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Kuruluş t a r i h i : 7 E k i m 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

KANUNLAR 

Ad ve soyadlarımn değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 

dair Kanun 

K a n u n No : 62 K a b u l t a r i h i : 6/7/1962 

Madde 1 — 4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da imzalanan ad ve 
soyadlarımn değişikliğine ilişkin Sözleşmenin onaylanması uygun görül
müştür. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakan

ları yürütür. 
10/7/1962 

Ad ve soyadlarımn değişikliğine ilişkin Sözleşme 

Milletlerarası Ahval i Şahsiye Komisyonu üyesi olan Federal A l 
manya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg 
Büyük Dukalığı, Holânda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri, ad ve soyadları değişikliği h a k k n d a müşterek 
bir Sözleşme ile kaideler tesbit etmek isteğiyle, aşağıdaki hükümler 
üzerinde uyuşmuşlardır : 

Madde — 1. 

Kişilerin hallerindeki bir değişiklik veya bir yanlışlığın düzeltilmesi 
sonucunda vukubulan değişmeler müstesna, bu Sözleşme, yetki l i âmme 
makamı tarafından verilmiş olan ad ve soyadlarımn değişikliğine iliş
kindir . 

Madde 2. 

Her Âkıd Devlet, diğer bir Âkıd Devlet vatandaşlarının, bu kişilerin 
aynı zamanda kendi vatandaşı oldukları haller hariç, ad ve soyadlarımn 
değişmesine müsaade etmiyeceğini taahhüt eder. 

Madde — 3. 

Âkıd devletlerden birinde, gerek vatandaşlarının gerek ülkes'nde 
ikametgâhı olanların, veya ikametgâhı olmayıp da meskeni bulunanla
rın, vatansızların veya 28 Temmuz 1951 tarihl i Cenevre Sözleşmesi bakı
mından mülteci olanların ad ve soyadlarımn değişikliği yolunda alınan 
nihai kararlar, her bir âkıd devletin ülkesinde de, kendi âmme nizamını 
İhlâl etmemek şartiyle, kendiliklerinden icra edilirler. 

B u karar lar , başka hiçbir formaliteye lüzum göstermeden, 
kişilerin Ahva l i Şahsiye belgelerinin kenarında zikredil ir . 

i l g i l i 

Madde — 4. 
Yukarıdaki maddenin hükümleri, bir ad veya soyadı değişikliğini 

fesih veya iptal eden karar lar İçin de uygulanabilir. 

Madde — 5. 

3 ve 4 üncü maddelere rağmen, her âkıd devlet, diğer bir âkıd dev
lette alınan kararları, nihai bir şekle gelmeleri annda, aynı zamanda 
kendi vatandaşı olan kişileri ilgilendirdiği takdirde, kendi ülkesinde özel 
ilân şartlarına ve şekil ve etki lerini tâyin edeceği bir i t iraz hakkına tabi 
tutabil ir. 

Madde — 6. 

B u Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal 
Konseyine tevdi edilecektir. 

Federal Konsey, âkıd devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden 
haberdar edecektir. 

Madde — 7. 

B u Sözleşme, yukarıdaki maddede derpiş edilen onaylama be'ge-
lerinden ikincisinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gün yürürlüğe g'recektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onayhyan her imzacı Devlet için, onay
lama belgesinin tevdiini kovalıyan 30 uncu 7 gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — 8. 

B u Sözleşme, her âkıd devletin anavatan topraklarının bütününde 
uygulanır. 

Her âkıd devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan d-şı ülkele
rinden bir veya bir kaçında veyahut dış münasebetleri kendisi tarafından 
sağlıyan devlet veya ülkelerde de yürürlükte olacağını, imza, onaylama 
veya katılma anında veya daha sonraki bir zamanda, İsviçre Federal 
Konseyine tebliğ suretiyle ilân edebilecektir. İsviçre Federal Konseyi, 
her âkıd devleti, bu tebliğden haberdar edecektir. Bu Sözleşme hüküm
leri tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 nci gün, 
anılan tebliğde gösterilen ülke veya ülkelerde yürürlüğe girecektir. 

B u maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm gereğince, b i r tebliğde 
bulunmuş olan her devlet, daha sonra, her İstediği anda İsviçre Federal 
Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin evvelki tebliğde 
tâyin edilen devlet veya ülkelerin bir veya bir kaçında yürürlükten ka l 
dırılmış olduğunu ilân edebilecektir. 

İsviçre Federal Konseyi, her âkıd devleti, bu yeni tebliğden haber
dar edecektir. 
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Sözleşme, bahis konusu tebliğin isviçre Federal Konseyince alın
masını kovalıyan 60 nci gün, gösterilen ülkede yürürlükte olmaktan 
çıkacaktır. 

Madde 9. 

Milletlerarası Ahva l i Şahsiye Komisyonu üyesi ner devlet, bu Söz
leşmeye katılabilir. Katılma!: istiyen her devlet bu niyetini, isviçre Fe
deral Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ edecektir. Konsey de, 
katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye devlete bildirecektir. 
Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalıyan 30 
uncu gün yürürlüğe girecektir. 

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra tevdi edilebilecektir. 

Madde — 10. 

B u Sözleşme değişikliğe tabi tutulabil ir. 
Değiştirme tekli f i , bunu âkıd devletlere bildirecek olan isviçre Fe

deral Konseyine ve Milletlerarası Ahva l i Şahsiye Komisyonu Genel Sek
reterine yapılacaktır. 

Madde — 11. 

B u Sözleşme, 7 nci maddenin 1 İnci fıkrasında yazılı tarihten it iba
ren 10 yıl yürürlükte olacaktır. 

Sözleşme, bir fesih ihbarı yapılmadıkça, 10 yıldan 10 yıla kendil i
ğinden yenilenecektir. 

Fesih İhbarı, bu hususta diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi vere
cek olan isviçre Federal Konseyine, sürenin sona ermesinden en az 6 ay 
önce yapılmış olmalıdır. 

Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlete şâmil ola
caktır. Sözleşme diğer Âkıd Devletler için yürürlükte kalacaktır. 

UsulU veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşağıda bulunan tem
silciler, tasdikan bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

4 Eylül 1958 de istanbul'da, isviçre Federal Konseyi arşivlerine 
tevdi olunmak üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup usulünce onay
lanmış birer örneği amlan Konseyce her Âkıd Devlete diplomatik yol la 
gönderilecektir. 

Federal A lmanya Cumhuriyeti 
Hükümeti acuna 

İmza 

Fransa Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

İmza 

Holânda Krallığı 
Hükümeti adına 

imza 

Lüksemburg Büyük Dukalığı 
Hükümeti adına 

imza 

isviçre Konfederasyonu 
Hükümeti adına 

imza 

Türkiye Cumhuriyet i 
Hükümeti adına 

İmza 

Belçika Krallığı 
Hükümeti adına 

i m z a 

Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi 
hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının 

uygun bulunmasına dair Kanun 

Kanun No : 63 Kabul tarihi: 6/7/1962 

Madde 1 — 4 Eylül 1958 tarihinde istanbul 'da imzalanan Ahva l i 
Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi hakkındaki Sözleş
menin onaylanması uygun görülmüştür. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanunun hükümlerini içişleri ve Dışişleri Bakan
ları yürütür. 

10/7/1962 

Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi 
hakkında Sözleşme 

Milletlerarası Ahva l i Şahsiye Komisyonu Üyesi olan Federal A l 
manya Cumhuriyeti , Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti , Lüksem
burg Büyük Dukalığı, Holânda Krallığı, isviçre Konfederasyonu ve 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümetleri, Ahva l i Şahsiye Konusunda bir A n 
laşma ile Milletlerarası malûmat teatisini sağlamak arzusu ile aşağı
daki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır : 

Madde — 1. 

Âkıd Devletlerden bir inin ülkesi üzerinde vazife gören her Ahva l i 
Şahsiye Memuru, bir evlenme veya ölüm belgesi düzenler veya tescil 
ederken, çiftlerden bir inin veya ölenin doğum yeri, diğer Âkıd Devlet
lerden bir isinin ülkesinde bulunduğu takdirde, keyfiyetten o yerin A h 
val i Şahsiye (Nüfus) Memuruna haber verir. 

Bununla beraber, her Devlet, bu husustaki ihbarnamenin gönderil
mesini, bu ihbarın muhatap Devletin vatandaşını i lgilendirmesi şartına 
bağlayabilir. 

Madde — 2. 

ihbarname, bu Sözleşmeye ekl i örneklere uygun surette düzenle
nir . 

Verilecek malûmat, formüllerde bu maksat la ayrılmış yerlere, 
metin Lâtin harfleriyle ve soyadları İle yer aldıkları büyük harflerle 
olmak üzere, yazılır; tarihler ise, aylar sene İçindeki sıralarına göre 
bir A rap rakamiyle gösterilmek suretiyle, A rap rakamlariyle kaydedi
l ir , ihbarı yapacak olan makam tarafından verileoek bir bi lgi yoksa, 
bu malûmatın kaydedileceği hane çizilir. 

İhbarname Ahva l i Şahsiye Memuru tarafından imzalanır ve resmî 
mührü ile mühürlenir. 

B u ihbarname, belgenin düzenlenmesini veya tescilini kovalayan 
8 gün içinde, doğrudan doğruya muhatabı olan Ahva l i Şahsiye (Nüfus) 
Memuruna posta ile gönderilir. 

Madde — 3. 

Muhatap, ihbarnameyi kendi memleketinin kanun ve nizamları ge
reğince kullanır. 

Madde — 4. 

Yukarıdaki maddelerin hükümleri, b ir Âkıd Devletin ülkesinde 
doğmuş olan bir kişinin ahvali şahsiyesi (Nüfus) n i ilgilendiren her 
türlü belge ve kararların, o Devletin makamlarına, diplomatik yol la 
veya özel b ir sözleşmede yazılı diğer bir yolla, ulaştırılmasına engel 
olmaz. 

Madde — 5. 

B u Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri isviçre Federal 
Konseyine sunulacaktır. 

isviçre Federal Konseyi, Âkıd Devletleri, her onaylama belgesi
n in tevdiinden haberdar edecektir. 

Madde 6. 

B u Sözleşme yukarıdaki maddede bahis konusu ehilen onaylama 
belgesinden ıkmcisinln tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe g i 
recektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylayan her İmzacı Devlet için, onay
lama belgesinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — 7. 

B u Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütünün
de hiçbir ihtilâfa mahal olmaksızın kendiliğinden uygulanır. 

Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülke
lerinden bir veya birkaçında yahut milletlerarası münasebetleri kendi
si tarafından sağlanan Devlet veya ülkelerde de uygulanacağını, imza, 
onaylama veya katılma anında veya sonradan, isviçre Federal Konseyi
ne ihbar suretiyle tebliğ edebilecektir, isviçre Federal Konseyi, her 
Âkıd Devleti, bu tebliğden haberdar edecektir. B u Sözleşme hükümle
r i , ihbarnamenin isviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 
ıncı gün, anılan ihbarnamede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulana
caktır. 
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B u maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir tebliğde bu
lunmuş olan her Devlet, sonradan, her istediği anda İsviçre Federal 
Konseyine göndereceği bir ihbarname ile, bu Sözleşmenin evvelki teb
liğde gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanma
sına son verildiğini tebliğ edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devleti, bu yeni ihbardan ha
berdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu ihbarnamenin İsviçre 
Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 ıncı gün, gösterilen ülkede 
son bulacaktır. 

Madde 8. 

Milletlerarası Ahva l i Şahsiye Komisyonu üyesi olan her Devlet, 
bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre 
Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. Konsey de 
katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye Devlete bildirir. Söz
leşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalayan 30 un
cu gün yürürlüğe girer. 

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra tevdi edilebilir. 

Madde — 9. 

B u Sözleşme değişikliğe tabi tutulabil ir. 
Değişiklik tekli f i , bu tebliği âkıd devletlerle Milletlerarası Ahva l i 

Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal 
Konseyine yapılır. 

Madde — 10. 

B u Sözleşme, 6 nci maddenin 1 İnci fıkrasında yazılı tarihten i t i 
baren 10 yıl muteberdir. 

Fes ih ihbarı olmadıkça, Sözleşme 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden 
yenilenir. 

Fesih ihbarı, bu konuda diğer bütün Âkıd Devletlere bi lg i verecek 
olan İsviçre Federal Konseyine, sürenin bitiminden en az 6 ay önce 
yapılmış olmalıdır. 

Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında 
hüküm İfade eder. Sözleşme diğer âkıd devletler için yürürlükte kalır. 

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan, İmzaları aşağıda bu
lunan temsilciler, tasdiken bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

4 Eylül 1958 de İstanbul'da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine 
tevdi olunmak üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup usulünce 
onaylı birer kopyası her Akıd Devlete diplomatik yolla gönderilecektir. 

