
T.C. 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
3 AĞUSTOS 1961 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 3 AĞUSTOS 1961 

Sayı: 12664 Genel Müdürlüğüne 
Başvurulur PERŞEMBE 

Sayı: 12664 

-J 

K A N U N L A R 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 2825 sayılı Kanuna 2 madde eklenmesine mütedair 
4607 sayıb Kanunun 122 saydı Kanunla değiştirilmiş olan 

1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 918 Kabul tarihi: 25/7/1967 

Madde 1 — 4607 sayılı Kanunun. 122 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 1 — Bakanlık müfettiş ve müfettiş muavinliklerine ta
yin olunacakların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve Ziraat Fakülte
leri ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, İdarî İlimler Fakültesinden ve
ya İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinden veya bu niteliği haiz ya
bancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları şarttır. 

Diğer memuriyetlere tayinlerde ve terfilerde Devlet memurluğu 
için kanunlarda konulan hükümler uygulanır. 

Madde 2 — Birinci maddede yapılan değişiklikten dolayı 7 nci ve 
daha yukarı derecelere geçmeye hak kazanacak memurlar işbu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden evvel geçirdikleri sürelerden dolayı terfian 
derece atlama talebinde bulunamazlar. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Gümrük ve Tekel Bakanı yü

rütür. 
29/7/1967 

No. Baslığı 
Duştur 
Tertip 

Resmî 
Gazele 

Sahile Sayı 

İlgili Kanunlar : 
Devlet Memurlaıı Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dan 
blan 3656 sa-vılı Kanuna bağlı (1) . numaralı cetvelde 
değişiklik yapılması ve Gumruk ve İnhisarlar Vekilliği 
Teşkilât \e Vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki 
madde eklenmesi hakkında Kanun 10/7/19*44 
Devlet Memurları Aklıklarının Tevhit \e Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
değişiklik \apılrm«ı Gumruk ve Teke] Bakanlığı Teş
kilât ve Ödevlen hakkındaki 2825 «aMlı Kanuna ıkı 
madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kamına ek 1 ıncı 
maddecinin değiştirilmesi hakkında Kanun 7/12/1962 316 11276 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 919 Kabul tarihi: 25/7/1967 

Madde 1 — 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları dolayısiyle aylık bağ
lanmamış ve sonradan dul kalmış veya boşanmış muhtaç analar ile, 65 ya
şını doldurmamış malul ve muhtaç bulunmıyan babaların, 65 yaşını dol
durmaları veya malul duruma girmeleri halinde muhtaç bulunmaları 
şartı ile Sandığa yazılı müracaatlarım takip eden ay başmdan itibaren 
aylık bağlanır ve gerekirse 68 inci maddeye göre düzeltme yapılır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/7/1967 

No. Baslıî 

Resm 
Püstul Gazete 
Tertip Cilt Sahile Sayı 

İ lgi l i Kanun : 
5434 Türkiye Cumhuııyetı Emekle Sandığı Kanunu 17/6/1949 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair Kanun 

Kanun No : 920 Kabul tarihi : 25/7/1967 

Madde 1 —• 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensuplarına uygulanan disiplin 
hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, il polis divanlarının bekçiler hakkında 
verdikleri kararlar valinin tasdiki ile kesinleşir. 

Madde 2 — Aynı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Ek madde —• Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtının personel, yö
netim ve hizmet masrafları ile araç, gereç, kurs ve diğer her türlü mas
rafları ve yönetmelikle tespit olunan giyecek, silâh ve teçhizat masraf
ları Devletçe, il özel idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu maksatla ko
nulmuş bulunan ödenekler toplamını geçmemek üzere, il özel idarelerine 
ödenir. 

Ancak, yeni kurulacak belediyelerle, teşekkül edecek çarşı ve ma
halleler için masrafa yapılacak ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları için 
her il'e tahsis edilecek ödeneğin tevzi esas ve usulleri her yıl İçişleri ve 
Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir. 

Madde 3 — Aynı kanunun 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 
inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Resmî Gazete 
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Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu kanunu İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

29/7/1967 

No. Baslığı 

İİKİli Kanua i 
772 Carsı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 2 2 / 7 7 1 % « 

Resmi 
D u ş t u r G a z e t e 

T e r t i p C i l t S a l ı ı f e Sayı 

2576 12355 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 1,15 sayılı Kanunla 
değişik 12 nci maddesine bir fıkra eklenire*:i hakkında 

Kanun 

Kanun No : 923 Kabul tarihi: 27/7/1967 

Madde 1 •—• 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesinin 1 inci bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Altı aslî profesörü olmayan fakültelerden rektör seçilemez, dönem 
süresi biten rektör, bir dönem daha yeniden seçilebilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/7/1967 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 saydı 

Kanuna ek Kanun 

Kanun No : 924 Kabul tarihi: 27/7/1967 

Madde 1 —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ti
caret Bakanlığı kadrolarında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Teftiş Kurulu Başkanlığı kısmına aşa
ğıdaki kadrolar ilâve edilmiştir. 

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

29/7/1967 

D. 

(1) Sayılı Cetvel 

Memuriyet unvanı Adet Maaş 

Müşavir Müfettiş 
Başmüfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Beşinci Sınıf Müfettiş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 

11 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

İlgili Kanun : 
D e v l e t M e m u r l a r ı A y l ı k l a r ı n ı n T e v h i t v e T e a d ü l ü n e dair 
o l a n 3 6 5 6 s a y ı l ı K a n u n a b a ğ l ı (1) s a y ı l ı c e t v e l i n T i c a r e t 

B a k a n l ı ğ ı k l a n ı m d a d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

25/6/1947 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan

lığı kısmına bazı kadroların eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 925 Kabul tarihi: 27/7/1967 

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıs
mına ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

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

29/7/1967 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmma 
eklenecek kadrolara ait cetvel 

D. Unvanı Adet Tutarı 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

5 
6 
8 
9 
5 
5 

10 

5 
8 
6 

5 
6 
9 

9 
10 
11 
12 

4 
5 

Müsteşar Muavini 

Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Başmüşavir 
Başkan Yardımcısı 
Müşavir 
Raportör 

> 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür Yardımcısı 
Raportör 

> 
Ölçüler ve Ayar Müdür Yardımcısı 
Fen Müşaviri 
Ayar ve Fen Memuru 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

Müşavir 
Raportör 
Kontrolör 

Müşavir 
Raportör 

» 

Standardızasyon Müdürlüğü 

8u Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü 

Uzman 
Kontrolör 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

5 Müşavir 
7 Raportör 
8 » 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 
Büro Şefi 
Mümeyyiz 
İnceleme Memuru 
Memur 

Dış kuruluş 

Ticaret Müşaviri 

1 500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
700 
600 

1 100 
1 100 

500 

1 100 
700 
950 

1 100 
950 
600 

950 
800 

1 100 
800 
700 

600 
500 
450 
400 

1 250 
1 100 

3 

S 5 

2 
1 
2 
1 
1 
4 

1 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

2 
3 3 28 1331 6641 * 

3 
i 
5 
6 
7 
9 
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D. 

6 
7 
8 
9 

10 

TJnvam Adet Tutarı 

6 
5 
7 
8 
9 

10 

Ticaret Müşaviri veya Ataşesi 
Ticaret Ataşesi 
Ticaret Müşaviri veya Ataşesi Yardımcısı 

» » » » » 
Ticaret Müşaviri veya Ataşesi Kâtibi 

Vilâyetler Teşkilâtı 
4 Mıntaka Ticaret Müdürü 
5 » » > 

Mıntaka Ticaret Müdür Muavini 
Başkontrolör 
Başkontrolör, Başkontrolör Yardım. 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
1 100 

800 
700 
600 
500 

D. 

10 
7 
8 
9 
9 

10 
11 

Unvanı Adet Tutarı 

No. 

Kontrolör veya Fen Mamuru 
Raportör 

Büro Şefi 
Mümeyyiz 
İnceleme Memuru 

Üçüncü Hukuk Müşavirliği 
3 üncü Hukuk Müşaviri 

500 
800 
700 
600 
600 
500 
450 

Duştur 

1 100 

Resmî 
Gazete 

BaflUffi 

İlgili Kanun : 
3656 Devlet Memurları Aylrklarınm Tevhit re Teadülüne dair 

Kanun 6/7/1939 

Tertip Cilt Sahi f e Sayı 

K A R A R N A M E 

Karar sayısı : 6/8496 

İlişik listede kimlikleri yazılı 11 (On bir) kişinin Türk Vatandaş
lığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 10/6/1967 tarih ve 3/2887 sayılı 
yazısı üzerine, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı kanunun 6 ncı maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 5/7/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SÛNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Balkanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dıgisleui Bakanı V. 
F. SÜKAN 

Devlet Balkanı 
S- ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
H. DlNÇER 

Maliye Bakanı 
C BtLGEHAN 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLt 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
/. ERTEM 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakamı 
O. ALP 

Ticaret Bakam 
4. TÜRKEL 

Sağ. ve Sos- Y . Bakanı 
V. A- ÖZKAN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
l. TEKlN 

Tarım Bakanı 
B. BAĞDAŞ 

Ulaştırma Bakanı 
5. BtLCIÇ 

Çalışma Bakanı 
A. N- ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N- KÜRŞAD 

îmar ve İskân Bakanı 
ti- MENTEŞEOĞLU 

En. ve Ta- Kav. Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Bakanı 
T. TOKER 

5/7/1967 tarihli ve 6/8496 sayıh kararnamenin ekidir 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereğince^ vatandaşlığımıza 
alınacaklara ait listedir 

Sıra 
No. - Adı ve soyadı 

1 Mehmet Şanlı 
2 Eşi Meryem Şanlı 
3 Oğlu Niyazi Şanlı 
4 Kardeşi Rasim Şanlı 
5 Yosif Pellegrini 
6 Şevkiye Portreci 
7 Demir Ali Güler 
8 Duşanka Kamberoviç 

Pehlivan 
9 Draginya Okur 

Babasının adı Doğum yeri 

ismail 
Abdül 
Mehmet 
İsmail 
Antonio 
Ali 
Hüseyin 

Vidoya 
Mihaıl 

10 Serenda Siranuş Berfoerian 
Fabrizio Manuk 

11 Karanfil Demir Behlül 

Yunanistan 

istanbul 
Rusçuk 
İş tip 

Koranita 
Yugoslav 
Nevesînya 

istanbul 
Permet 

Doğum 
tarihi 

1910 
1920 
1943 
1918 
1927 
1919 
1937 

1933 

1912 

1903 
1920 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : 

1.500 lira kadrolu : 
İzmir Asliye Hukuk Hâkimi Behçet Türkay (5196), Edirne Sorgu 

Hâkimi S. Şefkati Şefkatlioğlu (5240), Ankara Hâkimi Abdullah Büker 
'(5164), Tekirdağ Asliye Ceza Hâkimi Kemal Ecevit (5177), Sivaslı Sor
gu Hâkimi Cemal Gündüz (5231), Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanı D. Ali Oktay (5663), istanbul Hâkimi Avni Tümerdem (5665), Bur
haniye Hâkimi İ. Lütfi Kaynak (4910), Kütahya Hâkimi M. Zühtü Saka 
(6437), istanbul Hâkimi Nejat Yavuz (6871), Tekirdağ Ağır Ceza Mah
kemesi Başkanı Bahattin Sümer (5768), istanbul Hâkimi Fehmi Çağıl 
(6007), Bandırma Hukuk Hâkimi Fethi Kuraner (6192), istanbul Ağır 

Ceza Mahkemesi Başkanı Cemil Akdoğan (5661), istanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Talip Güran (7574), Kırklareli Hâkimi H. Tahsin 
Ceyhan (6014), Yargıtay Üye Yardımcısı H. Hüsnü Yargucu (5667), 
Bandırma Hâkimi A. Sadık Yırcalı (5791), istanbul Hâkimi Abdulhak 
Hamit Selekler (6000), Bayındır Sorgu Hâkimi İ. Tahir Oskay (6155), 
istanbul Hâkimi Nasrettin Bilgin (5297), İzmir İkinci Ağır Ceza Mahke
mesi Başkanı Kemal Türel (5681), İzmir Hâkimi Abdullah Anğ (5680), 
Yargıtay Üye Yardımcısı Nefise Yücekök (3746), istanbul Asliye Hukuk 
Hâkimi İrfan Beydeş (5937), Yargıtay Üye Yardımcısı H. Sabiha Taş-

cıoğlu (6376), Gaziantep Hukuk Hâkimi Kemal Kmoğlu (6025), Adapa
zarı Ceza Hâkimi M. Şükrü Güneymen (6424), Karşıyaka Ceza Hâkimi 
Cemal Numanoğlu'na (6952), (2.000) liralık kadro tahsis edilmek sure
tiyle hâkimlik derecelerinin 2 nci dereceye, 

1.500 lira kadrolu : 
Yargıtay Üye Yardımcısı Mebrure Zeren (6650), Adapazarı Hukuk 

