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KANUNLAR 
1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanunun 

kaldırılması halikında Kanun 

Kanun No : 33 Kabul tarihi: 27/2/1962 

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce; askere 
celbedilmiş olup da 6 aylık eğitimi mütaakıp maden ocaklarında çalışan
lar hakkında 6794 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

28/2/1962 

İfa. 

İlgili Kanunlar : 
Hll Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 
6794 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

12. 17/7/1927 
Kanun 18/7/1956 

Düıtıır 
Tertip Cilt 

Ren» 
Gatet' 

Sabıfe Sar 

866 631.635 
1970 9361 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa ek Kanun 

Kanun No : 37 Kabul tarihi: 3/3/1962 

Madde 1 — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağl-
(A/l) işaretli cetvelin bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen ter
tiplerine (77 741) lira ek ödenek ve (2) sayılı cetvelde yazılı ve yenideı: 
açılan tertiplere de (714 922) lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 5 inci (Eski yıllardan devreden nakit gelir) bölümü
ne (792 663) lira eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Ba

kanları yürütür. 
5/3/1962 

(1) SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi 

201 Aylıklar 
11 Rektörlük 

209 5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış 
farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 

Bölüm toplamı 

Genel toplam 

B. M, 

201 

217 

219 

(2) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
22 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu 

4644 sayılı kanun gereğince verilecek ek görev taz
minatı 

21 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu 
4936 sayılı kanun gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 

21 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu 

Genel toplam 

Tutan 
Lira 

31 53u 

39 920 
6 141 

46 061 

77 741 

Tutan 
Lara 

582 480 

2 842 

129 600 

714 922 

Anayasa Nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bazı 
fiiller hakkında Kanun 

Kanun No : 38 Kabul tarihi: 5/3/1962 

Madde 1 — A) Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla 
meşruluğunu kaybettiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiyle de tesbit 
edilen Demokrat Parti iktidarına karşı direnme hakkını kullanarak, 
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normal demokratik rejimi bütün teminatiyle kurmak amaciyle, Türk 
Milletinin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 Devrimini, söz, yazı, haber, 
havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle, yersiz, haksız 
veya gayrimeşru gösterenler veya üstü kapalı da olsa matûfiyeti belli 
olacak şekilde böyle göstermeye çalışanlar; 

B) 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeliyebCecek şekilde : 
Bu Devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet Divanınca veya sair 

kaza mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş olan karar ve hükümleri, söz, 
yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle 
kötüliyenler veya üstü kapalı da olsa matûfiyeti belli olacak şekilde 
kötülemeye çalışan'ar veya mahkûm edilenlerin mahkûmiyetlerine esas 
teşkil eden fiillerini yahut şahıslarım övenler veya neticelenmiş hazır
lık, ilk, son tahkikat veya infaz safhalarıyla ilgili resim, hatırat, röpor
taj yayanlar veya beyanat verenler; 

C) Mahkûmiyetlerinin infazı süresince, (B) bendinde sözü geçen 
mahkûmlara atfen, siyasi veya 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyici ma
hiyette veya uydurma beyanatı basma verenler veya basın yoiuyla 
yayan'ar veya alenen nakledenler; 

D) 27 Mayıs 1960 Devrimini yersiz, haksız veya gayrimeşru gös
terecek surette, feshedilmiş Demokrat Partinin iktidarını övenler veya 
müdafaa edenler; 

E) Mensup oldukları partinin, feshedilmiş Demokrat Partinin de
vamı olduğunu ileri sürenler veya herhangi bir parti lehine bu tarzda 
faaliyet gösteren veya propaganda yapanlar; 

Bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Madde 2 — Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasa ile tesbit edilmiş te

mel vasfı olan insan hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili demokra
tik nizamı, söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve 

suretlerle, zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf olarak kötüli
yenler veya bu nizamın Türkiye'de yürütülemiyeceği yolunda propagan
da yapanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de, birinci maddede yazılı cezalar uygulanır. 

Madde 3 — Birinci maddenin A, B ve D bentleriyle ikinci madde
de yazılı suçların tekevvünü için Türk Ceza Kanununun 153 üncü mad
desindeki aleniyet şarttır. 

Madde 4 — Kanunların himayesinde evvelce faaliyet göstermiş veya 
faaliyet göstermekte bulunan herhangi bir siyasi partiye mensup olan
ları veya oy vermiş bulunanları tezyifkâr sıfatlarla topyekûn kötüleye
rek, vatandaşlar arasmda husumet ve intikam hisleri doğuracak veya 
tahrik edecek mahiyette söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya 
sair vasıta ve suretlerle faaliyette bulunanlar veya propaganda yapanlar 
üç aydan iki seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Madde 5 — Bu kanunda yazılı fiil'.er basın yoluyla işlendiği tak
dirde, suç konusunu ihtiva eden mevkuteler ve sair basılmış eserler 
sulh hakimi karariyle toplattırılabilir. 

Madde 6 — Bu kanunda yazılı fullerle ilgili olarak iftira suçunu 
lşliyenler hakkında, Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinde yazılı 
cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Madde 7 — Bu kanuna giren suçlarda hazırlık tahkikatı bizzat 
Cumhuriyet Savcıları veya yardımcıları tarafından yapılır. 

Askerî yargının görevli olduğu hallerde hazırlık tahkikatı bir as
kerî hâkim tarafından yapılır. 

Madde 8 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

6/3/1962 

K A R A R N A M E L E R 

Karar Sayısı: 6/214 

Oslo Fahrî Başkonsolosluğumuza Otto Thoressen'in tâyini; Dış'ş-
ilerl Bakanlığının 15/1/1962 tarihli ve 620-Kons/2-13 sayılı yazısı üze
rine, Bakanlar Kurulunca 17/2/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R R A Ş K ^ V l 

C- GÜRSEL 

Başbakan 

/. INÖNÜ 

Devlet Bakanı 

JV. ÖKTEN 

İçişleri Baıkanı 

A- TOPALOĞLU 

Bayındırlık Bakanı 

E. PAKSÜT 

Tarım Balkanı 

C. ORAL 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısı 
A. EYIDOĞAN 

Devlet Bakanı 

JV. SU 

Dışişleri Bakanı 

S SARPER 

Ticaret Bakanı 

/. GÜRCAN 

Ulaştırma Baıkanı 

C. AKYAR 

Devlet Bakanı 

T. FEYZIOĞLU 

Adalet Balkanı 

S. KURUTLUOGLU 

Maliye Bakanı 

Ş. INAN 

Devlet Bakanı 

A. DOĞAN 

Millî Sa. Bakam 

i- SANCAR 

Millî Eğit. Bakanı 

H. INCESULU 

Sa. ve So. Y . Bakanı Güm. ve Te- Bakan 

S- SEREN §. BULADOĞLU 

Çalışma Bakanı 

B. ECEVIT 

Sanayi Bdkanı 

F. ÇELIKBAŞ 

B a s m - Y a y m ve Turizm Baıkanı 

K. EVLıYAOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
M. GÜVEN 

Karar Sayısı : 6/219 

Âkil Serdaroğlu'nun Nev-York Haberler Bürosu Müdür Muavinli
ğinde çalıştırılmak üzere, Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde 
münhal bulunan (800 - sekiz yüz) lira maaşlı Haberler Bürosu Müdür 
Muavinliği (İhtisas yeri) kadrosuna, 3968 sayılı kanunun 2 nci maddesi 

gereğince alabileceği maaşla tâyini; Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığının 
7/2/1962 tarihli ve 601/1249 sayılı yazısı üzerine, 3656 sayılı kenunun 
13 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 17/2/1962 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

