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KANUNLAR 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet-
leri teşkiline dair olan kanuna bazı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5671 sayılı kanunun ek birinci maddesinin değiş
tirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No: 6010 Kabul tarihi: 12/1/1953 

Madde 1 — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair olan kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair bulunan 5671 sayılı ka
nunun ek birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 1 — Şehir ve kasabalarda mahalle ihtiyar heyetleri se
çimi her iki senede bir Kasım ayının ilk pazarına raslıyan günde yapı-
lır. 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilce 
seçim kurulları şehir ve kasabalardaki ihtiyar heyetleri seçimini yap
tırmak ve seçim işlerini tanzim ve idare etmekle vazifelidirler. 

Mahalle ihtiyar heyetinin devre sonundan önce her hangi bir se
beple inhilâli veya mahalle ihtiyar heyeti âza sayısının yedeklerinin de 
getirilmesinden sonra üçten aşağı düşmesi hallerinde mahalle muhtarı
nın haber vermesi üzerine ilgili ilce seçim kurulu oy verme gününü en az 
on beş gün önce belirtir ve ilân eder. 

Madde 2 — Aynı kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir : 
Geçici Madde — Şehir ve kasabalarda halen vazife görmekte olan 

mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1953 senesi 
Kasım ayı sonuna kadar devam eder. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meriyete girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
14/1/1953 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 saydı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında deği-

şiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 6011 Kabul tarihi: 12/1/1953 

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adliye Vekâleti Vilâyetler kısmına, ilişik cetvelde derece, sayı ve un
vanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
14/1/1953 
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Resi? Resi? 
DüetHr Gixpt* 

No. BatlıSı Tertip Cilt Sahife Sarı 

I —— İlgili Kanunlar : 
«541 Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 

teşkiline dair Kanun 15/4/1944 3 23 227 5682 
5046 Şehir ve kasabalarda maharile muhtar ve ihtiyar heyetleri 

teşkiline dair olan 4541 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında Kanun. 14/5/1947 '3 28 1151 6606 

5671 Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair olan kanuna bazı maddeler eklenmesin» 
ve bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun 

12/7/1950 3 31 2143 7556 
II —*- Nizamname : 

8/2412 Şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
Nizamnamesini meriyete koyan Kararname 26/4/1945 8 2« 266 5991 



Sahife: 5314 (Resmî Gazete) 

T A L İ M A T N A M E 
Ulaştırma Vekâletinden : 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü «Memurin ve Müstahdemin 
Talimatnamesi» nde yapılan değişiklik 

İdaremiz, «Memurin ve Müstahdemin Talimatnamesi» nin (Memur 
ve müstahdemlerin parasız ve yarım ücretle seyahatleri, erzak ve eş
yalarının parasız taşınması) na dair olan VI ncı bölümü, 1/1/1953 den 
itibaren uygulanmak üzere İdare Encümeninin 26/12/1952 günlü ve 1092 
sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve keyfiyet 31/12/1952 ta-
rihinde Ulaştırma Bakanı tarafından onanmıştır. 

FASIL VI 

Memur ve müstahdemlerin parasız ve yarım ücretle seyahat-
leri, erzak ve eşyalarının parasız taşınması 

Madde 44 — Teşkilâtın teftiş ve murakabesiyle mükellef bulunan-
larla görevleri icabı devamlı olarak, gayrimuayyen zamanlarda vazife 
seyahati yapmak mecburiyetinde olan daimî memur ve müstahdemlere 
nama mahsus, geçici bir müddet için aynı şekilde vazife seyahati ya-
pacaklara da hâmiline mahsus şebeke veya bölge servis kartı verilir. 

Madde 45 — Aşağıdaki hallerde memur ve müstahdemlerin gidiş 
ve gelişleri için parasız seyahat müsaadenamesi verilir : 

a) Geçici bir görevin ifası için başka bir yere gönderilme veya 
getirtilmelerinde; 

b) Daimî memur ve müstahdem olmak ve demiryol seyahati için 
harcırah almamak şartiyle talim, manevra ve askerî tatbikat maksa-
diyle hizmetten geçici olarak ayrılmalarında; 

c) Tescil edileceklerle daimî göreve alınacak geçicilerin sağlık 
kurullarına gönderilmelerinde; 

d) İdarece aleyhlerine dâva açılanlar hariç, idarenin hükmi şahsi-
yetini alâkadar eden veya vazifeden mütevellit bulunan dâvalarda, dâ-
vâlı, sanık, şahit gibi sıfatlarla mahkemelere çağırılmalarında (muha-
keme neticesinde şahsan aleyhine karar verilenlerden seyahat bedelleri 
istirdat olunur.); 

e) Vazife başında uğradıkları kaza neticesinde malûl kalıp emek-
liye sevkedilenlere, bu Yönetmeliğin sağlık hükümleri gereğince, İdare-
ce yaptırılan suni uzuvların prova edilmesi, takılması ve onarılması için 
gönderilmelerinde. 

Madde 45/a — Aşağıdaki hallerde daimî memur ve müstahdemle
rin aile beyannamelerinde yazılı aile efradına, gidiş ve gelişleri için pa
rasız seyahat ve beraberlerinde götürüp getirecekleri 500 kiloya kadar 
ev eşyaları için de parasız taşıma müsaadenamesi verilir: 

a) Daimî memur ve müstahdemin geçici bir görevin ifası için baş-
ka bir yere altı aydan fazla bir müddetle gönderilme veya getirtilmele-
rinde; 

b) Herhangi bir sebeple iaşe mükellefiyeti daimî memur ve müs
tahdeme sonradan teveccüh eden, aile beyannamesinin A grupundaki 
aile efradının, yalnız nezde celbinde (daimî erkek memur ve müstah
demin evlenmesi halinde karısının getireceği 500 kiloya kadar ev eşyası). 

Madde 45/b — Bu Yönetmeliğin sağlık hükümlerinin doktorlara, 
diş hekimlerine, mütehassıslara, hastanelere, sanatoryumlara ve kaplı
calara gönderilmesine cevaz verdiği memur ve müstahdemlerle aileleri 
efradına parasız seyahat müsaadenamesi verilir, 

Müseccel memur ve müstahdemlerin hastaneye yatırılacak (10) ve 
daha küçük yaştaki öz çocuğunun refakatinde hastaneye gitmesine İdare 
doktorlarınca lüzum görülen annesinin ve buna imkân olmadığı hallerde 
aile beyannamesinde yazılı aile efradından birinin parasız seyahati temin 
olunur. 

Madde 45/c — Müseccel memur ve müstahdemlerle sağlık yardı-
mından istifade eden A grupuna dâhil ailesi efradından sıhhi durumları 
dolayısiyle başka bir yere hava tebdili için gitmelerine sağlık kurulla
rınca lüzum görülenlere, gidiş ve dönüşleri için parasız seyahat ve üç 
aydan fazla bir müddet için gönderilenlerin beraberlerinde götürecekleri 
(250) kiloya kadar ev eşyaları için de parasız taşıma müsaadenamesi 
verilir. 

Hava tebdiline gidecek çocuklar 15 yaşından küçük olduğu tak
dirde, aile beyannamesinde yazılı aile efradından birinin refakati için ve 
sağlık yardımından istifade eden A grupuna dâhil aile efradından birisi-
nin aynı sebeple gönderilmesi halinde, bakacak başka kimseleri yoksa, 
15 yaşından küçük öz çocuklarla mânevi evlâtlarına parasız seyahat mü-
saadenamesi verilir. 

