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Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Genel Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

8 EYLÜL 1962 

CUMARTESİ 
Sayı: 11201 

K A R A R N A M E L E 

K a r a r Sayısı: 6/829 

Tokyo Büyükelçisi Kemal Nejat Kavur 'un Londra Büyükelçiliğine 
naklen tâyini; Dışişleri Bakanlığının 23/7)1962 tar ih l i ve 100004-294 sayılı 
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 20/8/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C U M H U R R \ŞKANI 
C . GÜRSEL 

Barbakan 
I. I N Ö N Ü 

Devlrs! Bakara 
H- O. BE KAT A 

Millî Sa- Rakam 
/. S A N C A R 

Millî Eğit- Bakanı 
S- R- HATİPOĞLU 

Güm- ve Teik- Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Balkanı 
F. ÇELlKBAS 

Devtet Bakanı ve 
Başb. Yardimctst 

E. ALİCAN 

Devlet Rokanı 
R. AY BAR 

içişleri Bakam 5. KURUTLUOCLU 
Bayındırlık Balkanı 

/. SEÇKİN 

T a m n Baıkanı 

M. IZMEN 

Devtat Bakanı ve 
Başb YarrdımciM 

fl. DINLER 
Bovtet Balkanı 

N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakra 
M . ETE 

Ulaştırma Bakaıii 
R. ÖÇTEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısr 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Balkanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Rakam 
F. MELEN 

Sa. ve S. Y. Bakam 
y. AZİZOGLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVIT 

Ba--Ya. ve Tarlan Bakamı 
C. KARASAPAN 

İmar ve iskân Balkanı 
F. K. GÖKAY 

Başbakanlıktan : 

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1250 
Ura maaşlı Fen Müşavirliğinde, Kontrolör Hakkı Şinasl Mumcu'nun 1750 
l i ra maaş almak üzere terfian tâyini ile 5439 sayılı kanunun 2 ncl mad
desi gereğince Fen Kontrolörlüğü görevinde çalıştırılması, 

2 — Açık bulunan 1100 l i ra maaşlı Sitereo Kıymetlendirme Şubesi 
Mütehassıs Haritacılığına, Müfettiş Hasan Basr i Ars lan 'm almakta ol
duğu 1250 l i ra maaşla tâyini ile 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Müfettişlik görevinde çalıştırılması. 

tensip edilmişlerdir. 
3 — B u kararın yürütülmesine Başbakan memurdur 

28/8/1962 

CUMHURBAŞKANİ 
O. GÜRSEL, 

Başbakan 
1. I N Ö N Ü 

İçişleri Bakanlığından : 

1 — Trabzon İlinin Araklı ilcesine bağlı Kalecik Köyünün Araklı 
belde sınırı içerisine alınması hakkında Danıştay Genel Kurulunca veri
len 9/7/1962 tar ihl i ve Esas : 1962/144, Ka ra r 1962/145 sayılı karar üze
rine 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı kanunla değişik 7 nci maddesine 
göre bu yerin Araklı belde sınırı içerisine alınması uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/8/1962 

CUMHURBAŞKANI 
C . OÜRSKL 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

içişleri Bakanı 
S. KURUTLUOGLU 

1 — Bit l is Hinin M u t k i ilcesine bağlı N i z in ve Abutağ Köylerinin 
M u t k i belde sınırı içerisine alınması hakkında Danıştay Genel K u r u 
lunca verilen 9/7/1962 tar ihl i ve Esas : 1962/135, Karar : 1982/144 sayılı 
karar üzerine 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla değişik 7 nci 
maddesine göre bu yerlerin M u t k i belge sınırı içerisine alınması uygun 
görülmüştür. 

2 — B u Kararı içişleri Bakanı yürütür. 

28/8/1962 

C U M H U R B A Ş K A N I 
<7, G Ü R 8 B L 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

içişleri Bakanı 
S. KURUTLUOGLU 

1 — Elâzığ i l i n in Merkez İlcesine bağlı içme Bucağının Merkez i 
olan içme Köyünde belediye teşkili hakkında Danıştay Genel K u r u 
lunca verilen 9/7/1962 tarihl i ve 1962/145-146 sayılı karar üzerine 1580 
sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla değişik 7 nci maddesine göre bu 
yerde belediye teşkili uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28/8/1962 

CUMHURBAŞKANI 
O. GÜRSEL 

Başbakan 
L İ N Ö K Ü 

içişleri Bakanı 
S. K U R U T L U O G L U 

T.C. 

R 
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Maliye Bakanlığından : 

1 — Münhal bulunan 1100 l i ra kadro aylıklı Vergiler Temyiz Ko
misyonu Üyeliğine, mezkûr Komisyon Başraportörlerinden Şahide E r -
gün'ün 1100 l i ra maaşla tâyini, 5655 sayılı kanunun 28 nci maddesi ge
reğince uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı yürütmeğe Maliye Bakanı memurdur. 

28/8/1962 

CUMHURBAŞKANİ 
&, &ÜMEL 

Başbakan 
/. tNÖNÜ 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

1 — Hesap Uzman Muavini Sami Özbekler, Ülkü Kişmir, özdemir 
Bayur, Yücel özübek, Erdoğan Kamber, Ahmet Güven, Lütfü Nalkesen, 
Yalç-.n öner, Hayat i Özkan ve Üstün Yılmazoğlu 4709 sayılı kanun ge
reğince yapılan imtihanda başarı göstermiş olduklar-ndan beşinci s imi 
Hesap Uzmanlıklarına terfian tâyinleri uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı yürütmeğe Maliye Bakanı memurdur. 

28/8/1962 

CUMHURBAŞKANİ 

C. GÜRSEL 

Başbakan 

/. İNÖNÜ 

Maliye Bakam 
F. MELEN 

1 — Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı Genel Sekreterliği 1750 l i ra kadro maaşlı Dış Temsilci l ikler 

Bas Je'efeliğine (Heyet Başkanı) Ticaret Bakanlığının muvafık mütalâ-
aslyle Paris'te Türk Heyeti Başkanı-ğı görevini ifa etmek kaydiyle T. 
C. Merkez Bankası Genel Müdürü Münir Mostar 'm müktesep hak 
maaşı olan 1500 l i r a ile; 

J-Jİ, —. |i)tş Temsilc i l ikler 1100 l i ra kadro aylıklı Mal iye Müşavirliğine.. 
Londra Büyükelçiliğinde istihdam edilmek kaydiyle, Muhasebat Genel 
Müdü"ü Fahir Tiğrel'in 1100 l i ra maaş ile; 

tâyinleri uygun görülmüştür. 
3 — B u kararı yürütmeğe Maliye Bakanı memurdur. 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

28/8/1962 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

C L ' M f î l 'RBA S K A N J 

C. GÜRSEL 

M i l l i Eğitim Bakanlığından : 

1 — Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel F i z ik Kürsüsünde açık 
bulunan (2000) l i ra aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı kanunun 115 sayılı 
kanunla değişik 26 nci ve (Üniversiteler öğretim Üyelerinin ve Kürsü 
Profesörlerinin Seçimleriyle Profesörlüğe Yükseltilme Hakkında Tüzük) 
ün 21 inci maddelerine göre Fakülte Pratesöpter Kuru lu tarafından seçil
miş ve Senatoca uygun görülmüş ola» Ankaca Üniversitesi Fen Fakül
tesi Genel F i z i k Kürsüsü Profesörü Dr. Cel&l Saraç'ın hakkı müktesebi 
bulunan (2000) l i r a aylıkla naklan tâyini tensip edilmiştir. 

