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Resmi Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920

İdare ve yazı işleri için

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

11 TEMMUZ 1960

Sayı: 10548
PAZARTESİ
f

Geçici
Hürriyet İstikrazı hakkında Geçici Kanun
Kanun No : 11

Kanunlar
Abdullah oğlu Muhittin Tercan'a, vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair Geçici Kanun

Kabul tarihi : 6/7/1960
Kanun No : 12

Madde 1 — Hasılı Hazine i h t i y a ç l a r i y l e İ k t i s a d i Devlet T e ş e k k ü l 
lerinin y a t ı r ı m l a r ı n ı n f i n a n s m a n ı n d a k u l l a n ı l m a k ü z e r e (500) milyon
liraya kadar H ü r r i y e t İ s t i k r a z ı a d ı ile uzun vadeli iç istikraz aktine
M a l i y e B a k a n ı yetkilidir.
Madde 2 — B u kanun g e r e ğ i n c e y a p ı l a c a k i s t i k r a z için h â m i l i n e
yazılı tahvil i h r a ç olunur.
B u i s t i k r a z ı n yıllık faiz nispeti, i h r a ç fiyatı ve itfa m ü d d e t i B a k a n l a r
K u r u l u , diğer ş a r t l a r ı M a l i y e B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n tesbit olunur.
Madde 3 — Tahvillerin itfası, borsada b a ş a b a ş t a n a ş a ğ ı fiyatlar ile
satıldıkları m ü d d e t ç e buradan s a t ı n alma yolu ile, b a ş a b a ş ı b u l m u ş veya
a ş m ı ş b u l u n d u k l a r ı takdirde k u r ' a ç e k m e k suretiyle yapılır.
Madde 4 — B u tahviller i h r a ç tarihlerinden itibaren 10 yıl g e ç m e 
dikçe erken ö d e m e y e veya konversiyona tabi tutulamaz. B u tarihten sonra
keyfiyet, H ü k ü m e t ç e ü ç ay önce ilân edilmek suretiyle herhangi b i r faiz
v â d e s i n d e t e d a v ü l d e k a l m ı ş olan tahvillerin t a m a m ı veya b i r k ı s m ı için
b a ş a b a ş erken ödeme veyahut konversiyon yapılabilir.
Madde 5 — T a h v i l l e r i n faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve
b u n l a r ı n k u p o n l a r ı ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve i s t i k r a z a
ilişkin diğer işlemler, i s t i k r a z ı n tamamen i t f a s ı n a kadar, her t ü r l ü vergi
ve resimden muaftır.
Madde 6 — B u kanun g e r e ğ i n c e ç ı k a r ı l a c a k olan tahviller genel ve
k a t m a b ü t ç e ile idare olunan daire ve kurumlarca, i l özel idareleri ve
belediyelerce y a p ı l a c a k a r t ı r m a , eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak
itibari k ı y m e t l e r i üzerinden kabul olunur.
T e m i n a t ı n irat k a y d ı n a k a r a r verildiği takdirde k a r a r tarihinden
önce vâdesi gelmiş faiz k u p o n l a r ı n ı n bedelleri tahvil sahiplerine ait
olur. B u tahviller Hazinece satılmış ve s a t ı l a c a k olan millî e m l â k bedel
lerinin ödenmesinde dahi b a ş a b a ş kabul olunur.
Madde 7 — B u i s t i k r a z a ait faiz k u p o n l a r ı n ı n bedelleri tediyesi
i k t i z a ettiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım gel
diği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine z a m a n a ş ı m ı n a u ğ r a r .
Madde 8 — B u kanun g e r e ğ i n c e y a p ı l a c a k i s t i k r a z ı n i h r a ç giderleri,
Devlet Borçları B ü t ç e s i n d e a ç ı l a c a k a y r ı b i r bölüme ödenek k a y d ı sure
tiyle ödenir.
Maliye B a k a n l ı ğ ı ihraç giderleri için (500 000) liraya kadar geçici
harcamaya yetkilidir.
Madde 9 — B u kanunun aktine izin verdiği i s t i k r a z ı n yıllık faiz, itfa
ve d.ğer giderlerini k a r ş ı l a y a b i l e c e k ödenek her yıl Devlet Borçları B ü t 
çesinde açılacak a y r ı b i r bölüme konulur.
Madde 10 — B u kanun y a y ı m ı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer.
Madde 11 — B u kanunu Maliye B a k a n ı y ü r ü t ü r .
7/7/1960

Kabul tarihi : 6/7/1960

Madde 1 — Millî Mücadeleye b a ş ı n d a n sonuna kadar jandarma eri
ve s ü v a r i ç a v u ş u olarak i ş t i r a k ederek emsallerine nispetle f e v k a l â d e
hizmet ve y a r a r l ı ğ ı sebkeden Abdullah oğlu M u h i t t i n Tercan'a, hayatta
b u l u n d u ğ u m ü d d e t ç e vatani hizmet tertibinden (500) l i r a aylık b a ğ l a n 
mıştır.
Madde 2 — B u kanun y a y ı m ı n ı takibeden ay b a ş ı n d a n itibaren y ü 
r ü r l ü ğ e girer.
Madde 3 — B u kanunu M a l i y e B a k a n ı y ü r ü t ü r .
7/7/1960

Milletlerarası iktisadi ve malî münasebetlerimizin tanzimi
hakkında Geçici Kanun
Kanun No : 13

Kabul tarihi : 6/7/1960

Madde 1 — 31/5/1949 tarih ve 5412 sayılı Kanunla k u r u l m u ş bulu
nan Milletlerarası İ k t i s a d i İ ş Birliği T e ş k i l â t ı Maliye B a k a n l ı ğ ı n a ( H a 
zine Genel M ü d ü r l ü ğ ü ) b a ğ l a n m ı ş t ı r .
Madde 2 — Milletlerarası malî müesseseler ve y a b a n c ı memleket
lerin resmî malî m ü e s s e s e ve t e ş e k k ü l l e r i ve finansman m ü e s s e s e l e r i ile
her t ü r l ü m ü z a k e r e ve m ü n a s e b e t l e r M a l i y e B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n tan
z i m ve takibedilir.
Madde 3 — Maliye ve Ticaret B a k a n l ı k l a r ı ilgili d i ğ e r B a k a n l ı k ve
dairelerin m ü t a l â a l a r ı n ı almak suretiyle, ç o k t a r a f l ı
iktisadi ve t i c a r i
m i l l e t l e r a r a s ı a n l a ş m a l a r ı m ü ş t e r e k e n m ü z a k e r e ve intaceder ve bun
ların t a t b i k a t ı n ı idare ederler.
Madde 4 — Ticaret B a k a n l ı ğ ı , M a l i y e B a k a n l ı ğ ı i l e i l g i l i diğer
B a k a n l ı k ve dairelerin m ü t a l â a l a r ı n ı almak suretiyle, i k i taraflı ticaret
a n l a ş m a l a r ı n ı m ü z a k e r e ve i n t a ç ve b u n l a r ı n t a t b i k a t ı m idare eder.
Madde 5 — 27/2/1951 t a r i h ve 5743 sayılı K a n u n a bağlı ilişik (1)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar 3656 sayılı K a n u n a bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye
B a k a n l ı ğ ı Hazine Genel M ü d ü r l ü ğ ü k ı s m ı n a ilâve edilmiştir.
Cetvelde b a ş k a B a k a n l ı ğ a ait olduğu i ş a r e t edilen kadrolara a l â k a l ı
B a k a n l ı k t a r a f ı n d a n t â y i n yapılır.
Heyet b a ş k a n l ı k l a r ı n a Maliye B a k a n l ı ğ ı n c a t â y i n y a p ı l m a d a n önce
Ticaret Bakanlığının m ü t a l â a s ı alınır.
Maliye B a k a n l ı ğ ı Hazine Genel M ü d ü r ü aynı zamanda İ k t i s a d i İ ş
Birliği Teşkilâtı Genel Sekreteri vazifesini g ö r ü r ve m ü k t e s e p h a k k ı n a
b a k ı l m a k s ı z ı n Genel Sekreterlik kadro m a a ş ı n ı alır.
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Madde 6 — 31/5/1949 tarih ve 5412 sayılı Kanunun 3 üncü mad eden kısımlarını ifa ve istimal etmek, ithalât ve ihracat programları
desi gereğince Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtında çalıştırılması hazırlamak ve tatbik etmek, ticaret bilançosu ile ilgili tedbirleri almak,
Maliye Bakanlığınca lüzumlu görülen memurlara, bağlı bulundukları
dış ticaret mübadelelerini ihlâl eder mahiyetteki hareketleri takip ve
daire veya müesseselerce gereken muvafakat verilir.
tesbit ve icabında alınacak tedbirleri, vazifeli diğer merciierle birlikte
Madde 7 — Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün 4910 tâyin etmek, riQ ve dış ticari ve iktisadi hareketleri takip ve bu faaliyet
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı bulunan vazifelerine işbu geçici lerle ilgili müesseselere gerekli müzalıarette bulunmak,
kanun mevzuuna giren hizmetler ilâve edilmiş ve Hazine Genel Müdür
Umumiyetle sergi ve fuarları teşvik, himaye ve bunlara iştirak et
lüğünün unvanı «Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş
mek ve bu mahiyetteki tanıtma propaganda faaliyetlerinde bulunmak,
Birliği Teşkilâtı» olarak değiştirilmiştir.
ecnebi memleketlerdeki müşterek ticaret odaları faaliyetlerini takip ve
Hususi kanun veya kararnamelerle Milletlerarası İktisadi îş Birliği bunlara müzahir olmak, ecnebi memleketlerdeki ticaret müşavir ve ata
Teşkilâtına verilmiş bulunan vazife ve salâhiyetler Hazine Genel Mü şeliklerinin çalışmalarını tertip, tanzim Ve takibetmek, ecnebi memleket
dürlüğü ve Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtına devredilmiştir.
lerdeki iktisadi temsilciliklerin çalışmalarına iştirak ve bunların ticari
Madde 8 — Bu kanuna istinaden temsilcilik kurulan memleket mevzulardaki çalışmalarını tertip, tanzim ve takibetmek,
lerdeki Malî Müşavirliklerle Ticaret Müşavir ve Ataşelikleri Heyet Baş
ile vazifelidir.»
kanının emri altında temsilcilik bünyesi içinde vazife görür.
Geçici madde 1 •—• Dışişleri Bakanlığı kadrolarını işgal etmekte o
Bunlar hakkında 8/7/1948 tarih ve 5250 sayılı Kanunun 6 nci mad Milletlerarası İktisadi İş Birliğinin merkez teşkilâtında veya yabancı
desi tatbik olunmaz.
memleketlerdeki misyonlarında vazife görmekte olanlarla Dışişleri Ba
Madde 9 — Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki kanlığı teşkilâtında işbu geçici kanunun mevzuuna giren hizmetlere tah
2996 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna sis edilmiş olan kadrolarda vazife görenlerin bu vazifeleri bu kanunun
bazı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yürürlüğe girdiği tarihte nihayete erer.
değiştirilen 11 İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Geçici madde 2 — Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtının 5 i
«Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teş madde gereğince kaldırılan kadrolarını işgal etmekte bulunanların ilişik
kilâtı, Hazine muamelelerini yapmak, Hazine mevcutlarmı nemalandır(2) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden Hâyini kendilerine ayrılan kad
mak, Hazinenin doğrudan doğruya iştiraki bulunan müessese ve teşek rolar dâhilinde Maliye veya Ticaret Bakanlıklarınca karara bağlanır.
küllerde hissedarlık sıfatının icabettirdiği muameleleri yapmak, Hazine
Diğer Devlet daireleri ile kurumlardan naklen tâyin edilmiş bulu
esham ve tahvilât cüzdanını ve Hazinece muhafazası icaibeden kıymetli nanlardan
tâyini yapılmıyanların eski daire ve müesseselerine
ayınları muhafaza ve idare etmek, her türlü âmme istikrazları ile ilgili intikali 5412yeniden
sayılı
kanunun
4 üncü maddesi dairesinde cereyan eder.
ihraç, tediye, İtfa ve kayıt işlerini yapmak, Devletçe verilen kefalet, ta
Geçici madde 3 >
— İşbu geçici kanun gereğince Maliye veya Tica
viz ve yapüan ikrazata mütaallik muameleleri ifa (etmek, Devletin ya
Bakanlıklarına tevdi olunan İşlerle alâkalı olarak Dışişleri Bakanlığı
bancı memleketlerdeki bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak, Darphane,
Amortisman ve Kredi Sandığı, menkul kıymetler ve kambiyo borsası ile veya Milletlerarası İktisadi İş Birliğinin merkez veya dış teşkilâtında
Hazinenin münasebetlerini tanzim ve idare etmek, bunların muamele mevcut bilûmum evrak ve vesikalar bu kanunun yayımı tarihinden iti
lerini murakabe etmek, kambiyo kontroluna alt esasları hazırlamak ve baren en geç bir ay içinde Maliye veya Ticaret Bakanlıklarınca tâyin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve tâyin veya teşkil edeceği diğer olunacak mercilere devrolunur.
Geçici madde 4 <
— 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) (İşaretli
merciler vasıtasiyle tatbikatını tanzim ve idare etmek, Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu tatbikatını takip ve bu (kanunun malî hükümlerine cetvelin !(Milletlerarası îktisadi İş Birliği Teşkilâtı) kısmındaki fasıl ve
ait tatbikatı tanzim ve murakabe etmek, Petrol Kanununun vergi mev maddelerde mevcut tahsisatlardan işbu Geçici Kanunun yayımı tarihine
kadar sarf olunmıyan miktarlar aynı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmın
zuları dışında Maliye Bakanlığına verdiği vazifeleri ifa etmek, tediye
muvazenesinin hazırlanmasında tatbik olunacak esasları tesbit, bu esas daki mütenazır fasü ve maddelere ve ı(D) ve |(E) işaretli cetvellerin
(Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı) başlığı altındaki kısımları
lara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile müştereken tediye
muvazenesini ihzar eylemek, kısa, orta Ve uzun vadeli kredilerle faiz aynı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına nakledilmiştir.
hadlerini memleket ekonomisinin icaplarına göre tanzim ve mevduatın
Madde 11 t— 27/2/1951 tarih ve 5743 sayılı, ,4/6/1952 tarih ye 594
korunması için lüzumlu esasları tesbit ve Ibu hususta Türkiye Cumhu sayılı kanunlar ile 2/18428, 2/18637 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla
riyet Merkez Bankası ile birlikte gerekli tedbirleri ittihaz eylemek, Ban yürürlüğe konulan K/368 *ve K/381 sayılı kararlar ve bu geçici kanuna
kalar Kanununun tatbikatını tanzim ve idare etmek, bankaları mura
aykırı bilûmum hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
kabe eylemek, İktisadi Devlet Teşekküllerinin salahiyetli organları tara
Madde 12 — Bu Geçici Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
fından tasdik edilmiş bütçelerini ve iş programlarını umumi, malî ye ikti
Madde 13 — Bu Geçici Kanunun hükümlerini icraya Bakanlar
sadi muvazene bakımlarından kıymetlendirmek, hususi bütçelerin umumi Kurulu
memurdur.
muvazene ile nakit durumu ve para politikası bakımından ahengini sağ
7/7/1960
lamak, memleketin umumi yatırım politikasının esaslarını hazırlamak,
bu ıhevzuda gerekli tedbirleri almak ve tatbikatını tanzim etmek, iç ve
C E T V E L
(1)
ı dış İktisadi ve malî hareketleri takibetmek, hariçte malî temsilcilikler
tesis etmek ve bunların çalışmalarını tertip, tanzim, takip ve idare ey
Görevin adı
Sayı Aylık
lemek, beynelmilel malî müesseseler, yabancı memleketlerin resmî malî
müesseseleri ve alelûmum yatırım ve finansman bankaları ile olan her
MERKEZ
türlü münasebetlerde merci olmak, bu müesseselerle temas ve müzake
1
1
150
Genel Sekreter
relere girişmek, bunları tanzim, takip ve intaç etmek, beynelmilel İkti
1
70
6
Özel Kalem Müdürü
sadi İş Birliği mevzuunda çok taraflı anlaşmalar akdi hususunda yapı
2
125
2
Daire Başkanı
lacak müzakereleri Ticaret ve diğer alâkalı bakanlıklarla müştereken
1
90
4 Haberleşme ve Basın Müşaviri (İhtisas yeri)
icra ve intaç eylemek, bu mevzuda kurulmuş veya kurulacak teşkilâtlar 5 Basın Müşaviri (İhtisas yeri)
1
80
ve Amerikan İktisadi Yardım teşekkülleri ile olan münasebetleri tan
2
90
4
Uzman ı(lhtlsas yeri)
zim, bunlarla yapılacak temaslara muhatap ve merci olmak, hariçte ik 5 Mütercim
1
80
tisadi temsilcilikler tesis ve bunların çalışmalarını tertip, tanzim, takip
1
70
6
»
ve idare eylemek, millî paranın tedavül ve istikrarını ve Devletin para
1
80
5
Başraportör (İhtisas yeri)
siyasetini tanzim ve idare etmek görevleriyle ödevlidir.»
1
60
7
Raportör
2
50
8
>
Madde 10 — Ticaret Bakanlığının teşkilât ve vazifelerine dair
3
40
9
27/5/1939 tarih ve 8614 sayılı kanunun 7 jnci maddesi aşağıdaki şekilde
1
60
7
Muamelât Müdürü
değiştirilmiştir :
1
50
8
Muamelât
Şefi
«Dış Ticaret Dairesi Reisliği,
Paria Türk Heyeti
Dış ticaret münasebetlerinin tanzimi, bu hususta gerekli mevzuatın
1
125
Başdelege
2
hazırlanması, ticaret mukavele ve anlaşmalarının esaslarının tesbiti, mü
2
100
Delege
3
zakeresi, akdi ve tatbikatının idaresi, Maliye Bakanlığı ile müştereken
90
3
Müşavir
4
çok taraflı ve Milletlerarası İktisadi ve Ticari Anlaşmaların ve memle
60
2
Raportör
7
kete İmal ithalini sağhyacak diğer bilcümle anlaşmaların mal mübadele
leri ile ilgili hükümlerini ihzar, (anlaşmaları müzakere, intaç ve bunların
Vaaington Bürosu
1
80
mal mübadelesi ile ilgili hükümlerinin tatbikatını idare ve îktisadi İş
Müşavir
5
1
79
Birliği Teşkilâtmda vazife ve aalâlüyetlerinin ticari mübadeleye taallûk
Raportör.
6
s

