahale davasmın yapılan duruşması 
sırasında : 

Davalılardan Ayşe Usta ile Lütfiye Baş'ın adresleri meçhul oldu
ğundan dava arzuhalinin ilânen tebliğ edildiği ve yine adı geçen şahıs
lara ilânen gıyap kararının tebliğine karar verilmiş olmakla : 

Davalılar Ayşe Usta ve Lütfiye Baş'ın tayin edilen 29/9/1967 ta
rihli duruşmaya gelmedikleri ve bir vekil de göndermedikleri takdirde 
duruşmanın gıyaplarında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 
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Mihallıççık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/85 
Saray Köyünden Mehmet Cansızoğlu'nun açtığı gaiplik davasınm 

yapüan duruşmasında : 
Davacının babası Saray K. den Ömer oğlu Ahmet Seferberlikte as

kere gitmiş ve bir daha dönmemiştir. Adı geçen Ahmet duruşma günü 
olan 7/9/1967 günü mahkememize gelmediği takdirde gaipliğine karar 
verileceği ilân olunur. 

5972 



i l A G U S T O S ı%ı (Resmî Gazete) Sahife: 7 

Orman Genel Müdürlüğü istanbul Satmalma Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ihtiyacı için Devlet Orman 
İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği uyarınca aşağıda cinsi, mik
tarı ile son teklif verme günleri yazılı üç grup malzeme ayrı ayrı yurt 
içi piyasadan tekilf toplamak suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç aşağıda yazılı tarihlerde 
saat 17.00 ye kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

3 —- Bu işe ait şartnameler Ankara, İzmir Orman İşletme Müdür
lükleri ile istanbul Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde (Fatih Or
manı - Büyükdere) ve Komisyon Başkanlığında (Tünel Cad. No 38 Kut-
han Kat 2 Karaköy istanbul) görülebilir. 

Son teklif 
Cinsi Miktarı verme günü 

3/8" lik çelik tel halat 
Ansaldo AF/8 traktör yedekleri 
Galion greyder için rulman 

llgilüere duyurulur. 

10 500 Mt. 
11 Kİ. (Liste) 
26 Kİ. (Liste) 

21 Ağustos 1967 
24 Ağustos 1967 
24 Ağustos 1967 

5991/2-2 

Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünden 

Geçici 
Miktarı M. fiyatı Tutarı teminatı 

Cinsi Adet Lira Lira Lira Usulü 

Sinema makinesi 36 11.700 421.200 20.600 Kapalı zarf 
» » Jeneratör 23 6.500 149.500 8.525 

Kapalı zarf 
» » Amplifikatör 26 1.500 39 000 2.925 

Filim kamerası 1 20.000 20.000 1.500 » » Mikrofon 23 480 11.040 830 » » 
Hoparlör 25 350 8.050 605 

1 — Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün 1967 malî yılı ihtiyacı için 
yukarıda müfredatı yazılı altı kalem eğitim aracı 2490 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca 7/8/1967 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 23/8/1967 Çarşamba günü saat 11.00 de Bakanlık 
binası Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü katında yapılacaktır. 

3 — Her maddenin eksiltmesi ayrı ayrı yapılacağından istekli bu
lunanlar belirli saatten bir saat evveline kadar tekliflerini, geçici teminat
larını ve kanunî tariflere uygun belgelerini Komisyon Başkanlığına ver
miş olmaları lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Geçici 
teminatlar Ankara'da Merkez Saymanlığı veznesine yatırılmalıdır. 

4 — Şartnameler her gün Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünde görü
lebilir. 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : Karabük 

800 Abonelik otomatik telefon santralı satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname; 
— istanbul'da, Okçumusa Caddesi Şaireşref Sokak Beyaz Han No. 7 

ve 
— Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han Kat 1 deki Mümes

silliklerimizden, 
— Karabük'te Genel Müdürlüğümüz, Malzeme İkmal Müdürlüğün

den, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Son teklif verme günü 29/9/1967 saat 14.30 a kadardır. 
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Etibank Genel Müdürlüğünden : 

Sigortalı ve sigortalı topraklama bıçaklı ayırıcı satın alınacaktır 
282 adet sigortalı, 172 adet sigortalı topraklama bıçaklı ayırıcı sa

tın alınacaktır. 
Bu işe ait şartnameler Sıhhiye-Ankara'da Genel Müdürlüğümüz 

binasında 307 No. lu odadan, istanbul'da Alım Satım Şubemizden ve İz
mir'de İzmir Şubemizden temin edilebilir. 

Teklifler kapalı zarf içinde en geç 4/9/1967 tarihinde saat 18,00 e 
kadar Genel Müdürlüğümüz Umumî Muhaberatında bulunacak şekilde 
ya bizzat getirilecek veya postalanacaktır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 2 şer kilogram olmak üzere muhtelif 
cins 11 kalem sigorta teli satın alınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü 
Malzeme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da PTT Tesellüm veya 
Depo Müdürlüğünden TL. 50,— bedelle temin edebilirler. 

Teklifin muteber olabilmesi için şartnamenin muhakkak surette ida
reden alınması gerekmektedir. 

Teklifler en geç 11/9/1967 günü saat 16.00 ya kadar PTT Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gön
derilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler nazarı itibare alınmaz. 
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Osmaniye Tapulama Hâkimliğinden : 

1954/712 
Osmaniye'nin • Cevdetiye Köyünde 164 ve 165 sayılı parsellerle Dede 

oğlu Abdullah Oztekin ve şerikleri adına tapulamaca tespit olunan gayri-
menkullerin bu tespitlerine karşı Hafız Karayiğit ve şerikleri tarafından 
vaki itiraz sebebiyle cari muhakeme sonunda : 

Davacılardan 164 ve 165 parsellere itiraz eden muterizlerin davaları
nın kabulüne, Osman Topal ve Mehmet Pişkin taraflarından Osmaniye 
Asliye Hukuk Mahkemesine açılan tescil davasının reddine ve yapılan 
tespitlerin iptali ile 164 ve 165 parsellerin hisseleri nispetinde Abdullah, 
Osman ve Emiş Oztekin, Kötü Mehmet mirasçıları, Abdüssemet, Ahmet, 
ve ibrahim Yüceller, Fatma Yalçm mirasçıları, Hafız Karayiğit, Remzi, 
Hüseyin Ali Sait, Recep Karayiğit, Necat Cirit, Nuri Kaya, Osman Kaya 
mirasçıları Kabaca Çavuş mahdumları Ahmet, Hakkı, Sultan, Hatice ad
larına tashihen tespit ve tesciline karar verilmiş namım tespit yapılanlar
dan Molla mirasçıları Aşık Mehmet kızı Ayşe, Ahmet Ali Gökşen kızı Elife, 
Ummuhan oğlu Ökkeş, Ummuhan oğlu Mehmet, Molla Hasan kızı Zey
nep'in oğlu Mustafa karısı Hatice, kızları Sultan Bahar, Molla Ağa kızı 
Zeynep'in kızı Nuriye'nin evlâtları Şerife, Döne, Osman, Huriyenm kızı 
Emine'nin evlâtları Abdulah, Emiş, Hanifi karısı Fatma, Avcı Hanifi evlât
ları Turan, Ökkeş, Fatma, Ayşe, Durdane, Dede karısı Molla Ağa oğlu 
Dede'nin karısı Zeynep'in diğer kocası Mehmet'ten doğma evlâtları Mah
mut, Şefika, Emine, Mehmet, Fatma evlâdı kızı Hayriye'nin gösterilen 
adreslere çıkarılan tebligat mumaüeyhlerin bulunmadıkları ve meçhul 
semte gittikleri meşruhatı ile iade edilmiş ve ayrıca emniyet amirliği 
vasıtası üe yapılan tahkikatta keza meçhul semte gittiklerinden adresleri
nin tespit edilemediği bildirilmiş ve bu sebeple mahkememizden verilen 
28/3/1967 tarih 1957/712 esas 967/25 karar sayılı ilâmın Resmî Gazete'de 
yayınlanmasına karar verilmiş olduğundan, tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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istanbul Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No. : 966/246 
Karar No. : 967/58 
Davacı : K. H. 
Maznun : Mustafa Aydın, Mehmet oğlu, Yeter'den doğma, 1331 