C GÜRSEL 

BaşbaJkan 

1. INÖNÜ 

Devlet Bakanı 

N- ÖKTEN 

İçişleri Bakanı 

A. TOPALOĞLU 

Bayındırlık Baıkanı 

E. PAKSÜT 

Tarım Bakanı 

C- ORAL 

Devlet Baıkanı ve 
Başb. Yardımcısı 
A. EYIDOĞAN 

Devlet Balkanı 

N- SU 

Dışişleri Bakanı 

S- SARPER 

Ticaret Bakanı 

/. GÜRSAN 

Ulaştırma Bakanı 

C. AKYAR 

Devlet Bakanı 

T. FEYZIOĞLU 

Adalet Balkanı 

. KURUTLUOGLU 

M a l i y e Bakanı 

Ş. INAN 

Devlet Bakanı 

A. DOĞAN 

Millî Sa. Bakanı 

/. SANCAR 

Millî Eğit. Balkanı 

H. INCESULU 

Sa. ve So- Y . Bakanı Güm ve Te. Bakanı 

S- SEREN S. BULADOĞLU 

Çalışma Bakanı 

B- ECEVIT 

Sanayi Bakanı 

F. ÇELIKBAŞ 

B a s m - Y a y m ve T u r i z m Bakanı 

K. EVLıYAOĞLU 

îmar ve İskân B a k a m 

M. GÜVEN 

Karar Sayısı: 6/221 

Devlet, iktisadi Devlet teşekkülleri, özel idareler, belediyeler ve ka
nunla kurulan kurumlarla sermayesinin yansından çoğu resmî sektöre 
ait ortaklıkların işçi ihtiyaçlarını; teknisiyen, ustabaşı, usta gibi va
sıflı işçiler dâhil, meslek, yaş, cinsiyet, ücret ve işe dair hususiyetler 
belirtilmek suretiyle Iş ve işçi Bulma Kurumu mahallî teşkilâtına bil
dirmeleri ve bu ihtiyaçlarını teşkilâtı bulunan yerlerde mezkûr Kurumun 
aracılığı ile karşılamalan, Kurumun teşkilâtı bulunmayan yerlerde ve 



7 MART 1962 (Resmî Gazete) Sahife : 6839 
iş münhalerinin, Kurumca, verilen süre içinde karşılanmaması halinde, 
şimdiye kadar uygulanan usullerle işçi almaya devam etmeleri; Çalışma 
Bakanlığının 6/2/1962 tarihli ve 914-1-10/1114 sayılı yazısiyle yapılan 
teklifi Özerine, Bakanlar Kurulunca 17/2/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C GÜRSEL 

Başbakan 
İ.İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

İçişleri Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Bayındırlık Bakanı 
E. PAKSÜT 

Tarım Bakanı 
C OHAL 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısı 
A. EYİDOĞAN 

Devlet Bakanı 
N.SU 

Dışişleri Bakanı 
S. SARPER 

Ticaret Bakanı 
İ.GÜRSAN 

Ulaştırma Bakanı 
C. AKYAR 

Devlet Bakanı 
T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakanı 
A.KDOĞAN 

Adalet Bakanı Millî Sa Bakanı 
S. KURUTLUOĞLU İ. SANCAR 

Maliye Bakanı 
S- İNAN 

Millî Eğit Bakanı 
H. İNCESULU 

Sa- ve So- Y. Bakanı Güm ve.Te Bakanı 
S. SEREN 5. BULAÜOCLU 

Çalışma Bakanı 
B- ECEVIT 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Basın-Yayın ve Turizm Bakanı 
K. EVLİYAOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
M. GÜVEN 

Karar Sayısı: 6/233 

20/7/1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan Telsiz 
Ücret Tarifesine ilişik «Radyolarda İlan ve Reklâm Tarifesi» nin eklen
mesi ve 27/1/1951 tarihli ve 3/12402 sayılı kararname ile tadillerinin kal
dırılması; Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığının 23/1/1962 tarihli ve 
56/767 sayılı yazısı üzerine, 3222 sayılı kanunun 36 ncı maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 26/2/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C GÖRSEL 

Başbakan 
İ. İ N Ö N Ü 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

İçişleri Bakanı 
A.TOPALOGLU 

Bayındırlık Bakanı 
E. PAKSÜT 

Tarım Bakanı 
C. ORAL 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısı 
A. EYlDOĞAN 

Devlet Bakanı 
N. SU 

Dışişleri Bakanı 
S- SARPER 

Ticaret Bakanı 
İ. GÛRSAN 

Ulaştırma Bakanı 
C. AKYAR 

Devlet Bakanı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakam 
S. KURUTLUOĞLU 

Maliye Bakanı 
Ş. İNAN 

Devlet Bakam 
A. DOĞAN 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Millî Eğit Bakanı 
H. İNCESULU 

Sa- ve So. Y. Bakanı Güm ve Te- Bakanı 
S- SEREN Ş. BULADOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVIT 

Sanayi Bakanı 
F- ÇELİKBAŞ 

Basın-Yayın ve Turizm Bakanı 
K. EVLIYAOGLU 

İmar ve iskân Bakanı 
M. GÜVEN 

Radyolarda İlan ve Reklam Tarifesi 
I - Radyolarda yapılacak her türlü ilân ve reklâmlara bu tarife 

hükümleri tatbik olunur, 
II - İlan ve reklâmların tarif ve tasnifi: 
Radyo tdaresi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilecek ilânlar 

ve reklâmlar 3 kısımdır: 
a) Bilûmum Devlet daire ve müesseseleri ile belediye ve mahalli 

idareler, üniversiteler, âmme menfaatlerine hadim cemiyetlere ait ilân 
ve reklâmlar; 

b) Hayır ve kültür cemiyetleri, iktisadi devlet teşekkülleri, parti
lerin siyasi propaganda dışındaki faaliyetleri İle ilgili ilân ve reklâmlar, 

c) Ticaret Kanunu hükümlerine göre tüccar vasfım haiz hakiki 
veya hükmi hususi şahısların ticarete ait faaliyetleriyle ilgili olarak yap
tıracakları ticari ilân ve reklâmlar; 

III - İLÂN VE REKLÂMLARIN TETKİKI VE KABUL ŞARTLARI: 
a) Programlı ilân ve reklâmların metin, güfte ve besteleri İki gün 

Önce; söze inhisar eden kısa ilân ve reklâmların ise bir gün önce radyo 
idarelerine gönderilmesi lâzımdır. 

Radyo idareleri ilân ve reklâmları, (Yayınlanmadan önce) kanun ve 
tüzüklere, örf, adet, ahlâk ve adaba ve pedagojik esaslara uygunluğu ve 
mili! huzur bakımından tetkik ve murakabe etmekle mükelleftir. 