Hâkimi Kemal Araz (75505), Kadıköy Asliye Ceza Hâkimi Kadri Kara-
fakioğlu (6938), Yargıtay Üye Yardımcısı Hakkı Melikoğlu (6031), is
tanbul Hâkimi İbrahim Bakiler (5991), Üsküdar Ceza Hâkimi Cevdet 
Akpmar (6188), Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rauf Demircioğlu 
(5989), Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ragıp Özgökmen (6285), 
Erzincan Hâkimi A. Belkis Uysal (6912), Ankara Hâkimi Cemal Oğuz-
oğlu (7192), Bursa Ceza Hâkimi Hikmet Bandırmalıoğlu (5978), istan
bul Hâkimi M. Tayyar Yasa (6199), Bursa Hâkimi H. Mürüvvet Yener 
(6786), istanbul Hâkimi Hulusi Mülâzımoğlu (6464), Adana Hâkimi 
Şemmas Dura (6276), Yargıtay Üye Yardımcısı Seniha öğütçü (7660), 
istanbul Hâkimi Cevdet Sükas (6283), Yargıtay Üye Yardımcısı M. Ma
hir Özkurt (6440), Bakırköy Tapulama Hâkimi Ziya Yalkut (6323), Yar
gıtay Üye Yardımcısı M. Zerrin Akgün (6939), Yargıtay Üye Yardım
cısı O. Selçuk Selçuk (4437), Yüksek Hâkimler Kurulu Üyesi Sekip Un-

2 
3 
2 
2 
7 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

» » » 
» » » 
» » » 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

2 

1 
5 
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Sahile: 4 (Resmî GazeteJ 3 AĞUSTOS 1967 

durucu (5336), Karamürsel Hâkimi Mehmet Ünver (7783), izmir Hâkimi 
Kudret Karabay (6270), istanbul Hâkimi Y. Bahri Kurban (6438), Kırk
lareli Hukuk Hâkimi M. Cemil Tolunay (6478), Yargıtay Üye Yardımcısı 
Nihat Tokuz (6324), istanbul Asliye Hukuk Hâkimi Ahmet Semiz (7449), 
Yargıtay Üye Yardımcısı Piraye Ancanlı (6537), Adana Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Ahmet Kırmacı (7715), Üsküdar Asliye Hukuk Hâ
kimi Fahri Erenkuş (6629), Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Hüseyin Baksi (6290), Eskişehir Asliye Ceza Hâkimi Sezai Arıkal 
(6444), Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Lütfi Baysal (8181), İz
mir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Adaman (8198), Yargıtay 
Üye Yardımcısı Nuri Erkan (8222), Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanı Mustafa Kunmaroğlu (8293), Yargıtay Üye Yardımcısı Fethi özdu-

ral (8321), Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Reşat Soysal (6563), 
istanbul Hâkimi A. Şakir öncül (6385), Antalya Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Y. Sekip Musluoğlu (6779), Ankara Hâkimi Ferruh Gençağa 
(6318), istanbul Hâkimi F. Hayrünnisa Hazar (6687), Yargıtay Üye 
Yardımcısı Cahit Timur (6920), Şarköy Hâkimi M. Salim Yamaner 
(6925), Yargıtay Üye Yardımcısı Hilmi Gökler (6929), Çorum Asliye 
Hukuk Hâkimi Mustafa Kınık (6933), Aydın Hukuk Hâkimi Hikmet 
Eğinlioğlu'na (6935), (1.750) liralık kadro tahsis edilmek suretiyle hâ
kimlik derecelerinin 2 nci dereceye yükseltilmesine dair Yüksek Hâkim
ler Kurulu Birinci Bölümünce verilen 30/6/1967 günlü kararın, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 68 inci maddesi gereğince, Re3mî Gazete'de 
yayımlanmasına, Genel Kurulun 12/7/1967 günlü toplantısında 281/265 
sayı ile karar verilmiştir. 

Y Ö N E T M E L İ K 
İçişleri Bakanlığından : 

Bölge Trafik Zabıtasının Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile 
Çalışma Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik 

BÖLÜM : 1 

Genel hükümler 

Madde 1 — Şehirlerarası karayolları üzerindeki trafiğin tanzim ve 
murakebesı ile görevli olmak üzere kurulan Bölge Trafik Zabıtasının ku
ruluşu, idare tarzı, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri bu Yö
netmelikte gösterilmiştir. 

Madde 2 — Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğündeki tarifler 
saklı kalmak üzere bu Yönetmelikte geçen tabirlerden; 

a) Trafik Tanzimi ve Murakabesi : Karayolunun emin, elverişli 
ve ekonomik olarak kullanılmasını, karayolunu kullananların emniyetim 
ve Karayolları Trafik Kanunu, Tüzüğü ve Yönetmelikleri hükümlerine 
ve İl Trafik Komisyonu veya diğer yetkili merciler tarafmdan alman ted
bir ve kararlara uyulmasını sağlamak için yapılan çalışmaları; 

b) Yoldan istifade edenler : Karayolundan faydalanan yayaları, 
sürücü ve şoförleri; 

c) Trafik kontrol taşıtı : Karayolunda trafik kontrolü yapmak 
için ayrılmış, geçiş üstünlüğü işareti bulunan ve kontrol için gerekli 
malzeme ile teçhiz edilmiş taşıtı; 

d) Ekip : Bir âmir ve biri şoför olmak üzere iki memurdan te
şekkül eden üniteyi; 

e) Ekip amiri : Bir ekibin yönetiminden sorumlu olan amir veya 
trafik polis memurunu; 

f) Ekip memuru : Ekip amirinin yönetimi altında çalışan ve ekibe 
dahil trafik polis memurunu; 

g) Grup : Birden fazla ekibin bir program dahilinde çalışmak üzere 
bir araya gelmesi ile teşekkül eden birliği; 

h) Grup amiri : Bir grupun yönetimi ile görevli ve sorumlu olan 
rütbeli trafik polis amirini; 

i) Çalışma programı : Trafik kontrol ekiplerinin yapacakları ça
lışmaları, yer, zaman ve şekil itibariyle gösteren çizelgeyi; 

j) Görev deften : Ekip amiri tarafmdan ekibin çalışmalarının, hal 
ve hareketlerinin kaydedildiği defteri; 

k) Kaza tespit raporu : Kusurluluk hal ve derecesine temas et
meksizin, trafik kazasında yer, zaman ve hava durumu ile kazanın oluş 
şekil ve şartlarını belirten raporu; 

İfade eder. 

BÖLÜM : 2 

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar 

Madde 3 — Karayolları Trafik Kanunu ile Tüzüğünde gösterilen 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak suretiyle şehirlerarası karayol
larında trafiği tanzim ve murakabe etmek üzere Bölge Trafik Zabıta 
Müdürlükleri veya amirlikleri kurulur. 

Bölge Trafik Zabıtası, doğrudan doğruya Emniyet Genel Müdürlü
ğüne bağlı olarak Karayollarında tespit olunacak bölgelerde çalışır. 

Bölge Trafik Zabıtası kurulduğu il merkezinin adını alır. Ayrıca her 
bölgeye bir numara verilir. 

Madde i —Bölge Trafik Zabıta Müdürlüklerinin çalışmalarını bir 
plan dahilinde koordıne etmek; personel, araç ve gereç ihtiyaçlarını te
min ve noksanlarını ikmal ve islâh etmek; bölgelerde çalışan trafik kont
rol ekiplerini kontrol ve murakabe ile görevli olmak üzere, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde Bölge Trafik Zabıtası Merkez Müdürlüğü kurulur. 

Bu Müdürlüğün görev ve yetkileri, çalışma usulü, bir talimatta gös
terilir. 

Madde 5 — Bölge Zabıta Müdürlüklerine Emniyet Müdürü derece
sinde bir müdür, talî bölgelere ise rütbeli bir amir tayin olunur. 

Madde 9 — Bölge Trafik Zabıta müdür veya amirleri, bölgeleri da
hilindeki, şehirlerarası karayollarında tarifığin tanzim ve murakabesi ile 
ilgili görevlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden Emniyet Genel Mü
dürlüğüne ve valilere karşı sorumludurlar. 

Madde 7 — Bölge dahilinde bulunan ıl valileri, İl İdaresi Kanunu
nun 15 inci maddesine göre Bölge Trafik Zabıtasını gözetim ve denetim
leri altında bulundururlar. 

Valiler, Bölge Trafik Zabıtasının kendi ıl hudutları içindeki çalışma
larına ait görüş ve tekliflerini İçişleri Bakanlığına bildirirler. 

Madde 8 —• Bölge trafik zabıtasına atanmış amir ve memurlar ile 
bu zabıtaya tahsis edilmiş taşıtlar ve teçhizat İçişleri Bakanlığının mu
vafakati olmaksızın zaibıtanın (İl trafik zabıtası dahil) diğer hizmetlerine 
hiç bir suretle nakledılemez ve çalışma programı ile tayin edilen Karayol
ları dışındaki yol ve sahalarda görevlendirilemez. 

Bölge merkezindeki il valisi, bölge trafik zabıtası hizmetlerine ta
yin ve tahsis edilen personel ve araçların bu hizmet dışında kullanılma
sından sorumludurlar. 

Madde 9 — Bölge Zabıta amir ve memurları, görevlendirildikleri 
saha dahilindeki karayolları üzerine Trafik Kanunu ve Tüzüğünün trafik 
zabıtasına tanıdığı görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Ancak, bir il sı
nırları içindeki karayollarında bölge trafik zabıtasının görev almış ol
ması, bu karayolları üzerindeki il trafik zabıtasının görev ve yetkilerini 
ortadan kaldırmaz 

BÖLÜM : 3 

Çalışma esas ve usulleri 

Madde 10 — Bölge trafik zabıtasının, bölge sınırları ile çalışma 
esasları Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilir ve bölge trafik zabıta 
müdürlüklerine bildirilir. Her müdürlük Ibu esaslara göre düzenleyeceği 
çalışma programını, görevin başlangıç tarihinden en az bir hafta önce 
Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderir. 

Madde 11 — Bölge Trafik Zabıtasının görevlendirileceği yollar ön
celikle devlet karayollarıdır. 

Madde 12 — Her bölge için, çalışma programı, bölge dahilindeki 
karayollarında, Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen mesafe ve 
saatlere göre, bir görev dilimine bir ekip isabet edecek ve günün 24 saa
tini kapsayacak şekilde, aylık olarak bir cetvel halinde düzenlenir. 

Madde 13 — Ekip veya gruplara ait çalışma programının hazırlan
masında; 
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a) Trafik kazalarının en çok meydana geldiği zaman ve yol ke
simleri, 

b) Trafik kaidelerinin en fazla ihlâl edildiği yerler, 
c) Trafiğin kesif olduğu zaman ve yol kesimleri, 
d) Mevsim ve inşaat durumlarına göre yolun hususiyet arzeden 

kesimleri, 
Dikkate alınır. 
Madde 14 — Bölge trafik zabıtası ekipleri görev aldıkları karayol

ları üzerinde; 
a) Karayolları Trafik Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerine aykırı 

hal ve hareketleri önlemek ve suçluları hakkında takibatta bulunmak, 
b) Yoldan istifade edenlere yardım etmek, 
c) Görevleri sırasında karşılaştıkları trafik kazalarını tetkik ile 

kaza tespit raporu tanzim etmek ve mahallin zabıtasına bildirmek, 
d) Genel Zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahallin za

bıtasına raporla olayı intikal ettirmek ve varsa delil ve suçlularım tespit 
etmek, 

e) Trafiği tehlikeye düşüren engelleri derhal veya ilgili yerlerden 
talep ederek bertaraf etmek suretiyle yol emniyetini sağlamak, 

f) Bölgelerindeki Karayolları üzerinde yola ait kusurları raporla 
bildirmekle, 

Yükümlüdürler. 
Madde 15 —• Trafik kontrollannın yapılış tarzı ve kontrollar sıra

sında gözönüne alınacak hususlar bir talimatta belirtilir. 
Madde 16 — Görev alanları itibariyle aralarında irtibat bulunan böl

ge trafik zalbıtası müdürleri, gerekli hallerde çalışma programları ara
sında uygunluğu sağlamak maksadiyle ve merkeze bilgi vermek suretiyle 
toplanırlar. Toplantıda varılan sonuç, toplantıyı talep etmiş olan bölge 
trafik zabıtası müdürlüğünce bir raporla Merkeze bildirilir. 

Madde 17 —• Ekipler, Bölge Trafik Zabıtasınca düzenlenerek gön
derilen çalışma programına göre Emniyet Genel Müdürlüğünce denetlenir. 

Madde 18 — Ekip amiri ekibin, grup amiri grupun yöneticisi ve 
sorumlusudur. 

Grup çalışmalarında, ekiplerin üst rütbeli amiri, rütbelerde ayniyet 
halinde kıdemli amiri grup amiridir. 

Amirler, görevin (başlama saatim, görev alan amir ve memurları, 
günlük faaliyetin sonucunu ve önemli gördükleri hususlar ile görev sıra
sında dinlenme ve görevin bitiş yer ve saatim görev defterine kaydeder
ler. 

Madde 19 — Ekip amirleri, ekibin görevini bir gün önceden alır ve 
ekip memurlarına İleterek belli saatte göreve çıkılmasını sağlarlar. 

Ekip amirleri, göreve çıkmadan önce, personelin kıyafet ve teçhi
zatı ile taşıtın ve teçhizatının göreve hazır olup olmadığını kontrol ederler. 

Madde 20 — Ekiplerin görev esnasında araç veya personelin za
ruri ihtiyaçları için veya normal dinlenmeleri, karayolu dışında ve gö
revin oiddiyötine halel getirmeyecek şekilde yapılır. 

Devamlı çalışmalarda ilk iki saatten sonra 15 dakika ve bundan 
sonra her beş saatte bir 60 dakika dinlenme molası verilir. 

Ekipler mücbir sebep olmadıkça görevlendirildikleri saha dışına çı
kamazlar. Zaruret halindeki çıkışların saat ve yeri görev defterinde be
lirtilir. 

