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K A N U N L A R 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumîye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 129 Kabul tarihi: 17/11/1960 

Madde 1 — 1960 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplen arasında (14.235 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

Madde 2 — 1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvele, İlişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

19/11/1969 

F. M. 

(1) SAYILI C E T V E L 

Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

A / l 

İçişleri Bakanlığı 

210 Tems'l tahsisatı 
307 Harcırahlar 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 15 000 
91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler ara

sında mevcut hudut ve arazı ihtilâf
larını mahallinde tetkik ve halletme
ğe memur heyetler harcırahı 10 000 

Fasıl yekûnu 25 000 

451 Yayın masrafları 
20 Başka her çeşit masraflar 

Jandarma Genel Komutanlığı 
<07 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
411 Harb malzemeleri ve teçhizatı 150 000 
176 Kurs masrafları 50 000 

Dışişleri Bakanlığı 

"59 Dış memleketlerde Turk Kültür Var
lığını koruma ve tanıtma masrafları 

15 000 

10 000 

200 000 

187 000 

M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Ticaret Bakanlığı 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerek
tir d ğı masraflar 

20 Kongre ve konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve masrafları 

Tarım Bakanlığı 

424 Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, 
hastaneler, bakteriyoloji ve serum 
kurumları lâbora tu varlar kurma ve 
idare işlen umumi masrafları 

30 Hayvan tazminatı 

427 6893 sayılı kanun gereğince verilecek 
prim ve para mükâfatı 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
20 Veteriner işleri 

A / l Yekûnu 

110 000 

1 000 000 

200 000 

800 000 

1 225 000 1 522 000 

A/2 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Maliye Bakanlığı 

743 Yatıranlar için Ankara Üniversitesine 

Bayındırlık Bakanlığı 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
6805 sayılı kanun gereğince istatis
tik Genel Mudurluğu binası inşaatı 
her türlü masraflan 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Maarif Vekâleti 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

350 000 

150 000 

13 

18 
21 
24 

3 000 000 
350 000 

6 113 000 
3 100 000 

12 563 000 

T. c. 
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M. Tahsisatın nev'i Tenz.l Zam 

745 6373, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar 
gereğince kurulacak üniversitelerin 
bilûmum inşaat ve tesisat mas
rafları 

760 7026 sayılı kanun gereğince Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 
Cebeci Hastanesine doğum, çocuk, 
akıl ve göğüs klinikleri inşası, kat 
İlâveleri ve ihmâlleri masrafları 

761 7026 sayılı kanun gereğince Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül
tesinin ilâve inşaatı masrafları 

776 Demiryolları yapım masrafları 
15 6181 ve 7358 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak iltisak ve kuşak hat
ları yapım masrafları 

40 İstikşaf, etüd, apl kasyon. proje ih
zarı, istimlâk ve diğer masraflar 

41 Prim veya kur farkları 

Fasıl yekûnu 

783 Limanlar yapım masrafları 
40 İstikşaf, etüd, ap'ıkasyon, proje ih

zarı, istimlâk ve diğer masraflar 
41 Prim veya kur farkları 

800 000 

700 000 

500 000 

1 260 000 

2 000 000 

3 500 000 

6 760 000 

S 400 000 
500 000 

3 900 000 

13 010 000 12 713 000 

14 235 000 14 235 00C 

Fasıl yekûnu 

A/2 yekûnu 

A / l ve A/2 yekûnu 

(t) SAYILI C E T V E L 

Maliye Bakanlığı 

Fasıl : 752 — 3827 sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar. 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

1» 

İçişleri Bakanlığı 

Jeep (Kaymakamlar için) 

Milli Savunma Bakanlığı 

Otobüs (Kıbrıs Birliği emrinde kullanılmak üzere) 

Karayolları Genel Müdürlüp 1960 yılı Bütçe Kannnıına 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 130 Kabul tarihi: 17/11/1960 

Madde 1 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(10 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelin sonunda (Geçen ve eski yıllardan devre
den nakit) adiyle yeniden açılan 7 nci fasla (10.000 000) Ura konulmuş
tur. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakan

ları yürütür. 
19/11/1960 

M. 

C E T V E L 

Tahsisatın nev'i Lira 

781 

(A/2) Cetveli 

Yatırımlar 

Yollar, köprüler ve binalar 
10 Yapım 
30 Makına ve vasıtalar onarımı 
50 istikşaf, etud, aplikasyon 

70 Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına yar
dım (Dağıtım ve harcama şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 

Yekûn 

2 000 000 
3 000 000 
1.500 000 

3.500 000 

10 000 000 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 131 Kabul tarihi: 17/11/1960 

Madde 1 — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin (741) inci (Yapı işlen ve tesisler) faslının 20 inci 
(Yapı işleri ve tesisler) maddesine (150 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Ankara Unıver sitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 1 ıncı (Umumi Bütçeden verilecek tahsisat) faslının 
2 nci (Yatırımlar için verilenler) maddesine (150 000) lira eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yurutur. 

19/11/1960 

Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu 

Kanun No : 132 Kabul tarihi: 18/11/1960 

Kuruluş ve gaye 
Madde 1 — Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet stan-

dardlarını yapmak gayesiyle «Turk Standardları Enstitüsü» kurulmuştur. 
Enstitü, tüzel kişiliği olan ve hususi hukuk hükümlerine göre idare 

edilen bir kamu kurumu olup kısa adı ve alâmeti farikası «TSE» dır. 
Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen stan-

dardlar «Turk Standardı» adını alır. 
Bu stand&rdlar ihtiyarî olup, Bakanlar Kurulu karariyle mecburî 

kılmabılir. Bir standardın mecburî kılınabilmesi için «Türk Standardı» 
olması şarttır. 

Turk Standardları Enstitüsünün merkezi Ankara'dadır. 