Bir ilân veya reklâmın ilgili radyo idaresince reddi halinde, ilân 
sahibine sebep bildirilir. 

b) Radyolarımızda, Türkçeden başka dilde ilân ve reklâm neşre
dilmez ve Türkçe karşılığı bulunan yabancı kelimeler kullanılmaz. 

c) Siyasi propaganda mahiyetini taşıyan ilân ve reklâm yapılmaz. 

IV - İLÂN VE REKLÂM ŞEKİLLERİ : 
Radyoda İlân ve reklâm şekilleri iki türlüdjtir : 
a) Yalnız söze inhisar eden kısa ilân ve reklâmlar. 
b) Müzik veya temsil unsurlarındı iştirakiyle-yapılacak program 

halindeki ilân ve reklâmlar. 
1 — Her firma veya reklâm acentesi kendi adına aldığı zaman için

de : 
a) Başka bir firma adına takdim yapamaz, 
b) Kısmen veya tamamen başka bir ilân veya reklâm firmasına 

devredemez, 
c) Programlı reklâm ve ilânlarda, tahsis edilmiş süre içinde esas 

programa ilâveten ek bir program yapılarak programın bütünlüğü ihlâl 
edilemez. 

2 — Programlı reklâmlar için kullanılacak müzik veya temsil un
surları aslında başka maksat için hazırlanmış ise o programlarda bun-
lardan istifade olunamaz. 

3 — İlânları tamamlayıcı mahiyette olan alt ve üstteki ibareler 
ile, bir kaç cümlelik skeçler ve efektler ilândan sayılır. 

4 — Program içinde röportaj yapılamaz ve herhangi bir kimsenin 
veya müessesenin reklâmı olacak mahiyette olaylar ve haberler verile
mez. 

5 — Radyo idarelerinin görevlendirdiği şahıslar tarafından hazır
lanan bilûmum programlar radyoların eseri sayılır. 

Bu tip programların tamamen veya kısmen herhangi bir program
da kullanılması radyo müdürlüklerinin müsaadesine bağlıdır. 

Zikri geçen programların taklidi suretiyle vücuda getirilen bir 
program kabul edilemez. 

Yalnız söze inhisar eden kısa ilân ve reklâmlar bir dakikadan uzun 
olamaz. Bu çeşit ilân ve reklâmlar, İdarece tâyin edilecek radyonun 
spikeri tarafından okunur. 

Müzik veya temsil unsurlarının iştirakiyle yaptırılacak ilân ve 
reklamlar, beş dakikadan kısa, onbeş. dakikadan uzun olamaz. Bu İlân 
müddetleri birbirine eklenerek süre uzatılamaz. Bu çeşit programlı 
ilan'arın plâk veya bandları dışarıda hazırlatılarak radyo idarelerine 
tevdi olunur. 

Ticari ilân ve reklâm sahipleri, yaptıracak'an bu tip programlı 
ilân ve reklâmların, kalite itibariyle radyo programlarında yer alan 
elemanlara muadil, yetkili elemanlar tararından icra edilmiş olmasını 
Bağlıyacaklardır. 

Radyo müdürlüklerinde maaşlı ve ücretli olarak çalışan, Memurin 
Kanunu hükümlerine tabi şahıslar bu işlerde vazife alamazlar. 

V - İLÂN VE REKLÂMLARIN YAYIN SAATLERİ : 
a) Sabah yayını (Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılır.) 
b) Öğle yayını, 12 00 - 18.00 arası. 
c) Akşam yayını, 18.00 - 20.00 arası. 
d) Akşam yayım, 20.00 - Kapanışa kadar. 
Radyo idareleri, program icaplarına göre bu süreler içinde ilân alıp 

almamakta serbesttir. 

VI — İLÂN VE REKLÂMLARIN ÜCRET TARİFESİ: 
İlân ve reklâm yayınlan, yukarıda bildirilen neşir zamanlarına göre 

ücrete tabidir. Şöyle ki: 
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a) 4 üncü maddenin (a) fıkrasında gösterilen yalnız söze inhisar 
eden kısa ilan ve reklâmlardan 10 kelimeye kadar. 

İlân ücreti 
Neşir zamanı (Lira) 

Sabah yayını 90 
öğle yayını 90 
Akşam yayım 18.00 - 20.00 arası 150 

Akşam yayını 20.00 den kapanışa kadar 120 lira ücret alınır, 
b) 10 kelimeyi geçen cümlelerde her kelime için yine 

İlân ücreti 
Neşir zamanı (lira) 

Sabah yayını 9 
öğle yayını 9 
Akşam yayım 18.00 - 20.00 aram 15 

Akşam yayını 20 00 den kapanışa kadar 12 lira ücret alınır. 
c) 3 üncü ile 4 üncü maddelerde şartları zikredilen program halin

deki reklâmlar için: 

Ü C R E T L E R İ 
Sabah ve öğle 18.00 - 20.00 20.00 - kapanış 

İlân ve reklâm yayını arası arası 
müddeti Lira Lira Lira 

5 Dakika 840 1200 960 
10 Dakika 1200 1800 1560 
15 Dakika 1560 2400 2040 
d) Programlı ilân ve reklâmların içinde yapılacak sözlü Hân ve 

reklâmların müddeti 5 dakikalıkta, sabah ve öğle yayınlarında bir daki
kayı; diğerlerinde 45 saniyeyi; 10 dakikalıkta, sabah ve öğle yayınla
rında 2; diğerlerinde 1,5 dakikayı; 15 dakikalıkta, sabah ve öğle ya-
yın'ar:nda 2,5; diğerlerinde 2 dakikayı geçemez. 

e) Sözlü ilân ve reklâmların süresi 1 dakikayı, programlı ilân ve 
reklâmların süresi ise yukarıda kaydolunan müddetleri geçtiği takdirde 
kabul edilmez. Bundan dolayı ilân ve reklâm sahibi Radyo İdaresinden 
hiç bir surette şikâyetçi olamaz 2 nci maddenin (a) fıkrasında zikredi 
len ilân ve reklâmlar bu kayda tabi değildir. 

f) Program halinde ilân ve reklâmın radyo'da aynen tekrarlan
ması için, ilk yayın tarihinden İtibaren en az altı ay geçmiş iması lâ
zımdır. Fakat aynı ilân, başka programlar halinde olursa bu kayda tabi 
değildir. 

g) 2 nci maddenin (a) fıkrasında bahis konusu edilen ilân ve 
reklâmlardan, tarifelerdeki miktarların 1/5 i nspetinde ücret alınır. 

h) Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün ilân ve reklâm
larından ücret alınmaz. 

Radyo idarelerinin kendi programlarına aldığı veya haberlerde 
yayınladığı, memleketin kültürel ve sosyal hayatını veya ammen n men
faatini ilgilendiren mevzular ilân ve reklâmdan telâkki edilmez. 