Federal A lmanya Cumhuriyet i 
Hükümeti adına 

İmza 

Holânda Krallığı Hükümeti adına 
İmza 

Belçika Krallığı Hükümeti adına 

İmza 

Fransız Cuhmuriyeti Hükümeti 
adına 
İmza 

İsviçre Konfederasyonu adına 
İmza 

Lüksemburg Büyük Dukalığı 
Hükümeti adına 

İmza 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti 
adına 
İmza 

1 NUMARALI ÖRNEK 
ölüm belgesi modeli 

- Commission internationale de l 'Etat C iv i l -
- Convention du 4 Septembre 1958 -

A M O N S I E U R L'OFFİCİER D E L ' E T A T C I V I L 
A N D E N S T A N D E S B E A M T E N 
A L L ' U F F l C I A L E D E L L O STATO ÇİVİLE 
A A N D E A M B T E N A A R V A N D E 
B U R G E R L l J K E S T A N D 
NÜFUS M E M U R U 

'S ^ 

5 A 

m 

.2 -w 

Localité 
ort 
Luogo . 
Plaats 
Maha l 

Département 
Kreis 
Distretto .... 
Provincie 
Vilâyet 

N O 

3 • 

Eta t 
Staat 
Stato 
Saat 
Devlet 

- Commissione internazionale Dello Stato Civile -
- Convenzione Del 4 Septembre 1958 -

- Beynelmilel Ahva l i Şahsiye Komisyonu -

(Indiquer ic i dans les cinq langues le nom du pays 
de l'expéditeur) 

Commune de 
Gemeinde 
Commune di 
Gemeente 
Maha l 

Prénoms 
Vornamen 
Prenomi ... 
Voornamen 
Adı 

Date et lieu de naissance 
Tag und hört der geburt 
Data e luogo della nascita .... 
Datum en plaats der geboorte 
Doğum tar ihi ve yeri 

Sceau 
Siegel 
Stampiglio 
Zegel 
Mühür 

Signature 
Unterschrift 
F i r m a 
Handtekening 
Imza 

0 • 
.2 oo 

.2 o> 

•o a 
c tu 

a o > 

D E C E S - TOD - M O R T E - OVERLÎJDEN - ÖLÜM 

Date et lieu du décès 
Tag und mort des Todes 
Date e luogo della morte 
Datum en plaats van overlijden 
Ölüm tarihi ve yer i 

Nom 
Famillennam© 
Cognome 
Naam 
Soyadı 
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2 NUMARALI ÖRNEK 

Evlenme belgesi modeli 

oo 
ıra 

v 

63 

S 

s 
> 
o 

Commission internationale de l 'Etat C iv i l -
- Convention du 4 Septembre 1958 -

A M O N S I E U R L ' O F F I C l E R D E L ' E T A T C t V l L 
A N D E N S T A N D E S B E A M T E N 

ALL 'UFFÎCÎALE D E L L O S T A T O CÎVILE 

A A N D E A M B T E N A A R V A N D E 
B U R G E R L L T K E S T A N D 

NÜFUS M E M U R U 

Localité 
ort 
Luogo . 
Plaats 
Maha l 

Département 
Kre is 
Distretto 
Provincie 
Vilâyet 

Etat 
Staat 
Stato 
Saat 
Devlet 

Commissione internazionale Dello Stato Civile 
- Convenzlone Del 4 Septembre 1958 -

- Beyne'milel Ahva l i Şahsiye Komisyonu -
- 4 Eylül 1958 tar ih l i Mukavele -

Date et lieu du mariage 
Tag und ort der heirat 
Data e luogo del matrimonio 
Datum en plaats van het Huwel i jk 
Evlenme tar ihi ve yeri 

2 p= 
3 E. 
3 ° 
8 I 

Ol 

W P 
T3 o. 

3 t* 
o - O 

œ 5T 
Cl M 
• a 

Indiquer ici dans les cinq langues le nom du pays 
de l'expéditeur -

Commune de 
Gemeinde 
Commune di 
Gemeente 
Mahal 

M A R I A G E - H E I R A T - M A T R I M O N I O - H U W E L l J K -
E V L E N M E 

Nom du mar i - Name des mannes 
Nome de'lo sposo - Naam van de Man • 
Kocanın soyadı : 

Prénoms - Vornamen - Prénom! -
Voornamen - Adı - : 

Né le 
Geboren am 
Nato 11 

Nom de la femme - Name der frau 
Nome délia sposa-Naam van de vroun 
Karının soyadı : 

Prénoms - Vornamen - Prénom! 

Née le 
Geboren am 
N a t a i l 

Degoren de 
Doğumu 

A 
in 
in . 
te 
yeri 

Geboren de 
Doğumu 

A 
in 
in . 
te 
yeri 

Sceau 
Siegel 
Stampigllo 
Zegel 
Mühür 

Signature 
Unterschrift 
F i r m a 
Handtekening 
i m z a 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhu
riyeti Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 
15/8/1953 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında Kanun 

Kanun No : 64 Kabul tarihi : 6/7/1062 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cum
huriyeti Hükümeti arasında 21/6/1961 tarihinde Ankara 'da imzalanan 
ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eya
leti arasındaki 15/8/1953 tar ih l i Ticaret ve Ödeme An'aşmalanna E k Pro
tokol» ile eklerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

10/7/1962 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mıs'-r 
Eyaleti) arasndaki 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve 

Ödeme Anlaşmalarına Ek Protokol 

Türk Heyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti ) Heyeti 
Ankara 'da 8 ilâ 21 Haz iran 1981 tarihleri arasında toplanmışlar, mal mü
badeleleri için mevcut imkânları tetkik ve her i k i memleket arasındaki 
ticari mübadele hacmini artırmak ve kolaylaştırmak hususundaki arzu
larını teyit etmişler ve bu maksatla 15 Ağustos 1953 tarihl i Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmalariyle eklerini gözden geçirerek aşağıdaki hususlarda 
mutabık kalmışlardır. 

1. Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Mısır malları « A » listesinde ve 
Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaletine) ihracı derpiş olunan Türk 
malları «B» listesinde tadadedilmiştir. 

Talep vukuunda, her i k i memleket alâkadar makamları karşılıklı 
olarak bu taleplere mütaallik ithal ve ihraç lisanslarını vereceklerdir. 

2. (A) ve (B) listelerinde bulunmıyan ithal veya ihracı kontrol 
rejimine tâbi olan mallar ile kontenjanları tükenmiş mallar her i k i mem
leket alâkadar makamlarının önceden müsaadesi alınmak şartiyle kar
şılıklı olarak ithal veya ihraç edilebilirler. 

3. 1 inci maddede derpiş olunan (A) ve (B) listeleri işbu Protoko
lün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir sene için muteberdir. 

4. 15 Ağustos 1953 tarihl i Ödeme Anlaşmasının birinci maddesin
de derpiş olunan hesap işbu Protokolün imzası tarihinde kapatılacak ve 
bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Mısır Merkez 
Bankası namına «Hususi Hesap» ismiyle açılacak bir hesaba devredile
cektir. B u hesap işbu Protokole ekl i mektup hükümleri dahilinde tasfiye 
olunacaktır. 

5. İşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren «Cari tedi
yeleri» icra etmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mısır Mer
kez Bankası namına, «Haziran 1931 Protokolü serbest A . B. D. Doları 
Hesabı» ismiyle bir hesap açacaktır. B u hesap faizsiz ve masrafsız ola
caktır. 
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«Cari tediyeler» 15 Ağustos 1953 tar ih l i ödeme Arılaşmasına ek 
listece gösterilen tediyelerdir. 

6. Her ik i memleket arasındaki cari tediyelerin icrasını kolaylaştır
mak için 3 000 000 A . B. D. Dolarlık bir kredi haddi derpiş edilmiştir, 
işbu Protokolün 5 inci maddesinde zikredilen hesabın zimmet veya mat
lup bakiyesi bu meblâğı aşmadığı müddetçe her i k i Merkez Bankası hak 
sahiplerine gecikme olmadan tediyelerde bulunacaklardır. 

7. A . B. D. Dolarının altına nazaran halihazır resmî paritesinde 
bir değişiklik vukubuldugu takdirde işbu Protokolün 4 üncü ve 5 inci 
maddelerinde zikrolunan hesap bakiyeleri de bu değişiklikle aynı nispet
le ayarlanacaktır. 

8. 15 Ağustos 1953 Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin, 18 
Temuz 1957 tarihl i mektubun işbu Protokol la sarahaten değiştiriimiyen 
hükümleri yürürlükte kalacaktır. 

9. işbu Protokol 1 Temmuz 1961 tarihinde muvakkaten ve tasdik 
keyfiyeti cari olan memlekette bu tasdik işleminden sonra katî olarak 
yürürlüğe girecek ve mer'iyet müddeti bir sene olacaktır. H i t am tarihin
den i k i ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde kendiliğinden senelik bir 
devre için yenilenmiş addolunacaktır. 

Ankara 'da 21 Haz i ran 1961 tarihinde Fransızca i k i nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Dr. Fuat İnal 

Birleşik A rap Cumhuriyeti 
Hükümeti (Mısır Eyaleti ) adına 

Mahmut Lûtfi 

(A) LİSTESİ 
Türkiye'ye ihraç olunacak Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) 

menşeli mallar (*) 

Sıra 
No. 

Güm. Ta. ve 
1st. No. Malın cinsi 

Senelik 
kontenjan 

U.S.A. $ olarak 

1 18.01 
18.04 

2 37.07 
3 40.11.10 

20 
30 

40.09.20 

4 41.01.11-35 
5 13.01.10 
6 42.04 

7 51.01 

51.03 
51.01.42 
51.03 

8 55.01 
9 55.05.42 

55.06 
10 59 15.20 
11 54 03.10 

54.04.10 

12 57 07.11-12 
57.C4.22 

13 57.10.10 
14 69.02 
15 70 11 
16 70.03 
17 70.17.10 

18 73 07 20 
73.C9 

19 73.10 30 
40 
50 
60 

73.11 

Kakao (Tane) 
Kakao yağı 
Sinema f i l imleri 
Dış lâstikler 
İç lâstikler 
Ka ra naki l vasıtaları için lâstik zırhı 
Yalnız naki l vasıtaları için radyatör 
hortumları, manşonlar ve akar yakıt 
hortumları 
Sığır cinsi ham deriler (Her nevi) 
Kına 
Tabii veya aglomere deri ve kösele
den teknik sahada kullanılan eşya 
Sentetik ve suni devamlı elyaftan ip
l ikler 

Yalnız naylon ağ ipl ikler i 

Pamuk 
Yalnız 60 No. ve daha ince merserize 
penye pamuk ipl ikler i 
Pamuktan hortum 
Keten ipliği (Kaşarlı) 
Kunduracı ipliği (14 No. ve daha yu
karı olanlar) 
Koko ipl ikler i 
S ; sal ve agave familyasından diğer 
elyaf 
Sargılık kaba bez (Kanaviçe) 
Ateş tuğlası v. s. eşya 
Elekt r ik ampul camı 
Camdan çubuk, bi lya ve tüpler 
Yalnız 50 cc ve daha büyük serum 
ampulleri 
Levha blokları ve saç plâtinaları 
Demir veya çelikten geniş levhalar 
Köşeli çubuklar 
Lamalar 
Demir ve çelikten diğer çubuklar 
Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş 
çubuklar 
Demir veya çelikten profiller (Perde 
rayları ve demir direk hariç) 

(*) Bu malların Türkiye'ye ithal i mer' i bulunan Umumi 
Rejimine göre yapılacaktır. 

500.000 
10.000 

1.000.000 
503.000 
100.C00 

50.000 

400.000 

P. M . 

500.000 
10.003 

10.000 

100.000 
500.000 
50.003 
10.000 
10.003 

10.000 

100.000 

153.C00 

ithalât 

Sıra 
No. 

20 

21 
22 

23 

24 

25 
26 
27 
28 

Güm. Ta. ve 
1st. No. 

