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22/5/1955 tarih ve 4/4502 sayılı Kararname ile yürürlüğe konul
muş bulunan «Hastaneler Yönetmeliği» nin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Yönetmeliğe bazı maddelerle geçici bir madde eklenmesine 
dair ilişik «Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 29/8/1967 tarih ve 1/0310/13250 sayılı yazısı üzerine, Ba
kanlar Kurulunca 25/9/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C SUNAY 

Başbakan V. 
H- DİNÇER 

Devlet Bakanı 
S. T. M Ü F T Ü OĞLU 

Dikleri Bakamı V. 
F. SÛKAN 

Devlet Bakamı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Maliye Balkanı V. 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakamı 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa. Bakamı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit Bakamı 
/. ERTEM 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırana Balkanı V. 
H. ATABEYLİ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tetk- Bakanı 
V. A. ÖZKAN 1. TEKİN 

Devlet Bakam 
K. OCAK 

İçişleri Bakamı 
F. SÜKAN 

Baymıdırlıfc Bakamı 
O. ALP 

Taran Bakamı 
B. DAĞDAS 

Çalışma Bakamı 
A. N. ERDEM 

Samaıyi Bakamı V. 
O. ALP 

Turiıam ve Tanıtma Bakamı 
N. KÜRSAD 

İmar ve İskân Bakamı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En.veTa.Kay.BaıkamıV. 
T. TOKER 

Köy İşleri Balkanı 
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«Hastaneler Yönetmeliği» nin bazı maddelerinin değiştiril
mesine bu Yönetmeliğe bazı maddelerle geçici bir madde 

eklenmesine dair Yönetmelik 

«Madde 1 — Hastaneler Yönetmeliğinin 70, 71, 176 ve 229 uncu 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

«Madde 70 — Hastane hizmetleri sıhhî (İdarî, malî ve teknik) ol
mak üzere üç kısımdır.» 

Hastanelerde bu hizmetlerin ifası için yeteri kadar mütehassıs, me
mur ve müstahdem bulunur. 

Sıhhî memurlar ve müstahdemler : 

Baştabip ve muavinleri, mütehassıs tabipler, laboratuvar mütehas
sısları ve asistanları ile eczacılar, diş tabipleri, hemşire, ebe, hastabakıcı, 
laborant ve bunların yardımcılarından ibarettir. 

İdarî ve malî işlerle uğraşan memurlar ve müstahdemler : 
İdare müdürü, idare müdür yardımcısı, idare memuru, mutemet, ayni

yat mutemedi, ambar memuru, mubayaa memuru, kâtip, hastakabul me
muru, iaşe memuru, kütüphane memuru, imam, arşiv ve istatistik me
muru, daktüo, müracaat memuru, gassal ve bunlara mümasil vazife gö
renlerdir. 

Teknik memurlar ve müstahdemler : 
Mühendis, teknisyen, elektrikçi, makinist, şoför, kalorifer ve etüv 

memurları, marangoz, boyacı, terzi, bahçivan, aşçı ve bunlara mümasil 
vazife görenlerdir. 

Madde 71 — idare işleriyle uğraşan memurların çalışma saatleri 
Memurin Kanununun ve buna müteferri kararnameler hükümlerine ta
bidir. Diğerlerinin çalışma saatleri hastane baştabibi tarafından tanzim 
edilecek programa göre ayarlanır. 

Kadrosu müsait olan hastanelerde ihtiyaca göre sıhhî, idarî ve tek
nik memurlar nöbete tabi tutulurlar. Nöbet cetvelleri her ay başında 
baştabiplikçe hazırlanarak ügililere tebliğ edilir. 

idare müdürü de nöbet görevi ile yükümlüdür. 
Madde 176 — idare müdürü tayin edilmemiş hastanelerde, hastane 

idare memuru, hastanenin bütün idarî işlemlerinde baştabibin yardımcı-
sıdır. idare memuru, mevcut kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emir
ler dairesinde hastanenin bütün idarî ve malî işlemlerini ve aşağıdaki 
maddelerdeki işleri yapmakla yükümlüdür. 

«Madde 229 — Hastane ihtiyaçları için muhtelif suretlerde temin 
ve tedarik edilen maddelerden icap edenlerin muayenelerini yapmak üzere 
baştabip muavini veya mütehassıs tabiplerden birinin başkanlığı altında 
başeczacı veya eczacı ve idare müdürü veya yardımcısı yahut idare me
murundan mürekkep üç kişilik bir (Muayene heyeti) teşkil olunur. An
cak tahlil mevzuu olan işler hakkında yetkili mütehassısın vereceği rapor 
muayene heyetince kabul olunabilir.» 

Madde 2 — Hastaneler Yönetmeliğine aşağıdaki ek maddeler eklen
miştir. 

«Ek madde 1 — idare müdürü, Baştabipliğe (Baştabip ve muavin
leri) bağlı olup, hastanenin idarî, ve malî ve teknik işlerinin yürütülme
sinde baştabipliğin yardımcısıdır ve onun emrinde bu hususlarla ilişkin 
kanun, tüzük ve yönetmelikler dahilinde vazife görür.» 

idare müdürü, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde baştabiplikçe 
kendisine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. 

«Ek madde 2 — İdare müdürü, bütün idarî işlemleri ve teknik işleri 
daimî surette murakabe ve takıp ederek bu işlerin usule uygun ve yo
lunda gitmesini sağlıyacak tedbirleri baştabipliğin onaması ile uygular.» 

(RESMÎ GAZETE ABONELERİNİN SON SAIÜFEDEKİ İLANI OKUMALARI TAVSİYE OLUNUR.) 
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Hastanedeki idarî, malî ve teknik işlerden sorumlu olup, bu işlem 
ve işler hakkında baştabiple (Muavinleriyle) daimî istişarede bulunarak 
direktif alır. Bu konularla ilgili olarak ayda bir rapor düzenliyerek baş
tabibe verir. 

«Ek madde 3 — İdare müdürü hastanenin her türlü ihtiyaçlarını 
zamanında tesbit ve bu ihtiyaçların temini hususunda bütün işlemleri 
yapmakla yükümlüdür. Satmalma, depolama ve depo çıkış hizmetlerini, 
günlük iaşe tabelâlarının kontrolünü, teçhizat ve bina onarım işlerini ta
kip etmekle görevlidir.» 

İdare müdürü neticelendirilmeleri zaruri mühim işleri tamamlamadan 
hastaneden ayrılamaz. Lüzumu halinde çalışma saatleri dışında baştabip 
veya nöbetçi tabibi tarafından vaki olacak davete her zaman icabet eder. 

«Ek madde 4 — İdare müdürü idarenin mevcut çalışma sistemi ve 
usullerini takip ve değerlendirmek suretiyle bu çalışmayı hedefe ulaştırır. 
Bakanlıktan verilmiş olan bütçe ve bununla ilgili uygulamayı baştabibin 
direktifi dahilinde en iyi şekilde değerlendirmek ve yıllık carı planmı buna 
göre hazırlamakla görevlidir.» 

«Ek madde 5 — İdare müdürü, idarî ünitelerin ilgilileri ile toplan
tılar yaparak hastane faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için ça-

Y Ö N E T 
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden : 

6595 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesini değiştiren 646 
sayılı Kanuna konu teşkil eden işlerden Bayındırlık Bakan
lığınca başlatılmış, henüz sonuçlanmamış olanlarının ve 
bunlarla ilgili her türlü malzeme ve evrakın Ege Üniversitesi 
Rektörlüğüne ne suretle devredileceği hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 27/7/1967 tarihli ve 927 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinde sözü geçen 20/5/1955 tarihli ve 6595 sayılı Kanunun geçici 
4 üncü maddesini değiştiren 8/7/1965 tarihli ve 646 sayılı Kanuna konu 
teşkil eden işlerden Bayındırlık Bakanlığınca başlatılmış, sonuçlanmış 
veya henüz sonuçlanmamış olanlarının ve bunlarla ilgili her türlü mal
zeme ve evrakın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne devri işlemleri, 927 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Maliye ve Bayındırlık Ba
kanlığı mütalâaları da alınarak Ege Üniversitesi Rektörlüğünce hazırla
nan bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı devir işlemine konu olan mal
zeme ve evrak şunlardır : 

a) Ege Üniversitesi inşaat ve tesisatiyle ilgili olup Bayındırlık 
Bakanlığı Merkez Daireleriyle bu Bakanlığa bağlı mahallî kuruluşlarda 
(Ege Üniversitesi İnşaatları Müstakil Kontrol Fen Heyeti Müdürlüğü, 
Yapı İşleri 3 üncü Bölge Müdürlüğü, İzmir Bayındırlık Müdürlüğü) mev
cut her türlü program, proje ve maketlerle muhabere, keşif, ihale, söz
leşme, hakediş.muayene, teslim ve tesellüm dosyaları ve benzeri muame
leli evrak, 

b) Her türlü teminat akçeleri ve teminat akçesi hükmünde bulu
nan kıymetli evrak, 

c) Ödenek ve sarf durumlarına ait hesap cetvelleri, 

ç) Her türlü alacak ve borç hesaplariyle dava ve icra takiplerine 
ait muameleli dosyalar, 

d) Ege Üniversitesi inşaat ve tesisatiyle ilgili olarak Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine konulmuş bulunan ödeneklerden Bakanlıkça veya 
Bakanlığa bağlı mahallî kuruluşlar, (İzmir Bayındırlık Müdürlüğü, Ege 
Üniversitesi İnşaatları Müstakil Kontrol Fen Heyeti Müdürlüğü, Yapı 
İşleri 3 üncü Bölge Müdürlüğü) tarafından satın alınmış bulunan her 
türlü makina, teçhizat ve malzeme, 

e) Sözleşmeleri icabı, Ege Üniversitesi inşaat ve tesisatmm takip 
ve kontrolünde kullanılmak üzere, müteahhitler tarafından temin ve 
idareye teslim edilmiş bulunan her türlü âlet, makina, teçhizat ve araçlar, 

f) Hakedişlere göre müteahhitlere bedelleri ödenmiş veya tahak
kuk ettirilmiş bulunan Ege Üniversitesi inşaat ve tesisatiyle ilgili her 
türlü ihzarat malzemesi, 

hşma programları düzenlemek ve personelin hizmetlerini tam randımanla 
gördürülmesini temin maksadiyle işbirliği yapar. İdarî hizmetlere ilişkin 
olup, kadrosu veya memuru bulunmayan hizmetlerin görülmesinde baş
tabibin onaması ile iş bölümü yapar. Ayrıca hizmetin icabına göre per
sonelin çalışma saatlerim Yönetmeliğe göre tanzim ve tatbik eder. Bü
tün personelin şahsi dosyalarının tutulmasını sağlar, maaş, ücret, terfi, 
emeklilik işlerini kontrol eder ve gereken işlemleri yapar.» 

Ek madde 6 — İdare müdür yardımcısı idare müdürünün görevle
rine yardım eder. İdare müdürünün kendisine vereceği idarî, malî ve tek
nik işlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre hizmet görür.» 

İdare müdürünün yokluğunda onun görevlerini yapar. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Geçici madde : İdare müdürü tayin edilmiş kurumlarda çalışmakta 

olan idare memurları idare müdür yardımcısı hizmetlerini ifa ederler. 
Madde 4 — Bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yürütür. 

M E L İ K 
g) Devir tarihine kadar Bayındırlık Bakanlığınca Ege Üniversitesi 

için yaptırılmış veya yaptırılmakta olan bilûmum inşaat ve tesisat, 
h) Yukarıdaki fıkralarda belirtilmemiş olup Ege Üniversitesi in

şaat ve tesisatının yapımıyla ilgili bulundukları uygulama esnasında 
anlaşılacak sair malzeme ve evrak. 

Madde 3 — Devir, teslim ve tesellüm işlemleri, Ege Üniversitesi 
Rektörü tarafından, Üniversite adına tesellüme yetkili kılınacak en az üç 
kişilik bir komisyon ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 3 üncü Bölge 
Müdürü tarafından Bakanlık adına teslime yetkili kılınacak yine en az 
üç kişilik bir komisyon tarafından müştereken yürütülür. 

Devre konu olan ayniyat ve levazımın teslim ve tesellümünde bu 
komisyonlara Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile 3 üncü Bölge Müdürlüğü 
Ayniyat Saymanlarının iştiraki şarttır. Ayrıca, bu komisyonların çalış
malarına İzmir Defterdarlığından da bir temsilci iştirak ettirilebilir. 

İnşaat ve tesisat müteahhitleri veya yetkili temsilcileri, sadece kendi 
taahhütlerinde bulunan işlere ait tespit, devir ve tesellüm çalışmalarına 
katılırlar. 

Gerektiğinde, devir işlemlerine esas olacak sayım ve tespitleri yap
mak; evrak ve dosya muhteviyatına ait dizi pusulalarını tanzim etmek; 
liste, cetvel, fihrist ve protokolleri hazırlamak üzere, Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü veya 3 üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yeteri kadar yar
dımcı eleman görevlendirilebilir. 

Madde 4 — Devir, teslim ve tesellüm protokolleri beşer nüsha ola
rak düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından imzalanırlar. Bunlardan 
birer nüshası Maliye ve Bayındırlık Bakanlıkları ile işin ilgilisi bulu
nan müteahhide, iki nüshası da Ege Üniversitesi Rektörlüğüne verilir. 