Keza Milli Piyango İdaresince, biletlerinin satışım teşvik için, heı 
biri 10 kelimeyi geçmemek ve günde ancak bir defa yayınlanmak üzere 
tertiplenecek vecizelerle çekiliş neticesinde kazanan numaralar, Devlet 
tahvillerine ait İlân ve reklâmlar, program bünyesinin imkân ve icap
ları, tarifenin umumi çerçevesi içinde kalmak şartiyle ücretsiz neşro
lunur. 

ı) Hafta tatili ve resmi tatil günlerinde, 6 nci maddenin (c) fık
rasında zikredilen program halindeki reklâm ve Hânlar için tâyin edilen 
zamanlarda yapılacak İlân ve reklâmlar, âzami tarifeye tutulur. 

VII - ÜCRETLERİN ÖDENMESİ : 
İlân ve reklâmın yayınlanmasına kesin olarak karar verildikten 

sonra, ilgili servisler tarafından tanzim olunacak tahsilat müzekkeresine 
müsteniden Maliye Bakanlığınca ve mahalli belediyelerce tâyin olunacak 
veznedarlar tarafından; ilân, reklâm ücreti ve vergiler tahsil olunarak 
usulüne tevfikan alâkalı saymanlığa teslim olunur. 

Tahsilat karşılığında tanzim olunan alındı, ücreti yatırana, dip ko
çanı imza ettirilmek suretiyle verilir. Tahsilat müzekkeresi ikinci nüs

hasına, verilen alındnın tarih ve numarası işaret ve imza edildikten 
sonra ilgili servise iade olunur. 

3478 sayılı kanunun 22 nci maddesi mucibince ilân ücretlerinden 
alınması lâzım gelen % 2 damga resmi de veznedarlar tarafından ilân 
ücreti ile birlikte tahsil olunarak buna ait damga pulu alındı dip koça
nın arkasına yapıştırıldıktan sonra, tarih ve imza ile veznedar tarafın
dan iptal olunur. 

Saymanlar veznedarın hesabım tetkik ve murakabe ederken, yu
karıda bahsi geçen kanun mucibince istifası lâzımgelen damga pulla
rının alındı dip koçanlarına tamamen yapıştırılıp yapıştırılmadığını ve 
usulü dairesinde iptal edilip edilmediğini kontrol etmekle mükelleftirler. 

VIII - İLÂN VE REKLÂMLARIN YAYINLANMASI : 
Kabul edilen ilân ve reklâmlar, program imkânlarına göre yayın

lanırlar. 
Radyo idareleri, program hizmetlerinin aksamamasını gözönüne 

alarak, günlük yayınlarına girecek her türlü ilân ve reklâmların adedini 
tâyin ve tahdit yetkisine sahiptir. Program müsaadesizlıği veya teknik 
sebepler dolayısiyle evvelce tesbit edilmiş zamanlarda. yayınlanamayan 
bir ilân veya reklâm, aynı neşir saati olmak üzere, mütaakıp günlerde 
yayınlanır. 

IX - İlân, ve reklâmların radyoda yayınlanmasından doğabilecek 
her türlü mesuliyet ilân ve reklâmların sahiplerine aittir. 

X - Banka ilân ve reklâmları resmi veya yarı resmi ilân ve rek
lâm sayılmaz ve bunlara tenzilâtlı tarife uygulanmaz. 

XI - Bu tarifenin- yürürlüğe girdiği tarihten evvelki taahhüt se
netleri gereğince yayınları devam etmekte olan ilân ve reklâmların geri 
kalan müddetleri hakkında, yürürlük tarihinden bir hafta sonra başla
mak üzere, bu Tarife hükümleri tatbik olunur. 

Başbakanlıktan : 

1 — Vakıflar 6enel Müdürlüğünde açık bulunan 1250 lira kadro 
maaşlı Emlâk Müdürlüğüne Müfettiş Cahit Sonbay'ın ve 1250 lira kad
ro maaşlı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne de bu görevi vekâleten İfa 
etmekte olan Müfettiş Ali Orhon'un almakta oldukları maaşlariyle nak
len ve terfian tâyinleri tensip kılınmıştır. 

2 — Bu kararın icrasına Başbakan memurdur. 
20/2/1962 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Ticaret Bakanlığından : 

1 — Ticaret Bakanlığı Dışticaret Dairesi Başkanlığı 7 nci derece 
maaşk Raportörlük kadrosundan müktesep hak olarak 6 nci derece ma
aş alan ve bu maaştaki terfi süresini 20/2/1962 tarihinde' ikmal edecek 
olan Behzat Tanır'ın; aynı Başkanlıkta münhal 5 inci derece maaşlı Mü* 
şavirliğe, 5 inci derece maaşla terfian tâyini tensip olunmuştur. 

2 — Bu kararın İcrasına Ticaret Bakanı memurdur. 
20/2/1962 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan Ticaret Bakanı 
İ. İNÖNÜ İ. GÜRSAN İ. GÜRSAN 
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T E B L İ Ğ 
Maliye Bakanlığından 

Gelir Vergisi Genel Tebliği 
Seri INo : 46 

Büyük Millet Meclisince kabul edilen 35 sayılı kanun Resmî Gaze-
te'de yayın anmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (Resmî 
Gazete tarihi 1 Mart 1962) 

Bu kanun ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle 
ilgili hukumlerımn tatbiki, bu hususta yem hükümler tedvin edilinceye 
kadar tehir edilmiş ve 1/1/1961 tarihinden 31/12/1962 tar.hine kadar olan 
devreye ait olup 193 sayılı kanun hükümlerine göre tahsili icap eden 
zirai gelir vergisinin tedvin edilecek yeni esaslara göre tahsil edileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Bu duruma göre, zirai kazançlarını gerek götürü gider usulüne ve 
gerekse gerçek usullere (İşletme hesabı ve bilanço esasları) tevfikan 
tesbit eden mükellefler hakkında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hü
kümlerinin tatbiki, bu hususta yeni hükümlerin tedvinine kadar tehir 
edilmiş bulunmaktadır. Kanunun 2 ncı maddesinde de açıklandığı üzere, 
1/1/1961 - 31/12/1962 devi esine - yani 1961 ve 1962 takvim yıllarına - ait 
olup 193 sayılı kanun hükümlerine göre tahsili icap eden zirai kazanç
lara mütaallık gelir vergisi, tedvin edilecek yeni hükümlere göre tahsil 
olunacaktır. 

Bu kanun ile Gelir Vergisi Kanununun gelirlerin toplanmasına ve 
beyana mütaallik 85 ve 86 ncı maddeleri hükümleri muvacehesinde, bu 
gibi mükellefler hakkında uygulanacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

1) Zirai kazançlarını götürü gider usulüne veya gerçek usullerden 
birine (İşletme hesabı ve bilanço esasları) göre tesbit eden çiftçilerin di
ğer gelirleri, 193 sayılı kanunun 86 ncı maddesinin (a) fıkrasında sayı
lan ücretlerden, götürü olarak tesbit edilen ticari veya mesleki kazanç
lardan veya bunların hepsinden ibaret ise, bu çiftçiler, zirai kazançları 
dolayısiyle 193 sayılı kanunun 92 nci maddesindeki süre içinde yıllık be
yanname vermeyeceklerdir. Ancak, bunların 86 ncı maddenin (a) fıkra
sı şümulüne giren geürleri ile ilgili tarhiyat 193 sayılı kanunda belirtilen 
tarh zamanları zarfında yapılacaktır. 