C E T V E L

(2)

Görevin adı

D.
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Sayı

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
Merkez Teşkilâtı

Genel Sekreter
özel Kalem Müdürü
Daire Başkanı
Uzman (ihtisas yeri)
(Biri Ticaret Bakanlığına ait)
Başraportör (İhtisas yeri)
(Biri Ticaret Bakanlığına ait)

1
1
2
3

Dış Temsilcilikler
Başdelege (Heyet Başkanı)
Delege (Heyet Başkanı)
Delege
(Biri Ticaret Bakanlığına ait)
Müşavir
(İkisi Ticaret Bakanlığına ait)
Raportör

Geçici madde — 4991 sayılı kanunun 1 inci maddesi şümulüne gi
memurlardan Millî Birlik Komitesince Hükümet teklifine göre vazife ve
Aylık rilmek maksadiyle merkeze çağrılanlar hakkında mezkûr kanunun 5 inci
maddesi hükmü tatbik edilmez ve memlekete girişleri tarihinden itiba
ren 6 ay süre için aylıkları mezkûr kanunun 1 İnci maddesi ve tadilleri
dairesinde ödenir. Bu gibi memurların Yurta geçen 6 aylık müddetleri
1 750 Yurt dışı hizmetlerinden sayılır.
950
Madde 2 — Bu kanun 28 Mayıs 1960 tan itibaren yürürlüğe girer
1 250
Madde 3 — Bu kanunu icraya Bakanlar Kurulu memurdur.
1 100
7/7/1960
950
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine fıkra eklenmesi
ve 56 ncı maddesinin kaldırılması hakkında geçici Kanun

1 750
1 500
1 250

Kanun No : 15

Kabul tarihi : 6/7/1960

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 146 ncı
maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir :
«Birinci fıkrada yazılı suça ikinci fıkrada gösterilenden gayri su
950
4
rette
iştirak eden fer'i şerikler hakkında beş seneden onbeş seneye kada
8
0
0
4
»
ağır hapis ve amme hizmetlerinden müebbeden memnuiyet cezası hük6
0
0
4
Memur
molunur.»
Madde 2 — Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesi kaldırılmıştır.
Madde 3 — Yukarıki madde hükmü, bu kanunun yürürlüğe gir
28/12/1946 tarihli ve 4991 sayılı kanana geçici bir madde
mesi tarihinden önce işlenmiş olan ve Türk Ceza Kanununun 125 -133
eklenmesine dair Geçici Kanun
141, 142, 146, 149, 150 ve 163 üncü maddelerinde yazılı bulunan Vatana
hıyanet suçları hakkında da uygulanır.
Kanun No : 14
Kabul tarihi: 6/7/1960
Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer
Madde 1 — 4991 sayılı Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bu Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
lunan Memurların Aylıkları hakkındaki Kanuna aşağıda yazılı geçici
madde eklenmiştir :
7/7/1960
1 100

Millî B i r l i k Komitesi Kararı
İnceleme ve Araştırma Kurulları teşkiline dair
Prensip Kararı

No : 11

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi içtüzüğü hükümlerine göre, komisyonlar emrinde İnceleme ve Araştırma Kurulları teşkiline
Umumi Heyetin 1 Temmuz 1960 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
1/7/1960
•
•

—

—

KARARNAME
Karar Sayısı:

DIŞ TİCARET BEJİMİ HAKKINDA K A B A R

5/112

İlişik Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması
ve 21/11/1959 tarihli ve 4/12414 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş
Umumi esaslar:
olan «Dış Ticaret Rejimi hakkında Karar» la ek ve tadillerinin yürürlük
ten kaldırılması; Ticaret Bakanlığının 2/7/1960 tarihli ve 5/11990 sayılı
Madde 1 — Türkiye ile yabancı memleketler arasındaki mal m
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 7/7/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. hâdeleleri çok ve iki taraflı anlaşmalar hükümleri ve Dış Ticaret Rejim
hakkındaki Jşbu Karar ile bu Karara istinaden Ticaret Bakanlığınca
yayınlanacak Talimatname ve Sirkülerler esasları dairesinde cereyan
Devlet Başkanı
eder.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
jve Başbakan
Org. C. GÜRSEL

A. ARTUS

Ş.

INAN

Dr.A-P.GÖZÜBÜYÜK

ödeme

şekilleri:

Madde 2 — Aramızda Ticaret ve Tediye Anlaşması bulunan m
Org. F. ÖZDİLEK Tümg-M. L KIZILOĞLU S- SARPER
E- ALİCAN leketlerle yapılacak mübadelelere ait ödemeler Tediye Anlaşmaları hü
kümlerine göre yapılır.
•Millî Eğitim Bakanı Bayındrnlık Bakanı
Tioanet Bakanı
Sa. ve So- Y- Balkanı
Bu memleketlerden lehimize yapılacak ödemelerde serbest ve konvertibl dövizler de kullanılabilir.
Prof. F. YAVUZ
D. KOPER
C. İREN
Prof. N. KARASU
Aramızda anlaşma bulunmayan memleketlerle yapılacak mübade
Güm.ve Tekel Baikanı
Tarım Bakam
Ulaştırma Balkanı
Çalışma Bakanı
lelere ait ödemeler, dolar sahasında A. B. D. doları ve bunun dışınd
F. ÜSTÜN
F- A$K1N
Tuğg. S. ULAY Prof. C. TALAŞ kalan sahalarda A. B. D. doları veya bu dolara tahvili kabil diğer kon
vertibl dövizlerle yapılır.
Sanayi Balkanı
Basnv-Yaym ve Turizm Bakanı
tmar ve tskân Bakanı
Madde 3 — İhracat ve ithalâtta, her ne şekil ve nam altında
olsun, hususi takas veya bağlı muamele yapılamaz.
M. ULUER
Z. TARMAN
O. KUBAT
Millî Sa. Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Baikanı

Maliye Babanı

Sahifo: 1688

(Resmî Gazete)'

ihracat :
Madde 4 — Kanun ve Kararnameler ile ihracı menedilmiş olanlar
dışında kalan bütün maddelerin ihracı serbesttir.
Ancak,
a) İşbu Karara bağlı listede yazılı maddelerin ihracı lisansa
bağlıdır.
b) A . B . D . doları, konvertibl paralar ve diğer A P A dövizleri
dışında kalan dövizler karşılığında yapılacak bütün ihracat tesbit edile
cek kontenjanlara ve lisansa bağlıdır. Bu paralar karşılığında yapılacak
ihracatı ilgili memleketlerle aramızdaki anlaşma hesap durumuna göre
ayarlamağa Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Lisansa bağlı olmayan mallar yetkili mercilerin onaylıyacaklan
tescil beyannamelerine müsteniden ihraç edilir.
Madde 5 — Konslnyasyon yoluyla veya kredili olarak yapılacak
ihracat ilgili Bakanlıkların mütalâaları alınmak suretiyle Ticaret Ba
kanlığınca tesbit ve ilân edilecek esaslar dâhilinde yürütülür.
Madde 6 — Memlekete her ne suretle olursa olsun ithal edilmiş
ticari mahiyetteki malların tekrar ihracı Ticaret Bakanlığının önceden
iznine bağlıdır.
Gümrükteki ticari olan ve olmayan malların mahreçlerine İadeleri
veya mahreçlerinden başka bir yere gönderilmeleri gümrük idarelerin'n
müsaadesine bağlıdır. Ancak bun'ardan bedelleri ödenmiş olanlar hak
kında ayrıca Kambiyo Murakabe Mercilerinin izni alınır.
Madde 7 — Yarı mamul veya mamul hale getirilmek maksadiyle
yabancı memleketlere ham madde veya yarı mamul maddelerin ihracı
hususi takas veya diğer bağlı muameleler yolu İle yapılamaz. Bu kabil
İhracat Ticaret Bakanlığınca tesbit ve İlân edilecek esaslara bağlıdır.
Geçici ihracat ve İthalât muameleleri Ticaret Bakanlığınca tesbit
ve ilân edilecek esaslar dâhilinde yürütülür.
İthalât:
Madde 8 — İthalât, anlaşmalardaki hükümler mahfuz kalmak şar
tıyla, bütün memleketlere şamil olmak üzere ilân edilecek libere mallar
listesiyle global ithal listesi ve bu listeye bağlı diğer ithalât listeleri da
hilinde ve birinci maddede bahsi geçen Talimatname ve Sirkülerler gere
ğince tanzim edilecek ithal vesikalarına istinaden yapılır.
İthalât programlarını hazırlamağa, ilân etmeğe ihtiyaç ve icaplara
göre değiştirmeğe, anlaşma hesap durumlarına ve Maliye Bakanlığı ile
birlikte tesbit edilecek döviz imkânlarına göre ayarlamağa, bu program
ların tatbikatını düzenlemeğe, takip ve kontrol etmeğe veya ettirmeğe
Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Madde 9 — İthal vesikası olmadan İthalât yapılamaz. İthal vesi
kaları yalnız ilgili oldukları ithal listelerine dâhil mallar için muteberd'r.
Bunlara istinaden bu listeler dışında kalan herhangi bir mal ithal edi
lemez.
Şu kadar ki, gümrüklere getirilen bir malın, ithal vesikasında yazılı
olandan farklı bulunması halinde,
a) Mahiyeti ve kullanılış yeri ithal vesikasında yazılı olanın avnı
olmakla beraber sırf gümrük tarife tatbikatı bakımından ithal vesika
sında gösterilen tarife ve istatistik numarasına uymuyorsa veya,
b) Libere mallar listelerine dahilse,
Bu malın ithaline gümrük idarelerince İzin verilir.
Yukarıdaki haller dışında mal değişikliği yapılamaz.
İthalâtın süresi içinde yapılmasını teminen, Ticaret Bakanlığınca
tesbit edilecek esaslar ve nispetler dahilinde ithalâtçılardan teminat
alınır.
Madde 10 — İthal vesikaları taşıdıkları tarihten itibaren 6 ay sü
reyle muteberdir.
İthalâtın bu süre içinde yapılamaması halinde Ticaret Bakanlığınca
tesbit edilecek esaslar dahilinde en çok İki aya kadar ek süre verilebilir.
İthalâtın birinci fıkrada yazılı süre içinde veya ikinci fıkra gere
ğince verilebilecek ek süre zarfında fiilen yapılamaması halinde, 9 uncu
madde gereğince alınan teminat kısmen veya tamamen gelir kaydolunur.
Bu teminatın gelir kaydı ile ilgili esaslar Ticaret Bakanlığınca tâ
yin edilir.
6 aylık İthal süresine ek olarak ayn bir imâl süresi gerektiren mal
lar için Ticaret Bakanlığınca tesbit olunacak esaslar dairesinde imâl
süresi belgesi verilir. İşbu belgede gösterilen imâl süresi ithal vesikasına
geçirilerek ithal süresine eklenir.
Çeşitli h ü k ü m l e r :
Madde 11 — İhracat, dış piyasalarda cari fiyatlar esas alınarak,
ithalât dünya piyasalarında cari en -uygun fiyatlar üzerinden yapılır.
İthal ve ihraç mallarının fiyatları Türk Parası Kıymetini Koruma
mevzuatı dairesinde kontrol edilir.
Ticaret, Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları birlikte tesbit ede
cekleri merciler vasıtasiyle ithal mallarında, kalite kontrolü yaptırmağa
yetkilidirler.
Âmme Sektörünün yapacağı ith'.ıât ile bedelsiz ithalât, bütün ihra
cat dövizlerinin tahsili ve ithalât bedellerinin ödenmesi ile ilgili muamele
ler, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karar ile bu K a 
rarla ilgili Tebliğler gereğince Maliye Bakanlığınca yürütülür.
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Yürürlük ve g e ç i c i h ü k ü m l e r :
Madde 12 — Bu Karar 3/12/1959 tarih ve 4/12414 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı iie yürürlüğe konmuş olan «Dış Ticaret Rcıimi hf-kkmdı
Karar» ve eklerinin yerine geçmek üzere yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Geçici madde 1 — 14/6/1960 tarih ve 5/33 sayılı Kararla kabul edil
diği üzere, mülga İktisadi Koordinasyon Heyetince alınmış olan karar
lardan dış ticaret ile ilgili bulunanların değiştirilmesi veya kaldırılması
hususlarında Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Geçici madde 2 — Bu Kararın yayınlandığı tarihe kadar gümrüklere
gelmiş bulunan mallardan ithal vesikalarındı yazılı olanlardan farklı
bulunanların, bu vesikaların ilgili olduğu kota veya müteakip kotalar
ithal listelerinden herhangi birine dâhil olmaları şartiyle, gümrük idare
lerince bir defaya mahsus olmak ve örnek teşkil etmemek üzere 9 uncu
maddedeki kayıtlarla bağlanmadan ithaline izin verilir.
Madde 13 — Bu Karar hükümlerini tatbika Ticaret Bakanı memur
dur.
Lisansa bağlı i h r a ç maddeleri listesi:
(Bu listeye dâhil bir malı listeden çıkarmağa ve bu listeye madde
ilâve etmeğe Ticaret Bakanlığı yetkilidir.)
Bububat :