2 — B « kararnamenin icrasına MU 11 Bgşltim Bakanı memurdur. 

28/8/1962 
CUMHURBAŞKANİ 

O. GUKShL 

Başhnkan Mi l l i Eğitim Rakans 
/. İNÖNÜ Ş. R. HATİPOĞLU 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve L imanlar İnşaat Dairesi 
3. derece 1530 l i ra maaşlı Reis kadrosunda olup 5439 sayılı kanunun 2. 
maddesi gereğince mezkûr Reisl ik emrinde Yüksek Mühendislikte çalış
tırılmakta bulunan Yüksek Mühendis Namık Ünalan'm 4598 sayılı kanu
nun 4. maddesi hükmüne göre a lmakta bulunduğu 1. derece karşılığı 2000 
l ira maaşla yine 5439 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince Başmüfettiş
likte çalıştırılması uygun görülmüştür. 

2 — B u kararm yürülmesine Bayındırlık Bakanı memurdur. 

28/8/1962 
CUMHURBAŞKANI 

C GÜRSEL 

Başbakan 
t. İNÖNÜ 

Bayındırlık Bakanı 
1. SEÇKİN 

1 — Bayındırlık Bakanlığı Başmüşavirlik İhtisas Mevk i i 3. derece 
1500 l i r a maaşlı Müşavir kadrosunda olup 459& sayılı kanunun 4. maddesi 
hükmüne göre a lmakta olduğu 1. deree» karşılığı 2000 Ura maaşla 
2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararnamenin verdiği yetki ve 5439 sayılı 
kanunun £, maddesi gereğince Teftiş Heyeti Reis i olarak çalıştırılan Yük
sek Mühendis F i k r i Alpay'ın Müşavirlik kadrosuna iadesi ve açık bulu
nan 3. derece 1500 l i ra maaşlı Teftiş Heyeti Reisliğine Yüksek Mühendis 
Hadi Birkan'ın, 4598 sayılı kanunun 4. maddesi hükmüne göre müktesep 
hak olarak alabileceği 1. derece karşılığı 2000 l i ra maaşla atanması uy
gun görülmüştür, 

2 — B u kararın yürülmesine Bayındırlık Bakanı memurdur. 

28/8/1962 
CUMHURBAŞKANI 

O. GÜRSEL 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

Bayındırlık Bakam 
/. SEÇKİN 

İ L A N L A R 
Anka ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreterliğinden : 

Fakültede mevcut okuma salonu inşaatı (Elektr ik ve kalorifer te
sisatı ile birl ikte yaptırılacaktır. 

Anka ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 
1 — Eksi l tmeye konulan iş : Fakülte binasında mevcut okuma 

salonu İnşaatı, 

2 — Keşif tutarı : (185.750) l i r a (79) kuruştur. 

3 _ 24/9/1962 Pazartesi günü saat (11) de Hukuk Fakültesi Sek
reterlik odasında kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartlaşması keşif ve buna bağlı belgeler her gün 
Ayniyat ve Levazım Memurluğunda mesai saatlerinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin usulüne g5re (10.537) l i r a (54) kuruşluk geçici 
teminatlarını A n k a r a Üniversitesi Muhasebe Veznesine yatırmaları ve 
bu İşin teknik öneminde bir İşi i y i bir surette başardığım veya idare 
ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birl ikte İhale gününden en az 
3 gün evvel yazı ile Ankara Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek 
bu işe yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 — İsteklilerin tekl i f mektuplarım zarfa koyarak eksiltme ta
r ih i olan 24/9/1962 Pazartesi günü saat (10) a kadar alındı karşılığın
da H u k u k Fakültesi Eks i l tme Komisyonu Başkanlığına vermeleri ge
rektir. 

Posta Ue gönderilecek mektuplardakl gecikme kabul olunmaz. 

4086/4-1 
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M. S- B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

50 ton armudun kapalı zarf eksiltmesine istekl i çıkmadığından pa
zarlık eksiltmeleri, 1 0 - 1 9 - 2 5 Eylül ve 3 E k i m 1962 günü saat 1030 
da yapılmak üzere 1 ay müddetle, pazarlığa konulmuştur. Muhammen 
bedeli 87.500 l i ra olup, kesin teminatı 11.250 liradır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonumuzda görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

4110 /1-1 

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

Kapalı zarf usuüyle 75.000 aded er tire fanilası, 10.000 aded öğren
ci tire fanilası alınacaktır. T ah. bedeli 320.800,— l i ra olup geçici teminatı 
16.582,— liradır. 

İhalesi 20/9/1962 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacak
tır. Numune, ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. 
Lv . A. liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları 
teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

3988 / t-a 

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

Kapalı zarfla 30 Kg . Jık ve 10 K g . lık 2 kalem yangın söndürme 
cihazı satın alınacaktır. Muhammen bedeii 164.S0O lira muvakkat temi
natı 9.490 liradır. İhalesi 14/9/1962 Cuma günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez 
evsaf ve şartnamem komisyonda ve İstanbul Lv. A. l igi ilân kısmında 
görülür. 

3863 /4-4 

Kapalı zarf la 14 kalem Dodge oto malzemesi satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 276.000 l ira muvakkat teminatı 14.790 liradır. İhalesi 
24/9/1962 Pazartesi günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. İsteklile
r i n tekl i f mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme
leri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği üâs kısmında görülür. 

3981 / 4-2 

Kapalı zarf la aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve muvak
kat teminatı yazılı kontraplaklar satın alınacaktır, ihalesi 25/9/1962 Salı 
günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. Kontraplakların tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi 7, 8 mm likler başka istekliye ihale 
edilir. Tamamına girecekler 7, 8 mm likler için ayrı fiyat bildirecekler
dir, istekl i ler in teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis. 
yona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda ve istanbul Lv. A . ilgi ilân kısmında göruiur. 

Miktarı Muh. bedeli M u . teminatı 
C i n s i Ka lem L i r a L i r a 

3, 4, 5, 6 mm lik kontraplak 4 190.000 10.750 
7. 8 mm lik kontraplak 2 60.000 4.250 
Kontraplakların tamamı 6 250.000 13.750 

3982 / 4-2 

Kapalı zarf la 7 kalem oto malzemesi satın a^nacaktır. Muhammen 
bedeli 20900 Ura muvakkat teminatı 1568 Uradır, ihalesi 29/9/1962 Cu
martesi günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır, istekl i ler in teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri lâzım

dır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

4070 / 4.1 

Kapalı zarf la 6 K g . lık 180 aded yangın söndürme cihazı satınalı-
nacaktır. Muhammen bedeli 58.500,— l ira, muvakkat teminatı 4.175,— 
liradır. îha'es! 1/1,0/1962 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapı
lacaktır, tstek' l lerin tekl ' f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermesi lâzımdır. Postada geclkme'er kabu' edi'mez ev^af 
ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv . A. l ig i ilân kısmında görü
lür. 

4081 / 4-1 

Kapalı z a r f a 40 000 ad»d elektrik kavnak elektrodıı ve 340 kilo 
bakır boru satınalınacaktır. Muhammen bedeli 19 600,— l i ra muvakkat 
teminatı 1 470.— l irad'r. ihalesi 3/10/1962 Çarşamba günü saat 11 de 
Komisyonda yapılacaktır, tstekli lerin tek' l f mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada geclkme'er 
kabul edilmez Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. Hği 
ilân kısmında görülür. 