D. lu, evli dört çocuklu cahil hırsızlıktan sabıkalı Galata Necatibey Cd. 
3 sayıda oturur, hamal, Çarşamba Bereket Köyü hane 7 cilt 17 sahife 15 
de nüfusa kayıtlı. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 5/3/1966 
Karar No. : 20/2/1967 
Hırsızlıktan maznun ve hükümlü yukarda ad ve adresi yazılı Mus

tafa Aydın hakkında ist. 7 nci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık 
duruşması sonunda : T.C.K. nun 491/llk, 81/2, 525 inci maddeleri gere
ğince sekiz ay hapis ve aynı müddetle emniyeti umumiye nezareti altın
da bulundurulmasına 350 kuruş mahkeme masrafının maznundan alın
masına dair verilen gıyabi karar bugüne kadar adı geçen maznuna teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ^ uncu maddeleri 
gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 
inci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliga
tın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
5952 



Saîıife: 8 (Resmî Gazete) 11 AĞUSTOS 1967 

Ankara Lv. Â. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında n 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Yedi) kalem (Yiyecek ve ilâç) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 220 ton kuru fasulyenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
110 ton luk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

M bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Lira Günü Saati 

Kuru fasulye 220 000 Kg. 440.000 21.350 1 11.30 
Yansı 110.000 •» 220.000 12.250 1 17 Ağustos 1967 15.30 
Kuru barbunye fasulye 66.000 » 141.900 8.345 [ Perşembe 
Armut 70.000 » 140.000 8.250 ] 16.00 

Pırasa 160.000 » 80.000 5.250) 11.00 
Lahana 140.000 » 70.000 4.750 \- 18 Ağustos 1967 15.30 
Havuç 90.000 » 66.600 4 580 j Cuma 16.00 

2 No. lu Formül (İlâç 8.000 Lt. 157 600 9.130 19 Ağustos 1967 11.00 
Emülsiyon, Konsantre 
Kompozisyonları) 

Cumartesi 

5578/4-4 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Kıl çul) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekli
lerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kıl çul, miktarı : 3500 adet, M. bedeli : 203.000 lira, G. te
minatı : 11.400 lira, ihale günü : 25 Ağustos 1967 Cuma, saati : 15.30 da. 

5932 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Suni kösele) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 

Tabanlık suni kösele 
Topukluk suni kösele 

Miktarı 
çift 

150.000 
150.000 

Tamamı 

M. bedeli 
Lira 

750.000 ] 
270.000 J 

1.020.000 

G. Tem. 
Lira 

44.350 

İ H A L E 
Günü Saati 

25 Ağustos 1967 
Cuma saat: 11.00 de 
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Kapalı zarf usulü ile 1.500.000 çift siyah pamuk er çorabı satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli 3.225.000 lira olup geçici teminatı 110.500 lira
dır. İhalesi 28 Ağustos 1967 Pazartesi günü saat 11,00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi 500.000 çiftten aşağı olmamak üzere partiler halinde 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

500.000 çiftinin geçici teminatı 46.000 liradır. Taliplerin 2490 sayılı 
Kanun hükümleri dahilinde hazılıyacakları teklif zarflarını ihale saatin
den bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 
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Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Oto gömleği) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi

zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemide ayrı istekliye ihale edile
bilir. 

M. bedeli 
Lira Cinsi 

Miktarı 
Adet 

G. Tem. 
Lira 

1 H 
Günü 

L E 
Saati 

Jeep silindir göm. 
GMC silindir göm. 

4.000 
3.000 

108.000 
87.000 

6.650) 18/8/1967 Cuma 
5.600 f Saat : 11,00 de 

Tamamı 7.000 195.000 11.000 
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Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile İzmir Onarım Atelyesi Çekekyeri inşaatı işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.300.000 — lira olup geçici teminatı 52.750 — 
liradır. İhalesi 4/9/1967 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
hazırlıyacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 29/8/1967 günü 
saat 12 ye kadar Ankara'da Dz. K. İnş. Emi D. Bşk. müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (On) kalem (Müstahzar ilâç) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müte
ahhide ihale edilebileceği gibi kalemlerin tamamı da ayrı ayrı müteah
hitlere ihale edilebilir. 

Cinsi : Müstahzar ilâç, Miktarı : 10 kalem, M. bedeli : 1.078.600,— 
lira, G. teminatı : 46.125,— lira, İhale günü : 31/8/1967 Perşembe, Saat : 
15.30 da. 

5982 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (On dokuz) kalem (Müstahzar ilâç) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir 
müteahhide verilebileceği gibi kalemlerin tamamı da ayrı ayrı müteah
hitlere ihale edilebilir. 

Cinsi : Müstahzar ilâç, Miktarı : 19 kalem, M. bedeli : 1.701.615,—, 
lira, G. teminatı : 64.800,— lira, İhale günü : 2/9/1967 Cumartesi, Saat : 
11.00 de. 

5983 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Dört) kalem (Sıhhi cihaz) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı İHALE 
Cinsi Adet Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Elektro cihazı 
Bazal metobalizma cih. 
Menoculer mikroskop 
Binoculer mikroskop 

30.000,— 1 
7.500,— i 3.200,-
3.000 — f 
2.000,— I 

31/8/1967 Perş. 
Saat : 11.00 de 

42.500,— 
5984 / 4-1 
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T. B. M. M. Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 

T. B. M. Meclisi bahçesi havuz tesisatı ve aydınlatması işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 25 Ağustos 1967 Cuma günü 
saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli (38.947,—) ve geçici te
minatı (3.020,03) liradır. Şartnameler; T. B. M. Meclisi Teknik İşler Mü
dürlüğünde ve İstanbul Millî Saraylar Müdürlüğünde çalışma saatleri 
içinde görülebilir. 

İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
günü saat 14 e kadar Komisyona makbuz karşılığı teslim etmeleri ilân 
olunur. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

5907 / 4-2 

Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için 41 kalem muhtelif dişçi 
ilâç malzemesi kapalı zarfla satın alınacaktır 

Muhammen bedel 62300 lira' olup geçici teminatı 4365 liradır. İha
lesi 24 Ağustos 1967 günü saat 15.30 dadır. Şartnamesi Ankara ve istan
bul J. Sat. Al. Komisyonlarında görülebilir. 

İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. Postada geci
ken mektuplar kabul olunmaz. 

5649/4-3 

Jandarma Subay Okulu ihtiyacı için aşağıda cinsi miktarı muham
men bedel ve geçici teminatı yazılı üç kalem gıda maddesinin kapalı 
zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir isteklilerin kanunî şekilde hazırlıya
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyona vermeleri ilan olunur. 