Arpa

(Yemlik biralık)

[ İhracatı veya ihraç maksadiyle
| satışları Toprak Mahsulleri Ofisi
•( Umum Müdürlüğünce yapılmak
| şartiyle ı(Biralık arpalar) tüccar
[ tarafından da ihraç olunabilir.

Buğday
Çavdar
Mısır
Yulaf
Pirinç
Çeltik
Hububat mamulleri :
Un (Buğday, yulaf, pirinç)
Hayvan ve hayvan ürünleri :
Canlı hayvan
Yumurta
Sade yağ
Orman ürünleri :
Ceviz kütüğü
Kuru ve kurutulmuş meyvalar :
Kırık, vurgun, buruşuk, bozuk fındık
Maden ve mamulleri :
Asit sülfürik (Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Bakır
»
>
»
>
»
Bakır hurdası
»
»
>
»
»
Bakır levha, bak r tel, çubuk »
»
>
>
Bakır ve bakır halitasından her nevi eşya
Bor mürekkebatı
Borasit
Çelik ve demir sac kırpıntıları ile teneke kırpıntısı ve döküntüleri
(Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Çelik hurdası
(Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Pik demiri
»
»
>
»
>
Demir mamulâtı
Demir hurdası
(Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Ferromanganez
»
>
>
>
>
Grafit
Kalkopirit
Karni kömürü
Kok köTiiirii ve tozu (]Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Maden kömürü
»
»
>
>
>
Teneke hurdası
HfensMcat hammaddeleri ve nebati lifleri:
Linter pamuğu (Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Nebati yağlar :
Margarin yağı
Müteferrik maddeler :
Kreozot
Kailol
Madeni yağlar (Sanayi Bakanlığının izni alınmak şartiyle)
Saman (Millî Savunma Bakanlığının izni almmak şartiyle)
Sodyum Filoorasiükat
Toluol
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Satöfo:

(Resmî Gazete!

1689'

YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından :
Dış Ticaret JRejimine dair İhracat Talimatnamesi

KISIM : I
Umumi hükümler :
Tarifler :

Madde 1 — Dış Ticaret Rejimi hakkındaki karara istinaden çıka
rılan işbu Talimatname de kullanılan tabirlerin mânaları karşılarında
gösterilmiştir :
Bakanlık : Ticaret Bakanlığı,
Karar : «Dış Ticaret Rejimi Hakkında Karar» ve bunun ek ve de
ğişiklikleri,
Birlikler : 3018 sayılı kanun hükümlerine göre muayyen malların
ihracı ile meşgul ve ihracat ruhsatnamesine sahip tacirler arasında ku
rulmuş olan ihracatçı Birlikleri,
Maddi hata : Hesap ve imlâ hataları,
ihraç lisansı : Gerek madde gerekse satışın yapıldığı para itiba
riyle Bakanlığın iznine bağlı bulunan ihracata bu iznin verildiğini gös
terir belge,
Vadesiz satış : Satış belgelerinde yükleme tarihi gösterilmeyen ve
ya akit tarihinden itibaren (.00) gün içinde malın yüklenmesi gereken
satış,
Vadeli satış : Satış belgelerindeki yükleme süresi (30) günü aşan
satış.
Alivre satış : Mahsulün ilk idrak tarihinden önce yapılan satış,
Fiilî ihraç : Yetkili gümrük idarelerince bir malın gümrük çıkış
beyannamesinin tescil edilmiş olması hail.

d) Tütün İçin, (Tütüncüler Federasyonunun sorumluluğu altında)
Ege Tütüncüler Derneği,
istanbul Tütüncüler Birliği,
Samsun Tütüncüler Birliği,
e) Bunların dışında kalan maddeler için de Ticaret Odaları ile Ti
caret ve Sanayi Odaları,
Veya bu mercilerin Borumluhıgu altında yetkili kılınacak irtibat me
murluklarıdır.
Tescilin esasları:

Madde 6 — Satış tescilleri İhracatçılar tarafından (1) numaralı
örneğe uygun olarak (6j nüsha halinde düzenlenip verilecek tescil be
yannameleri Tescil mercilerince onaylanmak suretiyle ve aşağıdaki esas
lar dairesinde yapılır :
a) ihracatçının vecibeleri : ihracatçıların tescil talebinde buluna
bilmeleri için, satış akdinin tamamlandığını gösterir belgeleri varış tari
hinden itibaren en geç (¡5) iş günü içinde, (6) nüsha olarak dolduracak
ları tescil beyannamelerinin aslına iliştirerek onaylanmak üzere ilgili
tescil merciine vermeleri şarttır.
Satışlar akreditif açtırılmak suretiyle de yapılabilir. Bu takdirde
yetkili Bankalar durumu Iblr mektupla derhal lehdar ihracatçıya bild.rmek zorundadırlar.
İhracatçılar, akreditifin açıldığını bildiren banka mektubunu akre
ditifin açıldığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde 1 inci fıkrada kayıtlı
esaslar dairesinde İlgili tescil merciine verirler.
Eksik yazılmış ve usulüne uygun olarak doldurulmamış tescil be
yannameleri, tescil mercilerince kabul edilmez.
b) Tescil mercilerinin görevleri: Tescil mercileri ihracatçılar ta
rafından verilen tescil beyannamelerinden iki nüshasını alıkoyup, diğer
dört nüshasını, alıkoydukları nüshalara uygunluğunu onaylayarak ilgili
lere geri verirler.
İhracat serbestliği :
Tescil mercileri 7 nci maddede bahsedilen ve gümrük idarelerince
Madde 2 — Kanun ve kararnameler ile menedilmiş olmadıkça, bü
gönderilen beyannamelerin 3 üncü nüshalarına ve telgraf suretlerine gö
tün maddelerin ihracı serbesttir.
re gereken istatistik kayıtlarını tutarlar.
Ancak :
Aynı madde ile meşgul olan tescil mercileri tescil ve diğer ihracat
a) Karara ekli listede yazılı maddelerle, lüzumu halinde bu listeye
eklenecek maddelerin ihracı,
konularında aralarında devamlı surette işbirliği yaparlar.
b) Serbest döviz, konvertibl dövizler ve APA paraları dışında ka
Gümrük idarelerince yapılacak muameleler :
lan paralarla yapılacak bütün ihracat,
Bakanlığın iznine bağlıdır.
Madde 7 — Gümrük idareleri süresi sona ermemiş tescil beyanna
melerinin
ilgililer tarafından kendilerine verilmesi veya tescil mercilerinin,
Kontenjanlar :
tescil tarih ve numarasını ihtiva eden bir telle, tescil beyannamesindeki
Madde 3 — ikinci maddenin (b) fıkrasında yazılı dövizler haricin bütün bilgileri bildirmeleri üzerine ihracata müsaade ederler.
de kalan paralarla yapılacak bütün ihracat ilgili Ticaret AnlaşmalarınBu idareler, muamelelerin bitimini takip eden ilk İş günü içinde, tes
daki kontenjanlara bağlıdır.
cil beyannamelerinin aslını gümrük çıkış beyannamelerinin gümrükte
Bakanlık, istihsal, stok ve anlaşma hesap durumunu gözönünde bu kalacak nüshalarına eklerler, bir suretini gümrük çıkış beyannameleri
nin bir sureti ile birlikte kambiyo merciine, bir suretini de fiilî ihracata
lundurarak, bu anlaşmaların aktediidiği memleketlere yapılacak ihra
ait kıymet ve miktar meşruhatı vermek suretiyle, tescili yapmış olan
catı söz konusu kontenjanlar dahilinde düzenlemeğe yetkilidir.
mercie gönderirler, ihracat, tescil mercilerinin telle bildirmesi üzerine ya
Satış tescilleri :
pıldığı takdirde, gümrük idarelerince, bu tellerden yeteri kadar suret
çıkarılarak muamele yapılır.
Madde 4 — İhraç edilecek maddelerin satışları;
a) ihracatımızın gidişi hakkında bilgi edinmek,
Bakanlığın lisansına bağlı maddelerin ihracatında, uyulaca
b) Memleketimizle benzer memleketlerin istihsâl ve stok durum
Madde 8 — a) Lisansa bağlı maddeleri ihraç edecekler, ihraç li
ları gözönüne alınmak suretiyle ihraç fiyatları hakkında gerektiğinde İl
gililer tenvir ve ikaz edilmek,
sansı alabilmek için 6 nci maddenin (a) bendindeki esaslar dairesinde
ilgili tescil mercilerine (7) nüsha olarak hazırlanmış tescil beyannamele
c) Aynı maddelerin aynı tarihlere rastlayan ihraç fiyatları ara
riyle birlikte müracaat ederler.
sında görülen farklar konusunda lüzumu halinde Bakanlığa ve ilgili
kambiyo mercilerine bilgi verilmek maksadiyle; aşağıda gösterilen mer
b) Tescil mercileri bu müracaatları bekletmekslzin Bakanlığa gön
cilerce tescil olunur.
derirler.
c) Bu müracaatlardan Bakanlıkça uygun görülenlerin lisansları
Tescil mercileri :
ilgililere verilmek üzere tescil mercilerine gönderilir.
Madde 5 — a) ihracatçı Birliklerinin çalışma konularına giren
maddeler için bu birlikler,
Alivre satışlar :
Madde 9 — Alivre satışlar yalnız serbest döviz, konvertibl döviale
b) Krom için Krom Müstahsilleri Komitesi,
ve APA paraları karşılığında yapılır.
c) Diğer madenler için, Türkiye Madenciler Derneği,

jbbffeı

1690

(Resmî Gazete)

İhraç süreleri:

Madde 10 — a) İhraç süresi vadesiz satışlarda (30), vadeli satış
larda (00) gündür.
Alivre satışlarda ihraç süresi mahsulün ilk idrakini takip eden ayın
başından itibaren (90) gündür.
b) ı(a) bendinde yazılı süreler, ihracı lisansa bağlı olmayan mad
deler için tescil beyannamelerinin tescil mercilerince onaylanması tari
hinden, lisansa bağlı maddelerde ise lisans tarihinden itibaren başlar.
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ciine, 3 üncü nüshasını da fiilî ihracata dair miktar ve kıymet meşruhatı
vermek suretiyle derhal belgeyi düzenlemiş olan tescil merciine gönde
rirler. Bunu mütaakıp tescil mercileri tarafından belgenin 4 üncü nüs
hası, uçak postasiyle malın sevkedildiği memleketteki Ticaret Ataşesine
gönderilir.
Belgelerin yürürlük süresi :

Madde 17 — Konsinyasyon yoluyla yapılacak İhracatla ilgili olup
da 16 ncı maddede bahsi geçen belgeler, taşıdıkları tarihten itibaren (30
gün İçin muteber olup bu süre içinde kullanılmadıkları takdirde hüküm
İhraç sürelerinin uzatılması :
den
Madde 11 — 10 uncu maddenin i(a) bendindeki süreler mücbir veya düşerler.
muhik görülecek sebeplere binaen lisansa bağlı olmayan maddeler için
Kati satış ve ihracat hesabının kapatılması:
ilgili tescil mercilerince, lisansa bağlı maddeler için de Bakanlıkça ¡(30)
Madde 18 — Konsinyasyon yoluyla ihraç edilen malların kati satı
günü geçmemek üzere uzatılabilir.
şından
sonra, ihracatçılar durumu,
Lisansa bağlı maddelere ait uzatma talepleri ilgili tescil mercilerine
a) Satış tarihini, fiyatını, miktarını ve tutarını,
yapılır. Tescil mercileri de durumu görüşleri ile birlikte Bakanlığa bil
b) Depolama, bakım, muhafaza ve satış masrafları ile sair mas
dirirler.
rafları,
Bütün uzatma taleplerinin ihraç süresinin bitiminden evvel yapıl
c) Varsa fire miktarını,
ması şarttır.
d) Satış komisyonlarının nispet ve miktarını gösterir mahallî konTevsik edilecek mücbir sebeplerin vukuu halinde, tescil mercileri,
solosluklarımızca onaylanmış belgeleri de eklemek suretiyle, kambiyo
uzatılmış veya uzatılmamış lisanslar ve uzatılmış tescil belgeleri sürele murakabe mercilerine bildirmek mecburiyetindedirler.
rini bir defaya münhasır olmak üzere <(3) gün için uzatmağa yetkilidirler.
Kambiyo mercileri keyfiyetten ilgili tescil .mercilerini haberdar
ederler.
İhraç mecburiyeti :