Madde 45/d — Aşağıdaki hallerde daimî memur ve müstahdemlerle 
aile beyannamelerinde yazılı aile efradına, parasız seyahat ve (beş) tona 
kadar ev eşyası (bu miktar müsaadenameyi veren makamın takdiriyle 
on tona kadar artırılabilir), sayısı (25) i aşmamak üzere kümes ve (3) 
ü aşmamak üzere de küçük baş ehli hayvanları için parasız taşıma mü-
saadenamesi verilir. 

a) İ,dare hizmetine alınışta (istediği bir yerden) 
b) İdare teşkilâtı dâhilinde bulundukları iş yerinden diğer bir iş 

yerine nakledilmede; 
c) İdare hizmetinden ayrılmalarda (zimmet, ihtilas, hırsızlık ve 

emniyeti suiistimal gibi haysiyet kırıcı bir suçtan veya devamsızlıktan 
dolayı cezaen çıkarılanlar, istifa edenler, idare dışı bir daire veya mü-
esseseye nakledilenler müstesna), 

d) Daimî memur ve müstahdemlerin ölümü halinde, ailesi efradı-
na gidecekleri yere kadar. 

Bu maddede zikredilen parasız seyahat ve taşıma müsaadenamelerî 
en çok altı ay zarfında istenilmek şartiyle verilir. 

Madde 45/e — Vefat eden daimî memur ve müstahdemlerin cena
zesi için, cenaze naklinde aranılan şartlar yerine getirilmek suretiyle, 
ailesinin istediği yere kadar parasız taşıma. 

Cenazeye refakat edecek aile beyannamesinin A grupunda, yoksa 
B grupunda yazılı aile efradından birisine de parasız seyahat müsaade-
namesi verilir. 

Madde 46 — Daimî memur ve müstahdemlerin aile beyannamesine 
ithal edecekleri aile efradı aşağıda gösterilmiştir: 

Nezdinde mukim olsun veya olmasın: 
1 — Karısı 
2 — Evlenmemiş öz çocukları. 
a) 20 yaşını dolduruncuya kadar 
b) Liseye munzam iki yıllık mesleki veya yüksek tahsile devam 

şartiyle 26 yaşını dolduruncıya kadar. 
c) Başkasının bakımına muhtaç olacak derecede daimî malûl ol-

duğu tam teşekküllü hastaneler sağlık kurulu raporiyle sabit olanlar 
yaş kaydına bakılmaksızın. 

3 — Evlenmemiş mânevi evlâtları : 
(Evlenmemiş öz çocukların tabi olduğu şartlar dâhilinde). 

A — II 

Resmî veya hususi müesseselerde maaş, ücret ve gündelikle çalış
mamak, bir meslek, sanat ve ticaretle iştigal etmemek veya aylık geliri 
(emekli aylığı hariç) 150 lirayı geçmemek şartiyle daimî memur ve 
müstahdemin devamlı surette nezdinde mukim, infak ve iaşe etmekte 
olduğu (dul öz ana bu kayıtlardan müstesnadır): 

1 — Evlenmemiş Öz kız çocukları; 
(20 yaşını dolduran ve A - I grupundaki şartları haiz olmıyan); 

2 — Dul öz kız çocukları; 
3 — Evlenmemiş mânevi kız evlâtları; 

(20 yaşını dolduran ve A - I grupundaki şartları haiz olmıyan). 

19 OCAK 1953 

A — I 
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4 —• Dul mânevi k:z evlâtları; 
5 — öz anası; 
6 — öz babası. 

(B 

Resmî veya hususi müesseselerde maaş, ücret ve gündelikle çalış-
ımaımak, bir «ıeslek, sanat ve ticaretle iştigal etmemek veya aylı'k geliri 
(Emekli aylığı hariç) 150 lirayı geçmemek şartiyle daimî memur ve müs
tahdemin devaımlı surette nezdinde mukim, infak ve iaşe etmekte olduğu; 

1 — öz büyük anası; 
2 — öz büyük babası; 
3 — Üvey çocuklarından: 
a) Evlenmemiş kız çocukları; 
b) Evlenımeım'ş erkek çocukları; 

ı(Eviemmemiş öz erkek çocuğun tabi olduğu santiar dâhilinde); 
4 — öz torunlarından: 
a) EvLi olmıyan kız kardeşleri; 
b) Evlenımeımiş öz erkek torunları; 

(Evlemmomiş öz erkek çocuğun tabi olduğu şartlar dâhilinde) 
5 — öz kardeşlerinden : 
a) Evli oimıyan' kız kardeşleri; 
b) Evlenmemiş erkek Kardeşleri; 

'(Evlenmemiş öz erkek çocuğun tabi olduğu şartlar 'dâhilinde). 
6 — öz kardeş çocuklarından (ana veya babası ölmüş): 
a) - öz kardeşin evlenımem'ş öz kız çocukları; 
b) öz kardeşin evlenmemiş öz erkek çocukları; 

'(Evlenmemiş öz erkek çocuğun tâbi olduğu şartlar dâhilinde). 
7 — Dul kainvalidesi (hayatta veya ölmüş son karısının öz annesi); 
8 — Evlenmemiş öz baldızları (hayattaki karısının öz kız kardeş

leri); 
9 — Evlenmemiş öz kainbiraderleri. (hayattaki karısının öz erkek 

kardeşleri). 
ı(Evlenmeml'ş öz erkek çocuğun tabi olduğu şartlar dâhilimde). 
10 — Evli olmıyan öz halaları; 
11 — Evli olmıyan öz teyzeleri'; 
12 — Kocası. 
Memur ve müstahdemlerden birinin aile beyannamesine dâhil bu

lunanlar, hısımlık dolayısiyle bir başka aile beyannamesine ithal edile
mezler. 

(Madde 46/a — İdarede stajyer ve müseccel hizmet müddeti yekûnu 
altı ayı doldurmuş olan daimî memur ve müstahdemlerin kendileriyle 
aile beyannamesinde yazılı aileleri efradının seyahat kolaylıklarından is
tifade şekil aşağıda gösterilmiştir: 

a) Daimî memur ve müstahdemlerin kendilerine, senede' iki defa 
parasız ve iki defa da yarım ücretli (emekliye ayrılanlara; vazifelerin
den infikâik etmeden evvel taiebafcmek şartiyle Ankara'ya gelip gitmek 
üzere, bir parasız seyahat müsaadenamesl daha verilir); 

b) Aile beyannamesinin A - I grupunda yazılı aile efradına, se
nede ikişer defa parasız ve ikişer defa da yarım ücretli; 

c) Aile beyannamesinin A - II ve B gruplarında yazılı aile-efra
dına, birer yarım ücretli ve bunlardan yalnız üçüne birer veyahut birisine 
iki ve birine de bir parasız, 
sehayat müsaadenaımesl verilir. 

Madde 46/b — Geçici memur ve müstahdemlerden hizmet müddeti 
bir seneyi doldurmuş olanların yalnız kendilerine, senede bir defaya 
mahsus olmak üzere parasız seyahat müsaadenamesi verilir. 

Madde 46/c — İstenilen parasız seyahat müsaadenameleri yıl sonu
na kadar taılebedildiği kaydeın tevsik edilmek şartiyle o yılın hakkına 
ımahsup edilir. 

Madde 46/d — Parasız seyahat ve taşıma müsaadenameleri tanzim 
tarihinden İtibaren bir sene müddetle muteberdir. Temdit edilmez. 