Madde 5 — Demirbaş ve döşeme eşyasiyle sair malzemenin teslim 
ve tesellümüne ait protokollerde hali hazır durumları belirtilir. Bu arada 
ziyaa veya hasara uğramış eşya zuhur ettiği takdirde Ayniyat Talimat
namesi gereğince işlem yapılır. Üniversitece devralman ayniyat, demir
baş eşya ve malzeme için 3 üncü Bölge Müdürlüğünün çıkaracağı tasdikli 
kayıt suretlerinin ve Rektörlükçe düzenlenecek Ayniyat Talimatnamesine 
bağlı 24 örnek numaralı ayniyat tesellüm makbuzunun karşılıklı olarak 
teati edilmesi suretiyle yeni kayıtlar tesis olunur ve eski kayıtlar kapa
tılır. Ayniyat hesabma girmeyen malzeme için sadece teslim ve tesellüm 
protokolleri düzenlenir. 

Madde 6 — Bulunduğu yerden Üniversite merkezine hemen nakli 
mümkün olmayan malzeme ve evrakın, bilâhare nakledilmek üzere, ma
hallinde bir yediemine geçici olarak bırakılmasına ve devir işlemlerinde, 
devam eden işlerin aksatılmaması için gerekli tedbirleri almaya Ege 
Üniversitesi Rektörü yetkilidir. 

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

İhracat İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar : (67/53) 

Türkiye Odalar Birliği ile Doğu Almanya Dış Ticaret Odası Mümessilliği arasında imzalanmış bulunan 1967/68 dönemine ait Ticaret Proto-
koluna ekli «B» listesinin 5 inci sırasında 100 ton olarak yer alan kuru incir kontenjanına 100 tonluk ek bir kontenjan tefrik edilmiştir. 

, «.« 

İ L A N L A R 
Konya Asliye İkinci Hukuk Hâkiml'ğinden : 

966/1542 
Davacı Konya Sille Caddesinde Veysel Yayla vekili avukat Nihat 

Kışniş'ci tarafından Davalı Adana'da Sümerbank müessesesinde işçi olup 
halen adresi meçhul bulunan Zeyra Yayla aleyhine açılan geçimsizlik se
bebiyle boşanma davasının yapılmakta olan muhakeme neticesinde : 

Varit ve sübut bulan dava veçhile tarafların boşanmalarına davacı 
vekiline takdir olunan 450 lira ücreti vekâlet ile davacı masraflarının 
davalıdan tahsiline kabili temyiz olmak üzere 8/6/1967 talibinde karar 
verilmiştir. 

Mezkûr ilâmın davalı Zehra Yayla'ya tebliği yerine kaim olmak 
üzereilân olunur. 

7388 

Eskişehir Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

967/146 
Ali Erdoğan tarafından davalı Hanife Erdoğan aleyhine ikame olu

nan boşanma davasında : 
Davalının adresi meçhul olduğundan adına ılânen gıyap kararı çıka-

rılmsına ve duruşmanın 25/10/1967 günü saat 9.00 za bıı akıtmasına karar 
verilmiştir. 

Davalı mahkeme gün ve saatmda durulmaya gelmediği takdirde 
davası gıyabında bakılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

7391 

Eyüp İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/673 
Davacı Fatma Nursen Kurt tarafından davalı Sabri Gümüş aley

hine açılan babalık davasının yapılan duruşmasında : 
Galata Veli Alemdar Han Kat 2 No. 207 ikamet ettiği anlaşılan 

davalıya çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmiş olup mesken ve 
ikametgâhıda meçhul olduğundan tebligatın ilânen yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 24/10/1967 gününde mahkemede hazır bu
lunması dilekçenin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7392 

Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/235 
Söke İlçesinin Cumhuriyet Mahalesi Bolu Sokak No. 38 de oturur 

Selvinaz Coşkun tarafından Söke İlçesinin Çeltikçi Mahallesi Bora Sokak 
No. 36 tıda oturur Mehmet Coşkun aleyhineikame olunan şiddetli geçim
sizlik sebebiyle boşanma davasının duruşması sırasında : 

Davalı Mehmet Coşkun adına çıkarılan davetiyenin gösterilen adre
sinden ayrılıp semti meçhule gittiğinden bahisle bila tebliğ iade edildiğin
den ilânen davetiye tebliğine mahkemece karar verildiğinden karar gere

ğince adı geçen davalı Mehmet Coşkun'un duruşmanın bırakıldığı 
19/10/1967 Perşembe günü mahkemede hazır bulunması veya kendisini 
bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararı da tebliğ edileceği 
husus davetiye yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7354 

Akçakoca Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/94 
Davacı Fatma Karakaş tarafından davalılar Bedia Arıkan ve arka

daşları aleyhine açtğı tapudaki yüz ölçüsünün çoğaltılması dosyasının 
yapılan muhakemesi sırasında : 

Davalının tebligata yarar adresinin bulunmadığından davalıya Resmî 
Gazete ile tebligat yapılmış, yine de duruşmaya gelmediğinden, davalıya 
ilânen gıyap kararı tebliğine, Tebligat Kanunu hükümlerine göre karar 
verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 23/10/1967 Pazartesi saat 
9.00 da bizat kendisinin gelmesinin veya bir vekille kendisini temsil ettir
mesine, gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı ilânen teb
liğ olunur. 

7396 

Suşehri Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/36 
Davacı Suşehri'nin Cumhuriyet Mahallesinden Nevzat Yüce tarafın

dan davalılar Kirtanus Köyünden Seher, Durmuş Ahmet, Samiye, Adnan, 
İhsan, Halil Halime ve Şahin Acar aleyhine açılan taksim izayei şuyu 
davasının yapılan duruşması sırasında : 

Adresleri meçhul olan davalılar Seher Yürek, Durmuş Yürek, Ad
nan Yürek, ve İhsan Yürek adlarına çıkarılan davetiyelerin bila tebliği 
iade edildiğinden mahkemece Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş 
olduğundan davalıların duruşman-n muallak bulunduğu 7/11/1987 Salı 
günü sat 10.40 da hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil 
etmeleri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7390 

Erzincan Tapulama Hâkimliğinden : 

965/16 
Davacılar Mustafa Yıldız, Mahmut Belli ve Rıza Sızma ile davalı 

Hasan oğlu Ferhat mirasçıları arasındaki tespite itiraz davasının yapı
lan açık duruşması sonunda : 

Erzincan'ın Mağaçur (Tatlısu) Köyünde bulunan 823 parsel numa
ralı gayrimenkulun tamamının Rıza Sızma adına tesciline 27/10/1965 ta
rih vel965/16 - 1965/771 sayı ile karar verilmiş olup, davalı Ferhat mi
rasçılarının kimlerden ibaret olduğunun ve adresleri tespit edilemediğin
den mevzubahis hüküm tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın davalı Hasan oğlu Fer
hat mirasçılarına tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7388 
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Tirebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/53 
T. C. Karayolları Trabzon 10 uncu Bölge Müdürlüğü tarafından 

Hatice Aykaç, Ömer Aykaç, Atiye Yalçm, Kebire, Perişan Aykaç, Şakir 
ve Azize Küçüköner aleyhine istimlâkten dolayı açtıkları bedel tenkisi 
davasında davalılardan Şakir Güvendi ile Azize Küçüköner'in gösterilen 
adrese tebligat yapılamadığı ve tebligata sarih açık adresleride tespit 
edilemediğinden davalı olarak Şakir Güvendi ile Azize Küçüköner'in 
13/11/1967 günü saat 9.00 daki duruşmaya gelmeleri gelmedikleri tak

dirde H. U. M. K. nunun 509 ve müteakip maddeleri gereğince gıyap 
kararı çıkarılmasından duruşmaya devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

7397 

Tirebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Mehmet Salim İnanç tarafından Hazine, Mehmet Kara ve arkadaş
ları aleyhine açtığı meni müdahele ve tescil davasından davalılardan 
Mehmet Kara vefat etmiş olup mirasçılarından bulunan Hanife ve Asiye 
Kara gösterilen adresinde bulunmadıkları gibi tebligata yarar açık ad
resleride tespit edilemediğinden davalı Hanife Kara ile Asiye Kara'mn 
1960/314 sayılı dosyanın 24/10/1967 günlü duruşmasına gelmeleri ilâ
nen tebliğ olunur. 

7398 

Tirebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ankara Bahçelievlerde ikamet eden davacı Mehmet Salim İnanç ta
rafından ilçemizin Yağlıkuyumcu Köyünden Mehmet Kara mirasçıları 
Kazım ve Hüseyin Kara ile diğer arkadaşları aleyhine açtığı tapu iptali 
davasında davalılardan Kazım Kara ile Hüseyin Kra gösterilen adreste 
bulunmadıkları gibi tebligata yarar açık adresleride tespit edilemediğin
den davalı Kazım Kara ile Hüseyin Kara'mn 1967/232 sayılı dosyanın 
14/11/1967 günü saat 9.00 daki duruşmasma gelmeleri ilânen tebliğ 
olunur. 

7399 

İzmir Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/941 
967/585 
Davacı M. Ayfer Akalın vekili avukat Doğan Onarak ile davalı Ne

şet Akalın arasında cereyan eden boşanma davasının sonunda : 
Mahkememizce verilen 28/9/1967 tarih ve 966/941 esas 967/585 ka

rar sayılı hükümle tarafların boşanmalarına ve tarafların müşterek ço
cukları Canan ve Semanın yaşları ve halen anneleri tarafından bakıl
makta olduğu nazara alınarak velayet hklarınm davacı annelerine tev
diine, tarafların ayrı şehirlerde oturdukları takdirde davalının haftada 
bir pazar günleri saat 8 den 18 ze kadar ve ayrı şehirlerde bulunduk
ları takdirde senede bir Ağustos ayında bir ay müddetle müşterek ço
cuklarını yanma aldırıp görmek suretile münasebetlerinin tesis ve ida
mesine 15 lira ilâm harcı ile 500 lira ücreti vekaletin davalıdan tahsiline 
28/9/1967 tarihinde karar verilmiş olmakla işbu hükmün tebliğine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

7400 

İzmir İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/415 
967/518 
Davacı Ali Hikmet Kubilay vekili avukat Salih Özerkayı ile davalı 

Şevket Cengiz arasında cereyan eden Trafik Kaydının Terkini davasının 
yapılan duruşması sonunda : 

Mahkememizce verilen 29/6/1967 tarih ve 966/415 esas 967/518 
karar sayılı hükümle, 34 EF. 419 pilaka numarasını taşıyan 1952 modeli 
stüdebaker marka binek ve lacivert renkli 8286204 sasi seri ve V. 203086 
motor seri numaralı benzinli otomobilini 6000 lira bedel mukabilinde da
valıya satıp teslim ettiği ve satış bedelinin ödenmesine rağmen davalının 
otomobilin trafik kaydını uhdesine geçirmediği ve arabayı muhtelif kişi
lere bu şekilde elden çıkarıldığı anlaşıldığından mezkûr otomobilin da

vacı namına olan trafik kaydının terkinine ve davalıya satışının yapıl
dığının tespitine karar verilmiş olduğundan işbu ilânın hükmün tebli
ğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7401 

Menemen Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/267 
Değirmendere Köyünden Meliha Güngör tarafından aynı Köyden 

İbrahim Güngör aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşma
sında : Davalı İbrahim Güngör adına çıkarılan davetiyeye verilen meşru
hatta adresinin bilinmediği bildirildiğinden namına ilânen davetiye teb
liğine karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 10/11/1967 Cuma günü 
saat 9.30 da mahkemeye gelmesi, gelmediği takdirde gıyap kararı teb
liğ olunacağı ilân olunur. 

7404 

Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/38 
Davacı Artova'nın Balıkhisar Köyünden Fatma Güder tarafından 

murisi babası Dursun oğlu Veysel'in gaipliği hakkında açtığı davanın ya
pılan muhakemesi sırasında : 

Artova'nm Balıkhisar Köyünden Dursun oğlu Veysel'in seferberlik 
içerisinde köyden ayrılarak bir daha dönmediği ve o tarihten beri kendi
sinden haber alınmadığı ve hayat ve mematı meçhul olduğu anlaşıldığın
dan mezkûr şahsı tanıyan veya bulunduğu yeri bilen kimselerin ilân tari
hinden itibaren bir sene içerisinde mahkememize bildirmeleri ve müddet 
hitamında haber alınmadığı takdirde adı geçenin gaipliğine hükmoluna-
cağı ilânen tebliğ olunur. 