4082 / 4-1 

Kapalı zarf la 30.000 k i 'o galvanizli 3 mm. l ik tel satınalınacak
tır. Muhammen bedeli 120 000 l i ra muvakkat teminatı 7.250,— liradır, 
ihalesi 2/10/1962 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, istek
l i ler in teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şart
namesi Komisyonda ve istanbul Lv . A. liğl ilân kısmında görülür. 

4083 / 4-1 

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

Kapalı zarf usulü ile Kayseri Hava Garnizonunda yemekhane ve 
gazino inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 796.723,70 l i ra olup geçici temi
natı 35.630 liradır, ihalesi 24/9/1962 Pazartesi günü saat 16.00 da ko
misyonda yapılacaktır. Keşif, şartnameler her gün öğ'eden evvel komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihals 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir surette 
kabul edilmez. Taliplerin en geç 20/9/1962 günü saat 17.00 yc kadar A n 
kara'da Hava inşaat Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 

3985 / 4-2 

Kapalı zar f usulü ite "Elaster (5X5 den 4000 aded, 5X10 dan 2006 
aded) alınacak. Tahmini bedeli 45.200,— l i ra o'up geçici teminatı 3.400 
liradır, ihalesi 29/9/1962 Cumartesi günü saat 11 00 de komisyonda yapı
lacaktır. Şartnameler her gün öğleden evvel kom'syonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hüküm
leri dairesinde hazırlayacakları tekl i f zarflarını ihale paatind-n bir saat 

i evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığ na verme'eri Posta ile 
gönderilecek zarf lardaki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. 

4054 / 4-1 

Elâzığ Su'h Hukuk Hâkimliğinden : 

961/487 
Tarım Bakan'ığına izafeten Hazine Avukatı Gülsen Sovcengiz ta

rafından Malatya'nın iskender Mahallesinden Hane No. 31/5 de ikamet 
eden A l i oğlu 1928 D. lu ibrahim Atlıgil aleyhine açmış ve ikame etmiş 
olduğu tazminat dâvasından dolayı yapılmakta olan duruşma sırasın
da : 

Dâvâlı adına 6 Ağustos 1962 tar ihl i ve 11173 sayılı Resmî Gaze
te ile davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen davetiye çıkarılmış ve 
mahkenveyede gelmed'ğinden mahkemece de Hanen gıyan karan çıka
rılmasına karar verilmiş e lmak'a dâvâlı ibrahim Atlıgil'in mahkeme
nin muallâk bulunduğu 27/9/1962 günü saat 8 de mahkemeye gelme
diği ve bir vekil de göndermediği takdirde işbu ilânın gıyap kararı ye
rine ka im olmak üzer» ilânen tebliğ olunur. 

4040 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımıza ait Station Wagon wilys 1953 model vasıta İçin bir 
aded komple motor satın alınacaktır. 

i s i n muhammen bedeli (5.500,—) l i r a olup, geçici teminatı (412,50) 
liradır. 

Eksi l tme 15/9/1962 Cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksi l tme Komisyonunca açık eksilt
me suretiyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz 
olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belir l i gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları 
ilân olunur. 

3877 / 4-3 

Bakanlığımızca 12/9/1962 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan A l -
sancak Limanı antreposu inşaatına ait eksiltme evrakı meyanında bu
lunan miktarı ameliyat ve bir im fiyatlar cetvelindeki 31, 32, 33, 39 ve 
40 No. lu bir im fiyatlarda söeü geçen 21 No. lu çinkolar 14 No. lu çin
ko olarak değiştirilmiştir. 

Verilecek tekliflerde bu hususların nazarı itibare alınması ilân olu
nur. 

4080/3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Cinsi ve miktarı : 257 kalem Bussing yedek parçası, Muhammen 
bedeli : 877.415.66, Geçici teminatı : 39.548,55 

Yukarıda cins, miktar, tahmini bedel ve geçici teminatı yazılı olan 
bir kalem malzeme kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek 
siltme ve İhalesi 21/9/1962 Cuma günü saat 16 da Ankara 'da Genel Mü
dürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı 
yerden bedelsiz temin edilebilir. Tal iplerin ticaret ve sanayi odası belgesi 
İle birl ikte hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat önce 
aynı,yerdeki Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada vâki olacak 
gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

4027 / 4-3 

1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş : Diyarbakır Vilâyetinde Dicle -
Mani XI yolunda (Dibnl) köprüsü yapımı işi olup keşif bedeli 874.581,— 
liradır. 

2 — Eksi l tme günü 24/9/1962 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Köprüler 
Dairesinde kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (43.75,—) Ura bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1962 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile 

(38.734,—-) liralık geçici teminat vermeleri. 
b) istekl i ler in en geç 18/9/1962 Sah günü mesai saati sonuna k a 

dar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
ı(Müracaatta Genel Müdürlük evrak kaydı tarihi muteberdir) ve 

dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az bu 
İşin keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesi ile bu eksiltmenin ilânı tar i 
hinden sonra alınmış 69.970,— liralık banka referansını, plân ve teçhizat 
teknik personel, taahhüt beyannamelerim eksiksiz olarak bağlayarak bu 
iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
4058 / 4-1 

Tahmini bedeU 45.000,00, geçici teminatı 3.375,— Ura olan 100.000 
aded Traf ik Eğitim afişi baskı ve kâğıt masrafı dâhil olmak üzere bas. 
tırılacaktır. Eksi l tmesi 24 Eylül 1962 Pazartesi günü saat 11.00 de A n 
kara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

Şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ticaret ve Sanayi 
Odası belgesi konulmak şartile hazırlanacak tekli f mektupları eksilt

meden bir saat öncesine kadar makbuz mukabil i komisyon başkanlığına 
verilmiş olacaktır. 

Postadaki gecikmelerin kabul adilemiyeceği duyurulur. 
4100 / 4-1 

Miktarı Tah. bedeli G. teminatı 
aded Cinsi L i r a K r . L i r a K r . Tar ih i Günü Saat i 

287 Hurda dış lâstik 14.379,— 1.078,42 25/9/1962 Sah 16.00 
263 Hurda dış lâstik 10.424,— 781,80 26/9/1962 Çarşam. 16.00 

Yukarıda cinsi, miktarı ve tahmini bedelle geçici teminat ve ihale 
gün ve saati yazılı İki grup hurda oto dış lâstik, her bir i ayrı ayrı bir 
ihale mevzuu olmak üzere kapalı zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. 

Artırma ve ihale Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

Satış mevzuu lâstiklerin Ankara 'da AJtköprü Transit Ambarı sa
hasında, şartnameleri aynı yerde Ambar Ayniyat Muhasipliğinde görü
lebilir. 

Tal iplerin usulüne göre hazırlıyacakları tekli f zarflarını İhale saa
tinden bir saat öncesi Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Artır, 
ma Komisyonu Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği duyurulur. 