Madde 46/e — Seyahat müsaadenameleri, gidişte kalkış ve dönüşte 
varış istasyonlarının memur ve ̂müstahdemlerin vazife merkezi; (nezdinde 
ikamet kaydına bağlı oimıyan aile efradı için de ikamet merkezi) olmak 
şartiyle, yolcu trenlerinin doğru sefer yaptığı kısa yoldan, veya bu kısa 

yol mesafesinin yarısı kadar fazla uzunluğundaki diğer bir yoldan gidip 
gelmek üzere arzu edilen yere kadar verilir. 

Yarım ücretli seyahat müsaadenameleri, kısa yol kaydına tabi de
ğildir. 

Seyahat müsaadenameleri, varış ve kalkış noktaları arasındaki şu
be hatlarını ihtiva edecek şekilde tanzim edilemez. 

Yukardaiki kayıtlar haricine çıkılmamak şartiyle gidiş ve geliş böl
geler1:' arzuya göre ayrı.ayrı olabilir. 

Seyahat müsaadenamelerinde tâyin edilenden' başka bir yoldan se
yahat edenlerin, seyahat müsaadenameleri, bu yola girdikleri noktadan 
itibaren hükümsüzdür. 

İkinci parasız ve yarım ücretli seyahat müsaaıdenamesini tahdit ve 
takyide Genel Müdür yetkilidir. 

Madde 46/f — Da''ımî mejmur ve müstahdemlerden: 
1-9 t(dâhil) derecede bulunanlara birinci, 
10 - 14 (dâhil) derecede bulunanlarla usta ve işçilere ikinci. 
15 ve daha aşağı derecede bulunanlarla işçi yardımcısı ve çıraklara 

üçüncü mevki seyahat müsaaıdenamesl verilir. 
4620 sayılı kanunun 7. maddesine uyularak her senek'1 Bütçe Kanu

nuna kadroları eklenen daimî hizmetlilerden; bekçi, hademe, aşçı yama
ğı, ütücü, çamaşırcı, bahçıvan, yatakhaneci, tayfa, hamalbaşı ve ha
mallara üçüncü rnevk1'' ve diğerlerine de almakta oldukları aylık ücretlere 
tekabül eden barem derecesinin mevkileri üzerinden seyahat müsaadena
mesi verilir. 

Geçici memurlara, a'lmakta oldukları aylık ücretlere tekabül eden 
barem derecelerinin mevkileri üzerinden, geçici işçilere ikinci (amele ve 
hamallar hariç), df'ğer geçici .hizmetlilerle amele ve hatmallara üçüncü 
mevkio seyahat müsaadenamesi verilir. 

Ancak, 10. derecedeki müfettiş yardımcılarındsm bilfiil teftiş vazi
fesiyle görevli bulunanlara, vazife seyahatleri İçin verilecek kart veya 
parasız- seyahat ımüsaadename'leri b'rinci ve bütün okul kartları ikinci 
mevki olarak verilir. 

Bundan başka, hastanelere gönderilen ağır hastaların, muhitlerini, 
rahatsız etmeden, yatarak gidebilmeleri için Kısım Hekimi, Sağlık Ser
visi Müdürü veya sağlık kurullarının göstereceği lüzuma göre birinci: ve
ya İkinci mevkide seyahatleri temin olunur. 

Hastaneden 'taburcu edilenlerin vazife mahallerine dönüşleri için 
verilecek 6058 modellerde sıhhi lüzum görüldüğü takdirde, başhekim, 
hastanın seyahat edeceği mevkii tâyin eder. 

Madde 47 — Banliyö mıntakalarında veya mesken buhranı dola
yısiyle demiryolu güzergâhına yakın şehir, kasaba veya köylerde otu
ran, daimî memur ve müstahdemlere, tren vaziyetleri mesai saatlerine 
nazaran günlük gidip gelme imkânlarını temin ediyorsa, banliyö, kartı ve
rilir. 

Geçici olarak çalışanlara da aynı şartlar altında vazifelerine gidip 
gelmek üzere bir ay müddetlê  bir banliyö kartı verilir. Vazifelerinin de
vamı halinde bu kartlar birer ay müddetle uzatılır. 

Banliyö kartlarının hangi günlerde ve hangi trenlerde muteber sa
yılacağı işletme müdürlüklerince hususi emirlerle tâyin olunur. 

Sağlık kurulları veya kısım hekimleri ve diş tabiblerince hasta
neler veya sağlık merkezlerinde ayak tedavisine lüzum gösterilen daimî 
memur ve müstahdemlerle,, sıhhi yardımdan istifade eden aileleri efra
dına ve geçicilerin kendilerine, raporda yazılı tedavi müddetince banliyö, 
kartı verilir. Bu kartlar, verilmesini teklif edecek olan hekim veya ku
rulların, hangi günlerde seyahat edileceği hakkında yapacakları işara 
göre tanzim edilir. 

Madde 48 — Daimî memur ve müstahdemlerin aile beyannamele
rine kayıtlı öz, üvey çocuklâriyle mânevi evlâtlarına tahsil devrelerin
de, tren vaziyetleri günlük tedrisatın takibine müsait olan yakın okul
lara gidip gelmeleri için okul kartı verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında bulunan akşam sanat okulla-
riyle. Millî Eğitim Bakanlığınca tesisine müsaade edilmiş ve diplomala
rı aynı Bakanlığın tasdikmdan geçecek olan hususi yurtlara, sanat 
öğrenmek üzere devam eden daimî memur ve müstahdemlerin çocukları 
da bu müsaadeden istifade ederler. 

Madde 49 — Daimî memur ve müstahdemlerle, aile beyanname
sine dâhil aile efradından her hangi birinin vazife merkezlerinden İdare
nin tesbit edeceği mamure merkezlerine gidip gelmeleri için, aşağıdaki 
kayıt ve şartlar dâhilinde erzak kartı verilir : 
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a) Daimî memur ve müstahdemlerin vazife merkezlerinin, idarenin 
tesbit edeceği mamure merkezlerinde veya banliyö (ücret) tarifesi tat-
bik edilen bölgelerde bu merkezlere 15 kilometre ve diğer yerlerde de beş 
kilometre mesafe dâhilinde olmamak, 

b) Daimî memur ve müstahdemin, vazife yerinin tarafeyndeki (En 
yakım) mamure {merkezlerinden, her 'defasında arzu ettiği birine gitmek, 

c) F . fıkrası hükmü hariç "bir seyahatte daimî memur ve müstah
demle ailesi efradından bir i veyahut ailesi efradından ikis i tarafından 
kullanılabilmek, 

d) Ayda bir defaya münhasır olmak ve tahsis edildiği ay içinde 
kullanılmayanların hükmü geçmiş olmak, 

e) Hususi ve sürat trenleri haricindeki yolcu trenlerinde seyahat 
edilmek, 

f) Talepnamede zikredilmek şartiyle, evlerinde bakacak başka 
kimseleri oîımıyan 10 yaşını biıtirmemiş çocukların anneleriyle birlikte 
seyahatlerine müsaade edilmek, 

h) Daimi memur ve müstahdemlerin erzak kartlarım bizzat k u l 
landıkları hallerde gidiş ve geliş trenleri amirlerince tâyin olunmak' ve 
bunların merkezlerinden gaybubetleri ¡18 saati geçmemek. 

B u fıkraya göre verilecek ayda 48 saate kadar olan erzak izinleri, 
hafta tatilinden iş icabı istifade edemîy enlerin kaybettikleri haf^a tat i l 
lerine mahsup edilir. 