Görevleri 

Madde 2 — Türk Standardları Enstitüsünün görevleri şunlardır: 
A) Her turlu standardları hazırlamak veya hazırlatmak, 
B) Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik 

ve uygun bulduğu takdirde Turk Standardları olarak kabul etmek, 
C) Kabul edilen standardları yayınlamak ve ihtiyarî olarak uygu

lanmalarını teşvik etmek, mecburî olarak yürürlüğe konmalarında fayda 
görülenleri, Bakanlar Kurulundan karar alınması için ilgili bakanlıklara 
sunmak, 

D) Hususi ve resmî sektörün talebi üzerine standardları veya pro
jelerini hazırlamak ve mütalâa vermek, 

E) Standardlar konusunda her türlü İlmî ve teknik incelemelerle 
araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları 
takip etmek, Milletlerarası Standard Kurumlan ile münasebetler kurmak 
ve bunlarla iş birliğinde bulunmak, 

F) Üniversiteler ve diğer ilmî, teknik kurum ve müesseselerle İş 
birliği sağlamak, standardızasyon konularında yayın yapmak, milli ve 
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milletlerarası standardı ardan arşivler meydana getirmek ve i lgi l i lerin 
faydalanmalarına sunmak, 

G) Standardlarla i lgi l i araştırma maksadıyle ve iht iyari standard-
larm tatbikatında kontrol için lâboratuvarlar kurmak, muayene, analız 
ve deneyleri, resmî veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları 
yapmak ve rapor vermek, 

H ) Yur t ta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek Içm ele
manlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertip
lemek, 

Türk Standardları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına 
göre tanzimi Genel Kurulca kararlaştırılır ve ilgil i lere duyurulur. 

Organlar 

Madde 3 — Türk Standardları Enstitüsünün organları Gene] K u 
rul , Teknik K u r u l , Yönetim K u r u l u ve Denetleme K u r u l u ile İhtisas K u 
rullarıdır. 

Genel Kurul 

Madde 4 — Genel K u r u l , Turk Standardları Enstitüsünün en üst 
yetki organı olup temsilci ve tabiî üyelerden meydana gelir. 

A ) Temsilci Üyeler; 
a) Üniversitelerin standardla i lgi l i kürsüleri ve enstitüleri ile stan-

dard'arla i lg i l i sair ılım müesseselerinden ve Turk Mühendis ve M i m a r 
Odaları Birliğinden, 

b) Ticaret, Sanayi, İmar ve İskân Bakanlıkları ile standardlarla 
i lg i ' i diğer Bakanlıklar ve bunlara bağlı veya murakabelerine tabı teşek
küller arasından, 

c) Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa lar 
Birliği ile Turk Standard'arı Enstitüsü gelirlerine katılan oda ve borsa
lar, standardla i lg i l i bankalar ve hususi teşekküller arasından, istenecek 
temsilciler. 

Bu üç gruptan gelecek temsilci üyelerin sayıları memleketteki stan
dard çalışmaların-n durumu ve gelişmeleri gözönünde tutularak Genel 
Kurulca tesbıt olunur. Şu kadar kı bir gruptaki temsilci üye sayısı, diğer 
ıkı gruptaki temsilci sayısının toplamını geçemez. 

B) Tabiî üyeler; 
Teşkı'ât kanunlarında standard işleri ile görevlendirilmiş olan ba

kanlıkların bu hizmeti gören dairelerinin âmirleri ile Genel Kurulun top 
landığı tarihte görev'i hazırlık grupları başkanları ve Turk Standardları 
Enstitüsünün eski Yönetim K u r u l u başkanları Genel Kurulun tabii üye
leridir. 

Genel K u r u l ilân olunan günde hazır bulunan âza ile toplanır. K a 
rarlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. 

Madde 5 — Turk Standardları Enstitüsünün gayelerine yararlıkları 
dokunanlarla standard çalışmalarında ilmî ve teknik başarı gösterenlere 
Genel Kurulca fahrî üyelik verilebilir. Fahrî üyeler, Genel K u r u l toplan
tılarına katılabilirler fakat oya iştirak etmealer. 

Teknik Kurul 

Madde 6 — Teknik K u r u l Türk Standardları Enstitüsünün, hazır
lanan standardları kabul ve mecburî olarak yürürlüğe konmalarınd ı 
fayda görülenlerini tesbıt eden yetki l i organıdır. 

Teknik K u r u l , Genel Kurulda bulunan bakanlıklar mensubu tabiî 
üyeler, Yönetim Kuru lu üyeleri, Yönetmel'kte belirtilen ihtisas kurul ar 1 

başkanları ile Genel Kurulun temsilci üyeler arasından ve dördüncü mad
denin (A) bendi, (a) ve (c) fıkralarında belirtilen grupların her birinden 
seçeceği İkişer kişiden teşekkül eder. Teknik K u r u l , yılda en az ıkı defa 
olmak üzere, lüzumu halinde Yönetim Kuru lu tarafından toplantıya çağ
rılır ve çalışmalarını en az on beş kısmin iştirakiyle yapar. K a r a r l a r 2/3 
çoğunlukla alınır. Teknik Kuru lun kararları kesindir. 

yönetim K u r u t a 

Madde 7 — Yönetim Kuru lu Türk Standardları Enstitüsünün yü
rütme organıdır Genel Kuru) tarafından ve kendi içinden seçilen, her yıl 
üçte biri değişen altı asîl üyeden teşekkül eder. Asi l lerle beraber yedek
leri de seçilir. 

Turk Stındardları Enstitüsünü, her yıl Yönetim Kuru 'unca kend 
arasından seçilen başkanı temsil eder Görev suresi bitenler yeni d' n 
seçilebilirler. 

Denetleme Kurulu 

Madde 8 — Türk Standardları Enstitüsünün hesapları ve bunla '1 ' 
i l g i l i muamelatı Genel K u r u l d a k i Ticaret, Sanayi ve İmar ve İskan B a -
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kanlıklarının temsilci üyelerinden kurulan üç kişilik bir kurul tarafın
dan denetlenir. 

İhtisas Kurulları 

Madde 9 — Turk Standardları Enstitüsünün ilmî inceleme ve ha 
zırlama organları olan ihtisas kuıullar, enstitü faaliyetinin gerektirdiği 
sahalarda çalışmak üzere, Genel K u r u l kararı ile kurulurlar ve bu k a 
rarlarda belirtilen esaslar dahilinde vazife görürler. 

Genel Sekreter ve kadro 

Madde 10 — Yönetim Kurulunca Türk Standardları Enstitüsünün 
işlerini yürütmek üzere bu kurula karşı sorumlu, kendi dışından bir 
Genel Sekreter atanır. 

Genel Sekreter, Genel K u r u l ve Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. 
Yönetim Kuru lu , personel kadrolarını ihtiyaca göre tertipleyip her 

yıl bütçesi ile birl ikte Genel Kuru lun onayına sunar. 

