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Millî Birlik Komitesi 15 Eylül 1961 Cuma günü saat 18 de Dev
let ve Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in Baş
kanlığında toplanarak Yüksek Adalet Divanınca Verilen ölüm ceza
larım havi dosyayı 12/6/1960 tarih ve 1 sayılı Anayasanın 6 ncı mad
desi gereğince tetkik etmiştir. 

Yüksek Adalet Divanınca ve ittifakla ölüm cezasına çarptırılan 
sakıt Reisicumhur Celâl Bayar, sakıt, Başbakan Adnan Menderes, sa
kıt Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve sakıt Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'ın ölüm cezalarını tasdik etmiş ve ancak bunlardan Celâl 
Bayar'ın 65 yaşım bitirmiş olması dolayısiyle ölüm cezasını müebbed 
ağır hapse tahvil eylemiştir. Keza diğer ekseriyetle Ölüm cezasına 
çarptırılan Refik Koraltan, Agâh Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet 
Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, 
Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Er ataman ve Rüştü Erdelhün'ün 
«ezalarını da müebbed ağır hapse çevirmiştir. 

15/9/1961 

K A R A R N A M E 
Karar Sayısı: 5/1605 

1959 yılında Tokyo'da akdedilen.JCV inci Âkıd Taraflar toplantısında 
Tunus ve Polonya'nın ve 1960 yılında Cenevre'de akdedilen XVII nci 
Âkıd Taraflar toplantısında Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına (GATT) geçici olarak iltihakı için hazırlanan ve 
GATT' nezdındeki temsilcimiz tarafından imzalanmış olan ilişik Beyan-, 
nameler; Maliye Bakanlığının 12/8/1961 tarihli ve 593494/57/36864 sayılı 
yazısı üzerine, 6653 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 28/8/1961 tarihinde tasvip edilmiştir. 

Devlet Bakam ve 
Başb Yardımcısı 
F.ÖZDİLEK 

Milli Sa. Bakanı V. 
F. ÖZDİLEK 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. C GÜRSEL 

Devlet Bakanı 
S. ULAY 

İçişleri BakanıN. ZEYTlNOĞLÜ 
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı V. 
A. TAHTAKILIÇ S. ULAY 

Güm ve Tekel Bakanı 
F. AŞKIN 

Sanayi Bakanı 
İ. SOYAK 

Tarım Bakanı 
O. TOSUN 

Devlet Bakanı 
H. MUMCUOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

S. SARPER 
Ticaret Bakanı 
M. BAYDUR 

Ulaştırma Bakanı 
O. MERSINLI 

Adalet Bakanı 
Dr. K. TÜRKOĞLU 

Maliye Bakanı K.kurdaş 

Sa ve So Y. Bakam 
R. ÖNER 

Çalışma Bakanı 
C.TALAS 

Yayın ve Turizm Bakanı 
C BABAN 

İmar ve İskân Bakanı 
R. ÖZAL 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Geçici Kabulüne mütaallik Beyanname 

İşbu Beyannamenin adlarına kabul edildiği Tunus Hükümeti ve di
ğer Hükümetler, (Aşağıda «İştirakçi Hükümetler» denecektir) 

Tunus Hükümetinin 4 Kasım 1959 tarihinde, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının (Aşağıda Genel Anlaşma denecektir) 
XXXIII üncü maddesi hükümlerine uygun olarak, Genel Anlaşmaya i l 
tihak konusunda resmi bir talepte bulunduğunu nazarı itibara alarak, 

Toplanması İçin Genel Anlaşma Âkıd Taraflarınca (Aşağıda Âkıd 
Taraflar denecektir) kararlar alınmakta olan 1960-1961 devresinde vâkı 
olacak Tarife Konferansı sırasında, Âkıd Taraflardan bir çoğunun, 
XXXIII üncü madde, hükümleri uyarınca Tunus'un iltihakına tekaddüm 
edecek olan devrede bu Devlette tarife müzakerelerine girişmek husu
sundaki arzularını gözönünde tutarak, 

1 — Genel Anlaşma Âkıd Taraftarıyla tarife müzakerelerinin biti
rileceği zaman Vâki olacak olan Tunus'un XXXIII üncü madde hüküm
lerine uygun şekilde Genel Anlaşmaya iltihakına intizaren, iştirakçi Hü
kümetlerle Tunus arasındaki ticari münasebetlerin, 23 Ekim 1951 tari
hinde Âkıd Taraflarca tasvip edilmiş tip-protokol hükümleri îşbu Be
yannameye dâhil edilmiş gibi Genel Anlaşmaya istinat edeceğini beyan 
ederler. Şu ihtirazf kayıtla ki Tunus, Genel Anlaşmanın 

veya bütün 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 
Resmî 
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diğer maddeleri hükümleri uyarınca Genel Anlaşmaya ekli ketelerde yer 
alan tavizlerden istifade konusunda doğrudan doğruya bir hakkı malik 
olmayacaktır. 

2 — îşbu Beyannamenin işlemesi için gerekü muamelelerin icra
sını Âkıd Taraflardan talep ederler. 

3 — Âkıd Taraflarca üçte iki çoğunlukla tasvip edilmiş olan işbu 
Beyanname, imza veya sair suretlerle, Tunus'un Genel Anlaşma Âkıd 
Taraflarının ve Genel Anlaşmaya geçici kaydiyle iltihak edecek her Hü
kümetin kabulüne açıktır. 

4 — İşbu Beyanname Âkıd Taraflar İcra Sekreterliğine tevdi edile
cektir. 

5 — Âkıd Taraflar İcra Sekreterliği işbu Beyannamenin kabul için 
açık tutulduğu her Hükümete işbu Beyannameye uygun tasdikli örnek 
gönderecek ve buna uygun her kabulü derhal bildirecektir. 

6 — işbu beyanname, Beyannamenin Tunus ve iştirakçi Hükümet 
adına kabulünü takip eden 30 gün içinde her Hükümet ve Tunus ara
sında hüküm ifade edecek ve engeç 31 Aralık 1961 tarihine kadar, bu 
tarihte iltihak vâki olmadığı takdirde Tunus ve İştirakçi Hükümetler 
hüküm ifade etme ı(Muteberlik) süresini uzatmamak şartiyle, Tunus 
Hükümetinin Genel Anlaşmanın XXXIII üncü maddesi hükümleri uya
rınca bahis konusu anlaşmaya iltihakına değin yürürlükte kalacaktır. 

Her ikisi de muteber olmak üzere Fransızca ve ingilizce dillerinde 
sadece bir örnek olmak üzere bindokuzyüz ellidokuz yılı 12 Kasımında 
Tokyo'da yapılmıştır. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 

münasebetlerle ilgili Beyanname 
— A — 

Polonya Hükümeti: 
1 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (Aşağıda «Ge

nel Anlaşma» denilecektir) başlangıcında ifade edilen hedeflerden mül
hem olarak, ticaret şart ve imkânları konusunda karşılıklı menfaat esa
sına dayanan işbu Beyannameye taraf diğer memleketlerle mübadelele
rini inkişaf ettirme arzusunda olduğunu, 

2 — Yukarıdaki 1 inci paragraf hükümlerinin tatbika'tı ile ilgili 
olarak işbu Beyanname taraflarından herbirinin yapabileceği ikazları an
layışla gözden geçireceğini ve bu tip ikazlar konusunda bahis konusu 
taraf memleketle istişarelere hazır olacağını, 

3 — Genel Anlaşma Âkıd Taraflarınca bu konuda üstlenilen taah
hütlere uygun olarak, Hükümetlerin ve tüccarların bilgi sahibi olmala
rını sağhyacak şekilde, kanunları, kararnameleri, idari ve adlî kararları, 
genel tatbikat anlaşmalarını ve ticaretle ilgili istatistikleri mümkün olan 
en kısa zamanda yayınlayacağını, fakat bu hükmün kendisini ifşası ka
nunların tatbikına mâni, genel menfaata aykırı, kanun ve özel hukuk 
teşebbüslerinin meşru ticari menfaatlarına zarar ika edici mahiyetteki 
gizli malûmatı açıklamağa zorlamıyacağını, 

4 — Bundan önceki paragraflar hükümlerinin tatbikatını Genel 
Anlaşma Âkıd Taraflarıyla (Bundan böyle Âkıd Taraflar denecektir) 
birlikte her yıl müştereken gözden geçireceğini, beyan eder. 