B u durumda olmıyanlarm gaybubeti tati l günlerine tesadüf etme
diği takdirde vazifeden ayrıldıkları müddet kadar tat i l günlerinde ça
lışmaları mecburidir. 

Madde 50 —- Daimî memur ve müstahdem İçin haftada beş kiloyu 
geçmemek üzere getirtecekleri erzak parasız olarak taşınır. Ayrıca se-
nede (250) kiloya kadar erzak • getirebilmek için de aşağıdaki şartlarla 
parasız taşıma müsaaden-amesi verilir : 

a) Erzak için (25) kilodan az parasız taşıma musaadenamesi tân
zim edilemiyeceği gibi yine getirtilecek erzakın cinsi itibariyle miktarı 
da (50) kiloyu geçemez. 

b) Erzak müsaadenameleri istihlâk edilebilecek cinsten olmak üze-
re, canlı kümes ve' küçük baş ehlî hayvanlar için. de tanzim edilir. 

c) ~ Erzak müsaadenameleri hiç bir suretle ahara devir ve temlik 
olunamaz. 

A r a istasyonlarda memur ve müstahdemlerin günlük ekmek ve iç
me suyu ihtiyaçları da parasız olarak taşınır. 

* 

Madde 51 — Müseccel daimî memur ve müstahdemlere, yılda bir 
defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki şartlarla i k i ton linyit veya çel-
tek veya bir buçuk ton Zonguldak veyahut bir ton kok kömürü için pa
rasız taşıma musaadenamesi verilir : 

a) Kok kömürlerine ait parasız taşıma müsaadenameleri yalnız 
500 kilometre mesafe için verilir, 

^b) Personelin mütekâsif bulunduğu merkezlerde asgari miktarı, 
• 

linyit ve çeltek kömürleri için 14 ve" diğerleri için de 15 ton olmak ve 
isteklilerin ya'km amirlerince tasdâkli talepnamelerine ve personel is
tihlâk kooperatifleri veya servis mutemetleri tarafından tanzim edilecek 
imzalı listelere müsteniden bir tek parasız taşıma musaadenamesi verilir, 

c) A r a ,istasyonlar gibi küçük iş yerlerimde çalışan memur ve 
müstahdemlerin kömür ihtiyacı bir vagon hamulesine tekabül etmediği 
takdirde bunlara münferit olarak parasız taşıma musaadenamesi verilir, 

d) Kömür nakil bölgeleri ihtiyaca, göre İdarece tâyin olunur, 
e) Toplu olarak verilen parasız kömür taşıma müsaadenameleri, 

nakil ücreti kömür bedelinden tenzil edilmek üzere yalnız. Kömür Tevzi 
Müessesesi bürolarına devredilebilir. 

Parasız kömür taşıma müsaadenamesiyle temin edilmiş olan kö
mür, herhangi bir sebeple başkasına devredilemez. Ancak, Tevzi mües-

w 

seselerinden alınmış olan kok kömürünün, daimî memur ve müstahde
min başka kasabaya^nakli halinde, nakil bedeli İdareye Ödenmek şar
tiyle'Kömür Tevzi Müessesesine iade edilmesi mümkündür. 

Madde 51/a — Herhangi bir sebeple İdaredeki görevlerinden ayrıl
mada, seyahat mmtakasmm değiştirilmesini icabettiren bir mahal veya 
göreve nakledilmede, kartların verilmesini mucip olan sebeplerin orta
dan kalkması veya muayyen müddetle alınmış olan kart lar için bu müd
detin sona ermesi'hallerinde; servis, banliyö, erzak ve okul kartları der
hal iade edilir. 

Ancak, İdare teşkilâtında başka bir mahalle nakledilen memur ve 
müstahdemlerin çocuklarına ait okul kartları, çocuğun 'Okula devamı 
müddetince geri alınmaz; 

I 

Bu suretle iade mecburiyetinde bulundukları kartları mâkul ve müc-
bir sebep olmaksızın iade etmiyen memur ve müstahdemler üç ay kı
dem tensik cezasiyle cezalandırılırlar. İade keyfiyetini mâkul bir se
bep olmaksızın takip etmiyen j âmirlere de inzibati ceza verilir. 

Madde 51/lb — 45, 50 ve 51. maddeler ,ve fıkraları gereğince veri
lecek parasız seyahat ve taşıma müsaadenameleri ile erzak, banliyö ve 
okul kartları, amirlerince musaddak bir talepname tanzim ye aşağıdaki 
malûmat ve vesaiki ibraz etmek suretiyle istenir : 

a) " Erzak kartı talebi İçin bir fotoğrafın; 
1 

b) Okul kartı talebi için bir fotoğrafla birlikte okuldan alınacak 
-

bîr vesika ve ikametgâh adresinin; 
c) Banliyö kartı talebi için bir fotoğrafla, talep ilk banliyö kar

tına ait ise, bir ikamegâh vesikasının (ikametgâhı değişmediği halde me
riyet müddetinin bitmesi dolayısiyle kartın değişmesi icabettiği takdirde 
ikametgâh vesikası aranmaz.); 

d) Sıhhi sebeple verilen banliyö karttı talebi için hekimin gösterdiği 
iiiüsumu ihtiva eden 6001 modelin eklenmesi lâzımıdır. 

Sağlık v« Sosyaft Yârdım Vekâletinden : 

29/1111952 tarihinden Aralık ayı sonuna kaçlar ruhsatnameleri 
verilmiş bulunan yerli tıbbi müstahzarat listesidir. 

Müstahzarın ismi Ruhsatname No 

1 -
, 6 

- Izonyl Komprime 50 Mgr . «Şişede: 100 Kompri 
me X 50 Mgr.» 28/51 Yeni 

2 - - BioÖstron Ampul 5 Mgr, /CC. «Kutuda: 3 Ampul 
X 1 cc. (5 Mgr.)» 28/52 » 

3 - - l emise t in Kapsül 250 Mgr . «Şişede: 12 Kapsül 
X 250 Mgr.» 28/53 » 

4 - - Enterotrisulfa Komprime. «Şişede: 25 Komprime.» 28/54 » 
5 - - O ^ V f t a l Tablet 500 Mgr. «Kutuda: 20 Tablet X 

500 Mgr.» 28/55 » 
6 - -Bismuverine Toz. «Şişede: 100 Gr. Toz,» 28/56 » 

• 7 --Test isan Tablet 5 Mgr. «Şişede: 20 Tablet X 5 
28/56 

Mgr.» 28/57 » 
8 - ~ Pentavikaí Çraje. «Şişede: 50 Draje.» 28/58 » 
9 - - A r s i l e n «Arsileine» E l i x i r . «Şişede: 150 Gr, 

Elixir.» 28/59 » 
1 0 - -Sedar in Tablet. «Tüpte: 20 Tablet X 0.60 Gr.» 28/60 » 
u - - Bioluton Ampul 25 Mgr /CC. «Kutuda: 3 Ampul 

X 1 CC. (25 Mgr.)» 28/61 » 
1 2 - - T e r m a Komprime. «Kutuda: 1 Komprime.» 28/62 » 

Müstahzarın ismi Ruhsatname No. 

13 —Bioöstron Ampul 1 Mgr./CC. «Kutuda: 3 Ampul 
X 1 C G . (1 Mgr.)» 

14 —Bio luton Tablet 10 Mgr . «Kutuda: 10 Tablet X 10 
Mgr.» 