73.13 10 
20 
50 
60 
90 

73.17 
73.18 

M a d d e i s m i 

Demir ve çelikten saçlar 

73.19 
73.22 

73.23 

90.19 

10.06 

Dökme demirden ince ve kalın borular 
Demir veya çelikten ince ve ka im 
borular (Yarım ilâ ikibuçuk parmak 
dikişli borular hariç) 
Çelikten tazyika mukavim borular 
Depolar, sarnıçlar, büyük fıçüar ve 
sair kablar 
Fıçılar, bidonlar, pat laklar kutular 
ve sair kablar 
Ortopedi cihazları, protezler ve di
ğer cihazlar 
Petrol mahsuleri 
Pirinç 
ilâç sanayii için ham madde 
Muhtel i f 

Yıllık kontenjan 
U.S.A. $ olarak 

500.000 

50.000 

100.000 

50.000 

10.000 
P. M . 
P . M . 

50.000 
300.000 

(B) LİSTESİ 
Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) ne ihraç olunacak 

Türk menşeli mallar 

Senelik 
Sıra Malın ; insi .tontenjan 

1 Acı çekirdek 100 Ton 
2 Ceviz 10 
3 Fmdık 100 
4 Kereste 5 000 M 3 

5 Travers 24 000 Aded 
6 K imyon 20 Ton 
7 K u r u üzüm 300 » 
8 K u r u incir 300 » 
9 Sünger 20 Kgr . 

10 Tütün 2 000 Ton 
11 Mahlep 20 
12 Sahlep 5 » 
13 Palamut hülâsası 1000 » 
14 Palamut 500 » 
15 Öğütülmüş palamut 3 000 » 
16 K u . u kayısı ve vişne kurusu 150 » 
17 Badem 100 
18 K rom cevheri 10 030 
19 Borasit cevheri 10 000 
20 Ti f t ik 50 
21 Sinema f i l imleri ıoooo Dolar 
22 Muhteli f 200 000 » 

Ankara : 21 Haziran 1961 
Bay Reis, 

Bugünkü tarihl i protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere at
fen işbu Protokolün 4 ve 5 inci maddelerinde zikredilen hesap bakiyesi
nin aşağıdaki şekilde tasfiye edileceğini size bildirmekle şeref kazanırım : 

1. B u bakiyenin; 4 Nisan 1961 ilâ 1 Temmuz 1£61 tarihine kadar 
satın alman tütünlerle yine bu tarihe kadar verilen lisans tutarlarına te
kabül eden kısmı, Mısır'dan ihraç olunacak pamukla tasfiye edilecektir. 

2. Z i k r i geçen bakiyenin diğer kısmı üçüncü bir memleket ve has
saten Yugoslavya üzerinden Türkiye lehine yapılacak transferle tama
men tasfiye edilecektir. Bu maksatla işbu bakiyenin âzami ik i ay zar-
fım'a tamamen tasfiyesi için Birleşik Arap Cumhuriyet i (Mısır Eyaleti ) 
Hükümeti her türlü işlemi yapmayı taahhüt eder. 

Yukardak l hususun lütfen bana teyidini r ica ederim. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Mahmut Lûtfi 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 

(Mısır Eyaleti ) 
Heyeti Reisi 

A n k a r a 
Türk Heyeti Reisi 

İmza 
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Ankara : Sİ Haziran 1961 
B a y Reis, 

Muhtevası aşağıda yazılı bugünkü tar ihl i mektubunuzu aldığımı be
yan la şerefyabım : 

«Bugünkü tarihl i protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere at
fen işbu Protokolün 4 ve 5 inci maddelerinde zikredilen hesap bakiyesi
n in aşağıdaki şekilde tasfiye edileceğini size bildirmekle şeref kazanırım : 

1. Bu bakiyenin; 4 Nisan 1961 ilâ 1 Temmuz 1961 tarihine kadar 
satın alman tütünlerle yine bu tarihe kadar verilen lisans tutarlarına 
tekabül eden kısmı, Mısır'dan ihraç olunacak pamukla tasfiye edilecektir. 

2. Z i k r i geçen bakiyenin diğer kısmı üçüncü bir memleket ve has
saten Yugoslavya üzerinden Türkiye lehine yapılacak transferlerle ta
mamen tasfiye edilecektir. Bu maksatla işbu bakiyenin âzami i k i ay 
zarfında tamamen tasfiyesi için Birleşik Arap Cumhuriyet i (Mısır E y a 
leti) Hükümeti her türlü işlemi yapmayı taahhüt eder. 

Yukardak i hususun lütfen bana teyidini r ica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü r ica ederim, Bay Reis», 
Yukardak i hususatı teyit eder, üstün saygılarımın kabulünü rica 

ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Fuat İnal Birleşik A rap Cumhuriyeti 
Türk Heyeti Reisi (Mısır Eyaleti ) 

Anka ra Heyeti Reisi 
imza 

Ankara : 21 Haziran 1961 
Bay Reis, 

Bugünkü tarihl i protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere at
fen aşağıdaki hususu size bildirmekle şerefyabım : 

B. A. C. (Mısır Eyaleti ) alâkadar makamları Mısır pamuğunun Tür
kiye'ye ihracı için mümkün olan kolaylığı göstereceklerdir. 

Yukardak i husus hakkında mutabakatınızı bana teyit etmenizi ve 
yüksek saygılarımın kabulünü r ica ederim, Bay Reis. 

Bay Mahmut Lûtfi 
B . A. C. (Mısır Eyaleti ) 

Heyeti Reisi Türk Heyeti Re is i 
Anka ra İmza 

Ankara : Sİ Haziran 1961 
Bay Reis, 

Meal i aşağıda yazılı bugünkü tarihl i mektubunuzu aldığımı size bi l 
dirmekle şerefyabım : 

«Bugünkü tarihl i protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere at
fen aşağıdaki hususu size bildirmekle şerefyabım : 

B. A. C. (Mısır Eyaleti ) alâkadar makamları Mısır pamuğunun Tür
kiye'ye ihracı için mümkün olan kolaylığı göstereceklerdir. 

Yukardak i husus hakkında mutabakatınızı bana teyit etmenizi ve 
üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis». 

Yukardaki husus hakkında mutabakatımı teyit etmekle şeref kaza
nırım ve üstün saygılarımın kabulünü r ica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Fuat ina l B . A . C. (Mısır Eyaleti ) 
Türk Heyeti Reisi Heyeti Reisi 

A n k a r a İmza 

6368 sayılı kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzü
ğünün, Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını 
değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 65 Kabul tarihi: 6/7/1962 

Madde 1 — 6368 sayılı kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık 
Tüzüğünün Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla i lg i l i kısmını değiştiren 
19 Mayıs 1960 tarihli E k Tüzük onaylanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kanunun hükmünü Bakanlar Kuru lu jıttrütür. 

10/7/1968 

13 TEMMUZ 1962 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyanname
sinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli 

E k Tüzük 

Onüçüncü Dünya Sağlık Genel Kuru lu , 

25 Mayıs 1951 tariihnde Dördüncü Dünya Sağlık Kuru lu tarafın
dan kabul edilen Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyan
namesinin sağlıkla i lg i l i kısmı hakkındaki bazı hükümlerinin değiştiril
mesi lüzumunu görerek; 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 2 k ) , 21 a) ve 22 nci mad
delerini gözönünde tutarak, 

19 Mayıs 1960 tarihinde aşağıdaki E k Tüzüğü kabul eder : 

Madde — 1. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 97 nci maddesi ile 6 nci eki (Uçak 
Genel Beyannamesinin Sağlık kısmı) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde — 97. 

1. B i r hava limanına inişte, bir uçağın kaptanı veya onun yetk i l i 
mümessili, Uçak Gene! Beyannamesinin Sağlık kısmını doldurup bu hava 
limanının sağlık makamına tevdi eder; Beyannamenin Sağlık kısmı E k 
6 daki örneğe uygun olmalıdır. 

2. B i r uçağın kaptanı veya onun yetki l i mümessili, uçağın seyahat 
esnasındaki sağlık şartları hakkındaki Sağlık Makamı tarafından talep 
edilen bütün tamamlayıcı bi lgi leri vermeye mecburdur. 

E K : 6 

SAĞLIK BEYANNAMESİ 

Seyahat esnasında uçak içerisinde veya inenler arasında (Uçak 
tutması veya kazalar hariç) müşahede edilen hastalık vakası 

Uçakta, bir hastalığın yayılmasına sebebiyet verebilecek her
hangi sair bir durum 

Uçuş esnasında icra edilen her dezensektizasyonu veya başka sağ
lık ameliyelerine dair tafsilât (Mahal, tarih, saat, metot). Uçuş esna
sında dezensektizasyon yapılmamış ise en son tatbik edilen dezensek-
tizasyon hakkında bilgi verilecektir 

imza, lüzumlu isa, 

Mürettebat Üyesi 

Madde — Tl. 

Teşkilâtın Anayasasının 22 nci maddesi gereğince, bütün ademi 
kabulleri veya iht irazi kayıtları beyan etmek için derpiş edilen mühlet, 
işbu E k Tüzüğün Dünya Sağlık Genel Kurulunca kabul olunduğunun, 
Genel Müdür tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanmak 
üzere üç aydır. 

Madde — m. 

işbu E k Tüzük 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde — IV. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün aşağıdaki nihai hükümleri işbu 
E k Tüzük hakkında da tatbik olunur. 106 nci maddenin 3 üncü fıkrası; 
107 nci maddenin 1 ve 2 fıkraları ile 5 inci fıkrasının ilk cümlesi; 108 
inci madde; 109 uncu maddenin 2 nci fıkrası, orada kayıtlı tar ihin bu E k 
Tüzüğün III üncü maddesinde zikredilen tarihle değiştirilmesi kaydiyle; 

110 ilâ 113 üncü (Dâhil) maddeler. 
Yukardaki ler i tasdikan bu belge Cenevre'de 19 Mayıs 1960 tar i 

hinde imzalanmıştır. 
On Üçüncü Dünya Sağlık 

Genel Kuru lu Başkanı 
Dr. H. B. Turbott 

Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Genel Müdürü 

pp. it. O. ConctoH 

fR<»»roî (larrtt*) 
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Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri hakkındaki 
23 saydı kanuna ek Kanun 

Kanun No : 66 Kabul tarihi : 6/7/1962 

Madde 1 — Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri hakkın
daki 24/2/1962 tar ihl i ve 23 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

E k Madde — Türkiye Büyük Mil let Mecl isi üyeleri dışından bir 
bakanlığa atananlara bakanlık temsil ödeneğinden başka (1) sayılı k a 
nunun birinci maddesinde tesbit edilen miktarda ödenek ve yolluk, gö
revlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerinden işe 
başladıkları tarihten itibaren ödenir. 

Emek l i l ik hakkı tanınan bir görevde İken bakanlığa getirilmiş 
bulunanlar asli görevlerinden aylıksız iz in l i sayılırlar. Bunlarla, daha 
önce emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta 
geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 

Geçici Madde — B u kanunun yayımından önce Türkiye Büyük 
Mil let Mecl isi üyeleri dışından bir bakanlığa getirilmiş bulunanlar da, 
bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

10/7/1962 

R u m i 
D f i a tn r O ızeıe 

No. BaılıŞı Tertip Cilt Sahife Say ı 

İİEİll Kanun : 

23 Başbakan ve Bakanların Temail Ödenekleri hakkında Kanun 
88/2/1962 i 1 237 110*7 

e 

Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşaası için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 67 Kabul tarihi : 6/7/1962 

Madde 1 — Ankara 'da Şap Enstitüsü ve müştemilâtının inşa ve 
tesis işleri için 7.500.000 l i raya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişmeye Bayındırlık Bakanlığı yetkil idir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Maliye, Bayındırlık ve Ta

rım Bakanları yürütür. 
10/7/1962 

5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 29/5/1961 tarihli ve 308 sayılı kanunla değiştirilen 

geçici 5 inci maddesinin tadili hakkında Kanun 

Kanun No : 68 Kabul tarihi : 6/7/1962 

Madde 1 — 222 sayılı kanunun 308 sayılı kanunla değiştirilen ge
çici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Geçici Madde 5 — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hüküm
leri gereğince; 1971 yılına kadar yapılacak i lkokul binaları ve tesisleri 
ile öğretmen evleri inşaatı, bunlara lüzumlu yapı aksamının imal ett ir i l 

mesi, her türlü malzemenin alımı, nak i l ve depolama işleri için girişile
cek taahhütler muvakkat ve katî teminat hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle 2490 sayılı kanunun diğer hükümleri uygulanmamak, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki % 20 nispeti 
% 30 olarak uygulanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme suretiyle 
veya birden fazla f irmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

10/7/1962 
Retml 

Dfistnı1 Gazete 
No. Ballığı Tertip Cilt Sahile Sayı 

İ İ E İ l l K a n u n : 
222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 12/1/1961 4 i 1460 1070S 

• • 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ertik okulları mütedavil 

sermayesi hakkındaki 3423 saydı kanunun 3 üncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 69 Kabul tarihi : 6/7/1962 

Madde 1 — 3423 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 3 — Uhdelerine İlâve olarak mütedavil sermaye muhasip
liği veya memurluğu verilen okulun, maaşlı veya ücretli memurlarına 
okul mütedavil sermaye atelyelerinin umumi gelirinden ödenmek üzere 
İş hacımları gözönünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının tensibi i le 
ayda (30) l iradan (150) l i raya kadar ilâve ücret veri l ir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini Mal iye ve Millî Eğitim Bakan

ları yürütür. 
10/7/1962 

R e a m l 
Büstü* Gazete 

No. BaahSı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İleill K a n a n s 
3123 Marif Vekâletine baüh ertlk okulları, mütedavil temıayeti 

hakkında Kanun K/6/1938 I 19 4tt M U 

e 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

Kanun No : 70 Kabul tarihi: 7/7/1962 

Madde 1 — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) İşaretli cetvelin 
Mal iye Bakanlığı kısmındaki 725 inci bölümün unvanı «Kredi alma 
gücünü yitirmiş belediyelerin İller Bankasının 1962 yılı iş ve plasman 
programında yer alan işlerine sarf edilmek üzere İller Bankasına» şek
linde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — B u kanun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 
girer. 