Madde 12 — Süresi içinde kullanılmayan tescil beyannameleri ve
Döviz tahsis edilmiyecek masraflar :
lisanslar hükümden düşer.
Madde 19 — Konsinyasyon yoluyla yapılacak ihracatta FOB - Cİ
Tescil yapılmış veya lisansa bağlı maddelerde lisansı verilmiş bulu farkı, depolama, bakım, muhafaza ve satış masrafları için döviz tahsis
nan satışlara konu teşkil eden malların fiilen ihraç edilmemesi halinde, edilmez. Bu masraflar satış bedelinden düşülmek suretiyle ödenir.
ihracatçıların tescil mercilerine ödemiş olduklan nispi aidat geri veril
mez.
Nakliyat :
Bu hareketi itiyat haline getirenler hakkında, mensup oldukları teMadde 20 — Konsiyasyon yoluyla ithal edilecek ekli listeye dâhil
şekküllerce ayrıca idari tedbirler alınır.
malların gönderilmesinde ihracatçı, işin acele oluşuna göre yabancı bay
rağını taşıyan deniz, kara ve hava nakil vasıtalarını seçebilir. Bu hu
İhracat bedellerinin tahsili :
susta kambiyo murakabe mercilerinin önceden iznim almağa lüzum
Madde 13 — Her nev'i ihracat bedellerinin yurda getirilmesi Türk yoktur.
Parası Kıymetini Koruma mevzuatına bağlıdır.
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi :

Madde 21 — Konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallardan ya
meyva ve sebze gibi çürüyebilir, bozulabilir olanların fiilî ihraç tari
hinden itibaren en geç (3) ay, diğerlerinin ise en geç (6) ay içinde satıl
HUSUSİYET ARZEDEN İHRACAT
ması ve satış tutarını teşkil eden dövizlerin bu süreler içinde yurda geti
rilmesi şarttır.
Konsinyasyon yoluyla yapılacak ihracat
Bu süreler mücbir veya muhik sebeplere binaen, Ticaret ve Maliye
İhraç izni :
Bakanlıklarınca (6) ayı geçmemek üzere uzatılabilir.
Madde 14 — Konsinyasyon yoluyla yapılacak ihracat Ticaret Ba
Bu husustaki müracaatlar Ticaret Bakanlığına yapılır.
kanlığının önceden iznine bağlıdır.
Ancak, ekli listede yazılı maddelerin serbest döviz, konvertibl döviz
İhracatçılardan alınacak taahhütname :
ler veya APA paraları karşılığında bu yolda ihracı Ticaret Bakanlığının
Madde 22 — İlgili tescil mercileri 19 ve 21 inci maddelerde bah
İznine bağlı değildir.
sedilen hususları mübeyyin olarak ihracatçılardan ilişik (4) numaralı
örneğe uygun iki nüsha taahhütname alacaklar, bunun 1 inci nüshasını
Müracaat şekli ve iznin verilmesi :
alâkalı kambiyo merciine gönderip 2 nci nüshasını nezdlerinde alıko
Madde 15 — Bakanlık iznine bağlı olan maddelerin, konsinyasyon yacaklardır.
yoluyla ihraçlarına ait müracaatlar İlgili tescil mercilerine yapılır ve bu
Bedelsiz ihracat :
merciler tarafından görüşleriyle birlikte derhal Ticaret Bakanlığına gön
derilir.
Madde 23 — Bedelsiz ihracat Türk Parası Kıymetini Koruma mev
Bu müracaatların ekil (2) numaralı örnekte yazılı esaslar dairesinde zuatı dairesinde yapılır.
yapılması ve gereken hallerde tamamlayıcı bilgi verilmesi şarttır.
Ticari olmayan geçici ihracat:
Bu müracaatlardan uygun görülenlere ait konsinye ihraç İzinleri
Ticaret Bakanlığınca ilgililere verilmek üzere tescil mercilerine gönderi
Madde 24 — Ticari mahiyette olmayan geçici ihracat Türk Para
lir. Bu İzinler taşıdıkları tarihten itibaren ¡(30) gün için muteberdir.
Kıymetini Koruma mevzuatı ile Gümrük Kanunu hükümlerine bağlıdır.
KISIM : II

Konsinye ihraç belgesi :

Yürürlük :

Madde 16 — Tescil mercileri tarafından ekil listeye dâhil mallar
Madde 25 — İşbu Talimatname 23/6/1959 tarih ve 10234 sayıl
için doğrudan doğruya ilgililerin müracaatı üzerine, bunun dışında kalan Resmî Gazete'de yayınlanan İhracat Talimatnamesinin yerine geçmek
mallar için Ticaret Bakanlığının konsinye ihraç iznine müsteniden ilişik üzere yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
ı(3) numaralı örneğe uygun (6) nüsha belge düzenlenir.
Ek liste :
Bu belgelerden (3) nüshası ihracatın yapıldığı gümrüğe verilmek
ve (1) nüshası kendisinde kalmak üzere, (4) nüshası ihracatçıya verilir.
Yaş meyva ve sebze
Gümrük idareleri bu belgelerin 1 inci nüshasını gümrük çıkış beyan Taze su ürünleri
El işleri
namelerinin gümrükte kalacak nüshasına ekledikten sonra, 2 ncl nüsha
Salyangoz
sını gümrük çıkış beyannamelerinin sureti ile birlikte ilgili kambiyo mer
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Tescil mercilerine verilecek beyanname örneği (No: 1)

Tescil mercilerince çıkış gümrüklerine hitaben verilecek

1 — İhracatçı firma
Adres
İhracat ruhsatname numarası
2 — İhraç malının :
a) Cins ve nev'i
b) Vasıfları
c) Mahsul yılı
d) Miktarı
e) Lisans tarih ve numarası İle lisans veren merciin adı.
f) Kredili satılması halinde, Ticaret Bakanlığı İzninin tarih
ve numarası
C FOB
3 — Birim satış fiyatı: .) CF
[CİF
("FOB
CF
4 — Değer tutarı: .{[CİF

belge örneği (No: 3)

1 — ihracatçı firma
Adresi
İhracat ruhsatname No:
2 —
ihraç malının :
a) Cins ve nev'i
b) Vasıfları
O Mahsul yılı
d) Miktarı
e) Ticaret Bakanlığının İznine bağlı ihracatta adı geçen Ba
kanlıkça verilen konsinye ihraç izninin tarih ve numarası.
FOB
C. F.
C. I. F.
FOB

Alıcı firmanın isim ve adresi :
4 — ihraç malının konsinye olarak nezdine gönderildiği firmanın
Komisyoncunun sisim ve adresi :
isim ve adresi.
Alıcı memleket :
5 — Alıcı memleket,
6 — Komisyoncunun isim ve iadreai
Malın satış ve ödeme şekli :
7 — Malın ihraç tarihi
'(Akreditifli, vesaik mukabili, kredili gibi)
8 — Malın ihraç edileceği gümrük
9 Kati satışın yapıldığı tarih ;
Ticaret
Bakanlığının iznine müsteniden müfredatı yukarıda göste
10 Malın ihraç tarihi:
rilen
malın
konsinyasyon
yoluyla ihracına alt işbu belge düzenlenmiş ve
11 Malın ihraç edildiği gümrük :
(4)
nüshası,
ı(3)
ü
ihracatın
Yukarıda müfredatı gösterilen mala ait satış fiyatının satış muka- ihracatçı firmaya verilmiştir. yapılacağı gümrük idaresine verilmek üzere
velesindeki fiyata uygun olduğunu beyan ederim.
Yetkili imza
İhracatçının İmzası
Tarih
Mühür
NOT :
Bu tescil belgesi ;
Not:
a) Gümrükte kalacak aslı -(Kırmızı)
Bu belge:
b) Gümrük idaresince alâkalı kambiyo murakabe merciine gönde
rilecek nüsha ((Açık yeşil)
1 — ) Gümrükte kalacak aslı (Kırmızı)
c) Gümrüklerce tescil mercilerine İade olunacak nüsha (Mavi)
b) Gümrük idarelerince alâkalı kambiyo murakabe merciine
d) İhracatçıda kalacak nüsha i(Sarı)
gönderilecek nüsha l(Açık yeşil) ı
e) Tescil mercilerinde kalacak diğer iki nüsha |(Beyaz)
c) ihracatçıda kalacak nüsha |(Sarı)
olmak üzere altı nüsha tabettirilecektir.
d) Müsaadeyi veren mercilerde kalacak diğer iki nüsha da
(Beyaz) olmak 'üzere beş nüsha tabettirilecektir.
Konsinye ihraç talepnamesi örneği (No: 2)
2 — İşbu belgenin !(1, 2 İve 3 /üncü nüshalarına) 45 er kuruşluk
a) İhracatçının;
damga pulu yapıştırılır.
Adı soyadı:
Ticaret unvanı :
Tescil mercilerince kambiyo murakabe mercilerine gönde
Sarih adresi :
rilmek üzere ihracatçılardan alınacak taahhütname örneği
İhracat ruhsatname numarası :
Ne zamandanberi bu maddenin ihracatı ale İştigal ettiği;
(No: 4)
İhraç malının;
b) Cinsi
Kambiyo Müdürlüğüne
:
Murakıplığına
Nev'i:
Defterdarlığına
Vasıfları :
Miktarı:
Merciince
çıkış gümrüğüne
hitaben
verilen
tarih
ve
sayılı belgeye
Hangi memlekette ve hangi mahalde satışa arzedileceğl
tevfikan
.
(
Memleket
ismi)
konsinyasyon
yoluyla ihraç
Yabancı memlekette konsinye olarak satışı yapacak firmanın
c) İsim
edeceğim
muhtemel
satış
fiyatında
ve unvanı:
Sarih adresi -.
(Kilo, baş, aded)
(Malın İsmi) (- • ait mahallî konsolosMalın
takribi
satış
fiyatı
:
d)
luğumuzca onaylanmış kati satış belgelerinin bulunduğunu
e) Satıcıya temin olunan komüsyonlarm nispeti :
ve kambiyo murakıplığına tevdi edileceğini ve mal bedef) Malın takribi FOB maliyeti :
İhracatçı
firmanın
daha
evvelki
ihracatından
mütevellit
döviz
g)
ait dövizlerin süresi içinde Yurda getirileceğini Türk Parası Kıyme
borcu olup olmadığı; (Bu husus ilgilinin bağlı bulunduğu kam line
tini
Koruma hakkında ,14 ısayılı .Kararla bu Karara ait tebliğler hükümleri
biyo murakabe merciinden alınacak bir belgeye müsteniden gereğince
taahhüt ederim.
tevsik olunur.)
120 Krş. pul
h) Nakliyatın hangi vasıtalarla yapılacağı (Türk gemileriyle veya
imza
ecnebi gemileriyle)
İhracatçının isim unvan ve adresi
5
6
7
8

a

K a m b i y o Müdürlüğün

D e f terdarhgına

, ,

.
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Tayinler
içişleri Bakanlığından :
Türkeli eski Kaymakamı Musa Atik'in, Hacıbektaş Kaymakamlı
ğına, Çatalzeytin eski Kaymakamı Rafettin Küçüktiryaki'nin, Sultandağı
Kaymakamlığına, Yahyalı eski Kaymakamı Tursun Toprakın, Kemaliye
Kaymakamlığına, Şabanözü eski Kaymakamı ibrahim önen'in, Refahiye
Kaymakamlığına, Kurucaşile eski Kaymakamı O. Necati Arslan'ın Me
riç Kaymakamlığına, Felahiye eski Kaymakamı Mustafa Tosun'un Ya
vuzeli Kaymakamlığına, Yeşilhisar eski Kaymakamı Zeki üzerenin Lâ
dik Kaymakamlığına, Alucra eski Kaymakamı Ali Oğuz'un Araç Kay
makamlığına, Dicle eski Kaymakamı Ayhan Erman'ın Ortaköy (Çorum)
Kaymakamlığına, Birecik eski Kaymakamı M. Sadık Göbelezoğlu'nun

Ihsaniye Kaymakamlığına, yeniden tâyinleri, Yüksek Bakanlar Kurulu
nun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararma istinaden tensip edilmiştir.
25/6/1960

Maliye Bakanlığından :
1 — Vergiler Temyiz Komisyonu 1250 lira aylıklı âzahk kadro
sunda 1500 lira maaş aian Cevdet Hakioğlu kanuni terfi süresini 10/6/19
tarihinde doldurduğundan, Ayırma Meclisinin 26/6/1960 tarihli ve 51
sayılı kararına müsteniden ve 4598 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gere
ğince maaşının 1750 liraya çıkarılması uygun görülmüştür.
2 — İşbu karar, Yüksek Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarihli ve
5/11 sayılı kararnamesinin 1 inci maddesine göre tanzim edilmiştir.
5/7/1960

TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından :
8 Nisan 1960 tarih ve 10475 sayılı Resmî Gazete'de münteşir Tür
kiye - Polonya Ticaret Anlaşmasına ek 14/3/1960 tarihli protokole mer
but (A) listesinin 45 sıra numarasında kayıtlı 73.11 gümrük tarife po
zisyonlu «Demir veya Çelikten Profiller» için tefrik edilen 50.000,— do
larlık kontenjan 100.000 dolara çıkarılmıştır.
Mevzuubahis mallara müteallik talepler işbu Tebliğin neşir tarihini
takip eden ilk Pazartesiden itibaren T. C. Merkez Bankası tarafından
kabul edilecektir.

Ticaret Bakanlığından :

15/2/1960 tarihli 10432 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan «D
Ticaret Rejimine dair ithalât Talimatnamesi» nin 7/7/1960 tarih ve 5/112
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan «Dış Ticaret Rejim
hakkında Karar» a aykırı olmayan hükümleri bu kararın birinci madde
sinin verdiği yetkiye istinaden yürürlükte bırakılmıştrı.