7403 

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/203 
Davacı Seydişehir İlçesi Hacıseyitali Mahallesinden Ümmühani To

puz tarafından kocası İsmail llhamettin Topuz aleyhine açtığı terk se
bebi ile boşanma davasının yapılan muhakemesinde : 

29/9/1967 Cuma günü saat 9 için davalı adına çıkarılan ilânen da
vete icabet etmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

3/11/1967 Cuma günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız veya 
bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde duruşmanın 
gıyabınızda devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

7402 
— — • — — 

Oğuzeli Tapulama Hâkimliğinden : 

Esas No. : 962/217 
Karar No. : 967/6 

Davacı Oğuzeli Yazılı Köyünden Hayri Şahin tarafından, da
valılar : Bekir Ağa kızı ölü Fatma mirasçıları, Bekir Ağa kızı ölü Mü
nevver mirasçılan, Hacı Emin oğlu Ali, ölü Hasan İşini namı diğeri Ke-
gefker (Köşker) Hasan mirasçılan, ve İbrahim HalU İşini, Zeliha Otu-
rucu, Hasan kızı ölü Munise mirasılan aleyhine açılan kadastro tespiti
nin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda : 

Dava konusu Oğuzeli Yazılı Köyü Beyyeri (Bozmahmut) mevkiinde 
pafta 14, parsel 951 olarak tespiti yapılan gayrimenkulun kararda tespit 
olunan hisseler nispetinde malikleri adına tesbit ve tesciline 27/1/1967 
günü karar verilmiştir. 

Davalılardan : 1 — Bekir Ağa kızı ölü Fatma mirasçıları. 
2 — Bekir Ağa kızı ölü Münevver mirasçılan. 
3 — Hacı Emin oğlu Ali Gaziantep. 
4 — Ölü Hasan İşini namı diğeri (Keşefker) Hasan mirasçılan. 
5 — Hasan kızı ölü Munise mirasçılarının adresleri tespit edileme

diğinden kararın Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince kendile
rine ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Hükmün ilân tarihinden (15) gün sonra tebliğ edümiş sayılacağı, 
süresinde temyiz edilmezse kesinleşeceği karar tebliğ yerine geçmek 
üzere ilân olunur. 

7407 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat temi
nat miktarı, ihale tarihi ve saati gösterilmiş olan malzeme, kapak zarf 
usulü ile satm alınacaktır. 

Satmalma No. ve Cinsi: 67-D/110 786 M^ jaluzi perde, Muham
men Bedeli: 49.600,— T. L., Muvakkat Teminat Miktarı: 3.720,— T. L., 
ihale Tarih ve Saati : 20/10/1967 - 10.30. 

2 — ihale, DSİ Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığında (Yüce-
tepe Mah. Maltepe R/7 Ankara) toplanacak Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Şube Baş
mühendisliğinden (Tophane, Firüzağa Süngü Sokak No. 3-5-7) talep 
mukabilinde almabilir. 

3 —• isteklilerin teklif mektuplarının, İdarî Şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

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

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

7576 /1-1 
% 

Etibank Genel Müdürlüğünden : 

inşaat yaptırılacaktır 
Bankamızca, istanbul yolu üzerinde Ankara'ya takriben 7 Km. me

safedeki arsa üzerinde yaptırılacak Eğitim Tesisleri inşaatı sabit birim 
fiyatı esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 — Eksiltme 25 Ekim 1967 Çarşamba günü saat (15.00) de Eti
bank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — işlerin tahminî keşif tutarı (2.873.991,40 TL.) olup geçici te
minatı (99.970,— TL.) dır. 

3 — isteklilerin yeterlik belgesi alabilmesi için (B) grupundan ke
şif tutarı kadar müteahhitlik karnesi ile, bir defa da bu miktardaki ben
zeri bir işi taahhüt suretiyle yaptıklarına dair belge ve halen taahhütleri 
altında bulunan işlerle, personel, teçhizat bildirileri ve banka referans 
mektuplarmı havi olarak 16 Ekim 1967 Pazartesi günü saat (18.00) e 
kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — Yeterlik belgeleri 19 Ekim 1967 Perşembe gününden itibaren 
Bankamız İnşaat Şubesinden alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız Mu
haberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunmaları lâzımdır. Pos
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Eksiltmeye iştirak için eksiltme dosyası satm alınması şart 
olup dosyalar 25 Ekim 1967 Çarşamba günü saat (12.00) ye kadar Ban
kamız İnşaat Şubesinden (100,— TL.) mukabilinde satın alınabilir. 

7 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7592 / 3-1 

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

Dövizi Şirketimizce APA ve serbest döviz sahası memleketlerinden 
temin edilmek suretiyle, çimento torbası imâline mahsus % 726.600,— lık 
kraft kâğıdı satm alınacaktır. 

Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlanacak tekliflerin 1/11/1967 
günü saat 11.00 e kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bulundurulması 
zaruridir. 

Bu ihaleye ait teknik ve idarî şartnameler şirketimizin Ankara -
Kavaklıdere'deki merkezinden veya istanbul Alım ve Satım Müdürlü
ğünden temin olunabilir. 

7613A-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için telemprimör cihazı ve teferruatı satma-
hnacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından istanbul'da PTT Tesellüm ve Depo 
Müdürlüğünden TL. 110,—• bedelle temin edebilirler, 

Tekliflerin muteber olabilmesi için şartnamelerin İdareden alın
mış olması şarttır. 

Teklifler en geç 27/11/1967 günü saat 16.00 ya kadar Genel Mü
dürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönde
rilecektir. 

Bu tarihten itibaren gönderilen teklifler nazarı itibara alınmaz. 

7616/3-1 
a 

Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1966/479 
Davacı Kocaeli Halk Bankası vekili Avukat Turgut Kayı ile davalı 

Saliha Akman aralarındaki alacak advasının yapılan muhkemesinde : 
Davalı Saliha Akman duruşmada hazır bulunması için dava arzu

hali ilânen tebliğ olunmuş olup duruşmaya gelmediğinden hakkında çı
karılan gıyap kararının da ilânen tebliğ olunmasına karar verilmiş ol
makla : Davalı Saliha Akman'm 11/10/1967 Çarşamba günü saat 10 da 
Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veyahut davacının 
kanunî bir vekil ile takip ettirmesi aksi halde duruşma katı gıyabında 
devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olur 
nur. 

7405 

Diyarbakır Asliye 2 nci Hukuk HâkimliğirtdetiT 

1966/289 
Davacı Hazinei Maliye tarafından davâh Tanır JSTazlıfean ve Kasım 

Avcı aleyhine açılan tazminat davasının yâpith açık auruşmâslnüa : 
Yapılan tebligata rağmen adresi tespit edilemiyen davalı Tahir 

Nazlıcan'a ilânen tebligat yapılmasına karar verümiştir. 
Davalı Tahir Nazlıcan'm duruşjnanm b ı r a k ı l m ı ş - jl^uğu 16/10/1967 

günü saat 9 da bizzat mahkemeye gelmesi veya kendisini bir vekil Ue 
temsil ettirmesi, gelmediği veya. bis sjekil de göndermediği takdirde hak
kında gıyap hükümlerinin tatbik edüeceği davetiye yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

7408 
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Muş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/340 
Davacı Muş'ta Arzuhalci Keşif: Gür tarafından eşi Havva Gür .aley

hine ikame olunan boşanma dâvasının yapııan duruşması sonunda ı 
Tarafların boşanmalarına ve müşterek çocukları Nezahât Yasar. 

Nesligül, Alemdar Şaşa, Nirgül ve Songül'ün velayetinin babaları Reşit 
Gür'e verilmesine Muş Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/9/1967 tarih ve 
966/340-232 sayılı kararı ile karar verilmiş olup davalı Hava Gür'ün ad
resi meçhul ötöBğundân hükmün kendisme ilânen tebl iğine ve ilâh tari
hinden itibar*» 15 g&a içinde hükmü temyiz etmeüiğt takdirde ke'smleş-
miş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

7433 

Pasinler Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Hasankale'de mukim ismail kızı Perihan Özcan 28/7/1967 
tarihli dava -dilekçesi ile davalı kocası Pasinler'in Kethüda Mahallesinde 
Binali oğlu Mehmet Özcan aleyhine ikame eylediği boşanma davasında : 
Davalı kocasının senelerden beri asker firarisi olduğu, yakalanamadığı ve 
kendisini da terk ettiği bu sebeple boşanmalarma karar verilmesini is
temiş olup davalı Mehmet özcan'a çıkarılan davetiyenin adresine teb
liğ edilemediği zabıta marifetiyle de yapılan tahkikat neticesi sarih ad
resi bulunamadığından dava dilekçesi özü ilanen tebliğine karar verilmiş 

I olduğundan,davalı aleyhine ikame edilen işbu boşanma davasının, duruş-
i masun» 30/11/1367 Perşembe saat. 9-00 & bırakıldığı davetiye yerine' '«â m 
i olmak üzere davalr Mehmet Özean'-a ilânen tebliğ edildiği, itirazları' yarşa 

mahkememizin 967/220, sayüı dosyasına bildirmesi veya mahkemede ha
zır olması hususu ilânen tebliğ olunur. 

U10 



Sahife: 6 (Resmî Gazete) 9 EKlM 1967 

Ankara Lv. A . 4 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Ayancık lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 915.420,49 lira olup, geçici teminatı 40.400,— liradır. İhalesi 
21 Ekim 1967 Cumartesi günü saat 11 30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazır-
lıyacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez Taliplerin engeç 17/10/1967 günü saat 
17.00 ye kadar Ankara'da Hv. Ky. İnş. Emi. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7235 /4-3 

Kapalı zarf usulü ile 2 Kim. Shh. cihaz işi alınacaktır. Tahmini be
deli -61 880,— lira olup, geçici teminatı 4.350,— liradır. İhalesi 21 Ekim 
1967"Cumartesi günü saat 12 00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi ner gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde gö -
rüle.*rjfflr. râfiplerm 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıya-
Caklarr fekrif zarflarını enereç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

7236/4-3 

Kapalı zarf uşuli Ue Çankaya garnizon b'naları radyatör ve kol-
lektör önlerinin k a D a t ı l m a s ı ile sabit dolap ve vestiyer yaptırılması işi 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 60 937,50 lira olup, geçici teminatı 9.'50,— 
l i rad ır İ h a l e s i ,28.JRkam.J967 Cumartesi günü saat 11,30 da Komisyonda 
yapılacaktır» K-esıt ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Le
va 7im Amırhe-ınfip p-nrıııpmnr Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde nazırîayacakları "teklif zarflarını en g e ç ihale saatinden bir 
saat evveline kadâ'f -makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme-
\efi- şarttır. Pestadalei gecikmeler kabul edilmez. 

7439 / 4-1 

Afyon Daimî Komisyon Başkariîığîridan : 
f.r.̂ v 
ilimizin tscehisar Bucağı hudutları içerisinde 4 ada numaralı Mer

mer Ocağının 15 senelik işletmesinin beher seneliği 14 100,00 lira üzerin
den 13 Ekim 1967 Cuma günü saat 14.30 da artırma suretivle ihalesi ya
pılacaktır. 

Şartnamesi Daimî Komisyon kaleminde görülebilir. 
Taliplerin» .geçici teminata ait Ziraat Bankası Afyon Şubesinin 

15 865,00 liralık makbuz veya banka mçktuplarıyle ticaret odası kayıt 
vptüirninT'ivip hırhktp hpıiı gun ve saatte il makamında toplanacak Daimî 
Komisyona, müracaatları. 

7258 / 4-4 

İlimiz t Jandarma Kemut«a»lıSı tein 17.50OJ3O İtaa îmJMrforien. baielli 
brr adet SSB telsfc cihazı 30 Ekim 1&6[T "Cuma «Bei* Baat'45:.*te fcâoalı 
zarf usuliyle katî ihalesi yapılacaktır. 

EiMia ait şartname Daimî Komisyon kaleminde görülebilir. 
Taliplerin geçici teminata ait 1.312,50 liralık T. C. Ziraat Bankası 

Afyon Şubesi makbuzu, ticaret ndaqı kayıt vesikalariyle kapalı teklif mek
tuplarını usulüne tevfikan en -geıp ihîtle saatinden bir saat e"Wel Daimî 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postada vaki gecikme kabul edilmez. 
72?» MU 

. i» 

"Türkiye- Radyo Televizyon' Kurumu Genel MMürlü^fmden f 

* -'Ifthnimümttz^TeleVızyön Eğitini Merkezi stüdyo teçhizatr, şart
namesine" göre'JkapaTr zarm • t«knf lcalma' Suretiyle' sâtmaknae-âtir 

'2t "Pestıtfer en geC'14 -Kasım löö f ' san ^umı »saat 14.00 e üadar 
"TRT3'Kurüm'U" Genel-MuduHugu 'GencT-EVrak ''Müdürlüğü Mrthatpaşa 
^v&uaesi -îieK1 jj^AnKara-aareame. -maKBHz- muKaısuınae^tesıım eanmıs 
-•'veya %rieiii^ffia»hunu-«araK lvpos-ta;-ıie--goneferHmişj oraeaımr. 