2) Zirai kazançlarım götürü gider usulüne veya gerçek usullerden 
birine (işletme hesabı ve bilanço esasları) göre tesbit eden çiftçilerin di
ğer gelirleri arasında 86 ncı maddenin (a) fıkrasında sayılanlar dışmda 
kalan kazanç ve iratlar mevcut ise, bu çiftçiler, 85 nci madde gereğince 
toplamaya mecbur oldukları gelirleri için 92 nci maddede yazılı süre için
de yıllık beyanname verecekler, ancak, bu beyannamelerine zirai kazanç
larını ithal etmeyeceklerdir. 

3) Bu kanunun 2 nci maddesinde, 1/1/1961 ve 31/12/1962 tarihle
r i arasında kalan devrede elde olunan zirai kazançlara ait gelir vergile
rinin yeniden tedvin olunacak esaslara göre alınacağı hükme bağlandı

ğından, mezkûr devreyi içine alan 1961 ve 1962 takvim yılları için zirai 
kazançlara ait gelir vergisi mükellefiyeti yine baki kalmaktadır. Kanun
da açıkça belirtilen bu mükellefiyet dolayısiyle, 1961 ve 1962 takvim yıl
lan zirai kazançlarına ait gelir vergilerinin yeniden tedvin olunacak hü
kümlere tevfikan tarh ve tahsil edilebilmesi için, çiftçilerin 193 ve 213 
sayılı kanunlar hükümlerine göre defter tutma ve muhafaza, fatura, 
makbuz ve vesika alıp verme ve muhafaza ve bildirim (G. V. K. Madde : 
14) mecburiyetlerine riayet etmesi gerekmektedir. 

4) Bu kanun ile hilâfına bir hüküm sevkedilmemiş olduğundan, 
zirai kazançlarını gerçek usulde (Bilanço ve işletme hesabı esasları) tes
bit eden çiftçilerin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi gereğince, 
anılan madde şümulüne giren ödemelerden vergi tevkifatı mükellefiyet
leri devam etmektedir. 

5) Kanunun 3 üncü maddesinde, bu kanunun 28/2/1962 tarihinde 
yürürlüğe gireceği açıklanmaktadır. Bilindiği üzere, 193 sayılı kanunun 
92 nci maddesine göre, bir takvim yılına ait yıllık beyannamelerin, mü-
taakıp yılın başından Mart ayı sonuna kadar olan müddet içinde ilgili 
vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Aynı maddenin son fıkrası hük
mü ise, takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin terke tekaddum eden 
15 gun içinde ve ö'üm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde yıllık 
beyannamelerin verilmesini âmir bulunmaktadır. 

Bu durumda 1961 senesinde elde edilen zirai kazançlarla ilgili bazı 
yıllık beyannamelerin 28/2/1962 tarihinden önce verilmiş olması müm
kündür. 

Kanunun yürürlük tarihine ait 3 üncü maddesi lafzı itibariyle, yuka-
nda sayılan sebepler dolayısiyle 28/2/1962 tarihinden önce yıllık beyan
namelerim vermiş olanlar hakkında bu kanun hükümlerinin tatbikine 
müsait görülmemekte ise de, kanunun 2 ncı maddesi 1/1/1961 tarmınden 
31/12/1962 tarihine kadarki devrede elde olunan zirai kazançların gelir 
vergisinin yeniden tedvin olunan hükümlere göre tahsil edileceğini hük
me bağladığından, 28/2/1962 tarihinden önce verilen yıllık beyannameler 
hakkında da bu kanun hükümlerinin uygulanması lâzım gelmektedir. 

a) Bu durumda, 1961 takvim yılında elde olunan zirai kazançlarla 
ilgili olarak 28/2/1962 tarihinden önce ölüm ve memleketi terk halleri 
dışındaki sebeplerle verilmiş olan yıllık beyannameler üzerinden tahak
kuk ettirilen gelir vergilerinin işbu genel tebliğin 1 ve 2 numaralı fık
ralarında belirtilen esaslar dahilinde düzeltilmesi ve yerme göre fazla 
alınan vergilerin reddi ve noksan alınan vergilerin tahsili lâzımdır. 

b) 28/2/1962 den önce ölüm ve memleketi terk gibi mükellefiyetin 
kalkmasını icap ettiren sebeplerle verilmiş beyannameler üzerine yapılan 
tarhiyatm olduğu gibi bırakılması ve bunların, yem esasları tesbit eden 
kanunun yürürlüğünden sonra ıslâh veya ikmal olunması gerekir. 

Bu kanun hükümlerinden zamanında haberda r olunmaması sebe
biyle 28/2/1962 tarihinden sonra bu kanun hükümleri nazara alınmadan 
yapılmış olan beyanlar ve bu beyanlar üzerinden yapılan tarhiyat ve 
tahsilat hakkında da yukanki (a) fıkrasına göre işlem yapılacağı tabüdir. 

İ L A N L A R 
İçişleri Bakanlığı Levazım Müdürlüğünden : 

1 — Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 1962 ve Şubat 1963 
aylarında yayınlanacak İdare Dergisinin baskı işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Beher forma 320 liradan (60) forma İçin (19.200) lira olup ge
çici teminatı (1.440) liradır. 

3 — Talipler bu işe ait şartnameyi mesai saatlerinde bedelsiz ola
rak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — Eksiltme 19/3/1962 Pazartesi saat 15 de Bakanlık Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ve kanunen gerekli belgeleri 
eksiltme yapılacağı gün ve saat (14) e kadar Komisyona vermeleri ge
rekir. 

781 / 4-2 

Cide Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/55 

Cide'nin Cumhuriyet Mahallesinden İbrahim Kaya'nın, Köseli Kö
yünden Recep Genç ve arkadaşları ile aynı köyden Hasan kızı Fatma 
Kolçak hakkında açtığı men'i müdahale dâvasının yapılan duruşmasında: 

Dâvâlı Fatma Kolçak adına çıkanlan davetiyelerin adresi meçhul 
olduğundan bilâ tebliğ iade olunduğundan adına tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Bu itibarla mahke
menin talik olunduğu 30 Mart 1962 Cuma günü adı geçen dâvâlı Fatma 
Kolçak'ın Cide Asliye Hukuk Mahkemesind e hazır bulunması lüzumu 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

770770

 

770 
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M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda miktarları ve muhammen bedelleri ile geçici teminat mik
tarları ve ihale günü yazılı ekmek kırıntısı ve yemek artığı kapalı zarf 
usulü ile satılacaktır. 

Partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şart
namesi mesai saatleri dâhilinde İstanbul Levazım Amirliğinde ve Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Cinsi : Ekmek kırıntısı ve yemek artığı, miktarı : 800 ton, muham
men bedeli : 80.000 lira, geçici teminatı : 5.250 lira, ihale gün ve saati • 
13 Mart 1962 11,30 da. 