Madde 21 —• Ekip amirleri emrindeki memurların usulsüz ve disip
linsiz hal ve hareketlerinden ve kıyafet ve teçhizatlarının temiz, düzgün 
ve Tüzüğe uygun olmamasından dolayı memur ile birlikte sorumlu tu
tulur. 

Ekip memurları, ekip amirinin emirlerine göre görev yapmağa ve 
onun tenb'ih ve ihtarlarına uymağa mecburdurlar 

Madde 22 — Grup çalışmasında ekiplerin birbirleri ile telsiz irti
batı bulunur. 

Telsizle muhaJbere irtibatı kurulan ekipler biri kıdemli olmak üzere 
iki memurdan teşkil edilebilir. 

BÖLÜM : 4 

Bakım, ikmal ve yolluklar 

Madde 23 —• Bölge Trafik Zabıtası hizmetine tahsis edilmiş bulu
nan araç ve gereçlerin, bakım, onarım ve akaryakıt ihtiyaçları ile diğer 
ihtiyaçları Emniyet Genel Müdürlüğünce sağlanır. Bu ihtiyaçla-a ait 
ödenekler Bölge Merkezinin bulunduğu il emrine gönderilir. Bu ödenek
ler hiç bir şekilde maksat dışı sarfedilemez. 

Ekiplerin, bölge merkezi dışında belirecek bu gibi ihtiyardan, ekip 
amirinin müracaatı üzerine, bulundukları il emniyet müdürlüklerince 
sağlanır. Bu şekilde yapılan yardımlar ekiplerin bağlı olduğu bölge tra
fik zahıta müdürlüğüne bildirilir. 

Madde 24 — Ekip araçları ile gereçleri ekibin şoförüne teslim edi
lir. Bunların bakım ve korunmasında şoför ile birlikte ekibin amiri dş 
sorumludur. 

Ekiplerin görev dönüşlerinde aracın bakımı şöfürü tarafından yap
tırılır ve garaja teslim edilir. 

Madde 25 — Bölge trafik zabıtası merkez müdürlüğü ekiplerinde 
ve bölge trafik ekiplerinde görev alanların zaruri masrafları hakkında 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

BÖLÜM : 5 

Trafik cezaları ile ilgili işlemler 

Madde 26 — Karayolları Trafik Kanununun 57 ve 58 inci madde
leri gereğince düzenlenecek zabıt, ihbarname ve peşin para cezasına ait 
alındı makbuzları bölge trafik zabıtası merkezinin bulunduğu il trafik 
şube veya bürosu saymanlığınca sağlanır. 

Madde 27 — İl trafik şube veya bürosu saymanlığınca kara vol lan 
Trafik Kanununun 58 inci maddesine göre tutulan zabıt. 57 nci madde
sine göre tanzim edilen ihbarname ve alındı makbuzları için ayrı birer 
defter tutulur ve seri numaralarına göre kaydedilir. Görevlilere teslimat 
bu kayda göre ve imza karşılığında yapılır. 

Bölge trafik zabıtası tarafından işlem yapılan zabıtlar ve alındı 
makbuzları ceza cetvellerine işlenir ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gön
derilecek aylık faaliyet raporunda gösterilir. 

Madde 28 — Bölge trafik zabıtası teşkilâtı ekipleri tarafından Ka
rayolları Trafik Kanununun 57 ve 58 inci maddelerine göre tanzim edi
len zabıt ve ihbarnamelerin tahsil, takip ve sonuçlandırılması mahallî tra
fik şube veya bürolannca yapılır. 

Çeşitli hükümler 
Madde 29 —• Bölge trafik zabıtası mensupları emniyet teşkilâtına 

uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler. 
Madde 30 — Bölge trafik zabıtası mensuplarının görevleri sı-asmda 

veya görevleri dışında görülen meslek disiplinine aykırı hal ve hareket
leri, mahallin vali, kaymakam, bölge trafik zabıta müdürü ve emniyet 
müdürü ile üst rütbeli polis amirleri tarafından tespit edilerek, gereği 
yapılmak üzere bölge merkezinin bulunduğu il valiliğine ve İçişleri Ba
kanlığına bildirilir. 

Son hükümler 
Madde 31 — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 ve Kara

yolları Trafik Tüzüğünün 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış 
olan bu Yönetmelik Resmî Gazete ile yayını tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

Madde 32 — Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür. 

.—,—: t»9m 

TEBLİĞLER 
Maliye Bakanlığından : 

(Gider Vergilerine Ait îlk Madde indirim Tebliği 
Sıra No. : 109! 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 27 nci maddesi gereğince 
Sanayi Bakanlığı ile müştereken yapılan inceleme sonunda ; 

1 - Dinitroklorbenzol (1. kalite - 48°) için: 

1 — Vergili benzol, klor, sudkos'tik, nitrik asit, oleum ve soda kul
lanılarak imal edilmesi halinde % 46 

2 — Vergili monoklorbenzol, nitrik asit, oleum ve soda kullanıla
rak imal edilmesi halinde % 53 
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II - Dinitroklorbenzol (II. kalite - 45° - 47°) için : 
1 — Vergili benzol, klor, sudkostik, nitrik asit, oleum ve soda kul

lanılarak imal edilmesi halinde % 39 
2 — Vergili monoklorbenzol, nitnık asit, oleum ve soda kullanılarak 

imal edilmesi halinde % 45 

/ / / - Dinitrooksidıfenilâmin için : 

1 — Vergili benzol, klor, sudıkostik, nitrik asit, sülfürik asit, soda, 
oleum, sodyum bisülfit ve tuz asidi kullanılarak imal edilmesi halinde ı% 29 

2 — Vergili monoklorbenzol, nitrik asit, olcum, soda, sülfırik asit, 
sudkostlk, sodyum bisülfit ve tuz asidi kullanılarak imal edilmesi ha
linde % 35 

3 —• Vergili paranitroklorbenzol, dinitroklorbenzol, sülfürik a «it, sud
kostlk, soda, sodyum bisülfit ve tuz asidi kullanılarak imal edilmesi ha
linde % 28 

IV - Aminooksifenazin için : 

1 — Vergili benzol, klor, sudkoscik, nitrik &si<, sülfürük asit, soda, 
oleum, sodyum bisülfit, tuz asidi, asetik asit, zırnık ve formik asit kul
lanılarak imal edilmesi halinde % 28 

2 —• Vergili monoklorbenzol, nitrik asit, oleum, soda, tuz asidi, zır
nık, asetik asit, formik asit, sülfürik asit, sudkostik ve sodyum bisülfit 
-kullanılarak imal edilmesi halinde % 32 

3 AĞUSTOS 1967 

3 — Vergili paranitroklorbenzol, dinitroklorbenzol, sülfürik asit, 
sudkostik, soda, sodyum bisülfit, zırnık, tuz asidi asetik asit ve formik 
asit kullanılarak imal edilmesi halinde % 26 nispetlerinde ilk madde indi
rimi tespit edilmiştir 

Sözü edilen indirim nispetlerinin uygulanmasına, işbu Tebliğin Resmî 
Gazete'de yayımlandığı tarihi takıp eden aybaşından itibaren başlanması 
gerektiği ilânen tebliğ olunur. 

Ticaret Bakanlığından : 

10/9/1963 tarih ve 11501 sayılı Resmî Gazete'de, Pamukların Kont-
roluna dair Tüzüğün 19 ve 20 inci maddelerine dair yayımlanan Bildiriye 
ek Bildiri : -

1 — Orta elyaflı (Upland) grupu pamuklarının renkli sınıfına ait 
Rollergin Türkiye Renkli Standart Pamuk Tip Numunelerine göre kont
rol edilen preseli pamuk balyalarının resmî marka ve işaretlere ayrılan 
yüzünün birinci satırına (Türkiye) yazılacaktır. 

2 — Bu Bildiri hükümleri yayımından 15 gün sonra yürürlüğe gire
cektir. 

(Resmî Gazete) 

İ L A N L A R 
İsparta Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/480 

Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafetle İsparta Hazine vekili 
Avukat Kenan Ertan tarafından davalılar Burdur'un Gökçebağ Köyünden 
ölü Kâmil Tosun varisleri, İbrahim Tosun, Osman Tosun, Ömer Tosun, 
Dudu Cankurt, Hatice Durmuş aleyhlerine açılmış olan tenkisi bedel 
davasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Davalılardan Ömer Tosun'un adresi meçhul olduğundan namına 
tebligatın ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, muhakeme günü olan 
25/8/1967 Cuma günü saat 9 da bizzat veya bilvekâle hazır bulunması 
lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5752 

Demirci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1965/266 
Hidayet Kabakçıoğlu tarafından Emine Özel, Emin Özel, Mustafa 

Özel, Halil İbrahim özel, Fatma Özel ve Malmüdürlüğü aleyhine ve 
köy muhtarlığı aleyhine ikame olunan tescil davasının duruşmasında : 

Davalılardan Demirci'nin İçe Mahallesinden Ali oğlu Emin Özel'in 
adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gel
mediğinden bu sefer yine ilânın gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 
olup, bu sefer duruşmanın bırakıldığı 15/9/1967 günü saat 9.00 da 
duruşmaya gelmediği ve kendisini de bir vekille temsil ettirmediği tak
dirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5753 

Sandıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/159 
Davacı Sandıklı Hisar Mahallesinden Ali kızı Ayten Kozan tarafın

dan davalı kocası Mehmet oğlu 1940 doğumlu, Mehmet Kozan aleyhine 
mahkememize ikame olunan boşanma davasının yapılmakta olan muha
kemeleri sırasında : 

Davalı Mehmet oğlu 1940 doğumlu Mehmet Kozan adına çıkarılan 
davetiye ve bütün aramalara rağmen bulunmadığından tebligatın ilânen 

yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 20/9/1967 
Çarşamba günü saat 9 da davalı Mehmet Kozan'm 1967/159 esas sayılı 
davanın duruşmasında bizzat bulunmadığı ve kendisine temsilen bir 
vekilde temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap kararı verileceği 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

5754 

Nazilli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/546 
Hazinei Maliye vekili Avukat Nihat Akdemir tarafından Nazilli 

Turan Mahallesi Kıbrıs Caddesi No. 160 da Muharrem Uzoğlu aleyhine 
açılan 115,43 liranın tahsili davasının yapılan muhakemesinde : 

Davalı bunca aramalara rağmen bulunamadığından namına çıka
rılan gıyap davetiyesi kendisine tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete 
ile gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma 
günü olan 18/9/1967 tarihinde saat 9 da duruşmada hazır bulunması 
veya kanunî bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın 
gıyabında devam edeceği gıyap kararı makamına kaim olmak üzere 
İlân olunur. 

5748 

Manisa Ağır Ceza Reisliğinden : 

Esas No : 1965/ 99 
Karar No : 1966/106 
Karar tarihi: 23/5/1966 
Davacı : H. U. 
Müdahil : Saruhanlı İlçesinden Mümin Sarıtaş, 
Sanık : Saruhanlı İlçesinde otururken İstanbul Cerrahpaşa Kürkçübaşı 

Mahallesi Yokuşbaşı Sokak 34 No. da oturur, evli, 3 çocuklu, Adem ve 
Nazmiye'den doğma Mehmet Saim karısı 24/6/1934 doğumlu Evrim Gür, 

Senet çalmaktan C. K. 491/3, 523, 525 ve 647sayılı K. nun 6 ve C. K. 
89 uncu maddelerine tevfikan dört ay hapis bu kadar emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına cezasının tecüine hükmedilen sanığın 
adresi bilinemediğinden hüküm tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğ 
yapılmasına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Yasanın 28 inci maddesi gereğince işbu ilân tarihinden iti
baren 15 gün içinde mahkemenin 965/99 No. dosyası hakkında kanun yol
larına başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

5620 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliğinden : 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hasta
nesi Mimarî Proje Yarışması : 

Yarışma şartlan (Konu ve amaç) : 
Erzurumda inşa edilecek olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

ve Araştırma Hastanesi projelerinin hazırlanması işi Bayındırldt Bakan
lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından Bayındırlık Bakanlığınca ha
zırlanmış olan «Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik Müsabakalanna Ait 
Yönetmelik» şartlan içerisinde yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmanın amacı güzel sanatları teşvik gayesi ile programda gös
terilen ihtiyaçları ekonomik şekilde karşılayabilecek günümüzün mimar
lık ve sanat anlayışına uygun projenin esas fikirlerini bulmak ve iyi pro
jeleri değerlendirmektir. 

Bu yanşmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Üyesi olan
lar iştirak edebilir. 

Müşavir Jüri Üyeleri : 
ARAR Zeki 
BAYAZÎT Hilmi 
BİRCE Neriman 
EKESAN Vehbi 
KÜRKÇÜOGLU Muzaffer 
URAL Talî 

Aslî Jüri Üyeleri : 
BAYDAR Ferran 
DOĞANCI Perran 
ERHAN Vahit 
KOCAASLAN Adnan 
SANLI Yılmaz 
SAYIN Naci 
TABANLIOĞLU Hayat-
TEKELİ Doğan 
USER Suzan 

Yedek Jüri Üyeleri : 
AKYÜREK Orhan 
GÖRKEM Bedii 
SİSA Sami 
ŞENSOY Hamdı 
TAFTALI Sıfat 

Raportörler : 
GÖKMEN Demir 
ÇAKILCI Yılmaz 

ödül ve mansiyonlar : 
Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 

Y. Müh. Mim. 
İnş. Y. Müh. 
Y. Mimar 
Mak. Y. Müh. 
Doktor 
Doktor 

Y Mim - Öğretim Üyesi 
Y Müh. Mim. 
Y Mimar 
Y. Müh Mim. 
Y. Müh. Mim. 
Y. Mimar 
3.. Y. Muh. Mim. 
Y. Müh. Mim. 
Y. Müh. Mim. 