İLANLAR
Saruhanlı Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

Bolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
960/29
959/74
Fatma Kanlıca ve arkadaşları vekilleri dâvavekili Ali Rıza Gökçesu
Davacı Saruhanlı Mahfeller Köyünden Baki Başol tarafından Ma
tarafından Akpınar Mahallesinden Zehra, Hacer, Hüsnü, Sadık, Kadriye,
nisa Dere Mahallesinde Enbiya Boyacısı Hafız karısı ve Ahmet Hüseyin Şaziye ve ismail aleyhlerine ikame ettiği izalei şüyu dâvasının yapılan
kızı Süheylâ özboyacı ile Karayenice Köyünden Ramazan Aka aleyhine açık yargılaması sonunda gayrimenkulun aynen taksimi mümkün olama
açılan 800 lira alacak dâvasının duruşmasında :
dığından pafta 9, ada 183, 7 parsel numarada kayıtlı gayrimenkulun sa
Dâvâlılardan Süheylâ Özboyacı'nm bunca aramalara rağmen teb larak bedelinin taraflara tevzii ve taksimine 3/6/1960 tarih ve 29/178 s
ligatın yaptırılamadığını ve bu itibarla Resmî Gazete ile kendisine ilânat ile karar verildiği ve kararın dâvâlıların gıyabında neticelenmesi üzerine
yapıldığı yine duruşmaya gelmediğinden bu kere kendisine Resmî Gazete dâvah Zehra, Hacer, Hüsnü, Sadık, Kadriye, Şaziye ve ismail'in bir ha
vasıtası ile gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânat yapılmasına ka İçinde karar aleyhine itiraz etmeleri aksi halde hükmün kesinleşeceği
rar verildiğinden adı geçen dâvanın kendisini temsil ettirmek üzere bir
ilân olunur.
vekil göndermesi ve kendisinin duruşma gününde hazır bulunması aksi
2642
halde duruşmanın gıyabında devam edileceğinin ilân edilerek duruşma
nın muallâk bulunduğu 13/7/1960 gününde hazır bulunması lüzumu ilân
olunur.
Samsun Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden :
2645
Ayvalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
'Ayvalık Kazası Hayrettinpaşa Mahallesinden Zeynep Işk tarafın
dan Susurluk'un Buzağlık Köyünden Osman Işık aleyhine açılan boşan
ma dâvasının 20/6/1960 günlü celsesine dâvah gelmediğinden hakkında
verilen gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmekle duruşmanın
18/7/1960 Pazartesi günü saat 9 a bırakıldığı ilân olunur.
_

2743

960/238
Samsun Yeni Mahallede Çarşamba Caddesi 45 numarada Havva
Turcan tarafından sekiz senedenberi adresi malûm olmayan kocası Hali
Turcan'ın adresi malûm olmadığından karısının açtığı boşanma dâvasının
duruşmasında dâvâlının adresi malûm olmadğmdan ilânen tebliğine ka
rar verilmiş ve muhakemesi 6/9/1960 saat 9 a bırakılmıştır.
Tâyin edilen günde bizzat veya bir vekil marifetiyle kendisini tem
sil ettirmediği ve cevap da vermediği takdirde hakkında mahkemece gıy
kararı verileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2618
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden :
(Almanca Mütercim alınacaktır)
Şirketimiz Merkez Teşkilâtı ihtiyacı için Almanca diline bihakkın
vakıf bir Mütercim alınacaktır.
Ayrıca Fransızca bilenler tercih olunur.
Alınacak elemanın, Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde tesbit
olunan vasıfları haiz olması ve şirketimizce yapılacak ehliyet imtihanın
da başarı göstermesi şarttır.
Taliplerin şartlarımızı öğrenmek üzere âzami 14/7/1960 Perşembe
günü saat 18 e kadar Şirketimize müracaatları ilân olunur.
2788/4-2

hinde tevkif ve 17/7/1959 tarihinde kefaletle tahliye edilmiş ve vekili
bulunan Selâhaddin Aydın'm vicahmda yapılan açık muhakeme sonunda :
Gereği düşünüldü : Maznunda yakalanan bütün eşyaların kaçak
olup Suriye menşeli olduğu anlaşılmış ve fakat bu eşyaların kaçak ol
duğunu herkesin bilcmiyeceğinı bilirkişi bilâhara mahkeme esnasında
vermiş olduğu beyanı ile tesbit etmiş bulunmasına göre maznunda ya
kalanan eşyaların reçber bulunan maznunun kaçak olduğunu bilerek sa
tın aldığı subuta ermediğinden maznunun müsnet suçtan beraatına ve
fakat bilirkişi beyanı ile kaçak olduğu anlaşılan maznunda yakalanan
eşyaların müsaderesine, hüküm katileştikten sonra 2134 özel numaralı
makbuzla 300 lira kefalet akçesi bulunduğundan hüküm katileştikten
sonra işbu kefalet akçasının maznuna ladesine, talebe muhalif olarak
Temyiz yolu açık olmak üzere maznun vekili ile Hazine vekili İsmet
Kaplan'ın yüzlerine karşı, iddia makamında C. M. U. Tevfik Fenercicioğlu huzuru ile 6/5/1960 günü verilen karar açıkça okundu :

Bolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

2678

960/120
Bolunun Yumrukkaya Köyü 4 No. lu hanede nüfusa mukayyet Arif
kızı Naile'den doğma, 6/5/1929 doğumlu davacı Feride Arıcan tarafından
aynı köy, aynı nüfusa kayıtlı Süleyman oğlu Fatma'dan doğma 3/8/1337
doğumlu dâvâlı Hayri Arıcan aleyhine ikame edilen şiddetli geçimsizlik
sebebiyle boşanma'dâvasının yapılmakta olan duruşması sırasında :
Yukarıda adı geçen dâvâlı Hayri Arıcan'ın .adresi meçhul oldu
ğundan duruşmasının muallâk bulunduğu 14/6/1960 Salı günü 1 Haziran
1960 tarih ve 10517 sayılı Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ edilmiş ve fakat duruşmada hazır bulunmadığından
hakkındaki gıyap kararının Hân suretiyle tebliğine karar verilmiştir.
Halen adresi meçhul olduğu anlaşılan dâvâlı Hayri Arıcan'ın
14/6/1960 tarihindeki duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kararı
verilmiş ve duruşmanın devamı 15/7/1960 tarihine rastlayan Cuma günü
saat 9.15 e talik edilmiş olduğundan vaktinde duruşmada bulunması lü
zumu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

Tekirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

959/350
Davacı Fatma Vargel vekili Avukat Cavit Turgay tarafından dâvâlı
kocası Mehmet Vargel aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan du
ruşması sonunda :
Dâva sabit görüldüğünden tarafların boşanmalarına mütedair mah
kememizden verilen 11/6/1960 gün ve 959/350 esas ve 960/299 karar nu
marası ile hüküm verilmiş bulunduğundan işbu ilânın neşrinden itibaren
15 gün içinde dâvâlı Mehmet Vargel tarafından temyiz edilmediği tak
dirde hükmün kesinleşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân
olunur.
2660

2621
Elâzığ Sulh Hukuk Hâkimliğinden
Karayolları Umum Müdürlüğüne izafeten vekili Avukat Naci Güray
tarafından Elâzığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Kartal Sokak No. 3 de ikamet
eden Necmettin Karvar aleyhine açmış olduğu hasar bedelinden 535 lira
7 kuruş zarar ziyan hakkında mahkememizde yapılmakta olan duruş
mada :
Dâvâlı adına çıkarılan davetiyeye ve sarih adresinin tesbiti için ya
zılan müzekkereye verilen cevapta adı geçenin bulunamadığı anlaşılmış
bulunmakla muhakeme günü olan 19/7/1980 günü saat 9 da mahkemeye
gelmediği veya bir vekille de kendisini temsil ettirmediği takdirde işbu
ilânın davetiye yerine kaim olmak üzere tebliği ilân olunur.
2674
Maraş 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden
959/379
960/ 50
C. M. U. M. Tevfik Fenercioğlu 10966
Hâkim
ilhan Arıkan 9068
Kâtip
Ali Avgın
Davacı
K. H.
Müdahil
islâhiye Gümrük Md. lüğü adına Maraş Hazine vekili
Avukat ismet Kaplan.
Maznun
Göksün Kamışçık K. den Abdullah ve Hatice'den 335 de
doğma evli 4 çocuklu, cahil, reçber, Türk, islâm, Âdil
Yamaç vekili Sslâhaddln Aydın.
Ticaret maksadiyle kaçakçılık
Suç
2/6/1959
Suç tarihi
Maznun Adil Yamaç hakkında Maraş C. M. U. liginin 2/6/1959 ta
rih 1678-334 sayılı iddianamesiyle dâva açılmış olmakla 2/6/1960 tari

Görele Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Esas : 958/589
Karar : 959/189
Görele Sadegöre Köyünden Mehmet oğlu Abdurrahman Kuğu tara
fından aynı köyden Dudu Kuğu, Ali Kuğu, Zeliha Kuğu aleyhlerine ikam
edilen alacak dâvasının yapılan muhakemesi sonunda verilen 29/6/1959
tarih 589/189 sayılı kararla alacak mevzuu dört bin liranın dâvâlılardan
müteselsilen tahsiline dair hüküm dâvâlılardan Ali Kuğunun asker fira
risi bulunması sebebiyle kendisine tebliğ edilememiş ve mahkemece ilâ
nen tebliğine karar verildiğinden karar gereğince işbu hüküm ilâm teb
liği yeline kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2662

Sandıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Sandıklı Hazineyi Maliye ile Sandıklı'nın Ürküt Köyünden olup Er
zurum 3 Or. D31. Oçş. Tb. Kh. Bl. Mustafa oğlu Nail Tursn ve Ürküt
Köyünden Mustafa Turan aralarında alacak dâvasından dolayı Sandıklı
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan muhakeme sonunda : Dâvâlı Nail
Turan'ın okuma masrafı olarak borçlandığı 1227 lira 84 kuruşun faizi
ile birlikte dâvâlı Nail Turan'dan tahsiline ve 108 lira 86 kuruş muhakeme
masrafı ile 127 lira nispi vekâleti ücretinin de dâvâlı Nail Turan'dan alın
masına ve dâvah Nail Turan'ın halen reşit bulunduğu cihetle okula karşı
velâyeten sorumlu bulunan Mustafa Turan'ın bu sorumluluğu müttefi bu
lunmuş olmakla Mustafa Turan hakkındaki dâvanın reddine, temyizi kabil
olmak üzere 11/11/1959 tarih ve 310-444 sayı ile karar verilmiş olduğun
dan dâvâlı Nail Turan'ın adresinin meçhul bulunması sebebiyle Nail
Turan'ın ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz etmed'ği tak
dirde hakkındaki hükmün kesinleşeceği ilân olunur.
2663
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M . S. B . 1 N o . lu Satırı A l m a Komisyonu ( evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği
ilân kısmında görülebilir.
Başkanlığından
2690 / 4-2
150 ton kavun satın alınacaktır. Tahminî tutarı (60.000) lira olup
geçici teminatı (4.250) liradır. İhalesi 25/7/1960 günü saat 11,30 da ka
800.000 aded limon satın alınacaktır. Tahminî tutan (144.000) lira
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 75 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı
olup
geçici teminatı ı(8.450) liradır. İhalesi 3/8/1960 günü saat 11 de ka
isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat palı zarf
usulü ile yapılacaktır.
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ev
İsteklilerin
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif
saf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği mektuplarını Komisyon
Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler
ilân kısmında görülebilir ilân olunur.
hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
3631 /
lebilir.
2691 / 4-2
60 ton kırmızı domates satın alınacaktır. Tahminî tutarı (36.006)
lira olup geçici teminatı (2.700) liradır. İhalesi 23/7/1960 günü saat 11 de
60 ton yağlı beyaz peynir satın alınacaktır. Tahminî tutarı '(288.000)
kapah zarf usuliyle yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir lira olup geçici teminatı 15.270) liradır. İhalesi 30/7/1960 günü saat 11.30
saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına verme
da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
leri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amir
15 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İs
liği ilân kısmında görülebilir ilân olunur.
teklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuparını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün
2631 / 4-3
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir.
40 ton karpuz, 40 ton kavun, 20 ton taze üzüm satın alınacaktır.
2692 / 4-2
Tahminî tutarı (44.000) lira olup geçici teminatı (3.300) Uradır. İhalesi
22/7/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirti
M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
len gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komis
Başkanlığından
yon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve
latanbul Levasna Amirliği İlân kısmında görülebilir ilân olunur.
Kapalı zarfla 33 kalem fotoğraf malzemesi satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 168.155 lira muvakkat teminatı 9.658 Uradır. İhalesi
Miktarı Fiyatı
Tutan
G. Teminatı 19/7/1960 Sah günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektup
Cinsi
Ton
Kr.
Lira
Lira
larının bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada
gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul
Karpuz
40
35
14.000
1.050
Lv. Amirliği ilân kısmında görülür.
Kavun
40
S5
14.000
1.050
Taze üzüm
20
16.000
80
1.200
2636 / 4-8
44.000
S.300
2633 / -3
M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
30 ton taze fasulya, 30 ton taze patlıcan satın alınacaktır. Tah
Kapalı
zarf
usuliyle
mutfak onarımı yaptırılacak. Keşif bedeli
minî tutarı (34.500) lira olup geçici teminatı (2.588) liradır. İhalesi
1
4
2
.
8
8
6
,
4
0
lira
olup
geçici
teminatı
8.394,50 liradır. İhalesi 21/7/1960 Per
20/7/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
şembe
günü
saat
15.
3
0
da
Komisyonda
yapılacaktır. Keşif ve şartname
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif ler her gün öğleden evvel Komisyonda ve
İst. Lv. A. liginde görülebilir.
mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler
İsteklilerin
ihale
gününden
en
az
üç
gün
M. M. V. İnş. Emi.
hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle D. Bşk. müracaat ile yeterlik belgesi almaları evvel
şarttır.
Taliplerin 2490
bilir ilân olunur.
sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını
Tutarı
Miktarı Flvatı
G. Teminatı ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
Cinsi
Ton
Lira
Kr.
Lira
lığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir
suretle kabul edilmez.
30
19.500 )
Taze fasulya
65
2684 / 4-3
15.000 f 2.588
Patlıcan
50
30
— • — • — — —

34.500
2634 / 4-«
45 ton tavuk eti satın alınacaktır. Tahminî tutarı(315.000) lira olup
geçici teminatı (16.350) liradır. İhalesi 30/7/1960 günü saat 11 de kapalı
zarf usulü ile yapılacaktır.
15 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İs
teklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir.
!