Madde 3 — B u kanunu Mal iye Bakanı yürütür. 

10/7/1962 

Y Ö N E T M E L İ K 
Bursa Belediye Başkanlığından : 

Sıhhi Zabıta Talimatnamesinin 357 nci maddesinin 1^0 ıncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Üzeri açık yazlık sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, ses ve 
gürültüleriyle muhitinde yaşıyanlarm huzur ve istirahatlerinin bozul
masına mahal vermiyecek münasip yerlerde tesis edilecektir. B u mak
satla : 

A ) Yazlık eğlence yerleri (Sinema, tiyatro ve benzerleri) seyirci 
adedine güre tesbit edilen ilişik saplardan aşağı olamaz. 

B ) B u gilbi eğlence yerleri saat 23.30 dan sonra icra i faaliyet 
edemez. 

Ku l turpark ve iskân sahası dışındaki yerler bu kayda tabi değildir. 
C) Yazlık eğlence yerlerinin hoperlör sistemi Belediye Fen İşleri 

İle E l ek t r i k İşletmesinin (Gücü ve yerleri itibariyle) münasip göreceği 
şekilde tanzim edilir. 

B u kabi l eğlence yerleri Belediyece müsaade edilmiş mevsimlerde 
faaliyette bulunabilirler. 

Çap : 
1 — 500 kişilik 16X26 Metre 
2 — 1000 > 18X36 > 
8 — 1500 » 24X43 » 
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Iş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

ÖZETİ : İstanbul - Istinye Bostanyolu Sokak 
No : 10, 10/1 de kurulu Nac i Karataylıoğiu ve 
Or tak lan Kolekti f Şirketine ait Taylı Mensucat 
Dokuma Fabrikasında çalışan işçileri temsilen 
İstanbul Teksti l ve örme Sanayii İşçileri Send ;-

E . No : 1012-12-40 kası ile işveren arasnda çıkan toplulukla İş 
K. No : 962/76 uyuşmazlığı hakkında. 

İstanbul - Istinye Bostanyolu Sokak No. 10, 10/1 de kurulu Nac i 
Karatayhoğiu ve Ortakları Kolekti f Şirketine ait Taylı Mensucat Doku
ma Fabrikasında çalışan işçileri temsilen istanbul Teksti l ve örme Sa
nayi i işçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuş
mazlığına mütedair İstanbul II Hakem Kurulunun 6/9/1961 tarihl i ka
rarına sendikaca it iraz edilmiş olduğundan, 3008 sayu'.ı Iş Kanununun 83 
üncü maddesi gereğince teşekkül eden Iş ihtilâfları Yüksek Hakem K u 
rulu, Yargıtay 5 inci Hukuk Dairesi Başkanı Osman Yeten'in Başkanlı
ğında, Çalışma Genel Müdürü Veki l i Muvaffak Sami Onat, işveren tem
silci leri , Mümtaz Yağcıoğlu Toprak Sanayii Kolekt i f Şirketi işvereni 
Mümtaz Yağcıoğlu ile Atom Boya ve K imya Müessesesi işvereni özde-
mir Yarar 'ın işçi temsilcileri Anka ra B i r a Fabrikası işçilerinden Hal i l 
Tunç ile özkauçuk Sanayii Limited Ortaklığı işçilerinden Hüseyin In-
ci'nin iştirakiyle 18/4/1962 tarihinde Çalışma Bakanlığında toplandı : 

İstanbul II Hakem Kurulunca verilen karara send.kaca yapılan i t i 
razın Iş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkrasında yazılı 
müddet içersinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin esa
sının incelenmesine geçildi : 

Sendika ile işveren şirket arasında çıkan gerek mahiyet ve gerek
se nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuş
mazlığının uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 
iş haftası öncesine kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde 
başka bir ihtilâf çıkmadığı ve uyuşmazlık konusunun işçi ücretlerine 
seyyanen % 40 nispetinde zam yapılması talebinden ibaret bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

istanbul II Hakem Kurulunun 6/9/1961 tarihl i kararında işyerinin 
henüz pek yeni olarak faaliyete geçmiş olması ve ihtilâfa taallûk eden 
aylarda malî vaziyetinin bozuk oluşu işyerinde ödenen ücretlerin hayat 
seviyesi ve geçinme standardına göre pek düşük olmadığı cihetle sen
dika temsilcilerinin zam taleplerinin ekseriyetle reddine karar verildi.) 
Denilmektedir. 

Sendika tarafından verilen 20/10/1961 tarihl i i t iraz dilekçesinde : 
1 — II Hakem Kuru lu kararında işyerinin yeni açılmış o.uşu ileri 

sürülmekte ise de burada çalışan işçilerin kalif iye ve kıdemli oiduğu, 
2 — işyerinin malî vaziyetinin bozuk oluşunun f irma değiştirmesi 

neticesi hasıl olan muvakkat duraklama devresinden ileri geldiği, halı 
hazır vaziyette piyasanın en çok satış yapan müesseseleri arasında ol
duğu, belirtilerek II Hakem Kuru lu Kararının bozulması ve talep veçhile 
karar verilmesi istenmektedir. 

istanbul i l Hakem Kuru lu Başkanlığ-n:n 6/9/1961 tarihl i ve Bölge 
Çalışma Müdürlüğü sözlü 961/60-3236 sayılı yazısına ekli dosya içinde 
bulunan ve Kurulumuzun ara kararı gereğince mezkûr Eö'ge Çalışma 
Müdürlüğünden bilâhara celbedilen bütün evrak okunup incelendikten 
sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

Toplulukla iş ihtilâfı çıkarılan Naci Karataylıoğlu ve Ortakları 
Kolekt i f Şirketinde işçilere verilen ücretlerle emsali işyerlerinde verilen 
ücretlere ve yapılan sosyal yardımlara ait listelerin inceienmesi sonun
da, ihtilaflı işyerinde ödenen ücretlerin düşük olduğu görüldüğünden II 
Hakem Kurulunun yerinde görülmeyen 6/9/1961 tarihl i kararının bozu
larak ücretleri 10 liradan aşağı olanlara (10 l i ra dâhil) % 10 n'spetinde 
zam yapılmasna ve bu zammın ihtilâfın çıktığı tarihten itibaren uygu
lanmasına ve bu kararın Resmî Gazete ile yayınlanmasına Reis Osman 
Yeten ile üye Muvaffak Sami Onat'ın muha'.if oylarına karşı ekseriyetle 
18/4/1962 tarihinde karar verildi. 

• 
ÖZETİ : Zonguldak 'da kurulu Et ibank E lekt r ik 
işletmesi Çata'ağzı Santralı işyerinde çalışrn 
işçileri temsilen Işıkveren Enerj i tşçi'eri Sendi-

E . No : 1012-21-3 kası ile işveren arasında çıkan toplulukla iş 
K. No : 962/81 uyuşmazlığı hakkında. 

Zonguldak'da kurulu Et ibank E lek t r ik işletmesi Çatalağzı Santralı 
işyerinde çalışan işçileri temsilen Işikveren Enerj i işçileri Sendikası ile 

işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Zonguldak 
II Hakem Kurulunun 23/1/1962 tarihl i kararına işveren it iraz etmiş ol
duğundan 3008 sayılı Iş Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince 
teşekkül eden Iş İhtilâfları Yüksek Hakem Kuru lu 26/4/1962 tarihinde 
Çalışma Bakanlığında toplandı : 

Zonguldak II Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yapmış 
olduğu itirazın Iş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin 
esasının incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse n i 
sap bakımından kanuni şartlan haiz bulunan toplulukla Iş Uyuşmazlı-
ğnm uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haf
tası evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde ihtilâf 
çıkmadığı ve ihtilâf konusunun da : 

İşyerinin işletmeye açıldığı günden beri seyyanen verilmekte olan 
ve 1/6/1961 tarihinden itibaren lojmanlar haricinde oturanlardan kesilen 
yakacak kömür istihkaklarının verilmesi talebinin teşkil ettiği anla
şılmıştır. 

Zonguldak I] Hakem Kuru lu kararında ezcümle : Çatalağzı İşlet
mesinde işçi sıfatiyle çalışan mensuplara 1949 yılından beri herhangi bir 
fark gözetilmeden ve şahs başına senede i k i ton olmak üzere kömür 
verilegeldiğini ve 953 yılında işletmenin müstakil müessese halinde ge
tiri ldikten ve 1956 yılında Et ibank müessesesine bağlanmasından sonra 
da mezkûr işletmenin işçi olarak çalıştırdığı mensuplarına teshin için 
ve şahıs başına 2 ton kömür vermeye devam ettiği ve 21/7/1949 tarihl i 
talimatname ile 1957 yılında tanzim edilen talimatnamenin yürürlükten 
kaldırılmasından sonra da keza işyerinde yapılageldiği ve taammül ha
l in i aid'ğı şekilde kömür verilmeye devam ettiği ve 1/6/1961 tarihinde 
lojmanların dşında oturan ve kömür almakta bulunan mensuplarına 
verdiği bu kömürü birdenbire kestiği, tanzim edilen evrak ve dosya 
münderacatmdan anlaşılmıştır. Çatalağzı işletmesi müessesesi olarak 
kurula iştirak eden şahısların beyan'armdan mezkûr kömür tevziinin 
21/7/1949 tarihl i talimatları ile 957 yıl.nda 2 nci defa çıkarılan talimat
name hükümlerine göre ve işyeri Içyönetmeliğlnin 48 inci maddesine 
göre tevzi edildiği beyan edilmiş ise de bu hususta müessesece herhangi 
bir karar ittihazı lüzumuna emir ve tebligat yapıldığına dair makul bir 
izah tarzı yapılamadığı görülmüştür. B u suretle müessesenin teshin için 
mensuplarına kömür tevzii işinin ötedenberi yapılagelen ve teammül 
halini alan şekle bağladığı kanaati hasıl olmuştur. Bu durumda iş"i ola
rak çalışan her şahsa senelik 2 ton kömür verilmesini mer'i bir iş şartı 
olarak kabul etmek icap etmiştir N i tek im Çatalağzı işletmesi 1/6/1961 
tarihin - kadar işçi olarak çalıştırdığı mensuplarına seyyanen ve senede 
2 ton kömür verd'ği halde bu tarihte lojmanların dışında kalan işçilere 
verilen bu kömürü tek taraflı olarak vermekten imtina etmiş ve böy
lece mer'i bir iş şartını ihlâl ettiği görülmüştür. B u sebeplerle evvelce 
kömür alan ve işyeri tçyönetmeliği hükümlerine ve talimatname ve 
nizamlarına göre kömür alma hakkına haiz olan ve ötedenberi a lmakta 
bulunan ve hiç bir sebep gösterilmeden ve makul bir tebligatta yapıl
madan aldığı kömürleri kesilmiş bu'uııan şahısların 1/6/1961 tarihinden 
itibaren yeniden kömür almalarına ve mer'i bir iş şartı haline gelen ve 
teamüle uygun olan istihkaklarının verilmesine, 23/1/1962 tarihinde i t t i 
fakla karar verildi denilmektedir. 

işveren müessesenin 2/2/1962 günlü kararında ise ezcümle : B i r i k 
tisadi Devlet Teşekkülü olan idarenin talimatnameler tal imatlar ve ya
zılı emirler dışında hareketinin mevzubahis olamıyaeafı müessesenin 
Hizmet Ev ler i Tenvir ve Teshin Talimatının Bakanlar Kurulunun 
5/10/1960 gün ve 5/401 sayılı kararma uyularak kaldırıldığı tal imatna
melerinin kendilerine tanımadığı bir hakkın işçiler tarafından hakkı 
müktesap olarak ileri sürülmesinin ve böyle bir iş şartının mevcudiye
tinin iddia edilmesinin varid olamıyacağı i leri sürülerek I] Hakem K u 
rulu kararının bozulması ve sendika talebinin reddi istenmektedir. 