15 — Bioluton Ampul 10 Mgr. /CC. «Kutuda: 3 Ampul 
X 10,Mgr. 1 cc.» 

16 — Bioluton Ampul 5 Mgr./cc. «KutSSa: 3 Ampul X 
1 cc. (5 Mgr.)» 

17 — Dermamide Pommade. «Tüpte: 20 Gr. Merhem.» 
18—Dalaz Sirop. «Şişede: 100 Gr. Şurup.» 
19 — Ferrodex Sirop. «Şişede: 200 CC.Şurup.» 
20 — Ichtyolee Pommade % 20. «Tüpte : 20 Gr. Po-

mad.» 
21 —Ichtyolee Pommade % 10. «Tüpte: 20 Gr. Mer

hem.» 
22 — T r i o f t a Göz Merhemi. «Hususi tüpte: 5 Gr. Mer

hem.» 
j 23 — C — V i t a l Tablet 200 Mgr . «Kutuda: 20 Tablet X 

200 Mgr.» 
24—Bioteston Ampoules 50 M g r .'/ce. «Kutuda: 2 ve 12 

Ampul X 1 cc. (50 Mgr.)» 
25 —Bioteston Ampul 10 Mgr./cc. «Kutuda: 4 Ampul 

X 1 cc. (10 Mgr.)» 
26 —Bioteston Ampul 25 Mgr./cc. «Kutuda: 2 ve 12 

Ampul X 1 cc. (25 Mgr.)» 

28/63 Yeni 

28/64 

28/65 

28/66 
28/67 
28/68 
28/69 

28/70 

28/71 

28/72 

28/73 

28/74 

28/75 

28/76 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

İLANLARLAR 



19 OCAK 1953 

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

Askerî birlikler ihtiyacı için alınacak 12 ton tahin helvası Âmiri ita
ca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ka
palı zarfla ihalesi 27/1/1953 Salı günü saat 11 dedir. 

Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında 
vermeleri veya posta ile ulaştırmaları. 

Cinsi: Tahin helvası, miktarı: 12.000 kilo, T. Fiyatı: 170 kuruş, T. Tu
tarı: 20.400 lira, G. Teminatı: 1.530 lira, ihale gün ve saati: 27/1/1953 11 de. 

96 / 4-3 

(Resmî Gazete) Sahife: 3317 

Askerî birlikler ihtiyacı için alınacak 80 ton sade yağma verilen fi
yat Âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla ihaleye kon
muştur, ihalesi 27/1/1953 Salı günü saat 15,30 dadır. Evsaf ve şartlar her 
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin 
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını mak
buz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri veya posta ile ulaş
tırmış olmaları. 

Cinsi: Sade yağı, miktarı: 80.000 kilo, T. Fiyatı: 650 kuruş, T. Tutarı: 
520.000 lira, G. Teminatı: 24.550 lira, ihale gün ve saati: 27/1/1953 15,30 da. 

97/4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için alınacak olan 20 ton sade yağı Âmiri 
itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf usulü ile ihaleye konmuş
tur, ihalesi 27/1/1953 Salı günü1 saat 15 tedir. Evsaf ve şartlar her,gün 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin be
lirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını mak
buz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri veya posta ile ulaştır
maları. 

Cinsi: Sade yağı, miktarı: 20.000 kilo, T. Fiyatı: 650 kuruş, tutarı: 
130.000 lira, G. Teminatı: 7.750 lira, Jhale gün ve saati: 27/1/1953 15 te. 

98 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins *ve miktarları yazılı seb
zeler Âmiri itaca pahalı görüldüğünden tekrar kapah zarfla ihaleye 
konulmuştur. 

ihalesi 27/1/1953 Salı günü saat 11,30 dadır. Evsaf ve şartlar her 
gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklile
rin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri veya posta ile 
ulaştırmış olmaları. 

Miktarı T. Fiyatı Tutarı G. Teminatı 
Cinsi kilo Kr. Lr. Lr. Kr. Ih. gün ve saat-

Pırasa 33.000 25 8.250 618,75 27/1/1953 11.30 d; 
Ispanak 25.000 35 8.750 656,25 27/1/1953 11,30 da 
Lahana 8.000 25 2.000 150,00 27/1/1953 11,30 ds 
Portakal 95.000 Aded 12 11.400 855,00 27/1/1953 11,30 da 

100/4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için 7000 kilo sade yağı kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır, ihalesi 5/2/1953 Perşembe günü saat 11 dedir. 

Evsaf ve şartlar istanbul Levazım Amirliği İlân kısmında ve Ko
misyonda görülebil'r. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri veya posta ile ulaştırmış olmaları. 

Cinsi: Sade yağı, miktarı: 7000 kilo, T. Fiyatı 660 kuruş, T. Tutarı: 
46.200 lira, G. Teminatı: 3.465 lira, ihale gün ve saati: 5/2/1953 saat 11 de. 

194 / 4-1 

M. S. V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de mevcut keşif ve şartnamelerine uygun olarak Savarona Mektep Ge
misinin soğutma tertibatı tamirat işi yaptırılacaktır. 

Bu işin ihalesi Komisyonda 10 Şubat 1953 Salı günü saat 11 de ya
pılacaktır. 

Keşif bedeli 48.000,00 lira olup geçici teminatı 3600 L. 
isteklilerin en az üç gün evvel M. S. B. Dz. K. K. dan yeterlik bel

gesi almak için müracaat etmiş olmaları ve belge almaları şarttır. Ta
liplerin ihale günü ihale saatinden bir saat evvele kadar teklif mektup
larını Komisyona makbuz karşılığında vermeleri, postada her ne sebep
ten olursa olsun gecikmeler kabul edilmez. 

83/4-2 

Askerî birlik ihtiyacı için 450 aded iç ve dış lâstik kapalı zarf ueu-
Myle satın alınacaktır. 

ihalesi 23 Ocak 1953 Cuma günü saat 14,30 da M. S. B. 2 No. lu Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 130.427 lira 50 kuruş Olup geçici teminatı f .772 
liradır. 

Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden evvel 2 No. lu Ko. ve İstanbul 
LV. Amirliğinde görülür. 

İhaleye gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince hazır
layacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbua mukabili Ko. Bşk. na vereceklerdir. 

6176 / 4-4 

Askerî birlik ihtiyacı için 130.864 Ms çam kereste kapalı zarf •usu-
Uyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 31.407,36 Ura olup geçici teminatı 2.356 liradır. 
İhalesi 21 Ocak 1953 Çarşamba günü saat 10,30 da M. S. B. 2 No. lu 

Sa. Al . Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel Ko, da ve istanbul Lv. Amirli

ğinde görülebilir. 
ihaleye gireceklerin belli EÜn ve saatten bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ko. Bşk. na vermiş olacaktır. 

6177 / 4-4 

Bakanlık arkasındaki pavyonda keşif ve şartnamelerine uygun ol
mak üzere kalorifer tesisatı işi kapalı zarf' usulü ile Ankara'da Komis
yonda ihale edilecektir. 