- B — 
Polonya'nın dışında diğer işbu Anlaşma Tarafları: 
1 — Genel Anlaşmanın başlangıcında ifade edilen hedeflerden mül

hem olarak, ticaret şart ve imkânları konusunda karşılıklı menfaat esa
sına istinaden Polonya ile mübadelelerini inkişaf ettirme arzusunda ol
duklarını, 

2 — Yukarıdaki 1 inci paragraf hükümlerinin tatbikatı ile ilgili 
olarak Polonya'nın serdedebileceği ikazları anlayışla gözden geçirecek
lerini ve bu tip ikazlar konusunda Polonya ile. istişarelere hazır olacak
larım, 

3 — Bundan evvelki paragraflar hükümlerinin tatbikatını Polonya 
ve diğer Âkıd Taraflarla birlikte müştereken her sene inceleyeceklerini. 

4 — Âkıd Taraflardan : 
a) işbu Beyannameyi not etmelerini, 
b) Polonya Hükümetini Âkıd Taraflar çalışmalarına iştirake davet 

etmelerini, 
c) A kesiminin 4 üncü paragrafında ve yukarıdaki 3 üncü pa

ragrafta tarif edilen görevleri üstlenmelerini isteyeceklerini beyan eder
ler. 

— C — 
1 — İşbu Beyanname, imza yoluyla veya sair suretlerle Polonya'nın, 

Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının ve Genel Anlaşmaya geçici kaydıyla 
iltihak etmiş veya iltihak edecek olan her Hükümetin kabulüne açık 
olacaktır. 

2 — işbu Beyanname, Polonya ve Genel Anlaşma Âkıd Tarafların
dan en az üçte ikisi tarafından kabulünü mütaakip yürürlüğe girecek
tir. 

— D — 

Polonya Hükümeti veya işbu Beyannameye taraf her Hükümet 
Âkıd Taraflar icra Sekreterliğine yazılı şekilde yapacağı bir ihpar kar
şılığında işbu uyuşmayı fesih yetkisini haiz olacaktır : 

a) Polonya'nın işbu uyuşmayı feshi halinde, Beyanname ve bü
tün diğer uyuşmalar hükümsüz olacaktır. 

b) Polonya dışında işbu Beyanname taraflarından birinin bahis 
konusu uyuşmayı feshi halinde, böyle bir fesih işbu Beyannamenin tat
bikına, ancak Polonya ve ilgili taraf arasında son verme neticesini tev
lit edecek, Âkıd Taraflar çoğunluğu mezkûr uyuşmaya taraf olmakta 
devam edecektir. 

—- E — 
1 — işbu Beyanname Âkıd Taraflar icra Sekreterliğine tevdi edi

lecektir. 
2 — Âkıd Taraflar icra Sekreteri, işbu Beyannamenin kabulüne 

açık tutulduğu her Hükümete derhal, mezkûr Beyannamenin aslına uy
gun onaylı bir örneğini gönderecek, beyannamenin her kabulünü de 
keza derhal bildirecektir. 

Her ikisi de muteber olmak üzere Fransızca ve ingilizce dillerinde 
sadece bir örnek olarak bindokuzyüz ellidokuz yılı dokuz Kasım'ında 
Tokyo'da yapılmıştır. 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Geçici Kabulüne mütaallik Beyanname 

işbu Beyannamenin adlarına kabul edildiği Arjantin Hükümeti ve 
diğer Hükümetler (Aşağıda «iştirakçi Hükümetler» denilecektir.) 

Arjantin Hükümetinin 21 Eyîûl 1960 tarihinde, Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Anlaşmasının (Aşağıda «Genel Anlaşma» denilecektir) 
XXXIII maddesi hükümlerine uygun olarak, Genel Anlaşmaya kabulü 
talebinde bulunduğunu ve mezkûr Hükümetin, XXXIII üncü madde an
lamında kabulünden önce, Âkıd Taraflarla yapması gereken tarife mü
zakerelerine girişmeye, yeni gümrük tarifesi yürürlüğe girer girmez, 
hazır olacağını nazarı itibara alarak, * 

Âkıd Tarafların halen İncelemekte olduğu, 18 Şubat 1960 tarihli 
Montevideo Anlaşmasını imzalayan önemli bir tüccar millet olan Ar
jantin, XXXIII üncü madde hükümlerine uygun olarak kesin kabulü
nü hazırlamak gayesiyle, Genel Anlaşmaya geçici olarak kabul edil» 
meşinin şayanı temenni olduğunu gözönünde bulundurarak, 

1 — Genel Anlaşmanın Âkıd Tarafları ile tarife müzakerelerini 
bitirdikten sonra, X X X i n üncü madde hükümlerine uygun olarak Ge
nel Anlaşmaya kabulüne kadar, Âkıd Taraflar Hükümetleri ile Arjan
tin Hükümeti arasındaki ticari münasebetlerin, aşağıdaki şartlar mah
fuz kalmak üzere, Genel Anlaşma hükümlerine göre cereyan edeceğin 
beyan ederler : 

a) Arjantin Hükümeti, işbu Beyanname hükümleri mahfuz kal 
mak kaydıyla ve geçici olarak, 

i) Genel Anlaşmanın I ve III üncü kısımlarını, ii) Genel Anlaş 
manın II nci kısmımı, işbu Beyannamenin kabulü tarihindeki mevzuat 
ile uzlaşabildiği ölçüde uygulanacaktır; Genel Anlaşmanın III ünci 
maddesi münasebetiyle, mezkûr Genel Anlaşmanın I inci maddasiniı 
birinci paragrafının ve VI nci madde münasebetiyle II nci maddeniı 
ikinci paragraf (b) fıkrasının doğurduğu vecibeler, işbu paragrafın so 
nunda, Genel Anlaşmanın n nci kısmına ait gibi mütalâa edilecektir. 

b) Arjantin, Genel Anlaşmanın birinci maddesindeki en fazla mü 
saadeye mazhar millet kaydına uygun olarak, Genel Anlaşmaya eki 
listelerdeki tavizlerden faydalanacaktır; bununla beraber, Arjantin, n 
II nci maddeye göre, ne de Genel Anlaşmanın diğer herhangi bir hük 
müne göre, tavizler hususunda hiçbir suretle doğrudan doğruya mü 
racaat hakkına sahip olmayacaktır. 

c) V inci maddenin 6 nci paragrafında, VII nci maddenin .4 üne 
paragrafının (d) fıkrasında ve X uncu maddenin 3 üncü paragrafını: 
(c) fıkrasında, Genel Anlaşmanın tarihine atıf yapılan her durumd 



16 EYLÜL 1981 (Reamî Gazete) Sahife: 5̂ 63 

Arjantin hakkında 
olacaktır. 