4101 / 4-1 

Tahmini bedeli 85.000,— T .L. geçici teminatı 5.500,— l i r a olan 2 
ton sentetik turuncu boya, 6 ton astar ve 2 ton tiner 20 Eylül 1962 Per
şembe günü saat 16.00 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesinde kapalı zarf usulü ile satm almacaktır. Şartnamesi 
aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ticaret veya sanayi odası belgesi ko
nulmak şartiyle hazırlanacak teklif mektupları eksiltmeden bir saat 
öncesine kadar makbuz mukabil i Komisyon Başkanlığına verilmiş ola
caktır. Postadaki gecikmeler kabul edilemiyeceği duyurulur. 

4062/4-3 

B i r kısım malzemesi tarafımızdan verilmek şartiyle İzmir'de (Tu
ran) mevkiinde i k i aded 250, bir aded 500 ve i k i aded 1000 tonluk asfalt 
ana deposu imal ve monte ettirilecektir. Eksi l tmesi 27 Eylül 1962 Per
şembe günü saat 15.00 de Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Müdür
lüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Tahmini bedeli 303.538,00 Tl . , muvakkat teminatı 15.891,52 T l . olup 
şartnamesi bedelsiz olarak aynı yerden temin edilebilir. 

Ticaret ve Sanayi Odası belgesiyle şartnamede yazılı diğer vesaik 
konulmak şartiyle hazırlanacak tekli f mektupları eksiltmeden bir saat 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmelidir. Postadaki gecik
melerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

4072 / *-'t -• 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü

dürlüğünden : 

Bahçelievler . Dikmen yolu Amer ikan site sahası drenaj işi Kapalı 
zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 130.820,95 l i ra olup geçici teminatı 7.791,05 Uradır. 
Eksi l tme 20/9/1962 Perşembe günü saat 15,30 da Bölgede yapıla

caktır. Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına 
verilmesi şarttır. 

Şartname Yapım Şefliğinde görüleblUr. istekl i ler in 18/9/1962 akşa
mına kadar Bölgemize verecekleri dilekçelerine aşağıdaki vesaiki ekU-
yerek Ihaleey iştirak belgesi almaları şarttır. 

Bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikU belge, malî 
yerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müraacat olunması. 

4041 / 1-3 

i zm i r Telefon Müdürlüğünden : 

1 — Çınarlı mevkiindeki arsamıza ihata duvarı ve sundurma k a 
palı tekli f mektubu alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Bu işin tahmini bedeli 77.000,00 l i ra olup eksiltmesi 24/9/1962 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de yapılacağı, şartname ve 
plânlarının Müdürlüğümüz Malzeme Şefliğinde görülebileceği ilân 
olunur. 

•095 / 2-1 



8 EYLÜL 1982 (Rem! Ga»ete) Sakffe: 8449 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

(Kapalı zarf usulü ile ihata duvarı yaptırılacak) 
1 — Bakanlığımız tarafından Bakanlıklar sitesindeki merkez b i 

nası etrafına ihata duvarı yaptırılacaktır. 
2 —• Şartnamesi A n k a r a M i l l i Eğitim Bakanlığı Levazım Müdürlü

ğünde, İstanbul'da Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — ihale 21/9/1962 Cuma günü saat 15 de Bakanlık Levazım Mü

dürlüğünde yapılacaktır. 
4 — ihale kapalı zarf usulü ile olacaktır. 
5 — Keşif bedeli 20.061,96 liradır. 
6 — Muvakkat teminat 1504,65 liradır. 
7 — Tal iplerin mahall i Ticaret Odasından almış oldukları 1962 ta

r ih l i vesika ile en az 10.000,— liralık bir inşaat işini yapmış ve kabulü 
ka t i ile teslim etmiş olduğuna dair belgesi olacaktır. 

8 — Kapalı zarflar en geç ihale saatinden bir saat evvel Levazım 
Müdürlüğüne verilmiş olması, postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4079 /1.1 

M i l l i Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Müdülüğünden 

Proje yarışması 

Konu : 
Trabzon'da inşa edilecek Karadeniz Teknik Üniversitesine ait ya

pıların yerleştirilmesini belirten şehircilik bölge plânları ile inşası ka 
rarlaştırılmış bulunan Temel Bi l imler Fakültesi, inşaat ve Mimarlık 
Fakültesi, lojman ve yurt binalarının mimari projelerinin hazırlanması 
«Mimarlık ve şehircilik müsabaka!arma ait Yönetmelik» kuralları içinde 
yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmalım amacı : 
Güzel Sanatları teşvik gayesi ile, ihtiyaç programında verilen don-

neleri ekonomik bir şekilde düzenliyebilecek şehircilik ve mimari anla
yışa uygun projenin esas f ik ir ler ini bulmak ve i y i projeleri değerlen
dirmektir. 

Yarışmayı çıkaran : 
B u yarışmayı Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği 

çıkarmıştır. 

Yarışmalar : 
B u yarışmaya Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Üyesi 

Mimar ve Mühendisler katılabilir. 

Yarışmanın süresi t 
B u yarışma 4 Eylül 1962 Salı 

tesl günü sona erecektir. 

Yarışma jürisi : 
Danışman jüri üyeleri : 

Profesör F ikre t N arter : 
Ord. Prof. Hamdi Peynircioğlu : 
Profesör Ahmet Akhunlar 
Profesör Dr. Nazım Terzioğlu : 
Z iya Karamuk 

A s l i jüri üyeleri : 
Sedat Hakkı E idem : 
Kemal i Söylemezoğlu : 
Maruf önal ; 

Behuz Çinici 
Vedat özsan : 
Hayat i Tabanlıoğlu : 
Feridun önan ; 

Yedek jüri üyeleri ; 
Doğan Tekeli 
Sanıl Sisa : 
Ayhan Tayman 

Raportör S 
Vedat Demirko! ; 

günü başlayıp 19 Kasım 1962 Pazar-

Istanbul Teknik Üniversitesi 
> » > 
> » » 

istanbul Üniversitesi 
Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek öğ
retim Genel Müdürü 

Yüksek Mimar 
Profesör Yüksek Mühendis M imar 
Yüksek Mimar 

Yüksek Mühendis M imar 
Yüksek Mühendis M imar 
Dr . Yüksek Mühendis Mimar 
Yüksek Mühendis 

Yüksek Mühendis Mimar 
> > > 
> > > 

Yarışma ödülleri 
1. ödül : 35.000,— T L . 
2. ödül : 30.000,— TL . 
3. ödül : 20.000,— TL . 
5 aded manslyo beheri : 10.000,— T L . 

Mükâfat ve mansiyonlar net olarak ödenecektir. 
B u yarışma ile i lg i l i veriler 30 TL . karşılığında Bayındırlık Bakan

lığı Yapı İşleri Reisliğinden temin edilebilir. 
4088 /1-1 

A n k a r a Asl iye Üçüncü Ticaret Hâkimliğinden ; 

961/136 
Davacı : Mustafa Kâmil Boylu Samanpazarı Daracık Sokak No. 

l/B de oturur. 
Vek i l i : Avuka t Yılmaz Kalelioğlu tarafından Güner Güçbilmez, 

Gökalp Er turan Gıda ve Ticaret Ambarı Kolekt i f Şirketi, Işıklar Caddesi 
Ganioğlu İş Hanı Pasajındaki Güner Güçbilmez ve Gökalp Er turan 
aleyhlerine açılan 5.584,44 l i ra değerindeki malların aynen mümkün ol
mazsa bedelinin masraf, faiz, ve ücreti vekâletle birl ikte tahsili hakkın
daki, dâvanın yapılan muhakemesi sonunda : 