Cinsi 

Pastörize süt 
Pastörize tereyağı 
Tam yağlı yoğurt 

Miktarı 
Kg. 

8000 
800 

8000 

M. bedeli 
Lira 

14.4001 
16 000 i-
20.000 J 

50.400 

G. Tem. 
Lira 

İ H A L E 
Günü Saati 

3.770 28/8/1967 15,30 
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Ankara Güvercinlik mevkiinde J. Muhafız kıtası ihtiyacı için açık 
eksiltme suretiyle (6) ton yağlı yoğurt satm alınacaktır. Muhammen 
bedel 15.000 lira olup geçici teminatı 1.125 liradır. İhalesi 28 Ağustos 
1967 günü saat 11,00 dedir, şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belge ve teminatlariyle birlikte belirtilen gün ve saatte Komisyona 
müracaatları ilân olunur. 

5854 / 4-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

100 adet büyük boy, 6000 adet küçük boy pul albümü yaptırıla
caktır. 

31/8/1967 günü saat 16.00 da ihalesi yapılacak bu işe ait şartna
meler TL. 25,— bedelle istanbul'da Büyük Postane içinde PTT Tesel
lüm ve Depo Müdürlüğü ile Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

5947 / 2-1 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz binası onarım işleri 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1) Bu işe ait tahminî keşif bedeli (225 000,—) TL. olup, geçici te
minatı (12.500,—) TL. sidir. 

2) Eksiltme 24/8/1967 Perşembe günü saat 15.00 te Fakülte bina
sında Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3) Eksiltmeye girebilmek için, Tandoğan Meydanında Fen Fakül
tesi İnşaat Müdürlüğünde dosyayı inceliyerek orada istenilen evrakı An
kara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğüne hitaben yazdıkları yazıya eklene
rek en geç 19/8/1967 Cumartesi günü saat 13 00 e kadar iştirak belgesi 
almak için müracaat etmeleri şarttır. 

4) İstekliler 2490 sayılı Kanuna uyarak hazırlayacakları zarfları 
ihale saatinden bir saat evvel Fakülte Sekreterliğine vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5930/4-2 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Müdür
lüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı makina ve yedek parçaların satın alınması ayrı 
ayrı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Buna ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde İzmir ve istan
bul Teknik Ziraat Müdürlükleri ile Ankara'da Müessesemizde görülebilir. 

3 — İhale : Yenimahalle îvedik Caddesi 55 No. lu Müessesemiz bi
nasında toplanacak Komisyon huzurunda aşağıda gösterilen gün ve saat-
larda yapılacağından, isteklilerin 32 nci maddeye göre hazırlıyacakları 
teklifleri, ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmiş olmaları şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
İhalenin 

Sıra Miktarı M. bedeli G. Tem yapılacağı 
Cinsi Kalem Lira Kr. Liıa Kr. Gün Saat No. 

1 Austin yedek parçaları 
2 Sinema makinası 35 mm 

» » 16 mm 
Epidiaskop 

81.241,08 5.325, 89 
i l 
4 ¡. 115.000,— 7.000, 
4! 

23/8/1967 10,30 

23/8/1967 11,30 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 10.000,— TL. geçici teminatı 750 — lira olan 3 ta
kım yazı jablonu takımı satm alınacaktır. 

Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 41/C maddesi gereğince 
açık eksiltme usulü ile 21/8/1967 Pazartesi günü saat 11.00 de Anka
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Taliplerin Ticaret, Sanayi Odası veya esnaf belgesi ve geçici temi

natlariyle birlikte mezkûr gün ve saatte Komisyon Başkanlığına müra
caatları duyurulur. 5863 / 4-4 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Marangoz atelyesine alınacak makinalarm mubayaası kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (31.452,50) lira olup geçici teminatı (2.358,94) liradır. 
İhale 17/8/1967 Perşembe günü saat 16.00 da Vakıflar Genel Mü

dürlüğü Onarım Şubesinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak
tır. Bu işe ait keşif ve şartnameler mesai saatleri dahilinde adı geçen 
Şubede görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartnameshrn 4 üncu maddesinde 
yazılı belgeleri ve 1967 yılı Ticaret Odası vesikası ile teminat makbu
zunu havi teklif mektuplarını 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ihale günü engeç saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ver
meleri lâzundır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz, 
5768 / 4-3 

Aydmkent Belediye Başkanlığından : 

İşin nevi 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
Geçici Tem. Açık eksiltme 

Lira Kr. saati 

1 — Lojman binası 101.520,86 7.614,65 10,00 
2 — Sarnıç İslahı 46.008,50 3.450,65 11,30 
3 — Otel çatısı 19.786,— 1.484— 13,00 

1 — Yukarıda nevi, keşif bedeli, geçici teminatı ve saati yazılı üç 
kalem yapı işleri 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 23/8/1967 Çarşamba günü saat onda Belediye bina
sında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartname ve ekleri mesai saatlerinde bedelsiz olarak 
Belediye dairesinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye iştirak için dilekçelere ekli plan ve teçhizat beyan
namesî  teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, yapı işlerine 
ait 200.000 liralık iş yaptığına veya denetlediğine dair Yapı İmar İşleri 
Reisliğinden yeterlik belgesi ve 1967 yılma ait ticaret odası belgesini 
eklemeleri. 

5 — Taliplerin teklif mektuplarını 23/7/1967 Çarşamba günü saat 
9,00 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, telle müracaat ve pos
tada gecikmeler kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

5766 / 4-3 



Sa'hıife: 10 (Resmî Gazete) 11 AĞUSTOS 1967 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1) Eksiltmeye konulan iş : Köyceğiz İlçesi su taşkını koruma rıh
tımı inşaatı işi olup muhammen keşif bedeli birim fiyatlar esası üze
rinden (3.300.000,—) liradır. 

2) Eksiltme 1/9/1967 tarihinde Cuma günü saat 15 de Bakanlı
ğımız Demiryollar ve Limanlar İnşaat dairesinde toplanacak Komis
yonda yapılacaktır. 

3) İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel veya 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 

4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; kayıtlı bulunduğu Ti
caret ve Sanayi Odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1967 yılı 
Ticaret Odası Belgesi ile, (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlı
ğına hitaben yapılması şartı Ue) usulü dairesinde (100.000,—) liralık 
muvakkat teminat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâ
zımdır. 

5) İstekliler; 28/8/1967 Pazartesi günü saat (17) ye kadar bir 
dilekçe ile daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhit
lik karnesi ile «Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri 
İhalelerine İştirak Yönetmeliği» hükümlerine göre hazırlıyacakları : 

a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, 
b) Malî durum bildirisini, 
c) Teknik personel bildirisini, 
d) Taahhüt bildirisini, 

ekliyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir. 
İştirak belgesi ancak; B grupundan en az (3.300.000,—) liralık 

müteahhitlik karnesi ile şartnameler gereğince işin yapılmasına muk-
tazi inşaat teçhizatına sahip olanlarla bu işe mümasil bir rıhtım veya 
iskele inşaatını taahhüt ederek ikmal veya kontrol etmiş olanlara ve
rilir. 

6) Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır-
lıyarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabüinde Eksilt
me Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada vaki 
gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7) Bu işe ait eksiltme evrakı (150) liranın Mal Sandığına yatı
rıldığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar ve 
Limanlar İnşaat Dairesi) nden tedarik olunacaktır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
5908 / 3-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Sakarya 21 derslikli Merkez Ortaokul inşaatı işi 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.968.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 28/8/1967 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - (72.790,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1967 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bil
dirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grupundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini 
ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 28/8/1967 Pazartesi günü saat 
15 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/8/1967 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5937 / 4-1 

Eksiltmeye konulan iş : 
1) Bayındırlık Bakanlığı ozahthanesi havalandırma tesisatı işidir. 
2) İşin keşif bedeli (9.390,—) liradır. 
3) Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri 

Reisliği Eksiltme Komisyonunda 19/8/1967 Cumartesi günü saat 11.00 de 
pazarlık usuhyle yapılacaktır. 

4) Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Reislikte görü
lebilir. 

5) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden, 
A) (1.409,—) liralık katî teminatını, 
B) 1967 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) isteklilerin bu işin teknik öneminde bu işi iyi bir surette ba

şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksilt
mesine girebilmek için yeterlik belgesi alınması şarttır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5801/4-4 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Süvari Merkezinde mev
cut binek hayvanları yemlik ihtiyacı için beher kilogramı 70 kuruş olan 
62720 Kg. yulaf, her kilogramı 35 kuruş tahmin olunan 94000 Kg. yem
lik balyalı kuru çayır otu ve her kilogramı 20 kuruş tahmin olunan 70000 
Kg. yataklık balyalı sap saman kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme 17/8/1967 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15 te Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde icra edilecektir. 

3 — Satm alınacak maddelerin hepsinin muhammen bedeli 90.804,— 
lira olup, muvakkat teminatı 5.790,20 liradır. 

4 — Bu işe dair fennî ve idarî şartnameler her gün mesai saat
leri dahilinde Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — isteklilerin muayyen gün ve saatten en geç bir saat evveline 
kadar usulüne göre tanzim edecekleri ve teminat makbuz ve ticaret odası 
vesikalarını havi teklif mektuplarını kapalı olarak Komisyon Başkanlı
ğına vermiş olmaları lâzımdır. 

6 — Posta ve sair gecikmeler kabul edilmez. 
5672/4-4 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Tahmini bedeli 288.160,— TL. ve geçici teminatı 15.276,40 TL. 
sı olan 40 kalem takviye yayları ve kılavuzlarının ihalesine talip çıkma
dığından 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü 
ile yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 19/8/1967 Cumartesi saat 11.00 de Köy 
işleri Bakanlığı binasının 10 uncu katında Y. S. E. Genel Müdürlüğü 
İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 —1 Şartnameler aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

4 — istekliler, şartnamelerde İstenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

5781/4-4 • -
Simav Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyece inşa ettirilecek Belediye Sarayı ve müştemilâtının 
yalnız kaba inşaatına ait kısmın işçiliği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — İşçilik kısmının keşif bedeli (113.962,80) lira olup geçici temi
natı (8.547,21) liradır. 

3 — İhale 18/8/1967 Cuma günü saat 14,00 de Belediye Encüme
ninde yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait hususî ve fennî şartnameler bedelsiz olarak iş saat
lerinde Fen İşlerinde görülebilir. 

5 — Usulüne ve kanunun tarifatma göre hazırlanacak teklif mek
tuplarının ihale saatinden bir saat önce Komisyona verilmesi şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

5885 / 4-3 
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Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Yapı İşleri Tlânı 
İşin adı : Balıkesir - Bandırma stadı (Küçük tip) B - bloku ve A - B 

blokları açık tribün inşaatı., Keşif bedeli : 390.000,— TL., Muvakkat te
minatı : 15.600,— TL. limit içi, Eksiltme tarihi : 25/8/1967 saat 15.30, 
Belge için enson müracaat tarihi : 22/8/1967 saat 17.00 dir. 

1 —• Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 —• Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Balıkesir) Bölge Başkanlığın
dan ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde 
en son (22/8/1967) günü saat 17.00 ye kadar görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A. B. C. D ve E. fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. 

Yeterlik belgesi alınabilmesi için eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
madde E fıkrasında yazılı : 

a) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Tahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grupundan (390.000,00) 

liralık müteahhitlik karnesi aslı, 
f) (31.200,00) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 

mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 
4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlıyacakları teklif mektuplarmı yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. 

5 —• İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe ye
terlik belgesi verilmez. 

6 — İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5990 / 2-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
Karabük 

Çelik döküm kumu satın alınacaktır 
İşletmelerimiz çelik parça dökümhanesinde kullanılmak üzere 1000 

ton çelik döküm kumu satm alınacaktır. 
Bu işe ait şartname; 
1 — Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğün

den, 
2 — istanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak Be

yaz Handa istanbul Mümessilliğimizden, 

3 — Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Handa Ankara Mümes
silliğimizden, 

bedelsiz olarak alınabilir. 
İsteklilerin şartnamemize uygun olarak hazırlıyacakları kapalı tek

lif mektuplarını geçici teminatlariyle birlikte 22/8/1967 Salı günü saat 
14,30 a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Umum Muhaberat ve 
Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. 

5992 / 2-1 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile 284 kalem motor ana ve kol ya
takları satın almacaktır. 

2 — İşin eksiltme ve (ihalesi 25/8/1967 Cuma günü saat 16.00 da 
Ankara Ulus Anafartalar İş Hanı Köy İşleri Bakanlığı Binasının 10. Kat 
Y. S. E. Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı odasında 
yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz olarak alınabilir. 

3 — Bu malzemeler için, tahmin edilen bedel 490.100,— lira olup 
geçici teminatı 23.354,— liradır. 

4 —• İsteklilerin, İdari Şartnamede istenen vesaik ile geçici temi
nat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakları teklif 
mektuplarmı ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 

5940 / 4-2 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 26 ka
lem kauçuktan mamul yedek parça imal ettirilecektir. 

2 — Bu işin eksiltmesi 25/8/1967 Cuma günü saat 15.00 de DSİ. 
Genel Müdürlüğü Etlik Tesisleri Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı bina
sında toplanacak olan Malzeme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

3 —• Bu işe ait eksiltme evrakı bedelsiz olarak DSİ. Yeraltısuları 
Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4 —'26 kalem kauçuktan mamul yedek parça için tahmin edilen 
bedel 504.350 TL. olup geçici teminatı 23.924 TL. sidir. 

5 — İstekliler hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatin
den bir saat evvel DSİ. Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına makbuz muka
bili vereceklerdir. 

6 —• Saat 14.00 den sonra verilecek teklif mektupları ile postada 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

1 • • • 

Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 14. Mmtaka Kontrol Amirliğinden : 

1 — Aşağıda tesis ve köprü inşaatları 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Banka Muvakkat 
Keşif bedeli referans teminat EKSİLTME Müracaat 

İli Köprü adı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. tarih, gün ve saat son gün 

Muş ~~ Aktuzla Köprüsü 450.450,24~ 30037 21.769 28/8/1967 P. tesi 15 25/8/1967 
Hakkâri Ilıcak Köprüsü 244.600,76 19.569 15.535 28/8/1967 P. tesi 11 25/8/1967 
Muş YSE. Atelyesi garaj 682.477,17 54.599 31.050 29/8/1967 Salı 11 25/8/1967 

2 — Eksiltme, hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde 14. M. Kontrol Amirliği odasında Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 
3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y. S. E. Genel Müdürlüğü Köprüler ve Tesisler Fen Heyeti Müdürlüklerinde ve ait 

olduğu ilin YSE. Müdürlüğünde ve 14 M. Kontrol Amirliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarına yazılı teminat ver

meleri, 
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 14. Mmtaka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine 

Bayındırlık Bakanhğuıdan alınmış (B) grupundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, plan teçhi
zat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu işler 
için yeterlik belgesi almaları. 