Gelirleri 

Madde 11 — Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır : 
A ) Türkiye Ticaret Odaıarı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliği ile yıllık gelirleri (200 000) liradan fazla olan Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ile Ticaret borsalarının bir ev
velki yılda sağ'anan f i i l i , gelirlerinin % 3 ü nispetinde mutaakıp yılın 
bütçesine koyacakları ve o yılın Mayıs ve E k i m aylarında ıkı eşit taksitte 
ted.ye edecekleri aidatlar; 

B) Türk Standardları Enstitüsünün çal-şma konuları ile i lgi l i o l 
dukları veya çalışma'arından doğrudan doğruya yahut dolayısıyle fayda-
Undıkları i lgi l i bakanlıklarınca Turk Standardları Enstitüsünün mütalâ
ası alınarak tesbıt edilen 3460 sayılı kanuna tabi teşekkül, müessese ve 
ortaklıklarla, bakan ıkların teftiş ve denetlemesi altındaki birl ik, kurum 
ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları (5 000) l i ra maktu aidat ile 
bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi kârlarının binde 
birine tekabül eden nispî aidatlar; 

C) T u r k Standardları Enstitüsünün yapacağı hizmetler karşılığı 
olarak gerçek ve tüzel kişilerden Yönetim Kurulunca uygun görülecek 
miktarda veya tarifelerine göre alınacak ücretler; 

D ) Yayın ve (TSE) alâmeti far ika gel ir leri ; 
E ) Her turlu yardım, bağış ve sair gelirlerden; 
İbarettir. 
Turk Standardları Enstitüsünün yukardaki fıkralarda sayılan ge

l ir leri ve muamele'erı ve sahibi bulunduğu gayrımenkulleri her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Gelir ve kurumlar vergilerine tabi teşekküllerce tediye olunan aidat 
o yılın hesap dönemine masraf kaydedilir. 

Madde 12 — Turk Standard'arı Enstitüsünün bu kanunda belirtilen 
kamu hizmetlerini i fa edebilmesi için lüzumlu olduğu Sanayi Bakanlı
ğınca belirtilecek arazi ve arsalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar 
Turk Standardları Enstitüsüne bedelsiz olarak devir ve temlik edilebılir. 

7367 sayılı kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı mahiyetteki 
arazı ve arsalar için dahi yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 13 — T u r k Standardları Enstitüsünün malları Devlet malı 
sayılır. B u mallar aleyhine curum işleyenlere bu cürümlerinden dolayı 
Devlet memurları hakkında tatbik edilen ceza hükümleri uygulanır. 

Yönetmelikler 

Madde 14 — Türk Standardları Enstitüsünün toplanma esas ve 
usulleri, yönetimi, denetlenmesi, organlarının kuruluş, görev, yetki ve 
çalışma usulleri ile organ ve üyelerinin görev süreleri, bütçelerinin duzen-
lpnmesı, gelirlerinin toplanması ve sarf şekilleri ile bu kanunun uygu
lanmasını ilgilendiren sair konular Turk Standardları Enstitüsü Yönetim 
Kurulunca hazırlanıp Genel Kuru l ca kabul edilecek yönetmeliklerde 
belirtil ir. 

Geçici Madde — Turk iye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve T i c a -
let Borsaları Birliği tarafından 5590 sayılı kanuna dayan larak kurulmuş 
bulunan Turk Standardları Enstitüsü, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta -
uhten itibaren butun hukuk ve vecibeleriyle T u r k Standardları Enstitü-
süne geçer. 

Şu kadar k i , on dördüncü maddede yazılı organlarla i lg i l i yönet
melikler yürürlüğe gırınciye ve bu kanuna göre teşekkül edecek organ-

(Resmî Gızete) 
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lar görevlerine başlayıncaya kadar yürürlükteki statünün uygulanmasına 
devam olunur. 

Genel K u r u l , Teknik K u r u l , Yönetim Kuru lu , Denetleme ve İhtisas 
Kurulları ile i lg i l i yönetmelikler mevcut Yönetim Kurulunca hazırlanıp 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mevcut 
Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Madde 15 — B u kanun yayımı tarihinden itibaren yururlüğe girer 
Madde 16 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yurutur. 

19/11/1960 

27/4/1960 tarih ve 7468 sayılı kanunun kaldırılmasına 
dair Kanun 

Kanun No : 133 Kabul tarihi: 18/11/1960 

Madde 1 — 27/4/1960 tarih ve 7468 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Tahkikat Encümenlerinin vazife ve salâhiyetleri hakkındaki k a 
nun kaldırılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden itibaren merıdir. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yurutur. 

19/11/1960 

, 
Pflatnr Casev 

No. BMİIJI Tertip Cilt Sakile San 

Kaldırılan K a n a n : 
7468 TUCIIKC Buyut Millet Mecluı Tahkıtat EncumenUıtnln 

Vazife ve balabıyetlerı aakkın/la Kaaua 28/4/1968 3 41 998 11491 

113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 134 Kabul tarihi: 18/11/1960 

Madde 1 — 113 sayılı kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan : 

A ) Taks i r l i cürümlerle kanunların suçu tesb t eden aslî madde
sinde, yukarı haddi beş seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile yahut yalnız veya biri kte olarak para cezası ile cezalandırdığı veya 
müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan bir ini veya bir kaçını isti lzam eden fuller hakkında takibat 
yapılmaz 

B u fıkra hükmünden istifade edecek olanların affı kabul etmemeğe 
hakları vardır. B u hakkını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde kullananlar hakkında tahkikat veya takibata devam olu
nur Mahkûmiyet halinde bu hakkın kullanılmış olması aftan istifadeye 
engel olmaz. 

B ) Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu 
miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya mustakıllen 
hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar, fer'ı ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedil-
mışlerdır. 

C) Müstakillen beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 
veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin cezalarının 
üçte bırı ındııılır. Ancak indirilen m ktar beş seneden aşağı olamaz 
Müebbet ağır hapis cezaları 24 sene ağır hapis cezasına çevrilir 

Madde 2 — Aynı kanunun 2 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen 
mıştır : 

Yukarıda yazılı fullerden dolayı Hazinece uğranılmış zararlar dahi 
tazmin ettirilmez. 

Madde 3 — Aynı kanunun 3 üncü maddesinin B , C, 1 ve J bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B) M i k t a r ve kıymetçe beş yuz liradan fazla olsn zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 342, 366, 
367 ve 368 inci maddelerinde yazılı suçlar. 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 uncu 
maddesinin 1 ıncı fıkrası ile 431, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı suç
lar. Ancak kaçırmanın evlenmek maksadıyle yapıldığı ve kaçırılan k i m 
senin ırzına geçılmediği ve 416 ncı maddenin son fıkrasının aslî hüküm 
olarak tatbik edildiği hallerde kanunun 1 inci maddesi hükmü uygu
lanır. 

1) Karşılığı 500 (Dâhil) Türk lirasını geçmeyen döviz kaçakçılığı 
ile İstimal ve İstihlâk maksadıyle işlenmiş kaçakçılık fulleri ve 6829 sa
yılı kanunun ek 2 nci maddesinin IV üncü bendinin 1 mci fıkrası hük
münü ihlâl eden fii l ler hariç, Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 
sayılı Kanun ile tadillerini ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanun hükümlerini ihlâl eylıyen fuller. 