Zonguldak II Hakem Kurulunun 7/2/1962 gün ve Bölge Çalışma 
Müdürlüğü ifadeli 628 sayılı yazısına bağlı dosya içerisinde mevcut bü
tün evrak okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 
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Dosya münderecatına göre, evvelce İsçilere yakacak kömür veri l 
miş ve bu suretle mer'i bir iş şartı meydana gelmişse de sonradan loj
manlar dışında oturan işçilerin kömür istihkaklarını işveren idarece ve
rilmemesi sebebiyle mer' i iş şartının ihlâli şeklinde bir hak ihtilâfı ta-
haddüs etmiştir. Bu hakkın iadesi talebi 5521 sayılı kanunun 1 inci mad
desi hükmü muvacehesinde, toplulukla iş ihtilâfı çıkarılması mahiyetinde 
görülmediğinden işverenin itirazının kabulü ile Zonguldak İl Hakem 

Kuru lu kararının kaldırılmasına işçi temsilcilerinden Ha l i l Tunç ve Hü
seyin Inci'nin (DSİ Hirfanlı Barajı işyerinde çalışan işçilerin bu mevzu 
ile i lg i l i olarak Yüksek Hakem Kuruluna gelmiş olan ihtilâfın kurulun 
bakmağa yetki l i olduğu mülâhazasiyle karar bağlandığı, aynı mahiyette 
olan bu ihtilâfın da kurulca karara bağlanması icap ettiği hakkındaki) 
muhalif oylarına karşı oy çokluğu ile ve kararın Resmî Gazete ile ilâ
nına oy birliğiyle 26/4/1962 tarihinde karar verildi. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

Dış Ticaret işlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar 62/13 

Türkiye ile Bulgaristan arasmda mer'i 27 Aralık 1961 tarihl i T i 
caret Protokoluna ekl i «B> listesinde kayıtlı olup tamamen kullanılmış 

bulunan 1500 tonluk kuru üzüm kontenjanına 500 tonluk bir kontenjan 
ilâve edilmiştir. 

İ L A N L A R 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Yapı İşleri İlânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : 
a) Konya açık tribün inşaatı, keşif bedeli (469.710,86) T l . 
b) Akşehir Stadyomu tribünü ve ihata duvarı bir inci kısım in

şaatı, keşif bedeli (250.010,00) T l . 
2 — Eksi l tme 1 Ağustos 1962 Çarşamba günü saat 15 de Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Ankara 'da Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünde Konya'da Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığında görü
lebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılma ait Ticaret 
Odası belgesi ile usulü dairesinde açık tribün için ( 2 2 538,43) liralık, 
Akşehir Statı için (13.751,00) liralık muvakkat teminat vermeleri lâ
zımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iy i bir surette ba

şardıklarına veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle, 
eksiltme şartnamesinde istenilen belgeler ile birl ikte 28/7/1962 Cumar
tesi günü saat 13 e kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne müra
caat ederek bu işlerin ayrı ayrı yapılacak eksiltmesine girebilmek için 
ehliyet vesikaları almaları şarttır. 

7 — İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları tekl i f mektupları 
ile birl ikte zarf lara konularak ve zarfları usulüne göre kapatmaları, 
eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

8 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığı gibi, yeterlik bel
gesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9 — Postada vâki gecikme kabul edilmez. 
3223 / 4-1 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü A n k a r a 5. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü mın-
takasmda bulunan Ankara - Polatlı - Karacaahmetler grup köyleri içme 
suyu inşaatı işi olup muhammen keşif bedeli b ir im fiyatı esası üzerin
den (853.000,—) liradır. 

2 — Eksi l tme 23/7/1962 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara 
İzmir Caddesi No. 7 de DSİ 5. Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak 

olan Bölge Eksi l tme Komisyonu odasında (Kapalı zarf) usuliyle yapı
lacaktır. 

3 — Eksi l tme tasarısı ve ekleri 5. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksi ltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ 5. Bölge 

Muhasebesine (37.750,—) l i r a geçici teminat vermeleri ve 16/7/1962 
Pazartesi saat 17.00 ye kadar dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat 

ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. İstekliler iştirak bel
gesi alıp almadıklarını 19/7/1962 Perşembe günü sabahından itibaren 
Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

5 — Eksiltmeye iştirak şartları : 
a) Taliplerin kanuni ikametgâhı olması, muvakkat teminat ver

mesi, ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası sicil kayıt sureti ibrazı, 
b) Taliplerin 16/7/1962 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar DSİ. 

5. Bölge Müdürlüğüne müracaatla dilekçe vermeleri ve dilekçelerine 
aşağıdaki belgeleri eklemek suretiyle iştirak belgesi almaları şarttır. 

(I) 23/3/1961 gün ve 10763 sayılı Resmi Gazetede münteşir B a 
yındırlık Bakanlığı Eksiltmeye İştirak Yönetmeliğindeki «A » , «B» veya 
«C» grubundan ve en az keşif bedeli kadar bir iş için alınmış karne 

(II) Bahis konusu Yönetmeliğe uygun en az (68.000,—) T. L. lık 
malî yeterlik belgesi 

(III) Plân ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannamesi 
(Bahis konusu Yönetmelikdeki numunelerine uygun olacaktır.) -

6 — Tekli f mektupları, ihale tarihi olan 23/7/1962 Pazartesi saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyona teslim edilecektir. Pos
tada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar nazarı it ibara 
alınmaz. 

7 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
3153/4-2 

Avanos Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/133 
Avanos'un Yukarı Mahallesinden Mehmet Necati Ördek, Ayşe ör

dek Yaşarşen Ördek ve kendisine asaleten küçük çocuğu Hayriye'ye 
velâyeten Mustafa Ördek'in Avanos Asl iye Hukuk Hâkimliğinin 962/133-
158 sayı ve 22/6/1962 tarihl i kararı ile ördek soyadlarımn Çağlayan 
olarak değiştirilmiştir, ilân olunur. 

3065 

Kızıltepe Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kızıltepe Belediye idaresi Veki l i Avukat Mehmet Çelik'in, 
dâvâlı Eskişehir Vilâyetinin Işıklar Mahallesinin Hütnü Sokak No. 5 te 
mukim Hüseyin oğlu 937 doğumlu Sabahattin Güler aleyhine açmış 
olduğu 234 l ira tazminat dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlı gösterilen adreste bulunmadığından davetiye yerine ka im 
olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Mumaileyhin mahkememizin 962/3 ve 18/7/1962 gününe muallâk 
dâvaya kendisinin gelmesi veya temsilen bir vekil göndermesi, aksi tak
dirde hakkında gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine ka im olmak 
üzere ilân olunur. 

3062 



Sahife: 7926 (Resmî Gazete) 13 TEMMUZ 1982 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : içişleri Bakanlığı bahçesinde yapılacak zemin kap
lama işi. 

Keşif tutarı : (10.525,88) l i ra . 
Teminat miktarı : (789,44) l i ra. 
Eksi l tme mahall i ve tarihi : 8/8/1962 Çarşamba günü saat (11) 

de M i l l i Em lak Genel Müdürlüğünde açık eksiltme usuliyle ihale oluna
caktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 

Eksi l tmeye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden en az üç gün ev
veline kadar bu iş için A n k a r a Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesiyle 1962 yılı ticaret odası vesikası ve teminat makbuz-
lariyle birl ikte mezkûr gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları 
Han olunur. 

3118 / 4-2 

Yapılacak iş : Cumhurbaşkanlığı köşkü müştemilâtı binalarm ona
nını. 

Keşif tutarı: 1(39.314,60) l i ra . 
Teminat miktarı : (2.948,59) l i ra. 
Eks i l tme mahall i ve tar ihi : 6/8/1962 Pazartesi günü saat ı(16) da 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale olunacaktır. 
Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksi l tmeye İştirak etmek İsteyenlerin ihaleden en az üç gün evve

line kadar bu iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
ter l ik belgesiyle 1962 yılı ticaret odası vesikası ve teminat makbuzunu 
muhtevi olarak kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına tevdi 
etmeleri ilân olunur. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez, 
3117/4-2 

A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Ş. Koçhisar Kazasına bağlı Çıkınağıl Köy İlkokulu binasının tamir i 
İşi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 21.000,— l i ra olup geçici 
teminat 1.575,— liradır. İhalesi 26/7/1962 Perşembe günü saat 15 de 
Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname Daimî 
Encümende görülür. 

istekl i ler in belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu ve 
1962 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve ihaleden en geç üç gün evvel 
(Tatil günleri hariç) Vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları 
fenm yeterlik belgesi ile Encümene müracaatları. 

3033 / 4-2 

ilkokulların 1962 - 1963 ders yılı ihtiyacı 700 ton meşe, gürgen ve 
kayın karışığı odun kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 112.000,— l i ra olup geçici teminat 6.850 — liradır. İhalesi 26/7/1962 
Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapı
lacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür. 

istekl i ler in belirl i gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubu ve 1962 yılına ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazır
lıyacakları kapalı zarflarım makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
3034 / 4-2 

Sarar i lkokuluna yaptırılacak kalorifer tesisatı işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 205.231 l ira 59 kuruş 
olup geçici teminat 11.511 l ira 58 kuruştur, ihalesi 26/7/1962 Perşembe 
günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacaktır. 
Şartname Daimî Encümende görülür. 

istekl i ler in belirl i gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubu, 1962 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve ihaleden en geç üç gün 
evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla bu iş İçin ala
cakları fennî yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez, 
3035 / 4-2 

İlkokullar İhtiyacı için kâğıt ve bilûmum malzemesi mütaahhidine 
alt olmak kaydiyle 4 kalemden ibaret evrakı matbua ve defterin yapımı 
is i kapalı sarf usuliyle ekeUtmaye &k*vrUıruşUr. Muhammen bedeli 

15.600,— l i ra olup geçici teminat 1.170,— liradır, ihalesi 26/7/1962 Per
şembe günü saat 15 te Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacak--
tır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirl i gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubu ve 1962 yılına ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre ha
zırlıyacakları kapalı zarflarım makbuz mukabilinde Encümene verme
leri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
3048 /4-2 * 

Makine Yedek Parçaları T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şirketimiz tarafından teklif alma sureti ile ve kapalı zarf 
usulü ile (100) ton hurda satın alınacaktır. 

2 — B u işe ait şartname şirket Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz 
olarak temin edilebilir. 

3 — Son tekli f verme günü 25 Temmuz 1962 saat 11.00 dir. 

Adres : Z iya Gökalp Caddesi Yıldız H a n Ka t 5 Yenişehir - Anka ra 
Telefon 123188 

8011 / 5-3 

Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Çeliği Şirketimiz tarafından verilerek değirmen plâkası imal etti
rilecektir. 

1.— Fabrikalarımızın ihtiyacı için çeliği Şirketimiz tarafından ve
rilmek üzere takriben 55 ton çelik değirmen plâkası imal ettirilecektir. 

2 — Değirmen plâkalarına ait idari şartname ile teknik resimler 
mesai saatleri dahilinde Anka ra Kavaklıdere'deki Genel Müdürlük T i 
caret Servisinden ve istanbul'da Perşembe Pazarı Arapkayyum Sokak 
Güzel i zm i r Han 'daki i r t ibat Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

3 — Tekli f lerin en geç 23/7/1962 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüze verilmiş olması lâzımdır. Bu ta
rihten sonra gelen veya postada gecikmiş olan teklifler nazarı itibare 
alınmazlar. 

3103 /3-2 • 
Adana Vakıflar İdaresinden: 

taksitle gayrimenkul satılacaktır 

Mesaha Muham. Geçici 
S. No : Mahallesi Sok. Cinsi M2 A d a Parsel bedeli teminat 

1-572 Çınarlı 124 A r s a 605 1372 5 105875 6550,00 
2-573 » 605 > 6 105875 6550,00 
3-574 » » > 620 > 7 155000 9000,00 
4-540 » 127 » 504 1369 7 50400 4000,00 
5-543 » » » 584 > 10 73000 5000,00 
6-544 > » 605 > 11 75625 5100,00 
7-576 > 123 » 565 1373 2 73450 5000,00 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 31/7/1962 günü saat 11 de 

8-558 587 1370 12 58700 4200,00 
9-559 > > > 558 13 55800 4100,00 

10-560 521 » 14 52100 3900.0C 
11-586 554 1374 1 77560 5200,00 
12-587 » 542 » 2 75880 5200,00 
13-588 > » 544 3 76160 5200.0C 
14-589 » » 557 4 77980 5250,0C 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 2/8/1962 günü saat 11 de 

Adana'nın Çınarlı Mahallesi pavyon sahası namile maruf yerde 
ve yukarıda yazılı gayrimenkuller şartlaşması dâhilinde kıymetine göre 
6-10 eşit taksitte 3-5 yıl vadeli kapalı zarf ve artırma suretiyle hizaların
da yazılı bedel üzerinden altlarında yazılı gün ve saatte Adana Vakıflar 
Dairesinde satılacaktır. Taliplerin alacakları gayrimenkule ait geçici te
minat, resimli ikametgâh ve k iml ik belgelerini havi ve 2490 sayılı kanu
nun 32-34 maddelerine uygun teklif mektuplarını havi kapalı zarflarım 
en geç ihale günü saat 10,00 a kadar Komisyona makbuz mukabil i teslim 
etmeleri veya posta ile ulaştırmaları lâzımdır. Postada vâki gecikmeden 
mesuliyet kabul edilmez. Gayrimenkulu, çapı görmek ve fazla bi lgi a l 
mak isteyenlerin çalışma, saatlerinde adı geçen İdareye müracaatla ilân 
olunur. 