(Her iş için dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 
5 — İsteklilerin eksütme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde 

Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
6082 / 4-1 



Sahife: 12 (Resmî Gazete) 11 AĞUSTOS 1967 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Meteoroloji Meslek Okulu Kapalı Spor Salonu inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (535.000,00) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 21/8/1967 Pazartesi günü saat 16.00 da yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girehilmek ıçm isteklilerin; 
A) (25.150,00) liralık geçici teminatını, 
B) 1967 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiri
sini, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sure
tiyle Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 21/8/1967 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 16/8/1967 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

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

5787/4-3 
e 

Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

20 Temmuz 1967 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İdare Merkezinde yapılan % 6 faizli 1949 İstikrazı Birinci Tertip Dairesi 
Tahvillerinin 20 Ağustos 1967 vadesine ait itfa çekilişinde itfa edilen 
tahvil numaralarını gösterir liste. 

4631- 4730 8107- 8206 8623- 8722 8823- 8922 
9626- 9725 10166-10185 10248-10267 10268-10287 

11379-11398 11874-11893 12174-12193 12214-12233 
12294-12313 12374-12393 13442-13461 13633-13652 
13673-13692 13773-13792 13893-13912 14285-14304 
14485-14504 14545-14564 14585-14604 14665-14684 
14765-14784 15385-15404 15681-15700 16001-16020 
16401-16420 16461-16480 16581-16600 16981-17000 
17361-17380 17701-17720 18081-18100 18161-18180 
18521-18540 18801-18820 18861-18880 19161-19180 
19201-19220 19281-19300 19381-19400 19401-19420 
19921-19940 20151-20160 20311-20320 20361-20370 
20461-20470 20941-20950 20961-20970 21041-21050 
21081-21090 21361-21370 21421-21430 21451-21460 
21641-21650 22141-22150 22221-22230 22321-22330 
22351-22360 22441-22450 22631-22640 22741-22750 
22961-22970 23061-23070 23201-23210 23321-23330 
23461-23470 23481-23490 24051-24060 24241-24250 
24321-24330 24341-24350 24741-24750 24771-24780 
24801-24810 24871-24880 24981-24990 25111-25120 
25131-25140 25331-25340 25771-25780 25791-25800 
26161-26170 26351-26360 26431-26440 26541-26550 
26701-26710 26751-26760 27051-27060 27071-27080 
27191-27200 27221-27230 27491-27500 27651-27660 
27681-27690 27711-27720 27831-27840 27841-27850 
28041-28050 28091-28100 28411-28420 28551-28560 
28861-28870 28871-28880 28911-28920 28931-28940 
28971-28980 

36 numaralı kupon ve kura isabet etmiş tahvil bedelleri 20 Ağustos 
1967 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu ta
rihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 

5898 /1-1 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1. Genel Müdürlüğümüzde mevcut meteorolojik aletlerin tesis, 
montaj, tadil ve imallerinde lüzumlu 225 kalem malzemenin; şartname
sinde yazılı cins, evsaf ve miktarda satın alınması için 2490 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2. 225 kalem malzemenin muhammen bedeli 148827,— olup geçici 
teminatı 8691,35 liradır. 

3. İhale 23/8/1967 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankara'da Ka
laba civarındaki Genel Müdürlük binası içersinde toplanacak Satın Alma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4. İhaleye katılmak istiyenlerin 1967 yılı içersinde bu kabil işleri 
yaptıklarına dair mahallî ticaret odalarından alacakları vesikaları hazır
layacakları kapalı zarflara koymaları gerekmektedir. 

5. Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Ankara'da 
Genel Müdürlük Lv. Şefliğinde ve istanbul'da Yeşilköy Meteoroloji Böl
ge Müdürlüğünde görülebilir. 

6. Taliplerin 23/8/1967 Çarşamba günü, usulüne göre hazırlaya
cakları belgeleri saat 14,30 a kadar Genel Müdürlük Satın Alma Komis
yonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

7. Postada vaki gecikmelerin nazarı itibara alınmayacağı ilân 
olunur. 

5704/4-2 

Hani Belediye Başkanlığından : 

1 —• Belediyemizce yaptırılacak hal ve dükkânlar inşaatı 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — işin keşif bedeli 88.662,80 TL. dir Eksiltme Hani Belediyesince 
21/8/1967 tarihinde saat 11.30 da yapılacaktır. 

3 —• Eksiltme ile ilgili evraklar Belediyemizde görülebilir. Eksilt
meye girebilmek için isteklilerin. 

a) 5683,— liralık geçici teminatını : 
b) 1967 yılı Ticaret Odası belgesini : 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte bu işin keşif bedeli kadar bir 

iş yaptıklarına dair iş bitirme belgelerini ibraz suretiyle engeç 19/8/1967 
tarihine kadar Diyarbakır Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlü
ğünden yeterlik belgelerini almaları lâzımdır. 

4 — Talipliler ihale saatinden bir saat önceye kadar kanunî mev
zuata göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını Belediyemiz ihale Komis
yonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

5943 / 4-2 • 
Kütahya 1 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Dosya No.: 1963/109 
Davacı : H. A. 
Müşteki : Mustafa Tutmaz, 
Maznun : Müslim Çetinkaya, babası Rıfa,, anası Pitnet, 1937 doğumlu 

Ankara Altındağ, Peçenek Köyü hane 16 da nüfusa kayıtlı T. C. İslâm, 
kahveci, evli, 1 çocuklu, okur yazar, sabıkasız Ankara Hamamönü No. 33 
de mukim, 

Suç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 26/1/1963, 
Karar tarihi: 15/2/1963, 
Yukarıda açık ad ve hüviyeti yazılı maznun Müslim Çetinkaya hak

kında Kütahya 1 inci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma 
sonunda T. C. K. nun 491/3, 62, 522 ve 525 inci maddeleri gereğince iki ay 
yirmi gün süre ile hapsine ve iki ay yirmi günde emniyeti umumiye neza
retinde bulundurulmasına dair verilen 15/2/1963 tarihli gıyabi karar maz
nuna tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 uncu 
maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile tebliğine ve aynı Kanunun 
31 inci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat 
sayılacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
5909 



11 AGUSTOS 1967 (Resmî Gazete) Sahife: 13 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar îjlerı Reisliğinden 

1 — Ankara Bayındırlık Müdürlüğü bodrum katında Dosya ve Ev
rak Müdürlüğü arşivi için yaptırılacak madeni dosya rafları 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (27.750,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 21/8/1967 Pazartesi günü saat 16,00 
da yapılacaktır. 