11 Mayıs 1962 tarih ve 961/236 esas ve 962/122 karar sayılı ilâmda 
alacak 5.584,44 l i ra değerindeki malların aynen davacıya teslimi ve 
iadesine, 

Mahkeme masrafı ile ilâm harcımn ve 559 l i ra ücreti vekâletin dâ
vâlılardan alınarak davacı Mustafa Kâmil Boylu 'ya verilmesine kabi l i 
temyiz olmak üzere 11/5/1962 tarihinde karar verildi. Dâvâlıların adre
sinin meçhul bulunması sebebiyle davetiye ve gıyap kararı ilânen yapıl
mış olduğundan yukarda hülâsası yazılı olan hükmü ilân tarihinden i t i 
baren 15 gün içinde temyiz etmediğiniz takdirde hükmün kesinleşeceği 
ilân tebliği yerine ka im olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

4061 /1-1 

Anka ra Defterdarlığından : 

Mesahası Hazine M . bedeli G. Ten 
M e v k i i Cinsi Ada Parsel M i . hissesi L i r a U r a 

Sebzebahçeleri A r s a 6151 12 970 970 Ms. 97.000 6.100 
» 6151 11 550 550 Ms. 55.000 4.000 

» 6150 10 536 84320/265856 17.000 1.300 
6147 17 984 234432/283392 81.400 5.320 

» » 6147 16 924 636/924 63.600 4.410 

1 — Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul 2490 sayılı kanunun 31 
İnci maddesine müsteniden ayrı ayrı kapalı zarfla satışları yapılacaktır. 

2 — İhalesi 10/9/1962 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
15 de Defterdarlıkta yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin hazırlıyacaklan kapalı tekl i f mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada gecik
me kabul edilmez) ilân olunur. 

3902 / i-i 

Ordu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/207 
Davacı Ordu'nun Eyüplü Köyünden izzet Türkmen ve Emriye Türk

men vekil i tarafından dâvâlılar Zübeyde Baş ve arkadaşları aleyhine 
ikame edilen taksim ve izaleyi şüyuu dâvasının yapılan muhakemesinde 
dâvâlılardan Az i z Baş'ın adresi meçhul bulunduğundan hakkında ilânen 
davetiye tebliğ edilmiş olduğundan belli günde mahkemeye gelmediği 
gibi kendisini temsilen bir veki l de göndermediğinden mahkemece hak
kında gıyap kararının lânen tebliğine karar verilmiştir. 

Adı geçen dâvâlı Az i z Baş'ın bu kere duruşmanın bırakıldığı 
14/9/1962 Cuma günü saat 9 da mahkemeye gelmediği veya kendisini 
temsilen bir veki l de göndermediği takdirde dâvanın gıyabında rüyet edi
leceği gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

4075 /1-1 



Stfaffe: 8450 (Reanî Gwwste) 8 EYLÜL 1962 

Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız ihtiyacı için 50 aded ustunç takımı, 50 aded tan
siyon aleti, 2000 aded abeslanğ (Plâstik) kapalı zaf usulü ile satın alı
nacaktır. 

2 — B u işin tahmin edilen bedeli 63.750 l i ra olup i lk teminatı 4.437 
l i ra 50 kuruştur. 

3 — Şartnamesi 320 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksi l tme 24/9/1962 Pazartesi günü saat 16 da Bakanlıkta top
lanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksi ltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği, İlân olunur. 
4102 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden : 

1 — Mütaahhit nam ve hesabına eksiltmeye konulan iş Eskişehir 
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü mıntakasmda bulunup (Gökçeören bataklığı ku 
rutulması ve çark suyu mansap kısmı Islâhı) işi olup muhammen keşif 
bedeli bir im fiyatları esası üzerinden (1969.092,19) liradır. 

2 — Eksi l tme 21/9/1962 Cuma günü saat 15 de Ankara , Meşruti
yet Cad. Konur Sokak No. 42 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği 
binası içinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksi l tme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme tasarısı ve ekleri DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reis
liğinde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Genel 
Müdürlüğüne (72.823) l i ra geçici teminat vermeleri ve 15/9/1962 Cumar
tesi saat 13 e kadar dilekçe ile DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine 
müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. İşbu tarih
ten evvel eksiltme tasarısı ve eklerim almamış olanlara belge verilmez. 
İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 18/9/1962 Sah sabahından i t i 
baren Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek öğrenebilirler. 

5 — İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki 
İşleri bi ldir ir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
asgari bu işin keşif bedeli tutarında (B) grupundan mütaahhitlik kar
nelerine iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri 
şarttır. 

6 — İsteklilerin tekli f mektuplarına 2 nci maddede yazılı saatten 
'(15) dakika evveline kadar DSİ Merkez Eks i l tme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4085 / 2-1 

Anka ra Jandarma Satın A l m a Komisyon Başkanlığından 

Miktarı M . fiyatı G. teminatı 
C i n s i ki lo Kuruş L i r a 

Bulgur 6.000 145 8.700 
Makarna 4.500 230 10.350 
K u r u fasulye 5.000 250 12.500 
Nohut 4.000 170 6.800 
Zeytin tanesi 300 420 1.260 
Çekirdeksiz üzüm 1.000 250 2.900 
İrmik 1.000 170 1.700 
K u r u incir 1.000 20Q 2.000 
Yeşil mercimek 3.000 240 7.200 
Beyaz peynir 2.000 600 12.000 
Salça 1.000 200 2.000 

67.410 

İhale günü Saati 

24 Eylül 1962 15.30 

Anka ra Muhafız J . Kıtam ihtiyacı için yukarıda cins vt miktarları 
ile teminatları yazılı onbir kalem gıda maddesi kapalı zarf la satın alı
nacaktır. Şartnamesi İstanbul ve Ankara Jandarma Satınalma Komis
yonlarında görülebilir. II kalem gıda maddesi bir mütaahhide İhale edi
lebileceği gibi ayrı ayrı İsteklilere de ihale edilebilir. İsteklilerin ka
nuni belge ve teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

4105 / 4-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz ihtiyacı için 1959 model 4 Wheel Drive CJ5 Wil lys 
Universal Jeep araçlarında kullanılmak üzere satın almacak 196 kalem 
yedek parça kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 73.637,50 l i ra olup geçici teminatı 4.931,88 
liradır. İşbu teminat T. C. Merkez Bankasındaki 57 saytlı hesabımıza 
veya İdare Veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Eksi l tme 13/9/1962 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
16.00 da A n k a r a d a Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Da
iresi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün
de görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirli günde usulüne göre hazırlayacakları. 1962 
yılı ticaret odası belgesi ve teminat mektubunu havi kapalı zarflarını iha
le saatinden bir saat evvel sözü edilen Komisyona vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8928/4-3 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Diyarbakır yeni terminal binası elek
tr ik yeraltı kablosu işi olup keşif bedeli 26.322,60 liradır. 

2 — Eksi l tme günü 18/9/1962 tarihine rastlayan Sah günü saat 
16.00 da Ankara 'da Genel Müdürlük binasında açık eksiltme suretiyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı Ankara 'da Genel Müdürlük binasında Ma l 
zeme Dairesi Başkanlığında, Diyarbakır'da Meydan Müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1962 yılına ait Ticaret Odası belgesiyle, usulü dai

resinde 1975 liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. Muvakkat te
minat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatırı
lıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

b) İsteklilerin en geç 14/9/1962 günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (Müracaatta Genel 
Evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve 
dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan 
26.322,60 liralık işin eksiltmesine girebileceklerini gösteren mütaahhitlik 
karnesini ekliyerek bu iş için yeterlik belgelerim almaları. 