3198/4-1 



13 TEMMUZ 1962 (Resmî 

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

Kapalı zarf usuliyle 10.000 aded matra alınacaktır. Tahmini bedeli 
135.000,— l i ra olup geçici teminatı 8.000,— liradır. İhalesi: 23/7/1962 
Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Numune, ve şart
nameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . A . liginde görü
lebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları 
tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecik
meler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2845 / 4-4 

Kapalı zarf usuliyle 1.000.000,— metre nevrosimlik bez almacaktır. 
Tah. bedeli 2.700.000,— l i ra olup geçici teminatı 94.750,— liradır. İha
lesi 25/7/1962 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. N u 
mune, ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . Â. 
liginde görülebilir. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250.000,— metrelik par
ti ler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
tekl i f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko 
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2928 / 4-3 

Kapalı zarf usuliyle 750.000,— metre parkalık bez alınacaktır. Tah. 
bedeli 6.000.000,— l i ra olup geçici teminatı 193.750,— liradır. İhalesi 
26/7/1962 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Numune, 
ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . Â. liginde 
görülebilir. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250.000,— metrelik 
parti ler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2929 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile 750.000 metre hâki astarlık alınacaktır. Tah-
bedeli 1.500.000,— l i r a olup geçici teminatı 58.750,—r liradır. İhalesi 
31/7/1962 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Numune, ve 
şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . Â. liginde 
görülebilir. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250.000 metrelik par
tiler halinde de ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Tal ipler in 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacak
ları tekl i f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabi l in
de Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta İle gönderilecek zarf larda
k i gecikmeler hiçbir suretle kabul edilmez. 

3178/4-1 • 
M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Kapalı zarf la 10.000 kilo arap sabunu satın alınacaktır. Muham

men bedeli 18.000 l i ra muvakkat teminatı 1.350 liradır. İhalesi 23 Tem
muz 1962 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
Komisyonda ve İstanbul Lv. A . l ig i ilân kısmında görülür. 

2935 / 4-S 

Kapalı zarf la 180 M2 muhtelif ebat çıralı sarı çam kereste satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 99.000 l ira, muvakkat teminatı 6.200 l i ra
dır. İhalesi 24 Temmuz 1962 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapı
lacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf 
ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Ly, A . l ig i ilân kısmında görülür. 

2936/4-S 

Gazete) Sahile: 7927 

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

Kapalı zarf usuliyle 1 aded Flame Fotometre satın alınacaktır. 
Tahminî bedeli 17.500,— l i ra olup, geçici teminatı 1.315,— liradır. 

İhalesi 26 Temmuz 1962 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. Şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Ami r 
liğinde görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında 

Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiçbir suretle kabul edilmez. 

2937/4-3 

Kapalı zarf usuliyle Batman Hava Garnizonunda E r Koğuşu inşaatı 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.348.705,45 l i ra olup, geçici teminatı 
54.220— liradır. 

İhalesi 26 Temmuz 1962 Perşembe günü saat 15,30 da Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin engeç 21 Temmuz 1962 Cumartesi günü saat 13 e kadar 
Ankarada Hava İnşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zar f lardaki ge
cikmeler hiçbir surette kabul edilmez. 

2938 / 4-3 

Kapalı zarf usuliyle Balıkesir Hava Garnizonunda Sb. Assb. ye
mekhane ve gazino inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 972.265,94 l i ra 
olup, geçici teminatı 42.650,— liradır. 

İhalesi 27 Temmuz 1962 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin engeç 23 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 17 ye ka 
dar Ankara 'da Hava İnşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek ye
terl ik belgesi almaları şarttır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiçbir suretle kabul edilmez. 

2939 / 4-3 

Kapah zarf usulü ile 6 Radar mevzii kule temel İnşaatları yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 180.478,58 l i ra olup, geçici teminatı 10.275,— 
Uradır. 

İhalesi 28 Temmuz 1962 Cumartesi günü saat 12.00 de komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin engeç 24 Temmuz 1962 Salı günü saat 17.00 ye kadar 
Ankara 'da Hava İnşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında 
komisyon başkanlığına vermeleri. 

3024/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Malatya - Erhaç Hava Meydanı Revir binası 
İnşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 227.622,62 l i ra olup, geçici teminatı 
12.750,— liradır. 

İhalesi 31 Temmuz 1962 Sah günü saat 11.00 de komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler hergün komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin engeç 27 Temmuz 1962 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Ankara 'da Hava İnşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

istekl i ler in 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekli f zarflarını İhale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında 
komisyon başkanlığına vermeleri. 

3025 / 4-2 

Kapalı zarf usulü İle Etimesgut 'da hamam kazan tesisatı yaptırıl»» 
çaktır. Keşif bedeli 83.616,80 Ura c4up, geçici teminata 2.500,— Uradır. 



Sahiıe: 7928 

İhalesi 1 Ağustos 1962 Çarşamba günü saat 11.00 de komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergun komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin engeç 2« Temmuz 1962 Cumartesi günü saat 13.00 e 
kadar Ankara 'da Hava inşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek ye
terlik belgesi almaları şarttır. 

istekl i ler in 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırhya-
cakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılı
ğında komisyon başkanlığına vermeleri. 

3027 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı işleri ilânı 
3/7/1962 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan (8.459.75) l ira keşif 

bedelli Bayındırlık Bakanlığı binası k l ima tesisatının tadil i işi görülen 
lüzum üzerine eksiltmeden kaldırılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 2907 / 4-4 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksi ltmeye konulan iş : Ankara (Şereflikoçhisar), Ur fa , (Ak

çakale), Mardin (Kızıltepe), Diyarbakır (Silvan), Bit l is (Tatvan), Van 
(Erciş), Ağrı (Eleşkirt), Er zurum (Hınıs), Bingöl (Solhan), Elâzığ 
(Karakocan) yatılı bölge okulları sitesi çamaşırhane tesisatı işidir. 

Keşif bedeli (1.723.820,—) liradır. 
2 — Eksi l tme 27/7/1962 Cuma günü saat 16 da Yapı ve imar iş

ler i Eks i l tme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işlen Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılına ait Ticaret 

Odası belgesi ile usulü dairesinde (65.465,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — istekli ler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak tal i

matnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve 
imar işlen Reisliğine en geç 23/7/1962 günü akşamına kadar müracaat 
edeceklerdir. 

7 — İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupla-
riyle zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme 
gunu saat 15 e kadaı makbuz mukab-lınde Komisyon Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

•fusiada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keytıyet ilân olunur. 

2965 / 4-2 

Tahmini bedeli 33.750,—, geçici teminatı 2.531.25 l ira olan 1500 
metre anlıgron kablo (ATP) 23/7/1962 Pazartesi gunu saat 15 de Anka
ra da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zart m>ulu 
ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ta
liplerin ticaret odası belgelerin) dış zarfa koyarak usulüne göre hazırlı-
yuçakları zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar aynı yerdeki 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edılml-
yecegi bi ldir i l ir . 29a» / *-4 

Yapı işleri ilânı 
1 -— Eksi ltmeye konulan ış : i zmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi toplantı (Sinema) salonu inşaatı işidir. 
Keş.f bedel i : (1.195.893,04) liradır. 
2 — Eksi l tme 3U/7/19B2 Pazartesi günü saat 16 da Yapı ve imar 

İşleri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar İşlen Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılına ait Ticaret 

Odası belgesi ile usulü dairesinde (49.627,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — istekli ler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak tali

matnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazıh esaslar dahilinde Yapı ve 
imar İşleri Reisliğine en geç 25/7/1962 günü akşamına kadar müracaat 
edeceklerdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez. 

7 — istekli ler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupla-
riyle zarflara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları eksiltme 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Keısl.ğıne verme
kleri lâzımdır. 

13 TEMMUZ 1962 

Postada vukuu iddia edilecek gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi, saati ve kat i teminat mik
tarı gösterilmiş olan malzemeler pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

ihale tarihi K a t i teminat 
C i n s i ve saati T l . 

2 kalem muhtelif ebat ve miktarlarda par
latılmış yüzeyli renksiz şeffaf plâka ve 
boru 19/7/1962 15.00 5.640,— 

2 — ihale D S l Mak ina ve i kma l Dairesi Reisliği (Etl ik - Ankara ) 
da toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı 
yerden firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilekçe ile bedelsiz 
olarak temin edilebilir. Her ihale için ayrı dilekçe ile müracaat edilmesi 
lâzımdır. 

3 — istekl i ler in idari şartnamenin 9 uncu maddesinde yazılı vesa
ikle birl ikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat öncesine kadar Komisyon 
Başkanlığına müracaatları lâzımdır. 

4 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
(Kısmi teklif verilebilir. Derhal teslim edenler tercih edilebilir.) 
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1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzemeler fiyat ve tekli f isteme suretiyle 
satın alınacaktır. 

(Kısmi tekli f verilebilir.) 

İhale tarihi K a t i teminat 
C i n s i ve saati T l . 

1 — 9520 Mt muhtelif çelik tel halat 17/7/1962 15.00 5.256,— 
2 — 300 pded Hollman Plüviometresi 
(Yağmur ölçme aleti) 18/7/1962 15.00 3.150,— 

2 — İhale D S l . Makina ve i kma l Dairesi Reisliği (Etl ik - A n k a 
ra) da toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilekçe ile be
delsiz olarak temin edilebilir. 

3 — istekl i ler in teklif mektuplarının, idari şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birl ikte ihalen'n yapılacağı saatten bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

4 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

(Derhal teslim edenler tercih edilebilir.) 
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1 — D S l . II. Bö'ge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan (3.750.000,—) 
T. L. keşif bedelli Denizli - Çivril - Balçıkhisar grup köyleri içmesuyu 
inşaatı ihaleye konulmuştur. 

2 — ihale 27/7/1962 Cuma günü saat 10 d a Ankara'da, Kavaklı
dere Bestekâr Sokak No. 72 D S l . Içmesuları Dairesi Reisliği binasında 
toplanacak olan D S l . Merkez ihale Komisyonu odasında kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır. 

3 — ihale tasarısı ve ekleri 100 T. L. bedel mukabilinde D S l . Iç
mesuları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Istek'iierin idareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarında 
A, B, C gruplarından birinden mütaahhitlik karnelerini ihaleye iştirak 
belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

5 — ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 21/7/1962 Cumar
tesi günü mesai saati sonuna kadar, ekleri 4 üncü madde de belirtilmiş 
o.'an bir dilekçe ile D S l . Içmesuları Dairesi Reisliğine müracaat ederek, 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

(Reanıî Gazete) 



(Resmî Gazete) Sahife: 7929 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge 
verilmez, istekliler, belge alıp almadıklarını 24/7/1962 Salı sabahından 
İtibaren tçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilirler. 

6 — ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ. Genel Mü
dürlüğüne 126.250,— liralık geçici teminat vermeleri ve bu eksiltmenin 
ilânından sonra alınmış ticaret odası belgesini eklemeleri şarttır. 