Y Müh. Mim. 
Y. Müh. Mim. 
Y. Müh. Mim. 
Y. Mim. - öğretim Üyesi 
Y. Müh. Mim. 

Müh. Mim. 
Y Mimar 

35.000,— TL. 
30.000— TL. 
25.000,— TL. 

5 mansiyon beherine 10 000 TL- (Net olarak ödenecektir ) 
Son soru sorma tarihi 28 Ağustos 1967 Pazartesi, proje teslim ta

rihi 23 Ekim 1967 Pazartesi, Saat 17.00 dir 

Proje şartnamesi istemek için şahsen veya posta ile yapılacak olan 
müracaatlann İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu hesabına doğrudan 
doğruya veya başka bir İş Bankası Şubesi yolu ile (50.000 TL.) yatırıl
dığını gösterir bir banka makbuzu ile birlikte olması şarttır. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden : 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakülteleri 
binaları mimari proje yarışması 

Yarışmanın konu ve amacı : 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde inşa edilecek olan Makina ve 

Elektrik Fakülteleri binalan mimari projelerinin hazırlanması işi Bayın
dırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından «Mimarlık ve 
Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetmelik» şartları içerisinde yarışmaya 
çıkarılmıştır. 

Yanşmamn amacı; Güzel Sanatları teşvik gayesi ile, programda 
belirtilen ihtiyaçları en ekonomik ve Akademik Merkezin inşa edilmiş 

tesisleri ile bir bütün teşkil edebilecek, form anlayışı ve mekan kompo
zisyonu kavramına intibak edecek şekilde karşılayabilecek günümüzün 
mimarlık ve sanat anlayışına uygun projeyi seçmek ve dığeı başarılı 
projeleri değerlendirmektedir. 

Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan
lar iştirak edebilir. 

Yanşma jürisi : 

Danışman jüri üyeleri : 

Duman Halis 
Göncüoğlu Orhan 
Kaplan Tahir 
özel Ahmet 
Payzm Ziya 

Aslî jüri üyeleri : 

Aksut Levent 
Anolay Sami 
Cankut Fikret 
Erkut Ergun 
Görkem Bedi 
Izgi Utarit 
Zeren Lütfi 

Yedek jüri üyeleri : 

Aysen Doğan 
Öke Sabih 
Türkmen Muhlis 
Yazgan Mahbube 

Raportörler : 
Sepkin Yurdanur 
Aktan Filiz 

ödüller : 

Birinci ödül 
İkinci ödül 
Üçüncü ödül 
(5) adet mansiyon beheri 

Prof. Dr. 
Y. İnş. Mühendisi 
Y. İnş. Mühendisi 
Profesör 
Y. Müh. Mimar 

Müh. Mimar 
Müh. Mimar 
Müh. Mimar 
Mimar 
Müh. Mimar 
Mimar 

Pı-of.'Y. Müh. Mimar 

Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 

Y. Mimar 
Y Mimar 

25.000,— TL. 
22.500 — TL. 
20.000.— TL. 
7.500,— TL. 

öğretim Üyesi 

Son soru sorma tarihî 20 Ağustos 1967 Çarşamba, Proje teslim ta
rihi 2 Ekim 1967 Pazartesi saat 17.00 dir. 

Yanşma şartnamesi ve eklerini istemek için şahsen veya posta ile 
yapılacak olan müracatlar, İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu hesabına 
doğrudan doğruya veya başka bâr İş Bankası Şubesi yolu ile 50,— TL. 
yatınldığmı gösterir banka makbuzu ile birlikte Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğine yapılmalıdır. 

5771/4-2 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. den : 

İnşaat yaptırılacaktır 

Bartın Çimento Fabrikası IJI üncü çimento değirmenine ait inşaat 
ve temel kazıkları işleri kapalı zarf usulü ile birim fiyat esası üzerinden 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 

İşin keşif bedeli : 825.000,— TL., Geçici teminat miktan : 36.750 — 
TL., Eksiltme tarihi : 15/8/1967 

Bu işe girmek isteyenlerin; bir taahhütte buna benzer en az 
500.000,—. TL. lık sınai bir tesisi müteahhit, şantiye şefi veya kontrol 
şefi olarak basan ile ikmal etmiş olmaları, Kavaklıdere'deki şirket vez
nesine yatıracaklan TL. 100,— lira bedel mukabilinde İnşaat Müdürlü
ğünden bir adet eksiltme dosyası almaları, bu dosyada mevcut örneklere 
göre isteklilerin hazırlıyacakları taahhütname, belge ve bilgileri engeç 
8/8/1967 günü saat 17.00 ye kadar şirkete vermeleri şarttır. 

Şirket gerek belgeler üzerinde gerekse dilediği müesseseler nezdin-
de yapacağı inceleme ve özel soruşturmalar sonucunda isteklilerden di
lediğine iştirak belgesi verip vermemekte ve eksiltmeyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

Müteahhide, özel şartnamede yazılı esaslara göre, ihale bedelinin % 
10 una kadar avans verilecektir. 

5804 / 2-2 
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Fethiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/125 
Davalı Fethiye Cumhuriyet Mahallesinde emekli tahsildar Mustafa 

Ferizcan varislerinden olup Ankara Harp Sanayii Tank Atelyesinde Bin
başı Orhan Kaya. 

Davacı Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesinden Halil oğlu 1932 do
ğumlu Mustafa Yalçın tarafından murisiniz Mustafa Ferizcan'm ölümü 
ile aleyhinize açılan 391 lira 94 kuruş alacak davasının duruşması için 
adınıza çıkarılan davetiye adresinizin meçhul olduğundan bahisle bilâ 
tebliğ iade edilmiş olduğundan davetiyenin gazete ile ilânen tebliğine 
karar verilmiş olmakla karar gereğince davalı olarak duruşmanın bıra
kıldığı 11/7/1967 günü saat 9.00 da mahkemeye gelmeniz davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5734 

1962/412 
Dahilî davalı istanbul Sirkeci Dervişler Sokak No. 11 de Konya 

Uğur Otelinde İbrahim Unsal, 
Davacı İmar İskân Bakanlığı adına Fethiye Hazine vekili tarafın

dan aleyhinize açılan (Murisiniz Fethiye'nin Karagözler Mahallesmde 
otururken ölen Ummuhan Unsal aleyhine) men'd müdahale ve ecrimisil 
davasının 18/7/1967 tarihli celsesine varis olarak ilânen davetiye tebliğ 
edildiği halde gelmediğinizden yine gazete marifetiyle ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş olmakla bu defa duruşmanın bırakıldığı 
27/10/1967 günü saat 9.00 da murisiniz Ummuhan Unsal varisi olarak 
duruşmaya gelmeniz aksi takdirde duruşmanın gıyabınızda yürütüleceği 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5735 

1966/665 
Davalı : Yaşar Meral, Ahmet oğlu 1936 D. lu, Trabzon Çaykara Ka

zası Taşçılar K. den. 
Davacı Fethiye'nin Karvı Köyünden Abdullah kızı Esma Meral ta

rafından aleyhinize açılan boşanma davasının 4/4/1967 günlü duruş
masına davetiye tebliğine rağmen gelmediğiniz gibi bir vekilde gönderme
diğinizden hakkınızda mahkeme gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 
olmakla bu defa duruşmanın muallâk bulunduğu 27/10/1967 günlü saat 
9.00 da mahkemeye gelmeniz aksi takdirde duruşmanın gıyabınızda de
vam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5736 

Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/267 
Yıldız Köyünden Mehmet Ali Yazıcı'nm aynı köyden Muhtarlık, 

Hazine mümessili ve müdahil Mustafa Kurum ile 12 arkadaşı aleyhine 
açtığı tescil davasında : 

Davalılardan Asiye Çilingir, Selfinaz Çilingir, Nazıime Çilingir, İs
mail Yardım, Gülhanım Çilingir'in adresleri meçhul olup ilânen davetiye 
tebliğ edildiğinden bu kere aynı davalılara ilânen gıyap kararının tebli
ğine duruşmanın 15/9/1967 Cuma günü saat 10.00 a bırakılmasına ka
rar verildiği ilân olunur. 

5726 

Sincanlı Asliye Hukuk Hâkimliiğnden : 

967/121 
Sincanlı İlçesi Taşoluk Köyünden Abdullah Ayva ve Mustafa Ayva 

vekili Şükrü Şener tarafından 'Sincanlı Mal Müdürlüğü, Taşoluk Köyü 
Muhtarlığı, H. Hüseyin Ersoy ve arkadaşları aleyhine Taşoluk Köyünün 
Serban Çayı mevkiinde üç parça, Kemer mevkiinde bir, Efekli mev
kiinde bir, Gensiz Gölü mevkiinde bir parçaki ceman altı parça gayri
menkulun adlarına tescili hakkında açılan davanın yapılan muhakeme
sinde : 

Davalılardan Aliosman oğlu Hasan Hüseyin Ersoy, Ali oğlu ibra
him Özcan, Ömer oğlu Ahmet Güler ve Halil oğlu Abdullah Akdeniz'e 
adlarına çıkarılan davetiyelerin gösterilen adreslerini terketmiş olduk
larından tebliğ edilememiş ve adresleri de tespit edilemediğinden dava 
dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 
26/9/1967 günü saat 10.00 da bizzat duruşmada hazır bulunmaları veya 
bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri ilânen tebliğ olunur. 

5728 

Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/342 
Çavuşlu Köyünden Yakup oğlu Ahmet Bilgin'in Köy Muhtarlığı ve 

Hazine mümessili ile aynı yerden Mustafa oğlu Hüseyin, Mehmet, Ah
met, Ayşe, aleyhlerine açtığı tescil davasında : 

Davalılar Çavuşoğlu Köyünden Mustafa evlâtları Hüseyin, Mehmet, 
Ahmet, Kamil ve Ayşe'nin adresleri meçhul olduğundan Resmî Gazete 
ile ilânen kendilerine davetiyenin tebliğine duruşmanın 29/9/1967 Cuma 
günü saalt 10.00 a bırakıldığına karar verildiği ilân olunur. 

5727 

Denizli Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas : 962/49 
Karar :963/243 
Afyon vilayeti Karaman Mahallesi 326 hanede kayıtlı olup Deniz 

li'de Dokuzkavaklar mevkiinde oturan İsmail oğlu Ünzile'den 1931 yılı 
Haziran ayında doğma evli, bir çocuklu, cahil, sabıkasız ve hırsızlık su
çundan sanık Faik Güllü'nün diğer suç ortağı Kamil Aydeniz ile birlikte 
7/12/1061 tarihinde gece saat 03 sıralarında Eskihisar Köyünden müda
hil Huriye Taşkın'm mesken olarak kullanılan evinin alt katma gelerek 
sandık içinde bulunan 13 dolu buğday İle 12 dolu arpasını çalıp beraber
lerinde getirdikleri ve ileride bıraktıkları bir at arabasına boşaltarak 
müşterek oturdukları evlerine götürdükleri ve giderlerken buğday arpa 
tanelerinin dökülerek bıraktığı izden ve arabanın izinden yakalandıkları 
anlaşılarak T.C.K. nun 492/1, 522 ve 525 inci maddelerile neticeten birer 
sene hapis ve birer sene genel güvenlik gözetimi altında bulundurulma
larına, 81 lira 65 kuruş keşif ve 9 lira posta masrafının sanıklardan mii-
teselsilen tahsiline 8/12/1961 tarihinden 11/4/1962 tarihine kadar mev-
kufiyette geçen müddetin mahkûmiyetlerinden mahsubuna dair Denizli 
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22/3/1963 tarih ve esas 1962/49 ka
rar 1963/243 sayılı hükmün sanıklardan Kamil Aydeniz'e tebliğ edildiği 
ve fakat diğer sanık Faik Güllü pekçok aramalara rağmen bulunama
ması sebebiyle tebliğ edilemediği ve adresinin meçhul kalması dolayı-
siyle 7201 sayılı kanun hükümlerine göre hükmün Resmî Gazete'dede 
ilânına ve bir suretinin Adliye ilân levhasına asılmasına ve tebliğin ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına karar verilmekle 
hüküm sanık Faik Güllü'ye ilânen tebliğ olunur. 

5724-1 

Ankara İflas Memurluğundan : 

967/9 
Müflis Ziya Atalay'm iflası hakkında yapılan muamelede tasfiyenin 

tatiline karar verilmekle İcra İflas Kanununun 217 nci maddesi gere
ğince alacaklıların 30 gün içinde kanun hükümleri dairesinde bildirilme
sini bildirmediği takdirde iflasın kapatılacağı ilân olunur. 