2669 / 4-2

60 ton kuru soğan satın alınacaktır. Tahminî tutarı 1(30.000) lira
olup geçici teminatı ı(2.250) liradır. İhalesi 1/8/1960 günü saat 11 de ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir
saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına verme
leri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amir
liği ilân kısmında görülebilir.
2689 / 4-2

Kapah zarf usuliyle Keson kuyu inşaatının işçiliği yaptırılacak keşif
bedeli 48.906,17 lira olup geçici teminatı 3675 liradır. İhalesi 25/7/1960
Pazartesi günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartna
meler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görü
lebilir.
İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel 2 Hv. K. İnş. $b. M
lüğüne müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayıl
kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle ka
bul edilmez.
2694 / 4-2

Kapalı zarf usuliyle Çubuk birlikleri ihtiyacı için 1000 ton yiye
cek, yem, yakacak ve eşya nakli yaptırılacaktır. Ton kilometresi 75,1
kuruş olup tahmini bedeli 30.000 lira olup geçici teminatı 2.250 liradır.
İhalesi 22 Temmuz 1960 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapı
lacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görü
lebilir.
Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları
100 ton patates satın alınacaktır. Tahminî tutarı (50.000) lira olup teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
geçici teminatı (3.750) liradır. İhalesi 1/8/1960 günü saat 11,30 da kapalı misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki ge
zarf usuliyle yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat cikmeler hiç bir surette kabul edilmez.
evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri
2767 / 4-2
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vâlılar Adana'nm Cihan Hacıkerim Çiftliği, Mesudiye Köyünde ikamet
etmekte olan Şerife Gün ve Mümin Gün ile Gülnar'ın Saray Mahallesin
den Adil özdemir, Ayşe Özdemir, Hacıkerim özdemir aleyhlerine açı
959/342
lan izaleyi şüyu ve taksim dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde :
Davacı Hazineye izafeten Çayıralan Askerlik Şubesi Başkanlığı
Şerife Gün ve Mümin Gün'ün adresleri bunca arama
tarafından Çandır Nahiyesinden ölü İsmail varisleri Fatma, Yakup, lara Dâvâlılardan
rağmen
bulunamadığından
muhakemenin bırakıldığı 25/7/1960 tari
Meryem, Gürcü ile kusuru neticesi okuldan uzaklaştırılan İbrahim İnci hinde saat 9tfamahkemede hazır
veya bir temsilci gönder
aleyhlerine ikame olunan okul masraflarının tazminat dâvasının yapılan meleri aksi halde gıyaplarında muhakbulunmaları
e
m
e
y
e
devam
olunacağı gıyap da
muhakemesinde :
vetiyesi
yerine
kaim
olmak
üzere
ilânen
tebliğ
olunur.
Yukarıda adı geçen dâvâlılardan İbrahim Inci'nin adresi meçhul
2672
bulunduğu davetiyesine verilen meşruhattan anlaşılmış, davetiye tebliği
yerine kaim olmak için Resmi Gazete ile ilân edilmiş, mahkemeye gel
memiş bulunduğundan duruşma 8/9/1960 gününe talik edildiği ve gıyap
Doğanşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden
kararı çıkartılması iktiza ettiğinden adı geçen İbrahim'in duruşma gü
nünde mahkemeye gelmesi ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere
28/11/1959 günü Polat şosesi Beypınar mevkiinde bahçelerin ara
ilân olunur.
sında tütün yüklü hayvanın yem torbası içerisinde yakalanan sahipsiz
2670
yed; parça 3200 kg. ağırlığındaki ipek mensucatın 960/1 esas 960/1 ka
rar sayılı 20/5/1960 tarihli ilâmla eşyaların müsaderesine karar veril
miştir.
Gülnar Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
15 gün içinde ilgili mahkemeye müracaat edilmediği takdirde İlâ
Davacı Gülnar'ın Saray Mahallesinden Hasan İcat ve 21 arkadaşı mın kesinleşeceği ilân olunur.
nın vekilleri Gülnar'da dâva takipçisi Ahmet Keskinkaya tarafından dâ
2677
Çayıralan Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

Maden Kredi Bankasının 31 Aralık 1959 tarihli bilançosu
A K T İ F

P A S İ F

Türk Lirası
5.862.500,00
26.922,40
202.258,16
27.911,16

I ödenmemiş sermaye
II Kasa
V Bankalar
VHI Senetler cüzdanı
Sair müşteriler
X Borçlu cari hesaplar
iştiraklerimiz
Sair müşteriler

249.323,57
123.724,48

XIV iştiraklerimiz
Bankalar Ka. M. 48, F. 2

255.000,00

Türk Lirası
8.000.000,00
7.197,50
8.581,36

I Sermaye
VIII Muhtelif alacaklılar
X Diğer pasifler

27.911,16
373.048,05

255.000,00

XVI Sabit kıymetler
96.331,98
Menkuller (150.000,00 T. L. na sigortalıdır.)
29.549,22
XVIII Diğer aktifler
114.924,53
XIX ilk tesis masrafları
1.027.333,36
XX Zarar
Geçen yıldan devreden zarar
596.118,45
Bilanço yılı sararı
431.214,91
Yekûn

8.015.778,86
355.049,00

Umumi yekûn

8.370.827,86

Nâzım hesaplar

Nâzım hesaplar
Kefaletlerimiz sair müşteriler
Diğer nâzım hesaplar

8.015.778,86
Yekûn
355.049,00
15.000,00
340.049,00
Umumi yekûn

8.370.827,86

Maden Kredi Bankasının 31 Aralık 1959 kâr ve zarar hesabı
BORÇLU HESAPLAR

A L A C A K L I HESAPLAR

Türk Lirası
I
II
VI
VIII

Personel masrafları
Vergi ve harçlar
Amortisman ve karşılıklar
Diğer masraf ve zararlar
Yekûn

169.578,27
17.733,74
64.886,05
821.969,33
1.074.167,39

I
III
VII
VIII

Türk Lirası
40.700,83
Alınan faiz ve komüsyonlar
6.046,95
Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz Ve komüs.
86,25
Muhtelif kârlar
1.027.333,36
Zarar
Yekûn

1.074.167,39
2685
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K e i l a ö a y ü a ı a MerKca H ı ı z ı s a m n a itıusutusu M u u u r ı u g u u d e n
Yollar 4. Bölge Müdürlüğünden :
Stablize malzeme naklettirilecektir
Miktarı Muhammen Geçici
Şereflikoçhisar - Kaldırım Tuzlası yolu Kim. 0-12 arasına stablize
Ms
bedeli teminatı ihale şekli
Cinsi
malzeme nakli işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
işin keşif bedeli 147.450,00 (Yüz kırk yedi bin dört yüz elli) lira
2
kereste 25x5x400
olup muvakkat teminatı 8.622,50 l(Sekiz bin altı yüz yirmi iki lira elli) Çam
2
0
»
»
25X1,
5
X400
kuruştur.
20X1,5X400 25
Eksiltme 22/7/1960 Cuma günü saat 11 de Bölge Merkezinde yapı »» >
27.270,— 2.045,25 Kapalı zarf
3
>
25X3X400
lacaktır.
2
>
>
8X8X400
Kapalı zarfların aynı gün saat 10 a kadar Komisyon Başkanlığına
1
> > 8X5X400
verilmesi.
Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
Yukarıda müfredatı yazılı 6 kalem kereste 2490 sayılı kanunun 32
Bu işe ait keşif ve şartname mesai saatleri dâhilinde Malzeme nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, ihalesi 14/7/1960 Per
Amirliğinde görülebilir.
şembe günü Saat 15 te Enstitüde toplanacak Komisyonca yapılacaktır.
isteklilerin 16/7/1980 Cumartesi günü öğleye kadar Bölgemize vere Kapalı zarfların aynı gün saat 14 e kadar Komisyona verilmesi şarttır.
cekleri dilekçelerine aşağıdaki vesaiki kapalı bir zarf içersinde ekliyeıek
isteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak üzere
yeterlik belgesi almaları şarttır.
Enstitü
bürosuna müracaatları.
1 — Bu işin cins ve öneminde bir iş yapmış olduklarını belirtir tas
2559 / 4-4
dikli belge,
2 — 1 liralık damga pulu,
3 — Bir aded fotoğraf,
Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat olunması,
2686 / 4-4
M. fiyatı Muv. Tem.
Miktarı
O insi
Kile
Lira Kr. Lira Kr.
-92750
60 123 75
Domates
Tıp Fakültesi Dekanlığından :
Taze fasulys
2750
1 00
206 25
80
Taze kabak
2
750
103 25
1 — 26/5/1960 Perşembe günü ihalesi yapılacakken bilâhare tehir
2750
70
Patlıcan
144 50
edilen Fakültemiz servisleri kalorifer tesisatı tevsii ve tadil İşleri tekraı
2750
80
Dolmalık biber
1208
65 00
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2750
Taze üzüm
1 00
25
2 — Bu işin tahmini keşif bedeli 354.523,90 lira olup, geçici temi
82 56
275«
40
Kavun
natı 17.931,— liranın Fakülteden tahsilat müzekkeresi alınarak Ankar»
72
375«
26
Karpua
25
Üniversitesi (Dışkapı) Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması şarttır.
•
Yekûn
1103 T5
3 — Bu İşe ait şartname, mukavele projesi, keşif ve diğer evrak
her gün mesai saatlerinde (8 -16 arası) Fakülte Hesap işlerinde görüle
bilir.
Ankara Jandarma Subay Okulu eratı ihtiyacı İçin cins ve miktarlar
4 — Eksiltme 21/7/1960 Perşembe günü saat 11.00 de Tıp Fakül muhammen fiyat ve muvakkat teminatları yukarıda yazılı evsaf şartna
tesinde yapılacaktır.
mesine uygun 8 kalem sebze ve meyva eksiltmeye çıkarılmıştır, ihalesi
5 — istekliler mesleğini gösterir resmî belge İle bu işi yapabile 15 Temmuz 1960 Cuma günü saat 15,30 da Ankara Jandarma Satınalm
ceklerine dair İhale gününden (Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayın Komisyonu binasında yapılacaktır.
dırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Tesisat Şubesine dilekçe ile müra
8 kalem taze sebze ve meyvenin tamamı bir istekliye ihale edilebil
caat ederek bu miktarda resmî bir kalorifer işi yaptıklarına dair belge ceği gibi 3 kalemden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihais
ibraz etmek suretiyle yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
edilebilir. Şartnameler izmir J. Denia Bölge K. lığı, istanbul J. Sat. Al.
6 — Taliplilerin 2490 sayılı kanunun tarifine göre hazırlıyacaklar; Kom. Bşk. İlgında ve Komisyonumuzda görülebilir.
kapalı zarflarını ihale günü ihale saatinden bir saat önce Satmalma
kanuni vesika, muvakkat teminat mtkbuılarım havi
Komisyonu Başkanlığına vermeleri (Bu saatten sonra olacak müracaat k a p ı l isteklilerin
ı zarf teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline yani
lar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez), ilân olunur.
en g«6 saat 14,30 a kadar Komisyona, vermeleri ilân olunur.
2630 / 4-3

1 — Tıp Fakültesi Hastanesinin 1960 malî yılı ihtiyacı için (, )
kalem ilâç ve malzeme satın alınacaktır.
2 — ilâç listeleri ve şartname hergün mesai saatlerinde Fakülte
Hesap işlerinde görülebilir ve istenebilir.
3 — Firmalar verebilecekleri malın her kaleminin fiyatı ile tutarını
gösterir teklif mektuplarını tutarı üzerinden ı% 7.5 teminat mektubu
veya makbuzu ile birlikte 27/7/1960 Çarşamba günü akşamına kadar
Fakülte Satınalma Komisyonu Başkanlığına göndereceklerdir! Postada
vâki gecikmeler kabul edilmez. Zarflar 28/7/1960 Perşembe günü açı
lacaktır.
4 — Teklifler Satınalma Komisyonu ve katılacak bir mütehassıs
üye tarafından incelenerek, evsafına uygun görülen her kalem malze
meye en ucuz fiyat teklif eden firmaya ihale edilecektir.
5 — Her firma verebileceği kalemler için teklif vermekte ser
besttir.
6 — Her kalem ilâcın üçte biri mukavelenin tescili ve tebliğ tari
hinden itibaren bir ay zarfında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ec
zanesine teslim edilecektir. Mütebakisini 60 gün ki ceman 91 gün zar
fında teslim edilecektir.
7 — Teklif edilen malzemenin memlekete fiilen ithal edilmiş ve
transferi yapılmış mallardan olması Jâzımdır. ilân olunur.
2679 / 4-2
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Pasinler Asliye Hukuk Ticaret Hâkimliğinden :
Davacı Pasinler'de Tüccar Nazım Koltukoğlu vekili Avukat Sadrettin Söğütlüğü tarafından dâvâlılar Pesinler'in Erzurumkapı Mahalle
sinden Fatma Baskın, Sabiha Küçükkol, Ayşe Özkan ve istanbul Şişli
Kurtuluş Hacı Ahmet Mahallesi Yeni Asır Sokak No. 4 de mukim Lütfiye Güzey ve Trabzon Çömlekçi Mahallesi Arafilbay Sokağı hane 346 d
mukim Fahriye Gümrükçü ve Fatma aleyhlerine ikame eyledikleri alaca
dâvasının Pasinler Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesinde yapılan açık du
ruşması sırasında :
Dâvâlılar Trabzon Vilâyetinin Çömlekçi Mahallesi Arafilbey Sok. ha
ne No. 346 da ikamet eden Fahriye Gümrükçü ile Pasinler'in Erzurumk
Mahallesinde Şoför Osman yanında ikamet eden Fatma Küçükkol evvel
gösterilmiş bulunan adreslerinden halen ayrılmış olup adlarına çıkarılan
davetiyelerin bulunamadıklarından tebliğ edilemediği cihetle H U. M.
K. nun 123 üncü maddesi gereğince her iki dâvah Fahriye Gümrükçü
ile Fatma Küçükkol'a aleyhlerine ikame olunan dâvanın duruşmasının
19/9/1960 Pazartesi saat 9.20 ye bırakılmış olduğu ilânen tebliğ olunur.
2673
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Saiifa: 1697

Kırşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden :
70 kalem inşaat malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
959/300
M
u
h
a
mmen bedeli 21.006 lira 50 kuruş olup geçici teminat 1.575 lira 49
Kırşehir'in Kuşdili Mahallesinden Musa Ceylân, Muzaffer Ceylân
vekilleri Avukat Mehmet Mahmutoğlu tarafından Kâmile Oruç ve arka kuruştur. İhalesi : 28/7/1960 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Kona
daşları aleyhine ikame olunan izalei şüyu dâvasının yapılan muhakeme ğında Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende gö
rülür.
sinde :
isteklilerin belirli gün saat 14 de kadar teminat makbuz veya mek
Dâvâlılardan Kâmile adına çıkarılan davetiyelerin sık sık adres de
ğiştirmesi ve belli bir adresi olmaması hasebiyle bilâ tebliğ geldiğinden tubu ve ticaret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlanmış kapalı
zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri.
mahkemece kendisine gıyap kararının ilânen yapılmasına karar veril
Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez.
miş olmakla adı geçen dâvâlı Kâmile Keskinkılıç'm bu kere muhakeme
2787 / 4-1
nin bırakıldığı 15/7/1960 günü saet 1C.50 de mahkemede hazır bulunması
aksi halde muhakemenin gıyabında devamına karar verileceği gıyap ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
T. C. Devlet Demiryolları Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reis
liğinden
:
2786 /1-1
Bilâma karbonat dö sut ile karpit alınacak
1 — Teklif alma suretiyle 800 ton bilâma karbonat dö sut ile 100
Maliye Bakanlığından :
ton karpit bedeli t. C. A. kredisinden ödenmek üzere satın alınacaktır.
2 — Tekliflerin en geç 1/8/1960 Pazartesi günü saat 17 ye kadar
Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya
Yapılacak iş : Maliye Bakanlığı binalarında yapılacak muhtelif
onarım işleri.
gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler istanbul'da Sirkeci ve Ankara'da Merkez vezne
Keşif bedeli : (,150.732,35) lira.
lerinden 10 lira mukabilinde temin edilebilir.
Teminat miktarı : (113,05) lira.
4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya
Eksiltme mahalli ve tarihi : 25/7/1960 Pazartesi günü saat (3 6) tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
da Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü
5 — Bilâma karbonat dö sut ve karpit için ayrı ayrı teklif veril
ile ihale olunacaktır.
mesi şarttır.
2755 / 2-2
Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir.
Eksiltmeye İştirak etmek Istiyenlerin bu iş için Bayındırlık Ba
kanlığından, ihale gününden en az üç gün evveline kadar alacakları
yeterlik belgesini komisyona ibraz etmeleri şarttır.
Divriği Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
2763 / 4-3
959/50
Davacı Divriği'nin Aşudutekke Köyünden Bektaş Gencer tarafmdan
dâvâlı karısı Ayşe Gençer aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan
duruşması
sırasında :
Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden :
Dâvâlı Ayşe Gençer'in, adresi meçhul olduğundan fidına gazete ile
Kız Teknik öğretim Okulları ihtiyacı İçin aşağıda vasıfları ile mu ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan karar gereğince
hammen bedelleri belirtilen muhtelif mankenlerin 2490 sayılı kanun ge adı geçen dâvâlının, muhakemenin muallâk bulunduğu 15/7/1960 günü
saat 9 da mahkemede bizzat hazır bulunması veya kendisini kanuni bir
reğince kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacaktır.
temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam ede
Buna ait şartname okulda mevcut olup her gün mesai saatleri içinde vekille
ceği
gıyap
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
okulda görülebilir, isteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgeleri
2749 /1-1
ile belirtilen gün ve saatte komisyon reisliğine tekliflerini vermeleri ilân
olunur.
Cinsi ve
özelliği