7 — istekl i ler in, teklif zarflarını 2 nci madde de yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ. Merkez ihale Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

8 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 
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1 — Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak üzere A P A ve 
serbest döviz sahası memleketlerinden : 
Şartname 

No. C i n s i ihale tarihi 

62-8L-33 Topografya aletleri (Teodolit Takamete N i r a 20 Ağustos 1962 
saat 17.00 Pa 
zartesi 

62-8L-34 Beton karışım suyunun betonlar üzerine te
sir inin araştırılmasına mahsus cihaz (Wa- 20 Ağustos 1962 
ter Color Comparator) Sülfatlı sularının be- saat 17.00 Çar-
tona tesirinin araştırılmasına mahsus cihaz samba 

saat 17.00 P a -
(Muffle - Furnace) 

f iyat ve teklif isteme usulü İle satın alınacaktır. 
2 — Teklif ler yukarıda belirtilen tarihlerdeki saatlere kadar DSİ 

Mak ina ve İkmal Dairesi Reisliği Satmalma Komisyonu Başkanlığına 
verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 

3 — istekl i ler firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilekçe 
ile dilekçelerinde şartname numarasmı ve hangi f irmadan teklif getire
ceklerini sarih adresleri ile belirterek DSİ Mak ina ve İkmal Dairesi Re-
islğinden (DSİ E t l i k Tesisleri Ankara ) şartnameleri bedelsiz olarak 
temin edebilirler. Değişik numaralı şartnameler için ayrı dilekçe ile mü
racaat edilecektir. 

4 — ödeme gayri kabi l i rücu bir akreditifle yapılacaktır. 
5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğalt

makta ve bazı kalemleri tamamen almamakta serbesttir. 
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DSİ Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Müdürlüğünden : 

Kesikköprü Barajı inşaatında Baraj gövdesi içine yerleştirilecek 
olan ölçüm teçhizatı satın alınacaktır. 

1 — İhale kapalı zarf teklif verme usulü ile 3/8/1962 Cuma günü 
saat 15.00 de Ankara - İzmir Caddesi No. 7 - Yenişehir'de DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü binası içinde toplanacak ilgi l i komisyonca yapılacaktır. 

2 — Bu iş için döviz verilmlyecektir. 
3 — Teklif verebilmek için bu ihaleye ait teknik şartname ve pro

jelerle idari şartname ve mukavele tasarısı 23/7/1962 Pazartesi saat 17.00 
ye kadar mezkûr Müdürlükte görülebilir. 

4 — Tekl i f mektupları en geç 3/8/1962 Cuma günü saat 14.00 e 
kadar makbuz mukabilinde i lg i l i komisyona verilmiş olacaktır. 

Postada vâki gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 
5 — Tekli f verebilmek için taliplerin kanuni ikametgâhı olması, 

muvakkat teminat vermesi, ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası 
sic i l kayıt sureti ibrazı şarttır. 

6 — Muvakkat teminat (10.000,—) T l . olup taliplerin ihaleden ev
vel Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığa makbuz mukabil i yatırmaları 
ve alacakları makbuzu tekliflerine eklemeleri şarttır. 

7 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : Gönen - B iga yolunun takriben 
0+000—54+000 kilometreleri arasına ait alt temel ve temel malzemesi 
ihzar ve nakli işi olup keşfi (1.700.000,—) liradır. 

2 — Eksi ltme günü : 26/7/1962 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 16 daOnaltıda Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında 
Y o l Yapım Dairesi Odasında kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,— ) ell i Ura bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1962 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesiyle 

usulü dairesinde (64.750) liralık geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 20/7/1962 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine B a 
yındırlık Bakanlığından alınmış ve f grupundan en az bu işin keşif be
deli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra 
alınmış 115.000,— liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt ve 
teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için 
yeterlik belgesi almaları, (Yeterlik belgesi müracaatından önce şart
name almak şarttır.) 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarnı eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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0+00O 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Çerikli - Sungurlu yolunun takriben 
8+418 G. 171 + 675 G. 87+004 G. 

kilometreleri arasına alt, 
135+253 t. 89+308 I. 86+795 1. 

«tesviye, sanat yapıları, köprüler, bakımevi, alt temel, temel yapılması 
ve kaplama altı ve asfalt mıcırı» ihzarı vesair işler olup keşif bedeli 
(13.250.000,—) liradır. 

2 — Eksi l tme günü : 3/8/1962 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
16 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yol Yapım 
Dairesi odasında tekli f alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) l i ra bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden alına
caktır. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) 1962 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle usulü daire

sinde (411.250,—) liralık geçici teminat vermeleri, 
b) istekl i lerin en geç 28/7/1962 Cumartesi günü mesai saati so

nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri ıMüracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçele
rine Bayındırlık Bakanlığından alınmış B grupundan en az bu işin ke
şif bedeli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilâm tarihinden 
sonra alınmış 487.500,— liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taah
hüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu 
iş için yeterlik belgesi almaları, 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Bir inc i Bölge Müdürlüğünden : 

1 _ Aşağıda yazılı işler kapalı zarf la hizalarında yazılı gün ve 
saatlerde tstanbul - Küçükyalıdaki Karayolları 1 inci Bölge Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

2 — Eksi l tme evrakı Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) 1962 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile işin hiza

sında yazılı geçici teminatı vermeleri, 
b) Yeterlik belgesi almak için 28 Temmuz 1962 Pazartesi günü 

mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdür
lüğüne müracaat etmeleri müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. 
Telgrafla müracaat kabul edilmez. Her iş için ayrı ayrı müracaat edil
mesi. 



Sahife: 7930 (Resmî Gawt*>) 13 TEMMUZ 1962 

4 — istekl i ler in 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları tekli f 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona teslim 
etmeleri postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

işin cinsi 
Keşif bedeli G. teminatı 

T l . T l . K r . ihale günü 
ihale 
saati 

50.000 Kg . Röger font ız
gara ve ızgara mesnedi ile 
140 aded galvanizli kum 107.500,00 
kovası 
i zmit - Adapazarı yolu 
K i m . 79 + 500—86+00 ara
sında Şevlerin çim kap- 29.330,00 
lanması 

6.625,00 28 Temmuz 11.00 
1962 C. ertesi 

2.199,75 28 Temmuz 11,30 
1962 C. ertesi 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü Bölge Müdürlüğünden : 

Ya tak ve müştemilâtı ile branda alımı işi kapalı zarf eksiltmesi 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 26.156,— l i r a olup geçici teminatı 1.961,70 Ura
dır. 

ihale 21/7/1962 Cumartesi günü saat 11 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evel Komisyon Başkanlığına ve

ri lmesi şarttır. 
Şartname Mak ina Şefliğinde görülebilir. 
2490 sayılı kanuna göre hareket edilmesi. 
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140 aded portatif demir köşebent somya alımı işi açık eksiltme 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 12.600,— l i ra olup geçici teminatı 945,— liradır, 
ihale 20/7/1962 Cuma günü saat 11 de Bölgede yapılacaktır. 
Şartname Mak ina Şefliğinde görülebilir. 
2490 sayılı kanuna göre hareket edilmesi. 
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i m a r ve iskân Bakanlığından : 

inşaat ilânı 
1 — 6683 sayılı kanuna göre yapılan ve 7269 sayılı kanunun geçici 

2 nci maddesine göre ihaleye çıkarılan (1.545.306,35) T. L . keşif bedelli 
ı(Sinop - Gerze yol ve kanalizasyon i kma l İnşaatı) işi kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 23 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 15,00 de imar 
ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda 
yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale evrakı (Tatil günleri hariç) hergün mesai 
saatleri dahilinde Mesken Genel Müdürlüğünde 100,— T.L.. bedel muka
bilinde temin edilebilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılma alt ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde hazırlanmış ve muteber bir bankadan 
alınmış l imit içi (60.110,—) T .L. lık muvakkat teminat vermeleri lâ
zımdır. 

5 — istekl i ler yeterlik belgesi almak İçin bir defada en az 
1.000.000,— T.L. lık benzeri bir resmî İnşaatı taahhüt ederek ikmal edip 
muvakkat ve kat i kabullerini yaptırdıklarına dair belgeleri, plân teçhi
zat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi. 
75 kuruşluk damga pulu ve bir aded resim ile en geç 18 Temmuz 1962 
Çarşamba günü akşamı saat 17,00 ye kadar İmar ve İskân Bakanlığı 
Mesken Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
almaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler iştirak belgelerini tekl i f mektupları ile birl ikte 
zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme günü 
saat 14,00 e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar 
kabul edilmez. 

7 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
8 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 
Keyfiyet İlân olunur. 
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A n k a r a imar Müdürlüğünden : 

Bahçelievlerde 1566 ada cephe hattı etüdüne ait aşağıda numara
ları yazılı ada ve parselleri ihtiva eden 12971 No. lu plândan bir kopya 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

i lg i l i lere duyurulur. 
İmar A d a No : 1566, imar parsel No : 5-32, 35, 41 
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Konservatuvar arkasında Yur t la r Sitesi 5948 ada etüdüne ait aşa
ğıda numaraları yazılı ada ve parselleri iht iva eden 48700 No. lu plân
dan bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

i m a r Ada No : Kad . A d a No : 

1915 
1916 
1579 
5943 
6821 
6822 

Kad . parsel No : 

1 - 4 
1 
1, 2 
1 - 7, 10, 11 
1, 2 
3 - 5 

9457 
1579 
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Telsizler mmtakasında 1961 ada, sosyal mesken sahasına ait aşa
ğıda numaraları yazılı ada ve parselleri İhtiva eden 48750 No. lu plân
dan bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

i lg i l i lere duyurulur. 
Kad . A d a No. Kad . Parsel.No. 

1961 
imar Ada No. 

56, 62, 64, 112, 117 

»456 
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Yenişehir'de 1047 ada cephe hattı etüdüne ait aşağıda numaraları 
yazılı ada ve parselleri iht iva eden 3173 No. lu plândan bir kopya Mü
dürlüğümüz ilân tahtasma asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
imar A d a No. i m a r Parsel No. 

1047 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

29 
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Yapı işleri ilânı 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : A n k a r a Gölbaşı Su Sporları Tesisleri 
Tamir ve ikma l inşaatı. 

Keşif bedeli (126.294,52) liradır. 
2 — Eks i l tme 27/7/1962 Cuma günfl saat 15 de Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü EksUtme Komisyonunda kapalı zarf usulüyle yapıla
caktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılına ait T ica
ret Odası belgesi ile usulü dairesinde (7.565,—) liralık muvakkat temi
nat vermeleri lâzımdır. 

6 — istekl i ler gerçek tek veya tüzel kişî olacaktır. 
6 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi İyi bir surette ba

şardıklarını veya idare ve denetlediklerini isbata yarar belgeleriyle bir
l ikte İhale gününden (Tatil günleri hariç) en az üç gün önce Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebil
mek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 — istekli ler kendilerinden istenilen vesikaları tekli f mektupları 
İle birl ikte zarf lara koymaları ve zarfları usulüne göre kapatmaları, ek
siltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır 

8 — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığı gibi. yeterlik bel
gesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
8145/1-2 
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Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

1 — Kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacak olan 26 - 27 forma 
tahmin edilen 1953 - 1960 yılları malûmatma havi «özet İlköğretim İs
tatistikleri» kitabının baskı işidir. 

2 — Adı geçen kitaptan (5.000) nüsha bastırılacaktır. 
8 — Ki tap larm kâğıdı ve kaplığı dairemizden verilmek suretiyle 

16 şar sahifelik beher forması için (850) sekizyüzelli l i ra f iyat tahmin 
edilmiştir. ' 

4 — İhaleye iştirak edebilmek için baskı işinin tu tan olan (22.950) 
yirmiikibindokuzyüzelli Ura üzerinden % 7,5 hesabiyle (1.721,25) binye-
diyüzyirmibir l i ra yirmibeş kuruşluk muvakkat teminat vesikası atına-
caktır. 

5 — Eksi l tme 1962 Temmuz ayının 31. Salı günü saat 15 de Genel 
Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

6 — B u işe ait zarfların ihaleden bir saat evveline kadar Komis
yona verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Kitabın baskı işi için daireden almacak kâğıt miktarı kadar 
kâğıt teminatı alınacaktır. 

8 — Baskı işine ait şartnameler Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz 
olarak alınabilir. 

3208/4-1 • 
Anka ra Millî Eğitim Müdürlüğünden : 

Ankara 'da ortaokullar için Mamak ' ta i k i aded ve Balgat ' ta b ir 
aded olmak üzere üç aded M . K. E . t ipi baraka montajı 116.447,44 l i ra 
keşif üzerinden; Aydınlıkevler, Gülveren ve Et l ik ' te üç aded aynı tip 
baraka montajı da 97.174,89 l i ra keşif üzerinden 2 grup halinde kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Kapalı zarflar 2490 sayılı ka 
nunun 31. maddesinde yazılı şartlara uygun olacaktır. Yeter l ik belge
s i aranacaktır. Şartname her gün M i l l i Eğitim Müdürlüğü inşaat bölü
münde görülebilir. B i r inc i grupun muvakkat teminatı 7.072,37, ik inc i 
grupun 6.108,74 liradır. Postada vukubulacak gecikmeler nazara alın
maz. Kapalı zarflar ihale tarihinden bir saat evvel Komisyona veri l
miş olacaktır. 