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

5 — Eksiltmeye g.rebilmek için isteklilerden, 
A) (2.082,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1967 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle «birlikte bu işin keşif bedelinin yarısı 

kadar iş bitirme belgesini dilekçelerine eklemeleri ve buna göre Yapı ve 
imar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 21/8/1967 Pazartesi günü saat 
15,00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Müracaatın son tarihi 16/8/1967 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5707 / 4-3 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Kumaşı dairece verilmek, diğer bilûmum malzemesi müteahhidine 
ait olmak kaydiyle yaptırılacak 411 takım yazlık elbise kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 32.880,— lira olup geçici 
teminat 2.466,— liradır. İhalesi 23/8/1967 Çarşamba günü saat 11,00 de 
Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 
Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10,00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1967 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabüinde Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5755 / 4-3 

Selektör binaları inşaatında kullanılmak üzere lüzumlu 6 kalem 
malzeme kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Muhammen bedeli 
59.737 lira 55 kuruş olup geçici teminat 4.236 lira 88 kuruştur. İhalesi 
6/9/1967 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet oKnağmda Daimî Encümen 
toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubu, 1967 yılma ait Ticaret Odası vesikasmı havi usulüne göre hazır
lıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri 
gerekir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5935 / 4-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Eksiltmeye konulan işin 
çeşidi ve miktarı 

5 kalem cihaz ve malzeme 
9 kalem röntgen cihazı aksesuarı 
3 kalemde 300 trommel 
56 kalem K. B. B. servisi malzemesi 
34 kalem tıbbî malzeme 
Çift cidarlı kazan otoklav 
12 kalemde yazılı çeşitli cihaz ve aksesuarları 
19 kalem tıbbî malzeme 
6 kalem cihaz ve aksesuarları 
,1 bronkoskop 1 vakum siterilazasyon cihazı 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

149.200,— 
12.081,25 
95.500,— 
17.035,— 
8.500,— 
8.000,— 

286.000,— 
48.980,— 

"784.660,— 
355.000— 

Geçici Tem. 
Lira Kr. 

İ H A L E İhalenin ne suretle Şartname 
Tarihi Günü Saati yapılacağı bedeli 

8.710,— 24/8/1967 Perşembe 11,00 Kapalı zarf 
906,10 

6.025,— 
1.277,65 

637,50 
600 — 

15.190 — 
3.673,50 

35.136,40 
17.950,— 

25/8/1967 Cuma 

11,15 
15,00 
15,15 
15,30 
11,00 
15,00 
15,30 
15,45 
16,00 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
» » 

Kapalı zarf 
» » 

650 Kr. 
Bedelsiz 
480 Kr. 
Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

1430 Kr. 
250 Kr. 

3925 Kr. 
1775 Kr. 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebüir. 
3 —• Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan ek

siltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

5802 / 4-2 

— • — — 

Köy İşleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü 5. Mıntıka Kontrol Amirliğinden : 

Aşağıdaki köprü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine güre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

İli 
1 — Çorum 
2 — Çankırı 
3 — Çankırı 

Köprü adı 

Doğla 
Sumucak 
Saidler 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

174.992,42 
283.449,53 
329.827,95 

Banka Ref. 
Lira Kr. 

13.999,39 
22.675,96 
26.386,24 

Muv. Tem. 
Lira Kr. 

9.999,62 
15.087,98 
16.943,12 

E K S İ L T M E 
Tarih gün ve saati 

25/8/1967 
25/8/1967 
25/8/1967 

Cuma 11,00 
14,30 
16,00 

Müracaat son 
Günü 

21/8/1967 
21/8/1967 
21/8/1967 

2 — Eksiltme, hizalarmda yazılı tarih, gün ve saatlerde SıIüVye Cemal Gürsel Caddesi, 5. Mıntıka Kontrol Amirliği odasında Eksiltme Ko
misyonu marifeti ile yapılacaktır. 

3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu ilin YSE 
Müdürlüğünde ve 5. Mıntıka Kontrol Amirliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarında yazılı teminat ver

meleri. 
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar .birer dilekçe ile 5. Mıntıka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve dileKçelerine 

Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik kames*. plan ve 
teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltm ılerm ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu 
işler için yeterlik belgesi almaları (Her iş için dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbvs mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden ; 

C i n s i Miktarı 

Beyaz öğrenci ayakkabısı 450 Çift 
Öğrenci Lab. da kullanılan buzdolaplarının tamiri için 
lüzumlu malzeme 24 Kalem 
Öğrenci Lab. da kullanılacak cam araçların yapımında 
kullanılmak üzere cam boru v.s. malzemesi 16 Kalem 

M. bedeli 
Lira Kr. 

15.750 — 

24.290 — 

17.710,— 

Muv. Tem. 
Lira Kr. 

1.317,75 

1.822,— 

1.329,— 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü Saati Şekli 

17/8/1967 Perşembe 

17/8/1967 » 

17/8/1967 » 

10,30 

11,00 

11,30 

K. zarf 

K. zarf 

K. zarf 

1 — Yukarıda cinsi ve miktarı ile muhammen bedelleri, muvakkat teminatı yazılı eşya ve malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Şartnamesi hergün çalışma saatlerinde Satınalma Komisyonunda görülebilir; veya bedeli mukabilinde alınabilir. 
3 — Her kaleme ayrı ayrı fiyat teklif edilecektir. Tamamı üzerinden yapılacak tenzilât kabul edilmiyecektir. 
4 — 2490 sayıh Kanunun 32 nci maddesinin tarifine göre hazırlanacak zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz 

mukabilinde verilmesi şarttır. 
Postada gecikmeler nazara almmaz. 
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Ankara Defterdarlığından : 

Dosya No. Ait olduğu daire Cinsi ve miktarı 
M. bedel 
Lira Kr. 

Teminatı 
Lira Kr. 

52-6484 Zirai Araştırma Enstitüsü 36 kalem hurda ziraat malzemesi 40.360,— 3.030,— 

52-6523 Muhabere Ana Depo ve Fab. Komutanlığına Tahminen 20 ton miktarında B. tipi muhtelif 
hek muhabere malzemesi kilosu 150 Krş. 30.000 — 2.250,— 

52-6588 Sıhhiye Ana Depo ve Fab. K. Ordu İlâç Fabrikası Müd. 4 kalem boş ilâç ampulleri 37.330,90 2.800 — 
52-6542 T. B. M. Meclisi Genel Sekreterliği 13 kalem telefon santral parçaları 71.945,— 5.070,— 

52-6576 900 üncü Ordudonatım Ana Dp. K. 150 ton miktarında hurda oto hek dış lâstiği 
beher kilosu 45 Krş. 67.500 — 4.625,— 

52-6213 Polis Enstitüsü Müdürlüğü 3 kalem gri renk paltohık kumaş metresi 20 
lira (887,60 mt.) yazlık eeketlik kumaş met
resi 20 lira (108,29 mt.) Yazlık eeketlik be
yaz kumaş metresi 12 lira (639,15 mt.) 28.235,60 2.118,— 

52-6467 Sağlık Bakanlığı Ana Depo ve Tamirhane Müdürlüğü 10 kalem kinin ve komprime makineleri 40.000,— 3.000,— 

Yukarıda cins miktarı, muhammen bedelleri ile teminatları yazılı menkul mallar 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı 
zarf usulü ile 24/8/1967 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00 de Defterdarlıkta teşekkül olunacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı satıla
caktır. 

2 —• Bu işlere ait mallar listede hizalarında gösterilen Dairelerde, ihale dosyalarıda her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Em
lâk Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Taliplerin hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez.) 

4 — Listenin 2 ile 5 inci sırasında yazılı mallara kilo bedelleri üzerinden 6 ncı sırada yazılı kumaşlarada metre fiyatı üzerinden teklif ve
rilmesi ilân olunur. 
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Hacettepe Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Üniversitemiz inşaatları için dökümü aşağıda yazılı inşaat malzemeleri ile teçhizat imalinde kullanılacak malzemeleri kapalı zarfla ve 
ihale ile satmalmacaktır. 