682/4-4 

M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 2 aded termoblok cihazı satın alınacaktır. Muham
men bedeli 37.0C0 lira muvakkat teminatı 2775 liradır, ihalesi 27/3/1962 
Salı günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri lâzımdır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi komisyonda ve 
İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

800 / 4-1 

İçişleri Bakanlığından : 

1 — (10) kalem çeş.tli defter ve ilmühaberlerin tab ve teclit işi ka
palı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 57.500 lira olup geçici teminatı 
4.125 liradır. 

3 — Eksiltme 12/3/1962 Pazartesi saat 15 te Bakanlık Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Talipler bu işe ait şartnameyi mesai saatlerinde bedelsiz ola
rak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanunen gerekli belgeleri 
eksiltme yapılacağı günü saat 14 e kadar Komisyonumuza vermeleri 
gerekir. Postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. 

607 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için 5 tonluk iki aded kamyon satın alına
caktır. 

Kamyonların muhammen bedeli (120.000,—) lira olup, geçici temi
natı (7.250,—) liradır. 

Eksiltme 13/3/1962 Sah günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Mü
dürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar 
teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
604/4-4 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ordu Soya Fabrikası ve müştemilât binaları inşaatı, birim 
fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Yapılacak inşaatın keşif bedeli (8.500.000,—) lira olup mu
vakkat teminatı (268.750,—) liradır. 

2 — Eksiltme evrakı Ankara'da Sümerbank Ankara Şubesi Mü
dürlüğünden; İstanbul'da Galata'da Sümerbank İstanbul Şubesinden 
(250,—) lira mukabilinde alınabilir. 

4 — Eksiltme evrakı 19 Mart 1962 Pazartesi günü saat 15.00 e ka
dar Ankara'da Genel Haberleşme Servisimize tevdi edilecektir. 

5 — Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte (5.000.000,—) 
liralık bina inşaatını mütaahhit sıfatiyle yapmış ve kati kabulünü yap
tırmış olması; veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış (özel) veya (Tü

zel) kişilere mahsus (10.000.000,—) liralık (A) veya (B) sınıfı müta-
ahhıthk karnesini haiz olmaları şarttır. 

6 — Banka işi dilediğine yaptırmakta veya vaz geçmekte tama
men serbesttir. 

790 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 8. kotada aşağıda dosya 
No. su ile mevzuu yazılı malzeme dış memleketlerden teklif alma sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 — İstekliler bu malzemeye ait şartnameleri Merkezde Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 5 Nisan 1962 Perşembe günü saat 17,00 ye 
kadar aynı Müdürlükte bulundurulması mecburidir. Bu tarihten sonra 
verilenler ile usulüne uygun olmayan teklifler ve postada vâki gecikme
ler nazarı itibare alınmaz. 

3. İlân Listesi 

Dosya No. M e v z u u 

62 - 0056 Karpit (Calcium Carpide) 60 Ton 

843 /1-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

6 Mart 1962 tarihinde uçakla yapılacak mücadele ihalesi, görülen 
lüzum üzerine 13 Mart 1962 Salı günü saat 15,00 e talik edilmiştir. 

841 /1-1 

Ankara İmar Müdürlüğünden : 

Dışkapı'da 1462, 1463, 2665 adalara ait aşağıda numaraları yazılı 
ada ve parselleri ihtiva eden 8478 No. lu plândan bir kopya Müdürlüğü
müz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

Ada parsel numaralan 
İmar ada No. İmar parsel No. 

1462 1 - 4 
1463 1 - 5 
2665 1 - 8 ve 11 - 14 

844/1-1 

Selçuk Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

958/2565 
Selçuk Kazası Isabey Mahallesinde 3143 ve 3144 parsellerin Deveci 

Mehmet A l i mirasçıları adına yapılan tesbitine Mehmet ŞefCek vs. tara
fından itiraz edilmiş olup Deveci Mehmet Al i mirasçılarında n Ahmet 
Çoban ile Bilâl Şanlı ve diğer bazılannın adresi meçhul bulunduğundan 
duruşma gününün Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. Duruş
manın 26/3/1962 tarih saat 10 da Selçuk Kadastro Mahkemesi duruşma 
salonunda yapılacağı ilân olunur. 
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D Ü Z E L T M E 
2/3/1962 tarihli ve 11049 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 19 

sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununun 
(A/2) cetvelinin (785 Sosyal Sermaye Yatırımları) bölümüne aşağıdaki 
ilâvenin yapılması; 

M ödeneğin çeşidi Lira 

10 Yapım 315 850 000 

ve yine aynı kanunun (L) cetvelinin bulunduğu 6786 ncı sahifenin 
birinci sütununun 7 nci satırındaki (10 mesul muhasip 4 500) satırı 
çıkarılması suretiyle 

Düzeltilir. 



7 MART 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 6843 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Bankamız, tedavülde bulunan banknotlardan 100 liralık kupürlerin 
fazla yıpranmış ve kirlenmiş bulunduğunu gözönüne alarak, 1715 sayılı 
kanunun verdiği yetkiye müsteniden, 15 Mart 1962 tarihinden itibaren te
davüle kâfi miktarda yeni 100 liralık arzetmeyi kararlaştırmış bulun
maktadır. 

imzalarda vâki değişikliklerle koyu yeşil bir fon üzerine yeniden ha
zırlanıp bastırılmış bulunan Atatürk portesi hariç olmak üzere, bu ku
pürümüzün eb'ad ve diğer vasıfları 4 Ağustos 1958 tarihinde tedavüle 
çıkarılmış olan Atatürk porte ve filigranlı 100 liralıkların aynıdır. 

15 Mart 1962 tarihinden itibaren tedavüle çıkarılacak olan bu 100 
liralıkların üzerindeki imzalar «GENEL MÜDÜR» Münir Mostar, 
«GENEL MÜDÜR MUAVlNÎ» Emin Âli Serim ve «EMİSYON DAİRESİ 
REÎSÎ» Kâmil Kıbrızlı'ya aittir. 

15 Mart 1962 tarihinden itibaren tedavüle çıkarılacak olan bu bank
notların örnekleri Bankamızda ve diğer bankalarda görülebilir. 

816 /1-1 

Adana Vakıflar idaresinden 

Taksitle gayrimenkul satılacaktır 

S. No. Mahallesi Sokak Cinsi 

1- 162 Reşatbey 
2- » » 
3- » » 
4- » » 
5- » » 
6- » » 
7- 579 Çınarlı 

241 

124 

Arsa 

Mesahası Muham. Geçici 
M2 Ada-Par. bedeli teminatı 

613 900 275 107275 6650 
570 » 274 99750 6250 
577 » 276 86550 5600 
542 » 273 81300 5350 
262 » 269 26900 2100 
290 » 268 34840 2800 
558 1373 5 78120 5200 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 19/3/1962 günü saat 15 de 

8- 597 Çınarlı 
9- 598 » 

10- 549 » 
11- 548 » 
12- 578 » 
13- 577 » 
14- 601,608 » 

123 Arsa 

» 
547 1374 12 76580 5080 
560 » 13 78400 5175 
602 1370 3 124000 7450 
671 » 2 100650 6300 
557 1373 4 72410 4875 
562 3 73060 4910 
817 391 167,174 96430 6100 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 21/3/1962 günü saat 15 de 