3 — Şartnameler 50,00 TL." "mükâbilmde, mümessilllk'Tıelgesîhın^îB-
razı''şartı ile Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin edilebilir. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabı olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7128 / 4-3 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Aşağıda belirtilen sondaj işi 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi 
uyarınca açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

a) Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Endüstri Bitkileri Kürsüleri 
binalaıı arasında yapılacak 500 kişilik anfı binası temel taşıma gücünün 
acele tespiti için binanın oturacağı yerde müteaddit sondaj ve radyal 
yükleme deneyi yaptırılacaktır. 

b) Bu işe ait keşif bedeli 15 000,— TL. olup geçici teminat 1.125,— 
TL. sidir. 

c) Açık eksiltme tarihi 19 Ekim 1967 Perşembe günü saat 15.00 
de Rektörlük binasındaki Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

d) Şartname Tandoğan Meydanında Eczacılık Fakültesi yanındaki 
Üniversite inşaat Dairesinde görülebilir. 

e) Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin inşaat dairesine müracaat 
ederek şartnameye uygun evsafta aletlerini gösterip iştirak belgesi al
maları ve bu belgeyi Eksiltme Komisyonuna ibraz etmesi şarttır, 

7332 / 4-2 

Kalecik Malmüdürlüğünden : 

1 — 39.661,10 lira keşif bedelli ve 2.974,58 lira muvakkat teminatlı 
Kalecik ilçesi Hükümet konağının onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmesi 20/10/1967 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
15,00 de Kalecik Malmüdürlüğü odasında toplanacak Komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3 — isteklilerin bu işe ait şartname ve sair evrakları hergün mesai 
saatleri dahilinde Kalecik Malmüdürlüğü ile Ankara Defterdarlığı Millî 
Emlâk Müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 

4 — Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar hazırlayacakları 1967 yılınaait ticaret ve sanayi odası 
vesikası, teminat makbuzu ve eksiltme gününden en az üç gün evvel An
kara Vilâyeti Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla alacakları yeterlik 
belgesine havi kapalı teklif mektuplarını Komisyona vermeleri (Postada 
vaki gecikme kabul edilmez) ilân olunur. 

7298 / 4-2 

TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğin
den : 

500 ton Bılâma Karbonat Dö Sud alınacak 
1. Hariçten teklif alma suretiyle 500 ton bilâma karbonat Dö sud 

alınacaktır. 
2. Tekliflerin en geç 31 Ekim 1967 Salı günü saat 15.00 e kadar 

Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş ve
ya gelmiş olması şarttır. 

3. Şartnameler, TCDD mn Ankara'da Merkez, istanbul'da Sir
keci veznelerinden 15,— liraya satılmaktadır. 

4. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
'terchi ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

7342/2-2 

Bftliâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/41' 
Davalılar : Saim Eraslan, Sabahattin Eraslan ve Fuat Eraslan'm 

27/12/1960 tarihli yetkisizlik itirazlarının 4/5/1961 günlü oturumda red
dine karar verilmiş bulunmasına rağmen tebligata salih adreslerinin bü
tün araştırmalara rağmen öğrenilemediği görülmekle : 

1 — Yetkisizlik itirazlarının reddine karar verildiği, 
2 — 2/12/1965 günlü yenileme dilekçesi ile davanın yenilendiği, 
3 — Düruşmanin "25/10/1967 Perşembe günü saat 10.30 a bırakıl

dığı tebligat" yerine" kâim olmak üzere ilân olunur. 
5721 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda yazılı malzemelerin her biri ayrı, ayrı ihale mevzuu 
olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Miktarı Tah. bedeli G. teminatı İ h a l e n i n 
CİNSİ kalem T.L. T.L. Tarihi Saati 

a) Silindir gömlekleri 9 139.400,— 8 220,— 25/10/1967 11.00 
b) Fren ve debriyaj 

balatası 55 149.322— 8.716,10 25/10/1967 16.00 
c) Oto ve traktör 

makasları 56 251.528,— 13.811,12 26/10/1967 16.00 

2 — Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde 
Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y.S.E. Genel Mü
dürlüğü İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komis
yon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameleri aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 — İstekliler, şartnamelerde istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakîan teklif mek
tuplarını ihaleden birer saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

5 — 55 kalem fren ve debriyaj balataları ile 56 kalem oto ve trak
tör makasları ihalesine iştirak edecek olan firmalar Makine Mühendis
leri Odasından alacakları kalite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı 
içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edilmi-
yecektir. 

6 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

7436 / 4-1 

Grup Miktarı Tah. bedeli Geçici Tem. 
No. Cinsi Kalem T. D. T. L. 

1 Motor ana ve kol yatakları 48 110 810,— 6.790,50 
2 » » » s> 35 41.510,— 3.113,25 
3 » » » » 20 59.105,— 4.205,25 
4 » » » » 54 90.304,— 5.765,20 
5 » » » » 13 48.270,— 3.620,25 
6 » » » » 41 57.621,— 4.131,05 
7 » » » » 61 59.388,— 4.219,40 
8 » » » » 12 6.492,— 486,90 

a) Yukarıda 8 grup halinde gösterilen motor ana ve kol yatakları 
karşılarında yazılı tahminî bedeller üzerinden her grup ayrı bir ihale 
mevzuu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

b) Eksiltme ve ihalesi 27/10/1967 Cuma günü saat 16,00 da An
kara'da Köy İşleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî 
İşler Dairesi Başkanlığı (Ulus/Anafartalar İş Hanı B. Bloku 10. katda) 
toplanacak Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

c) Grupların birinin, bir kaçının veya hepsinin eksiltmesine iştirak 
edilebilir. 

d) Şartnamesi aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

e) Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı 
alınması şart olup bu husus şartnamenin 35 inci maddesinde belirtil
miştir. 

f) Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına veril
mesi, postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmi
yeceği ilân olunur. 

7437 / 4-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 —1 Eskişehir DSl 3 üncü Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde 
bulunan Kütahya - Simav Gölü kurutulması inşaatı işi ihaleye çıkarıl
mıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (3.300.000,—) lira olup, geçici 
teminatı (112.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun 
olarak şantiyede çalışır vaziyette : 

Toplamı 4,5 Yd3 lük Ekskavatör grubu, 1 adet betoniyer, 1 adet 
Vıbratör, 1 adet Kompresör ile kafi miktarda kamyon bulundurulacaktır. 

4 — ihale 24/10/1967 Salı günü saat (16) da Ankara - Ulus Şinasi 
(Rüzgârlı) Sokak Çatal Handaki DSl Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı 
katında toplanacak olan DSl Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 —• İhale tasarısı ve ekleri (100,—) lira bedel mukabilinde 4 üncü 
maddede yazılı adresten 9/10/1967 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — istekli şahıs veya şirketlerin DSl Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığına 18/10/1967 günü saat (17) ye kadar dilekçe ile müracaat ede
rek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesika
ları eklemeleri lâzımdır. 

a — Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karıfesi, 
B grubunda en az (3.300.000,—) liralık, 
b —• Makina ve teçhizat beyannamesi, 
c —• Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi, 
d — Teknik personel beyannamesi, 
e —'3 üncü maddede istenilen iş makinalarmı iş programına uygun 

olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair usulü veç
hile tanzim edilmiş bir taahhütname, 

f —• işi alacak müteahhit veya bu işte çalıştıracağı şantiye şefinin 
DSİ 3 üncü Bölge Müdürlüğünden iş yerinin görüldüğüne dair alacağı 
belge. 

7 —• İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 20/10/1967 sabahın
dan itibaren DSl Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ede
rek öğrenebilirler 

8 —• 18/10/1967 akşamına kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 —• İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarf
larını 24/10/1967 Salı günü saat (15,45) e kadar 4 üncü maddede belirti
len adresteki DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez 

7427/2-1 

2/11/1967 günü saat 15.00 de ihalesi yapılacak olan 67 - D/148 Sa
tmalma No. lu 956 adet Derin Kuyu Tulumbası şartnamesinin B - Tek
nik şartlar bölümü 2,7, ve 8 inci sahifelerinde değişiklik yapılmış olup, 
değiştirilen hususları ihtiva eden ilâve sahife 30/9/1967 tarihinden iti
baren şartnamelere eklenmiştir. Mezkûr tarihten önce şartname alanların 
aynı yerden ilâve sahifeyi temin etmeleri hususu ilân olunur. 

7435/1-1 
9 

Elâzığ DSİ. Dokuzuncu Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bölgemiz için 1 adet 100. lük otomatik telefon santralı, fiat 
ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

1 2 — Muhammen bedeli 200.000,— TL. olup, muvakkat teminatı 
11.250,— TL dır. 

3 — İhale DSl. IX uncu Bölge Müdürlüğünde (Elâzığ) 20/10/1967 
Cuma günü saat 10 00 da Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. Şartna
meler,aynı yerden, istanbul'da DSİ. 14 üncü Şube Baş Mühendisliğinden, 
Ankara'da DSİ. Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığı İkmâl Fen He
yeti Müdürlüğünden alınabilir. 

4 —• İsteklilerin teklif formlarını doldurmuş olarak ihalenin yapı
lacağı gün ve saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

i 6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta şerbettir. 
7432/2-1 • 

PTT. Genel Müdürlüğünden : 

Iç piyasadan depo teslimi ve Türk lirası karşılığında 2000 km. ikili 
i camper teli satmalmacaktır. 
! Bu ab ma ait şartname Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Baş-
j kanlığından ve istanbul'da Büyük Postahanede PTT Tesellüm ve Depo 
| Müdürlüğünden T.L. 40 — bedelle temin edilebilir. 

7429/2-1 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

1) Bayındırlık Bakanlığınca muhtelif mahallerdeki akaryakıt te
sislerinde mevcut binalara çelik kapılar yaptırılacak ve vantilatörler te
sis ettirilecektir. 

2) Adı geçen işin muhammen keşif bedeli 6.174.OOO,— (Altı mil
yon yüz yetmiş dört bin virgül sıfır) Türk lirasıdır. 

3) İhaleye iştirak edecek firmaların : 
a) B grupu 6.200.000,— TL. lık müteahhitlik karnesini haiz olma

ları, 
b) NATO emniyet belgesini haiz olmaları. 
c) ihaleyi kazandıkları takdirde; işin hususiyeti icabı bu işte kul

lanacağı kamyon, betonıyer, betonarme betonu delme matkaJbı, elektrik 
kaynak makinesi, seyyar vinç, kompresör, diğer makine ve teçhizatı; ye
teri adette ve döviz talebinde bulunmadan iş programına uygun olarak 
iş yerinde çalışır vaziyette bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim 
edilmiş bir taahhütname vermeleri şarttır. 

İhaleye iştirak edecek firma, çelik malzemeyi hangi atelyede işle
yeceğini ve bu atelyenin makine ve teçhizatını, atelyenin kendisine ait 
olup olmadığını bildirecek, atelye kendisine ait değilse sahibinin atelyeyl 
kullanma izni veya işi aldığı takdirde imal taahhüdü olarak 4 üncü mad
dede de yazılı form'a ekleyecektir. Atelye tesis veya tevsü gibi sebep
lerle müteahhide döviz tahsisi yapılmayacaktır. 

d) İhaleye iştirak edecek firma, bütün iş süresince iş başında bu
lundurmayı taahhüt edeceği tecrübeli en az bir inşaat ve bir makine mü
hendisinin isimlerini teknik personel beyannamesinde bildirecektir. 

4) Yukarıdaki şartlan haiz olup ihaleye iştirak etmek isteyen fir
maların Hava Meydanlan ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği Atatürk 
Bulvarı No 140 Kavaklıdere - Ankara adresine bir yetkili şahıs vasıta-
siyle müracaat ederek alacaklan formları doldurmalan ve istenen ev
rakla birlikte en geç 15 Kasım 1967 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar 
aynı adrese iade etmeleri lâzımdır. 

5) İhale, yukarıdaki şekilde müracaat eden firmalar arasında ya
pılacaktır. 

6) Bu ihale 6095 sayılı kanun hükümlerine tabidir. 
7) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun gördüğüne yap

makta serbesttir. 

8) Postada vuku bulacak gecikmeler nazan itibara almmaz 

7028/3-3 
— » 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Karayollan 15 Bölge (Kastamonu» 
Müdürlüğü merkezi ısıtma işi olup keşif bedeli : 1.416 808,98 liradır. 

2 — Eksiltme günü : 23/10/1967 tarihine rastlayan Pazartesi gü
nü saat 16.00 da Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü binasında 
Yapım Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası : Hergün mesai saatlerinde Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile 

şirketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü 
dairesinde 56.255,— liralık muvakkat teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 17/10/1967 Salı günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine 
Bayındırlık Bakanlığından alınmış (H) grubundan en az bu işin keşif 
bedeli kadar müteahhitlik karnesi, çalışma tasansı ve teçhizat teknik 
personel ve taahhüt bildirileri ile malî durum bildirisi ve bunu tevsik 
eden bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış banka mektubunu 
eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için iştirak belgesi almalan, (İştirak 
belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin Eksiltme Şartnamesinde verilen izahat dairesin
de hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

7084 /4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği 5 vncı Bölge Mü
dürlüğünden : 

YAPI İŞLERİ 
1 — Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Bölge Çeşit Deneme İstasyonu 

idare binası ve lâboratuvar inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (657.444,11) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunca 23/10/1967 Pazartesi günü saat 16 da yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için; 
A) (30.050,00) liralık geçici teminatım, 
B) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı 
İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik 
belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 23/10/1967 Pazartesi günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracat tarihi 18/10/1967 Çarşamba 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet Uân olunur. 

7334 / 4-3 

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

Dövizi Bursa Çimento Fabrikası A. Ş. tarafından temin edilmek su
retiyle iki adet seyyar kompresör satın alınacaktır. 

Bu ihaleye ait şartname Şirketimizin Ankara - Kavaklıdere'deki 
Merkezinden veya İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden temin oluna
bilir. 

Mezkûr malzemeye ait tekliflerin engeç 25/10/1967 günü saat 11.00 
e kadar Şirketimiz merkezinde bulundurulması zaruridir. 