Şu kadar k i : 

Her ne suretle olursa olsun resmî makamların muvafakatiyle ha 
riçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş olanlar birinci madde hük
münden faydalanırlar. 

J ) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı 
olum cezasına mahkûm edilen veya edilecek olanlar. 

Madde 4 — Aynı kanunun 3 üncü maddesinin Ç ve K bentleri k a l 
dırılmıştır. 

Madde 5 — Aynı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

B u kanunun 1 İnci maddesinin (C) bendinden faydalanan hüküm
lüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkûm oldukları 
cezan.n zamanaşımı süresi içinde ve her halde beş yıl zarfında aşağı 
haddi altı aydan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı 
cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvelce haklarında hükme
dilmiş bulunan cezanın infaz edilmeyen kısmı aynen çektirilir. 

Madde 6 — Aynı kanunun 5 İnci maddesinin 1 İnci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B u kanunun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait 
bulunmasa dahi kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bu'undurul-
ması, satılması, alınması ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya 

ı inhisara tabı bulunan eşyanın müsaderesine mâni değildir. 

Madde 7 — Aynı kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir : 

B u kanun hükümlerinin «Taksirli Suçlar hariç» Hâkimler ve Me
murin Kanunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara 
tevfikan verilmiş ve verilecek idar i ve inzibatî karar veya yapılmış ve 
yapılacak işlemlere ve subay, askeri memur ve astsubayların cezala
rının hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya su 
bay, askerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî nispe
t in kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. Ancak 1 inci maddenin (B) 
bendinden faydalanan askerî ve s iv i l şahısların emeklil ik hakları geri 
veril ir . 

Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş olan ve bu kanunun 
neşri tarihinde infaz edilmemiş bulunan para cezaları da birinci madde 
hükmüne tabidir. Verg i cezaları ve misil zamları bu hükümden hariçtir. 

Madde 8 — Yargıtayca incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının 
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde usulünce açılmış ve mah
kûmiyetle neticelenmiş olan şahsı hak dâvalarına ait kararlar üzerinde 
Temyiz incelemişi yapılmak üzere dosya, görevli hukuk dairesine gön
derilir. Şahsi h a k k a ait mahkûmiyet kar arı Hmk.uk, Dairesince bozul» 

http://Hmk.uk
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duğu takdirde dosya görevli ve yetki l i hukuk mahkemesine yollanır ve 
o mahkemece H u k u k Muhakemeleri Usulü gereğince dâva karara bağ
lanır. 

Yargıtay H u k u k Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâm-
larındaki harçların aynıdır Mahal mahkemeleri peşin ilâm harcını ta 
mamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahal mahkemesince verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet k a r a n 
ile beraber usulünce açılmış şahsi hak dâvalarına ait olarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenmesi ceza kararlarının tem
yizındekı şartlara göre istendiği takdirde dosya y u k a r k i fıkra gereğince 
İşleme tabi tutulur. 

— — — • » » 

Madde 9 — B u kanun hükümlerinden faydalanacak tutuk ve hü
kümlülerin salıverilme işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
15 gun içerisinde tamamlanır. 

Madde 10 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 11 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yurutur. 

19/11/1960 
. — Remi 

Da.tsî Gageto 
N . . SulüH Tartı» Cilt Safeıf» S»Tl 

tlgtti K a n a n ı 
U S A l KUUHD 3 8 / 1 8 / 1 9 « 4 1 — 1 » « « 

T â y i n l e r 
içişleri Bakanlığından : 

1 — Kocaeli Emniyet Âmiri Cevdet Soysal ile Kırklareli Emniyet 
Âmiri Doğan N u r i Şengezer'ın istanbul 1. Sınıf; 

2 — Balıkesir Emniyet A m i r i Agâh Sevgıl. Adana Emniyet A m i r i 
M Hayrı Ceylân, Osmaniye Emniyet Âmiri Hamza Vehbi E r t a n , Bay 
burt Emniyet Âmiri Şemsettin Sayıner ve Mudanya Emniyet A m i r i 
Vasıf Erustün'ün de istanbul 2. Sınıf Emniyet Amir l ik ler ine almakta o l 
dukları maaşlarıyle naklen; 

3 — Çorlu Emniyet Amirliğinden emekli Temel Ayanoğlu'nun 
Adana 6 derece 950 l ira maaşlı 1. Sınıf, Fatsa Emniyet Amirliğinden 
emekli Rafet Sezer ın de A n k a r a 7 derece 800 Ura maaşlı 2. Sınıf E m 
niyet Amirl ikler ine yeniden tâyinleri, 

Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararnamesinin 1. 
maddesine istinaden tensip edilmiştir. 

3/11/1960 

Maliye Bakanlığından : 

1 — Münhal bulunan 1500 l i ra aylıklı Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Mudurluğu Merkez Hazine Müşavir Avukatlığına, 

Danıştay Üyeliğinde 1100 l i ra aylık almakta bulunan Enis Sahır Dmç-
man'ın 1500 l i ra maaşla naklen ve terfian tâyini uygun görülmüştür. 

2 — B u karar 2/6/1960 tarihl i ve 5/11 sayılı Bakanlar K u r u l u 
kararnamesinin 1 inci maddesine tevfikan ittihaz olunmuştur. 

e— 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Bakanlık i k i n c i Sınıf Müfettişi M . Fethi Pozantı'nın açık bulunan 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne tâyini, Bakanlar Kurulunun 
2/6/1960 günlü ve 5/11 sayılı kararnamesine istinaden tensip edilmiştir. 

22/10/1960 

1 — Açık bulunan 1750 l i r a maaşlı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Müsteşarlığına, bu maaşta suresini doldurmuş bulunan Başmüfettiş 
Cavıt Gurocak'ın 2000 l i ra maaşla terfian tâyini tensip edilmiştir. 

2 — B u karar, Bakanlar Kuru 'unun 2/6/1960 gunlu ve 5/11 sayılı 
kararnamesine istinaden tanzim olunmuştur. 

14/11/1960 

TEBLİĞ 
Tarım Bakanlığından : 

V inci Global Kota ithal listesinin 31 sıra numarasında kayıtlı olup 
Bakanlığımız emrinde bulunan 150 000 dolarlık ithalâtçı kotası için : 

1 — Henüz bir talepte bulunmayan f irmalar, dilekçelerini bu ilâ
nın neşri tarih nden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığımız Veter i 
ner U m u m Müdürlüğünde bulunmak kaydıyle, göndermeleri. 