İhalesi 30 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 15,00 de Millî Eği
t im Müdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

3160/4-2 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Mü
dürlüğünden : 

1 — Bakanlık teşkilâtı motorlu vasıtaları ihtiyacı muhtelif ebatta 
280 aded dış ve 280 aded iç oto lâstiği satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tme, 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Tahmin edilen bedel (209.200,00) T l . ve geçici teminatı 
(11.710,00) T l . dır. 

4 — Eksi l tme, müessesenin bulunduğu A n k a r a - Yenimahalle İve-
dik Caddesi Kız Lisesi Binası karşısındaki idare binamızda toplanacak 
Komisyon huzurunda 26/7/1962 Perşembe günü saat 15.30 da yapılaca
ğından, istekli lerin tekli f mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
vâki gecikmeler nazara alınmaz. 

5 — Buna ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ankara 'da mü
essese binasında, İstanbul ve İzmir'de, Teknik Ziraat Müdürlüklerinde 
görülebilir. 

6 — İsteklilerin, şartnamede aranan vesikaları ile birl ikte 33 üncü 
maddeye göre hazırlayacakları tekliflerle müracaatları ilân olunur. 

3148 / 4-2 

Ürgüp Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

861/175 
Ürgüp'ün Orta Mahallesinden Mustafa Büyüközkan tarafından aynı 

Mahalleden Zeliha B i l ik , Hayr iye Hamamcı ve arkadaşları aleyhine i ka 
me eylediği imar ve ihya bedelinden alacak dâvasının yapılan duruşma
sında : 

Dâvâlılardan Hayr iye Hamamcı'nın adresi meçhul olduğundan Ha
nen dilekçe tebliğ «0110119 olup duruşmaya gelmediğinden ilanen gıyap 

kararının tebliğine karar verilmiş olmakla 18/7/1962 Çarşamba günü 
saat 9.50 de duruşmada hazır bulunması veya bir avukat la kendisini tem
si l ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında icra edileceği gıyap ka 
r a n yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3196 /1-1 

e 

Hasanoğlan - Atatürk öğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

Okulumuz döner sermayesine ait aşağıda yazılı kuru çam kapak 
tahtası kapalı zarf usulü ile satışa çıkanlmıştır. Teminat Okulumuzda 
sermaye veznesine yatırılacaktır. Şartnamesi ve mal hergün Okulumuz
da görülebilir. 

IstekUlerin, tekl i f mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Müdürlüğümüze vermeleri ilân olunur. Satış, 2490 sayılı kanuna 
tabi değildir. 

Cinsi : Kapak tahtası (Kuru çam), Miktarı K i logram : 150.000. M u 
hammen Bedeli L i r a K r . : 30.000,—, Geçici Teminat L i r a K r . : 2.250,—, 
İhalenin Tar ih i : 26/7/1962, Saati : 15.00. 

3132/4-2 

Karayo l l an Genel Müdürlüğü Dördüncü Bölge Müdürlüğünden : 

Hurda akü, plâka toprak kurşunu ile hurda g iy im eşyası satışı 
kapalı zarf artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 5.974,— l i ra olup geçici teminatı 448,05 liradır. 
Artırma 20/7/1962 Cuma günü saat 15.30 da Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Mak ina Şefliğinde görülebilir. 
2490 sayılı kanuna göre hareket edilmesi. 3021 / 4 - 4 

e 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

Hububat çuvalı satın alınacaktır 
1 — E l l i b in aded jütten mamul, şartnamesine uygun hububat çu

valı kapalı zarf tekli f a lma usuliyle satın alınacaktır. 
2 — İhale 25/7/1962 Çarşamba günü Genel Müdürlük (Karanfi l 

Sokak No. 62) Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat 17.750 liradır. 
4 — B u işe alt şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi Şubesi (Tel : 

126895) veya İstanbul ve İzmir Teknik Ziraat Müdürlüklerinden bedel
siz olarak alınır veya görülebilir. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

3219 / 2-1 

Kırklareli Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

960/325 
Davacı Kırklarelinin Kocahıdır Mahallesinden Sadber Koçanoğlu 

tarafından dâvah İstanbul Taşlıtarla Dört Yo l Ordu Caddesi No. 31 de 
mukim Mehmet Koçanoğlu aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan 
duruşması sonunda mahkememizden verilen 12/4/1962 tarih ve 962/332 
sayılı karar la tarafların boşanmalarına, kabahatli olan dâvâlının bir 
sene müddetle evlenmemesine, müzeyyen adındaki kız çocuğunun vela
yetinin davacı anaya verilmesine, masrafların dâvâlıdan alınmasına 
karar verilmiş olup Uâm mahiyetinde olan İşbu ilân dâvâlıya ilânen 
tebliğ olunur. 3057 

Altındağ 1 İnci Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/58 
Davacı Mehmet ve Mel iha Erenışık veki l i Avukat A l i Karahan 

tarafından dâvâlılar Mahmut Bulut, İsmail Bulut ve A l i Şen aleyhle
rine açılan tazminat dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlıların adresi meçhul olduğundan mahkemece ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince dâvâlıların duruşma 
günü olan 11/9/1962 Salı günü saat 10 da mahkemeye gelmeleri veya 
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi halde ilânen gıyap k a r a n 
tebliğ olunacağı ilanen tebligat yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

3056 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. : 

A K T İ FF 
7 Temmuz 1962 Vaziyeti 

P A S İ FF 

T. Lirası T. Lirası T. Lirası T. Lirası 

Altın mevcudu : 
Serbest Sâft K g . 50 689,962 513.361.064,80 
Merhun Safi K g . 73.383,299 743.187.163,27 1.256.548.228,07 

Vadeli altın borçluları: ~ 
Safi Kg . — «— 

Döviz borçluları : 
Konvertibl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre l : 

Hariçteki muhabirler 33.981.609,13 
Muhtelif 42.753.682,28 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 95.095.621,95 
Muhtelif 245.294.465,84 

Diğer dövizler (5256 S Kanuna göre) : 
Harlçtek' muhabirler 210 656 735,13 
Muhtelif 94.106.363,30 

K l i r l n g ; , „ 373.012,87 722.261.490,50 

Ufaklık para : 22.163.239,52 
Dâhildeki muhabirler: 

Resmi bankalar 84.700.34 
Dlger bankalar 21.933,90 106.634,24 

Tedavüldeki banknotlar: 4.824.438 375-

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

Hariçteki muhabirler 387.058.744,39 
Mevduat 15.958.213,85 
Muhteli f 139.314.870,86 

Konvert ibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 460.073.387,95 
Mevduat 8.167.582,07 
M , . : ı t e l ı f 215.726.448,01 

Dıger dövizler (5256 S Kanuna göre) : 
Hariçteki muhabirler 100.158 897.60 
Mevduat 1.343,51 
Muhteli f 52.874 796,60 

K l i r m g \\\\"\".'.'.'.\", 1.034.406,10 1.380.398.690,9« 

Keeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonoları ... .... 51.378,29 
B - Hazine kefaletini haiz bonolar : 

a) Katma bütçeli idareler —,—

KLÝRÝNG
KRÝLÝLMG

 
b) Toprnl» Mnhsıj||prı Ofisi 

1 — Hububat alımları finan» 
manı 120 000.000,— 

2 — Zi ra i istihsal fazlası İtha
lat t- ın<xufc 140.331.840,89 260.331.840,89 

c) Dlger tktiaadi Devlet Teşeb
büsleri —,— 

C - Ticari senetler 
a) tktlsadl Devlet Teşebbüsleri 114.682 258,69 
b) Hususi sektör senetleri 501.782.024,64 

D - Zirâi senetler : 
a) T C Ziraat Bankasınca İbraz 

edilen senetler 27.196.625r13 
b) Dıger bankalarca ibraz edilen 

senetler 42.102.052,99 946.146.180,63 

Diğer avanslar : 
A - Hazineye kısa vadeli avans 252.526.000,— 
B - Tahvil üzerine avans : 

a) Resmi bankalara 96 330.700,— 
b) Hususi bankalara 10.401.090,95 

C - Altın ve döviz üzerine avans : 
a) Resmi sektör —,— 
b) Hususi Sektör 251.677,26 

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları 
(153 sayılı Kanun) 23.614.785,88 383.124.254,09 

Tahviller cüzdanı : 
" Devlet tahvilleri 8.404.064,66 

Dlger resmî tahviller 1 896.928,71 
Resmî bankalar tahvilleri 14.806 746,31 
Hususi bankalar tahvil leri 9.824.251,37 34.931.991,05 

İtfaya tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız karşı
lığı Hazine tahvilleri 1154 S K. mad
de 2 3 ve 4» 5.275.700.000,— 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S K madde 5) 130.850.442,53 5.406.550.442,53 

Gayrimenkuller ve demirbaş : 
Muhtelif 

a) Hazine —•— 
b) Mülhak bütçeli idareler —,— 
c) ikt isadi Devlet Teşebbüsleri —,— 
d) Resmî bankalar —,—• 
e) Dahildeki husus) bankalarla ya

pılan röpor muameleleri karşılığı 65.532.431,34 
f> Sair hesaplar 397.445.430,93 

34.007.320,18 

462 977.862,27 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 

a) Hazine ve genel bütçeli İda
reler 72 046 214.77 

b) Katma bütçeli idareler 140.730.199.93 
c) tktisadl Devlet Teşebbüsleri 8.588.455,62 
d) Diğer âmme müesseseleri ... 238.891.828,42 
e) Sair 32.303.030.36 

B - Bankalar : 
a l Resmî bankalar 39.954.578.78 
b> Dlger bankalar 112.389 493,68 
c) Yurt dışındaki bankalar 32 841.805,39 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. 

kanun ı —,—. 
e) Mevduat karşılıkları 

(Kanun No. 301) 277.476.145.33 
C - Muhtelif : 

a) Bloke 41.445.401.64 
b) Dıger , 70.583.833,42 

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

a) Amer ikan yardım 
karşılıkları 926.765.828,02 — ,— 
b) Dıger yardım 
karşılıkları 926.765.828,02 2.206.754.079,6 

Altın alacaklıları : 
Hazine Safı Kg . 11.649,672 

Amortisman ve Kredi 
Sandığı 952,764 

Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve havaleler 
b) Muhtelif karşılıklar (Akredit i f 

ve ıç ist ikraz Karş.) 
c) Muhtelif mahiyette depozitolar 
d) Sair hesaplar 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 

Ad i ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu madde 19) 
tlerıde vukuu muhtemel zarar karşı
lığı (Bankalar Kanunu madde 35; 

117.981.702,68 

9.649.092.78 127.630.795,« 

5.085.014,68 

60 203 058,44 
14.290.879,78 

413.406.132,28 

100.129.450,37 
319 066,27 

7.490.788,81 

492.985.085,1! 

15.000.000-

Provizyonlar : 

Yekûn 

107.939.305,4i 

113.671.311,35 

9.268.817.643,0! 

Yekûn 9.268.817.643,08 

1 — 

1 Temmuz 1961 tarihinden İtibaren : 
Resmî Iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 
a) Zira i senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 

sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları eliyle) % 5 1|4 

b) Dıger senetlerde 7 1) 2 
Tahvi l üzerine avanslarda % 10 
Altın üzerine avanslarda % 6 

Başbakanlık Devlet Matbaası 

•¿ -
3 -
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             İÇİNDEKİLER 

Kanunlar                                           Sayfa 

 
62 Ad ve Soyadların Değişikliğine İlişkin 4 Eylül 1958 Tarihli Sözleşmenin  

     Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun      1 

 

63 Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malûmat Teatisi Hakkındaki 4 Eylül  

     1958 Tarihli Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun  2 

 

64 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  

     İmza Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti)  

     Arasındaki 15/8/1953 Tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına Ek Protokol ile  

     Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun     4 

 

65 6368 Sayılı Kanunla Onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel  

     Beyannamesinin Sağlıkla İlgili Kısmını Değiştiren 19 Mayıs 1960 Tarihli Ek  

     Tüzüğün Onaylanması Hakkında Kanun       6 

66 Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri Hakkındaki 23 Sayılı Kanuna Ek  

     Kanun            7 

67 Ankara Şap Enstitüsü ve Müştemilâtı İnşaası İçin Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere  

     Girişilmesi Hakkında Kanun          7 

 

68 5/1/1961 Tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29/5/1961 Tarihli  

     ve 308 Sayılı Kanunla Değiştirilen Geçici 5 inci Maddesinin Tadili Hakkında 

     Kanun             7 

 

69 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkındaki  

     3423 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun    7 

 

70 1962 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/2) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı  

     Kısmında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun        7 

 

Yönetmelik 

 
Bursa Belediye Başkanlığına Dair Yönetmelik        7 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

 
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları       8 

 

Genelge 

 
Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar 62/13        9 

 

İlanlar              9 

 