uygulanabilecek tarih, işbu Beyannamenin tarihi 

d) Genel Anlaşmanın I inci maddesinin birinci paragrafı hüküm
lerine rağmen, işbu Beyanname Arjantin Hükümetini, münhasıran ken
disi ile Bolivya, Brezilya, Şili, Paraguay, Peru ve Uruguay arasında 
mevcut bulunan gümrük vergilerine veya ithalât resimlerine mütallik 
imtiyazları, bunların işbu Beyanname tarihinde yürürlükte olan imti
yazları aşmaması şartiyle, kaldırmaya mecbur etmez. Diğer taraftan, 
işbu Beyanname Bolivya'ya tanınmış imtiyazların, işbu Beyanname ta
rihinde Arjantin tarafından Bolivya'ya tanınmış imtiyazların genel se
viyesini aşmaması şartı ile, değiştirilmesi için engel teşkil etmez. İşbu 
paragrafın hiçbir hükmü, Arjantin'in, Genel Anlaşmanın serbest bir 
mübadele bölgesi kurulmasına mütaallik hükümlerinden faydalanmak 
hakkına halel getirmez. 

e) Arjantin'in uygulamakla mükellef olduğu Genel Anlaşma hü
kümleri, ticaret ve istihdam konusunda Birleşmiş Milletler Konferan
sının hazırlık komisyonunun ikinci oturumunun nihai Anlaşmasına ekli 
metnin, işbu Beyanname tarihinde yürürlükte bulunan belgelerle dü
zeltilmiş, ıslâh edilmiş, tamamlanmış ve sair suretle değiştirilmiş şekli 
gibidir. 

2 — Genel Anlaşmanın Akıd Taraflarından (Aşağıda Âkıd Ta
raflar» denecek) işbu Beyannamenin tatbik sahasına konması için ge
rekli muamelelerin yapılmasını talep ederler; 

3 — Akıd Tarafların üçte ikisinin çoğunluğuyla kabul edilmiş olan 
işbu Beyanname, Genel Anlaşma Akıd Tarafları icra Sekreterliğine 
tevdi edilecektir. Beyanname Arjantin'in, Genel Anlaşma Akıd Taraf
larının ve işbu Anlaşmaya geçici kaydiyle iltihak edecek her Hüküme
tin imza vesair suretlerle kabulüne açıktır.. 

4 — işbu Beyanname, Beyannamenin Arjantin ve iştirakçi Hü
kümet adına kabulünü takip eden 30 gün içinde her Hükümet ve Ar
jantin arasında hüküm ifade edecek ve en geç 31 Aralık 1962 tarihine 
kadar, bu tarihte iltihak vâki olmadığı takdirde Arjantin ve iştirakçi 
Hükümetler hüküm ifade etme süresini uzatmamak şartiyle, Arjantin 
Hükümetinin Genel Anlaşmanın XXXIII üncü maddesi hükümleri uya
rınca bahis konusu Anlaşmaya iltihakına değin yürürlükte kalacaktır. 

5 — Akıd Taraflar, icra Sekreterliği, işbu Beyannamenin kabulü 
için kendisine açık tutulduğu her Hükümete, Beyannamenin aslına uy
gun tasdikli bir örneği ile her kabul bildirimini derhal iletecektir. 

Her ikisi de muteber olmak üzere Fransızca ve ingilizce dillerinde 
sadece bir nüsha olarak Bindokuzyüz altmış yılı Kasım onsekizinde 
Cenevre'de yapılmıştır. 

Yüksek   Seçim Kurulu Kararlan 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından *. 

Karar No : 157 
Niğde İl Seçim Kurulunun 7/9/1961 gün ve 112 sayılı yazısında; 

298 sayılı kanunun 124 üncü maddesine göre ilce seçim kurulu başkan
larının hâkim sıfatiyle hareket edip karara bağlayacakları itiraz işleri 
için kendilerine seçim ödeneğinden ücret tahakkuk ettirilip ettirilmeye-
eeğinde tereddüt edildiği bildirilerek yapılacak işlem sorulmaktadır. 

Konu incelendi, gareği konuşuldu : 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 

sayılı kanunun 182 nci maddesinde; seçim kurulları başkan ve üyele
rine verilecek ücretlerin hangi esas ve miktarlara göre ödeneceği açık
lanmıştır. Bu madde hükmünce ilce seçim kurulu başkanlarına verilen 
ücretler yalnız başkanlık görevine ilişkin işlerden dolayıdır. Hâkime 
kanunun kendisini görevlendirdiği aslî görevinden bulunan işlerden ötürü 
seçim ödeneğinden ücret verilemez. Nitekim 181 inci maddenin 3 üncü 
fıkrasiyle kendilerine tahakkuk memurluğu görevi yüklenmiş olan Cum
huriyet Savcılariyle 183 üncü madde gereğince yaptıkları işlemlerden 
dolayı Adalet Dairesi mutemetlerine seçim ödeneğinden her hangi bir 
ücret verilemeyeceğine ilişkin kurulumuzca verilen 63 ve 104 sayılı ka
rarlarımız dahi bu ilkelere dayanmaktadır. Bu itibarla 124 üncü mad
deye göre yapılacak itirazları incelemede hâkim sıfatiyle hareket eden 

ilce seçim kurulu başkanlarına da bu gibi itiraz işleri için ücret öden
mesine imkân yoktur., Ancak aynı günde hem itiraz işlerine bakan, hem 
de seçim kurulu başkanı sıfatiyle diğer seçim işleriyle uğraşan hâkime 
sırf başkanlık görevine ilişkin işlerinden dolayı ücret verilmesi 
gerektir. 

Sonuç : ilce seçim kurulu başkanlarına 298 sayılı kanunun 124 
üncü maddesine göre hâkim sıfatiyle hareket edip kesin karara bağla
yacakları itiraz işleri için seçim ödeneğinden ücret ödenemeyeceğine, 
ancak aynı günde kurul başkanı sıfatiyle diğer seçim işleriyle de uğraş
tıkları takdirde o gün için sırf bu işlerden dolayı kendilerine ücret ve
rilebileceğine, bu kararın 298 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 
Resmî Gazete'de yayınlanmasına 11/9/1961 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

Yüksek Seçim Kurulu kararı özetidir 
15 Ekim 1961 gününde yapılacak Senato üyeleri ve milletvekilleri 

seçimlerinde kullanılmak üzere iki ayrı renkte zarf yaptırılmasına ve 
bunlardan yeşil renkte olan zarfların Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçim
lerindeki oy puslalarını, pembe renkte olanların ise, milletvekilleri seçim
lerindeki oy puslalarını koymak üzere kullanılmasına 31/5/1961 günün
de ve 48 sayı ile karar verilmiştir. 

İ L Â N L A R 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Bursa Hava Alanının Doğu - Batı 
pistinin tamiri işi olup, keşif bedeli 491.604,78 liradır. -

2 — Eksiltme günü : 28/9/1961 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 15,00 de Ankara'da Kızılay'da Genel Müdürlük binasında kapalı zarf 
usulü ile yapılacakta*. 

3 — Eksiltme evrakı Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde 
veya Bursa Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1961 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire 

sinde 23.4 5,— liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. 
Muvakkat teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkes 

Bankasındaki. 57 »ayılı hesaba yatırılarak mukabilinde makbuz alma 
esMst, 

b) İsteklilerin en geç 25/9/1961 günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (Müracaatta Genel 

Evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve di
lekçelerine usulüne göre hazırlayacakları plân ve teçhizat beyannamesi 
teknik personel ve taahhüt beyannamesi ve Bayındırlık Bakanlığından 
almış oldukları (B) grupundan (500.000) liralık isin eksiltmesine girebi
leceklerini gösteren müteahhitlik karnesini ekliyerek bu iş için yeterlik 
belgelerini almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektubunu, 1961 yılı ticaret odası vesikası, yeter
lik belgesi, teminat mektubu veya makbuisunu havi kapalı zarflarını ek 
siltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüael kist olması sarttu*. ( ö » § 
veya feeaoil ««Ölmemiş ortaklıklar kabul e^iîmea.) 

m&/ 4-1 
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M . S, B. i ıNo. f u Sauo Alma Koınısyonu 
Başkanlığından 

80 ton ka rmn ahar sat m almaca «ta Tahminî tutan 80.00ü Ura 
olup geçici tvmmatı 5.250 liradır. İhalesi 22/9/1961 günü saat 11 ds ka
palı zarf usuliyJe yapılacaktır. 40 tonluk partiler halinde ayrı ayrı ıstek-
lilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatmden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 

. 4-4 

40 ton kök kereviz satm alınacaktır. Tahmini tutan 40.000 lira olup 
geçici teminatı 3.000 liradır. İhalesi 20/9/1961 günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatmden bir saat 
evvelin« kadar tekiif mektuplarım Komıs»yu;ı Başkanlığına vermeleri. 