2 — B u kota için bildirilen müddet dışında yapılacak müracaatla
rın dikkat nazara alınmayacağı, 

3 — B u tahsis yalnız halen ruhsatlı olan veterner müstahzarla-
riyle, ruhsat muamelesi 1 ıncı maddede kaydedilen müracaat müddeti 
sonuna kadar neticelenecek olanlara yapılacağından bu noktanın gdzö-
nunde tutularak müracaatların ona göre yapılması ilân olunur. 

İ l a n l a r 
Karadeniz Ereğllsi Sulh H u k u k Yargıçlığından: 

959/242 

Karadeniz Ereğhsi Kirrnan'ı Mahallesinden Emine İlgaz tarafından 
açılan izaleyi şuyu dâvasında, dâvah aynı mahalleden Zulfıye Çolak'm 
adresi tesb t edilememiş olduğundan 9/2/1961 gunu saat 10 da mahke
mede hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi davetiye 
tebliği yeııne k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4365 

Çorlu Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/391 

Çorlu'nun Muhitt in Mahallesinden Sebahattın Ibrışım'ın, Ebrişım 
soyadının ibrişim olarak Çorlu Asl iye Hukuk Mahkemesinin Sl/10/1960 
gun ve 60/391 esas 60/391 k a r a r sayılı ilâmı 11« tashih edildiği ilân olunur. 

4S6S 
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Boyabat Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/69 
Davacı Orman İdaresi ile dâvâlı Boyabat'ın Paşalıoğlu Köyünden 

A l i oğlu îlyas Balcı aralarındaki tazminat dâvasmda : 
Dâvâlıya 26 E k i m 1960 tarih 10639 sayılı gazete ile davetiye ılânen 

tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmemiştir Gıyap kararının ılânen tebL-
ğine karar verildiğinden dâvâlın' n 12/12/1960 Pazartesi günü duruşmaya 
gelmesi veya kanuni bir veki l göndermesi gelmediğinde duruşmanın gıya
bında devam olunacağından gıyap kararı yerme k a i m olmak üzere ilân 
olunur. 

4349 

Banaz Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

Orman İdaresine izafetle Banaz Orman Bölge Şefliği tarafından 
Banaz'ın Kızılhısar Köyünden Hüseyin K a r a c a aleyhine açılmış olan 
men'i müdahale dâvasının Banaz Asl iye H u k u k Mahkemesinde yapıl
makta olan muhakemesinde : 

Bunca aramalara rağmen dâvah Hüseyin Karaca'nın tebligata sa-
l i h adresi bulunamamış olduğundan dâvâlıya davetiye yerine kaim ol
mak üzere ılânen tebligat yapı'masına karar verilmiş ve duruşma 
16/2/1961 gunune tal ik edilmiş olup mezkûr günde dâvâlının mahke
mede hazır bulunmadığı takdirde adına ılânen gıyap kararı tebliğ olu
nacağı keyfiyeti davetiye yerine k a i m olmak üzere ılânen tebliğ olunur. 

4337 

Çay Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/76 
Çay Aktaş Mahallesinden Hüseyin Tercan tarafından aynı mahalle

den Kezıban Tercan, Mevlut Tercan, Abdıl Kozleme, Ömer Tercan ve 
İbrahim Kolay aleyhine ikame olunan temlik dâvasının carı muhake
mesi sırasında : 

Dâvâlılardan Mevlüt Tercan haberli bulunduğu celseyi muhakeme
ye icabet etmemiş ve vekil de göndermemiş olup tebligata salıh adresi 
de tesbıt edilemediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir 

Duruşmanın muallâk bulunduğu 13/12/1960 Salı gunu saat 11 de 
muhakemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
aksı h ilde duruşmamn gıyabında cereyanına karar verileceği gıyap k a 
rarı tebliği makamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4199 

Karacabey Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

960/117 
Hamıdıye Mahallesinden İsmail İnan ve Ayşe Tugal tarafından dâ

vâlılar Fatma , Pembe, Lütfü, Necmettin, Alı kızı F a t m a İnan ve M u 
zaffer A k t u n a aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasının icra olunan mu
hakemesinde : 

Dâvâlılardan Pembe İnan ile Mehmet A l i kızı F a t m a İnan'm ad
reslen meçhulde kalıp 14/9/1960 Çarşamba saat 9,10 için yapılan ılânata 
rağmen duruşmaya gelmediklerinden 14/12/1960 Çarşamba saat 9,20 için 
duruşmada hazır bulunmaları veya temsılen bir veki l göndermeleri gıyap 
kararı makamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4367 

Kozan Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

957/257 
Kozan Devlet Orman İşletme Müdürlüğü yönünden Orman U m u m 

Müdürlüğü Zat İşleri Kaleminde Memur Bahr i Özdilek ve arkadaşlan 
aleyhine açılan zimmetten dolayı alacak dâvasının Kozan Sulh Hukuk 
Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Mahkemece verilen karar gereğince dâvah B a h r i özdılek'ln adresi 
meçhul olduğundan gazete ile ılânen tebligat yapılacağı cihetle davetiye 
yerine kaim olmak üzere duruşmanın bırakıldığı 21/12/1960 gunu adı 
geçen dâvâlının bizzat kendisi gelmesi veya yerine bir müdafii gönder
mesi hususu ılânen tebliğ olunur. 

4366 

G. Antep Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

960/308 
Davacı Gaziantep'ın bakır hanında köselecl N u r i Özkeçeçi taarfm-

dan dâvâlı Şehitler Caddesinde 28 numarada ikamet eden M Alı annesi 
Happa, Mehmet Alı kardeşi Cennet, Mehmet Alı kardeşi Mustafa, Meh
met A l i kardeşi Hakkı aleyhelrme ikame olunan şuyuun izalesi dâvası
nın yapılan duruşması sırasında : 

Yukarıda ısım ve adreslen yazılı dâvâlıların adresi meçhul bulun
duğundan dolayı Resmî Gazete'nın 30 Eylül 1960 tarihl i ve 10617 sayılı 
nüshası ile ılânen tebligat yapılmış olup duruşmaya gelmedikleri gibi 
vel«l de göndermediklerinden gıyap k a r a n çıkanlmasına karar verilmiş 
olduğundan bu kere duruşmanın bırakıldığı 13/12/1960 gunu saat 9 da 
mahkememizde hazır bulunmalan veya bir vekil göndermeleri gıyap k a 
rarı yerine k a i m olmak üzere ılânen tebliğ olunur. 