7350 / 3-3 

Akhisar Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz ihtiyacı için 110.000,— T. L. muhammen bedelli iki 
adet Pick-Up satın alımı işi, şartnamesi dahilinde 19 Ekim 1967 Perşembe 
günü saat 15.00 de Belediye Encümeninde, kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılacaktır. 

Bu işe ait muvakkat teminat 6.750,— T. L. olup şartnameler Bele
diye Elektrik ve Su İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir. 

Bu işe talip olanlann ticaret veya sanayi odasından, bu işle iştigal 
ettiklerini gösterir vesikayı havi teklif zarflarını, ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Encümen Başkanlığına vermeleri gerektiği, postada 
vaki gecikmelerin kabul olunmıyacağı duyurulur. 

7311 / 4-4 
— • 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandama Genel Komutanlığı ihtiyacı için 15 kalem Muhabere mal
zemesine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen fiyat 197.519 lira olup geçici teminatı 
111.26 liradır. İhalesi 26 Ekim 1967 günü saat 15.30 dadır. Şartnamesi An
kara ve istanbul J. Satmalma Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin 
kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri, postada geciken mektuplar ka
bul olunmaz. 

7428/4-1 
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Ankara Defterdarlığından : 

İmar Muhammen Muvakkat 
Dosya ada Parsel Yüzölçümü bedel teminatı 

No. Cinsi Mevkii No. No. M 2 Ura Kr. Lira Kr. 

11-7702 Arsa Sarıkışla 
Danigmend 9493 2 716,— 30.072,— 2.255,40 

.11-7704 4 1.230,— 51.660,— 3.833,— 
11-7707 7 602,— 27.090,— 2.031,75 
11-7709 9 607,— 27.315,— 2.048,65 
11-7710 » 10 1.290,— 58.050,— 4.152,50 
11-7715 » 9494 5 780,— 35.720,— 2.679,— 
11-7724 14 755 — 36.240,— 2.718 — 
11-7725 » » » 15 753,— 36.144,— 2.711,— 
11-7728 » 5> » 16 512,— 24.576,— 1.844,— 
11-7728 > » 18 1.100,— 50.600,— 3.780 — 
11-7759 » » 9496 13 819,— 45.045,— 3.379,— 
11-7760 » 14 829,— 45.595,— 3.420 — 

1 — Yukanda dosya numaraları, cinsi, mevkii, imar ada ve parsel 
numaraları ile yüzölçümleri yazılı taşınmaz mallar hizalarında gösteri
len muhammen bedeller üzerinden 2490 sayılı kanunun 31 inci madde
sine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

2 — İhalesi 26/10/1967 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 
de Defterdarlık Müzayede Salonunda teşkil olunacak Komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

3 — Bu taşınmaz mallara ait ihale dosyalarını görmek ve fazla ma
lûmat almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık 
Millî Emlâk Müdürlüğü satış servisine müracaat edebilirler. 

4 — Talipler satın almak istedikleri parsellere ait yatıracakları te
minata karşılık alacakları teminat makbuzları ile birlikte hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komis
yona vermeleri (Postada vaki gecikmeler kabul edilmez) ilân olunur. 

7159/4-2 
» — — , 

Ankara Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin : 
1 — Yenimahalle Kız Lisesi Spor Salonu inşaatının yapımı 2490 

sayılı Kanun hükümlerine göre ve (527) sayılı Kanun gereğince 1968 
yılma sari olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli: 601.202,40 lira olup bu malî yıl içinde ya
pılacak işlerin bedeline : 100.000,— lirası ödenmek üzere ödenek tef
rik edUmiştir. 

3 — Eksiltme İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü 
binasında toplanacak Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafın
dan 25/10/1967 Çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdür
lüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 27.798,10 liralık geçici teminatı, 
b) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen teknik personel beyannamesini, taahhüt beyanna
mesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum büdirisini, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebUeceklerini gösterir müteahhitlik karnesi
ni) ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlk bel
gesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 25/10/1967 Çarşamba günü 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin düekçelerini 21/10/1967 
Cumartesi günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındır
lık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

Telgrafla müracaatlar için posta da vaki gecikmeler kabul edü-
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
7431 /4-3 

Bulancak C. Savcılığından : 

1 — Bulancak Ceza ve Tevkif Evindeki onarım işi kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarümak suretiyle yaptırılacaktır, 

2 — Muhammen bedeli 21.350 lira olup geçici teminatı 1.602 liradır. 
3 — Şartname ve keşif özeti her gün mesai saatleri dahilinde Bu

lancak C. Savcılığında görülebilir. 
4 — İhale 26/10/1967 Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin usulüne uygun zarflarım ihaleden bir saat önce C. Sav

cılığına, diğer belgeleri ile birlikte teslim etmeleri lâzımdır. Duyurulur. 

7374/4-2 

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

Dövizi Şirketimizce temin edilmek suretiyle, Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A. Ş. (İzmir) ihtiyacı için 34, 5/6, 3 ve 6, 3/0, 4/0, 231 kV trafo 
ve galt istasyonu malzemesi satın alınacaktır. 

Bu ihaleye ait teknik ve idari Türkçe ve Almanca komple 
şartnameler, Şirketimizin Ankara Kavaklıdere'deki merkezinden veya 
İstanbul, Perşembe Pazarı Güzel İzmir Handa mukim İstanbul Alım ve 
Satım Müdürlüğümüzden, TL. 300,— mukabilinde temin olunabilir. 

Mezkûr malzemeye ait tekliflerin en geç 20/11/1967 günü saat 
11.00 e kadar Şirketimizde bulundurulması zaruridir. 

7462 /2-2 
- • • — 

Erzurum 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/420 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı adına Hazine Avukatı Murat Tansu 

tarafından davalılar Ankara Akdere Samanlık Bağlan No: 247 de Ah
met oğlu 1943 D. lu Mehmet Gülmez ve İzmir 2817 Sokak No: 35 de 
Mehmet oğlu 1937 D. lu Süleyman Tanaboylu aleyhlerine açmış olduğu 
2346 lira 86 kuruş tazminat davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılar Süleyman Tanaboylu ve Mehmet Gülmez'in bu adreslerin
den aynlmış ve tebligata salih adreslerinin meçhuliyeti tespit edilmiş ol
duğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olmakla adı geçen davalılar Süleyman ve Mehmet Gül
mez'in 13/11/1967 günü saat 9 da mahkememizde bulunmasının temini 
için davetiye yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

7382 

966/362 
Davacı Maliye Hazinesi adına Hazine Avukatı Müştak Sağsoz ta-

rafamdan davalı Ismetpaşa Ankara Oteli Ulus - Ankara ve Erzurum 
Gölbaşı Caddesi Güzelyayla Oteli yanı No: 17 de Mustafa Ateş yanında 
mukim Mustafa Karaman aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapı
lan duruşmasında : 

Davalının adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebligat yapılmış 8/9/1967 günü mahkemeye gelmemiş ol
duğundan davalı Mustafa Karaman'ın duruşmanın bu defa bırakıldığı 
25/10/1967 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmasının temini için 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7383 • • 
Trabzon Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden : 

E. 964/303 
K. 965/302 
Davacı Hazine vekili Av. Cahit Gazneli tarafından davalı İbrahim 

Boran aleyhine açılan alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda : 
Hüküm özeti 

Davacı idarenin, fazlası üzerindeki talep hakkı mahfuz kalmak 
üzere davalı İbrahim Boran'dan 27.752,29 liranın tahsili ile davacı ida
reye verilmesine ve 28/7/1964 tarihinden başlamak üzere yüzde 5 faiz 
yürütülmesine, bakiye 525 lira harç ve 2065 lira nispî vekâlet ücretinin 
dahi tahsiline mahkememizin 25/6/1965 gün ve 964/303, 965/302 sayısı 
ile karar verilmiş olup, davalı belli adreslerini terketmiş bulunması se
bebiyle hüküm tebliğ edilemediği cihetle, ilâm yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet Tebligat Kanununun 35 inci maddesi gereğince ilânen tebliğ 
olunur. 

7385 
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Erzurum 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/512 
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten vekili Avukat Müştak 

Sağsöz tarafmdan davalı Piyade Kd. Bn. (947-52) İstanbul P. Okulu 
Hederve Silâh Depo Bl. Kumandanı Mustafa Batıroğlu, Piyade Teğmen 
(185953) Maden Tetkik Arama Enstitüsünde görevli Jeolog Mukadder 
Zaralı oğlu terhisli aleyhlerine ağmış olduğu 8363 lira 95 kuruş tazminat 
davasının yapılan duruşmasında : Davalılardan Mukadder Zaralıoğlu'nun 
açık adresinin tespit edilemeyıp meçhul kaldığından davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş ol
duğundan karar dairesinde davalı Mukadder Zaralıoğlu'nun duruşmanın 
bırakıldığı 25/10/1967 günü saat 9 da mahkememize müracaatları dave
tiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7389 

1965/6 
Bayındırlık Bakanlığına izafeten Hazine vekili tarafından davalılar 

Mehmet Çalık (Cebi) ve Ali Cengiz aleyhlerine açılan alacak davasının 
yapı'an duruşmasında : 

Davalılardan Mehmet Çalık (Cebi) nin adresi Erzurum Boyahane 
Mahallesi numara 16 olarak bildirilmiş ise de, bu adresinden bulunama
dığından adresinin meçhul kaldığı anlaşılmış olduğundan, gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar 
verilmiştir. Karar gereğince davalı Mehmet Çalık (Cebi) nin duruşmanın 
bırakıldığı 6/11/1967 günü saat 9 da mahkemede bulunması için gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7393 

Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 966/1484 
K. No : 966/1653 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 30/11/1966 

tarihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 89, 647 sa. Ka. 4. maddeleri gere
ğince adlî tevbih 5 gün hapis, 18 lira para cezası ile hükümlü Hasan 
Dursun hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen teb
liğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-1 

E. No : 966/1206 
K. No : 967/79 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 8/2/1937 ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gerekince adlî 
tevbih 15 lira hafif para cezası ile hükümlü Muzaffer Ünal hakkındaki 
gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 

7372-2 

E. No : 967/679 
K. No : 967/686 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 29/6/1967 

tarihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğmce 
adlî tevbih 15 lira hafif para' cezası î e hükümlü Hüseyin Yılmaz hak
kındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendi
sine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 89 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edlimiş sayı
lacağı ilân olunur. 

7372-3 

E. No : 966/632 
K. No : 967/215 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 14/3/1967 tarihli ilâmı ile 

TCK. nunun 491/3, 522, 525, 89 uncu maddeleri gereğince 4 ay hapis 
E. U. N. cezası ile hükümlü İsmail oğlu Turan Sürer hakkındaki gıyabi 
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 39 uncu maddesi gereğince 

adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-4 

E. No : 966/880 
K. No : 966/120 
Hakaret suçundan mahkememizin 17/10/1966 tarihli ilâmı ile 

TCK. nunun 482/3, 89 uncu maddeleri gereğince 1 ay hapis 250 lira 
ağır para cezası ile hükümlü Ali kızı Fatma Badak (Damar) hakkın
daki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 

7372-5 

E. No : 966/1103 
K. No : 967/739 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 30/6/1967 tarihli ilâmı ile TCK. 

nunun 491/ilk, 62, 522, 523 üncü maddeleri gereğince 22 gün hapis ce
zası ile hükümlü Bahri oğlu 1950 doğumlu Hacı Budak hakkındaki 
gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 

7372-6 

E. No : 966/1142 
K. No : 967/796 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 17/7/1967 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 64, 491/4, 522, 55/3, 80 inci maddeleri gereğince 2 ay 20 gün 
hapis cezası ile emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Sait oğlu 
1948 doğumlu Selâhattin Gülcan hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama-

| lara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz
nuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba, tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-7 

E. No : 961/504 
K. No : 961/627 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 13/7/1961 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/4, 62, 522, 525 inci maddeleri gereğince 2 ay 20 gün hapis 
cezası ve emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü İsmail kızı 
Güllü Uçaksoy hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulu-

j namadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka-
I nununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen 

tebliğie hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gü sonra muhataba tebliğ 
edilm ş sayılacağı ilân olunur. 