3341 / 4-4 

100 ton havuç satın alınacaktır. Tahminî tutarı 60.000 Ura olup 
geçici teminatı 4.250 liradır. Ihales1 20/9/1961 günü saat 11,30 da kapalı 
zarf usuiıyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatmden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarım Komiayoa Başkanlığına vermeleri. 

8342/ i-i 

300 ton balyalı kuru ot satın alınacaktır. Tahminî tutan 111.000 li
ra olup geçici teminatı 6.800 liradır. İhalesi 29/9/1961 günü saat 11,30 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 150 tonluk partiler halinde ayrı ayrı 
isteklilere ihale» edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatüıden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 

3433 / 4-3 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 149.200 lira dâhilinde kıl telâ satm alınacaktır. 
Bir metre kıl telânın muhammen bedeli 8 lira 31 kuruş olup geçici te
minatı 8.710 liradır. İhalesi 3 Ekim 1961 Salı günü saat 11 de Komis
yonda yapılacaktır. Kıl telânın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi 10 000 metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale 
olunabilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesin.de hazırla
yacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada 
vâki gecikmeler hiçbir surette kabul edilmez. Evsaf şartname ve numu
neleri Komisyonda, ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmmda görüle
bilir. 

3463/4-2 

ML S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Baskınlığından 

Kapalı zarfla aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve muvak
kat teminatı yazılı 2 kalem malzeme satın alınacaktır. İhalesi 3/10/1961 
Sah günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Tamamı bir istekliye 
ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Her iki 
kalem malzeme için ayrı ayrı fiyat bildirilmesi şarttır. İsteklilerin tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartna
mesi Komisyonda ve İstanbul Lv. Â . ligi ilân kısmında görülür. 

Miktarı Muh. bedeli Muv. teminatı 
Ginsi Ton Lira Lira 

Sülüğen 10 60.000,— 4.250,— 
Mürdesenk 5 30.0O0,— 2.250,— 

Sülüğen ve mürdesenk 15 90.000,— 5.750,— 

3476 / 4-2 

Kapalı zarfla 409 M» çam kereste satm alınacaktır. Muhammen 
bedeli 200.000 lira muvakkat teminatı 11250 liradır. İhalesi 4/10/1961 
Çarşamba günü saat 11 d© komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif 

r.ekıupiannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri lâzım
dır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi komisyonda 
v'e istanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

3477 , 4-2 

M» S. B. 4 No* lu Satm A l m a Komisyonu' 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile grup A : 12.000 dizi agraf, grup B : 3.000 
tüp iğneli katküt alma çaktır. Tahmini bedeli 46.100,— lira olup geçici 
teminatı 3.451,50 liradır. İhalesi 20/9/1961 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Numune, ve şartnameler her gün öğleden 
evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki 
gecikmeler nlç bir suretle kabul edilmez. Tamamı bir mütaahhide ihaâ® 
olunabileceği gibi gruplar ayrı iki mütaahhide de ihale olunabilir. 

Grup A nın Geçici teminatı : 982,50 T. L. dır. 
Grup B ala Geçici teminatı : 2.475,— liradır. 

8020/ 4-4 

Rize Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/324 
Rize'nin Islâmpaşa Mahallesinden Hasan oğlu Memiş Karadereli 

tarafına ; 
Rize'nin Islâmpaşa Mahallesinden Kâmil oğlu Ahmet Karadereli 

taraflarından aynı mahalleden Hasan oğlu Memiş Karadereli ve arka
daşları aleyhine açmış olduğu gayrimenkul, hudut tesbiti dâvasının ya
pılan duruşmasında : Adınıza çıkarılan gıyap kararında adresiniz meç
hul olduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan, gıyap kararı
nın ilânen tebliğine ve gıyap kararı üzerine muhakemeye gelmediğiniz 
ve vekil de göndermediğiniz takdirde muhakemenin gıyabınızda devam 
edeceğine ve duruşmanın 10/11/1961 Cuma günü saat 9.20 ye bırakıl
dığı ilânen tebliğ olunur. 

3519 

Akçaabat Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

960/67 

Danca Köyünden İsmail oğlu Osman İhtiyar tarafından meçhul 
bulunan Mehmet Çavuş oğlu ölü Sait mirasçıları adına açılan kadastro 
dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Kadastro Müdürlüğünce Darıca (Üstürkiye) Köyünde 394 parsel
de hissedar olarak gösterilen Mehmet Çavuş oğlu ölü Sait mirasçıları 
hisselerinin mahkemece iptaline 14/10/1960 tarih 960/506 sayı ile karar 
verildiğinden ve dâvâlı Hasan oğlu Harun'un hissesi aynen adına tes
ciline karar verildiğinden adresi meçhul bulunan bu dâvâlıların işbu 
ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz haklarını kullanmadık
ları takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

3520 

Giresun 1 inci Asliye Hukuk Yaı gıçhğmdan : 

960/428 
Giresun Çınarlar Mahallesinden Hayati Alan vekili Avukat Meh

met Tuncel tarafından aynı mahalleden Zineti Alan aleyhine açılan bo
şanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlıya vekilinin vekâletten çekildiğinin, bizzat veya tâyin ede
ceği başka bir vekille dâvasını takip etmesi zımnında Resmî Gazete'nin 
5 Temmuz 1961 tarih ve 10846 sayılı nüshası ile tebligat yapılmasına 
rağmen duruşmaya gelmemiş ve bir vekil de göndermemiş olduğundan 
gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen dâ
vâlının 3/10/1961 Salı günü saat 9.35 de duruşmada bizzat hazır bulun
ması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi takdirde duruş
manın gıyabında devam edeceği lüzumu gıyap k a r a n yerine kaim ol
mak üzer© ilânen tebliğ olunur. 

3528 
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Adalet Bakanlığından : 

Terfi sürelerini aldıkları maaşta Ağustos İ961 sonuna kadar biti
ren ve haklarında terfie mani mahkeme hükmü veya İnzibat Meclisi 
kararı bulunmayan yardımcılık sınıfından olanlarla üçüncü ve ikinci 
sınıf hâkimlik, savcılık ve hâkimlik sınıfından sayılanların ve bu süre 
içinde maaş kanununa ek 4379 sayılı kanunun 1 inci ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı muvakkat maddeler eklenme
sine dair 5585 sayılı ve bu kanuna ek 6724 sayılı kanunlardan faydala
nanların sicil sayılarını ve isimlerini gösterir listeler, Hâkimlik Kanu
nunun 29 uncu maddesi gereğince her meslek sınıfları için ayrı ayrı 
olmak üzere hazırlanarak aşağıda gösterilmektedir. 

Müddetlerini doldurdukları halde bu listelerde adlarını bulama-
. yanlar aynı maddenin 2 nci fıkrası gereğince ilân tarihinden bir ay 
içinde 2. numaralı Ayırma Meclisine yazılı olarak itiraz edebilirler. 