4323 

Eskişehir B i r inc i Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/232 
N u r i Başköy ve arkadaşları vekil i Avukat Mehmet Irmak tarafın

dan Vel i Benlıtaş ve arkadaşlan aleyhine açılan nesep tashihi dâvasının 
yapılmakta olan muhakemesinde dâvah Vel i Benlıtaş'ın adresi meçhul 
kalmış ve dâva arzuhali Velı'ye ılânen tebliğ edilmiş ve gelmemesi uze-
rme gıyap kararının da ılânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 
23/12/1960 gunu saat 9.20 ye bırakılmıştır. 

Vel i Benlıtaş'ın mezkûr gun ve saatte duruşmaya gelmesi veya bir 
vekil göndermesi, aksı takdirde dâvanın gıyab nda cereyan edeceği teb
liğ makamına k a i m olmak üzere ılânen tebliğ olunur. 

4346 

Boyabat Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/283 
Davacı Devlet Orman İşletmesine izafeten Avukatı Zahide özdemir 

ile dâvâlı Aşıklı Köyünden Osman oğlu Husey.n Aktaş aralarındaki taz
minat dâvasında. 

Dâvâlın n tebligata salıh adresi tesbıt edilemediğinden dâvâlının 
17/1/1961 Salı günü saat 9 da Asl iye H u k u k Mahkemesinde hazır bulun
ması veya kanuni bir vekil göndermesi davetiyenin ilânen tebliğ edilme
sine karar verildiğinden davetiye yerme k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4350 

960/241 
Davacı Devlet Orman İşletmesine izafeten Avukatı Zahide özdemir 

ile dâvah Yılanlı Köyünden Mehmet oğlu Ömer özdemir aralarındaki 
tazminat dâvasında. 

Dâvâlıya Köyündeki adresine davetiye tebhğ edildiği halde ad^es 
bırakmaksızın gittiğinden gıyap kararımn bilâ tebliğ iade edıkhğmder. 
dâvâlının duruşma gunu olan 6/12/1960 Salı gunıi saat 9 da Boyabat As
liye H u k u k Mahkemesinde hazır bulunması, kendisim temsil için kanun: 
bir veki l göndermesi aksı halde duruşmaya gıyabında devam olunaca
ğından gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4351 

Ürgüp Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

958/219 
Ürgüp'ün Orta Mahallesinden Mustafa Büyüközkan tarafından O r 

tahisar Köyünden Zelıha Bıhk ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği fe 
rağa icbar dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Hayriye Hamamcı'nın adına çıkarılan davetiyeye ve 
rilen meşruhata göre adresinin meçhul o'duğu ve teb'ıgat yapılamadı 
ğmdan ıiânen tebliğine karar verilmekle, duruşmamn bırakıldığı 5/12/1961 
Pazartesi saat 10,10 da Ürgüp Su'h Hukuk Mahkemesinde hazır bu'un 
ması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi hususu davetiye yerin, 
k a i m olmak üzere dâvâlı Hayr iye Hamamcı'ya ilânen tebliğ olunur, 

4396 
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Araç Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/93 
Araç Devlet Orman İşletmesi Avukatı Yılmaz Saruhanoğlu tara

fından dâvâlı Araç Kayapınar Köyünden Ahmet oğlu Salım ve kız kar 
deşi Zekiye Bi len ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat dâvasının ya 
pılan açık muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Zekiye Bilen'ın açık adresi belli olmadığından namına 
davetiyenin Resmi Gazete Ue ılânen tebliğine karar verilmiştir. 

Dâvâlı Zekiye Bilen 8/2/1961 Çarşamba saat 9,10 da Araç Sulh H u 
kuk Mahkemes'nde hazır bulunmadığı takdirde hakkında gıyap kararı 
tebliğine karar verileceğinden davetiye yerine k a i m olmak üzere ilân 
olunur. 

4395 
-• 

İsparta Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/130 
İsparta'nın Dere Mahallesinden İbrahim A k k u l a tarafından dâvâlı 

İsparta Halk Pazarında seyyar radyo tamircisi Adana'lı Mehmet Lâvcik 
aleyhine açtığı istihkak dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı Mehmet Lâvcik ın işyerini terk edip semti meçhule gitmiş 
ve adı esi tesbıt edilememiş olduğundan hakkında çıkarılan gıyap karar r 
nın ılânen tebliğine karar verilip duruşmanın 6/12/1960 Salı günü saat 
9 a bırakılmış olduğundan dâvâlının mezkûr gun ve saatte gelmediği 
takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı makamına 
k a i m olmak üzere ılânen tebliğ olunur. 

4394 

Gölbaşı Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

960/45 
Davacı Gölbaşı'nda mukim Ahmet kızı Mehmet karısı Kadriye De-

miroğlu vekil i Osman Tetik tarafından dâvâlı A n k a r a Yenıdoğan M a h a l 
lesi Sokuilu Sokak 1 inci Muhtarlık 166 hanede mukim muvezzılıkten 
emekli Sıddık oğlu Mehmet Demiroğlu aleyhine açmış olduğu nafaka 
dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlı Mehmet Demiroğlu nun adresi meçhul olduğundan kendisine 
gazete ile ılânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan mahkememize müracaat etmesi için davetiye yerine k a i m olmak 
üzere duruşma gunu olan 30/11/1960 Çarşamba saat 9 a muallâk bulun
duğu hususu ilân olunur. 

4393 

Çatalzeytin Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/12 
Çatalzeytin Canlar Köyünden Emme Çaktı tarafından aynı köy

den F a t m a Çaktı, Bozkurt A i t ku'aç Köyünden Mehmet Değirmenci, Alı 
ueğırmencı ve Ahmet Mol la aleyhine açılan ve murisleri nüfusta Satıl-
mş tapu kaydında Satı olan ismin nüfus kaydmdakvne uygun Satılmış 
üarak tashihi dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Mehmet Değirmenci, Alı Değirmenci ve Ahmet M o l -
a'mn adreslen meçhul olduğundan dâva dilekçesinin ilânen tebliğine 
;arar verilmiştir. 

Adı geçen dâvâlıların 15/12/1960 günü saat 11 de Çatalzeytin Sulh 
îukuk Mahkemesinde bulunmaları gelmedikleri ve bir vekille kendilerini 
emsıl ettirmedikleri takdirde gıyap kararı tebliğine karar verileceği da-
'etıye ve dâva dilekçesi yenne k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4892 

Cide Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/146 
Cide'nin Kezagzı Köyünden Mustafa oğlu Cemal Turgut 'un aynı 

öyden olup U'ucak Köyünde oturur i smai l kızı Ferdane Turgut aley-
ıne açtığı ihtar dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyenin bılâ tebliğ iade olunduğu görul-
iekle ılânen tebliğini istemiş olduğundan dâvah Ferdane kendisini bir 

Gazete) Sahife 2567 

vekille temsil ettirmesi veya kendisinin gelmesi için 9/12/1960 Cuma 
gunu mahkemede hazır bulunması davetiye yerine k a i m olmak üzere 
ilân olunur. 