Muh. Muv.
Miktarı bedeli Tem.
Aded Lira Lira Kr. ihale yeri

ihale ihale
tarihi saati

Muhtelif beden
Ankara Okullar
ayaklı manken 540 64.800 4.860,00 Saymanlığı 30/7/1960 10,30
Çocuk mankeni 100 8.500 637,50
»
30/7/1960 10,30
Maket manken 50 1.750 131,25
»
30/7/1960 10,30
2752 / 4-1

Erzurum 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
960/158
Davacı Erzurum Ali Paşa Mahallesi Gümüşmasat Sokak No: 44 de
mukim H. Ömer Tanış vekili Avukat I. Sadık Tellioğlu tarafından dâvâlı
Erzurum Kavak Mahallesi Çıkmaz Sokakta mukim Behice Şimşek aley
hine açılan borçtan kurtulma ı(Senet liptali) dâvasının yapılan açık du
ruşması sırasında :
Dâvâlı Behice Şimşek'e çıkarılan davetiye hilâ tebliğ iade edilmiş
ve şu suretle adresi meçhul kalmış olduğundan ilânen davetiye tebliğine
mahkemece karar verilmiş olduğundan karar gereğinin icrası ile dâvâlı
Behice Şimşek'in 18/7/1960 günü saat 10 da mahkememizde hazır bulun
ması için işbu ilân dâvâlı Behice Şimşek'e davetiye makamına kaim ol
mak üzere İlânen tebliğ olunur.
2760 /1-1

Mudurnu Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1959/146
Mudurnu'nun Seyrancık Mahallesinden Tahsin Bayrak vekili Avu
kat tlhami Bozkoyunlu ile Mudurnu'nun Sürmeli Köyünden Emine Bay
rak arasında cereyan eden boşanma dâvasının yapılmakta olan duruş
masında :
Dâvâlı Emine Bayrak'm adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edil
mediği zabıtaca yapılan tahkikatda da adresi meçhul olduğundan dave
tiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Dâvâlı 14/7/1960 tarihli duruşmada bulunmadığı ve kendisini bir
vekille de temsil eylemediği takdirde hakkında gıyap kararının çıkarıla
cağı, işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
2761 /1-1
Göksün Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
958/77
Göksun-Çardak Nahiyesinden Hacı Mahmut evlâtları Arif, Ahmet
ve Nazife Yaşar tarafından aynı yerden Kerem oğlu Abdullah Uçar aley
hine açılan men'i müdahale dâvasının devam eden muhakemesinde :
Dâvâlı Abdullah Uçar gösterilen adreste bulunmadığı ve tebligata
yarar adresi belli olmadığı cihetle ilânen tebligat yapılmasına karar ve
rildiğinden mumaileyhin duruşmanın bırakıldığı 14/7/1960 Perşembe günü
saat 9 da Göksün Asliye Hukuk Mahkemesinde bzzat veya bir vekilinin
hazır bulunması, aksi takdirde Usulün 398 inci maddesinin tatbik edile
ceği ilânen tebliğ olunur.
;
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Davacı ihsan Dokucu'nun duruşmanın muallâk bulunduğu 28/7/1960
Pasinler Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Perşembe günü saat 8,00 de mahkemeye gelmediği veya kendisini temMüşteki Karayazı Kazasının Reşan Köyünden Hüseyin Karabakan silen bir vekil göndermediği takdirde hakkında gıyap hükümlerinin tat
ile Maznunlar aynı kazanın Geri Köyünden Murat oğlu 1939 doğumlu Tel- bik edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur.
li'den doğma ibrahim Tağkol ve aynı yerden Osman oğlu 1930 doğumlu
2702
Zozan'dan doğma Ferzende Kaya'nın müşteki ile aralarında bir arazi me
selesinden dolayı vukua gelen kavga sırasında maznunların müştekiye
korkutmak maksadiyle silâh boşalttıklarından dolayı açılan âmme dâva
sının Pasinler Asliye Ceza Mahkemesince yapılan alenî muhakeme so
Erciş Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
nunda :
Pasinler Asliye Ceza Mahkemesinin 16/10/1969 tarih ve 958/69 esas
959/179
ve 959/119 sayılı kararı ile maznunların hareketine uyan T. C. Kanunu
Davacı Hazineye izafeten Maarif Memurluğu ve Avukat Nejat öznun 466/2 nci fıkrası gereğince ikişer ay hapis cezası ile mahkûmiyetle
rine T. C. Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince mevkuf kaldığı günlerin men tarafından dâvâlı Ağrı Vilâyetine bağlı Golesor Köyünde oturur Abmahkûmiyetlerinden icrayı mahsubuna ve 89 uncu maddesi gereğince bas oğlu Apaydın Batuk ı(Bekâr) hakkında açılan tazminat dâvasının
cezalarının teciline gıyaplarında hüküm tesis edilmiş olup maznunlara yapılan duruşması sırasında :
Dâvâlı 22/6/1960 tarihli celseye gelmediğinden ve namına da gıyap
gıyabi hüküm "müteaddit defalar tebliğe verilmiş tebliğ, kâğıtlarına köy
muhtarlığınca verilen nrneşruhatta maznunların Gaziantep Vilâyetine kararı çıkarılmış ve gıyap kararının da tebliğsiz iade edildiği görülmekle
naklihane etmiş oldukları ve oradaki adresleri de meçhul olduğundan hüilânen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.
Karar gereğince dâvâlı Apaydın hakkındaki duruşma 28/9/1960
küm kendilerine posta ile tebliğ edilmediği cihetle C. M. U. Kanunun 35
ve H. U. M. Kanununun 141 inci maddesi gereğince hüküm hülâsasının Perşembe günü saat 9 a bırakılmış olduğundan mezkûr günde gelmediği
maznunlara Resmî Gazete ile ilân edilmek suretiyle tebliğ edilmesine ka takdirde hakkındaki tazminat dâvasının gıyabında cereyan edeceği ilânen
rar verildiğinden işbu hüküm hülâsasının Resmî Gazete'de ilân tarihinden tebliğ olunur.
2703
itibaren bir hafta zarfında maznunlar tarafından temyiz edilmediği tak
dirde hükmün kesinleşmiş olacağı hususu tebligat yerine kaim olmak
I
»
I
>
üzere ilân olunur.
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Taşköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Müşteki Pasinler'in Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Yaşar
959/237
Tat ile resmen evli bulunan maznun Celâl kızı 1/1/1940 doğumlu Sadiye
Davacı Taşköprü'nün Yavuç Köyünden Satı oğlu Niyazi Yürekli,
Tat ile resmen evli olduğunu bildiği halde giderek onunla zina etmek dâvâlı aynı köyden Niyazi karısı Hürmüz Yürekli aleyhine açmış olduğu
suçundan maznun Pasinler'in Kethüda Mahallesinde ikamet eden Salim boşanma dâvasının duruşmasında :
oğlu 1932 doğumlu Zakire'den doğma Kemal Sabuncu haklarında açılan
Dâvâlı Hürmüz Yürekli'ye Resmî Gazete île 18 Mayıs 1960 tarih ve
amme dâvasının Pasinler Asliye Ceza Hâkimliğinde yapılmakta olan 10508 sayılı Resmî Gazete İle ilânen tebligat yapılmış olup dâvâlının du
aleni muhakemesi sonunda :
ruşmada bulunmadığından gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebli
Pasinler Asliye Ceza Hâkimliğinin 13/11/1959 tarih ve 958/126 esas gat yapılmasına karar verilmiştir, ilân olunur.
ve 959/168 sayılı kararı ile maznunlardan Sadiye Tat'ın hareketine uyan
Duruşması 22/9/1960
T. C. Kanunun 440/1, ve Kemal Sabuncu'nun hareketine uyan T. C. Ka
nunun 440/2 nci maddeleri gereğince altışar ay müddetle hapis cezası ile
2700
tecziyelerine ve 900 er kuruş yarım duruşma harcının kendilerinden
alınmasına mütedair verilen gıyabi hüküm maznunlardan Sadiye Tat'ın
İkametgâhı olan Pasinler'in Camiikebir Mahallesinden Horasan Kaza
Kars Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
sının Zars ve Ardes köylerine oradan da semti meçhule gitmiş olup adına
çıkarılan tebligatların tebliğ edilmediği cihetle hükmün C. 'M. U. Kanu
959/193
nun 35 inci maddesi delaletiyle H. U. M. Kanunun 141 inci maddesi ge
reğince Resmî Gazete ile hüküm hülâsasının maznuna tebliğ edilmesine
Kars Yusufpaşa Mahallesinden Hakkı Öztürk vekili Avukat Haydar
karar verilmiş olduğundan iş bu hüküm hülâsasının Resmî Gazete'de
Işıklı tarafından dâvâlılar Kars Kâzımpaşa Caddesinde Cumhuriyet Oteli
ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında maznun Sadiye Tat tarafından müstecirleri Hüseyin Odluyurt ile Abbas Odoğlu ve vârisleri aleyhlerine
temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş olacağı hususi tebligat ikame edilen tahliye dâvasının yapılan muhakemesinde :
yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
Dâvah Abbas Odoğlu vârisleri bulunan Sakine Odoğlu ile Fisun
Odoğlu adlarına çıkarılan davetiyelerin bilâ tebliğ iade edildiği ve baş
2699
kaca yeni adresleri de tesbit edilmediğinden mahkemece ilânen tebliğine
karar verilmiş ve 9/8/1960 tarihinde mahkemede hazır bulunmaları teb
ligat yerine kaim olmak üzere (ilân olunur.
Kars İcra Memurluğundan :
—

•

-
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Muharrem Kalaycı, Kars'ta Tüccar
Kars'ta Hüseyin Erkan'a 1000 lira asil ve icra masrafları borcu
nuzdan ötürü namınıza çıkarılan ödeme emri ihtiyatı haciz zaptı adresi
niz meçhul olduğundan mahkemece ilânen tebliğine karar verilmekle,
Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
ödeme emrine bir itirazınız varsa ilân tarihinden itibaren beş gün, ihti
959/388
yatı hacze üç gün içinde şifaen dilekçe ile memuriyetinize bildirmediğiniz
Bayburt PTT idaresine izafeten Müdürlüğü tarafından Bayburt
takdirde hakkınızdaki takip kesinleşeceği tebliğ mahiyetine kaim olmak
sabık hart PTT Yaya dağıtıcısı Ali Civelek aleyhine açmış olduğu 5318
üzere ilânen tebliğ olunur.
lira 62 kuruş zimmetine geçirdiği alacağın tahsili dâvasının yapılmakta
2696
olan muhakemesinde :
Dâvâlının adres ve ikametgâhı meçhul olduğundan hakkındaki da
vetiyenin
28/4/1960 gün ve 10491 sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebliğ
Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
edilmiş 22/6/1960 G. oturuma gelmediğinden hakkındaki gıyap kararının
da yine ilânen Resmî Gazete ile tebliğine karar verilerek muhakeme
956/297
5//10/1960
gününe talik edilmiştir.
Davacı PTT Umum Müdürlüğü tarafından dâvâlılar İhsan Dokucu
Dâvâlının
mahkemeye gelmediği takdirde bir daha duruşmaya ka
v.s. aleyhine açmış olduğu alacak dâvasının yapılan muhakemesinde :
Dâvâlı ihsan Dokucu'ya ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup duruş bul edilmiyerek muhakemenin gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı
maya gelmemiş bulunduğundan gıyap kararının ilânen tebliği karar al yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
2728
tına alınmıştır.
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MÎLLÎ PİYANGO
7 Temmuz 1960 çekilişi ikramiye listesi
Çekildiği yer: Ankara Çekildiği tarih: 7 Temmuz 1960 Saat: 13,30
168810 Numara 500.000 lira
403957 Numara 200.000 lira
163654 Numara 100.000 lira
490336 Numara 100.000 lira
Yirmiserb-n (20.033) lira ikramiye kazanan numaralar :

005088, 106138, 116027, 320824, 222114, 236030, 248298, 426752,
447383, 484271.
Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar :

000543, 012412, 052432, 126682, 164215, 175939, 178929, 222935,
244323, 254238, 261908, 279089, 310697, 3267G6, 331824, 333864,
352581, 456575, 466695, 468152.

Sahafe: 1699

Son iki rakamı 28 olanlar 40 (Kırk)
Son rakamı
3 olanlar 20 (Yirmi)
Son rakamı
8 olanlar 20 (Yirmi)
ikramiye kazanmışlardır.

lira
lira
lira

İkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar :

069670, 109670, 119670, 129670, 139670, 149670, 159670, 160670,
161670, 162670, 163670, 164670, 165670, 166670, 167670, 168670,
169070, 169170, 169270, 169370, 169470, 169570, 169600, 169610,
169620, 169630, 169640, 169650, 169660, 169671, 169672, 169673,
169674, 169675, 169676, 169677, 169678, 169679, 169680, 169690,
169770, 169870, 169970, 179670, 189670, 199670, 269670, 369670,
469670.
Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyeleriiı
yarısını, çeyrek biletler de ikramiyelerin dörtte birini alırlar.
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Beşerbin (5.000) lira ikramiye kazanan numaralar :

000562,
108580,
198088,
306837,
415958,

010110,
116200,
205159,
317218,
427849,

058456,
117382,
213283,
347622,
435720,

C60689,
138418,
219907,
350719,
464997,

061412,
148758,
225958,
388604,
472577,

073774,
151155,
256676,
392072,
482714,

090988, 098540,
154905, 155001,
257841, 292253,
395755, 396997,
490920, 4962'« 5.