Hâkimlik Smıft 

HÂKİMLİK SINIFI 
Sıra 
No: 

Slcü 
No: Adı ve soyadı Memuriyeti 

13995 Mahmut Atay Muradiye Hâkim Yardımcısı 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Elâzığ Teknik Okulu Sitesi Proje yarışması 
Elâzığ'da inşa ettirilecek Teknik Okul Sitesinin yerleştirme plânı 

ile bazı bölüm binalarının projelerinin hazırlanması işi «Mimarlık ve 
Şehircilik Müsabakaları Yönetmeliği» çerçevesinde Millî Eğitim Bakan
lığınca yarışmaya çıkarılmıştır. 

Güzel Sanatları teşvik ile program ve şartlarına en uygun ekono
mik teklifin seçilmesi amacı ile açılan bu yarışmaya Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği üyesi bulunan Yüksek mimar, yüksek mühendis, 
mimar ve mühendisler katılabilirler. 

Yarışma jürisi : 

Danışman jüri üyeleri : 
Gökdoğan Mukbil 
Bingöl Serbülen 
Güvenç Bozkurt 
Saydam Nihat 

Jüri üyeleri : 
Bediz Rahmi 
Gökberk Turgut 
Kamçıl Demirtaş 
Kayaman Şevki 
Okan Aktan 
Terzibaşıoğlu Ali 
Turak Esat 

Yedek jüri üyeleri 
Baydar Ferzan 
Onaran Bülent 
Görkem Bedii 

Raportör : 
Umul Selim 

Prof. Dr. Y. Mühendis Y. Mimar 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Mimar 
Makina Mühendisi 

Yüksek Mimar 
Yüksek Mühendis Mimar 
Yüksek Mimar 
Yüksek Mühendis Mimar 
Yüksek Mühendis Mimar 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis Mimar 

Yüksek Mimar 
Yüksek Mimar 
Yüksek Mühendis Mimar. 

Mühendis 

1 inci kattan, istanbul'dan Teknik Okulu Müdürlüğü Yıldız adresinden 
sağlanabilir. 

ödül ve mansiyonlar sonucun açıklanmasından en çok bir ay içeri
sinde net olarak Ankara'da ödenecektir. 

Teklifler şartlarına uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığı Yapı iş
leri Müdürlüğüne teslim edilecek veya postalanacaktır. 

3547 / 4-1 

Yarışmada ödül ve mansiyon kazananlardan 
Birinciye 25000,— Türk lirası 
İkinciye 20000,— > » 
Üçüncüye 15000,— > > 
Beş mansiyon beheri 5000,— » » | 
verilecektir. | 

Yarışma 17 Kasım 1961 Cuma günü saat 17 de sona erecek, hiçbir ş 
şekilde uzatılmıyacaktır. | 

Şartlaşma, program ve ekleri on lira karşılığında Ankara'da Millî jj 
Eğitim Bakanlığı Yapı işleri Müdürlüğü Sakarya Caddesi Ersan Han i 

1 — 288.615,77 lira keşif bedelli Erzurum Erkek Sanat Enstitüsü 
kalorifer tesisatı ikmali işi 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf 
usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihale 5 Ekim 1961 Perşembe günü saat 15 de Ankara'da Mes
lekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı Merkez Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
15.294,63 liradan ibaret geçici teminat mektup veya makbu-

Ihale bedeli 180 bin lira olan benzeri bir is yaptığına dair beî-

a) 
zunun, 

b) 
genin, 

c) inşaat müttaahhidi olarak 1961 yılına ait ticaret ve sanayi oda
sından alınmış belgenin, 

teklif mektubu ile verilmesi şarttır. 
4) Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı hergün çalışma 

saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. 
Teklif mektubunun ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığı

na verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

3556 / 4-1 

islâhiye Gümrük Müdürlüğünden : 

islâhiye Asliye Ceza Mahkemesinin 961/5 - 961/67 sayılı 9/5/1961 
tarihli karariyle, 579 lira 43 kuruş para cezasının tahsiline hükümlü 
Gaziantep'in Küçükaraplar Köyünden olup, Gaziantep'in Yavuzlar Ma
hallesinde oturur Mustafa oğlu Şefik Şentürk'e para cezasının ödenil-
mesi için gönderilen ödeme emil bilâ tebliğ iade edilmiştir. Zabıta ve 
idari makamlarca tebligata elverişli adresi rucu kalmış olduğundan 7201 
sayılı kanun hükümlerince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 6183 sayılı kanun hükümlerince ilân tarihin
den itibaren 7 gün içinde ödenilmediği takdirde icraya baş vurulacağı 
malı bulunmadığı takdirde hapsen tecziyesi yoluna gidileceği tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3551 

Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/4 
Hamza Yumrutepe Vekili Avukat Turan Fırat tarafından Malatya 

Hazine Avukatlığı ve Kilayık Köyünden Mehmet kızı Emine aleyhine 
açılan izalei şüyu »dâvasının yapılan aleni muhakemesinde: 

Dâvâlılardan Emine adres bırakmadan semti meçhule gittiği yaptı
rılan tahkikat neticesinde anlaşılmış ve adı geçene davetiyenin ilân yolu 
ile yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşma 19/9/1961 
Salı günü saat 9 a talik edilmiş olup mezkûr gün ve saatte mahkemeye 
gelmediği takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı tebliğ olunur. 

3533 

960/283 
işçi Sigortaları Kurumu Malatya Şubesi vekili Avukat Vedat 

Alpaydın tarafından Mersin Silosu Kontrol Şefliğinde Enis Doğan aley
hine açılan 322 lira 48 kuruşluk 'alacak dâvasının yapılan aleni muha
kemesinde : 

Dâvâlı Enis Doğan adres bırakmadan semti meçhule gittiği yaptı
rılan tahkikat neticesinde anlaşılmış ve adı geçene gıyap kararının ilân 
yolu ile yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşma 
10/10/1861 Salı günü saat 9 a talik edilmiş olup mezkûr gün ve saatte 
mahkemeye gelmediği takdirde muhakemenin gıyabında, devamına karar 
verileceğe tebliğ olunur. 

3534 
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Bayındırlık Bakanlığından: 

Bakanlığımız ihtiyaç* olan 8 iıtç çapında ve 12 inç çapında olmak 
üzere 22 aded metalden yapılmış elc-k ile bir aded elektrik motoru il© 
beraber müteharrik seyyar elek sallama makineci satın almacaktır. 

tşin muhammen bedeli (7.750,- ) lira olup*geçici teminatı CfiB1.25 ^ 
liradır. 

Eksiltme 20/9/1961 Çarşamba günü sc-tt 15 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüsünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık ek 
siltme suretiyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 
isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân 

olunur. 
3339 / 4-4 

Kumaşı Bakanlıktan diğer malzemesi yükleniciye ait olma* üirere 
100 takım kışlık müstahdem elbisesi diktiriiecektlr. 

İşin muhammen bedeli (7.500,—) lira olup, geçici ten.uı.stv ( 562 .50) 

liradır. 
Eksiltme 19/9/19S1 Salı günü saat 15 de Bakanlık Malime Mü

dürlüğünde toplanacak Ma İşeme. Eksiltme Komisyonunca açık eksütrne 
suretiyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin belirli gün v© saatte (12.189,—) lifalık kumaş teminatı 

ite birlikte komisyonda haztr bulunmaları ilân olunur. 
3376 / 4-4 

Bakanlığımız ihtiyacı için bir aded 16 mm, lik sinema makinesi 
satın alınacaktır. 

İşin muhammen bedeli (8.000,—) lira olup, geçici teminatı (600,—) 
Uradır. 