5 — istekl i ler in belli gün ve saatte 1962 yılı Ticaret Odası belgesi, 
yeterlik belgesi ve teminat mektubu veya makbuzu ile birl ikte Komis
yonda bulunması şarttır. 

6 — istekl i ler in gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel 
veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez) 

8990 / 4-2 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Cinsi : Amonyaklı plân ve hari ta kopya kâğıdı, Miktarı : 500 aded, 
Muhammen Fiyatı L i r a Kuruş : 35,—, Bedeli L i r a Kuruş : 17.500, 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tmesi 21/9/1962 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 1.312 l i ra 50 kuruştur. 
4 — Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. 
5 — Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri İle bir l ikte Komisyonda bulun
maları ilân olunur. 

3976 / 4-2 

Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. den : 

Şirketimizce, ihale suretiyle, mubayaa olunacak Niğde Şalt tesisatı 
ihalesi son tekli f alma süresi evvelce 17/9/1962 günü saat 15.00 olarak 
tesbit edilmiş ise de bu kere görülen lüzum üzerine son teklif alma günü, 
10/10/1962 günü saat 15.00 e kadar uzatılmıştır. 

Keyfiyet ilgiUlere ve şartname almış olan f irmalara duyurulur. 

4104 / 4-1 
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Devrek Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 962/115 
Kara r No : 962/165 

Hukuk Hâkimi : A . H i l m i Seçkin 12190 
Kâtip : Osman Güner 

Hükümlü : Kad i r Çaylı, Vel i oğlu Devrek Bük K. den 935 doğumlu. 
Vas i namzedi : Azize Çaylı, Apdul lah kızı 1313 doğumlu Devrek Bük K. 
den. 

Dâva : Vasi tâyini. 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 14/2/1962 tarih ve 51 karar 

sayılı ilâmı ile adam ö'dürmek suçundan 12 sene hapse mahkûm edi'en 
Ve l i oğlu Kadi r Çaylı'ya annesi bulunan Azize Çaylı'nn vasi tâyin edil
mesi talebine havi Zonguldak C. Savcılığının 19/4/1962 tarih ve 961/854 
sayılı teskeresi mahkememize gönderilmiş olmakla yapılan muhakeme 
sonunda : 

Zongu'dak Ağır Ceza Mahkemesinin 14/2/1961 tar ih ve 51 kesinle
şen sayılı ilâmı ile 12 sene ağır hapis cezasına mahkûm edilen Vel i oğlu 
Kad i r Çaylı'nın işbu cezasının kesinleşmiş bulunduğu gelen teskereden 
anlaş'lmış ve vasi namzedi Azize Çaylı'nın vasiliğe engel bir hali bu'un. 
madiği dosya münderecatından anlaşılmış, ve vasi namzedi Azize Çaylı 
vasiliği kabul eylemiş bulunduğu cihetle hükümlü Vel i oğlu 1935 doğum
lu Kadi r Çaylı'ya aynı köy nüfusunda kayıtlı Annesi bulunan Apdullah 
kızı 1513 doğumlu Azize Çaylı'nın Medeni Kanunun 357 nci maddesi ge
reğince vasi tâyinine, vasi ad defterine geçirilmesine, lâimın kesin'eştik-
ten sonra bir nüshasının Köyü Muhtarlığı vas-tası ile ilân edilmesine, 
büküm fıkrasının Resmî Gazete'de ilânı için bir nüshasının Devrek C. 
Savcılığına tevdiine, bir nüshasının dosyasına konulmak üzere Devrek 
C. Savcılığına tevdiine, dâva amme a d n a açılmış olduğundan harç alın
masına mahal olmadığına, kanun yolları açık olmak üzere 13/7/1962 
tarihinde verilen karar açıkça okunup tefhim olundu. 

4044 

Esas No : 962/109 
K a r a r No : 962/167 
H u k u k Hâkimi: A . H i l m i Seçkin 12190 
Kâtip : Osman Giiner 
Davacı : K. H . 

Hükümlü : A l i Çıplak, Şükrü oğlu Devrek Gurdeşe K, den 1934 do
ğumlu 

Vasi namzedi : Şükrü Çıplak, E m i n oğlu 327 doğumlu Devrek Gur
deşe Köyünden 

Dâva : Vas i tâyini. 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin gasp suçundan dolayı 30/10/961 

tar ih ve 959/18 karar sayılı ilâmı ile 7 sene 10 ay 7 gün hapse mahkûm 
edilen Devrek Gurdeşe Köyünden Şükrü oğlu A l i Çıplak'a babası bulu
nan Şükrü Çıplak'ın vasi tâyin edilmesi talebine havi Zonguldak C. Sav
cılığının 19/4/1962 tarih v« 961/370 ilânat sayılı teskeresi mahkememize 
gönderilmiş o lmakla yapılan muhakem« sonunda : 

Gereği düşünüldü : 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 30/10/1961 tar ih ve 959/18 ke

sinleşen sayılı ilâmı ile 7 sene 10 ay 7 gün ağır hapse mahkûm edilen 
Şükrü oğlu A l i Çıplak'ın bu cezasının kesinleşmiş bulunduğu gelen tes
kereden anlaşılmış ve vasi namzedi Şükrü Çıplak'ın vasiliğe engel bir 
hal i bulunmadığı dosya münderecatından anlaşılmış ve vasi namzedi 
Şükrü Çıplak vasiliği kabul eylemiş bulunduğu cihetle hükümlü Şükrü 
oğlu A l i Çıplak'a aynı köy nüfusunda kayıtlı babası Şükrü Çıplak'ın 
Medeni Kanunun 357 nci maddesi gereğince vasi tâyinine vasi ad def
terine geçirilmesine, ilâmın kesinleştikten sonra bir nüshasının köyü 
muhtarlığı vasıtası ile köyünde ilân edilmesine, hüküm fıkrasının Resmî 
Gazete'de ilânı için bir nüshasının Devrek C. Savcılığına tevdiine, bir 
nüshasının dosyasına konulmak üzere Devrek C. Savcılığına tevdiine, 
dâva amme adına açılmış olduğundan hare alınmasına mahal ovmadı
ğına, kanun yol lan açık olmak üzere 13/7/1962 tarihinde verilen karar 
açıkça okunup tefhim olundu. 

4045 

Esas No : 962/107 
Ka ra r No : 962/168 
Hukuk Hâkimi : A . H i lm i Seçkin 12190 
Kâtip : Osman Güner 
Davacı : K . H . 
Hükümlü : Ha l i l Mu&lubaş, Mehmet oğlu Devrek Çukur K. den 

Vâsi namzedi : A k i f Uslubaş, Mehmet oğlu 1942 Doğumlu Dev
rek Çukur Köyünden 

Dâva : Vasi tâyini. 

Zonguldak Ağır Ce2a Mahkemesinin adam öldürmek suçundan 
8/8/1961 tar ih ve 151 karar sayılı ilâmı ile 13 sene 4 ay ağır hapse mah
kûm edilen Devrek Çukur Köyünden Mehmet oğlu Ha l i l Uslubaş'a kar
deşi bulunan A k i f Muslubaş'ın vasi tâyin edilmesine dair Zonguldak 
C. Savcılığının 14/4/1962 tar ih ve 961/1360 sayılı teskeresi mahkememi
ze gönderilmiş olmakla yapılan muhakeme sonunda f 

Gereği düşünüldü •. 