İkişerbin (2.000) lira ikramiye kazanan numaralar :

006481,
047060,
109481,
141756,
164180,
206542,
229643,
297056,
329298,
371472,
410209,
449228,
473393,

011071,
051640,
112148,
146223,
169337,
207422,
233414,
304991,
337934,
371789,
418127,
452045,
481193,

018112, 027246,
065351, 0
70466,
114507, 115905,
1
48453, 149415,
170702,
174537,
208397, 212559,
244864, 262132,
316082, 319413,
340140, 341005,
375631, 382377,
420301, 427809,
452142, 460933,
485809, 499815.

032464,
073856,
116328,
150809,
175459,
216557,
262542,
321732,
343771,
383506,
43C870,
462186,

036773,
077726,
128000,
152530,
177619,
220184,
266006,
321737,
351862,
392161,
4352S6,
462413,

037526,
080333,
129854,
153537,
200498,
220563,
291004,
322191,
356053,
398304,
439061,
470644,

044348,
083157,
137729,
158928,
203274,
226144,
293104,
325759,
359068,
403276,
443727,
470855,

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden :
Miktarı M. tutarı M. Tem.
Cinsi
Kalem
Lira Kr. Lira Kr.
Eczayi tıbbiye
Sıhhi malzeme

226
34

İhale tarihi

1.359.723 29
518.101 45

69.236 20 25/7/1960
27.157 00 Pazartesi günü
saat 15 de.
1 — Ankara Numune Hastanesi ihtiyacı için yukarıda cins ve mik
tarları yazılı 226 kalem eczayı tıbbiye ile 34 kalem sıhhi malzeme ayrı
ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltmeye gireceklerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif
mektuplarını yukarıda yazılı muayyen saatten bir saat evveline kadar
hastanede müteşekkil komisyona vermeleri lâzımdır.
3 — Şartname ve listeler her iş günü hastanede ve İstanbul ve İz
mir Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
2796 / 4-1

Biner (1.000) lira ikramiye kazanan numaralar :

002591, 004179, 014475, 018580, 032427, 033839, 040414, 042963,
044017, 045902, C49638, 0
50280, 052076, 056063, 059137, 059185,
063130,
060398, 060506, C
6
0
7
7
0
,
063391, 064183, 065220, 065420,
065985, 073265, 073350, 0S7417, 087940, 089758, 090585, 091770,
094934, 095111, 101513, 101571, 101782, 101951, 102429, 102769,
103297, 105980, 106446, 107969, 108946, 109165, 111787, 114267,
114440, 117604, 118208, 119550, 120498, 121238, 122405, 131018,
131696, 132835, 1345C0, 137361, 139291, 139791, 140616, 142890,
150278, 15507Ş, 168914, 169040, 170983, 171774, 173559, 174763,
174884, 182346, 184070, 189441, 190013, 190172, 192887, 198758,
200711, 202999, 206488, 206584, 208627, 212046, 212212, 213205,
214012, 216035, 217397, 220867, 223333, 225144, 225161, 226290,
229163, 234519, 234882, 235566, 239134, 239407, 244801, 246935,
247541, 253091, 259702, 260671, 261187, 263697, 265350, 265951,
266551, 274453, 275397, 276358, 276775, 277056, 281367, 284072,
287769, 287990, 290247, 294141, 296081, 296699, 302023, 303556,
303820, 304461, 308938, 311938, 312475, 313546, 315549, 317769,
319081, 320115, 320512, 320884, 328324, 328455, 328952, 330143,
331995, 336282, 346676, 349274, 349305, 350769, 351001, 353584,
362842, 364337, 365171, 367023, 371463, 372399, 374706, 376256,
377327, 377727, 379632, 390758, 391335, 391813, 394144, 401155,
401890, 402497, 405045, 405097, 405891, 405916, 407020, 408834,
412112, 415635, 418100, 422596, 425301, 430373, 433278, 439066,
448546, 450290, 451521, 456762, 457594, 463325, 464920, 469608,
473566, 475086, 480442, 480445, 485122, 490578, 493574, 498165.
Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar :

Son üç rakamı 057 olanlar 400 (Dörtyüz)
Son üç rakamı 202 olanlar 200 (Ikiyüz)
Son üç rakamı 553 olanlar 200 (Ikiyüz)
Son iki rakamı 53 olanlar 100 (Yüz)
Son iki rakamı 27 olanlar 40 (Kırk)

lira
lira
lira
lira
lira

Söğüt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
960/7
Davacı Söğüt Kayhan Mahallesinden Fethi Tezcan tarafından aynı
yerden karısı Ümit Tezcan aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının
yapılmakta olan duruşmasında :
Dâvâlıya ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden
ilânen gıyap kararı tebliğine, karar verilmiş olup, dâvâlının duruşmasının
muallâk bulunduğu 7/9/1960 Çarşamba günü saat 9.00 da bizzat veya
vekilinin duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdirde duruşmanın
gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur.
2753

Keşap Asliye Hukuk Hâkimliğinden \
959/453
Davacı Keşap Kazasının Bayramşah Köyünden Hasan Güngör tara
fından dâvâlı Espiye'nin Dalıp Köyünden Hacer Güngör aleyhine ikame
eylemiş olduğu boşanma dâvasının yapılan duruşmasında :
Dâvâlı Hacer Güngör'ün adresi tesbit edilemediğinden davetiyenin
kendisine Resmî Gazete ile tebliğ edilmiş olduğu ve bu kere adı geçen d
tiyeye icabet etmediğinden Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar
verilmiş olmakla adı geçen dâvah Hatice Göngür'ün duruşma günü
15/9/1960 Perşembe günü saat 10.45 de Keşap Asliye Hukuk Mahkeme
sinde bulunması gıyap kararı yerine kaim olmak üzer© ilân olunur.
2590

S d î f c 1700

jf
I

(Resmî Gazele)'

11 TEMMUZ 1960

O G Ü N L E R İ N FEVKALÂDELİKLERİ D O L A Y İ S Î Y L E RESMÎ G A Z E T E ' Y E
G I R M

Orgeneral Cemal Gürsel'iıı 4

Haziran

I Y

E N

Y A Y I N L A R

Cumartesi günü Millî Müdafaa Vekâletinde
(Baştarafı

lîrad iettiği n u t u k

10547 sayılı

Resmî

Gazete'de)

Bunu şahsi değil, zümrevi değil ilim yoluyla yapmak kararındayız. Ve bildiğiniz gibi de buna ilim yoluyla başlamış bulunuyorum,
ilim yolu ışık yoludur, fazilet yoludur, ilim yolu dürüstlük yoludur, işte biz de o yoldayız arkadaşlar.
Inşaallah o gün geldiği vakit asıl en büyük saadeti, yani kuracağımız yeni makanizma vazife başına geçtiği zaman en büyük saadetimiz o
zaman olacaktır.
Arkadaşlar,
Ordu bugün memleket sathında birçok vazifeler almıştır. Bu alış ordu için bir vazifedir.
Ama devamı zaaftır.
Çünkü biz ordu olarak esas vazifemizin başında bulunmak mecburiyetindeyiz.
Fakat böyle bir bedbahtlar kitlesini yere yıkmak için bu' türlü vazifeye girdik. Mümkün olduğu kadar bu vazifeden süratle sıyrılıp arkadaş
ların işleri başına geçmeleri arzu ve gayretini göstermek lâzımdır.
Buna hepimiz inanmalıyız. Ordunun başına dönmeyi en büyük ülkü bilmeliyiz. Çünkü bu günkü ahval, vazifeler • biraz az disiplinli, biraz
fantazi olduğu için insanlar oralardan ayrılmamak isteyebilirler, insanların tabiatında var. Ama biz o zayıf tabiata uymıyacağız ve tedricen vazi
femiz bittikçe ordumuzdaki esas vazifemize döneceğiz.
Bütün arkadaşların buna inanmasını ve bunun lüzumunu kati olarak bilmesini de bilhassa rica ederim.
Size söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Ahval hakkında malûmat vermek de her halde faydalı olur :
Siz bir defa memleketteki heyecanı ve milletin bütünü ile, yaptığ mız bu hareketi benimsediğini gözlerinizle görüyorsunuz.
Bu yalnız Ankara'ya mahsus değildir. Bütün vatan sathında ve bt tün millet bizim bu hareketimize katılmış ve bütün şevkiyle bayram yap
maktadır. Hattâ kendilerinin kalesi olarak zan ve kabul ettikleri uyanık, vatanperver Aydın'da bile inkılâp hareketimizin büyük sevgi tezahürleriyle kutlanmakta olduğunu (Kardeşimle yaptığım telefon) en emin kaynaklardan öğrenmiş ve bundan büyük sevinç duymaktayım.
Şu halde aziz ve asil milletimizin neresinden bize bağlknmıyacak bir tek insan çıkabilir. Çünkü tuttuğumuz yol hürriyet yoludur, ilim yolu
dur. Hukuk yoludur.
Katiyetle ifade edeyim ki, bütün millet ve memleket bizim'e bercbsrd'r. Fakat bunların arasında arpalıklarda bol bol yemlenen, keselerim
bol bol dolduran, hesapsız kitapsız paralarla Avrupa'da şurada burada zevkler içinde yaşayan bazı bedbahtlar vardır ki onlar bizi elbette tasvip
etmiyeceklerdir. Ama biz bu köpeklerin ulumasına asla müsaade etmiyc ceğiz.
Arkadaşlar,
Kararım o kadar katidir ki, bu yoldan bizi döndürmek aslı mürr kün olamaz.
Görüşüme göre de beni zorlu kararlara sevkedecek bir hareket vuku bulamaz.
Harice gelince :
Kabul ettiğim büyükelçiler sureti umumiyede bu hareketimizi karnlmaz bir vakıa olarak ifade etmekte ve bu hareketin memleket irin,
Türkiyemiz için faydalı olduğuna kani bulunduklarını söylemişler ve süratle memleketlerini haberdar ederek bana birbirini takip eden hükümeti
tanıma mesajları gelmiştir.
Bugün dünyada bizi tanımayan belli başlı bir Devlet yok gibidir.
Bir cemiyette ordunun bir hareket vapması esasen makbul bir şey değildir. Çünkü ordu politika gürültülerinden uzak, kendi vazifesiyle
meşgul olması lâzım gelen temiz bir kitledir.
Fakat biz politika yapmadık. Ve ben on'ara politika yapmadığımızı, yalnız vazife yaptığımızı anlattım. Çünkü memleket öyle bir istikamette,
öyle feci bir istikamette o kadar feci bir felâket uçurumuna gidiyordu ki, eğer biz bunu durdurmasaydık başka durduracak bir kuvvet yoktu.
Parlâmento işlemez, matbuat iş'emez, radyo bunu h? ilerlemek 'stikr mette işlemez, herhangi bir yerde toplanıp vatandaş derdini ve fikrini
ifade edecek, edemez. Millet teşkilâtsız. Kim yapacak. Bu gidişi kim duı duracak.
Arkadaşlar,
Buna karan verdiğimiz ve arkadaşlarla bu teşkilâtı kurduğumuz zp man. bunu düşünerek yaptık. Biz politikava karışmak için yapmadık.
Ve nitekim dünya görecektir ki, vazifemiz bittiği anda kendi şerefli saflarımıza, kendi birliklerimize ve kendi vazifelerimize döneceğiz.
Sizlere sonsuz bir güven hissiyle ve muhabbet hissiyle takdir ve hayranlık hissiyle saygılarımı sunarım arkadaşlar.»
Millî Birlik Komitesinin şehitlerle alâkalı tebliği

9/6/1960
1 — 10 Haziran 1960 günü, An-t - Kabir'deki Hürriyet Şehitliğinde ebedi istirahata tevdi edilecek, hürriyet şehitleri şunlardır :
Orman Fakültesi talebelerinden Mehmet oğlu 1930 doğumlu M 'a yalı Turhan Emeksiz.
istanbul Lisesi talebelerinden Abdulkerim oğlu 1943 doğum'u Nedim Küçükpolat.
Harp Okulunda Topçu Teğmen Osman oğlu 1938 doğumlu Isparta'lı Ali ihsan Kalmaz. (1959 - 2)
2 — 28 Nisan ile 27 Mayıs tarihleri arasında milletçe girişi'en hürriyet mücadelesinde istanbul ve Ankara'da şehit edildikleri inanılır kay
naklardan ihbar edilen diğer öğrencilerimiz hakkında tahkikat devam etmektedir.
3 — Üniversitelerin tatilde olmaları ile cinayetler mesullerinin a-mış oldukları tedbirler ve araştırmaların bir ay kadar bir zaman geçtik
ten sonra başlamış olması diğer cesetlerin bulunmasını güçleştirmektedir.
Sayın halkımızın ve idarecilerin bu husustaki bilgilerini resmî makamlara ulaştırmaları rica olunur.
n

Devlet ve Hükümet Reisi Cemal Gürse! Hürriyet şehitlerinin kabrine çelenk

/koydu

11/6/1960
Devlet ve Hükümet Reisi Cemal Gürsel, bugün saat 11.45 te Anıt - Kabre giderek Aziz Hürriyet şehitlerimizin mezarı başında ihtiram vak
fesinde bulunmuş ve bir çelenk koymuştur.
Çelengin üzerinde şu ibareler yazılı idi :
«Çocuklarım,
Siz ölmediniz. Atanıza kavuştunuz.
Ata'nm mübarek eşiğinde ebedi ihtiram nöbetçileri payesine eriştiniz.
Ne mutlu sizlere.»
CEMAL GÜRSEL
Başbakanlık Devlet Alathaact
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İÇİNDEKİLER

Geçici Kanunlar

Sayfa

11 Hürriyet İstikrazı Hakkında Geçici Kanun

1

12 Abdullah Oğlu Muhittin Tercan'a, Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına
Dair Geçici Kanun

1

13 Milletlerarası İktisadi ve Malî Münasebetlerimizin Tanzimi Hakkında Geçici Kanun

1

14 28/12/1946 Tarihli ve 4991 Sayılı Kanana Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair
Geçici Kanun

3

15 Türk Ceza Kanununun 146 ncı Maddesine Fıkra Eklenmesi ve 56 ncı Maddesinin
Kaldırılması Hakkında Geçici Kanun

3

Millî Birlik Komitesi Kararı
11 İnceleme ve Araştırma Kurulları Teşkiline Dair Karar

3

Kararname
5/112 Dış Ticaret Rejimi Hakkında Karar

3

Yönetmelik
Dış Ticaret Rejimine Dair İhracat Talimatnamesi

5

Tayinler
Bakanlıklara Dair Tayin Kararları

8

Tebliğler
Ticaret Bakanlığına Dair Tebliğ

8

İlanlar

8

Resmî Gazete’ye Girmeyen Yayınlar

16