5715 

istanbul Dördüncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1966/391 
Davacı : Hasan Özyol 
Maznun : İhsan Işık, Şakir oğlu Nesime'den olma 1942 doğumlu 

Mardin Medrese Mahallesi hane 170 cilt, 5/5 sahife, 20 de nüfusa kayıtlı 
Sultanahmet Benzinci Sokak 16 numarada oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 15/5/1966 
Hırsızlık suçundan maznun yukarıda açık hüviyeti yazılı İhsan Işık 

hakkında istanbul 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde hırsızlıktan yapı
lan duruşması sonunda, 492/7, 492/6, 492, 62, 522, 523, 59 uncu madde
leri uyarınca üç ay yirmi gün müddetle hapsine ve T.C.K. nun 525 inci 
maddesi gereğince 3 ay 20 gün müddetle E. U. nezareti altında bulun
durulmasına ve 500 kuruş masrafın alınmasına 647 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 10 lira hesabı ile 
paraya çevrilmesine mütedair gıyabi karar maznuna tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci mad
desi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur, 
5750 
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Ankara L v . A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Beş) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez 
110 ton kuru fasulyenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 55 
er tonluk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Kg. Lira Kr. Lira Kr Günü Saati 

Kuru fasulye 
Yarısı 

110.000 
55.000 

209.000 
104.500 

11.700 ) 
6.475 \ 11.00 

Nohut 43 000 68.800 4.690 11.30 
Domates salçası 21000 52.500 3.875 15 Ağustos 1967 

Sah 15.30 
Yeşil mercimek 60.000 123.000 7.400 J A O O 
Kırmızı mercimek 20.000 40 000 3.000 16 Ağustos 1967 *~ 

Çarşamba 11.00 

5553/4-3 

Ankara L v . A . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Şort mayoluk poplin) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi: Şort mayoluk piplin, Miktarı : 9000 metre, M. bedeli 63.000 
lira, G. teminatı : 4.400 lira, İhale günü : 14 Ağustos 1967 Pazartesi saat 
11,00 de. 

5557 / 4-3 

Aşağıda emsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Fanila) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 

Er tire fanila 
vRibana tipi) 
Öğrenci tire fanila 

Miktarı 
Adet 

90.000 
15 000 

M. bedeli 
Lira 

G. Tem 
Lira 

İ H A L E 
Günü Saati 

Toplam 

427.500 i-
79.500 i 

507.000 

24.030 22 Ağustos 1967 Salı 
Saat 11,00 de 
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Ankara L v . A . 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanl ığmdan 

Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(67) kalem (Elektrik mlz.) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplar nı ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Elektrik malzemesi, Miktarı : 67 kalem, M. bedeli : 120 000, 
G. teminatı 7 250, İhale günü : 14/8/1967 Pazartesi, S&at : 11.00. 

5459 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) balem (GMC yatak) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 

saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istek
liye ihale edileceği gibi her kalem ayrı istekliye ihaleedilebilir. 

Cinsi 
Miktarı 

Tk. 
M. bedeli G. teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

0.030 GMC ana yatak 300 
0.040 » » » 300 
0.020 » kol » 2000 

Tamamı 2600 

32.100 
32.100 

214.000 

278.200 

2.410] 14/8/1067 Pazartesi 
2.410 \ Saat : 11.30 

11.950 I 

14.880 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Merasim başlığı) maddesinin kapalı zarfla elîsiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerin Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir İstek
lilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon aBşkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Merasim başlığı (Mi. iç başlığı), Miktarı : 1000 adet. M. be
deli : 30.000, G. teminatı : 2.250, İhale günü : 14/8/1967 Pazartesi, Saat : 
14.00. 

5461 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı , muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Çam kereste) maddesinin kapalı zarfla eksiltme^ 
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. İstekli lerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

Cinci: 1 inci sınıf ç a m kereste, Miktar ı : 215 m3, M. bedeli: 
149.425,— lira, G. t e m i n a t ı : 8.725— lira, İhale günü saati: 12/8/1967 
Cumartesi saat 12.00. 

5462 /4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Oto gömleği) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemide ayrı istekliye ihale edile
bilir. 

Cinsi 
Miktarı M. bedeli 

Adet Lira 
G. Tem. 

Lira 
İ H A L E 

Günü Saati 

Jeep silindir göm. 
GMC. silindir göm. 

4.000 
3.000 

108.000 
87.000 

Tamamı 

6.650) 18/8/1967 Cuma 
5.600 f Saat : 11,00 de 
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Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

965/299 
967/178 
Münevver Ayabakan vekili Av. Mahmut Alikaşifoğlu tarafından 

Mehmet Mısırlı, Malatya'nın Dernek Mahallesinden Hüseyin oğlu Bay
ram v.s. aleyhlerine açılan izaleyi şüyuu davasının yapılan açık muha-

Taraflarm hissedarı bulunduğu davaya mevzu Malatya'nın Dernek 
Mahallesi Evliyaoğlu Sokağında olup tapunun kütük 23, sahife 213, paf-
kemesi sonunda : 
ta 41, ada 100, parsel 28 numarasında kayıtlı 102 metrekare mesahasm-
daki gayrimenkul mevcut hisse ve hissedar adedine taksimi kabil olma
dığından şüyuunun satış suretiyle izalesine karar verilmiş olduğundan 
işbu başkâtip ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren 8 gün içinde 
kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, işbu baş
kâtip ihbarnamesi adresi meçhul bulunan Hüseyin oğlu Bayram'a tebliği 
makamına kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 

5610 
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Ankara L v . A . 4 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına 4.000 kilo bar
yum sülfat satm alınacaktır. Tahmin bedeli 50.000,00 lira olup geçici temi
natı 3.750,00 liradır. İhalesi 14/8/1967 Pazartesi günü saat 10,30 da Ko
misyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

5556/4-3 

Kapalı zarf usulü ile dört kalem sıhhi cihaz işi yatırılacaktır. 
Tahmin bedeli 20.000,00 lira olup, geçici teminatı 1500 00 liradır. İhalesi 
14/8/1967 Pazartesi günü saat 11 00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ve-meleri şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

5558/4-3 

Aşağıda emsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (On) 'kalem (Marangoz takımı) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi me
sai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teıdıf mektuplarını ihale saa
tinden !b.r saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 
Miktarı M. bedeli G. tem. 

Adet Lira Kr. .Ura Kr. 
İHALE 

Günü Baati 

Marangoz planya tezgahı 
» kalınlık tezgâhı 
» şerit tes. tezgâhı 
» daire tes. tezgâhı 
» freze tes. tezgâhı 
» torna tes. tezgâhı 
» delik tes. tezgâhı 

Şerit tes. kaynak mak. 
Planya bıçağı bileme mak. 
Akaryakıt sayacı 

Ankara Valiliğinden : 

42.000 1 
54.000 I 
48.000 I 
30.000 i 
33.000 I 
24.000 f 
24.000 I 
9.000 J 

45.000 ] 
36 000 

17.750 22/8/1967 Salı 
Saat 11.00 
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1 — Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Süvari Merkezinde mev
cut binek hayvanları yemlik ihtiyacı için beher kilogramı 70 kuruş olan 
62720 Kg. yulaf, her kilogramı 35 kuruş tahmin olunan 94000 Kg. yem
lik balyalı kuru çayır otu ve her kilogramı 20 kuruş tahmin olunan 70000 
Kg. yataklık balyalı sap saman kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme 17/8/1967 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15 te Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde icra edilecektir. 

3 — Satm alınacak maddelerin hepsinin muhammen bedeli 90 804,— 
lira olup, muvakkat teminatı 5.790,20 liradır. 

4 —' Bu işe dair fennî ve idarî şartnameler her gün mesai saat
leri dahilinde Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten en geç bir saat evveline 
kadar usulüne göre tanzim edecekleri ve teminat makbuz ve ticaret odası 
vesikalarmı havi teklif mektuplarını kapalı olarak Komisyon Başkanlı
ğına vermiş olmaları lâzımdır. 

6 — Posta ve sair gecikmeler kabul edilmez. 
5672/4-2 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

İşin adı : Gaziantep - Kilis 2000 kişilik kapalı spor salonu inşaatı, 
Keşif Bedeli : 3.499.698,47 T. L., Muvakkat Teminat : 139.987,94 T. L. 
(Limit içi), Eksiltme Tarihi ve Saati : 11/8/1967 saat : 15.30, Belge için 
en son müracaat tarihi : 8/8/1967 saat: 17.00. 

1 —• Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 —• Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Gaziantep) Bölge Başkanlı
ğından ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire
sinde en son (8/8/1967) günü saat 17.00 ye kadar görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A. B. C. D ve E fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. 

Yeterlik belgesi alınabilmesi için eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
madde E fıkrasında yazılı : 

a) Plan ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan (3.499.698,47) 

liralık müteahhitlik karnesi aslı, 
e) Bu işin teknik öneminde en az (1.749.849,24) liralık bir işi bir 

taahhüt mevzuu olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına 
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış olduğu 
iş bitirme belgesinin aslı, veya noter tasdikli sureti, 

f) (194.991,—) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 
mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 

4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. 

5 —• İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmed kşe ye
terlik belgesi verilmez. 

6 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5686/2-2 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 

Gayrimenkul satılacaktır. 

Cinsi : Arsa, Mevkii mahallesi : Sakalar, Sokağı : Tayyareci Masar-
bey, Ada No : 770, Parsel No. 5, M2. si 51, M. satış bedeli : 90.000 lira, 
G. teminatı : 6.750 lira. 

Yukarıda yazılı imarca şüyulu gayrimenkul dairede görülebilecek 
özel ve genel şartnamesi dahilinde kapalı zarf ve artırma suretiyle ve 
peşin bedelle 11/8/1967 Cuma günü saat 15,00 da satılacaktır. Taliplilerin 
6.770 liralık geçici teminat makbuzunu, kimlik ve ikametgâh belgele
riyle ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun teklif mektubunu havi 
kapalı zarflarını 11/8/1967 günü saat 14,00 e kadar Komisyon Başkanlı
ğına makbuz karşılığı teslim etmeleri, postada vaki gecikmeler nazarı 
itibara almmıyacağı ve telgrafla teklif kabul edilemiyeceği şartnameler 
mesai gün ve saatinde Müdürlüğümüzde görülebileceği ilân olunur. 

5569 / 4-3 

İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Komiserliğinden 

Türkiye Garanti Bankası A. Şirketinin 20 milyon lira olan serma
yesinin 40 milyon liraya iblağı dolayısile yeniden çıkarılan beheri 500 
(Beşyüz) lira itibarî değerde 40.000 (Kırkbin) adet B grupu hisse senedi 
(Halen muvakkat makbuz) evvelkileri itmamen 25 Temmuz 1967 tarihin
den itibaren kayıt ve tescil edilmiştir. 

5744 

Kayseri Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/25 
Davacı Kayseri'nin İsmetpaşa Mahallesi Etlikçi Sokak numara 56 da 

mukim Türkân Eren vekili Avukat Mehmet E. Hasçalık tarafından davalı 
Boğazlıyan Devecipmar Köyünden Kâzım Ünver aleyhine açılan alacak 
davasının yapılan açık muhakemesi sırasında : 

Davacı vekili davalıya yemin teklif etmiş davalının adresi meçhul 
bulunduğundan 2 nci yemin davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı duruşmanın bırakıldığı 13/10/1967 günü saat 9 da duruşmaya 
gelmediği takdirde davacı tarafından Almanya'da birlikte çalıştıkları zaman 
kendisine 4.410 lira karzen 2.500 lira değerinde bir halının ariyet olarak 
verildiğini vak'alarmın sabit olmuş sayılmasına karar verileceği 2 nci yemin 
davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

5630 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Tahminî bedeli : 13.000,— lira geçici teminatı : 975,— lira olan 1 
adet takeometre aleti açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 14/8/1967 Pazartesi günü saat 16.00 da Bakanlık binasın
da Malzeme Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon marifetiyle ya
pılacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 
istanbul'da Bayındırlık Müdürlüğünden temin edilir. 

Taliplerin geçici teminat makbuzu veya mektupları ticaret, sanayi 
odası veya esnaf belgeleriyle birlikte yukarıda belirtilen tarih, gün, saat 
ve yerde Komisyona başvurmaları duyurulur. 

5648 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden 

Sivil Savunma Koleji İdare ve Eğitim tesisleri proje yarışması 
Yarışma şartları (Konu ve amaç) : 
Ankara - Yenimahalle Macun Köyü sınırları içindeki belirli arsala 

inşa edilecek olan Sivil Savunma Koleji İdare ve Eğitim Tesisleri proje
lerinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reis
liği tarafından «Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık Mühendislik ve Şehir
cilik müsabakalarına ait Yönetmelik» şartları içerisinde yarışmaya çıka
rılmıştır. 

Yarışmanın amacı Güzel Sanatları teşvik gayesi ile programda gös
terilen ihtiyaçları ekonomik şekilde karşılayabilecek günümüzün mimar
lık ve sanat anlayışına uygun projenin esas fikirlerini bulmak ve iyi pro
jeleri değerlendirmektir. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği üyesi olanlar iştirak edebilir. 

Danışman jüri üyeleri 
Barlas Alı 
Cemaligil T. Sadettin 
Eke Enver 
İlkorur Hayri 
Koral Necmi 
Şerbetçioğlu Hamit 

Aslî jüri üyeleri : 
Alsaç Orhan 
Birce Neriman 
Cankut Fikret 
Dinç Orhan 
Erol Nevzat 
Fer Nihat 
Vanlı Şevki 

Yedek jüri üyeleri: 
Anolay Sami 
Baban Ruşen 
Sisa Sami 
Tayman İlhan 

Raportörler : 
Aykut Aylâ 
Özden Gülçin 

Ödüller : 
Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 
8 adet mansiyon 

(Her birine) 

Emekli Albay 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Emekli Albay 
Emekli General 
Y. İnş. Müh. 