15-536 Çınarlı 124 Arsa 488 1369 3 48800 3900 
16-585 123 » 699 1373 11 141840 8500 
17-534 » 124 » 555 1369 1 83250 5500 
18-535 » » 526 » 2 65720 4550 
19-546 127 587 13 73375 5000 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 23/3/1962 günü saat 15 de 

Adana'nm Reşatbey Mahallesi Belediye arkasında ve Çınarlı Ma
hallesi Pavyonsahası namiyle maruf yerlerde ve yukarıda her türlü va
sıfları yazılı gayrimenkuller şartlaşması dâhilinde 2-5 yıl vâde ve 4-10 
eşit taksitte altlarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla artırma usu-
liyle Adana Vakıflar idaresinde satılacaktır. Taliplilerin alacakları gay-
rimenkule ait geçici teminat, resimli ikametgâh ve hüviyet belgelerini 
havi ve 2490 sayılı kanunun 32-34 maddelerine uygun kapalı zarflarını 
en geç ihale günü saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleıı 
veya posta ile ulaştırmaları lâzımdır. Postada vâki gecikmeden mesu 
liyet kabul edilmez. Fazla bilgi almak isteyenlerin çalışma saatlerinde 
adı geçen idareye müracaatları ilân olunur. 

783 /4-2 

Ankara imar Müdürlüğünden 

38100 No. lu imar plânında turistik ve spor tesisleri sahası ayrılan 
4968 adanm bir kısmının otopark ve sefaretler sahası olarak yeniden tan
zimini gösterir 48100 numaralı imar plânı imar idare Heyetince 
23/2/1962 tarihinde tasdik edilmiş olup, bu plândan bir kopya Müdürlü
ğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

ilgililerin plânı tetkik etmeleri 6785 sayılı kanunun 45 inci madde
si gereğince ilânen tebliğ olunur. 

810 /1-1 

Zara Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Zara Yenicami Mahallesi Muamele Memuru Nadir Yıldırım yanında 
Hasan eşi Hidayet Ersoy'un istanbul Şişli Kâğıthane Köyü meydanında 
Darülacize Hastanesinde çalışır Tokat'lı Hasan Ersoy aleyhine açmış ol
duğu sulh teşebbüsü dâvasında dâvâlının adresi bulunamadığından ilânen 
tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlının duruşma günü olan 13/3/1962 tarihinde duruşmaya gelme
diği takdirde gıyabınızda karar verileceğinden davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 

839 /1-1 

Çan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/122 
Davacı Çan Eti l i Nahiyesine bağlı Tepe Köyünden Cemali Taşkıran 

vekili tarafından aynı köyden mukim dâvâlı Hanife Taşkıran aleyhine 
açılan eşya istirdadı dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlı Hanife Taşkıran'm bunca aramalara rağmen tebligata sarih 
adresi tesbit ile davetiye tebliğ edilemediğinden duruşma gününün dâvâ
lıya ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, adı geçen dâvâlının 20/1/1962 
Cuma günü saat 11,00 e muallâk bulunan dâvası için mahkememizde 
ispatı vücut etmesi veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Nallıhan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

962/6 
Nallıhan Uzunöz Köyü 41 hanede Hacı Ahmet oğlu Durmuş ve Ha-

mide'den olma 1293 doğumlu Ali'nin 332 senesinde savaşırken kalp oldu
ğundan Leylâ, Vasfiye ve Remziye Çatak bu Ali'nin gaipliğine karar 
verilmesini istediklerinden gaipliği istenilen Ali'nin sağ ise ilân tarihin
den bir sene içinde mahkememize müracaat etmesi veya bilenler varsa 
aynı şeküde müracaatları İlân olunur. 

743 

Pazarcık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Pazarcık'ın Emiroğlu (Araplı) Köyünden A l i oğlu, Şerife'den doğ
ma 1933 doğumlu Hasan Kızıl hakkında Pazarcık Sulh Hukuk Yargıç
lığından verilen 28/4/1958 tarih, 28-29 sayılı hacir (Kısıtlılık) kararma 
Yargıçlığımızın 13/2/1962 gün ve 962/64 esas ve 962/49 karar numaralı 
ilâmı ile kaldırıldığı ilân olunur. 
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inebolu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

959/222 
inebolu'nun Yukarı Şeyhömer Köyünden olup Aşağı Hatıbbağı Ma

hallesinde oturan Satı kızı 1324 doğumlu Nedime Maverdi vekili ismail 
Hakkı Ergül tarafından Satı oğlu Ahmet Esen, Satı kızı Azize Alkan, 
Mahiye Demirci ve Satı kızı Nebiye'nin kocası Mehmet Çakal vereseleri 
Sabri Çakal, Salım, Yaşar, Satılmış, Seher, Satlye, Remzi, Hamza, Meh
met ve Sadık ile Hazinei Maliye namma inebolu Malmüdürlüğü aleyhine 
açılmış bulunan Yukarı Şeyhömer Köyünde vâki Evyanı, Kayaarkası, 
Şahmarboğazı, Karaköse, Güvencigöz, Kayabaşı, Sürüce, Kayaboğazı, 
Türbealtında Büyükdere, Büyükdere, Gübrearkası, Domuzgeçidi, Çardak, 
ağzı, Güvencigöz, Kayaboğazı, ve diğer Kayaboğazı mevkilerinde bulu
nan onaltı kıta tarlanın tapu sicillinde mukayyet bulunmadığından bil 
muhakeme muris Sakallı oğullarından Satı mirasçıları adlarına tapuya 
tesciline mütaallik dâvanın muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Mehmet Çakal'ın oğlu Mustafa'nın kızı Satiye'nin ika
metgâh veya meskeni belli olmadığı ve namına çıkarılan davetiyelerin bu 
sebeple tebliğ edilemediği anlaşıldığından adı geçene davetiyenin ilânen 
tebliğine duruşmanm 30 Mart 1962 Cuma günü saat 9 a talikına karar 
verilmiştir. 

Karar veçhile tâyin olunan günde gelmediği surette hakkında gıyap 
kararı çıkarılacağı husufu ilân ve tebliğ olunur. 
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Sahife: 6844 (Resmî Gazete) 7 MART lQ62 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. 