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesln'n 8/8/1961 tar ih ve 151 kesin-
İpşen sayılı ilâmı ile 13 sene 4 ay ağır hapis cezasına mahkûm edilen 
Mehmet oğlu Half l Mus'ubaş'ın bu cezasının kesinleşmiş bulunduğu 
gelen teskereden anlaşılmış ve vasi namzedi A k i f Uzunel ' in vasiliğine 
engel bir hali bulunmadığı dosya münderecatından an'aşılmış ve vasi 
namzedi A k i f Uzunel vasiliği kabul eylemiş bulunduğu cihetle hüküm
lü M-hmet oğ'u Ha l i l Muslubaş'a avnı köy nüfusunda kavıtlı kardeşi 
A k i f Us'ubaş'ın M D den i Kanunun 357 nci maddesi gereğince vasi tâ-
y'n'ne, vasi ad defterine geçirilmesine, ilâmın kesin'eştlkten sonra bir 
n"'shasm>n Köyü Muhtar'ığı vasıtası İle Köyünde ilân edilmesine, hü
küm fıkrasının Resmî Gazete'de ilâm İçin bir nüshasımn Devrek C. 
Savcılığına tevdiine, bir nüshasının dosyasna konulmak üzere Devrek 
C Sav^hgma t«vdVnc. <J&,v& â,vsvrv>« a * n ^ aç\lmvş o1 ongundan Yvarc a r a 
masına mahal olmadığına, kanun yol lan açık olmak üzere 13/7/1962 
tarihinde verilen karar açıkça okunup tefhim olundu. 

4046 

Esas No : 962/1171 
Ka ra r No : 962/181 

Nöbetçi Ceza H . : Cemal Kayı 10986 

Kâtip : Hal i t Erenoğlu 

Davacı : K. H . 

W V W •. tsm&i\ Etettu, S&t\ta«s o£\u 1 W D . l u Dafttemirci-
ler Köyünden. 

Vasi ad" vı : Fa tma Etçik, Hüseyin kızı ve İsmail karısı Dağde-
mirçiler Köyünden. 

Dâva : Vas i tâyini. 

Ad->m öldürmek svı<nmdm Zon<*u1dık Ağır Ceza Mahkemesinin 
12/12/1960 t a f h ve 957/162 esas sayılı İlâmı i?e 12 sene a Erir harise mah
kûm edilen Satılmış oğ'u İsmail Etc ik 'e . Fa tma Etcik ' In vasi tâvfcj 
edilmesi Zonguldak C. Savcılığının 19/4/1962 tar ih ve llâmafc 961/1480 
sayılı yazısı İle Mahkememize gönderilmiş o lmakla yapılan muhake
mesi sonunda s 

Gereği düşünüldü : 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin T2;i2ftSrVî tarttı ve 951 rM» 

kesinleşen sayılı ilâmı ile 12 sene ağır hap% cezasına mahkûm edPea 
Satılmış oğlu İsmail E tc ik ' in bu cezasının kesin'eşmtş bulundu&u gelen 
tezkereden anlaşılmış ve vasi namzedi Fa tma E tc ik ' i n vasit'ğe engel 
bir hali bu'unmadığı dosva münderecatından anlaşılmış bulunduğu c i 
hetle hükümlü Satılmış oğ'u İsmail Etc ik 'e aym köyden Hüseyin kızı 
ve İsmail karsı 1927 doğumlu Fa tma Etc ik ' in Medeni Kanunu 357 nci 
maddesi gereğinve vasi tâyinine, vasi ad defterine geçirilmesine, İlâ
mın kes'nleştikten sonra bir. nüshasının Köyü Muhtarlığı vasıtasiy'e 
köyünde ilân edilmesine, hüküm fıkrasın'n Resmi Gazete'de fâni i t fa 
bir nüshasının Devrek C. Savcılığına tevdiine bir nüshasının dosyasına 
konmak üzere Devrek C. Savcılığına tevdiine dâva âmme adına açilrmş 
olduğundan hare alınmasına mahal olmadığını kanun yolları açık ol
mak üzere veri len karar açıkça okunup tefhim olundu. 

4047 

Esas No : 962/ 19 
Karar No : 962/164 

Hukuk Hak im i : A . H i lm i Seçkin 12190 

Kâtip : Osman Güner. 

Davacı : K . H . 

Hükümlü : l lyaa Kul luk , Hasan oğlu 1929 D. lu Devrek Na
mazgah. Koyundan. 
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Vas i adayı : Nazife Kul luk, Mustafa kızı, 1317 D. lu Devrek N a 
mazgah Köyünden. 

Dâva : Vas i tâyini. 

Hırsızlık suçundan Devrek Sulh Ceza Mahkemesinin 28/9/1961 ta
r ih ve 961/345 - 601 karar sayılı İlâmı ile bir sene i k i ay hapse mahkûm 
edilen Devrek Namazgah K. den Hasan oğlu 1919 D. lu l l yas Ku l luk ' a 
annesi bulunan Nazife Ku l luk 'un vasi tâyin edilmesine dair Devrek C. 
Savcılğının 15/1/1962 tarih ve 101 sayılı teskeresi Mahkememize gön
derilmiş olmakla yapılan muhakeme sonunda : 

Gereği düşünüldü : 

Devrek Sulh Ceza Mahkemesinin 28/9/1961 tar ih ve 961/345 - 601 
kesln'eşmiş sayılı İlâmı i'e bir sene i k i ay hapis cezasına mahkûm edi
len Hasan oğlu l lyas Ku l luk 'un bu cezasının kesinleşmiş bulunduğu ge
len teskereden anlaşılmış ve vasi namzedi Nazife Ku l luk 'un vasiliğine 
engel bir hali bu'unmadığı dosya münderecatından anlaşılmış ve vasi 
namzedi vasiliği kabul eylemiş bulunduğu cihetle hükümlü Hasan oğlu 
1929 D. lu l lyas Ku l luk ' a aynı köy nüfusunda kayıtlı annesi Nazife 
KuTuk 'un Medeni Kanunun 357 nci maddesi gereğince vasi tâyinine, 
vasi ad defterine geçirilmesine, ilâmın kesinleştikten sonra bir nüsha
sının Köyü Muhtarlığı vasıtası ile köyünde ilân edilmesine, hüküm fık-
ras-mn Resmî Gazete'de İlânı İçin bir nüshasının Devrek C. Savcılığına 
tevdiine ve bir nüshasının dosvasma konulmak üzere Devrek C. Savcı
lığına tevdiine, dâva âmme adına açılmış olduğundan hare alınmasına 
mahal olmadığına kanun yo l lan açık olmak Üzere 11/7/1962 tarihinde 
verilen karar açıkça okunup tefhim olundu. 