Bu işin ihalesi 3/2/1953 Salı günü saat 11 dedir keşif bedel' 60.020,58 
lira olup geçici teminatı 4.252 liradır. Keşif ve şartnameler her gün öğ
leden evvel Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında 
görülebilir. 

isteklilerin r'hale gününden en az üç gün evvel K. K. inş. Gr. Bşk. na 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları lâzımdır isteklilerin ihale saa
tinden bir saat evvel 2490 numaralı kanun hükümlerine istinaden ha
zırladıkları teklif mektuplarını komisyona makbuz mukabilinde verme
leri postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

217 / 4-1 

Maliye Bakanlığından : 

Jardarma Genel Komutanlığı ihtiyacı İçin alınacak (18) aded pick-
upun mubayaası işi, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usuliylıe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Beher pick-upun muhammen bedeli (12.500) Uradır. 
2 — Muvakkat teminatı (12.500) liradır. 
3 — Eksiltmesi 27/1/1953 Salı günü saat 15.30 da Ankara'da Sfl-

merbank Umum Müdürlüğü binası içinde Maliye Bakanlığı Levazım ve 
Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi Maliye Bakanlığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar 
Müdürlüğünde ve İstanbul'da Beşiktaş'da Basılı Kâğıt Ambarları Me
murluğunda görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuzunu 
muhtevi kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektupla
rım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

101/4-3 



Sahife: 5318 (Reamî Gazete) 19 OCAK 195$ 
Adalet Velâketınden : 

Temyiz Mahkemesinin teşkilâtına dair olan kanunun 2020 sayılı ka
nunla değişen beşinci ımaddesini tadil eden 5859 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden 6 Kânunusani 1953 günü toplanan heyetimizce tem
yiz ceza dairelerine gelen iş adedi ve işlerin münasebet dereceleri gözden 
geçirildikten sonra temyiz Üçüncü Ceza Dairesinin vazifesine dâhil bu
lunan ve 24/1/1952 tarihinde heyetimizce ^verilip Resmî Gazete'nin 9038 
sayılı nüshasında neşredilmiş olan kararda gösterilen suçlara ait dâva
lara mütedair hüküm ve kararlardan başka 1953 senesinde Temyiz Mah
kemesine gelmiş ve gelecek olan işlerden Türk Parası Kıymetini Koru
ma Kanununa muhalefet suretiyle işlenen suçlar har ç olmak üzere bilû
mum inhisar ve gümrük ve sair kaçakçılık suçlarına ait dâvalarla ve 
4274 sayılı kanunla Tedrisatı îbtidaiyye Kanununa muhalefet suçlarına 
ait dâvalara mütedair hüküm ve kararların temyizen incelenmesinin 
Temyiz Beşinci Ceza ve sözü geçen 24/1/1952 tarihli kararda gösterild ği 
üzere «5917 sayılı gayrimenkule tecavüzün define dair olan kanuna mu
halefet suçlarına taallûk eden dâvalara dair hüküm ve kararların da 
temyizen tetkikinin Temyiz Dördüncü Ceza Dairesince icrası muvafık 
görüldüğünden keyfiyetin Adliye Vekâletine arzına ekseriyetle karar 
verildi. 

Bayındırlık Vekâletinden : 

Eksiltmeye konulan iş 
1 — Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulu

nan Tefenni Çayı ile Tefenni - Cader deresi ıslâhı inşaatı olup tahmin 
edilen keşif bedeli fiyat b rimleri esası üzerinden (345.397,50) liradır. 

2 — Eksiltme 6/2/1953 tarihine raslayan Cuma günü ve saat (11) 
de Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (17,27) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek (iıçin İsteklilerin Vekâlete karşı 
(17.565,90) liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin tekn'k ehemmiye
tinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve de-
netlediğni ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı gün
den en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâ
letine müracaatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi 
almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tekkişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

. 5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
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Eksiltmeye konulan iş 
1 — Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulu

nan Sakarya bataklıklarından Sığırcık - Buzluca bataklığı kurutulması 
işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden 
(196.032,00) liradır. 

2 — Eksiltme 7/2/1953 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da Su İşler'1 binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını sözleşme tasarısını özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve su işleri umumi fenni' şartnamesini ve bu işe ait evrak 
ile projeleri (9,80) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı 
(11.051,60) l'ralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmi
yetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve 
denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı 
günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Ve
kâletine müracaatla bu ''şin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi 
almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisli ğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olah gecikmeler kabul edilmez. 
150 / 4-1 

Yapı işleri İlânı 
1 — Sözleşmesi bozularak mütaahhit nam ve hesabına açık eksilt

meye çıkarılan Esenboğa Hava Meydanı kırmataş ihzarı işine talip çık
madığından sözü geçen iş aynı fiyat ve şartlarla 2/1/1953 tarihinden iti
baren bir ay zarfında pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif tutarı (122.373,03) liradır. 
2 — Eksiltme 23/1/1953 Cuma günü saat 15 te Bayındırlık Bakan

lığı Yapı ve İmar işleri Ekşitme Komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 — Bu tarihte istekli çıkmadığı takdirde eksiltme ihale imkânı 

elde edilinceye kadar, 27/1/1953 Salı ve 30/1/1953 Cuma günleri saat 15 te 
ve son,gün olan 2/2/1953 Pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. 

4 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebil'r. 

5 — İsteklilerin bu iş benzeri teknik önemi haiz bir işi iyi surette 
ikmal etmiş veya denetlemiş, kati kabulünü yaptırmış olduğuna da'r 
resmî dairesinden alınmış belgeleriyle birlikte Bayındırlık Bakanlığına 
başvurarak bu iş için yeterlik belgesi almaları ve eksiltmeye girebilmek 
için istekliler n usulüne göre 14.737,31 liralık kesin teminat vermeleri 
şarttır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
231/1-1 

Bakanlığımız için 10000 aded galvanizli telgraf fincan demiri açık 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Dem'rlerin muhıımmen bedeli 11.500 ve geçici teminatı 882,50 liradır. 
Pazarlık 5/2/1953 Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. İstekli

lerin belirli gün ve saatte Komisyonumuzda bulunmaları. 
Bu işe ait şartlaşmalar Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde ve İstan

bul Bayındırlık Müdürlüğü Satmalma Bürosunda görülebilir. 
Eksiltme Vekâlet Mezeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

232 / 4-1 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Personel ve müstahdemin 'çin kumaşı idareden verilmek üzere 
ve mevcut numuneye göre 325 takım lâcivert 35 takım gri, 110 aded lâ
civert, 45 aded gri palto kapalı zarf usulü ile diktirilecektlr. 

2 -t- Muhammen bedel heyeti vmumiyesi için 26.645 lira olup geçici 
teminatı 1.998 lira 38 kuruştur. Bu teminat idare veznesine yatırılarak 
makbuzu kapalı zarfa konacaktır. 

3 — Eksiltme 26/1/1953 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
11 de Umum Müdürlükte müteşekkil Alım ve Satım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Buna ait şartname ile elbise numuneleri Ankara'da Levazım 
Müdürlüğünde, yalnız şartnamesi Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — isteklilerin usulü dairesinde tanz'm edecekleri kapalı zarflanın 
İhale saatinden bir saat evveline! kadar Komisyona vermeleri şarttır. 

Postada vâki gecikme kabul edilmez. 
113 / 4-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

Lâstik satın alınacak 
1 — İdare ihtiyacı için 374.400 lira tahminî bedel ve 18.726 lira 

geçici teminatla muhtelif lâstik kapalı zarf usuî'yle satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 23/2/1953 günü saat 15 te Atatürk Buivan 261 nu

maralı binada Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — İhtiyaç, üsteleri, fennî şartnameler istanbul Mermeraltı Zürafa 

Sokak 41 numarada Yollama Memurluğundan, Genel Müdürlük Makine 
işleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir ve idari şartname buralar
da görülür. 