7372-8 

E. No : 966/628 
K. No : 966/1631 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 29/11/1966 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/4, 522, 525, 89 uncu maddeleri gereğince 4 ay hapis ve em
niyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Mustafa oğlu Ali Demirezen 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 

7372-9 

E. No : 966/958 
K. No : 966/1502 

Müessif fiil suçundan mahkememizin 14/11/1966 tarihli ilâmı ile T. C. 
K. nunun 453/4, 456/4 üncü maddeleri gereğince 40 lira ağır para cezası 
ile hükümlü Mustafa oğlu Hüseyin Balıkçı hakkındaki gıyabî ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
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maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-10 

E. No : 966/1615 

K. No : 967/125 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 20/2/1967 ta
rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğince adlî 
tevbih, 15 lira hafif para, 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü Mu
harrem Akbulut hakkmdaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulu
namadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen 
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-11 

E. No : 967/311 
K. No : 967/241 

Tren cami kırma suçundan mahkememizin 29/3/1967 tarihli ilâmı 
ile 6186 sayılı Kanunun 27 nci maddeleri gereğince 10 lira hafif para 
cezası ile hükümlü Muzaffer Çelik hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen mazmuna 
hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-12 

E. No : 965/71 
K. No : 965/287 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 28/6/1965 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/Ilk, 61, 522, 525 inci maddeleri gereğince 20 gün hapis 
ve emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Hamdi oğlu Hacı Yıl
maz hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 

7372-13 

E. No : 965/130 
K. No : 965/347 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 19/7/1965 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/llk, 62, 522,525 inci maddeleri gereğince bir ay on gün 
hapis ve emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Dursun oğlu 
Ahmet Usta hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen buluna
madığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebli
ğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-14 

E. No : 965/289 
K. No : 966/50 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 11/2/1966 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/4, 522, 525 inci maddeleri gereğince 4 ay hapis ve emniyeti 
umumiye cezası ile hükümlü Abuzer oğlu 1938 doğumlu Bayram De
mir hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 

7372-15 

E. No : 965/575 
K. No : 965/563 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 18/5/1966 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/llk, 61, 81/2, 525 incimaddeleri gereğince 2 ay 10 gün ha
pis ve emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Mustafa oğlu Se
yit Ömer Abaravici hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen 
bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilâ

nen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-16 

E. No : 967/129 
K. No : 967/174 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 28/2/1967 tarihli ilâmı ile T.C. 

K. nunun 491/3, 61, 522, 525, 89 uncu maddeleri gereğince bir ay on gün 
hapis ve emniyeti umumiye nezareti cezası ile hükümlü Hamza oğlu 
Sabri Uçar hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebli
ğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sora muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân olunur. 7372-17 

E. No : 967/135 
K. No : 967/323 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 10/4/1967 ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğince adlî 
tevbih, 5 lira hafif para, 2gün meslekten men cezası ile hükümlü Zaim 
oğlu Celâlettın Begig hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen 
bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilâ
nen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilm.ş sayılacağı ilân olunur. 

7372-18 

E. No : 967/702 
K. No : 967/707 
Ölçüler Kanununa muhalefet suçundan mahkememizin 30/6/1967 

tarihli ilâmı ile 6621 sayılı Kanunim 1-7, 24/C maddeleri gereğince Fat
ma Sazak hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân olunur. 

7372-19 

| E. No : 966/410 
\ K. No : 966/1410 
' Hırsızlık suçundan mahkememizin 28/10/1966 tarihli ilâmı ile T. 
I C. K. nunun 491/3, 522, 89, 525 inci maddeleri gereğince 4 ay hapis ve 
! emniyeti umumiye nezaret icezası ile hükümlü Hüseyin oğlu Kâtip Kan-

lıtepe hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilân olunur. 

7372-20 

E. No : 967/285 
K. No : 967/449 
Sarhoşluk suçundan mahkememizin 25/4/1967 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 571, 89 uncu maddeleri gereğince 50 lira hafif para cezası ile 
hükümlü Durmuş Akyürek hakkmdaki gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğmce adı geçen maznuna hük
mün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-21 

E. No : 967/612 
K. No : 967/705 
Yangına sebebiyet suçundan mahkememizin 30/6/1967 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nunun 566/1 inci maddeleri gereğince 50 lira hafif para ce
zası ile hükümlü Enver Turasay hakkındaki gıyabi ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçenmaz-
nuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-22 

E. No : 966/1603 
K. No : 967/24 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 25/1/1967 ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğince adlî 
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tevbih, 5 lira hafif para cezası, 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü 
Burhan Cahit Gürer hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen ' 
bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilâ
nen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba 
tebüg edilmiş sayılacağı ilânolunur. 

7372-23 

E. No : 967/772 
K. No : 967/710 

îz'aç suçundan mahkememizin 30/6/1967 tarihli ilâmı ile T. C. K. 
nunun 547, 55/3 üncü maddeleri gereğince 10 lira hafif para cezası ile 
hükümlü Fuat oğlu Tuncay Karabüber hakkındaki gıyabi ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-24 

E. No : 967/787 
K. No : 967/771 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565,59, 89 uncu maddeleri gereğince adlî 
tevbih,15 lirahafif para cezası ile 5 gün meslekten men cezası ile hü
kümlü Ahmet özdemir ve Hikmet Ilkutlu hakkındaki gıyabî ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 
maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-25 

E. No : 966/1437 
K. No : 966/1915 

Sarhoşluk suçundan mahkememizin 31/12/1966 tarihli ilâmı ile T. C. 
K. nunun 572 nci maddeleri gereğince 50 lira hafif para cezası ile hü
kümlü Haşim oğlu Cihangir Yıldız hakkındaki gıyabî ilâm bütün ara
malara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz
nuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-26 

E. No : 966/1437 
K. No : 966/1915 
Sarhoşluk suçundan mahkememizin 31/12/1966 tarihli ilâmı ile T. 

C.K. nunun 571 inci maddesi gereğmce 50 lira hafif para cezası ile hü
kümlü Abbas oğlu Seyfettin Alp hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı, ve kendısme tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğmce adı geçen maznuna 
hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-27 

E. No : 967/444 
K. No : 967/450 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 26/4/1967 ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddeleri 
gereğince 15 gün hafif hapis cezası ile 10 lira hafif para cezası, 3 gün 
meslekten men cezası ile hükümlü Tahir oğlu 1936 doğumlu Nuri Akyüz 
hakkmdaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğmce adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilân olunur. 

7372-28 

E. No : 967/306 
K. No : 967/478 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 10/5/1967 ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğince adlî 
tevbih, 15 lira hafif para, 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü Ab
durrahman oğlu 1943 doğumlu Aşır Özmay hakkındaki gıyabî ilâm bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen 

maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 
gü sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-29 

E. No : 966/788 
K. No : 966/912 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 19/7/1966 ta
rihli ilâmı üe T. C. K. nunun 565, 59 uncu maddeleri gereğmce adlî tev
bih, 5 lira hafif para, 2 gün meslekten men cezası Ue hükümlü Osman 
oğlu 1939 doğumlu Arap Abaylı hakkındaki gıyabî üâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı, ve kendısme tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğmce adı geçen maznuna 
hükmün üânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gun sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-30 

E. No : 966/1616 
K. No : 967/46 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 30/1/1967 ta
rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğmce adlî 
tevbih, 10 Ura hafif para, 2 gün meslekten men cezası Ue hükümlü AU 
oğlu 1942 doğumlu Ah Arı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağ
men bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayüı Teb
ligat ' Kanununun 29 uncu maddesi gereğmce adı geçen maznuna hük
mün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebUğ edümiş sayılacağı hân olunur. 

7372-31 

E. No : 966/989 
K. No : 966/1855 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 22/12/1966 ta

rihli üâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğmce adlî 
tevbih, 15 lira hafif para, 2 gün meslekten men cezası Ue hükümlü Şükrü 
oğlu 1933 doğumlu Abdülkadir Tarar hakkmdaki gıyabî üâm bütün ara
malara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanunumun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz
nuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sora muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-32 

966/1329 
Darp ve hakaretten sanık Şükrü Farsak hakkında mahkememizden 

verilen 20/12/1966 tarih ve 966/1329-1842 esas ve karar sayılı ilâm bun
ca aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de tebliğ edilememiş oldu
ğundan sanığın T. C. K. nunun 482/3, 89 uncu maddelerine göre verilen 
bir ay hapis ve 250 Ura ağır para cezasını havi gıyabî olan bu hükme 
karşı ilân tarihinden itibaren 7 gün içersinde kanun yollarma başvurma
dığı takdirde mezkûr hükmün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7372-33 

967/396 
Hakaret ve sarhoşluktan sanık Yaşar Yavuz hakkında mahkeme

mizden verilen 16/5/1967 tarih ve 967/396-514 esas ve karar sayılı ilâmla 
T. C. K. nunun 572, 482/3, 89 uncu maddelerine göre 3 ay hapis ve 250 
lira para cezasmı havi gıyabî ilâm bunca aramalara rağmen sanığa teb
liğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiş olduğundan adı geçen sa
nığın bu hükme karşı ilân tarihinden itibaren 7 gün içersinde kanun yol
larma başvurmadığı takdirde ilâmın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı 
hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7372-34 

E. No : 966/1621 
K. No : 967/306 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 31/3/1967 ta

rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğmce adil 
tevbih, 15 lira hafif para, 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü İsmail 
oğlu 1337 doğumlu Ali Eryığit hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğmce adı geçen maznuna hük-
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mün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-35 

E. No : 966/1430 
K. No : 966/1776 

Müessir fiil suçundan mahkememizin 19/12/1966 tarihli ilâmı ile 
T. C. K. nunun 456/4, 457/1, 89 uncu maddeleri gereğince 266,60 lira 
ağır para cezası ile hükümlü Hilmi oğlu 1927 doğumlu Ali Rıza Güçlü 
hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 

7372/36 

E. No : 967/391 
K. No : 967/340 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 13/4/1967 ta
rihli ilâmı ile T. C. K. nunun 565, 59, 80 inci maddeleri gereğince adlî 
tevbih, 1 lira hafif para cezası ile hükümlü Seyfi oğlu 1946 doğumlu 
Neşet Okan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 

7372-37 

E. No : 961/482 
K. No : 961/3691 

Hırsızlık suçundan mahkememizin 5/7/1961 tarihli ilâmı ile T. C. K. 
nunun 491/4, 61, 522 nci maddeleri gereğince iki ay müddetle hapis ce
zası ile emniyet umumiye nezareti cezası ile hükümlü İbrahim kızı 
Dürdane nam Hatice Gökbaş hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hük
mün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-83 

E. No : 966/1192 
K. No : 966/1538 
Sarhoşluk M. fiil suçundan mahkememizin 18/11/1966 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nunun 572, 89 uncu maddeleri gereğince 2 ay hafif hapis ce
zası ile hükümlü Hüseyin oğlu 1948 doğumlu Mehmet Ali Eren hakkın
daki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi 
gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 

7372-39 

E. No : 967/295 
K. No : 967/416 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 20/4/1967 ta
rihli ilâmı Ue T. C. K. nunun 565, 59 uncu maddeleri gereğince adlî tev
bih, 15 lira hafif para, 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü Mevlüt 
oğlu 1942 doğumlu Zekeriya Meral hakkındaki gıyabî ilâm bütün ara
malara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz
nuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-40 

E. No : 967/295 
K. No : 967/416 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 20/4/1967 ta

rihli ilâmı Ue T. C. K. nunun 565, 59, 89 uncu maddeleri gereğince adlî 
tevbih, 15 Ura hafif para, 2 gün meslekten men cezası ile hükümlü Şükrü 
oğlu 1931 doğumlu Ali Vasfi Koç hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayıU Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maz

nuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

7372-41 

E. No : 966/1333 
K. No : 966/1453 
Memura hakaret suçundan mahkememizin 10/11/1966 tarihli ilâmı 

ile T. C. K. nunun 260, 89, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi geerğince 
10 gün müddetle hapis cezası ile hükümlü Kemal oğlu 1937 doğumlu 
İlhan Şenel hakkmdaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı, ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân olunur. 

7372-42 

E. No : 966/1355 
K. No : 967/542 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 29/5/1967 tarihli ilâmı ile T. C. 

K. nunun 491/llk, 522, 55/3, 89 uncu maddeleri gereğince bir ay on gün 
müddetle hapis cezası ile hükümlü Ali oğlu 1949 doğumlu Halim Civelek 
hakkmdaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı, ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu 
maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 

7372-43 

Niğde Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/75 
Niğde'nin Ovacık Köyünden Eyüp kızı Miyase özbay vekili Avu

kat Asaf Nakipoğlu tarafından Ovacık Köyünden Mevlüt özbay aley
hine açılan 200 lira nafaka davasının yapılan duruşmasında : 

Davah Mevlüt Özbay namına çıkarılan davetiyenin adresi meçhul 
olduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş ve adı geçen Mevlüt özbay duruş
manın bırakıldığı 2/11/1967 günü saat 10 da mahkeemde hazır bulun
ması veya bir vekil göndermesi gelmediği takdide gıyap kararı çıka
rılacağı davetiyeye kaim olmak üzere ilân olunur. 