4048 

Esas No : 962/ 19 
K a r a r No : 962/169 
H u k u k Hâkimi : A . H i l m i Seçkin 12190 
Kâtip : Osman Güner 
Davacı : K . H . 
Hüküm'ü : Hakkı Yamak, Mustafa oğlu 1327 D. lu Devrek Dağ-

demlrciler Köyünden. 
Vas i adayı : l l yas Yamak, Mustafa oğlu 1327 D. lu Devrek Dağ-

değirmenciler Köyünden. 
Dâva : Vas i tâyini. 
Adam öldürmek suçundan Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 

27/1/1961 tarih ve 959/123 karar sayılı İlâmı ile 16 sene ağır hapse mah
kûm edilen Mustafa oğlu Hakkı Yamak 'a l lyas Yamak 'm vasi tâyin 
edilmesi Zonguldak C. Savcılığının 27/12/1961 tar ih ve 12507 sayılı ya
zısına derkenar Devrek C. Savcılığının 6/1/1962 tarih ve 27 sayılı tes
keresi Mahkememize gönderilmiş olmakla yapılan muhakeme sonun
da : 

Gereği düşünüldü : 
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 27/1/1962 tarih ve 959/123 ke

sinleşen sayılı ilâmı ile 16 sene ağır hapis cezasına mahkûm edilen 
Mustafa oğlu Hakkı Yamak'ın bu cezasının kesinleşmiş bulunduğu ge
len teskereden anlaşılmış ve vasi namzedi l lyas Yamak'ın vasiliğine 
engel bir hali bulunmadığı dosya münderecatından anlaşılmış bu'undu-
ğu cihetle hükümlü Mustafa oğlu 1327 D. lu Hakkı Yamak 'a aynı köy 
nüfusunda kayıtlı komşusu bulunan l l yas Yamak'ın Medeni Kanunun 
357 nci maddesi gereğince vasi tâyinine, vasi ad defterine geçirilme
sine, ilâmın kesinleştikten sonra bir nüshasımn Köyü Muhtarlığı vası
tası ile köyünde İlân edilmesine, hüküm fıkrasının Resmî Gazete'de 
ilâm için bir nüshasının Devrek C. Savcılığına tevdiine, bir nüshasının 
Devrek C. Savcılığına tevdiine, b ir nüshasının dosyasına konulmak üze
re Devrek C. Savcılığına tevdiine, dâva âmme adına açılmış olduğundan 
hare alınmasına mahal olmadığına, kanun yolları açık olmak üzere 
verilen karar açıkça okunup tefhim olundu. 

4049 

Eflani Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/19 

Davacı Hasan Yılmaz tarafından dâvah Ef lani 'n in Karacapınar 
Köyünden Hayr l Safran aleyhine İkame olunan 600 liralık alacak dâva
sının 28/8/1962 tarihl i celsesinde adresi belli olmıyan dâvâlıya İlânen ye
min davetiyesi tebliğine karar verilmiştir. 

Mezkûr karar gereğince dâvah Hay r l Safran'in 26/9/1962 günkü 
celseye gelerek davacı tarafından kendisine tevcih olunan yemini eda 
etmesi gelmediği takdirde yeminden kaçınmış ve yemin edeceği vakıa
ların (Davacı Hasan Yümaz'a icar bedelinden mütevellit 600 l i ra borçlu 

olduğu iddiasının) sabit olmuş sayılmasına karar verileceği H . U . M . K. 
nun 337 ve mütaakıp maddeleri uyarınca ve ilânen tebliğ olunur. 

4016 

Muş Sulh Hukuk Hâkimliğinden ; 

E s - s No : 962/ 45 
K a r a r No : 962/110 
Hâkim : Hasan Özkan 14569 
Kâtip : Ahmet Şenyürek 
Davacı : K a m u hak lan . 
Dâvah vasi namzedi : Muş'un Pazu Köyünden A l i oğlu Zülfü 

Karaköy. 

Dâvanın nev'l : Vas i tâyini. 

Ka ra r tar ih i : 10/8/1962 
Muş C. M . U . llğin'.n 18/4/1962 tar ih 67 sayılı derkenar yazılarlyle 

afyon kaçakçılığı suçundan Bingöl Cezaevinde 5 sene ağır hapse hü
kümlü Muş'un Pazu Köyünden Zülfü oğlu A l i Karaköy'e babası, Zülfü 
Karaköy'ün vasi tâyin edilmesi İstenmiş olmakla yapılan açık muha
keme sonunda : 

Vas i namzedi 10/8/1962 tar ih l i celsede hükümlü A U Karaköy'ün 
babası olduğunu ve ona vasi olmayı kabul ettiğini beyan etmiştir. 

K A R A R 

Hükümlü A U Karaköy'ün vesayetini babası dâvah vasi namzedi 
Zülfü Karaköy kabullenmiş ve vasiliğe engel hal i bulunmadığı da an
laşılmış olduğundan Medeni Kanunun 357 nci maddesi gereğince hü
kümlü Zülfü oğlu A l i Karaköy'ün hacrine ve kendisine 339 uncu madde 
uyannea babası Muş'un Ziyaret Nahiyesi Pazu Köyünden Ha l i l oğlu 
70 yaşında Zülfü Karaköy'ün vasi tâyin edilmesine, karar hülâsasının 
Muş C. M . U . İlgince Resmî Gazete'de ilân ettirilmesine kararın bir nüs
hasının vasiye tebliğine, karar kesinleştikten sonra diğer nüshasının, 
Bingöl C. M . U . ligine gönderilmek üzere Muş C. M . U . ligine tevdiine 
ve vesayet defterine işlenmesine hacir hükmünce temyiz, vasi tâyininde 
it iraz ve İtirazı kabi l olmak üzere 10/8/1962 tarihinde verilen karar dâ
vâlının yüzüne karşı, açıkça okunup tefhim kılındı. 

4050 

Anka ra İmar Müdürlüğünden : 

Bara j yolu üzerinde 5624 adada ifraz, tevhit ve cephe hattına alt 
plân ve i fraz çapından bir kopya Müdürlüğümüz İlân tahtasına asıl
mıştır. 

İlgililere duyurulur. 
4097 /1-1 

Yenişehir'de 6050 ada etüdüne ait aşağıda numaralan yazılı ada 
ve parselleri İhtiva eden 48950 No. lu plândan bir kopya Müdürlüğümüz 
ilân tahtasına asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

Kad . A d a No. Kad . Parsel No. i m a r A d a No. 

imar 
1955 
6051 
6053 

76, 78,123,195,197, 248 6059 
7 
9 - 1 5 
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Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Of 'un Taşhan Köyünden Pehlivan oğlu Mustafa A l ay Gtindoğdu 
tarafından dâvah Bayburt 'un Kısanta Köyünden olup Zeytin Burnunda 
Yeşiltepe Mahallesi 75 Sokak 8 numarada Suat karısı Selvinaz Saraç 
aleyhine açmış olduğu alacak dâvasının yapılmakta olan muhakeme
sinde : 

Dâvah Selvinaz Saraç'ın adres ve İkametgâhı meçhul kaldığından 
hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilerek mahkeme 2/10/962 
Salı günü saat 10 a bırakılmış olduğundan dâvâlının belli gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmadığı takdirde hakkında gıyap k a r a n çıkan-
lacağı davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

4028 

Başbakanlık 0«vlel Matbuası 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 

Kararnameler                  Sayfa 

 
6/829 Tokyo Büyükelçisi Kemal Nejat Kavur'un Londra Büyükelçiliğine Naklen Tâyini  

           Hakkında Kararname           1 

 

Başbakanlığa Ait Atama Kararı          1 

 

İçişleri Bakanlığına Ait Sınır Tespit Kararı         1 

 

Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlılarına Ait Atama Kararları     2 

 

 

 
 

 
 

 
 

İlanlar             2 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
  

 

              