Doç. Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mimar 
Dr. Y. Mimar 

Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 

Y. Mimar 
Y. Mimar 

20 000 TL. 
15.000 TL. 
10.000 TL. 
5.000 TL. 

Son soru sorma tarihi 9 Eylül 1967 Cumartesi, Proje Teslim tarihi 
27 Kasım 1967 Pazartesi saat 17.00 dir. 

Proje şartnamesi ve ekleri, İş Bankası Akay Şubesi 77 No. lu «Ba
yındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yayın ve Sosyal Yardım
laşma Sandığı» hesabına doğrudan doğruya veya başka bir İş Bankası 
Şubesi yolu ile 50 TL. yatırıldığını gösterir makbuz ile birlikte Bayındır
lık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden temin edilir. 
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2 — İşin keşif bedeli (27.750,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 21/8/1967 Pazartesi günü saat 16,00 
da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden, 
A) (2.082,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte bu işin keşif bedelinin yarısı 

kadar iş bitirme belgesini dilekçelerine eklemeleri ve buna göre Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 21/8/1967 Pazartesi günü saat 
15,00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Müracaatın son tarihi 16/8/1967 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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1 - - Ankara Bayındırlık Müdürlüğü bodrum katında Dosya ve Ev
rak Müdürlüğü arşivi için yaptırılacak madeni dosya rafları 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye konulan iş : 
1) Bayındırlık Bakanlığı ozalıthanesi havalandırma tesisatı işidir. 
2) İşin keşif bedeli (9.390,—) liradır. 
3) Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 

Reisliği Eksiltme Komisyonunda 19/8/1967 Cumartesi günü saat 11.00 de 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

4) Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Reislikte görü
lebilir. 

5) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden, 
•A) (1.409,—) liralık katî teminatını, 
B) 1967 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) İsteklilerin bu işin teknik öneminde bu işi iyi bir surette ba

şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksilt
mesine girebilmek için yeterlik belgesi alınması şarttır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Ş. Karaağaç Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No. : 966/13 
Karar No. : 966/217 
C. M. U. : 966/43 
Hâkim : Hüseyin Göklevent 8092 
Kâtip : Ramazan Özkul 
Davacı A. H. 
Sanıklar : Göksöyüt K. den Mahmut oğlu 1934 doğumlu Halil İb

rahim Güçlü (Adresi meçhul) 
2 —. Aynı yerden Mahmut oğlu 15/4/1947 doğumlu Yaşar Güçlü 
Suç : Darp ve hakaret 
Suç tarihi: 26/12/1965 
Olay günü olan 26/12/1965 tarihinde sanıkların müşteki Ahmet 

Çakmak'a darp ve hakaretten haklarında amme davası açılıp amme da-
vasıda neticelenmiş olduğundan sanıklar Halil İbrahim Güçlü, Yaşar 
Güçlü haklarında yapılan duruşma neticesinde : 

Her iki sanığın duruşması yapılırken 780 sayılı Af Kanunu şümu
lüne girdiğinden haklarındaki amme davasının 24/10/1966 tarihinde af 
sebebiyle T.C.K. nun 97 nci maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına, 
emanette kayıtlı bıçak ve keserin T.C.K. nun 36 ncı maddesi gereğince 
suçta kullanıldığından müsaderesine karar verildiği bu verilen karar 
sanıklardan Yaşar Güçlü'ye tebliğ edilip diğer sanık Halil İbrahim Güç-
lü'ye bütün aramalara rağmen bulunamıyan sanık Halil İbrahim Güç-
lü'nün adresi tespit edilememiş ve verilen kararda tebliğ edilememiş 
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerine tev
fikan keyfiyetin Resmî Gazete ile ve mahkeme divanhanesine, taliki su
retiyle ilânen tebliğine ve 31 inci maddeye göre ilânın yapıldığı tarih
ten (15) gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 10/6/1967 tarihinde 
karar verildi. 
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Sahife: 12 (Resmî Gazete) 3 AĞUSTOS 1967 

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Beyoğlu Şubemiz için kiralanan binada projesine uygun ona
rım, tesisat, dekorasyon ve ışıklandırma işleri kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (187.143,10) T L. olup geçici teminatı ise 
(10.607,15) liradır. 

3 — Eksiltme 17 Ağustos 1967 Perşembe günü saat 16,00 da Ge
nel Müdürlük binasında toplanacak Satmalına Komisyonunda yapıla
caktır. 

İsteklilerin kapalı zarflarını aynı gün saat 15,00 e kadar makbuz 
mukabilinde Satmalına Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

4 — Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da Anafartalar Işıklar Cad. 
Gürsel Han 4 katta İnşaat Müdürlüğünde, Istanbul-Merkez Şubemiz 
Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 

5 — İsteklilerin bu işe teklif verebilmeleri için eksiltme şartna
mesinin hükümlerini yerine getirmeleri şarttır. 

6 — Yeterlik belgesi için en geç eksiltme gününden iki gün evve
line kadar yukarıda adresi belirtilen İnşaat Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve eksiltme şartnamesi hükümlerini yerine getirip yeterlik belgesi 
almaları lâzımdır. 

7 — Telgraf ile müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta 
serbesttir. 
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İller Bankasından : 

İçmesuyu tesisi yaptırılacaktır 
Kasaba : Doğubeyazıt, İli : Ağrı, Keşif bedeli : 2.162.786,02 T.L. 

Geçici teminatı : 78.633,58 T.L. İhale evrakı satış bedeli : 150 T.L. 
1 — Yukarıda adı yazılı içmesuyu tesisi kapalı zarf usulü ile birim 

fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 
2 — Teklif zarfları 18/8/1967 Cuma günü saat 14,00 de Ankara'da 

İller Bankası Satınalma Komisyonunda açılacaktır. Teklif mektuplarının 
aynı gün saat 12,00 ye kadar Bankaya teslimi gerekmektedir. 

3 — Teklif vereceklerin : Yeterlik belgesi almaları için 14/8/1967 
Pazartesi günü saat 17,30 a kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilek
çelerine yüklenici karnelerini; şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belge
lerin asıllarının veya tasdikli örneklerini tam olarak başarılan işlerin 
listesini, halen taahhütleri altında bulunan işleri gösterir taahhüt beyan
namesini eklemeleri lâzımdır. 
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• 
PTT. Genel Müdürlüğünden : 
1 •— Teşekkülümüz istanbul Tesellüm ve Depo Müdürlüğünde bu

lunan (Tahmini) 1000 adet oto lastiğine teknik şartnamesine göre sırt 
geçirilecektir. 

2 —• Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Da
iresi Başkanlığından ,veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane binasın
daki PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden T L . 45 bedel mukabili temin 
edilebilir. 

3 — Tekliflerin engeç 25/8/1967 günü saat 16.00 ya kadar Malzeme 
Dairesi Başkanlığına verilmiş olması gerekir. 
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Köy İşleri Bakanlığı Y. S. E . Genel Müdürlüğü 5 inci Mıntıka 
Kontrol Amirliğinden : 

1 — Aşağıdaki köprü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur . 

İ l i : Ankara, Köprü a d ı : Türkobası , Keşif bedeli: 474.000,15 lira, 
Banka ref.: 37.968,01 lira, Muv. teminat: 22.734,01 lira, Eksiltme tarih, 
gün ve saat: 11/8/1967 saat 15.00, Müracaat son g ü n ü : 7/8/1967. 

2 — Eksiltme, hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde Sıhlıivc 
Cemal Gürsel Caddesi 5 inci Mıntıka Kontrol Amirliği Odasında Ek
siltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Y.S.E. 
Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu 

ilin Y.S.E. Müdürlüğünde ve 5 inci Mıntıka Kontrol Amirliğinde görü
lebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek i ç i n : 
a) İstekli lerin 1967 yı lma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 

şirketlerin hali faaliyet be'çesi , ve her iş için hizalarında yazılı temi
nat vermeleri. 

b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer 
dilekçe ile 5 inci Mıntıka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve di
lekçelerine Bayındırlık Bakanl ığından al ınmış (B) grubundan en az 
yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhit l ik 
karnesi, plan ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile 
bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra al ınmış banka referansını ek
siksiz olarak bağlıyarak bu işler için yeterlik belgesi almaları. (Her iş 
için dilekçesine göre ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat önces ine kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak 
gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet i lân olu
nur. 

5375,4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Meteoroloji Meslek Okulu Kapalı Spor Salonu inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (535.000,00) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 21/8/1967 Pazartesi günü saat 16.00 da yapıla
caktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) (25.150,00) liralık geçici teminatım, 
B) 1967 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dılekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 
beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiri
sini, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz sure
tiyle Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 21/8/1967 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 —' Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 16/8/1967 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/101 
957/102 
Davacı Reyhanlı'nın Değirmenkaşı Mahallesinden Avukat Ali Ba

hadırlı tarafından davalı ikametgâhı meçhul Abdo Ömer Reşo aleyhine 
Mahkememize açılan tescil davasının yapılan açık duruşması sonunda 
aşağıdaki hüküm verilmiştir. 

HÜKÜM : 
Davalı adına İrtah Mahallesi 314 parselde kayıtlı avlulu ev çök

tükten sonra tamam arsasına davacının hüsnüniyetle ve kendi levazı-
miyle 13920 lira değerinde inşa ettiği evin kali faiz zarar doğuracağın
dan 928 lira bedel davacıdan tahsil edilerek davalı adına olan bu tapu 
kaydının iptali ile davacı adına tesciline temyizi kabil olarak karar ve
rilmiş olduğundan yukarıda adı geçen ikametgâhı meçhul davalıya bu 
ilâmın kesinleşmesi için Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. İşbu 
ilâm tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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3 AĞUSTOS 1967 (Resmî Galzete) Salhife: 13 

Karakuvvetleri Komutanlığından : 

Plastik seperatör alınacak 
Askerî ihtiyaçlar için 6246 sayılı kanun gereğince dış memleket

lerden aşağıda yazılı seperatörler ithal edilecektir. 
İlgililer (bu malzemeye ait şartnameyi K. K. 'Ordudonati'm Dairesin

den alabilirler. 
Son teklif verme 11 Eylül 1967 günü saat 17 ye kadardır. 

Cinsi ve eb'adı Adet 

Plâstik seperatör 146 + 0.5 mm. X 138+ 0.5 mm. 3.000.000 
Plâstik seperatör 112 + 0.5 mm. X 138+ 0.5 mm. 3.000.000 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı için 70.000 adet takvim yaptırılacaktır. 
2 — Buna ait şartname Ankara'da Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 

Malzeme (Şubesinden, istanbul ve İzmir'de Bölge Müdürlüklerinden temin 
edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firma ve matbaalar teklif edecekleri 
kıymetin % 7,5 nispetinde teminat vereceklerdir. -

4 — Teklifler en geç 15/8/1967 günü saat 17.00 ye kadar Genel 
Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönde
rilecektir. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İnşaat yaptırılacaktır 
Kurumumuzun Çorum İli Osmancık İlçesinin Dodurga Bucağı dahi

linde Linyit İşletmesi site sahasında yaptıracağı yazıhane binası ile 8 
adet çift lojman inşaatı, sabit birim fiyatı üzerinden eksiltmeye kon
muştur. 

1 — Bu işlerin eksiltmesi 15 Ağustos 1967 Salı günü saat 15,00 de 
Kurum binasında yapılacaktır. (Ankara - Yenişehir İnkilâp Sokak No. 6) 

2 — Bu işlerin keşif tutarı 1.355.184,44 TL. ve geçici teminatı 
54.400,— TL. dır. 

3 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmesi için (B) grupundan haiz 
oldukları müteahhit karnesi ile bir defada en az keşif tutarı kadar ben
zeri bir işi taahhüt suretiyle yaptıklarına dair belge ve halen taahhütleri 
altında bulunan işlerle, bu işlerde kullanacakları personel, teçhizat bil
dirileri ve referans mektupları ile birlikte TKİ Genel Müdürlüğüne 8 
Ağustos 1967 Salı günü saat 17,00 ye kadar müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — Yeterlik belgeleri 11 Ağustos 1967 tarihinden itibaren Kuru
mumuz Etüt ve Tesis Şubesinden alınacaktır. 

5 — İstekliler, eksiltme dosyalarını tatil günleri hariç her gün 
mesai saatleri içinde, Kurumumuz Etüt ve Tesis Şubesinde ve Çorum'da 
T. K. İ. Linyit İşletmesinde görebilirler. 

6 — Tekliflerin eksiltme günü saat 12,00 ye kadar Kurumumuz 
Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. Pos
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Kurumumuz yeterlik belgesi verip vermemekte ve ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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Afyon İli Daimî Komisyon Başkanlığından : 

İlimiz YS. Müdürlüğüne ait 03-AC 427 plaka numaralı J-2000 mo
del Jeep Puck-Up 'Station-Wagon haline getirilecektir. 

Muhammen bedeli 22000,00 liradır. 
18/8/1967 tarihine müsadif Cuma günü saat 15.00 de kapalı zarf 

usulü ile katî ihalesi yapılacaktır. 
Buna ait şartname Daimî Komisyon kaleminde görülebilir. 
Taliplerin geçici teminata ait 1650,00 liralık T. C. Ziraat Bankası 

Afyon Şubesi makbuz veya banka mektuplariyle halen bu işle iştigal 
ettiklerine dair bulundukları Ticaret Odasından alacakları kayıt vesika-

lariyle usulüne tevfikan teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir 
saat evvel Daimî Komisyon kalemine makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postada vaki gecikme kabul edilmez. 
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Afyon Belediyesinden : 

1640 metreküp kum kapalı zarf usulü eksiltme usulü ile satın alı
nacaktır. 