Eksiltme 80/9/1961 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 

ilân olunur. 
3464 ,'4-2 

•»'ııı « 1 . 1 

Bayındırlık Pakanlıgı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Bütün malzemesi Genel Müdürlüğümüzden verilmek üzere tahmini 
bedeli 18.115,— T. L. sı, muvakkat teminatı 1.298,65 T. L. sı elan 21 
kalem evrakı matbua baskı isi, 30 Eylül 1961 Cumartesi günü saat 11 
de Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile iha
le edilecektir. 

Şartname ve numuneler aynı yerde görülür. Taliplerin usulüne 
göre hazırlıyacakları zarflarını ihale zamanından bir saat önce aynî 
mahaldeki komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilml-
yeceği duyurulur. 

8541/4-2 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz elektrik tesisat ve onarımı için lüzumlu 74 kalem 
elektrik malzemesi kapalı zarf usuliyle sat m alınacaktır. 

2 — Malzemenin tahmini bedeli 135.132,50 lira olup, muvakkat 
teminatı 12.263,25 liranın Üniversite Saymanlık Müdürlüğüne yatırıl
ması lâzımdır. 

3 — İhale 29/9/1961 Cuma günü saat 11.00 de Tıp Fakültesinde 
toplanan komisyonca yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait her türlü vesaik her gün saat 8 - 16.00 arası Fa
külte Hesap İşlerinde görülebilir. 

5 — 2490 sayılı kanunun tarifine göre 1961 tasdikli Ticaret Odası 
vesikası il® birlikte hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü ihale 
saatinden bir saat önce Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilmesi 
(Postada vaki gecâkıneier kabul edilmez), îlân olunur. 

S471 / 40 

Yeşilyurt Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/41 
Malatya, Yeşilyurt Kazası Hıroğlu Mahallesinden Ayşe Bilgili 

Hacı Ali Coşkun ve arkadaşları vekili dâva takipçisi Hüsnü Başağa'nın, 
dâvâlılar aynı mahalleden Müslüm Dursun, Mustafa Kınacı ve 3 arka
daşları aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyuu dâvasının yapılan duruş
masında : 

Davalı Müslüm Durmuş kazadaki adresini terk ederek halen semti 
- meçhule gittiğinden, davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ka

rar verilmiş olmakla, adı geeçnin duruşmanın bırakıldığı 24/10/1961 
günü saat 9 da 961/41 sayılı dosyaya müracaatı ilân olunur. 

; 3529 

\ Akhisar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/911 
; Akhisar'ın Kethüda Mahallesi 26 Sokak 61 numaralı evde oturan 
| Kâmil Bilecik tarafından Kethüda Mahallesi Köşk Sokakta oturan Mus-
1 tafa oğlu Halil aleyhine açılan kadastro tesbitinin iptali dâvasının Ak-
2 hisar kadastro dâvalarına bakmağa görevli Asliye Hukuk Mahkeme-
| sinde yapılan duruşmasında : 
] Dâvah adına gönderilen davetiye biiâ tebliğ ve adresi meçhul oî-
ı duğundan bilâ tebliğ iade edilmiş ve mahkemece de ilânen davetiye teb-
I ligine karar verilmiş olduğundan dâvah Mustafa oğlu Halil'in davacı 
I tarafından ve Akhisar'ın Kethüda Mahallesi 85 ada 20 parsel numa-
* rada kayıtlı gayrimenkulun Mustafa'ya ait 7/64 hissesini de almış olup 
I dâvâlıya ait 7/64 hisse dâvah Mustafa adına tesbit edilmiş olduğundan 
| tesbitin iptalini talep etmiş olduğu işbu dâvanın duruşması 28/9/1961 
5 günü saat 9 a muallâk bulunduğu cihetle duruşmanın bırakıldığı bugün 
| ve saatte mahkemeye gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil gön-
| dermesi lüzumlu ve gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde 
i hakkında gıyap kararı verileceği davetiye tebliği makamına kaim ol-
| mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8

 3531 

I

 Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

.960/475-357 
Davacı Mehmet Esmek vekili Avukat Iskenden Aydmoğlu ve Şev

ki Bayramoğlu vesaire vekilleri Avukat Alaâddinoğlu tarafından Ko-
yunoğlu Mahallesinde nefsine asaleten çocukları Hacı' Ahmet ve Fat
ma'ya velâyeten Hacı Ahmet Yapıcı ve Şahnahanlıoğlu Hacı Ahmet 
aleyhine açılan izaleyi şüyuu dâvasının yapılan alenî muhakemesi so
nunda : 

Dâvâlılardan Şahnahanlıoğlu Hacı Ahmet adres bırakmadan semti 
meçhule gittiği yaptırılan tahkikattan anlaşılmış ve adı geçene başkâ
tip ihbarnamesinin ilân yolu ile yapılmasına karar verilmiş bulundu
ğundan dâva mevzuu tapunun ada 294 parsel 151, 17, 18 ve 72 numa
ralı gayrimenukllerîn taksimleri kabîl olmadığından şüyuunun satış 
suretiyle izalesine, 24/7/1961 gün ve 960/475-357 sayı ile karar verilmiş 
olduğundan işbu başkâtip ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren bir 
hafta zarfında kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün ke
sinleşeceğini natık başkâtip ihbarnamesi tebliğ olunur. 

8532 

Kayseri 2 nci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/202 
Kayseri Maliye Hazinesine izafeten vekili Avukat Doğan Soysal 

tarafından Ankara Yedek Subay Okulunda Burhan Gölbaşı aleyhine açı
lan 274 lira 31 kuruş alacak dâvasının Kayseri İkinci Sulh Hukuk Mah
kemesinde görülen duruşmasında : 

Dâvâlı davetiye ile gelmediğinden ve adresi de belli olmadığından 
ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan adresi yazılı 
dâvah Burhan Gölbaşı'nın muhakeme günü olan 12/10/1961 saat 9 da 
Kayseri İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veyahut ken
disini temsilen bir vekil göndermesi aksi. takdirde duruşmanın gıyabında 
devam edeceği tebliğ verine geçmek üzere ilân olunur* 

3537 



16 1YL0L mi (Resmî Gazete) SsssVt: 5167 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

PETROL HAKKINA MÜTAALLlK KARAR 
No: 392 

Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi : 2/9/1961 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir inkılâp Sokak No. 6 
Ankara, Yenişehir inkılâp Sokak No. 6 
Arama ruhsatnamesi 
VII No. lu Adana 
Seyhan 
47908 hektar 
AR/T.P.O./636 
15/6/1961 

T P O / V n / H 

Arama sahasının hududu : (Dosyasında saklı haritasına göre) 
1/25000 mikyaslı N 35 c3 paftasmdaki 46 m. rakımlı Yalakköy içerisin
deki nirengiden N 267 derece istikamette ve 2880 metre mesafede baş
langıç noktası olan (a) köşesinden başlıyarak 2605 metre güneyde (b) 
köşesine doğru hat, (b) den 10440 metre doğuda (c) ye doğru hat, (c) 
den 19765 metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 1205 metre batıda 
(e) yo doğru hat, (e) den 150 metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 
22755 metre batıda (g) ye doğru hat, «(g) köşesi 1/25.000 mikyaslı 0-35 
a2 paftasmdaki 332 m. rakımlı Üçtepeler nirengisinden N 130 derece is
tikamette ve 3750 metre mesafededir» (g) den 9925 metre kuzeyde (h) 
ya doğru hat, (h) dan 795 metre doğuda (i) ye doğru hat, (i) den 6775 
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 3825 metre doğuda (k) ya doğ
ru hat, (k) dan 5820 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 8825 met
re doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru hat, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatname
si talebine ait evrak incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hü
kümlerine şeklî ve esas şartlar bakımından uygunluğu te3bit edildikten 
sonra talip şirkete mezkûr sahaya şâmil olmak üzere 6326 sayılı Petrol 
Kanununun 51 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince 
petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 6/9/1961 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