7379 

Antalya Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

967/194 
Davacı ibrahim Kuru tarafından davalı karısı Kâmile Kuru aley

hine açmış olduğu boşanma davasınm yapılan muhakemesinde davalı 
Kâmile Kuru'nun adresi meçhul bulunduğundan Resmî Gazete ile ilâ
nen tebligat yapılmış ve buna rağmen de duruşma günü duruşmaya 
gelmediğinden ve kendisini de bir vekille temsil ettirmediğinden gıyap 
kararının da ilânen tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 
15/11/1967 Çarşamba günü saat 10.25 de Mahkemede hazır bulunma
dığı veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmaların 
gıyabında devam edeceği, gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 

7378 

Bolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/238 
Davacı Nahide Esen vekili Davavekili Ali Rıza Gökçesu tarafın

dan davah Abdullah kızı Zeynep, Hazinei Maliye ve Çıkınlar Mahallesine 
izafetle Belediye Reisliği aleyhine ikame olunan tapu kayıt iptali ve 
tescil davasının cereyan eden duruşması sırasında : 

Davalılardan Abdullah kızı Zeynep Bolu Çıkınlar Mahallesindeki 
adresine çıkarılan tebligatların bilâ tebliğ iade edildiğinden davetiyenin 
ilânen yapılmış olduğundan duruşmanın muallâk bulunduğu 23/11/1967 
Perşembe günü saat 9,05 te mahkemede Abdullah kızı Zeynep'in hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği ahvalde 
duruşmanın gıyabında devam edileceği hususu gıyap karan yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

7411 



Sahife: 14 (Resmî Gazete) 9 EKİM 1967 

Maliye Bakanlığından : 

(12119 dan devam) 
K O N Y A 

Mükellefin adı ve unvanı 

Abdullah Çokkaynar 
Ahmet özdağ 
Ahmet Baz 
Ali Kirtiş 
Sabrı Küçükyıldırım 
Seyit Ali Kirişçi 
Abdurrahman Cengiz 
Hüseyin Cengiz 
Mustafa Maşale 
İhsan Çetinkaya 
Ali Çetinkaya 
Fahrettin Sayan 
H. İbrahim Şahin 
Haydar Atalay 
Mustafa Kamışçıoğlu 
M. Seli Ağagil 
Ertuğrul Oturanç 
Mehmet Sevindik 
M. Hüsnü Kocur 
Mehmet K. Fındık 
Naciye Yıldız 
Mustafa Bafra 
Fehmi Sarıgüzel 
Ali Kurşunel 
Kadir Acar 
Hüseyin Topçu 
Tuncay Keleş 
Mükremin Özarslan 
Ertuğrul öztorun 
Zeki Öztorun 
Yusuf Önder 
Muammer Gülcüler 

Tarh olunan 
vergi (Mahsup
lardan once) 

T. L . 

5210 
48 

1487 
1021 
133 

9264 
17275 
17275 

( ) 
5858 
5038 
412 

(**) 
23125 
10058 
5683 
248 
( * ) 

(*) 
307 

5038 
357 
155 
161 
195 

4028 
63 

72 
198 
(*) 

(**) 

Bekir Bediz 603 
Ali Atçeken C) 
Ahmet Varçm (***) 

Hıdır Yağcı (***) 

Kaya Çaldağı (***) 

Seyit Sert 
Sabri Hidayetoğlu 218 
Celâlettin Hidayetoğlu 324 
Adil Kolat 781 
Ahmet Kolat 627 
Osman Dinsel 507 
Ömer Üretim 135 
Nuri İbiş 707 
Hasan Vural 125 
Mustafa Dolgul 71 
İbrahim Uyar 77 
Doğan Yelel 189 
Emin Tural (*) 
Nihat Karahan 138 
Mustafa Karataş 707 
Mustafa Nalçacı 7864 
Mehmet Nalçacı 2670 
Hasan Doğan 1607 
Yavuz Takva (*) 
Ahmet İpek 312 
Mehmet Kolat 612 
Nursel Börü 49 
Reşit Batu 88 
Kadir Bozkır 622 
Halit Tekelioğlu 562 
Mehmet Kılmç 835 
Acem Çelikoğlu 1287 
Sebahattin Keskinkılmç 1007 
İbrahim Sirkeci 40 
Ali Şapçı (**) 
Gıyaseddin Kahraman 138 
Halil Varçm (***) 

Mükellefin adı ve unvanı 

A. Hüsamettin Keskin 
Mehmet Şenay 
Raif Akalın 
Hikmet Mutlu 
Mustafa Tunç 
Ali Kale 
Muzaffer Akalın 
Mustafa Meşin 
Uütfi B. Koç 
Talât Doldurner 
Tahir Dolduruner 
Tahsin Nurduk 
M. Nuri Küçükköylü 
Fait Turgut Kafalı 
Hüseyin Duransoy 
ibrahim Kenanlar 
Necati Sılay 
Halim Tolgay 
Cengiz Uyaroğlu 
Ali Atıl 
Ahmet Ulutaş 
Fahrettin Odak 
Halit Baştaş 
Süleyman Kapsız 
Hüseyin Sular 
Mustafa Yakutlu 
SabriB. Terrniyeci 
Hüseyin Güicü 
Mustafa Ozkendirci 
Hacı Büyükbayram 
Mustafa Deniz 
I. Hakkı Atıl 
Muzaffer Baydar 
Ali Arısoy 
Saffet Ertüzün 
Talât Tekin 
Emine Tekin 
Ahmet Sağır 
Selâhattin Adıl Edgü 
Halil İnanç 
N. İhsan Çörekçioğlu 
Hazim Koseleci 
Mustafa Koseleci 
Sait Önal 
Ertan Poyra 
Hulusi Sayar 
M. Doğan Özbil 
A. Galip Özsaydam 
İsmet Aydmoğlu 
Yakup Güıeç 
Cemal Tekin 
Kemal Uluşahin 
Fahrünnüsa Altıoklar 
Hasan Altınoklar 
Kemalettin Altınoklar 
Galip Yıldırım 
Şevket Yıldırım 
Ömer Gazyağcı 
A. Galip Özsaydam 
Saadet Kaptanoğlu 
Ceylani Ceylan Tevfik 
Ertuğrul Ceylan 
Yılmaz Eren 
ismail Koçyığit 
Mustafa Çıray 
Hüseyin Danacı 
Recep Girgiç 
Rafet Kalyon 
Mustafa Doğanay 
Ahmet Doğanay 
Tevfik Çokyürür 
Raif Özkunduracı 

Tarb olunan 
vergi ( Mahsup
lardan once) 

T. L . 

(***) 
188 
492 
373 
111 
138 
238 
(*) 
348 

8 
397 
291 

29321 
975 

1607 
1670 
2188 
382 
412 
827 
903 

7339 
2070 
987 
141 
655 
248 
875 
393 

3620 
(*) 

1027 
967 

C) 
3845 
1503 
171 
399 

1001 
761 
955 

4720 
1001 
165 

1423 
( 

378 
10517 
8578 
9183 

15956 
1723 
3120 
3903 

15133 
2751 

15467 
695 
(*) 

40693 
4470 
4673 

43 
(-) 
49 

131 
17 
69 

138 
101 

2820 

Tarh olunan 
vergi (Mahsup
lardan once t 

T. L . Mükellefin adı ve unvanı 

Muammer Siper 131 
M. Lütfi Sarum 552 
Veli Pekuygun (*) 
Osman Gedik 2703 
Apti Işık 1207 
Ali Soyaslan 1261 
Ahmet Alanya 1435 
Cevat Öz 13 
Hasan Toygar 307 
İsmail Şendaş (*) 
Adnan Kutluca 248 
Yusuf Yel 191 
Ahmet Tekelioğlu 661 
Kudret Kolancalı 155 
Ahmet Atik (***) 
Mehmet Duran 292 
Mehmet Çetin 462 
Yüksel Ayvaz (*) 
Osman Çevik (*) 
Hasan özender 69 
Şükrü Çevik 149 
Mehmet Çevik (*) 
Ali Güneri 2003 
Ali Çetin 502 
İsmail Şafak 2438 
Asım Sözbir 4521 
H. Avni Özütemiz 219 
Mehmet özütemiz 165 
Hayrullah Tekelioğlu 178 
Ahmet Dalgıç 1346 
Ahmet Samancı 767 
İhsan Durmaz 175 
Yusuf Özender 5038 
Mevlüt Yüzbaşıoğlu 1461 
İsmail Karadağlı 807 
Şakir Aydın (**) 
H. Hüseyin Etli (**) 
Mustafa Doğan 15 
Hakkı Tekelioğlu 562 
Hüseyin Alanya 1970 
Osman Taşyürek 44 
Halil Çelebi 228 
Nazım Sözbir 12683 
Ömer Küçükkoç 961 
Tevfik Peköz 1015 
İsmail Küçükkoç 907 
Nazif Sözbir 12683 
Muharrem Kalaycılar 855 
Abdullah Torun (*) 
Cevdet Torun (*) 
Muzaffer Tiftik 492 
Hasan Akay 12 
Mehmet Bitek (*) 
Ali Doğanel 131 
Mehmet Doğaner 185 
Osman B. Attar 121 
İsmail Uyanık 107 
Nadire Samancı 821 
Kadir Uyanık 80 
Mehmet Gövez 1001 
Rafet Uyanık 53 
Ali Türkdemir 277 
Hüseyin Türkdemir 318 
M . Rahmi Özkeçeci 1367 
M. Naci Özkeçeci 3497 
Halil Tunccr 111 
Yusuf Tuncer 165 
Mehmet Küçükkürkçü 98 
Mustafa Büyükbayram 412 
Ahmet Yavuz 457 
Ahmet Yavuz 457 
İhsan Yavuz 579 
Süleyman Küçüksu 1207 

Tarh olunan 
vergi (Mahsup
lardan once) 

T. L . Mükellefin adı ve unvanı 

Sadrettin Parlak 277 
Ahmet Bircan 1653 
Ahmet Özer 175 
Ahmet Özer 175 
Hamit Erdin 148 
İsmail Tatlıdil 1407 
Mehmet Tatlıdil 1407 
Musa Karakurt 1141 
Halil Büyükünal (*) 
Mustafa Karakurt 1195 
Ahmet Erkak 841 
A Snmez B. Kol 901 
Ethem B. Kol 955 
Rıza Kara 1853 
Mehmet Erkale 16 
Mustafa Erkale 135 
Şaban Güler (**) 
Adnan Çiftçi 95 
Ömer Kozakoğlu 324 
Ahmet Kozakoğlu 363 
Abdullah Özdayı 577 
Ömer Ayhan Atiker 412 
Mustafa Sır 61 
Hasan Tatlısumak 941 
Kemal Küçüksucu 1720 
Ali Küçüksucu 1753 
Rıfat Çiftçi 95 
Keşif Çiftçi 149 
Ahmet Diniç 1207 
Musa Temiz (***) 
Ali Karpuz (***) 
Ahmet Küçüker (***) 
Habib Tekelioğlu (***) 
Kâzım Altıoklar 23818 
Vefa Tanır 15417 
Hilmi Büyükkürkçü 38771 
Ragıp Altıoklar 24925 
Sadi Altıoklar 56284 
Faik Altıoklar 23350 
Fikri San 9803 
Kâmil Haranı 2438 
Niyazi Thlak 41471 
Hüseyin Erkan 7116 
A Kemal Erkan 14035 
Ömer Duruk 38650 
Mustafa Duruk 55586 
Nuri Tamgüner (*) 
A. Osman Özketen (*) 
Orhan Toydemir (*) 
Fahrettin Kuşkaya 3053 
Mustafa Göçülü 1391 
H. Hüseyin Günay (*) 
Gürhan Attar 241 
Ebubekir Attar 321 
Arif Şolpan 231 
Kara Mustafa Telli 681 
Kâzım Şolpan (*) 
Ahmet Erol 661 
Mustafa Sayın 1201 
İbrahim Başköşe 208 
Ahmet Yıldız 1553 
Galip Ada 1235 
Mustafa İzmirligil 3444 
Tahir Ünver 2688 
Arif Cımcı (***) 
Arslan Attar (***) 
Vahit Otıızbiberler (*) 
H. Hüseyin Ağacıoğlu (*) 
Sefer Çelik 61 

(*) Vergi tahakkuk etmemiştir. 
(**) Zarar beyan etmiştir. 

(***) Beyanname vermemiştir. 
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Tarh olunan 
vergi (Mahsup
lardan öncel 

Mükellefin adı ve unvanı T. L. 

Ömer Ali Erik 40 
Necati Erik 40 
Mustafa Sağır 151 
Halil Lehimci 235 
Cafer Lehimci 181 
H Hüseyin İç (*) 
Muharrem Bildirici 99 
Mevlüt Bildirici 45 
Mehmet Özarıcı (*) 
Mehmet Bekar 24 
Haydar Kırımlılar 195 
Kemal Karapmarh 11 
Erdemir Cumhur 29 
Mehmet Karapmarh (*) 
Hüsamettin Erdemir 29 
Erdem Kalfazade (**) 
Muzaffer Sağlamkirişçi (*) 
İsmail Türköz 64 
Mustafa Demiröz 487 
Mehmet Çobanoğlu (*) 
Bayram Paklar (*) 
Kadri Örücü 11 
Mehmet Meleç 1 
Saliha Şenmark 483 
Celil Yalım 52 
Emin Çetinsamancı 145 
Mithat Sözlü 81 
Mehmet Bilici 148 
Abdullah Yetkin 56 
Muammer Özkişi 64 
Ahmet Güzelsu 357 
Ahmet Büyükkeçeci 165 
Süleyman Şahin (*) 
Şevket Sarı 152 
Ergun Üstün 33 
Kadir Özçörekçi 71 
Halil Baloğlu (*) 
S. Ruhi Aysu 128 
M. Emin K. Bacak (*) 
Kâmil Bayrak 20 
Mustafa Gürbüz (*) 
Mehmet Akyıldız 562 
Ali Özbulduk 99 
Yusuf Bilgiç (*) 
Kakup K. Bacak (*) 
Ömer Çiçek 161 
D. Ali Çiçek 80 
Cemil Sürmegöz 1101 
Ali Olgun 2370 
Mustafa Erkafalı 191 
Hacer Berberoğlu (*) 
Ahmet Ercan (*) 
Mustafa Kaplan (*) 
Cengiz İyiolduk 507 
Nuri Acar (*) 
İbrahim Kepez (*) 
Mehmet Açıkgöz 492 
Şükrü Törün 108 
Kamil Özdemir 211 
Rıza Çakıbr 108 
İsmail örge 111 
Ömer K. Meleş (*) 
H. Avni Şen 188 
Hüseyin Danacı 7 
Hüseyin Şen 98 
Mehmet Candemir 238 
Şevket Hatır 267 
Yaşar Soybalı (*) 
Abdullah Oflaz (*) 
Mecit Biçer 108 
İsmet Özbay 49 

Tarh olunan 
vergi (Mahsup
lardan once) 

Mükellefin adı ve unvanı T* L . 