4391 
• •" 

Yeşilyurt Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

Davacı Yeşilyurt Gözene Köyünden Hasan Çevik tarafından dâvâlı 
Hasan Çığlık (Cıngıt) vesaire aleyhlerine açmış olduğu tescil dâvası 
duruşması sırasında : 

Açılan tescil dâvasında dâvâlı olup hakkmda davetiyenin 2/9/1960 
tarihl i ve 10593 sayılı Resmî Gazete ile ilân edildiği halde duruşmaya 
gelmediğinden bu defa gıyap kararının gazete ile ılânen yapılmasına k a 
rar verilmiş olduğundan dâvâlı Doğanşehir'in Çığlık Köyünden Hasan 
Çığlık (Cıngıt) ın 25/11/1960 günü Yeşilyurt Asl iye Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunması lüzumu gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
ılânen tebliğ olunur. 

4390 • 1 

Ordu - Ulubey Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

Davacı Ordu - Ulubey Fındıklı Köyünden Hurşıt oğlu Dursun tara 
fından aynı yerden dâvâlılar, Yusuf, Asiye ve Durmuş Guzen aleyhle
rine mahkememize açılan nüfus kaydı dâvasında : Dâvâlılardan Durmuş 
ile Yusuf Guzen'ın babası olan Durmuş'un davacı Dursun Guzen babası 
Hurşıt'ın gayrı resmî karısı Hafıze'den doğduğu halde, zuhulen nüfusa 
davacının annesi Döndü olarak tescil edildiğinden bu yanlışlığın tashihi 
dâvasında • Dâvâlı Durmuş Güzen'ın duruşmaya gelmediği takdirde mu
hakemesinin 12/12/1960 tarihinden itibaren gıyabında i cra olunacağı ılâ
nen duyrulur. 

4383 

Görele Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Görele Kazasınm Akköy Köyünden Abdulhahm oğlu Tahsin 
Emanet tarafından dâvâlılar Kandıra Kazasınm Karaköy Köyünde mu
k im olu Abdulhahm kızı ve Bahr i karısı Ayşe Korkmaz aynı yerde mu
k im Abdu'halım kızı ibrahim karısı Aslı Külhan, Espıye Kazasının Kaş-
dıbi Köyünde mukim Abdulhahm torunu ve Hurşıt oğlu Alı Osman 
Emanet aleyhlerine tapuda İsım tashihi dâvasında yapılan duruşması 
sırasında : 

Dâvâlılardan Kandıra'nın Karaköy Köyünde mukim Abdulhahm 
kızı Bahr i karısı Ayşe Korkmaz , yine aynı adreste mukim Abdu 'hal im 
kızı Abrahim kansı Aslı Gulhan, Espiye Kazasının Taşd'bı Köyünde 
mukim Hurşıt oğlu Alı Osman Emanet adresleri tesbit edilip davetiye 
tebliğ ed lemedığınden Resmî Gazete ile adı. geçen şahıslara davetiye 
tebliğ edilmiş ve bu kere de Resmî Gazete ile de gıyap kararı çıkarıl
masına karar verılm ştır Mumaileyhlerin duruşma günü olan 1/12/1960 
Perşembe gunu Görele Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bu'un-naları 
veya kendilerini bir vekille temsil ettir melen gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4387 

Vakfıkebir Asl iye H u k u k Yargıçlığından r 

959/378 
Tirebolu Kazası Ortacami Köyünden Ahmet oğlu A r i f öksüz veki l i 

Kadem Tosun tarafından Vakıfıkebır'in Takazh Köyünden olup halen 
i zmi t gümrük memuru karısı Vehbi kızı Ayşe Dilek, Korkutan Köyün
den Hasan karısı Ayşe Fettahoğlu ve arkadaştan aleyhine açtığı vera
set dâvasının Vakfıkebir Asl iye H u k u k Mahkemesinde yapılan açık du
ruşma sırasında : 

Dâvâlılardan Vehbi kızı Ayşe Dilek ile Hasan karısı Ayşe Fettah-
oğlu'nun uzun zamandan beri aranılmalara rağmen bulunamadıklarından 
davacı tarafından haklarında veraset dâvası açıldığının tebligat yerine 
ka im olmak üzere ılânen tebligatın yapılmasına ve duruşmanın 15/12/1960 
Perşembe günü saat 10 a brakıldığı ilân olunur. 

4386 



Sahife: 2568 (Resmî Gazete) 22 KASTM 1960 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksiltmeye konulan ış : Tatvan betonarme demıryol iskelesi 
inşaatı. 

2 — Bu işin keşif bedeli (5.500.000,—) lira olup muvakkat teminat 
miktarı da (100 000,—) uradır. 

3 — Eksiltme 12/12/1960 tarihinde saat 16 da Bakanlığımız De-
miryollar ve Limanlar inşaat Dairesinde toplanacak Komisyonda kapalı 
zarf usulıyle yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme evrakı (150) liranın malsandığına yatırıl
dığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demiryollar ve Liman
lar inşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılına ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (100 000,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına hita
ben alınması şarttır.) 

t — istekliler gerçek tek kişi veya tüzelkişi olacaktır, (özel veya 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

7 — istekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak yönet
meliği esasları dâhilinde Bakanlığımız Demiryollar ve Limanlar inşaat 
Reisliğine eksiltme gününden en az üç gun evvel (Tatil günleri hariç) 
yazı ile müracaat edeceklerdir. Mutaahhitler idareden alarak usulüne 
göre dolduracakları ıkı aded plân ve teçhizat beyannamesini iki aded 
teknik personel beyannamesini, ıkı aded taahhüt beyannamesini ve Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları mutaahhıtlık karnesini ve beton
arme çakma kazıklı köprü veya iskele inşaatını yaptığına dair vesi
kaları, dilekçelerine ekli olarak Demiryollar ve Limanlar inşaat Reis
liğine vereceklerdir. 

8 — isteklilerin bu İşın eksiltmesine girebilmek için Bayındırlık 
Bakanlığınca bu beyanname ve vesikalara müsteniden kendilerine ye
terlik belgesi verilmiş olması şarttır. Betonarme çakma kazıklı köprü 
veya iskele inşaatı yapmamış olanlara yeterlik belgesi verilemez. 