4 — Teklifler'n usulüne göre eksiltme gününden evvel Genel Mü
dürlüğe verilmesi ilan olunur. 

87/4-2 
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Maliye Vekâleti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

15 Ocak 1953 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezinde yapılan % 6 faizli 1949 İstikrazı İkinci Tertip Tahvillerine 
ait itfa çekilişinde itfa edilen tahvil numaralarını gösterir tasdikli liste. 

Vâde : 

İtfa edilen seriler 

15 Şubat 1953 

1 -
6601 -
6901 -
8201 -

15361 -
15461 -
15681 -
15741 -
15761 -
15801 -
16561 -
18041 -
18901 -
20351 -
20391 -
21101 -
21121 -
21781 -
22291 -
22991 -
23031 -
23171 • 
23261 • 
23291 -
23691 -
23711 • 
24021 -
24141 -
24491 • 
24701 -
24711 • 
25871 • 
25891 
26381 
26861 
27891 
28931 
28941 
29101 
30091 
30481 • 
30601 
30621 
31621 
32071 
32201 
32271 
32491 
33721 
33901 
34041 
34191 
34251 
34511 
34891 • 
35231 
35671 
35861 
36151 
36171 
36221 
36511 
36651 
37341 
37561 
37881 
38041 
38201 
38291 
38491 
38511 
38811 
39011 
39271 
39421 
39461 
39741 
39781 
40261 
41071 
41551 
41971 

6100 
6700 
7000 
8300 

15380 
15480 
15700 
15760 
15780 
15820 
16580 
18060 
18920 
20360 
20400 
21110 
21130 
21790 
22300 
23000 
23040 
23180 
23270 
23300 
23700 
23720 
24030 
24150 
24500 
24710 
24720 
25880 
25900 
26390 
26870 
27900 
28940 
28950 
29110 
30100 
30490 
30610 

• 30630 
31630 
32080 

• 32210 
• 32280 

32500 
• 33730 

33910 
• 34050 
• 34200 

34260 
• 34520 

34900 
- 35240 
• 35680 
• 35870 
- 36160 
• 36180 
- 36230 
- 36520 
- 36660 
• 37350 
- 37570 
- 37890 
- 38050 
- 38210 
- 38300 
- 38500 
- 38520 
- 38820 
- 39020 
- 39280 
- 39430 
- 39470 
- 39750 
- 39790 
- 40270 
- 41080 
- 41560 
- 41980 

İtfa edilen seriler 
43091 43100 
43811 — 43820 
43991 — 44000 
44023 — 44024 
44031 — 44032 
44037 — 44038 
44117 — 44118 
44283 — 44284 
44309 — 44310 
44321 — 44322 
44341 — 44342 
44417 — 44418 
44473 44474 
44597 44598 
44725 — 44726 
44755 — 44756 
44797 — 44798 
44819 — 44820 
44859 .—. 44860 
44901 — 44902 
45185 — 45186 
45333 — 45334 
45475 — 45476 
45499 — 45500 
45503 — 45504 
45841 — 45842 
45867 — 45868 
45883 — 45884 
45935 — 45936 
45967 — 45968 
46083 —. 46084 
46253 — 46254 
46305 — 46306 
46365 — 46366 
46375 — 46376 
46377 — 46378 
46403 — 46404 
46405 — 46406 
46419 — 46420 
46545 — 46546 
46591 — 46592 
46623 — 46624 
46635 — 46636 
46683 — 466R4 
46717 — 46718 
46789 — 46790 
47185 — 47186 
47233 — 47234 
47421 — 47422 
47489 — 47490 
47541 47542 
47573 - 47574 
47617 — 47618 
47643 — 47644 
47667 — 47668 
47669 — 47670 
477C5 — 47766 
47883 — 47884 
47975 — 47976 
47981 — 47982 
48049 — 48050 
48131 — 48132 
48151 — 48152 
48343 — 48344 
48417 — 48418 
48563 — 48564 
48583 — 48584 
48613 — 48614 
48621 — 48622 
48635 — 48636 
48657 — 48658 
48689 — 48690 
48697 — 48698 
48747 — 48748 
48837 — 48838 
48959 — 48960 
49145 — 49146 
49171 — 49172 
49395 — 49396 
49407 — 49408 
49623 — 49624 
49667 — 49668 
49683 — 49684 

İtfa edilen seriler İtfa edilen seriler 
49783 — 49784 51987 
49891 — 49892 52030 
50051 52039 
50070 52087 
50135 52108 
50176 52164 
50204 52192 
50225 52233 
50235 52236 
50246 52245 
50249 52264 
50267 52274 
50271 52285 
50358 52290 
50452 52311 
50485 52419 
50506 52429 
50511 52439 
50518 52511 
50549 52550 
50570 52582 
50575 52608 
50585 52616 
50594 52632 
50595 52634 
50624 52648 
50629 52662 
50639 52672 
50640 52685 
50702 52691 
50727 52754 
50733 52775 
50773 52847 
50801 52879 
50822 52901 
50837 52939 
50878 52960 
50888 52966 
50955 53015 
50969 53016 
50990 53107 
51049 53112 
51090 53142 
51094 
51171 53189-

53203 51237 
51241 
51286 
51289 
51316 
51347 

53211 
53219 
53285 
53295 
53370 

51368 53383 
51405 53420 
51408 53437 
51417 53512 
51424 53524 
51474 
51501 

53531 
53543 

51611 53554 
51709 53567 
51719 53571 
51724 53615 
51733 53655 
51741 53706 
51749 53716 
51793 53724 
51827 53756 
51832 53918 
51898 53943 
51914 53968 

53996 

1 — Numaraları yukarda yazılı serilere dâhil tahvillere 15 Şubat 
1953 tarihinden itibaren faiz yürütülmiyeceğinden bu tahvillerin 7 ve mü-
taakıp numaralı kuponları ödenmiyecektir. 

2 — İtfaya uğramış tahvillerin istirdadı mukabilinde üzerlerinde 
yazılı bedel Türkiye Cumhuriyet» Merkez Bankası şubelerinde 15 Şubat 
1953 gününden itibaren ödenir. 

3 —15 Şubat 1953 tarihinden itibaren 10 sene zarfında tahvil be
dellerini almıyanların hakları zamanaşımına uğrar. 

236 

Ankara Jandarma Satınalma komisyonundan : 

1 — J. Birlikleri için kapalı zarf usuliyle (4000) aded çıplak ale-
minyum matra alınacaktır. 

* ~ beherinin muhamman fiyata (480) kuruş okxp geçici teminat 
(1440) liradır. 

_. («ami ûaaefle 
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3 — Evsal ve şartname Ankara ve istanbul J. Sajtınajna Komis
yonlarımda her gün görülebilir. 

4 — İhale 26 Ocak 1953 Pazartesi günü saat 15 te Ankara J. Sa
tmalına Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli günde ihale saa
timden bir saat evveline kadar teklif mektupları ile lâzım olan vesika
larını Komisyonumuza vermeleri. 

54 / 4-3 
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Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden : 

Eskişehir İlinin Merkez İlcesine bağlı Gündüzler Köyü sınırları için
de 2/3/946, 28/10/946 tarihli ve 117/5, 6/34 numaralı ruhsatnamelere müs
teniden aramakla meydana çıkarılan krom madeü'nin 45 yıl süre ile işle
tilmesi imtiyazı Bakanlar Kurulunun 15/5/1952 tarihli ve 3/15073 sayılı 
karariyle arayıcısı As af Özdenk uhdesine ihale kılınmıştır. 