Alışan A vat 14 
Mustafa Canseven 138 
Ali Dilek 174 
Mustafa Tırpancı 372 
Süleyman Mutas 3453 
Ali Sezer (') 
Recep Hicranlı 492 
Mehmet Eren 442 
S. Şevket Şenol 597 
Avni Baydar 827 
ihsan Aslantay 43 
Mehmet Kaya 1627 
Mustafa Kaya 618 
Rahim Kavaklılar 241 
Nazım Aslantay (*) 
Rıza Buğdaycı 861 
Ali Çahkçı 165 
Bahri Çet 121 
Mustafa Keşli 39 
Rahim Çelikci 138 
Mustafa Kılınçarslan (""*) 
Nihat Işık 158 
Osman Sapmaz (*) 
Acem Sürmegöz 277 
Kemal Koçak 20 
Kemal Akay 47 
Mehmet Şeker 81 
İsmail Pirinç 41 
Hüseyin özçelik (") 
İhsan Kılınçarslan 
İsmail Karaman 161 
Mehmet Oğullanı 8 
İbrahim Gönenli 8 
M. Hamdi Madenci 44 
Hasan Hüseyin Yetkin 8 
Mehmet Hatır (*) 
Raşit Sarıkulak (*) 
Muzaffer Şen 97 
İbrahim Şekeroğlu (*) 
Hasan Şener 1 
Recey Atcu (B) 
Ünal Hüsnü Atabek 118 
Tahsin Balıkçı 151 
Hasan Sinan 37 
Kemal Sayar 76 
Ahme Nalçacı 592 
Ziya Ladikli (*) 
Hasan Hüseyin Uçkun (*) 
Adil Kalfazade 171 
Mehmet Sinan 64 
Naim Geçer 179 
Süleyman Topuz 141 
Ömer Eylen 1407 
H. İhsan Yıldırım 507 
Abdullah Kambur 547 
Mevlüt Kurşunel 148 
Nail Bıyık 151 
Tahir Bildirici 256 
Mehmet Eylan 477 
Rahim Özus (*) 
Cengiz Akın 97 
Orhan İnal 327 
Ahmet Orak 91 
Ahmet Hepokur 12 
Mustafa Türkyılmaz 12 
Himmet Orak 91 
Abbas Güvenç 33 
Yalçın Büyüközlü 5 
Hüsamettin Turhan 517 
Mehmet Sargın 402 
Mehmet Çalık 427 

Tarh olunan 
vergi (Mansup-
lardan once) 

Mükellefin adı >e unvanı T. L . 

Alı Erkek 2509 
Tevfık Aksekibilgin 935 
Mıyase Bağraçık 11 
MeWüt Copa 292 
Mustafa Varbil 111 
Mehmet Serbest 108 
Abı ü n Temel 25 
Mustafa Kıldokur (*) 
AbJurebim Kıldokur 27 
Şeref Tejnel 25 
Ah İhsan Eskiçorapçı 627 
Mustafa Kesici (*) 
ibrahim Sarı 71 
îbrabım Eskiçorapçı 761 
Mustafa Çetin 84 
Ah Tosun 69 
Hü-eyln Karabıyık 178 
A-»han Yalçın 168 
A l i Çeşmeci 40 
İhsan Candan 80 
Yaşar Öztorun 80 
Mustafa Pekşen 72 
Mustafa Mutlu 12 
Mehmet Mat 178 
Abdullah Gümüş (*) 
Ahmet Sözer (*) 
Osman Özgenç 56 
Seyfettin Silkim 67 
Sacit Ediz 40 
Yusuf Gezgin D 
Kazım Temel 21 
Hasan Küçükbacak 45 
Ahmet Yılmaz (*) 
Ahmet Kurşunel 262 
Kılmç Ali Kanık (*) 
Ali Ölçer 267 
İsmail Özen 81 
Ethem Çelikel (*) 
Rasih Billor 1067 
Mehmet Başalp 603 
Bahtiyar Tatlmar 188 
Sabahattin Solakoğlu 178 
Duran Aydın 5 
Abdullah Büyükkoşucu 28 
Haydar Yağan 171 
M ehmet Ali Aşan 121 
Ahmet Aşan 67 
Hasan Kavak 149 
Şükrü Köseoğlu 552 
Mustafa Demir 149 
Ahmet Cin 149 
Muammer Bağcı 2043 
Rafet Ural 149 
İbrahim Dinç 95 
Mehmet Saday 48 
Nazif Enver 312 
Kadir Aydemir 149 
Salahattin Babadağ 1041 
Mustafa Ertaş (*) 
Ali B. Cankurtaran (*) 
Hasan Mesci 218 
Hasan Duran 11 
Ahmet Sandıkçı 188 
Osman Elden 292 
İbrahim Tanış 84 
Hüseyin Aydın 194 
Zarife Karakucak (*) 
Ahmet Sözer 84 
Ahmet Şenyıl 44 
Nihat öznalçacı (*) 
Mehmet Gılamac 178 

Tarh olunan 
vergi (Mahsup
lardan once) 

Mükellefin adı ve unvanı T. L . 

Lutfi İzi (*) 
Muzaffer Soydabaş 297 
Mükremin Soydabaş 627 
İsmail Candan 327 
Süleyman Örs 372 
Osman Salimaz (*) 
Hasan Varcan (***) 
Hüseyin Şahin (***) 
Nuh Şirin (***) 
Mustafa Ruy (***) 
İsmail Özkaya (***) 
HUseyinn Çınar (**•*) 
Mehmet Emir (***) 
Ahmet Karakaş (***) 
Hacer Berberoğlu (***) 
Hamiyet K. Malas (***) 
Nahide Soğancıoğlu (***) 
M. Ali Sontaş (***) 
Recep Hicranlı (***) 
Mehmet Lafça (***) 
M. Ali Selek (***) 
Yılmaz Kerim Gültekin (***) 
Ahmet Topak (***) 
Ali Başar 767 
İbrahim Başar 1175 
Mehmet Küçükbağraçık 4278 
Mustafa Kayacıklı 1287 
Süleyman özbatman 11014 
Hamza Çoksağlamer 927 
Ziya Sakarya 483 
Mehmet Cantekin 907 
Osman Akın 21 
Mehmet Şakrak 36 
Ahmet Baldan 1461 
Nurettin Akuğur 2020 
Mustafa Akuğur 2388 
Mehmet Akuğur 1953 
İlyaa özgülcü 861 
Musa Peksarı 861 
Etem Demirci 807 
Halit Demir (**) 
Mehmet Sağ 795 
Ali Sağ (**) 
Ahmet Şafak 185 
Osman Tosun 1033 
Mehmet Mıhoğlugül 2338 
Mevlüt Mıhoğlugil 1367 
Yusuf Seymen 1835 
İhsan Ülüoğlu 75 
Necati Çekirdekçi 2703 
Mustafa Çekirdekçi 7878 
Necip Çekirdekçi 49 
Bekir Başer 603 
Ali Keleş (**) 
Nail Çuhadır 201 
Hasan Arazi (**) 
M. Eemin Parlak 502 
Kâzim Kahvecioğlu 4595 
Dursun Koç 4595 
Muzaffer Eğeci 168 
Raşit Eğerci 3942 
İsmail Obay 339 
A. Kemal Çekirdekçi 10153 
Süleyman Özkürkçü 468 
Hasan Bakırcı 282 
İsmail Varışlı 195 
Aziz Demirözkan (**) 

(*) Vergi tahakkuk etmemiştir. 
(**) Zarar beyan etmiştir. 

(***) Beyanname vermemiştir. 

Devamı var 
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Hekimhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Avukatı Vedat Alpaydm 
tarafından davalı Faruk Arık ve Mümtaz Köse aleyhine açmış olduğu 
45128 lira 22 kuruşun tahsili hakkında açmış olduğu davanın yapılan du
ruşması sırasında : 

Davalı Mümtaz Köse'nin adresi meçhul bulunduğundan davetiye 
tebliğ edilememiştir. Davalı Mümtaz Köse'nin 17/11/1967 Cuma günü 
saat 10 da mahkemede hazır bulunması, gelmediği takdirde hakkınızda 
gıyap kararı çıkarılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7380 

Göksün Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Dosya No. : 965/327 
Karar No. : 966/168 
Karar tarihi : 7/9/966 
Hırsızlık suçundan sanık Maraş Hacı İbrahim Uşağı K. den Meh

met oğlu 1938 D. lu ve aynı yer nüfusunda kayıtlı Ömer Kurt hakkında 
hâkimliğimizden müddehaz 7/9/1966 tarihli kararı ile T. C. K. nun 491/3, 
522, 523/2, 525, 40 ıncı maddeleri gereğince 4 ay süre ile hapsine dair 
hüküm sanığın bulunmamasından işbu kararın tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 7415 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Tapı işleri ilânı 
1 — Aşağıda yerleri, adları, keşif bedelleri, geçici teminat miktarları ile Bakanlığa son müracaat 

inşaatı, 2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
günleri yazılı ikî adet meslek okulu 

İşin adı ve yeri 

1 - Çankırı Sanat Ens. elektrik atelyesi ve tevsii 
inşaatı 

2 - Sungurlu Sanat Ens. ö ğ binası 1. kısım inşaatı 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

1.706.301.71 
527.114,91 

Geç. teminatı 
Lira Kr. 

64 940,— 
24.835,— 

İhale Gün ve Saati 

11/10/1967 Çarşamba Saat : 15.00 
11/10/1967 Çarşamba Saat: 16.00 

Bakanlığa son 
müracaat günü 

4/10/1967 
4/10/1967 

2 — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatte Ankara'da Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşarlık binası içinde toplanacak Merkez Satın-
alma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
4 — İsteklilerin ihaleye girebilmek İçin : 
A) Yukarıda yazılı geçici teminatını, 
B) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinde belirtilen usulüne göre hazırlanmış) taahhüt 

beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubundan keşif bedeli 
kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi Ue sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mali durum bildirisine göre, Yapı 
İşleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına ve
receklerdir. 

6 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 

7052 / 4-4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra Muhammen Geçici ihalenin ne Şartname 
No. Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı bedeli teminatı İhale tarihi günü saati suretle yapılacağı bedeli 

1 1 adet tomografi cihazı 30 000 — 2 250— 12/10/1967 Perşembe 11.00 Kapalı zarf 150 Krş. 
2 1 adet ameliyat masası 50 000,— 3.750,— > > 11.15 » 250 > 
3 9 kalem tıbbî cihaz 637.520 — 29.250,80 > » 15.00 » 3190 » 
4 7 kalem tıbbi cihaz 270.795,— 14.581,80 15.15 » 1355 » 
5 20 adet elektrikli işler otoklav 200.000,— 11.050,— 13/10/1967 Cuma 11.00 » » 1000 » 
6 150 adet bebek karyolası 26.250 — 1.968,75 £ » 15.00 135 » 
7 30 formadan ibaret tıbbî bakım el kitabı 21.000,— 1.575,— » > 15.15 » bedelsiz 
8 88 kalem somun ve civata 19.310,40 1.448,— 15.30 > > 

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 Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları zarflan ek

siltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği 
Hân olunur. 6873 / 4-4 

RESMÎ GAZETE ABONELERİNE : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkıyat derhal dur

durularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmü edilemiyeceğinden abone müddeti 31/10/1967 tarihinde sona erecek Resmi 
Gazete sahiplerinin abonelerini 1/11/1967 tarihinden 31/10/1968 tarihine kadar yenilemeyi istedikleri takdirde abone bedeli 45 Urayı 
behemahal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarım da işaret ettirmek suretiyle alacaklan makbuzu abone bitim tarihinden 
en geç 10 gün evvel bir yazı Ue Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, 

Bulundukları yerde Malsandığı olmayan aboneler abone bedelini posta havalesiyle yoUamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla 
bildirmeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacakları 

makbuzu, adres değiştirme isteğini havı mektupla birlikte göndermeleri, 
gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

Kararnameler                           Sayfa 

 
6/8877 Hastaneler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bu Yönetmeliğe 
 Bazı Maddelerle Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kararname     1 
 
Yönetmelik 
 
6595 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesini Değiştiren 646 Sayılı Kanuna Konu  
Teşkil Eden İşlerden Bayındırlık Bakanlığınca Başlatılmış, Henüz Sonuçlanmamış  
Olanlarının ve Bunlarla İlgili Her Türlü Malzeme ve Evrakın Ege Üniversitesi 
Rektörlüğüne  Ne Suretle Devredileceği Hakkında Yönetmelik     2 
 
Genelge 

 
Ticaret Bakanlığına Dair Genelge           3 
 
İlanlar             3 

 