2 — Bu işlere ait keşif ve şartnameler bedeli mukabilinde (Yüzbinde beş nispetinde damga pulu) Üniversitemiz Bütçe Şubesinden temin edi
lebilir. 

3 — İhaleye girebilmek için isteklilerin : 
a) Geçici teminat nakit ise Üniversitemiz Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırdarak alındı makbuzunu veya mektubunu, 
b) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını belirli günde ve ihale saatinden bir saat önce Komisyonumuza tevdi etmeleri, (Postada vaki 

gecikme kabul edilmez). 
4 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 

Kes. bedeli Geçici teminat 
Saati işin Mahiyeti 

Keş. bedeli 
Lira Kr. 

Geçici teminat 
Lira Kr. Tarihi Günü 

65 kalem muhtelif tesisat malzemesi 615.744,— 28.380,— 15/8/1967 Salı 
38 kalem elektrik tesisat malzemesi 64.713,— 4.486,— » 
12 kalem elektrik armatör malzemesi 131.937,50 7.847,— » » 
Asmolen biriketi (32 İlk) 68.000,— 4.650,— > » 
15 X 15 fayans 105.000,— 6.500,— 
13 kalem döşeme malzemesi 33.262,50 2.495,— 16/8/1967 Çarşamba 
12 kalem doğrama madenî aksamı 47.625,— 3.572,— » 
7 kalem kaplama malzemesi 53.650,— 3.933 — » » 

21 kalem mobilya malzemesi 41.185,— 3.089,— » 
Delikli blok tuğla 150.000,— 8.750,— > » 

11.00 
11.30 
15.00 
15.30 
16.00 
11.00 
11.30 
15.00 
15.30 
16.00 
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T.B.M.M. Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 

300 adet teyp bandının 12 Ağustos 1967 Cuma günü saat 15,00 de 
kapalı zarf usulü ile ihalesinin yapılacağı evvelce ilân edilmiştir. Me3kûr 
saat tatile tesadüf ettiğinden ihalenin 14 Ağustos 1967 Pazartesi günü 
saat 15,00 de yapılacağı tashihen ilân olunur. 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

760.000 Kg. balyalı kuru otun kapalı zarf eksiltmesine talip zuhur 
etmediğinden bir ay müddetle pazarlıkla satm alınacaktır. Muhammen 
bedeli 304.000,— lira olup kati teminatı 31.820,— liradır. İhalesi 15 
Ağustos 1967 Sah günü saat 15,45 de buna istekli çıkmadığı takdirde 
22 - 29 Ağustos 1967 günleri aynı saatlerde Komisyonumuzda yapılacak
tır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonumuzda görülebilir. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Diyarbakır DSİ X. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulu
nan Diyarbakır - Devegecidı sulaması 2. kısım inşaatı işi, bu işleri yap
maya muktedir ve tecrübeli müteahhitler arasında fiyat ve teklif isteme 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaat esas itibariyle Diyarbakır - Devegeçsdinde daha evvel 
ana kanal ve yedekleri kısmen yapılan takriben 10500 hektarlık bir sa
hanın prefabrike kanalet şebekesi olarak yapılması işinden ibaret olup 
başlı kalemler şunlardır : 

a) Takriben 136 Km. 70 ilâ 1000 lik kanalet 
b) Takriben 1312 M? işletme bina ve tesisleri 
c) Bunlarla ilgili diğer müteferrik işler 
3 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin : 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan müteahhitlik 

karnelerini, 
b) Bu güne kadar yaptıkları benzeri sulama, prefabrike ve kapla

ma işlerini bildirir beyanname ve vesikaları, 
c) Halen ellerinde bulunan işlerin miktarını, vüsatini, ikmal tarih

lerini ve halihazır durumlarını bildirir beyannameleri, 
d) İdareden alarak dolduracakları teknik personel beyannamesi, 
e) 2. maddede belirtilen inşaat ve ameliyat işleri için lüzumlu ma

kine ve teçhizat ve tesisata sahip bulundukları veya temin edeceklerine 
dair gerekli makine ve teçhizat beyannamesini, kendilerine davetname 
gönderilmesi ve bu hususta yapılacak muhaberat için Ankara Şehri da
hilindeki adreslerini de dilekçeye ekleyerek 16/8/1967 Çarşamba günü 
saat (17,—) ye kadar Ankara - Ulus Şinasi Sokak (Rüzgârlı) Çatal Han 
A Bloku 2. katta DSİ Proje ve înşaalt Dairesi Başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

4 — Genel Müdürlük isteklilerin durumlarım inceledikten sonra, ehil 
gördüklerine ayrıca davetname göndererek teklif isteyecektir. 

5 —• Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5888/2-2 

iller Bankasından : 

Kasaba adı 

İçmesuyu tesisleri yaptırılacaktır 
Malî 

K. bedeli G. Tem. yeterlik 
İli T. L. T. L. T. L. 

İhale evrakı 
satış bedeli 

T. L. 

Ş. Karaağaç İsparta 647.551,26 29.652 60.000 60 
Mihalıççık Eskişehir 906.622,28 40.015 80.000 75 

1 — Yukarıda adı yazılı kasabalar içmesu tesislerinin yapılması ka
palı zarf usulü ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Teklif zarfları 29/8/1967 Salı günü saat 14,00 de Ankara'da 
İller Bankası Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. Teklif mektupları
nın 29/8/1967 günü saat 12,00 ye kadar Bankaya teslimi gerekmektedir. 
Vaktinde yapılmayan ve postada vaki olan gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 — Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almaları için 24/8/1967 
Perşembe günü saat 17,30 a kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilek
çelerine; yüklenici karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belge
lerin asıllarını veya tasdikli örneklerini, tam olarak başarılan işlerin lis

tesini, örneğe göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri al
tında bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutarı yukarıda 
yazılı malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

Başbakanlık istanbul Bölge binası mimarî proje yarışması 
Konu ve amaç : 
Başbakanlık istanbul bölge binası mimarî projelerinin hazırlan

ması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından 
<\Mlmarlık ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetmelik» kuralları içinde 
yarışmaya çıkarıtılmıştır. 

Yarışmanın amacı, güzel sanatları teşvik için programda gösterilen 
ihtiyaçları ekonomik şekilde karşılayabilecek, günümüzün mimarlık ve 
sanat anlayışına uygun projenin esas fikirlerini bulmak ve iyi projeleri 
değerlendirmektir. 

Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Üyesi olan
lar katılabilirler. 

Yarışma jürisi : 

Danışma jüri üyeleri : 
Alkım Uğur 
Çelıkkol Bolkan 
Ekesen Vehbi 
Oyal Mete 
Sunter Cevdet 
Şerbetçioğlu Hamit 

Aslî jüri üyeleri : 
Ayseıı Doğan 
Erginbaş Doğan 
Erkut Ergun 
Fer Nihat 
Güran Arman 
Hepgüler Metin 
Türkmen Muhlis 

Yedek jüri üyeleri : 
Görkem Bedi 
Kırımlı Affan 
Sayım Naci 
Tayman İlhan 

Raportörler : 
Yazgan Mahbube 
Gülçur Zafer 

Ödül ve mansiyonlar : 
Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 
8 adet mansiyon (Beherine) 

İnş. Y. Mühendisi 
Y. Müh. Mimar 
Makine Y. Mühendisi 
Y. Mimar 
Başbakanlık Müşaviri 
İnş. Y. Mühendisi 

Y. Müh. Mimar 
Prof. Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Dr. Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar Öğretim Görevlisi 

Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 

Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 

25.000,— TL. 
22.500,— TL. 
20.000,— TL. 
7.000,— TL. net olarak Ödenecektir. 