Kumun muhammen fiyatı 17,—• lira olup ilk teminatı 2091,— liradır. 
İhale 22/8/1967 Salı günü saat 16.00 da Belediye'de yapılacaktır. 
Teklif zarflarının 2490 sayılı Kanunun 32 ve ondan sonraki mad

delerine göre düzenlenmesi ve engeç ihale saatinden bir saat evvel veril
mesi lâzımdır. 

Şartnameler hergün Muhasebede görülebilir. 
İlân olunur. 
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Ulukışla Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/207 
Davacı Fatma Köksoy tarafından davalı kocası Mehmet Köksoy 

aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan açık muhakemesinde : 
Adresi bilinmiyen davalı Mehmet Köksoy'a 12/7/1967 tarihli otu

rum için Resmî Gazete ile ilân edildiği halde duruşmaya gelmediği ve 
kendisini de bir vekille temsil ettirmediğinden bu kere duruşmanın bı
rakıldığı 27/9/1967 Çarşamba günü saat 9.00 da mahkemede hazır bu
lunmanız veya bir vekille . temsil olunmanız hususu gıyap yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 
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Nazüli 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/65 
Osman Boyacı vekili Avukat Muzaffer Tuncer tarafından Denizli 

Sanayi Çarşısında reberoit ve tecrit maddeleri satışı ile meşgul iken halen 
ikametgâhı meçhul bulunan Asot Arzurumi hakkında açılan senet iptali 
davası dolayısiyle davalı ilânen yapılan tebligata rağmen duruşmaya gel
memiş ve gıyap kararının da ilânen yapılmasına karar verilmiş bulunduğun
dan davalının 9/10/1967 günü saat 9 da hazır bulunması veya kanunî bir 
vekille kendisini temsil ettirmesi aksi halde duruşma gıyabında bakılacağı 
ilân olunur. 

5591 
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Trabzon Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/271 
Davacı Rabia Çolakoğlu tarafından davalılar Hazine ve Belediye ile 

tapuda malik görünen Karahüseyinoğlu Emrullah ve hemşiresi Zeynep 
aleyhine ikame edilen tescil davasında: 

Tapuda malik Karahüseyinoğlu Emrullah ve Emrullah hemşiresi Zey
nep'in adresi meçhul olduğu anlaşıldığından bu (kişi davalının duruşma 
günü olan 25/9/1967 Pazartesi günü saat 9 da Trabzon Asliye 1 inci Hukuk 
Mahkemesine müracaat etmeleri veya bir vekil göndermeleri olmadığı ve 
gelmedikleri takdirde haklarında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine 
kaim olmak üzere duyurulur. 
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Merzifon Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

967/77 
Merzifon Harmanlar Mahallesinden Mehmet Ali Öncül vekili Vehbi 

Okucu ile davalı Hacıhasan Mahallesinden Nahide Gültekin ve arkadaşları 
arasında doğan izaleyi şüyu davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Nahide Gültekin adına çıkarılan davetiye büâ tebliğ iade edil
miş ve halende adresi malûm bulunmamış olduğundan tebligat yapılama
mıştır. İşbu davanın duruşması 2/8/1967 Çarşamba günü saat 9 a muallâk 
olup davalı Nahide Gültekin'in aynı günde Sulh Hukuk Mahkemesinde biz
zat bulunması veya bir vekili kanunî bulundurması için keyfiyet davetiye 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Sahife: l4 (Resmî Gazete) 3 AĞUSTOS 1967 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

40 - 50 m3 hacimli asfalt taşımaya elverişli 40 ilâ 50 adet sarnıçlı demir
yolu vagonu satın alınacaktır. 

Beher vagonun tahmini bedeli 68.000,— lira tahmini 3.400.000,— lira 
olup geçici teminatı 115.750, liradır. 

Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile 15/8/1967 Salı günü saat 16.00 da Karayolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde (Ankara) yapılacaktır. 

Şartname dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Talipler ticaret, sanayi odası belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde 
aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 
29, 31/7/1967 ve 1/8/1967 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 

5689 sayılı ilânda tahminî bedel 3.400.00O lora düzeltilir. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği Tesisinden : 

Tesisimiz ile T. C. Ziraat Bankası Karaköy (istanbul) ve İzmir şu
belerindeki ticarî ve teknik şartnameler esasları çerçevesinde, 23.300 ton 
% 21 lik, 8.100 ton yüzde 26 lık olmak üzere, 31.400 ton amonyum nitrat 
ve 109.900 ton amonyum sülfat gübreleri satm alınacaktır. 

Teklifte bulunmak isteyen firmaların, şartnamelerimiz esaslarına 
uygun olarak düzenleyecekleri teküf mektuplarını, «Tarım Kredi Koo
peratifleri Yardımlaşma iBrliğı Tesist - Bankalar Cad. No. 41 Ankara1» 
adresinde 21 Ağustos 1967 günü saat 15.00 e kadar" bulunduracak şekilde 
göndermeleri duyurulur. 

Tesisimiz, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tab< 
olmayıp, malı kısmen ve tamamen alıp almamakta veya dilediğinden al
makta serbesttir. 

5714 / 3-2 

Aydmkent Belediye Başkanlığından 

İşin nevi 

1 — Lojman binası 
2 — Sarnıç İslahı 
3 — Otel çatısı 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

101.520,86 
46.008,50 
19.786 — 

Geçici Tem. Açık eksiltme 
Lira Kr. saati 

7.614,65 
3.450,65 
1.484,— 

10,00 
11,30 
13,00 

1 — Yukarıda nevi, keşif bedeli, geçici teminatı ve saati yazılı üç 
kalem yapı işleri 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 23/8/1967 Çarşamba günü saat onda Belediye bina
sında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartname ve ekleri mesai saatlerinde bedelsiz olarak 
Belediye dairesinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye iştirak için dilekçelere ekli plan ve teçhizat beyan
namesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, yapı işlerine 
ait 200.000 liralık iş yaptığına veya denetlediğine dair Yapı İmar İşleri 

Reisliğinden yeterlik belgesi ve 1967 yılma ait ticaret odası belgesini 
eklemeleri. 

5 — Taliplerin teklif mektuplarını 23/7/1967 Çarşamba günü saat 
9,00 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, telle müracaat ve pos
tada gecikmeler kabul edilmiyeceği ilân olunur. 
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Simav Belediye Başkanlığından : 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden : 

C i n s i 

Beyaz öğrenci ayakkabısı 
Öğrenci Lab. da kullanılan buzdolaplarının tamiri için 
lüzumlu malzeme 
Öğrenci Lab. da kullanılacak cam araçların yapımında 
kullanılmak üzere cam boru v.s. malzemesi 

Miktarı 

1 — Belediyece inşa ettirilecek Belediye Sarayı ve müştemilâtının 
yalnız kaba inşaatına ait kısmın işçiliği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — İşçilik kısmının keşif bedeli (113.962,80) lira olup geçici temi
natı (8.547,21) liradır. 

3 — İhale 18/8/1967 Cuma günü saat 14,00 de Belediye Encüme
ninde yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait hususî ve fennî şartnameler bedelsiz olarak iş saat
lerinde Fen İşlerinde görülebilir. 

5 — Usulüne ve kanunun tarifatma göre hazırlanacak teklif mek
tuplarının ihale saatinden bir saat önce Komisyona verilmesi şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/174 
Davacı Kelkit'in Kaş K. den Naim Macit tarafından davalı Kaya-

dibi K. den Mahmut oğlu Hacı Fidan aleyhine açılmış alacak davasının 
yapılan duruşması sırasında* : 

Davalı Hacı Fidan adına çıkarılan gıyap kararına verilen meşru
hatta gönderilen adreste olmadığı bildirilmiş ve başkaca tebligata sarih 
adresi bulunmadığından Resmî Gazete ile ilânen gıyap kararı tebliğine 
karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 25/10/1967 günü saat 9.00 a 
bırakıldığından adı geçen davalının muayyen gün ve saatte bizzat du
ruşmada hazır bulunması veya kanunî bir vekille kendisini temsil ettir
mesi, aksi halde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 

5614 

Konya Asliye 1 inci Hukuk Hakimliğinden : 

966/1193 
Davacı Hasan Ortagemici tarafından. Konya Sedirler Ortamescit Ma

hallesi Cevher Hatun Sokak 11 No. da mukim Kâmile Ortagemici aleyhine 
açılan davanın duruşmasında : 

Davalının adresinin tespit edilememesinden Resmî Gazete ile yapılan 
ilânen tebligat ile de 6/6/1967 tarihli duruşmaya gelmediğinden bu kere 
tayin olunan 8/9/1967 Cuma günü saat 10 daki duruşmaya da gelmediğin
de duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 
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M. bedeli 
Lira Kr. 

Muv. Tem. 
Lira Kr. 

İ H A L E N İ N 
Tarihi Günü Saati Şekli 

450 Çift 15.750,— 1 317,75 

24 Kalem 24.290,— 1.822,— 

16 Kalem 17.710,— 1.329 — 

17/8/1967 Perşembe 

17/8/1967 » 

17/8/1967 » 

10,30 K. zarf 

11,00 K. zarf 

11,30 K. zarf 

1 Yukarıda cinsi ve miktarı ile muhammen bedelleri, muvakkat teminatı yazılı eşya ve malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 Şartnamesi hergün çalışma saatlerinde Satmaîma Komisyonunda görülebilir; veya bedeli mukabilinde alınabilir. 
3 Her kaleme ayrı ayrı fiyat teklif edilecektir. Tamamı üzerinden yapılacak tenzilât kabul edilmiyecektir. 
4 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin tarifine göre hazırlanacak zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz 

mukabilinde verilmesi şarttır. 
Postada gecikmeler nazara alınmaz. 
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3 AĞUSTOS 1967 (Resmî Gazete) Salbife: 15 

Gaziantep Sulh Hukuk. Hâkimliğinden : 

1967/226 
Davacı Ruhiye Yalkm ve arkadaşları vekili Avukat Günsel Sayan'ın, 

davalı Pazarcık Ortaokulu civarında Nihat Bozdağ yanında iken semti meç
hule giden Vehbi Özkoçak ve arkadaşları aleyhine açdığı Gaziantep Akyol 
Maihallesı Kilis şosesi mevkiinde ada 934 parsel 27 de kayıtlı tarlanın ka
bilse taksim, değilse satılarak şüyuun izalesi davasının yapılan duruşması 

siras»uda : 

ilkahlardan Vehbi Ozkoçak'm gösterilen adresde ayrılıp adres bırak
ma _an senvfi meçhule gittiğinden gıyap kararı tebliğ edilememiştir. 

Bu ı ...... davalı Vehbi Ozkoçak'm duruşmanın bırakıldığı 14 Eylül 
1937 günü saat 9 da duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini davada bir 
veKİlle temsil ettirmesi, aksi halde davanın gıyabmda devam olunacağı gıyap 
karaTi yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 

5587 

1967/225 
Davacı Ruhiye Yalkın ve arkadaşları vekili Avukat Günsel Sayan'ın, 

davalı Pazarcık Ortaokulu' civarında Nihat Bozdağ yanında iken semti meç
hule giden Vehbi Özkoçak ve arkadaşları aleyhine" açdığı Gaziantep Akyol 
Mahallesi Kilis şosesi mevkinde ada 334 parsel 30 ve 31 de kayıtlı tarlanın 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

kabüse taksim, değilse satılarak şüyuun izalesi davasının yapılan duruşması 
sırasında: 

Davalılardan Vehbi Ozkoçak'm gösterilen adresde ayrılıp adres bırak
madan semti meçhule gittiğinden gıyap kararı tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla davalı Vehbi Ozkoçak'm duruşmanın bırakıldığı 14 Eylül 
1967 günü saat 9 da duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini davada bir 
vekille temsil ettirmesi, aksi halde davanın gıyabında devam olunacağı 
gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 

5588 

Çermik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/149 
Davacı Çermik Bademlik Köyünden Mehmet oğlu Ramazan Kardeşoğlu 

tarafından davahlar Bademlik Köyünden Mustafa oğlu Mahmut ve Bilâl 
Topkaya haklarında açmış olduğu şuf a davasının yapılan duruşmasında : 

Yukarıda adı geçen davalılardan Bilâl Topkaya yapılan bir çok ara
malara rağmen adresinin tespitine imkân görülmediğinden hakkındaki teb
ligatın ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan davalının bu 
kere duruşmanın bırakıldığı 16/10/1967 günü saat 9 da duruşmada hazır 
bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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1 — Aşağıda yerleri, keşif tutarları, teminat tutarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek okulları inşaatı, 
2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmece konulmuştur. 

işin adı ve yeri 
Keşif bedeli 

¿.•ira Kr. 

1.103.3.67,60 
543.İP6,93 

4.055.73.0,87 
4.809.14Ó.&5 
2.153.263,95 
1.770.863,93 

Geçici teminatı 
Lira Kr. 