3539-1 

PETROL HAKKINA MÜTAALLİK KARAR 

No : 393 
Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi : 2/9/1961 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara., Yenişehir inkılâp Sokak No. 6 
Ankara, Yenişehir İnkılâp Sokak No. 6 
Arama ruhsatnamesi 
VII No. lu Adana TPO/VH/I 
Seyhan 
49996 hektar 
AR/T.P.O./637 
15/6/1961 

Arama sahasının hududu: (Dosyasında saklı haritasına göre) 
1/25000- mikyaslı 0-35 a2 paftasmdaki 332 rakımlı Üçtepeler nirengi
sinden N 45 derece istikamette ve 2930 metre mesafede başlangıç nok
tası olan (a) köşesinden başlıyarak 800 metre doğuda (b) ye doğru hat, 
(b) den 4500 metre güneyde (c) ye doğru hat, (c) den 20985 metre do
ğuda (d) ye doğru hat, (d) den 2840 metre güneyde (e) ye doğru hat, 
(e) den 1480 metre batıda (f) ye doğru hat, (f) den 1850 metre güney
de (g) ye doğru hat, (g) den 2970 metre batıda (lı) ya doğru hat, (h) 
dan 3680 metre güneyde (i) ye doğru hat, (i) den 1485 metre batıda (j) 
ye doğru hat, (j) den 1840 metre güneyde (k) ya doğru hat, (k) dan 
2970 metre batıda (1) ye doğru hat, (1) den 1840 metre güneyde (m) 
ye doğru hat, (m) den 1485 metre batıda (n) ye doğru hat, (n) den 1840 
metre güneyde (o) ya doğru hat, (o) dan 1485 metre batıda (p) ye doğ
ru hat, «(p) köşesi 0-35 b4 paftasmdaki 48 rakımlı Nergiztepe nirengi
sinden N 107 derece 50 dakika istikamette ve 2170 metre mesafededir» 
(p) den 1840 metre güneyde (r) ye doğru hat, (r) den 2970 metre ba
tıda (s) ye doğru hat, (s) den 1840 metre güneyde (t) ye doğru hat, (t) 
den 5950 metre batıda (u) ya doğru hat, (u) dan 5530 metre güneyde 
(v) ye doğru hat. (v) den 2980 metre batıda (y) ye doğru hat, (y) den 

1840 metre güneyde (z) ye doğru hat, (z) den 2980 metre batıda (al) e 
doğru hat, (al) den 1840 metre güneyde (bl) e doğru hat, (bl) den 2980 
metre batıda (cl) e doğru hat, (cl) den 4610 metre güneyde (dl) e doğ
ru hat, (dl) den 2240 me,tre batıda (el) e doğru hat, (el) den 17860 met
re kuzeyde (fl) e doğru hat, (fi) den 2200 metre doğuda (gl) e doğru 
hat, (gl) den 7030 metre kuzeyde (hl) e doğru hat, (lıl) den 3110 metre 
doğuda (il) e doğru hat, (il) den 3540 metre kuzeyde (jl) e doğru hat, 
(jl) den 810 metre doğuda (kî) e doğru hat, (kl) den 135 metre kuzey
de (lı) e doğru hat, (lı) den 540 metre doğuda (ml) e doğru hat, (ml) 
den 845 metre kuzeyde (nl) e doğru hat, (nl) den 270 metre doğuda (ol) 
e doğru hat, (ol) den 985 metre kuzeyde (pî) e doğru hat (pl) den 800 
metre doğuda (rl) e doğru hat, (rl) den 1035 metre kuzeyde (sl) e doğ
ru hat, (sl) den 410 metre doğuda (ti) e doğru hat, (tl) den 1940 metre 
kuzeyde (ul) e doğru hat, (ul) den 400 metre doğuda (vl) e doğru hat, 
(vl) den 700 metre kuzeyde (yl) e doğru hat, (yl) den 800 metre doğu
da (zl) e doğru hat, (zl) den 285 metre kuzeyde (a2) ye doğru hat, (a2) 
den 300 metre doğuda (b2) ye doğru hat, (b2) den 990 metre kuzeyde 
(c2) ye doğru hat, (c2) den 500 metre doğuda (d2) ye doğru hat, (d2) 
den 545 metre kuzeyde başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim •Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha iç in petrol arama ruhsatname
si talebine ait evrak incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hü
kümlerine şeklî ve esas şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten 
sonra talip şirkete mezkûr sahaya şâmil olmak üzere 6326 sayılı Petrol 
Kanununun 51 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince 
petrol arama ruhsatnamesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 6/9/1961 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

3539-2 

PETROL HAKKINA MÜTAALLlK KARAR 

No : 394 
Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi : 2/9/1961 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Ankara, Yenişehir inkılâp Sokak No. 6 
Ankara, Yenişehir inkılâp Sokak No. 6 
Arama ruhsatnamesi 
VII No. lu Adana 
Seyhan 
41706 hektar 
AR/T.P.O./638 
15/6/1961 

T P O / v n / j 

Arama sahasının hududu: (Dosyasında saklı haritasına göre) 
1/25.000 mikyaslı 0-35 a3 paftasmdaki 188 rakımlı Çamlıktepe nirengi- * 
sinden N 275 derece 10 dakika istikamette ve 1740 metre mesafede baş
langıç noktası olan (a) köşesinden başlıyarak 2600 metre güneyde (b) 
ye doğru hat, (b) den 2200 metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 23310 
metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den 18815 metre batıda (e) ye doğ
ru hat, (e) den 2040 metre güneyde (f) ye doğru hat, (f) den 3575 met
re batıda (g) ye doğru hat, «(g) köşesi 1/25.030 mikyaslı 0-34 c4 paf
tasında ve Karataş Bucağındaki 0.88 rakımlı nirengiden N 235 derece is
tikamette ve 1175 metre mesafededir» (g) den 6990 metre kuzeyde (h) 
ya doğru hat, (h) dan 2240 metre doğuda (i) ye doğru hat, (i) den 1955 
metre kuzeyde (j) ye doğru hat, (j) den 1335 metre doğuda (k) ya doğ
ru hat. (k) dan 1995 metre kuzeyde (1) ye doğru hat, (1) den 1635 met
re doğuda (m) ye doğru hat, (m) den 2665 metre kuzeyde (n) ye doğ
ru hat, (n) den 2970 metre doğuda (o) ya doğru hat, (o) dan 4950 met
re kuzeyde (p) ye doğru hat, (p) den 2620 metre doğuda (r) ye doğru 
hat, (r) den 7355 metre kuzeyde (s) ye doğru hat, (s) den 6430 metre 
doğuda (t) ye doğru hat (t) den 2000 metre kuzeyde (u) ya doğru hat, 
(u) dan 7310 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) köşesine doğru 
hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatname
si talebine ait evrak incelenerek Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hü
kümlerine şeklî ve esas şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten 
sonra talip şirkete mezkûr sahaya şâmil olmak üzere 6326 sayılı Petrol 
Kanununun 51 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince 
petrol arama ruhsatnamesi i tasma kaçar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 6/9/1961 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 

8539-3 



Sahire: 5168 (Resmî Gazete) 16 EYLÜL mi 

Ankara Vakıflar Mint ak*. Müdürlüğünden : 

Ankara Anafartalar Caddesinde 30, 30/A kapı numaralı kadastro 
164 ada 14 parselde kayıtlı 35 Ma iki ahşap dükkânın 105.000 lira mu
hammen bedelle kapalı zarf usuliyle ve peşin bedelle satışı 6/10/1961 
Cuma günü saat 15 de Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda yapılacak
tır. Geçici teminatı (7.875) liradır. Teklif mektuplarının ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. Postada vâki 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Şartname mesai saatlerinde görüle
bilir. 