Son soru sorma müddeti 6 Eylül 1967 Çarşamba, proje teslim tarihi 
31 Ekim 1967 Salı günü saat 18.000 dir. 

Yarışma şartnamesi ve eklerini istemek için şahsen veya posta ile 
yapılacak müracatlar, İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu hesaba doğ
rudan doğruya veya başka bir İş Bankası Şubesi yolu ile 50,— TL. yatı
rıldığını gösterir banka makbuzu ile birlikte Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
ve İmar İşleri Reisliğine yapılmalıdır. 
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Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Karşıyaka-Demetevler semtinde olup aşağıda parsel numaraları ya
zılı gayrimenkullere ait 59850 No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına 
asılmıştır. 

ilânen ilgililere duyurulur. 
Ada No. Parsel No. 

Tapulama 3492 
3493 
3494 
4920 
4922 
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Türkiye Cıınıhu.ijet Merkez Bankası A. ; 

5 Ağustos 1967 Vaziyeti 
A K T İ F 

T. Lirası T. Lira*;. 
Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi Kg. 10.955,437 
"«leıhun » > 71.847,770 
Vadeli altın borçluları: 
*Beyaelmıleı ayaı.h) Safı Kg 26.660,143 
Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre .. 
â256 sayılı kanuna göre . 

Ufaklık para : 
Dâhildeki muhabirler : 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar , 
Reeskont ve senet üzerine avans : 
A. - Hazine bonoları 
B - Hazine kefaletini haiz 

bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler ... 750 000 000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 — Hububat alımları finans

manı 890.000.000,— 
2 — Zirai istihsal fazlası itha

lât finansmanı 47.710.790,52 
c) Diğer İktisadi Devlet Te

şebbüsleri 

C - Ticari senetler : 
a> İktisadi Devlet Teşebbüs

leri 614 999.697,91 
bı Hususi sektör senetleri ... 1.978.798.006,63 

D - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 757.977.311,71 
D) Diğer bankalaıca Un az 

edilen senetler 68 899.482 19 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli 

avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 94.600.986,30 
b) Hususi bankalara 59.709.091,24 

C-Altm ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmî sektör 62.035.381,59 
b) Hususî sektör 317.471,72 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayılı K.) 

E - Zirai finansman 
Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri ... 
Hususi bankalar tahvilleri ... 

itfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. 
madde 5) 

Gayrimenkuller ve demirbaş : 
Muhtelif : 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi Kg. 2.935,236 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 94.525.923,39 
Muhtelif 352.837.096,66 
c) Dahildeki hususi banka

larla yapılan röpor mua
meleleri 

âı Sair hesaplar 
Yekûn 

110.950.859,75 
727.636.135,95 

269.999.797,11 1 108 586.792,81 

20.643.667,08 
94.158.100,06 

350.760,61 
404,51 

114 801.767,14 

64.196.842,02 

351.165,12 

348.000.000,-

P A S İ F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5258 sajüı kanuna göt t 
Mevduat : 
A - Resmî mevduat . 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 93.106.067,94 
b) Kat. But. 1da. 145.902.486,83 
c) İkt. Devlet Teb 22 626.074,60 
d) Diğ. âmme Mü 43.485.424,92 
e) Sair 11.256.832,05 

8.618.975.672,50 

685.908.171 — 
301.109 083,47 987.017.254,47 

316.376.886,34 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 89.009.832,05 
bl Diğer bankalar 244.016.337,27 
c) Yurt dışındaki Ban. 9 260.674,34 
at Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) —,— 
e) Mevduat karşılıkları (301 

S. Kanun) 2 028 792.251,38 2 371 079.095,04 

— 1.687.710.790,52 

2 593.797.704,54 

826.876.793,90 5 456 385 288,96 

1.497.870.000 — 

154.310 077,54 

62.352.853,31 

256.309 055,74 
141.076.463 — 

63.750.448,09 
1.908.525,15 
7.698.865,79 

850.000,— 

2 111 918 449,59 

74 207 839,03 

5.275.700.000 — 

119.073.902,22 5 394 773 902,22 

41.463 960,68 

29.726.515,07 

67.963.405,68 

447.363.020,05 

11.700.000 — 
233.893.439,81 790.646 380,61 

C - Muhtelif : 
a) Bloke 
b) Diğer 

79.558.972,21 
11 516.670,12 

359.994.571,50 

40.645.108,15 

91.075.642,33 

6.140,200 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 

Milletlerarası müesseseler ... 
Dış yardım karşılıkları : 
a) Amerikan yardım karşı

lıkları 
b) Diğer yardım karşılıkları 
Altın alacaklıları: 
Hazme Safi Kg 
Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Banka
lar Kanunu madde 35) 
Provizyonlar : 
Muhtelif : 
a) Ödenecek senet ve hava

leler 
Muhtelif karşılıklar (Ak
reditif ve iç istikraz Kar.) 

c) Muhtelif mahiyette depo
zitolar 

d) Döviz : 
3133 sayılı kanuna göre 
Muhtelif 

5256 sayılı Kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 89.309.082,21 

Muhtelif 250.634.410,51 

b) 

e) Sair hesaplar 

400.639.679.65 3.179.171 303,36 

62.184.693,82 
15.000.000 — 

123.405.897,68 

3.029.517,84 

13.734 590,74 140.170.006,26 

130.760.282,52 

7.189.896,63 

96.612.308,66 

1.177.089.399,10 

40.514.531,48 

339.943.492,72 

362.703.546.66 2.024 053.175,25 

Yekûn 15.157.332.388,18 

15.157.332.388,18 

1 Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
1 — Resmî iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 

a; Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası eliyle) 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen sa
nayi kollarına dâhil sanayicilere ait senetlerde (1 Ka
sım 1964 tarihinden itibaren) 

c) Diğer senetlerde 
2 — Tahvil üzerine avanslarda 
3 — Altın üzerine avanslarda 

% 5 1/4 

% 5 1/4 
% 7 1/2 
% 10 
% 6 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kanunlar                                                                                                       Sayfa 
 

927  Ege Üniversitesi Bina ve Tesisatının Yapımı Hakkında Kanun     1 

 

928  Tarihî Mahiyetteki Bazı Silâh ve Askerî Malzemenin Pakistan Devletine Hibe Edilmesi 

         Hakkında Kanun           1 

 

929  Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36ncı Maddesinin 2nci Fıkrasında Derpiş Olunan  

         ve Hukuki Uyuşmazlıkların Çözülmesi Hususunda Divanın Yargı Hakkını Önceden 

         Tanımayı Gerektiren İhtiyari Kayda Katılmamız Hakkındaki 5047 Sayılı Kanunun Yeniden             

          Uzatılmasına Dair Kanun          2 

 

930  Tasarruf Bonoları İhracı Hakkında Kanun        2 

 

932  Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Hakkındaki Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici  

        Madde Eklenmesine ve Bu Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına  

        Dair Kanun            4 

 

933  Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun      5 

 

 

 

İlanlar             6 

               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