9 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır-
lıyarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz 
mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır 
Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4204 / 3-2 

FİT Genel Müdürlüğünden : 

80 bin kilo koyun eti alınacaktır. 
Bu işo ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Kantininde görü

lebilir. 
4S06 / 2-2 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 956/ 29 
K a r a r • 957/445 
Lüleburgaz Yeni Mahallede Tahır özer veki l i Avukat Güngör Bıl-

güvar tarafından Hamdı Buyuközen, Yaşar Şener, Murat Büyuközen 
aleyhlerine ikame edilen tapu kayıt iptali dâvasında kanuni sebep ve 
delillere binaen dâvâlılara ait 14/2/1953 tarih 71/244 sayılı tapu kay
dında ölü Hadıye namına museccel 1/8 hissenin İptaline karar verilmiş 
olduğu ve bu hukum hulâsasının dâvâlı Yaşar Şener, Murat Büyuközen, 
Hamdi Buyuközen'e ilâm tebliği olarak ılânen duyurulur. 

4369 

Havsa Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

959/230 
Havsa'nın Akardere Köyünden Azize Tekir tarafından dâvâlı Hü

seyin Tekir aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : 
Dâvâlı Hüseyin Tekır'in adresi meçhul olduğundan adına ilânen 

tebligat yapıldığı halde 20/10/1960 tarihl i duruşmaya yine gelmediğin
den bu defa ılânen gıyap kararı tebliğine ve bu sebeple duruşmanın 
14/12/1960 Çarşamba saat 10 a bırakılmasına karar verildiği ilân olu
nur. 433» 

Ankara Erkek tlköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

1 — 175 201,50 (Yuzyetmişbeşbin ıkıyuzbir lira elli kuruş) lira ke
şif bedeli Ankara Erkek llköğretmen Okulu kalorifer tesisatı işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 10 Aralık 1960 Cumartesi günü saat 10,30 da Ankara 
Samanpazarı Erkek llköğretmen Okulunda toplanacak Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

3 — Talipler bu İşe ait eksiltme dosyasını hergün mesai saatleri 
dahilinde Ankara Samanpazarı Erkek tlköğretmen Okulunda görebilir
ler. 

4 — ihaleye gireceklerin Y Mühendis Y Mimar Mühendis ve Mi
mar olmaları şarttır. Ancak bu evsafı haiz olmıyan kimselerin ise, yu
karıdaki evsafı haiz bir teknik eleman tarafından inşaatının fenn! me-
sudiyetini ve şantiye şefliğini deruhde edeceğine dair noterce musaddak 
bir taahhütnamenin ibrazı mecburidir. 

5 — Muvakkat teminat 10 010,07 (Onbin on Ura yedi kuruş) lira
dır. 

6 — İhaleye girebilmek için, 
a) Kanuni muvakkat teminatı, 
b) 1960 yılına ait ticaret odası vesikasını, 
c) Fenni ehliyet vesikasına esas olmak üzere 8 Ekim 1958 tarih 

ve 10027 sayılı Resm! Gazete'de neşredilen talimatname hükümlerine gö
re mutaahhıtlık karnesi 11« belgelerin ve 4 üncü maddede yazılı taahhüt
namenin müracaat dilekçelerine eklemeleri mecburidir. 

d) Eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) 
dilekçe ile vilâyet makamına müracaat ederek alacakları fennî ehliyet 
vesikasını ve teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyonuna makbuz mukabilinde verme
leri veya göndermeleri ilân olunur. 

7 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
4408 / 4-1 

Karayolları U m u m Müdürlüğünden : 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahi
linde pazarlıkla 350 top ozalit kâğıdı satın alınacaktır Tahmini bedeli 
12 180,— T l . o'up kat i teminatı 1 827,— T l sidir. 

2 — Pazarlığı 5 Aralık 1960 Pazartesi günü saat 10 30 da Mer 
kezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, talipler şartnameyi 
aynı yerden bedelsiz olarak alabileceklerdir. 

4411 /1-1 

İlgaz Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

İlgaz'ın Kırışlar Köyünden Hilmi Top vekil) Avukat Arif Kocamaz 
tarafından aynı köyden Rasim Top ve arkadaşları aleyhine açılan inti-
kalen tescil ve müdahalenin men'i dâvasının İlgaz Asliye Hukuk Yargıç
lığında yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Rasim Top'un adresi ve meskeni meçhul bulunduğun
dan kendisine davetiye ve dilekçe ilânen tebliğ edildiği halde duruşmaya 
gelmediğinden kendisine Ilânen gıyap kararı tebliğine Yargıçlıkça ka
rar verilmiş olduğundan gıyap kararı yerine kaim olmak üzere yargıla
manın bırakıldığı 5/12/1960 Pazartesi günü saat 9 da İlgaz Asliye Hu
kuk Yargıçlığında hazır bulunmadığı ve bir vekil göndermediği takdirde 
duruşmanın gıyabında devam edeceği tebliğ olunur. 

4375 

Akçakoyunlu Gümrük İdare Memurluğundan : 

Oğuzeli'nin Ttlhalit Köyünden olup Suriye'nm Carabulus Kazasına 
bağlı Havahüvük Köyünde oturan AH oğlu Ayşe'den doğma 938 doğum
lu Yusuf öztürk 

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinin 18/11/1958 gün ve 958/148 
sayılı kesinleşmiş ılâmiyle 3650 Ura 20 kuruş ağır para cezasına mah
kûm edıldığin-z halde ödemeniz ıçm doldurulan ihbarname gösterilen 
adreste bu'unamadığmızdan size tebligat yapılamamış o'duğundan mez
kûr parayı (7) gün içinde ödemediğiniz takdirde hakkınızda âmme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki kanuni hukum'erın n tatb k olacağı 
7201 sayılı kanunun 29 uncu maddesine göre ilânen tebliğ olunur 

4323 

Başbakanlık Devlet Matbaa*? 
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Kanunlar 

129  1960 Malî Yılı Muvazenei Umumîye Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun         1 

 
130  Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 Yılı Bütçe Karanına 

Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun       2 
 
131  Ankara Üniversitesi 1960 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 

Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                  2 
 
132  Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu                  2 
 
133  27/4/1960 Tarih ve 7468 Sayılı Kanunun Kaldırılmasına 

Dair Kanun                       4 
 
134  113 Sayılı Af Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun                 4 
 

Tayinler 
İçişleri Bakanlığına Dair Tayinler           5 
Maliye Bakanlığına  Dair Tayinler                     5 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına Dair Tayinler                   5 
 

Tebliğ 
Tarım Bakanlığına Dair Tebliğ            5 
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