46.846 — 
25.487 — 

135.422,— 
158.025,— 
78.348 — 
66.876 — 

ihale gün ve saati 

21/8/1967 Pazartesi saat 11,00 
21/8/1967 Pazartesi saat 15,00 
21/8/1967 Pazartesi saat 16,00 
22/8/1967 Sah saat 11,00 
22/8/1967 Sah saat 15,00 
22/8/1967 Sah saat 16,00 

Bakanlığa son 
müracaat günü 

16/8/1967 
16/8/1967 
16/8/1967 
17/8/1967 
17/8/1967 
17/8/1967 

—• Hozat Kız Enstitüsü inşaatı 
—• Mazgirt Kız Enstitüsü ikmali 
— İst. Gültepe Sanat Enstitüsü inşaatı 
— *st. Sağmalcılar Sanat Enstitüsü 
— İzmir İktisadî ve Tic. ilim. Akademisi ikmali 
— Bolu Sanat Enstitüsü atelyeler inş. 

2 — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Meslekî ve Töknl.k Öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanacak Merkez Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

"3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Yukarıda yazılı tutardaki geçici teminatını, 
B) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat diiekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazırlanmış) taahhüt beyannamesi, makine ve teçhizat beyannamesi, teknik 

personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar işm ihalesine giröbilecefcleruteıj gösterir, istanbul'da ve İzmir'deki 
işler için (B) grupundan, diğerleri için (C) grupundan müteahhit karnesi, Hozat için 110 bin lira nakit, 220 DAu Ura kredi, Mazgirt için 55 bin 
lira nakit, 110 bin lira kredi, Gültepe için 400 bin lira nakit, 800 bin lira kredi, Sağmalcılar için 480 bin lira nakit, 9*ft? .bin lira kredi, İzmir için 
215 bin lira nakit, 430 bin lira kredi, Bolu için 175 bin lira nakit, 350 bin lira kredisi bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra af_nmış banka refe
rans mektubuna göre, Yapı işleri Dairesi Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektubu ile birlikte zam* koymaları 
şarttır. 

4 — Teklif mektupları ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilecektir. 
5 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
6 — Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra Eksiltmeye konan işin Muh. bedeli Geçici Tem. İ H A L E İhalenin ne suretle 
No. çeşidi ve miktarı Lira Lira Tarihi Günü Saati yapılacağı 

1 46 kalem kalb-akciğer makinası ta
mamlayıcı malzemesi 238.978 13.199 11/8/1967 Cuma 11,00 Kapalı zarf 

2 20.000 adet kan şişesi ve 20.000 adet 
kan alma takımı 220.000 12.250 11/8/1967 15,00 > > 

3 1.000.000 adet balgam kabı 110.000 6.750 11/8/1967 » 15,45 » 4 Mitral ve Aort kalp kapakları 164.250 9.462,50 11/8/1967 16,00 

Şartname 
bedeli 

Lira Kr. 

12,00 

11,00 
5,50 
8,25 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinden görülebilir. 
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları zarfları eksilt

me saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

j^ot: 21, 28 Temmuz 1967 tarihlerinde yayımlanan 5453 sayılı ilân daki 50 ton kireç kaymağı eksiltmesi şimdilik durdurulmuştur. Tavzıhen 
ilân olunur. 
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Sahife: 16 3 AĞLSTOS 1967 

Ticaret Bakanlığından 

D Ü Z E L T M E L E R 

4 Temmuz 1967 tarihli 12638 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
ithalât Rejimi Kararı ile ithalât Yönetmelikleri ve İthalât Listelerinde 
yapılması gereken baskı düzeltmeleri aşağıda gösterilmiştir : 
ithalât Rejimi Kararında : 

Sahife Madde Satır Yanlış Doğru 
2 11 13 .. müteferırk.. .. müteferrik.. 
2 11 14 Tahsisli ithal Listesin- Tahsisli İthal Malları 

den.. Listesinden .. 
2 14/I-b 8 .. veya Ticaret Odasın- .. veya Ticaret ve Sanayi 

dan.. Odasından... 
3 Geçici Mad. 1 3 . . yönetmelik ve sırkü- .. Yönetmelikler ve Sir-

ler.. külerler.. 

»İthalât Yönetmeliğinde : 
hife Madde Satır Yanlış 

5 16 7 trnsfer.. 
5 17/Ç 2 .. progorma.. 
5 17/Ç 7 .. birimini.. 
5 17/Ç 10 .. Tahsis,.. 
5 18 1 .. Listesine .. 
5 19/B 11 .. bendinin son fıkrası. 
6 19/E 4 .. sirküler yayımlanır. 
7 25/I-a 7 .. C ve D hallerinde 
8 28/III-b 2 belge verilmeriği.. 
8 29 3 .. dahil sanayicilere Sa 

nayi 

8 29 7 .. saanyicilerin.. 
8 31 3 ithalât ihracatçı.. 

Doğru 

transfer.. 
.. proforma.. 
.. birimin.. 
.. tahsis... 
.. Listesinde.. 
..bendinin 6. fıkrası.. 
.. sirkülerle yayımlanır. 
.. Ç ve D hallerinde 
belge verilmediği.. 
.. dahil sanayicilere Oda
lar Birliğince, kamu 
sektörünün payıda bu 
sektöre dahil sanayici
lere Sanayi.. 
.. sanayicilerin.. 
ithalât, ithalâtçı.. 

—• 17. maddenin D bendinin (b) fıkrasının 5. satırı «ulaştırması» ke
limesi ile bitecek ve «şaıtı ile» başlıyan ifade satırbaşı olacaktır. 

— 32. maddenin başlığında yer alan «İMALATI» kelimesi « İ T J . T J . A -

LÂTI» olarak düzeltilecektir. 
— 49. maddenin başlığına YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ kfl-ydı ilâve 

edilecektir. 
— Anlaşmalı Memleketlere ait Ek 2 de yer aloai I Numaralı Kliring 

Anlaşmalı Memleketler Listesinden Finlandi->â ve Ürdün II Numaralı 
Serbest Dövizli Anlaşmalı Memleket List-v&me aktarılacak ve söz konusu 
II numaralı listeye ayrıca Habeşis>-^n ve Arnavutluk da ilâve edilecektir. 

10. sahifede kav-*-1'1 -Ek 5 deki ihtiyaç belgesinin «Yetkili imza 
veya imzalar ve mn'uur» ibaresinin sol tarafına «T. Odalar Birliğinin tevzi
atında bağlı b"K unduğu odanın mühür ve imzası» ibaresi konacaktır. 

I. No. lu Liberasyon Listesinde : 
— 11. sahifede kayıtlı 28.13.30 pozisyonundaki hariç kaydında yer 

alan «proteksit» «protoksit» olacaktır. 
— 12. sahifede kayıtlı ikinci 40.01 pozisyonu karşısında bulunan 

ibarenin birinci satırındaki «Yalnız RSS 3 ve 4 kalite ..» ifadesi «Yalnız 
RSS4 kalite...» şeklinde değiştirilecektir. 

— 12. sahifede kayıtlı üçüncü 40.01 pozisyonu karşısında bulunan 
ibare «Yalnız RSS1 kaliteli ham kauçuk» yerine «Yalnız RSS1 ve 3 ka
liteli ham kauçuklar» şeklinde olacaktır. 

— 12. sahifede yer alan 40.01.11 pozisyonu 41.01.11 olarak düzel
tilecektir. 

— 13. sahifede 73.15 pozisyonlu «Halitalı çelikler ve yüksek kar
bonlu çelikler» in karşısında AID kaydı olup izahat kısmında zikredilen 
gümrük tarife ve istatistik numaraları Sanayi Bakanlığı müsaadesmdedir. 

II. No. lu Liberasyon Listesinde : 
— 17. sabitenin başında yer alan «amyant, keçe ve mukavva gibi.... 

diğerleri» ibaresinin gümrük tarife pozisyonu çıkmamıştır. Adı geçen iba
renin başına «84.64» pozisyonu konulacaktır. 

17. sahifede 84.06 pozisyonlu maddenin 6. satırından itibaren ibare 
«200 mm. ye kadar silindir gömlekleri hariç (Petekli hava ile soğuyan 
silindir gömlekleri, prese çelikten silindir gömlekleri dahil)» şeklinde dü
zeltilecek ve mezkûr ibarenin karşısında bulunan 84.10 pozisyonu kaldırı
lacaktır. 

— 18. sahifedekı 85.08 pozisyonlu maddenin, 
bujiler hariç» kaydı ilâve edilecektir. 

karşısına «Her nev'ı 

-- 18. sahifede ikinci 90.29 pozisyonu karşısındaki ibarenin 3. satı
rında bulunan parçalar kelimesinden sonra parantez açılacak ve ibarenin 
sonunda bulunan sistemi kelimesinden sonra hariç kaydı konarak paran
tez kapanacaktır. 

Tahsisli ithal Malları Listesinde : 
Kota 

Sıra No. 
Güm. Ta. ve 

İst. No. Yanlış Doğru 

15 15.07.18 Kakao yağı Koko yağı 
59 32.05,06,07 sülfül ihtiva eden .. sülfür ihtiva, eden... 
86 35.01.10 Lalnız kazein Yalnız kazein 
99 38.19 ... ile % 50 den fazla ... ile % 10 dan fazla ... 

199 68.13 68.13 68.13.90 
201 69.02.50 tuğlaalrı tuğlaları 
241 73.34.20,90 ... (saç tokaları ve ..) .. (Toplu iğneler, saç to

kaları ....) 
321 85.01 51,52,53 Norm trifaze asenkron 

motorlar (1 HP ) 
10 tjeygir gücüne kadar 
elektrik motorları (Norm 
trifaze asenkron motor
lar, 1 HP ) 

347 85.23 ... (işletme gerilimi (15 
Kv. daha;, . , 

.. (İşletme gerilimi 15 
Kv. a kadar (15 Kv. 
dahil) 

369 90.16.10 - . minkaye .... minkale 
452 Muhtelif ithalâtçı kotası 

1.500 
ithalâtçı kotası 

2.000 
453 » sanayici kotası 

50 
sanayici kotası 

500 

— 1P.0 sıra numaralı kotanın izahat kısmının sonuna «Bu meblâğ 
XVIII. r̂ e XIX. kotalara aittir.» ibaresi konulacaktır. 

— 92 sıra numaralı kota Sağlık Bakanlığının emrindedir. 

•— «Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtlar (Çek'kâ-
ğıtlan)» şeklinde düzeltilecek olan 157 sıra numaralı kota Maliye Ba
kanlığı emrinde bulunmaktadır. 

— 264 sıra numaralı kota Sanayi Bakanlığı emrindedir. 
AID Yolu ile Yapılacak İthalâta ait Yönetmelikte : 

Sahife Madde Satır Yanlış Doğru 

39 2 23 ... Sanayici kotaalrm 
dan ... .. Sanayici kotalarından 

42 15-II/C 5 ... itiabren bir ay ... ... itibaren bir ay ... 
42 15-II/E 1 ... Yatırılan temiant... ... Yatırılan teminat... 
42 16 5 ... dövizi tahsis ... ... döviz tahsis... 
43 24/B 14 b) AID kod nomarası, b) AID kod numarası, 

I No. lu Liberasyon Listesinde (AID) 
— 46. sahifede «Tamamen AID» kaydiyle yer alan 40.01 pozisyonlu 

madde ismi «Yalnız RSS 1 kaliteli ham kauçuklar» yerine «Yalnız RSS 1 
ve 3 kaliteli ham kauçuklar» şeklinde olacaktır. 

II. No. lu Liberasyon Listesinde (AID) 
— 46. sahifede yer alan 28.42.31, 32, 33 pozisyonlu madde ismi «Ba

kır, lityum ve bazik, bizmut karbonat» olarak düzeltilecektir. 
— 49. sahifede yer alan 85.08 pozisyonlu maddenin karşısına «Her 

nev'ı bujiler hariç» kaydı ilâve edilecektir. 
Tahsisli ithal Malları Listesinde (AID) 

Kota Güm. Ta. ve 
Sıra No. İst. No. 

452 Muhtelif 

AID 
Kod No. 

Muhtelif 

Yanlış Doğru 

ithalâtçı kotası 
1.500 

ithalâtçı kotası 
2.000 

— Ayrıca, 4 Ocak 1967 tarihli 12495 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan İthalât İşlerine Dair İthalât : (67/5) sayılı Sirküler metninin iki-ncı 
satırındaki «... 40.01.20 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu...» ibaresi, 
4 Temmuz 1967 tarihinde geçerli olmak üzere, «... 40.01 gümrük tarife 
pozisyonlu...» şeklinde olacaktır. 

'Başbakanlık Devlet Matbaası 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 
   

Kanunlar                                                                                                      Sayfa 
 

918  Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 2825 Sayılı Kanuna 2  

        Madde Eklenmesine Mütedair 4607 Sayılı Kanunun 122 Saydı Kanunla Değiştirilmiş Olan 

        1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun       1 

 

919  5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72nci Maddesinin Sonuna Bir Fıkra Eklenmesi 

        Hakkında Kanun            1 

 

920  772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  1 

 

923  4936 Sayılı Üniversiteler Kanununun 1,15 Sayılı Kanunla Değişik 12nci Maddesine Bir Fıkra  

        Eklenmesi Hakkında Kanun          2 

 

924  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1)  

        Sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5102 Sayılı 

         Kanuna Ek Kanun           2 

 

925  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1)  

        Sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı Kısmına Bazı Kadroların Eklenmesi Hakkında Kanun  2 

 

Kararname 
 

6/8496  Türk Vatandaşlığına Alınmaları Hakkında Kararname      3 

 

Yönetmelik 
 

Bölge Trafik Zabıtasının Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerini Gösterir  

Yönetmelik             4 

 

Tebliğler 
 

Maliye Bakanlığına Dair Tebliğ          5 

 

Ticaret Bakanlığına  Dair Tebliğ          6 

 

 

 

İlanlar             6 

               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