3560/4-1 
, # 

Ankara imar Müdürlüğünden : 

Kevgirli Sokakta aşağıdaki numaraları yazılı 39360 No. lu plândan 
bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

ilgililere duyurulur. 
Ada ve parsel numaralan : 

İmar ada No. Parsel No. 

5138 1, 2,3 parsel 

3554 /1-1 

Altındağ ikinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Hatice Alkan vekili Enis Baha Oskay tarafından Salim oğlu tlyas 
aleyhine açılan boşanma dâvasının Altındağ 2 nci Asliye Hukuk Mah
kemesinde yapılan duruşmasında : 

Dâvâlının adresi meçhul olduğundan davetiye kendisine ilânen teb
liğ edilmiş bulunduğundan gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Dâvâlının duruşma günü olan 26/9/1961 tarihinde duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın 
gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ olunur. 

3568 /1-1 

Şereflikoçhisar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/136 
Ş. Koçhisar Kale Mahallesinden Abdurrahman karısı Fatma Ko

çak tarafından Hazineye izafeten Ş. Koçhisar Mal Müdürlüğü ve Bele
diye Başkanlığı aleyhine açmış olduğu dâvada : 

1 — Ş. Koçhisar Baravan mevkiisinde doğusu hark, batısı Yakup 
Ustalar tarlası, kuzeyi ismail Çobanoğlu, güneyi Hüseyin Sargın ile 
çevrili dönümü elli lira kıymetli 50 dönüm tarla. 

2 — Boğazbağları mevkiinde doğusu kısmen ihsan Sözen kısmen 
tlyas Görgülü, batısında Peçcnek çayı, kısmen Kör Hüseyin bağı, ku
zeyinde ihsan Sözen, kısmende su yarı, güneyi H. Hüseyin bağı ile mah
dut tamamı bin lira kıymetli üç dönüm bağ. 

3 — Kasaba içinde doğusu yol, batısı yol, kuzeyi kısmen yol kıs
men Şıhmehmet vereseleri, güneyi kısmen yol, karnen Hikmet Gaygı-
lı'ya ait arsa ile çevrili arsa ve hanenin tamamının dörtbin lira kıymetli 
bir miktar arsa ve haneyi Süleyman kızı Fadime vereseleri adına tapuya 
tescilini istemektedir. 

Mezkûr gayrimenkullerde bir hak iddia edenlerin işbu ilân tari
hinden itibaren üç ay zarfında muhakememize müracaatları ilân olunur. 

3557 /1-1 
— — • 

Tosya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

981/228 
Tosya Şeyh Mahaleslnden Hasan Urgancıoğlu vekili Avukat Celâ-

lettin Ülkersoy tarafından Dere Mahallesinden Haşim Akman, Tevfik 
Akman, Lütfiye Akman, Hocalmat Mahallesinden Ayşe Işık, Camiatik 
Mahallesinden Mehmet Karadana, Zümrüt Karadana ve Şehreküstü Ma
hallesinden Ahmet Belen aleyhlerine ikame olunan izalei şüyu dâvasının 
yapılan muhakemesinde verilen karar gereğince : 

Dâvâlılardan Ahmet Belen'e 10/8/1961 günü duruşmada hazır bu
lunması için davetiye çıkarılmış, Şehreküstü Mahallesi Muhtarlığının 

j tasdikli yazılarında Ahmet Belen'in istanbul'da oluptadresi meçhul ol-
} duğu bildirilmiştir. Dâvâlı Ahmet Belen'e davetiye yerine kaim olmak 
İ üzere duruşmanın 31/8/1961 günlü celsesinde hazır bulunması için Resmî 
2 Gazete ile ilânen tebligat yapılmışsa da, yine duruşmaya gelmediği gö-
j rülmüştür. Davacı tapunun 21/9/1933 tarih ve 48 numarası ile 22/12/1951 
i tarih 76 numarasında kayıtlı gayrimenkullerin taksimini, veya şüyuun 
| izalesini talep etmiştir. 

| ilânen tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen dâvâlı Ahmet Be-
| len'e adresi meçhul olduğundan gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 

İ ve duruşmanın 21/9/1961 Perşembe saat 9,30 a talik edildiği ilânen teb
liğ olunur. 

3538 

Havza Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/26 
Havza Belediye vekili Avukat Abdurrahman Odabaş tarafından 

Aksaray Kazası Zafer Mahallesinden Şoför Ishak oğlu Servet Taşpınar 
aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlı: Servet Taşpınar hakkındaki davetiye ilânen tebliğ edil
diği halde duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının da iiânen tebli
ğine ve duruşmanın 3/11/1961 Cuma saat 10.30 a bırakılmasına karar 
verilmiş olduğundan mezkûr günde mahkemede hazır bulunmadığı tak
dirde duruşması gıyabında devam olunacağı lüzumu ilân olunur. 

3530 

istanbul ikinci Sulh Ceza Yargıçlığından : 

960/590 
960/695 
14/12/1960 tarihinde sarhoşluktan maznun Dursun ve Ayşe oğlu 

28/4/1935 Kuyuluk D. lu, Kocaeli Karasu Merkez Nahiyesi Incilli Ma
hallesinden, Gültepe Taşocağı Sokak No. 35/36 da oturur şoför, Kemal" 
Sabık hakkında yapılan açık duruşma sonunda maznunun T. C. K. nun 
571 inci maddesine tevfikan elli lira hafif para cezası ile tecziyesine, 
250 kuruş hare ile 60 kuruş posta masrafının maznundan tahsiline, 
28/12/1960 tarihinde temyizi kabil olmak üzere maznunun gıyabında 
karar verilmiş ise de maznun ikametgâhı ile yazılı adreslerinde bulu
namadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 31 inci maddelerine 
tevfikan ilânen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren 
onbeş gün sonra işbu karar maznun Kemal Sabık'a tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilân olunur. 

3516 

Rize Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

! 961/182 
' Mermerdelen Mahallesinden Hacı Salih karısı, Hatçe tarafına 
• Davacı Rize'nin Mermerdelen Mahallesinden Nihat karısı Sema-
i hat Şehirlan tarafından aleyhinize açılan taksim ve izaleyi şüyu dâva-
1 sının yapılan duruşması sırasında : 
; Davacı Mermerdelen Mahallesinde kâin Ekim 1955 sicilinin4 30 - 61 
I numarada kayıtlı bahçenin mümkünse taksimi değilse şüyun izalesini 

istemiştir. Adınıza çıkarılan tebligatın adresinizin meçhul olduğundan 
bilâ tebliğ iade edildiğinden tebligatın ilânen icrasına ve duruşmanın 

\ 18/10/1961 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. 
| Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve bir mazeret bildir

mediğiniz takdirde adınıza gıyap kararı çıkarılacağı tebligat yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

3565 

! 

D Ü Z E L T M E 
13/9/1961 tarihli ve 10905 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (T. C. 

ı Temsilciler Meclisi Kararı) başlığı (T. C. Kurucu Meclis Kararı) olarak 
Düzeltilir. 

Başbakanlık Devlet Malime» 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

T.C Milli Birlik Komitesi Kararı        Sayfa 
 
75  Yüksek Adalet Divanınca Verilen Ölüm Cezalan Hakkında Millî Birlik Komitesi Kararı 1 
 
Kararname 
 
5/1603  Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Geçici Kabulüne  
           Mütaalük Beyannamesi         1 
 
Yüksek Seçim Kurulu Kararları 
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Dair Kararlar       3
 
 
 
 
 
 
 
 
  
İlanlar            3
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
  