A K T İ F 
1961 yılı 30 uncu Hesap Devresi Bilançosu 

P A S İ F 
T. Lirası T. Lirası T. Lirası T. Lirası 

Altın mevcudu: 
Serbest Sâfl Kg. 41265,472 417.914.829,92 
Mermin Sâfl Kg. 76.484,235 774.591.790,47 1.192.506.620,39 

Vadeli altın borçluları: — 
Sâfl Kg . 6.177,509 62.562.532,72 

Döviz borçluları: 
Konvertlbl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 92.081.252,66 
Muhtelif 68.493.811,28 

Konvertlbl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 81 354.819,51 
Muhtelif 190.950 272,74 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 219 337.862,95 
Muhtelif 89.510.707,46 

Kliring 367.734,19 742.096.460,79 

Ufaklık para : 8.950.798,53 
Dâhildeki muhabirler : 

Resmî bankalar 7.607 407,25 
Diğer bankalar 1.535 916,90 9.143.324,15 

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonoları 37.378.457,39 
B - Hazine kefaletini haiz bonolar : 

a) Katma bütçeli idareler 50.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : 

1 — Hububat alımları finans
manı 144.000.000,— 

2 — Zirai istihsal fazlası itha
lât Finansmanı 70.687.631,26 

c) Dıger İktisadi Devlet Teşeb
büsleri —.—1 

O — Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 99.504.283,21 
b) Hususi sektör senetleri 344.579.695,12 

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

edilen senetler 241.561.926,52 
b) Diğer bankalarca ibraz edilen 

senetler , 37.314.127,25 1.025.026.120,75 
Diğer avanslar : 1 

A - Hazineye kısa vadeli avans —,— 
B - Tahvil üzerine avans : 

a) Resmi bankalara 100.911.400,— 
b) Hususi bankalara 17.969 857,03 

C - Altın ve döviz üzerine avans : 
a) Resmî sektör —,— 
b) Hususi sektör 253.527,25 

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları 
(153 sayılı Kanun) 12.966.849,55 132.101.633,83 

Tahviller cüzdanı : 
Devlet tahvilleri 9.305 699,13 
Diğer resmî tahviller 1.971 023,45 
Resmî bankalar tahvilleri 16.131.225,42 
Hususi bankalar tahvilleri 10.224.251,37 37.632.199,37 

İtfaya tabi hesaplar : 
TahKim olunan alacalılarımız karşı
lığı Hazine tahvilleri (154 S. K. mad
de 2, 3 ve 4) 5.296.200.000,— 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu '65 S. K madde 5) 130 850.442,53 5.427.050.442,53 

Gayrimenkuller : (1) 
Gayrimenkuller (2) 30.489 709,79 
Gayrimenkuller amortismanı — 3.636 649,78 26.853.060,01 

Demirbaş eşya (3) 8.685.209,71 
Demirbaş amortismanı — 2 714.047,75 5.971.161.96 

Muhtelif 
a) Hazine — 
b) Mülhak buıçeu luaıeıeı —•— 
c) İKtısaaı Devlet Teşebbüsleri —,— 
d) Resmî bankalar —,— 
e) Dahildeki hususi bankalarla ya

pılan röpor muameleleri karşılığı 86.405.151,03 
f) Sair hesaplar 139.980.628,61 226.385.779,64 

Tedavüldeki banknotlar .• 4.782.998.822,50 

Döviz alacaklıları : 
Konvertibl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 261.182.656,13 
Mevduat 25.654.487,89 
Muhtelif 188.193.524,75 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 341.036.708,25 
Mevduat 8 398 356,34 
Muhtelif 170.574.976,82 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 83.801.265,03 
Mevduat 1.343,52 
Muhtelif 56.084.200,48 

Kliring 1.033.632,88 1.135.961.152,09 

Mevduat : 
A - Resmî mevduat : 

a) Hazine ve genel bütçeli ida
reler 74.652.329,70 

b) Katma bütçeli idareler 170.123 934,54 
c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 9.036.346,32 
d) Diğer âmme müesseseleri 107.073386,63 
e) Sair 16.290.824,05 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 65.972 658,47 
b) Diğer bankalar 297.932 599,09 
c) Yurt dışındaki bankalar 48.719.275,18" 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. 

kanun) —,—• 
e) Mevduat karşılıkları 

(Kanun No. 301) 92.592.424,39 
C - Muhtelif : 

a) Bloke 38109 703,30 
b) Diğer 93.323336,07 

D - Milletlerarası müesseseler ve dış 
yardım karşılıkları : 
Milletlerarası müesseseler 212.737.264,33 
Dış yardım karşılıkları : 

a) Amerikan yardım 
karşılıkları 840.536.967,77 

b) Diğer yardım 
karşılıkları —,— 2.067.101.049,84 

\ltin alacaklıları : 
Hazine Safi Kg 11.649,672 
Amortisman ve Kredi 
Sandığı Safı K g 1.882,232 

Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve havaleleı 
b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif 

ve ıç istikraz Karş.) 
c) Muhteuf mahiyette depozitolar 
d) Sair hesaplar 

117.981.702,68 

19.062.245,69 

30.395.583,02 

36 146.576,23 
14 016 559,65 

137 043.948,37 

418.494.277,46 499.052.996,36 

Yekûa 8.896.280.134,67 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi : 

Âdi ihtiyat 
Fevkalâde ihtiyat 
Hususi (Bankamız Kanunu madde 19) 
İleride vukuu muhtemel zarar karşı
lığı (Bankalar Kanunu madde 35) 

Provizyonlar ' 
Kâr : 

Yekûn 

(1) 20.800.000,— liraya sigortalıdır. 
(2) 8.394.608,58 lirası arsalar bedelidir. 
(3) 10.957.108,05 liraya sigortalıdır. 

78 468 864,61 
12.395.198,58 

319 066,27 

15.000.000,-

5.028.844,82 96.211.974,28 

113 671.311,36 
49.238 879,87 

8.896.280.134.67 

784 /1-1 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kanunlar                                                                           Sayfa 

 
33   1111 Sayılı Askerlik Kanununa Ek 6794 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun           1

 

37   Ankara Üniversitesi 1962 Yılı Bütçe Kanununa Ek Kanun               1

 

38   Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı Fiiller Hakkında Kanun            1

 

Kararnameler 
 

6/214   Oslo Fahrî Başkonsolosluğumuza Otto Thoressen'in Tayinine Dair Kararname            2
 

6/219   Âkil Serdaroğlu'nun Nev-York Haberler Bürosu Müdür Muavinliğinde Çalıştırılmak  

            Üzere, Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde Münhal Bulunan (800 - Sekiz Yüz) 

             Lira Maaşlı Haberler Bürosu Müdür Muavinliği (İhtisas Yeri) Kadrosuna, 3968 Sayılı 

             Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Alabileceği Maaşla Tayinine Dair Kararname           2

 

6/221   İşçi İhtiyaçlarını; Teknisyen, Ustabaşı, Usta Gibi Vasıflı İşçiler Dâhil, Meslek, Yaş,  

            Cinsiyet, Ücret ve İşe Dair Hususiyetler Belirtilmek Suretiyle İş ve İşçi Bulma Kurumu  

            Mahallî Teşkilâtına Bildirmeleri ve Bu İhtiyaçlarını Teşkilâtı Bulunan Yerlerde Mezkûr  

            Kurumun Aracılığı ile Karşılamaları  Kurumun Teşkilâtı Bulunmayan Yerlerde ve İş  

            Münhalerinin  Kurumca, Verilen Süre İçinde Karşılanmaması Halinde, Şimdiye Kadar  

           Uygulanan Usullerle İşçi Almaya Devam Etmelerine Dair Kararname    2
 

6/233   «Radyolarda Îlân ve Reklâm Tarifesi» nin Eklenmesi ve 27/1/1951 Tarihli ve 3/12402  

           Sayılı Kararname ile Tadillerinin Kaldırılmasına  Dair Kararname     3
 

      

 

Tebliğ 

 
Gelir Vergisi Genel Tebliği           5
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