199/1-1 

Eskişehir İlinin Merkez İlcesine bağlı Gündüzler Köyü sınırlan 
içinde 28/10/1946 tarihli 6/33 numaralı ruhsatnameye müsteniden ara
makla meydana çıkarılan krom madeninin 45 yıl süre ile işletilmesi im
tiyazı Bakanlar Kurulunun 15/5/1952 tarihli ve 3/15375 sayılı karariyle 
arayıcısı Asaf özdenk uhdesine üıale kılınmıştır. 

200/1-1 
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Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden : 

Lokomotif ocaklarında ham petrol kullanılmak üzere 
yapılacak tadilâta lüzumlu malzeme alınacaktır. 

İdarece bir kısım lokomotiflerin ocaklarının ham petrol yakmaya 
müsait şekilde tadili takarrür etmiştir. 

Bu tadilâta lüzumlu malzemenin teklif verme suretiyle satın alın
masına muktazi şartnameler 20, lira mukabilinde İdarenin Ankara ve 
Haydarpaşa'daki veznelerinden temin olunabilir. 

Şartnameye göre hazırlanacak tekliflerin 17/2/1953 Salı günü saat 
17,— ye kadar Devlet Demiryolları Malzeme Dairesine verilmesi lâzım
dır. 

2 1 2 / M 

30 aded Diesel motorlu manevra lokomotifi alınacaktır. 
İdare ihtiyacı için lüzum görülen 30 aded Diesel motorlu manevra 

lokomotifi teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 
Bu hususta şartnamesi gereğince yapılacak olan tekliflerin fiyatsız 

olarak 16 Şubat 1953 günü saat 17,— ye kadar Ankara'da Devlet Demir
yolları Malzeme Dairesine tevdi edilmesi lâzımdır. 

Bu tekliflerin tetkikından sonra şartnameye uygun teklif verenler 
arasında 24 Şubat 1953 Salı günü saat 14,— te fiyat pazarlığı yapıla
caktır. 

Bu husustaki şartnameler İdarenin'' Ankara ve Haydarpaşa'daki 
veznelerinden 100,— lira mukabilinde temin edilebilir. 

213 / 2-2 

Limanlar ihtiyacı için 6 grup malzeme satın alınacaktır 
1 — Teklif verme suretiyle liman işletmelerimiz için istif makine

leri, mağaza traktör ve römorkları, manevra traktörü, muhtelif takatte 
seyyar vinçler, kepçeli ekskavatör, kavrama tertibatı, kavramalar ve 
mevcut teknelerimiz için deniz motörü satın alınacaktır. 

2 — Teklifler.'n 9/2/1953 Pazartesi günü en geç saat 15,00 e kadar 
Ankara'da İdare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi 
lâzımdır. 

3 — Bu işe ait şartname Ankara'da Devlet Demiryollan Merkez 
ve Haydarpaşa'da Devlet Demiryollan Haydarpaşa veznesinden iki bu
çuk lira mukabilinde satılmaktadır. 

220 / 2-1 
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Devlet Demiryollan Merkez 9 uncu Kom. Başkanlığından : 

Perçin çivisi ve somun alınacak 
1 —ı Perçin çivisi ve somunun satım alınması (kapalı zarf) usulü 

ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 117.150 ve muvakkat teminatı 

7-107,50 liradır. 

(Şartnameler 500 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır.) 

3 —ı Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 9/2/1953 Pazartesi günü 
saat 15 te yapılacağımdan İsteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği 
vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten 
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri) 
lâzımdır. 

127 / 4-4 

Ordu Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 951/954 
Orman İşletmesi tarafından dâvâlı Onman Mühendis Muavini An

kara'da Fevzipaşa Caddesinde Güven Sokak Mete Apartmanın Ahmet 
Urek yanmda Süleyman Fikri Akgör aleyhine açmış olduğu tazminat 
dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlının adresi bulunmadığından hakkındaki tebligatın ilânen ya
pılmasına mahkemece karar verildiğinden yargılama günü olan 27/1/1953 
gününde mahkemede hazır bulunması veya bir temsilci göndermesi İlân 
olunur. 

182/1-1 

Elâzığ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Elâzığ'ın Ancuz Köyünden Hasan Yıldırım Kandilli 6; Zırhlı Tuga
yında askerlik vazifesini yapmakta iken idaresindeki 304557 sayılı as
kerî vasıtayı emirlere riayetsizliğinden canımın kınhp Hazinenin 12,5 
lira zarannı tevlit ettiğinden müddeabihin faiz ve muhakeme masrafı 
ile tahsili dâva edilmiştir. 

Hasan Yıldırım'ın halen adresi meçhul olduğundan 23/1/1953 günü 
Elâzığ Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi, veya bir vekil göndermesi ve
ya dâva hakkındaki' itirazını bildirmesi aksi takdirde namına gıyap ka
ran çıkanlacağı keyfiyeti ilânen tebliğ olunur. 

224/1-1 

Edirne ili Havsa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya: 952/411 
Davacı Havsa Bucağının Necatiye Köyünden Salih Kardeş vek'ü 

Bican Güçlü, dâvâlılar Kırklareli 119 plâka sayılı otobüs sahibi Şadi Aral 
ve İstanbul Sirkeci'de Konforlu Otobüsleri sahibi Hüseyin Sevinçli aleyh
lerine ikame eylediği 500 lira tazminat dâvasının duruşmasında: 

Dâvâlılardan Hüsey'n Sevinçli namına çıkarılan celpnamede adre
sinin belli olmaması sebebile tebliğ edilmediği anlaşıldığından davetiye
nin Resımî Gazete ile usulen ilân olunarak duruşmanın 30/1/1953 Cuma 
günü saat 9,50 ye bırakılmasına karar verilmiştir. 

Dâvah Hüseyin Sevinçli'nin mezkûr günde bizzat bulunması veya 
bir vek'I göndermesi lüzumu davetiye makamına kaim olmak üzere usu
len ilân olunur. 

176/1-1 

Edirne ili Havsa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya: 952/167 
Davacı Havsa Bucağınım Arpaç Köyünden Nazmi Engin vekili Bi

can Güçlü, dâvâlı aynı köyden Gülsüm Engin aleyhine açtığı ihtar dâ
vasının yargılamasında: 

Dâvah Gülsüm Engin namına çıkarılan davetiyenin kendisine tebliğ 
edilemediği ve adresinin de belli olmadığı anlaşıldığından davetiyenin 
Resmî Gazete ile usulen ilân edilerek duruşmanın 26/1/1953 tarihine bı
rakılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Gülsüm Engin'in mezkûr günde duruşmaya bizzat gelmesi 
veya bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere usulen ilân 
olunur. 

160/1-1 

»*sv*kâî«* Oerie« MaAamm 
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                                                            İÇİNDEKİLER 
 
 
 
Kanunlar            Sayfa 
  
 
6010 Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 
         Olan Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin  
         Kaldırılmasına Dair 5671 Sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesinin Değiştirilmesi 
        ve Aynı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun    1
 
 
6011 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı  
        Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvel İle Tadil ve Eklerinin Adliye Vekâleti Kısmında  
       Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        1
 

Talimatname 
 
Ulaştırma Vekâletince Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
 «Memurin ve Müstahdemin Talimatnamesi» nde Yapılan Değişiklik    2
 

İlanlar            4
    

 
 
 
 
               
     




